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 کز این برتر اندیشه بر نگذرد  نام خداوند جان و خردبه

 مقدمه
  

آن. روایتگتر  روایِت هستتی استت و محمتد)ص( ام قرآن، گفته«قرائت نبوی از جهان»در مقالۀ 
روایتت صتورت قترآن به« ختدامحوری»س و جامعه را براسا ،پیامبر اسالم طبیعت، انسان، تاریخ

پیتامبر تجربته بنتابر آنهته در قترآن آمتده است و « و فهم تفسیر»ای کرده است و این روایت گونه
گیترد. مستلمان کستی استت کته در امداد الهی )وحی( صورت میبا و فهم کرد که این تفسیر می

 ند. کهستی را خدامحور روایت میشود و شریک می )ص(روایت محمد

مستلمان همراه است.  و فهم زیستن چه در مقام نظر و چه در مقام عمل همواره با تفسیرمسلمان 
فهتم و برای دیگتران است و روایتگر اگر روایتگری خود را دائمًا برای خود و « روایتگری» زیستن

از هستتی،  محمتدماند. در تاریخ اسالم با روایت نخستین، یعنتی روایتت تفسیر نکند روایتگر نمی
فلستفه، کشت   ،هاای از ایتن مواجهتههای گوناگون به عمل آمده است. در بخش عمتدهمواجهه

نظتر نگارنتده، عرفانی و یا جمود در الفاظ کتاب و سنت به جای روایت نشانده شتده استت. بته 
ستال  32نته کترد و گفت، نه کشت  عرفتانی میراوِی نخستین یعنی حضرت رسول نه فلسفه می

بتر دعتوی ختودر در ای از الفاظ و معانی از جبرئیل بود. او، بنتاگرفتن مجموعهول تحویلمشغ
آغتاز شتده بتود کته، بنتابر  «ق  ل  ی خ  اّلذِ  ک  بِّ ر   ِم اس  أ بِ ر  إق  »چیز از کرد. همه هستی می ، قرائِت قرآن
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)قرائت( هستی به نتام واندن روایات مشهور، اولین آیۀ قرآن است. او از بعثت تا رحلت مشغول خ
 کند.شود و کار او را میمی )ص(خدا بود و مسلمان کسی است که تابع محمد

گذار و آورنتده در طول تاریخ اسالم در کنار علوم دیگر اسالمی، دو علم پدید آمد که محّمد را قانون
ول گذاشت. ایتن دو کلی مغفاعتقادی معرفی کرد و روایتگری آن حضرت را به-های منطقیگزاره

 «.کالم اسالمی»و « فقه اسالمی»علم عبارت است از 

های اعتقتادی دانستتن او، گذار و منشأ گزارهاز مغفول گذاشتن روایتگری حضرت محّمد و قانون
اند. کتاب حاضر کته اکنتون در دستترس های فراوانی دیدهمسلمانان در طول تاریخ خود خسارت

ها، مقاالت و گفتگوهای صاحب این ای از سخنرانیگیرد مجموعهمیشما خوانندگان گرامی قرار 
ترین بخش اند. از آنجا که نقد علم فقه و علم کالم عمدهقلم است که در چند سال اخیر پدید آمده

ام. وزارت نامیتده« نقد بنیادهای فقه و کتالم»دهد این کتاب را از محتوای این کتاب را تشکیل می
صادر نکترد نشر های زیاد، برای این کتاب مجوز تراشیمی ایران پ  از بهانهارشاد جمهوری اسال

 شود.جهت این کتاب در فضای مجازی منتشر میاینو به

  محمد مجتهد شبستری
6931مهرماه   
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 1نام خدا و یاد خدا 
 )بخش اول(

گفتتن ستخنبترای  و یاد خداست. شب قدر خود مناسبت ختوبی استتموضوع سخن من نام خدا 
این استت. تنهتا گفتن در این موضوع بیش از من برای سخن ۀنام خدا و یاد خدا، ولی انگیز ۀدربار

. کنممتیاحستاس ، بلکه یک ضترورت گویممیبه مناسبت شب قدر نیست که در این باره سخن 
افتراد آن جامعته تعتالی و رهتایی بترای  ۀهم وسیل تواندمیخدا نام خدا و یاد  ،های دینیدر جامعه

ای هدابتزاری بترای عت ۀاستتفاد ۀازخودبیگانگی برای افراد جامعته و مایت ۀمای تواندمیباشد و هم 
کته  آنجتاصتحبت کنتیم. تتا ایتن نتام  ۀبشود. بنابراین بسیار مناسب است در چنین فرصتی دربتار

بفهمیم و چه بایتد بفهمتیم  توانیممیم که ما از این نام )خدا( واقعًا چه این مطلب را بکاوی توانیممی
نه این نام  تت انداز فالسفه گفته ایکه عدهطور آن تتازخودبیگانگی انسان از خودر شود  ۀکه نه مای

 خطرها را به حداقل برسانیم.این  اینکهها گردد. یا وسیلۀ استفادۀ ابزاری حکومت

اند توجه کردهبودن نام خدا اند به این دوسویهاندیشمندان که در تاریخ ادیان مطالعه کردهبسیاری از  
است تعّلق به این های اخیر تحقیقات زیادی در این باره شده که چگونه ممکن خصوص در دههبه

بیمتاری  ۀمایتخود بگیترد و نام و تأّثر از این نام و سروکارداشتن با این نام حتی حالت بیمارگونه به 
                                                                                                                                                              

 ارشاد. حسینۀ در ر9281 رمضان ماه 91 شب سخنرانی. 1
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استتفاده شتده  «مسمومیت» تعبیرشناسی دین، از تحقیقات روان ای ازپاره ای شود. درروانی عده
 هاانسانبراثر مفهوم نادرستی که این نام و  درک غلط از مسمومیت روان انسان با خدا براثر 1؛است

کته موجودیتت و  ار شودنام برقر صاحِب ممکن است از آن داشته باشند. ممکن است نسبتی با آن 
آورد تتا در ایتن بتاره وجود میه مهمی ب ۀانگیزها برای من هویت انسان به خطر بیفتد. این واقعیت

جامعته و فرهنت   کته در کنممتیجور فکتر ام واین صحبت کنم. مدتی است به این نتیجه رسیده
 بازگرداند. مفهوم صحیحشفعلی ما این نام را باید تطهیر کرد و آن را به  ۀآشفت

قتدر بتر شاید هیچ نامی در عالم به شهرت نام خدا نبوده و هیچ نام دیگری ایتن ؛خدا یک نام است
هست کته هایی مطرح بوده و رانده نشده است. البته این نام )نام خدا( در جامعه هاانسانی هانازب

ها که در جامعهبخشی از این ها بر دو دسته هستند. اند. این جامعهاند و خداپرست بودهخداپرست
هایی استت جامعتهبختش الهتام ها یک نام آشنا وآنجاادیان یکتاپرستانه هست و نام خدا در  هاآن

سکوالر فرق هست. اند، البته میان جامعۀ سکوالر و دولت هستند که در قرون اخیر سکوالر شده
عمتومی  برای زندگی ،کنندهتعیین هایمفاهیم و ارزر آنجاای است که در سکوالر جامعه ۀجامع

های خصوصتی زنتدگی ۀهای دینی بته حتوزهای دینی نیست و ارزرتوافقات اجتماعی، ارزر و
های ستکوالر مثتل جامعتهدر  .های سکوالرجامعه دشومیها گفته رانده شده است به این جامعه

گتاهی  ی هستت ودینتهتای ی دینی هستت، جمعیتهاناکشورهای اروپایی کلیسا هست، جری
مبتدأ  و عنتوان منشتأطور عمتومی و بتهاما نه به ،خیلی هم قدرت دارند بنابراین نام خدا زنده است

یتک دستته از  هتااینزنتدگی اجتمتاعی.  ۀدر صحن حکومت و های توافقی برای سیاست وارزر
 هایعتهمثتل جام ،انتدای دیگتر ازجوامتع هتم هستتند کته ستکوالر نشتدهاما دسته ،جوامع هستند

 ۀنام خدا هم در صتحندیگری که مثل جوامع مسلمان باشد  ۀدر جوامع مسلمان و هر جامعاسالمی. 
بتا یکتدیگر در زنتدگی  هاانستانهتم در پیونتد و ارتباطتات  سیاسی مطرح است و زندگی اجتماعی و
ت گویممی اینکهفضا پر از خداست به یک معنا،  ۀصورت عمومی همشخصی افراد. به ز خداستت ر اپ 

ی از ختدا نتامی بته میتان اهنتاو به بهبینید به نوعی ر از نام خداست، یعنی شما هرجا بروید مییعنی پ  
فعلی ما از این نظر شاید در میتان  ۀجامع ،طورند. در این میانهای اسالمی معمواًل اینآید. جامعهمی

جوامتع مستلمان دیگتر از ایتن نتام در  ۀهمتیعنی بتیش از  ؛اول قرار دارد ۀهای اسالمی در رتبجامعه
هتا، ل کتابیتها، در اواها، در سخنرانیخطبههای مختل ، در . در فرصتدشومیما استفاده  ۀجامع
هتا. ایتن رادیتو، حتتی در اول خبرگویی تلویزیتون ول مقاالت، در کوچه و خیابان و مسجد و یدر اوا

                                                                                                                                                              

 .Tilmann Moser, Gottesvergiftung, Suhrkamp, 1980ک:.در این باره ر .1
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ای ختدمتتان عتر  ر از این نام است. نکتهجا پ  همهشکل. فرد به این واقعیتی است تقریبًا منحصربه
کنونی ما تتا چته انتدازه  ۀجامع بار معنایی و مفهومی این نام در دهدمیکنم که تا حدود زیادی نشان 

بسم اللته »ما به چاپ برسد که در اول آن کتاب  ۀبینید در جامعکتابی میتر سنگین است. شما کم
چتاپ  هتااینامثتال  و «به نام آن که جان را فکرت آموخت»و یا « خدا به نام»یا « الرحمن الرحیم

کته در اول  کنیدمیکشورهای غربی، تقریبًا کتابی پیدا ن های علمی. اما درکتابنشده باشد، حتی 
دیتن نوشتته  ۀهایی که دربتارکتاب و های الهیاتحتی کتاب ،چیزهایی نوشته شده باشدآن چنین 

، امتا یتک )آلمتانی( ام بته زبتان ختارجیدینی مطالعه کرده کتاب الهیاتی واست. من خیلی شده 
را  هتاآنهتای متؤمن آدم . البتته غالبتاً «بته نتام ختدا»در اولش نوشته شده باشتد کتاب ندیدم که 

ها شاید صدها بار نام خدا بته کتار که در داخل این کتابمؤمن، درحالی غیرهای نویسند نه آدممی
 کنندمیبا این جمله شروع  معموالً  و کنندمینام خدا شروع ن اها را هم بت. سخنرانیاسبرده شده 

هتا و بته زبتان خودشتان رویم آن طرفامثتال متن هتم کته متی«. آقایتان محتترم هتا وخانم»که 
بستا چته خورنتد وگوییم به نام خدا، مستتمعان قتدری تکتان میاگر در اول می کنیممیسخنرانی 

هتم کته نوانتدیش هستتند  هتااین گویندمیدر ذهن خودشان!  کنندمیونت هم از آن خش برداشت
ام. ایتن یتک شتان دیتدهرا گاهی در چهتره هابرداشتدارند. این این کارها دست برنمیباالخره از 
ت و جوامع ستکوالر ببینید تفاوت میان ما تاکه خدمتتان عر  کردم نمونه بود  ب چقتدر استت. خ 

تأمل کنیم کته از ایتن  مسألهما باید در این  ،استجا سایه افکنده ما همه ۀجامع ن نام درکه ایحاال 
فهمیم و چته های مختل  مستقیم یا غیر مستقیم، چه میبه ما به شکل دشومیدائمًا تلقین که  ،نام

، دهتدمیقترار  امنتفراوان دارد این تلقینات ما را زیر بار مفهومی ایتن  بفهمیم. این تلقینات اثرباید 
بررستی ایتن  ،اعتقتادی متا مین ستالمت روانتی وأم استت. بترای تتیک واقعیت علمی مسلّ این 

ستفانه أمت امتاصتحیح و مفیتد از ایتن نتام بفهمتیم،  یضرورت دارد باید سعی کنیم معنتایموضوع 
د. امتا اگتر به خدا عقیده دارن کنندمی. بسیاری از افراد فکر کندمیکسی به این موضوع فکر تر کم
کته اگتر  دهتدمیفهمی از این نام، پاستخی بته انستان گویی و چه میبپرسید دقیقًا چه می هاآناز 

شتد. قتباًل ابهتام خواهتد و دچار تناقض  ،آن پاسخ کنید و بخواهد جواب دهد ۀتا سؤال درباردو 
 نام بدهم. ۀتوضیح مختصری دربار

مشخصی نداشتته یم. اگر چیزی برای ما نام شومیآشنا  هاآنهای موجودات با ی ما با ناملطور کبه
مجهتول مطلتق استت. متا با آن نسبتی برقرار کنیم آنهه هیچ نامی ندارد برای ما  توانیممین ،باشد

با هر موجودی رابطه برقرار با مجهول مطلق رابطه برقرار کنیم. از طریق نام هست که ما  توانیممین
بتا  کننتدمیو ما را آشتنا  کنندمیها داللت نام ها به صاحِب . نامکنیممیپیدا و از آن درکی  کنیممی
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و چیزهتا  ءها موجودات و اشتیانام ، مسّماها یعنی صاحِب هاانسانها. در عالم ما نام این صاحِب 
. حتاال آن موجتود یتا شتیء و چیتز کندمیی و چیزی داللت ئهستند. هر نامی به موجودی و شی

امر معنوی که در درون ما هست باشد. ایتن امر مادی و خارجی باشد و ممکن است ممکن است 
گتوییم ستن ، چتوب، درختت، خاص. مثاًل متا میاند و یا اسم ها دو دسته هستند یا اسم عامنام

ستن  را  شناسیم، یعنی درواقع ما با این نتام  نام مینام هستند ما مثاًل سن  را با این  هااینانسان، 
هتا نتام عتام حرف بزنیم( این نام بیشترت فلسفی قبا دشناسیم. )اگر بخواهیم و می کنیممی  سن

ممکن است ده تا چوب وجود داشته باشد، صتد تتا چتوب وجتود است به این معنی عام است که 
ن استت. گوییم چوب. و گاهی نام خاص است. نام یک موجتود معتیّ می هاآن ۀداشته باشد به هم

دارم اسمش حسن است و شما برادری دارید اسمش حسین استت. ایتن   کنید برادری مثاًل فر
اسم آن آقایی است که برادر من است یا اسم آن آقایی است کته  ،عام نیستحسن و یا حسین اسم 
. حتاال کنتدمیبه او داللت  و کندمیفقط به او اشاره  ،گوییمها را میاین نامبرادر شماست. وقتی 

هتا هتم فقتط بتر آن دیگتری هتم استم بترادر او حستن یتا حستین باشتد، آن نامشخص اگر یک 
گوییم نتام ختاص. متثاًل ها را میو نه بر ک  دیگر. این قبیل نام کندمین داللت های معیّ شخص

هتای ختاص هستتند و فقتط داللتت امتا نام ،های شهرها هستندنام هااینتهران، اصفهان، مکه 
. حاال وقتی مؤمنتان کنیممیکه مثاًل این تهران است که ما در آن زندگی ن معیّ به موجودی  کنندمی
نام خاص است  ؟ آیا این نام  کندمیآورند این نام بر چه داللت را بر زبان میخدا و این نام  گویندمی

نام ختاص استت. یعنتی هرکستی  ب معلوم است که در نظر یکتاپرستان این نام  خ  یا نام عام است. 
گتوییم خصوص. حاال آیتا متا وقتتی مینامی است به منظورر از این خدا صاحِب خدا  گویدمی

، آن خدا موجودی است از موجودات و در کنار موجتودات، کنیممینام اشاره  صاحِب خدا و به آن 
موجتودی هستتند در کنتار  هتاآنطور است و هرکدام از ها همیننام که در سایر صاحِب طور همان
دیگر؟ مثاًل یک درخت موجودی است در کنار درختتی دیگتر و هتر انستانی موجتودی ودات موج

کنار موجودات دیگر، آیا خدا هم موجودی استت در کنتار موجتودات؟ یعنتی متا آستمان است در 
همته  هتااینداریتم، کتوه داریتم، دریتا داریتم، انستان داریتم، کهکشتان داریتم کته داریم، زمین 

تتر؟ دارای تتر و خیلتی قتویود دیگری هم داریم به نام خدا منتها خیلی بزرگموجاند و موجودات
ا موجودی غیتر از آستمان، غیتر از کهکشتان، غیتر از معلم مطلق، حیات مطلق، اقدرت مطلق، 

معرفتی  گونتهاینتتر؟ آیتا پیشتوایان دینتی متا ختدا را منتها در مقیاس خیلی وسیعاین، غیر از آن، 
 ایم در این زمینه؟کردهاند؟ هیچ فکر کرده
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کنتار ختدا باطتل استت و ختدا موجتودی در  ۀاند این تصتورات دربتارن دینی اسالم گفتهپیشوایا 
توان ختدا چون نمی ،ن کند خدا چیست و کیستدقیقًا معیّ  تواندمیک  نموجودات نیست و هیچ

توصی  کرد و خدا را  توانخیلی مهم است که نمی مسألهاین  ،را توصی  کرد. در باب خداشناسی
چهتارم را دارد، توان گفت خدا این صفت را دارد، آن صفت را دارد، صفت سوم را دارد، صفت نمی

را  هتاآنصتفات را توصتی  کنتیم و  هاآن توانیممیصفت پنجم را دارد، مثل موجودات دیگر که ما 
متثاًل چهتار  گویممیسخن ام و اکنون پشت آن نشستهبگویم این میز که هم توانممیبرشمریم. من 

وزن دارد، این هم یک کیلو  شصتیا  پنجاهمتر طول دارد. این یک صفت، صفت دوم آن این است 
تتوان ختدا نمتی ۀدربتارصفت دیگر، صفت هندسی این میز هم این است که مستطیل استت. امتا 

خدا چیزی است و عتالم و گفت خدا عالم است و قادر به این معنا که  دشومیحرف زد، ن گونهاین
کته از دو چیزنتد )چنتانقادربودن او چیز دیگر و صفات وی. چتون همیشته صتفت و موصتوف 

موجتودی را بتا صتفتی متصت  نقل خواهم کترد( شتما وقتتی  علی)ع(موالی موحدان حضرت 
صتفت،  جتای آنممکتن استت بته، آن موصوف غیر از آن صفت است و به همین جهتت کنیدمی

ای است ممکتن استت بته آن یتک قهوهصفت دیگر داشته باشد. مثاًل همین میز که حاال رنگش 
که میز غیر از رنگتش استت. ممکتن  دهدمیرن  دیگر بزنند و رن  آن مثاًل آبی شود و این نشان 

را تغییتر دهنتد. هروقتت  آناست شکل هندسی است مقداری به وزن این میز اضافه کنند، ممکن 
معنای این سخن این استت کته موصتوف و صتفت دو  ،گوییم فالن موجود فالن صفت را داردمی

تتوان دیگر خدا را موجودی در کنار موجودات دیگتر نمتیچیزند. وقتی نتوان خدا را توصی  کرد، 
صفت ندارد ولی موجودی در کنار موجودات دیگر استت. توان تصور کرد که او دانست، چون نمی

کته ختدا را موجتودی در کنتار  دشتومیشروع  آنجامن از ؤمروانی انسان  –ی اعتقادی هاگرفتاری
وارانگتاری ختدا از این تصور نادرست اصتل و استاس انستانآورد. موجودات دیگر به حساب می

ستازد. های روانی مبتال میانواع مشکالت فلسفی و حتی بیماریمنان است که آنان را به ؤسوی م
مان را باز مدفعه چشو یک کنیممیصفات خودمان را بار آن خدا  هاانسانما  ،ادرستبا این تصور ن

کشتد، مثتل متا ختودی دارد، غیتر ، انتقام میکندمیخدا هم مثل ما غضب بینیم آن و می کنیممی
صورت یتک فاعتل بیرونتی در جهتان و یتا در زنتدگی متا او به کنیممیفکر خودی دارد و هکذا. 

ستازد و چتون زنتدگی متا ، ما را خوشبخت یا بتدبخت میکندمیو چنان و چنین  ندکمیدخالت 
، کنیممتیماند در برابر آن خدا حالت دوستی و نفرت توأمان پیدا باقی میصورت تراژیک همواره به

کته  ،یم و عقیده بته ختداشومیکه عاقبت بیمارگونه  اینجاستسر کنیم.؟ با چنان خدایی چگونه 
 .دشومیدرماندگی و رنج و پوسیدگی ما  ۀشود، ماینجات ما  ۀمایقرار بود 
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سنٰی ها. اسماء ها مطرح است نه صفتند در مورد خدا ناماپیشوایان دینی ما گفته مطترح استت ح 
بادقتت  متکلماِن اند اما نه صفات. این دو با هم فرق دارند. متکلمان عوام از صفات خدا حرف زده

گفتنتد عتین ذات اند عین ذات اوست و وقتتی گفته، انداز صفات خدا حرف زدهگرا اگر هم و عقل
باالتری نصیبشتان خدا را توصی  واقعی کرد. اما آن خداشناسان که معرفت  دشومیاوست یعنی ن

 هتااینحتی و ماننتد ( دارد و نه صفات. عالم، قادر، حسنٰی های زیبا )اسماء اند خدا نامشده گفته
 ۀدر اولتین خطبت ،هستتیمکه امشب به یتاد او  ،علی)ع(ست و نه صفات وی. از امام های خدانام

ه  و  »چنین نقل شده است.  البالغههجن ت  ِرف  ع  یِن م  ل  الدِّ وَّ
 
ِدیق  ِبِه و  کأ ص  ِتِه التَّ ِرف  ع  ال  م  ِدیِق کم  ص  ال  التَّ م 

ه  و   ِحید  و  ه  و  م  کِبِه ت  ص  ل  ال  خ  ِ
ِحیِدِه اْل  و  ِِ کال  ت  اد  ته  ه  ِلش  ن  اِت ع  ف  ي  الصِّ ف  ه  ن  ِص ل  ال  خ  ِ

ال  اْل  ة  کتم 
لِّ ِصتف 

ِِ  هاآن اد  ه  وِف و  ش  ص  و  م  ر  ال  ی  تن  کغ  ته  و  م  ن  ر  تد  ق  ق  ه  ف  ان  ح  ب  ه  س  ص    اللَّ ن  و  م  ِة ف  ف  ر  الصِّ ی  ه  غ  نَّ
 
وف  أ ص  و  لِّ م 

ه   ن  ر  ه  و   ق  تدَّ تد  ح  ق  ِه ف  ی  ار  ِإل  ش 
 
ن  أ ه  و  م  ِهل  د  ج  ق  ه  ف 

 
أ زَّ ن  ج  ه  و  م 

 
أ زَّ د  ج  ق  اه  ف  ن  ث نَّ اه  و  م  د  ث نَّ ق  تد  ف  ق  ه  ف  تدَّ تن  ح   م 

ه   دَّ  ۀترین توصی  از توحید است. ترجماین بلیغ ،پیشوایان دینی مادر سخنان  ،کنممیمن فکر  .«ع 
. کمال خداشناسی با تصدیق خدا حاصتل دشومیخداشناسی آغاز ن است: دین با ابتدایی آن چنی

ختود را  ۀعبارت است از توحید خدا. توحید کامل این است که رابطتگردد. تصدیق کامل خدا می
کمال اخالص با خدا این است که هر صفتی را از او نفی کنتی، چتون هتر با خدا خالص گردانی. 

ه آن غیر از موصوف است )دوگانگی در میان است(. پ  هرک  ختدا را ک دهدمیصفتی شهادت 
خدا چنین استت یتا چنتان استت(، ختدا را قترین صتفاتش یتا قترین ختود توصی  کند )بگوید 

در کنتار او یتک  ،کترده استت هرک  برای خدا قرین بسازد او را دوگانهکننده( ساخته و )توصی 
ای از ین کند برای خدا اجزا قائل شده است )کته در پتارهداده است و هرک  چنموجود دیگر قرار 

یز استت( و آن کت  کته اای دیگر از آن متمپارهدر خدا با آن موجود دیگر شریک است و آن اجزا 
یتک چیتز دیگتر  ۀ)درواقع( جاهتل بته خداستت. اصتاًل از او خبتر نتدارد و دربتار کندمیچنین 
 ۀزند. و آن ک  که جاهل باشد بته ختدا )و دربتاررف میخدا ح ۀدربار کندمیزند و خیال میحرف 

سخن گوید( درواقع خدا را مورد اشاره قرار داده است )چیزی در ذهن خود درستت کترده و بته آن او 
ساخته استت و چنتین ( و آن ک  که به خدا اشاره کند )درواقع( او را محدود و متناهی کندمیاشاره 

 .متعدد باشد( تواندمیاست ه است )چون آنهه محدود و متناهی کسی خدا را تعددبردار فر  نمود

کته طتور هستتیم. در ذهنمتان ختدایی هستت اگر دقت کنیم، خواهیم فهمید که بسیاری از ما این
 اینکهمگر  کندمیاوصاف دارد و نهایتًا قابل اشاره و تعددبردار است. آدم به این انحراف توجه پیدا ن

کته متن دارم خودر فراغتتی ایجتاد کنتد و بنشتیند فکتر کنتد آن ختدایی در موارد خاصی برای 
 و مقدار تأمل کنتدیک  ؟واقعًا چه تصوری از او دارم کنممیزنم و او را عبادت ار حرف میدرباره
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دارد و هتم قابتل خواهد دید خدا در ذهن او هتم اوصتاف  ،درون خودر را بکاود. اگر چنین کند
چنین فکتر کنتد، بته کسی که  گویدمی منینؤچه شنیدید امیرالماما چنان اشاره و تعددبردار است.

گاه نیست. ممکن است بپرسید پت  تعبیترات  العلتیم، القتدیر، الحتی، خدا جاهل است و از او آ
خداستت نته  استماء هااینکریم چه معنا دارد؟ پاسخ این است که  القیوم، المتعال، الجبار در قرآن

و بته او  کنیممتیخدا را یاد اسم هستند از نظر قرآن کریم. ما با گفتن نام العلیم  هااینصفات خدا. 
اندیشیم آوریم و به او میخاطر مینام را به  ها آن صاحِب و هکذا. ما از طریق این نام کنیممیتوجه 

ختروار استت.  ۀو مشت نمون دهندمیهایی را نشان ها نمونهاست و این نام« کل الکمال»چون او 
نزدیک شویم. علم و حیات و قتدرت و به تصور کمال مطلق  توانیممیهای کمال ما با تصور نمونه

ای باز به سوی خدا روزنه توانیممیهاست که کماالت هستند. تنها از طریق این مفهوم هااینمانند 
 .کنیم

ایتن  .کنممتینقتل  تتانبرایته در علم کتالم استالمی در اینجا مطلبی را از یکی از محققان برجس
مرحتوم  ۀوستیلبته. کتابی از ایشان به فارسی ترجمه شتده ولفسونشخص دانشمندی است به نام 

کتتاب دیگتری  در ،کتتابیتن . این دانشمند قبل از نوشتن افلسفۀ علم کالمبه نام  آرام آقای احمد
 ،که نتام بتردم ،همین کتابدر  اً الهیات و فلسفه در یهودیت و مسیحیت را بررسی کرده و بعد ۀرابط

کته در  ،موضتوع صتفات ختدا ۀعلم کالم اسالمی پرداخته است. ولفسون وقتتی دربتار ۀبه فلسف
بستیار جالتب  ۀازد به یک نکتپردمیو به تاریخ آن  کندمیبحث  ،های متکلمان مسلمان آمدهکتاب
عمل نیامده است. اصطالح صتفت از هیچ توصیفی از خدا به  نویسد در قرآن. او میکندمیاشاره 

صتورت فعلتی و یتک بتار سیزده بتار بتهآید که کردن میکردن و بیانفعل وص  به معنای توصی 
رای خدا هرگز در قرآن بته کتار نرفتته صفت بدر قرآن آمده است. شکل « وص » صورت اسمِی به

 اینکتهنه  گویندمیخدا  ۀاست که مردمان دربارفعل وص  برای اشاره به چیزی  ،است... در قرآن
چیتزی زشتت استت کته کتافران صفت   هم استعمالاین موارد  ۀ. در همگویدمیخدا  ۀقرآن دربار

هتای زیبتاترین نام». امتا اصتطالح ..1توصی  نشده است. در قرآن، خدا گویندمینسبت به خدا 
تاأل ه  ل  ف  وا دع  ما ت  یّ أبه کار برده شده است )« خدا ختدا در  ایستن(. تعبیتر استماء ح  ستنٰی الح   ماء  س 

اسم خدا سخن بته میتان  11نبوی و غیر نبوی هم از چندین سوره از قرآن آمده است. در احادیث 
ای کته بته میتان آمتده استت )در ادعیته اسم ستخنجاها از هزار و یک آمده است و در بعضی 
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دعتای جوشتن  و مثتل دعتای جوشتن کبیتر دشومیخصوص در ماه مبارک رمضان خوانده به
 .(کنیدمیها برخورد صغیر مرتب به این اسم

ذکتر نشتده برای خدا صفاتی  اند و در قرآنمعلوم شد که بحث صفات خدا را متکلمان مطرح کرده
در میتان عقایتد متکلمتان و عقایتد متتداول  داشتتنبته تاریخ توجته مهتم   ۀبه این نکت است. توجه

عقایتد  ،داردار تاریخ ز اهمیت است. عقاید ما همهیمسلمانان هم هست و این موضوع بسیار حا
قاید ع تاریخ اینکردن به عقاید فالسفه تاریخ دارد و توجه ،عقاید عرفا تاریخ دارد ،متکلمان تاریخ دارد

بترای متا کته چگونته  کنتدمیبه فهم دین اسالم. روشن  کندمیو پیدایش این عقاید بسیار کمک 
مات از مستلّ  هانامستلمهجری در میان  ششمای در باب خاصی که فر  بفرمایید در قرن عقیده

بالعک . و یتا چگونته این عقیده وجود نداشته است و  هجری اصالً  سومشده در قرن شناخته می
مفهتوم برجستته شتده و این اتفتاق افتتاده کته یتک  هانادر طول تاریخ تحول علوم در میان مسلم

برجستته شتده و یتا در شترایط دیگتر همتان مفهتوم دوبتاره  انتد وهای دیگر درستایه رفتتهمفهوم
ایتن اشتتباه استت است. طور اند. تحوالت دینی و علوم دینی همینهای دیگری ناپدید شدهمفهوم

 هتاآناآلن زیتر بمبتاران ا فکر کنیم تمام مفاهیم اعتقادی و یا کالمی و یا فقهی و...، کته متا که م
د موجتود در یتعقاداشتته استت. هستیم، در طول تاریخ استالم همیشته بته همتین شتکل وجتود 

 هتااینماننتد  هتای عرفتانی وکتابهتای فلستفی، هتای کالمتی، کتابهای تفسیر، کتابکتاب
از زیر ختروار ایتن  کندمیرا قادر  ماشده است. توجه به این نکته بسیارمهم است که  تدریج پیدابه

دعوت اسالم چه بوده استت در  ،آغازمفاهیم تاریخی سرمان را قدری بیرون بیاوریم و ببینیم که در 
کرده  نه سیراین تحول چگو پیدا شده وبعدها چه چیزهایی  چه بوده است و عصر رسول خدا)ص(

اثتر بستیار نفتی  بته فارستی ترجمته های اخیر یتک است. من خیلی خوشحالم که در این سال
 چون کار بستیار ستنگین و طتوالنی بتود واین اثر، اما  ۀوقتی دست زدم به ترجممن خودم  .دشومی

تتاریخ  ۀبتاریک کتاب چهار جلدی است که درآن را متوق  کردم. این اثر  من بود مانع مطالعات دیگر
اجتماعی تا اواسط قترن ستوم هجتری نوشتته شتده با تحوالت  هاآنن عقاید اسالمی و ارتباط یتکو

لی  أبسته شتده استت. ایتن کتتاب تت هاآنفعلی ما در سنت دینی  ۀهایی که ریشقرن است، همان
کتاب را  این شخص آلمانی است و .پروفسور فان اسای است به نام آقای دانشمند بسیار برجسته

ای پیش جمهوری اسالمی ایران برای نگتارر آن کتتاب جتایزهسال  چند .نوشته استهم به آلمانی 
ستال ایتن چهتل من هم از داوران دریافت جایزه برای آن کتاب بودم. آن کتاب اهدا کرد.  ۀبه نویسند
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 التٰی  چهتارسال تحقیقات اوست در  لچه ۀاین مجموعه چکید 1کتاب.این  برای آدم زحمت کشیده
چتون از  ،نویستمنویسد من خوشحالم که این کتتاب را میکتاب می ۀصفحه. وی در مقدم هزار پنج

 ای بسیار مهتممسألهاین  هم تاریخ دارد و هاناشد که اعتقادات مسلمطریق این کتاب روشن خواهد 
 2است.

برقترار تتوان ارتبتاط با او چگونته می ،است مطلب بعدی این است که وقتی توصی  خدا ناممکن
توان ختدا را می که آید این استشوایان دینی ما برمییاعمال پ مجید و سخنان و کرد؟ آنهه از قرآن

کردنتی استت، روایتپ  از آن خدا  کردنی است وهایش خواند. خدا خواندنی است، تجربهبا نام
گفت خدا با من چته کترد،  دشومی. کندمیگفت خدا چه  دشومیعنی خدا را روایت کرد ی دشومی
توان افعالش دیگران چه کرد. میگفت خدا با  دشومیگفت سرگذشت من با خدا چه بود،  دشومی

ستاده بته  طتورها داریم، گتاهی بتهحکایتها مان خیلی وقترا حکایت کرد، ما در زندگی انسانی
 کنتدمینشیند وسرگذشتش را تعری  مییم که چه به سرت آمد و او گوییم تعری  کن براکسی می

 «.هرچه کرد آن آشنا کردمن از بیگانگان هرگز ننالم که با من : »گویدمیو مثاًل 

ه کچنانموالنا یک حکایت است،  مثنویکل  نه توصی  او. روایت و حکایت خدا مطرح است و
 :خود در آغاز آن گفته است

 3کندمیها شکایت از جدایی  کندمیبشنو از نی چون حکایت 

 وحشتت وتتوان بتا او تتوان بته او امیتد و اعتمتاد داشتت، میخدا حرف زد، می توان باهمهنین می 
کترد. متا در عتالم برقرار  دشومیرا با خدا  هااینها و امثال برطرف کرد. این رابطه هایی راتنطراب ضا

نته  کنیممیارتباط پیدا « او»و یا « تو»، با کنیممیارتباط پیدا « شخص»وقتی با یک  انسانی خودمان
 «جهتان نبتوی ازقرائتت » ۀدرمقالت طور که قتبالً این قبیل است. همان از خدا نیز ارتباط با«. آن» با

ختدا چته »ختدا، قترآن هم حکایت افعال خداست، روایت خداستت و نته توصتی   ام، قرآننوشته
ادیتان  ۀبلکته زبتان همت ،تنهتا قترآنچیست را. نه و خدا را مطرح کرده است نه صفات خدا« کندمی

 عهددطور استت بته همینهم مراجعه کنید  عتیق عهدابراهیمی زبان حکایت و روایت است. شما به 
ایتن  در ی دیگترهتانازبهتا روایتت استت. کتاب طور است. اینهم مراجعه کنید همین جدید

                                                                                                                                                              

1. Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: Eine Geschichte des religiösen Denkens im 

frühen Islam, De Gruyter, Berlin, 1991–1997. 

2. Theologie und Gesellschaft, Frontmatter. 
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هتم  هانامتا مستلممفصل  ۀخدمت چارچوب کلی این زبان روایت قرار دارد. ادعی ها درکتاب
یتا  روایتت استتیتا  هتااینخواهید دید  ،طور است، دعاهای معروف را اگر مطالعه کنیدهمین

 توصی . یا مکالمه و نه خواندن و

ختدا، زدن بتا کتردن از ختدا، حترفالؤمطلب دیگر این است که این روایت و خوانتدن ختدا، ست
 هتاایناصتطالح خاستتگاه و بته گیتردمیشکل  هاانسانچگونه در ما  هااینشکرکردن خدا، و... 

معمتواًل متا  ۀیم و گرنته همتشتومیاالت ؤدچار این س ،مل کنیمأدرهستی ما کجاست. البته اگر ت
تقلیتدی امتا آیتا  ،کنیممتییم و هتم او را شتکر ختوانمیها یا تقلیدها هم ختدا را ثیر تربیتأتحت ت

زند حرف میشکرکردن شکر است؟ کجا واقعًا آدم با خدا  ،برحسب عادت شکرکردن شکر است؟
؟ آختر، کنتدمیت افعتال خداونتد را ؟ کجا واقعًا حکایت و روایتکندمیو کجا واقعًا خدا را شکر 

نوع دیگری  هااینهم صحیح و غیر صحیح دارد، صادق و کاذب دارد، منتها صادق و کاذب  هااین
« به نام ختدا»گوییم میگوییم وقتی کذب منطقی است. ما کجا راست می صدق و از غیر است و

نته  انشتایی استت وک عمتل یتتن گفت« به نام خدا» ،سخن گوییم. در آغازدروغ می و کجا آن را
؟ دشتومیچگونه معلتوم ِاخباری، اما پرسش مهم این است که همین عمل انشایی صدق و کذبش 

خودمان کتاله ستر  اینکهبرای  ؛ها برای سالمت روانی ما خیلی مهم استدادن به این پرسشپاسخ
نام دین سر ما کاله نگذارند ها به حکومت ودیگران  اینکهبرای  ؛خودمان نگذاریم خیلی مهم است

به یک اقتناع عقالنی و وجودی برسیم  کنیم تا نهایتاً خیلی مهم است. ما باید این مسائل را تحلیل 
ناع به ما سالمت روانتی تم. این اقخوانمیمن دارم خدا را زنم که بله من واقعًا دارم با خدا حرف می

 آورد. تکلیت  متا باخودمتان وتم متا را بیترون متیسخن گفیتی که در آغاز مو از آن مسمو دهدمی
 .دشومیجهان و دیگران روشن 

  



 1نام خدا و یاد خدا 
 )بخش دوم(

آنهته در آن  ماه مبارک رمضان گفتتم.  نوزدهمۀ سخنانی است که در شب امشب سخنان من دنبال
به یتاد  دشومیربوط م گویممیشب گفتم تعری  و توضیح مختصری بود از نام خدا و آنهه امشب 

گوار دارد. پیامتد ختدا دو پیامتد نتاخدا. در جلسۀ قبل گفتم اصرار بر تصور غیر قابل قبول از نتام 
انسان استت، ایتن احستاس استت کته شدن گونهشدن انسان و حتی بیمارگوار اول ازخودبیگانهنا

ازخودبیگانه  ی انسان است و او راگیرتصمیمموجودی به نام خدا مزاحم انسان و مانع شکوفایی و مانع 
بینم کته وقتتی چنین هستند. بسیاری از جوانان را متیبینیم که . بسیاری از اشخاص را میکندمی

آیتد کته دائمتًا از ستوی ختانواده، جامعته و به میتان میی نام یک مزاحم یند گوشنومینام خدا را 
گوار دیگر ایتن استت کته ایتن باشید. پیامد ناداشته باید به آن مزاحم ایمان  دشومیحکومت گفته 

ها برای استفادۀ ابتزاری از و حکومت هاانساندست ابزاری شود در  تواندمیر غیر قابل قبول وتص
و  رودمیمشروع که در این صورت سالمت سیاست از بین ناآن در جهت منافع گروهی و سیاسی 

شتدگی نتام ختدا دو این تحریت آیتد. بنتابرد میها به وجوجامعهی برای بیشترمشکالت پیهیدۀ 
ای بود که در جلسۀ گذشته گفتم و گفتم بتر ایتن اجتماعی. این مقدمهفردی و  :گوار داردعاقبت نا

 .کنیممیچه مفهومی از آن اراده  ،گوییم خدادقت بفهمیم وقتی میبهاساس باید کوشش کنیم تا 
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روشتن این نام خیلتی معنتای  کندمیبسا انسان تصور هگفتم نام خدا خیلی گن  و مبهم است. چ
احستاس و  رودمتیبته تأمتل فرو ،فهمی تحت نتام ختدااما وقتی از او بپرسند دقیقًا چه می ،دارد
امتا اگتر از او درستی معنی کند آن را. ممکن است بگوید خدا یعنی خالق عالم به تواندمین کندمی

یتک توضتیح  ،دهدو یا اگر توضیح  دشومیاز توضیح کافی عاجز باز بپرسید خالق عالم یعنی چه، 
طتور کته : همانگویدمی، مثاًل کندمیگونه را برای شما تعری  یک خدای انسان دهدمیوار انسان

ایتن  ؛ای داردای و بناکننتدهسازندهاین عالم هم  ،ای داردای و هر بنایی بناکنندههر ساعتی سازنده
چنتین تصتوری از  دشتومیانستان متوجته نل زندگی، یارگونه از خداست. در اواویک تصور انسان

، مقتداری کنتدمیمقداری فکترر رشتد پیتدا خدا چه عواقبی ممکن است داشته باشد اما وقتی 
یتا در رونتد سیاستت مشتارکت  کنتدمیمطالعه های فلسفی را مختصری د، مکتبخوانمیکتاب 

گتاه ها و مشکالوخمو از پیچ کندمی و بتا مستئلۀ حقتوق انستان و آزادی و  دشتومیت سیاست آ
از آن عقایتد ابتتدایی و  ،کنتدمیارزیابی مجدد و یک  کندمیخورد بر هااینکرامت انسان و مانند 

عنوان سازندۀ عالم مثتل قبول نیست. دیگر خدا بهبرایش قابل  هااینبیند دیگر عامیانۀ خودر می
بار معنایی بر آن برایش قابل قبول نیست. هر نامی یک احکام دینی مبتنی سازندۀ ساختمان و سایر

اثتر  هاانستانو در روند زنتدگی اجتمتاعی و فتردی  دشومیو مفهومی دارد که در طول تاریخ پیدا 
های تلتخ و یتا آن بار معنایی و مفهومی و آن تجربه دشومیگذارد. هروقت آن نام به میان آورده می

سوار دور آدمتی  هااینکه همراه آن نام بوده، همۀ  ،یا اختناقهای شکوفایی ن احساسشیرین و آ
نامی درواقع تصحیح تصتور انسان. تصحیح بار معنایی و مفهومی هربر  کندمیو سنگینی  دشومی

بخشایندگی و شکوفاشدن  و اگر خدا گفته شد و از این نام عشق و محبتنام است.  از آن صاحِب 
زندگی انسانی استت.  ندۀبخش و معنادهها آمد این خدا و ارتباط با او آزادیذهناکردن به و شکوف

کورانه و تحمتل تجربتۀ ستتم و امثتال شدن و نپرسیدن و تقلید کورخدا تحمیل و ساکتاما اگر از نام 
 .گیردمیضع منفی این خدا و ارتباط با او مزاحم انسان است و انسان در برابر او مو ،یاد آمدبه  هااین

کنتیم و خدا را توصی   توانیممیگونه از خدا صحیح نیست و ما ندر شب قبل گفتم تصورات انسان
را خوانتد، توان او توان خدا را تجربه کرد و او را روایت کرد، میبه او احاطه پیدا کنیم و گفتم اما می

به قضتای او توان وان به او شکایت کرد، میتتوان از او سؤال کرد، میتوان با او مأنوس شد، میمی
تتوان از او میتوان عاقبت همۀ امور را به خدا واگذار کترد، توان به او توکل کرد، میراضی شد، می

با خدا دارد برای هایی را که تجربه تواندمیاستعانت و هدایت طلبید و هکذا. همهنین گفتم انسان 
بتا دیگتران در میتان هایی را که با خدا داشتتند همین بوده که تجربه دیگران بیان کند و کار پیامبران

گاه کردند و آنان را به ارتباط با خدا گذاشتند و دیگران را از آن تجربه  هتاآندعوت کردند. تعبیر ها آ
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بترای آنتان  کنتدمیاقوام چته ، با کندمی، با جهان چه کندمیاین بود که خدا با من چه کرد و چه 
گفتتم تنهتا تعلیمتات دینتی و مطرح استت.  ،باشدکه نماد آن افعال می ،های خدال خدا و نامافعا

و ممکتن استت  کنتدمینگرفتن دردی را دوا های ریاضتی یتاداصول عقاید خواندن و مثل فرمول
 .دهدمیجواب نی که خوانده شده یهاتلخ برسد که این چیز ۀانسان بعدًا به این تجرب

گونتاگون های های خدا بته شتکلکردنها با خدا و این یادستگاه این ارتباطاوضیح دهم خحاال باید ت
یا فیزیک بختوانیم، تا برویم و مثاًل شیمی و  دشومیچیز سبب دانیم که چهچیست. ما می هاانساندر 
آورده شتوند. بتر دشومیداریم و با این علوم برطرف  هاانسانهایی را که ما یم تا نیازخوانمیرا  هااینما 

عتال  کنتیم، علتوم  تتوانیممینهایمتان را بیماری ،اگر پزشکی نختوانیم اینکهیم برای خوانمیپزشکی 
ها و سوی این دانشخاستگاه حرکت بهشناسی احتیا  داریم و... به غذا اینکهیم برای خوانمیتغذیه 

تتوان پرستید خاستتگاه طلتب است. حتاال می های انسانمعلوم است و آن نیاز هاانساناین فنون در 
ها آیتد و کتدام زمینتهو چه عللتی بته وجتود میافتد چیست. چه اتفاقی می هاانسانرابطه با خدا در 

های مختلت  به شتکل هاانساننام خدا در میان  اینکهند تا شومیو فعال  دهندمیدست به دست هم 
کتتاب  کنممتیع استت. توصتیه ووخم و طوالنی و متنپیچباوری بسیار پر )تاریخ خدا دشومیمطرح 

نتام دارد کته  باوریتاریخ خدداشده مطالعه کنید. این کتاب های اخیر ترجمه مندی را که در سالسود
هتای فرهنگتی و ده و در انتشارات مرکتز پووهشترجمه ش سالکیو آقای  آقای خرمشاهی ۀوسیلبه

 علمی به چاپ رسیده است(.

گتذرد. نمیاز پیتدایش آن  بیشتترشناسی دین یک شاخۀ علمی جدید است که شاید دو قرن روان
کته  کنتدمیبررستی را  مستألهشناسی دین این اند. رواندانشمندان متعددی در این زمینه کار کرده

ارتبتاط ایتن چیستت،  هتااینگتذرد حتاالت ر روانشان و درونشتان چته میی خداباور دهاانسان
 دشتومیتشدید چیست، در چه شرایطی خداباوری  هاانسانهای دیگر این حاالت روانی با حالت

یتک سلستله مطالتب  . ایتنهتااینو ماننتد  دشتومیدر درون انسان و در چته شترایطی تضتعی  
دیتن شناستی فی و نته کالمتی. مهتم ایتن استت کته روانشناسانه است نته فلستهای روانبحث
همتین باوری تنها خواهد جای فلسفۀ دین یا کالم و الهیات بنشیند و بگوید مسئلۀ خدا و خدانمی
از تتا  متن چنتداینجتا بینیم و اصتالت دیگتر نتدارد. در می هاانسانهایی است که ما در روان چیز

کتته  کنممتتیو ستتپ  نظتتری را مطتترح  کنممتتیر  اختصتتار عتترا خیلتتی بتته هتتاآننظریتتات 
انتد و ریشتۀ مستلک متا در ارتبتاط بتا همتین مطلتب گفتهعرفای ما یا فیلسوفان عرفانخصوصًا 

ها این است کته اطالعتات کریم است. من روشم در این قبیل بحث هم در خود قرآن هاآنسخنان 
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 کنممتیشان تصمیم بگیرند. من تلقین عقیده نذارم تا خودگگان میرا در اختیار شنوندو توضیحات 
 «.تبلیغ»و نه جلسات  کنممیها و جلسات را کالس تلقی حتی این قبیل سخنرانیبه کسی. 

دارد کته ای وجتود غریتزه هاانساندر  دهدمیتحقیقات ما نشان  گویندمیشناسان ای از روانپاره
 هاایندارد. البته این یک نظر است و موافق و مخال   ،نام برد« یغریزۀ خداباور»توان از آن با می
گاهی ،کندمیکودک وقتی رشد  گویندمی  ۀبترای او ایتدختود که خودبته دشومیای در او آشکار آ

و  دشتومیگردد. نظر دیگر ایتن استت کته ختداباوری بته وجتدان انستان مربتوط خدا مطرح می
را مرکتز همتان مرکتز کته متا آن  ؛وجدان اخالقی آدمی استت اصطالح خداباوری نتیجۀ صدایبه

و یتا  دهتدمیگوییم وجدانم آزارم می ،. وقتی به کسی ستم کنیمکنیممیهای اخالقی تلقی دریافت
اختالق و ارزر . گویی جایی در وجود آدمی هست که پایگاه دهدمیوجدانم فالن عمل را اجازه ن

باشتد ایتن عتده از  توانتدمیسی شده که معنای وجتدان چته شناهای زیادی در رواناست. بحث
انسان صدای وجدان خداباوری نتیجۀ صدای وجدان اخالقی آدمی است.  گویندمیشناسان روان

آورد متیوجدان آدمی سر برد خدا از شنومیکه صدای خدا را  کندمید تجربه شنومیخودر را که 
برای انسان یک جبر عقالنی و شدن مسئلۀ خدا مطرح دگوینمیاین هم یک نظر است. عدۀ دیگر 

رستد کته ای میعقالنتی بته مرحلتهبه این معنی که انسان در رونتد رشتد  ؛معرفتی ضروری است
بپرسد و دربارۀ خدا بیندیشتد، او متثاًل بته ازلحاظ عقلی مجبور است از وجود خدا  کندمیتجربه 

العلتل چیستت، افتد که ریشه و علتفکر میو به این  ندکمیو یا در خود تأمل  کندمیجهان نگاه 
 :جهان چگونه باید گشوده شود و به قول حافظپرسد راز ها چیست، یا میچشمۀ هستمبدأ و سر

گاه نیستزین   چیست این سق  بلند سادۀ بسیار نقش  معما هیچ دانا در جهان آ

هتای عقالنتی و جبر هتااین. دشتومیرستد کته جهتان بترایش راز دیتده ای میانسان بته مرحلته
هتر انستان در درون ختود  گویدمی ،فیلسوف و متکلم معروف پروتستان ،1ماخرشالیراند. معرفتی

ها شده نظر هم مبدأ بسیاری از بحث. این کندمیرا تجربه « احساس وابستگی مطلق به خداوند»
شناس مهم و معروفتی استت بته نتام روانکه مربوط به  کنممیاست. یک نظر دیگر را هم عر  

گاه فردیخودبر یک نااست که انسان عالوه: داستان از این قرار گویدمیاو  کارل گوستاو یون   ،آ
گاه جمعی هم دارد و مسئلۀ خدا از آن خودیک نا گاه جمعی خودناآ . در گیتردمیت ئنشت هاانسانآ

گاه جمعی صو  آ هست، خاطرات ازلی هست، خدا هست. آنهته از هایی ری هست، ایدهن ناخودآ

                                                                                                                                                              

1. Schleiermacher 
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شناسان استت کته بتا دیتن نستبت آن روان یهایی از آرانمونهنقل کردم اینجا شناسان دین در روان
 اند.همدالنه داشته

آن را هم اند که من انسان مسئلۀ دیگری را مطرح کرده اما عرفای بزرگ ما در باب منشأ خداباورِی 
هستتی هتر انستانی از طریتق  گویندمی. این عارفان دهممیو توضیح  کنممیخدمت شما عر  

هتیچ  ،مقتاماستت. در ایتن « بتاخبربودن»مستئلۀ  هتااینخبر است. مسئلۀ خودر از هستی خدا با
گتانیست. ما هتر کتداممان از هستتی خود« خبر»ای بهتر از واژه هستتی هیم از متان خبتر داریتم، آ
گاهی به هستی خودر از  گویندمیمان. عرفا خود گتاه  )خدا( هم« هستی مطلق»انسان از طریق آ آ

مان ما را از وجتود خوداست. وقتی از هستی خودر خبر دارد از خدا هم خبر دارد. باخبری ما از 
عر  کتنم،  تانبرایل مثا. یک کندمیای از آن هستیم باخبر از آن و قطرهای ما حصهمطلقی که 

انستان وقتتی در دریتا شتنا بخش استت. اید که خیلی هم لتذتشما در دریا شنا کرده بیشترشاید 
متر  422مثاًل همان  دهدمیآنهه در قلمرو تصرفات اوست و جایگاه شنای او را تشکیل  ،کندمی
طریق این انسان با همۀ  همین، اما درست از کندمیمتر مکعب آب است که او در آن آشنا  122یا 

 ،صتورت تشتبیه معقتول بته محستوسدریا در وحدت اتصالی قرار دارد و با دریا متصل است. به
هستی خودر با هستی مطلتق در ارتبتاط ارتباط انسان و خدا گویا چنین است و انسان از طریق 

انستان بایتد  اینکتهه همیشه با انسان است. نتواقعی قرار دارد. اصاًل خدا از انسان غایب نیست و 
طور که انسان در کنار انسان انگارانه، آنانسانجو کند تا خدا را پیدا کند. البته نه در مفهوم وجست

 ماست.طور که موجود دیگری در کنار است و نه آن

هستتی گتاه و هتیچ کندمیهستی مطلق را هم تجربه  ،کندمیهرک  هستی محدود خود را تجربه 
ۀ ختدا ئلمستطور است پ  بایتد ید اگر اینینهایی قابل تجربه نیست. ممکن است بگوتمحدود به

بیتابیم، همیشته مان لۀ کاماًل واضحی باشد و باید ما همیشه به یاد خدا باشیم و خدا را در کنارئمس
هستتی ختودم را ای از آن هستی استت و متن وقتتی این تجربه را داشته باشیم که هستی من قطره

طتور نیستت. اینکته وضتع متا معمتواًل درحتالی ،کنممیآن هستی مطلق را تجربه  کنممیتجربه 
هتم معمتواًل بتاخبر مان ما از هستی خود گویندمیاند. آنان عارفان بزرگ این پرسش را پاسخ داده

شتدت سترگرم بته. خصوصًا در متواقعی کته کنیممیمان را فرامور یعنی معمواًل ما خود ؛نیستیم
متوجته  ،فراغتت یتابیمیم. امتا اگتر بته ختود آیتیم و شتومیکلی از خودمان غافل هستیم به یکار
گتاه  ؛مان حاضریممان پیش خودخود و مان را داریممان خودیم که خودشومی یم از شتومییعنی آ

گتاه نیستتیم و از ا همیشه از این ممان داریم امان را پیش خودخودمان. ما همیشه خود آن واقعیت آ
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داستان انسان و  گویندمیعارفان . رودمیلۀ دیگر ئباشیم، چون حواسمان سراغ هزار مسغافل می
کار انسان باید  گویندمیهمین جهت طور است. آفت انسان غفلت از خداست و به خدا هم همین

راوان روی آن تأکیتد مجیتد فت که در قرآناست « ذکر»کند و این همان « یاد»این باشد که خدا را 
صورت معمولی مورد غفلتش است در درون خودر شده است. انسان باید کوشش کند آنهه را به

تر حضور او را از نو بیابتد. انستان در مقتام تکامتل صحیحآوری حاضر کند و به تعبیر از طریق یاد
ا خوانتدن متو علم استت، ا استدالل برای اثبات خدا فلسفه و کالمبًا یاد خدا کند. تمعنوی باید مر

 گشاید. خدا یادکردنی است.سوی خدا نمیها راه بهقبیل چیزی اثبات صانع و این هاناهبر

متأنوس ایم و با او دوست و ی دیده و شناختهیآید که انسانی را جادر روند زندگی ما گاهی پیش می
طوالنی میتان ایم و فاصلۀ زمانی او را ندیدهسال، دیگر  ایم اما مثاًل چندایم و سوابقی پیدا کردهشده

 راآن شتخص دوباره  ،به هر علت ،ایم. اگر ماکه دیگر از او غافل بوده ما و او اتفاق افتاده به طوری
ها قبتل کته ستالی تجربی بیرونی ماستت سمسبوق به تماس و شناخت ح این یادکردن   ،یاد کنیم

اشتعاری بتا ایتن ای از اشتخاص پاره او را. روی سن  گور مکنمیاتفاق افتاده بود و حاال من یاد 
گفت خدا را یادکردن ها با شما بودیم. باید ما را یاد کنید ما سال ،هازندهای :دشومیمضمون نوشته 

وخیزکتردن بتا شتنیدن و افتت ،دیدن ،از این قبیل نیست. انسان با شناخت حسی، تجربی بیرونی
آوردن ختدا از ادۀبتشده باشتد.  فرامورن او هم مانند یادکردن یک انسان خدا آشنا نشده تا یادکرد

یعنتی از طریتق وجتود  ؛پذیر شتدهامکانکه شناختن خدا از آن طریق  دشومیهمان طریق ممکن 
ما باید اتفتاق بیفتتد. او از  خدا در درون خودآوری خود ما و خود ما و از طریق هستی خود ما. یاد

 ماست.ون او همیشه در درون چ دشومیورده نبیرون به یاد آ

و او را ختدا را بشناستد  تواندمیدرست به همان اندازه هم  ،یک انسان هرقدر کماالت داشته باشد
گتاه از کمال علمی  ،که یک کمال است ،مند از علم باشد. اگر انسان بهرهبیشتریاد کند و نه  خدا آ

گاه ورزی عشقورز باشد از ، اگر انسان عشقدشومی رحتیم باشتد ، اگر بخشاینده و دشومیخدا آ
گاه  آفریننتدگی ق و آفریننتده باشتد از خالقیتت و ، اگر خالدشومیاز بخشایندگی و رحمت خدا آ

گاه  متدار خواه و زورخودورز و حسود یا و هکذا در نقطۀ مقابل، انسان جاهل یا کینه دشومیخدا آ
گتاه شایست را دارد. او چون همین صفات ناسازد که برای خود خدایی می خود از صفات کمتال آ

گاهدشومییعنی خدا واقعًا باخبر ن« کمال کّل » ، ازنیست خوانتدن. استت نته کتتابشتدن . این آ
 اینکتهمگتر  ،محبت چیستفهمد عشق و نمی ،عشق و محبت کتاب بخواند ۀانسان هرقدر دربار

محبتت از درونتش بته علتتی عشق و  اینکهاو بهشد و یا کسی به او عشق و محبت را بهشاند و 
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عشق و محبت یعنی چه. در فهمد ست که انسان میهااینیعنی خود عاشق شود. با  ؛سرازیر شود
کته از متادر و پتدر محبتت : کودکتانی گوینتدمیشناسی کودک سخن بسیار خوبی هستت، روان
بته  را محبتت توانتدمیکستی  .بتت بورزنتدبه دیگران مح توانندنمیشدن چشند پ  از بزرگنمی

درونتی استت، چشتیدنی و مستائل  هاایندیگری منتقل کند که به او محبت چشانده شده است، 
گاه رابطۀ انستان و ختدا هتم ایتن کردنی است. شدنی است، جوشیدنی است، تجربهممارستی و آ
گتاه متان از ختدا متناستب بتا ظرفیتت وجتودی خود هاانستانچنین است. ما  و کمتاالت ختدا آ

گاهی ما رشد شومی این استت کته اگتر در . استدالل فلسفی برای کندمییم. بذر خدایی در خودآ
بیابند. عارفان بزرگ به متا پاسخ  هاآن ،هایی به وجود آیدها و پرسشساختار عقالنی انسان شبهه

مات این جوشیدن را فتراهم دمقد که خدا را یاد کنید تا خدا از درونتان بجوشد. انسان بای گویندمی
فراغت استت. انستان بایتد فراغتتی مات دترین آن مقکند تا این حادثه اتفاق بیفتد که یکی از مهم

گاه گاه شود و از طریق آ گاه شود. متا معمتواًل ایتن شدن از داشته باشد تا از خودر آ خود از خدا آ
آورد، بایتد حفتاری کترد ختود را و ایتن  ودوجفراغت را نداریم. باید وقت گذاشت باید فرصت به 
بینیم آن جور که شتاید گذاریم بعد میوقت نمیحفاری وقت الزم دارد. ما برای تربیت فرزندانمان 

جتوری از آب این هتااینگتوییم چترا وقتت میانتد و آن و باید فرزندانمان رشد و کمال پیدا نکرده
که انسان برای تربیت خودر هم بایتد وقتت توجه کنند  لهمسأاند! جوانان اهل تأمل به این آمدهدر

زندگی کند و در هر شرایطی همرن  جماعت شتود و هرگونه  تواندمیآدم تصور کند  اینکهبگذارد. 
ولی انتظار داشته باشتد کته متثاًل بتا خوانتدن  ،روزانه گرددهای در تمام اوقات غرق در مشغولیت

کته کتار  ،شتود، ایتن تصتور درستت نیستت. پیتامبر استالمل خدا برایش ح ۀلئکتاب و مقاله مس
ام تتا مکتارم اختالق را انگیخته شدهفرمودند من بر ،استار دعوت به توحید و نشر توحید اصلی

لقیات عو   گاه ن نشود انسان از خودکامل کنم، چون تا خ  گاه ن دشومیآ  .دشومیو از خدا هم آ

شتب. و نماز شتب آن هتم در ثلتث آختر  تهجدتأکید شده روی دانید در معارف دینی ما خیلی می
دارد. در  هاناای از ادیان دیگر هم شب داستتبیداری اختصاص به اسالم ندارد در پارهاهمیت شب

ای زیتر رستالهدارد. یکی از دانشجویان من در دورۀ فوق لیسان   هاناشب داست ،عرفان اسالمی
شتب جمتع و هتا و اشتعار عرفتا را دربتارۀ نظر«. نظر عرفا شب در»نظر من گذراند تحت عنوان 

یتک قتدری در های روزانته را نتدارد و این است که انسان در شب مشغله مسألهتحلیل کرده بود. 
پتریم و پرتتاب میدرون خودر است و از خودر بیرون نپریده است. متا در روز از ختود بیترون 

و  کتردمی یتشتبیه. یکتی از اهتل ایتن قبیتل تمرینتات مان نیستتیمجا. در خودیم به هزارشومی
در ک  لیتوان قترار و  دشومینشین در داخل یک لیوان پر از آب، موقعی ته ،گفت یک برگ گلمی
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 .یمشتومینشتین گیتریم و تتهدر شتب آرام می هاانستانکه آب لیوان کاماًل آرام باشد. متا  گیردمی
متان را متان خودخودایم به بیترون. آن وقتت استت کته شدهمان هستیم و پرتاب نمان در خودخود
شتد بته بیرونی ما را نمیچون مشاغل و عوامل  ،مان را بکاویمکش  کنیم، اعماق خود توانیممی ک 

دازیتد بتا ختدا رازونیتاز بپرتوصیه شده در ثلث آخر شب به مناجات و  اینکهاین طرف و آن طرف. 
حاصتل استت و در آن فراغتت آدم ه در آن ستاعت فراغتتی سخن بگویید به همین جهت است ک

، از هر گوشۀ دشومیوجودر گسترده تر ، افق کندمیمعنوی پیدا  ۀاحساس کند که توسع تواندمی
آیتد از آمد به ختاطر میگردد، آنهه به خاطر نمیمیای باز و روزنه دشومیوجودر صدایی شنیده 

ختدا در هتر  اینکتهگتردد. خالصته افزوده می« شهادت»منۀ و به دا دشومیکاسته « غیب»دامنۀ 
بته کتار « ذکتر»ها بار این تعبیر مجید ده جوشد. در قرآننمیآید و از درون آدم شرایطی به یاد نمی

نتده در خدا را زیاد به یاد بیاورید خیلی زیاد. خوان« ثیراً کرًا ک  ذِ  لّله  ا وار  ک  اذ  »گفته شده:  و رفته است
 بِ »آورید. در آیۀ دیگر آمده  خیلی زیاد به یادیعنی چه خدا را  گویدمیر نظبدو 

 
تأ ب  ع  ا ی  ل  م  تي م  ر  کتق  ِبّ

اؤ   ع  ال  د  و  . متا تصتور (11[ )فرقتان: اگر او را نخوانید کندمیبه شما اعتنا نبگو پروردگار من «]م  کل 
سوی خدا باز است. نته هر شرایط راهی از ما به است دردر هر شرایط خدا برای ما حاضر  کنیممی
و باید پردۀ غفلت را کنار بزنیم و ختدا را بختوانیم  یمما در غفلتجور نیست در بسیاری از شرایط این

نتیجه دهد و خدا از درون و بیرون ما خودر را به ما نشان دهد. های ما و بخوانیم و بخوانیم تا ندا
 فقط با زبان بخوانیم. این گونۀ خواندن از کسانی ساخته است که ختودِ  ینکهااما ازته دل بخوانیم نه 

به هنگام این خواندن، کماالت وجودی ختود را  ،درواقع هاآنمعنوی هستند، واجد کماالت  هاآن
یافتن عین تجربۀ کماالت الهتی و هستتی خداونتد استت. این وسعت ۀو تجرببخشند وسعت می

تب علمی یک دانشمند بسیار برجسته اطالع پیدا کند که ختودر قستمتی از مرااز  تواندمیکسی 
دار شود، غافل و فاقد کمتاالت معنتوی هتم از عاِلم خبر تواندمیداشته باشد، جاهل نآن دانش را 

استت « تذکره»خبر بشود. در قرآن کریم گفته شده که خود قرآن ذکر است و یا خدا بااز  تواندمین
. ایتن قترآن دشتومین خداست قرآن در درجۀ اول ذکر پیامبر است و بعد مایۀ ذکر متا کردیادقرآن 
های ستایر پیتامبران هتم وسیلۀ پیامبر است با امداد )وحی( خدا. دربارۀ کتابکردن خدا بهیادعین 

ذ  » :اند. در مورد دیگری از قرآن آمدههم ذکر بوده هاآنقرآن گفته شده در  نَّ التِذّ  ر  کتو  تِِ
تع  ر  کف  نف  ٰی ت 

ِمِنین   ؤ  م   کردن خداست.رساند یادچیزی که به مؤمنان نفع می آن (11ذاریات: ) «ال 

بیترون از ابتی انستان بته موجتودی ۀابی انسان به خدا رۀبندی سخنانم این است که داستان رجمع
همیشه بتا ا طور نیست در یک جایی باید خدا را پیدا کنیم خدخودر و غیر از خودر نیست. این

ای قطترهمحتدود آدمتی  وار که از آن گریز باید داشت. هستتِی اما نه آن خدای انسان ،انسان است
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امتا  ،ختداییممحدود خداوند. ما فرزند خداییم و همیشته در دامتن و در آغتور است از هستی نا
بلنتدی دارنتد یار عرفا سخنان بستاینجا دانیم که در آغور خداییم. ما جدا نیستیم از خداوند. نمی

شدن مایۀ مطرحشان این است که ریشه و پایه و نیست. پ  عرفا نظر هاآنکه فرصت پرداختن به 
قبیتل استت در درون گفتن با خدا و امید و اعتماد به خدا و هرچه از ایتن خدا و ذکر خدا و سخن

جا را در ری همتهکردن خدا این نیست کته بتا ایجتاد سروصتدا و غوغاستاالخود انسان است. یاد
 باشیم!مان مشروع دنیوی خودولی عماًل دنبال منافع نا ،ر از نام خدا کنیمجامعه پ  

 

  

 
  





 1معنای دعا در قرآن
ل  » :ریم آمتتده استتتکتت در قتترآن

 
تتأ ا س  ِإذ  رِ  کو  ِنّي ق  تتِِ

تتي ف  ِنّ تتاِدع ع  اِع ِإذ   یتتب  ِعب  ِ  التتدَّ تتو  ع  ِجیتتب  د 
 
ا أ

اِن  ع  ر   د  م  ی  ه  لَّ ع  وا ِبي ل  ِمن  ؤ  ی  ل  وا ِلي و  ِجیب  ت  س  ی  ل  ون  ف  د   (.981: )بقره «ش 

 ه بتترای مستتلمانان بتتیش از هرچیتتز بتتا مفهتتوم دعتتا در ارتبتتاطکتت ،های قتتدربتته مناستتبت شتتب
سیاستی اوضتاع و احتوال  ،متا ۀنم. در جامعتکصحبت  معنای دعا در قرآن ۀدربار خواهممیاست، 

زده و متأیوس شتوند. زیتادی از هتر آنهته رنت  دیتن و ختدا دارد دل ۀاجتماعی سبب شده تا عدو 
صتورتی خشتن و غیتر متا بته ۀه ایتن مفتاهیم در جامعتکتعلت چنین وضعی آن استت  کنممیر کف

منظتری اند. ما امروز نیاز شدید داریم از هایی مخرب همراه شدهند و با تجربهشومیقبول مطرح قابل 
 بپردازیم. هاآندیگر به 

زمتین بته گاهی اوقات جامعه نیاز دارد خدا از آسمان به زمین آورده شود و گاهی نیاز دارد ختدا از 
باشد و متورد ها قرار گرفته ه هروقت خدا در آن دورهکآسمان برده شود. معنای این سخن آن است 

ننتد. کنیست، مطترح ه مطرح کنند خدایی را که را به خدا متوج هاانسانسانی باید کتوجه نباشد، 
ه متورد غفلتت کتختدایی را آورند و ه خدا را از آسمان به زمین کرد کتوان چنین تعبیر این امر را می

                                                                                                                                                              

 ارشاد. حسینیۀ در ر9281 سال رمضان ماه 91 شب سخنرانی. 1
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نند. امتا در کسوی آن جلب بهها را نند و توجهکبه آن توجهی ندارند دوباره مطرح  هاانساناست و 
ستی دعتوی ارتبتاط بتا ک. هردشومیمبتذل ه ک دشومیجا پخش همهقدر بعضی از جوامع خدا آن

. از در و دیوار به نتام ختدا صتد گونته گیردمیو هر عمل واقعًا زشتی به نام خدا انجام  کندمیخدا 
وچته و خیابتان ایتن کگیرنتد، رن  را به خود میهای عمومی همه این ، رسانهدشومیصدا شنیده 

بینیم پرچم و شتعاری دینتی هستت. رادیتو را بتاز میگذاریم، هرجا پا می .گیردمیرن  را به خود 
اولش نتام ختدا و صتلوات بتر پیتامبر  کنیممیگور خرر اسم خداست. اخبار را اول و آ کنیممی

و بعتد  کنتدمیدینی  ۀموعظ کند، ابتدا یکای اجرا برنامهخواهد است. هر مجری در تلویزیون می
ننتد کصورت مؤثر بیتان توانند آن را بهه تنها افراد خاصی میک. سخنانی کندمیار را شروع برنامه

. اما از طرف دیگر گردانندگان اصتلی ایتن اوضتاع و دشومیشنیده   کها از زبان هردر این رسانه
وفتای بته  ،داریی اخالقی، امانتکعماًل به معنویت، زندگی روحانی، پاتنها ها نهمحافل و رسانه

ر جامعته دروغ و ستبلکته در سرا ،کننتدمیمحبتت و شتفقت توجته ن ،گوییراست ،و پیمانعهد 
زدگتی و دل دشتومیمفهتوم مبتتذل  کمفهوم خدا یت ،. در چنین وضعیتیدهندمیخشونت روا  

ند و خدای قابتل قبتولی کفرار  دشومیه تبلیغ کخواهد از چنان خدایی سی میکهر. کندمیایجاد 
ند و راحت شود. در چنین اوضاع و احتوالی بایتد کاصاًل خدا را رها  اینکهند و یا کپیدا برای خود 

رد. بایتد کتیعنی تعتالی ختدا را دوبتاره مطترح  ؛رد. باید خدا را از زمین به آسمان بردکدیگری ار ک
سی و گروهتی بته نتام آن و که هرکخدا و معنویت چیزی نیست  ۀلئه مسکاین موضوع پرداخت به 
تر ختدا متعتالی ۀلئنتد. مستکو لعتاب آن هرچته خواستت، بگویتد و هرچته خواستت، برن  یا 
جتا را فقتط پتر از ه همتهکته قداست خدا ایتن نیستت کتر از این است. باید توضیح داد مقدسو 

ه کتبنویسند قداست خدا چیز دیگتری استت. قداستت ختدا ایتن استت  قرآن ۀخدا کنند و آینام 
و موجود ناتمام و مضطری استت  کندمیارهای فسادآمیز کو  کندمیی زمین زندگی ه روکانسانی 

، چه دنیوی چه اخروی چه برای خود یا بترای دیگتران، همتواره متوجته ایتن کندمیه کاری کهر 
 :)انعام[ نندکاند حق خدا را ادا نتوانسته هاانسانگاه هیچ] «هرِ د  ق   قَّ ح   ه  اللّ  اور  د  ا ق  م   و  »ه کباشد آیه 
تفستیری از گوییم، مساوی خدا نیست و فقط اند و میخدا گفته ۀدربارگاه آنهه (. بدانند که هیچ19

برابتر  و اعمالی درها ، تمام آنهه خدا گفته نیست و همیشه گفتهکنیممیگاه آنهه عمل خداست. هیچ
  ادعتای کتهتیچه کت ستت. قداستت ختدا ایتن استتهاآنخدا ناتمام است و ساحت خدا برتر از 

اشتتباه و گنتاه دهتد و االطاعه نداند. احتمتال خطتا و خود را واجبند و کعصمت علمی و عملی ن
 مخصوص خداوند بداند.بودن را االطاعهند و واجبکفرامور ن ایاستغفار را در هیچ لحظه
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بتتوانیم ه او بتازگردانیم تتا او را بت« علّو »یعنی  ؛خود باید خدا را به آسمان ببریم ۀما امروز در جامع
 ،باشتد وسخن او  تواندمیدام سخن ک، دهندمیه به او نسبت کدر میان سخنانی  ،تشخیص دهیم

شتود. تنهتا از به نام حکم او نوشته  تواندمیدام عمل ک، دهندمیه به نام او انجام کدر میان اعمالی 
بستیار عمتده  مفهوم  دو  ،«علّو خدا»باط با . در ارتدشومیه حق و باطل از هم جدا کاین راه است 

رد. امشب کصحبت خواهم استغفار در فرصت دیگری  ۀدربار«. استغفار»و « دعا» :اندو اساسی
 .کنممیدعا صحبت  ۀدربار

ه در ارتبتتاط بتتا همتتین مفهتتوم کتت ،و بعتتدًا بتته چنتتد آیتته کنممتتیه خوانتتدم معنتتا کتتای را ابتتتدا آیتته
دیگر کترا بتا ی هتاآنار برده شتده و ارتبتاط که در این آیات به کعبیراتی را پردازم. سپ  تمیاست، 
 ۀچیستت؟ در آیت ه معنای دعتا در قترآنکتا از طریق این تحلیل به این مطلب برسم  کنممیتحلیل 
 هتاآنمتن بته  متن بپرستند، )بگتو( ۀهرگاه بندگان متن از تتو دربتار»بقره چنین آمده:  ۀسور 981

ه کت. )حتال دهممتی  مترا بخوانتد متن همتان وقتت بته او جتواب که هرکهستم  کنزدینان چ
صمیم دل و درون( به من جواب دهند و به من ایمان ورزند تتا از ایتن از ) هاآناست( پ  طور این

دادن متن و خواستتن از متن و پاستخ)از طریتق خوانتدن متن و جتواب «ننتدکرشتد پیتدا طریق 
آیه وجود دارند: ستؤال  هایی در اینبه من(. مفهوم هاآنورزی به جواب من و ایمان هاآندادن پاسخ

خواستتن از ختدا جتواب ،ی خدا به انسان )مفهوم سوم(کنزدی ،مفهوم دوم(بندگان ) ،اول()مفهوم 
دادن بنتدگان بته جتواب ختدا )مفهتوم پاستخ ،دادن ختدا )مفهتوم پتنجم(جواب ،چهارم()مفهوم 
 رشد بندگان )مفهوم هشتم(. ،به خدا )مفهوم هفتم( هاآنورزی یمانا ،ششم(

اشتاره هتم  هتاآنم و به مفاهیم موجتود در خوانمیدیگر را هم مختصرًا  ۀحقیقت دعا چند آی ۀدربار
توا ر  »نم. کتنار هتم بگتذارم و ارتباطشتان را بیتان کاین مفاهیم را  ۀتا بعدًا مجموع کنممی ع  د  م  کتبَّ ا 
ِدین  ر  ت ض   ت  ع  م  ِحب  ال  ه  ال  ی  ًة ِإنَّ ی  ف  خ  پنهتانی، دگارتتان را بتا تضترع و ربخوانیتد پرو هاانسانای « ]ًعا و 

(. در 11: )اعتراف[ دارد( دوست نمتیکنندمی)دعا ن کنندمیشی که سرکسانی را کپروردگار شما 
وجود « فیهخ  »مفهوم  و رع باشددعا از روی تض گویدمیوجود دارد و آیه « تضرع»مفهوم  ،این آیه

 یعنی دعا پنهانی باشد.  ،دارد

 عونی اد   م  کب  ر   قال   و  »
 
جتواب ه بته شتما کتپروردگار شما گفته است مترا بخوانیتد ] «مکب ل  ِج ست  أ

دیگتری ۀ رار شتده استت. در آیتکدادن خدا در این آیه هم ت(. مفهوم جواب12: )غافر [خواهم داد
تاد   و  »آمده  ت صتین  خلِ م   وه  ع  ختالص ه دیتن را بترای او کتصتورتیختدا را بخوانیتد بته« ]التدین ه  ل 

 ۀیم. آیتشتومیرو هگردانیدن( روبت)خالص« اخالص»با مفهوم اینجا (. 31 :)اعراف [گردانیدمی
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تالم   جیب  ی  أّمن  »ه خواندن آن بسیار هم متداول است: کدیگری  ا  رَّ ط  ض   «وء  الّست    ِشتکی   و   عتاه  د  إذ 
ستی گرفتتاری و کچتهد، و خوانتمیبه انستان درمانتده وقتتی او ختدا را  دهدمیسی پاسخ کچه]

« سوءش ک»و « اضطرار»(. در این آیه هم دو مفهوم 13 :)نمل [؟کندمیدرماندگی او را برطرف 
 وجود دارد.

خداستت. از  ننده و تعدادی مربتوط بتهکه در این آیات هست تعدادی مربوط به دعاکاز مفاهیمی 
در معتانی « دعا»مشتقات  ،ریمک ی مفهوم سؤال است. در قرآنک، یدشومیآنهه به انسان مربوط 

استغاثه است. سؤال نته ه خواندم معنای دعا سؤال و کهایی اند، اما در آیهار برده شدهکمختلفی به 
، «چگونته زیستتن»بترای ان پاستخی ه انستکه به این معنا کبه معنای پرسش علمی یا فلسفی، بل

خدا ای گویدمیه انسان کطلبد. خالصه این سؤال آن است می« چگونه مردن»و « چگونه بودن»
سرگردانی نجاتم ده. استغاثه هم جایی؟ تنهایم، به دادم برس، راهی نشانم ده، از وحشت تنهایی و ک

ار کتاضطرار استت. ایتن ستؤال  روینوع طلب از  کاست. ی« غوث» ۀچنین چیزی است از ماد
د، بتا خوانتمیوقتتی انستان ختدا را یعنی التماس و اصرار.  ؛انسان است. مفهوم دوم تضرع است

فیته  ،انسان مربوط استته به ک ،تفاوتی و خونسردی. مفهوم سومتضرع بخواند نه با بی مفهتوم خ 
ند. دعتا چیتزی کدن خدا تظاهر نخواناست. این خواندن را پنهانی یا در نهان خود انجام دهد. در 

ه به خلوت و کنند، بلکاز تلویزیون پخش وی و برزن آن را بخوانند و داد بزنند و که سر هر کنیست 
انسان مربوط استت، اختالص استت. خوانتدن ه به ک ،ز احتیا  دارد. مفهوم بعدیکتنهایی و تمر

یعنی نه  ؛ندن نه چیزی بیش از خواندنباشد و خوایعنی صرفًا دعا  ؛خدا باید با اخالص انجام شود
ردن. کخود او را خواستن و خود او را خواندن و طلبه کبرای چیزی و حاجتی خدا را خواندن، بل

بیهارگی. مضتطر اضطرار است. اضطرار یعنی درماندگی و ه با انسان ارتباط دارد کمفهوم دیگری 
مهتم دیگتری  ۀدرمانده است. نکت ند و مطلقاً بیای نمیخود چارهه برای کسی است کدر مقام دعا 

ورزیتدن او بته خداستت. رشتد دادن انسان به جواب خدا و ایمانکه به انسان مربوط است جواب
 میان خدا و انسان و مربوط به انسان است.انسان براثر این تعامل دوجانبه 

استت. در ی خدا به انسان کیی نزدکاما آنهه از مفاهیم یادشده در آیات فوق به خدا مربوط است ی
ب   ن  ح  ن  »دیگری هم آمده  ۀآی  [تر استکنزدیخدا از رگ گردن به انسان ] «ریدالو   ِل ب  ن ح  مِ  یهِ ال  أقر 

 بِ » :دیگری گفتته شتده ۀه تعبیر بسیار لطیفی است. در آیک( 91 :)ق
 
تأ ب  ع  تا ی  تل  م  ال  م  ر  کتق  تو  تي ل  ِبّ

اؤ   ع  ه کتمفهتوم دیگتری (. 11: )فرقان [کندمیانید، خدا به شما اعتنا ناگر شما خدا را نخو] «م  کد 
. در بعضی از دهدمیدادن است. وقتی خدا خوانده شد، جواب باز هم به خدا مربوط است جواب
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در استتجابت معنتای خدا آمده استت. « استجابت»و در بعضی دیگر تعبیر « جیب  ا  »تعبیر  ،آیات
دادن به شما را جواب و ه به شما جواب دهمکم دنبال این هستم ی هست. یعنی من )خدا( هبیشتر
ها و ابرهتای و بیهارگیها ش  سوء نیز از مفاهیم مربوط به خداست. آن ناامیدیک. کنممیطلب 

انسان را به روشتنایی و آرامتش و ردن و که به دور وجود انسان پیهیده شده برطرفکتیره و تاری را 
 کمال رساندن.

و چه  دشومیو اضطرار  ،ه چطور انسان دچار تضرع، سؤال، استغاثهکین سؤال مطرح است حال ا
ه ایتن کتآیتد برمیسی را بخواند. چطور انسان درصتدد کتا در پنهانی  کندمیهنگام با خود خلوت 

افتتادن رونتدی خاستتگاه خوانتدن ختدا )دعتا( و راه اینکهخواندن را خالص بگرداند. و خالصه 
هتا و گرفتارینتیم ایتن کن استت تصتور کتپ  از آن کجاستت و چگونته استت؟ مم «وجودی»

آورنتد. آیتا ایتن میهایی بترای او پتیش ه چنین وضتعیتکالت معمولی زندگی آدمی هستند کمش
هروقتت احتیتا  پیتدا  اینکهد. خوانمیآمده، ن دعا در قرآن ۀدرست است؟ این تصور با آنهه دربار

از انسان خواستته شتده نی، معنای اصلی دعا در قرآن نیست، چون در آیات متعددی ک ردی دعاک
ه انستان کتاز آن جهتت . یعنتی انستان کندمیلی پیدا که مشکتنها زمانی همیشه خدا را بخواند نه

از  ،ستو کچه نباشتد. از یتند، چه در گرفتاری باشد کباید دعا  کندمیه عمر کاست و تا آن زمان 
ه کتنتد کگونته دعتا شتده آنطرف هم خواسته  کخواسته شده همیشه اهل دعا باشد و از یانسان 
ه کتاز آن نظر  ،ه انسانکاست نار هم بگذاریم، معنایش آن کردم. اگر مجموع این مفاهیم را کاشاره 

گاه شود، هیچ از ستؤال،  .دشتومیتضترع دور نوقت از انسان است، اگر به وضعیت انسانی خود آ
. در معنی دشومیو اخالص دور نآوری به خلوت و پنهان ، از رویدشومیثه و اضطرار دور ناستغا

ریم دعتا را کتیعنی دعا. پ  قرآن  ِدائمی است، گفته شده صال ۀفریض که یک ،هم« ِصال» ۀواژ
 گفتیم به آن بپردازد.ه که انسان باید همیشه و با همان حاالتی کداند عملی می

نگرانتی ه کرا چگونه بفهمیم؟ مطلب این است  ه به این مقدمات، معنای دعا در قرآنبا توج ،نونکا
ه انستان را کهایی در زندگی انسان هستند و اضطرار و سؤال و استغاثه و تضرع در زندگی، وضعیت

گاه  هاآنند و از کتوجه  هاآنه آدمی به کبه شرط آن کنندمیهمیشه همراهی  شترح قضتیه شتود. آ
ه کت دهنتدمیدوراهتی قترار  که متا را در یتکتدو گونته تجربته داریتم  هاانستانه متا کاین است 

انستان هستتیم، ه کتاز آن نظر  ،هاانسانلی است. ما کار بسیار مشکگیری و رهاشدن از آن تصمیم
ود را تجربته بودن ختیم، گذرانشومیهایمان فارغ و از مشغله کنیممیر کهروقت آزادانه زندگی و ف

دیگتر  ۀهستتیم و لحظت. ما موجوداتی هستیم هر لحظه تهدیدشده بته عتدم؛ ایتن لحظته کنیممی



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 21

چیتز در هتیچ ،هتااینبتر عالوهتنها گذران بلکه تنها هستیم. دانیم هستیم یا نه. ما موجوداتی نهنمی
ی و یتنهتا ۀاین تجرب ،طرف دیگراختیار خودمان نیست. هیچ تضمینی برای خودمان نداریم. اما از 

ه آب کتی اهنتاپتذیرد، مثتل رودخمیمتن جاودانه صتورت  کبودن در یبودن و فقیر محضگذران
ن استت در طتول صتدها ستال کتممهمیشه در آن جریان دارد اما بستتر رودخانته ثابتت استت. 

ت رودخانه عبتور ها از بستر ثاباین آبرده باشد، اما کی عبور اهناعب آب از رودخکها متر ممیلیون
فقیر هستیم، اما در متنی جاودانه. یعنی گرچه ه تنها گذران و ک کنیممیتجربه  هاانساناند. ما ردهک

آیند، پتدر و روند و یا میه همه در آن میکوجود دارد بستری  اینکهآیند، اما مثل روند و میهمه می
ختوردگی نوجوانی، سالی، جوانی، کودکآیند. روند و میمیمادر و برادر و خواهر و آشنایان در آن 

. دشتومیماند و عدم مطلق محقتق چیز نمیتوان گفت هیچنمی. دشومیو پیری در آن بستر انجام 
ه جاودانته استت. در قترآن ک گیردمیها در بستری انجام این شدنه تمام ک کنیممیما این را تجربه 

ی  ک »آمده  ا فان  و  ه  ی  ل  ن  ع  ه  ر  ل  م  ج  ٰی و  ق  ِ  کبِّ ب 
اْل  ِل و  ال  ج  و ال  هتر آنهته در زمتین استت  ۀهم] «اِم ر  کذ 

(. 31-31 :)الرحمتان[ مانتدپروردگار صاحب جالل و عزت تو بتاقی می، اما وجه دشومیفانی 
زمتین هتم روزی  کنتدمیر کتمانتد و بعتد فزمین می ۀرکروم، ولی من می کندمیر کانسان مثاًل ف

ند کشمرزهای موجود را می . انسان دائماً رودمیشمسی هم  ۀه منظومک کندمیر کعد فو ب رودمی
« عدم مطلق»از  تواندمی، ولی درنهایت ندهدمیچیز سرایت بودن را به همهگذرانو  رودمیو جلو 

  در فرصت خلوتی کماند. هراو باقی می ۀه در تجربکچیزی است  داشته باشد و این آنتصوری 
گتاه کدرون خود مراجعه ه ب ای . چترا عتدهدشتومیند، از ایتن دو نتوع تجربته در درون ختودر آ

گتاهی بته کتخواهنتد بتا خودشتان تنهتا باشتند؟ علتتش آن استت وقتت نمیهتیچ هاانساناز  ه آ
 ها برایشان سخت است.تحمل این تجربه و کندمیرا اذیت  هاآنبودن، تنهابودن و فقیربودن گذران

دو تجربه ه او این هر ک دشومیناشی  آنجاگوییم اضطرار، ترس و نگرانی و سؤال انسان از یحال م
جتاودانگی را لتذتی از  ،های وجودی را دارد و از ستوی دیگترآن تجربه ،سو کرا با هم دارد. از ی

از  حاصلی ندارد و فوراً برد، ولی برایش ه گرچه از آن حظی میکای است چشد. این جاودانگیمی
در  ،توأمان فنا و جتاودانگیهای گذارد. این تجربهو او را تنها و درمانده برجای می رودمیدستش 

ه انستان دارد دقیقتًا از کتبنیادینی . بیهارگی مطلق و کندمیاضطرار و نگرانی ایجاد  ،درون انسان
اضتطراب نتداریم.  بگویند ما اضطرار ون است بسیاری از افراد ک. ممگیردمیجا سرچشمه همین

وقتتی از ایتن  .کنیممتیری کتچنتین فایم ردهکتهایی برای خودمتان درستت بله، چون ما پناهگاه
 چیزهایی وجود دارد و چه خبرهایی هست.در درون ما چه  دشومیها بیرون بیاییم، معلوم پناهگاه
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گتاهی پیتدکسانی کشناسان معتقدند شناسان و انسانروان در راه سته  کننتدمیا ه به این اضطرار آ
ختود و گذران و فقیربودن، نفی جاودانگی، پتذیرفتن اضتطرار و اضتطراب  و پیش دارند: نفی تنها

. کننتدمیعتده جتاودانگی را نفتی  کو یت کننتدمیپذیری را نفی عده پایان کردن با آن. یکزندگی
ی متال را کتیبرنتد. متثاًل میهای دروغتین پنتاه بته جاودانته کنندمیپذیری را نفی ه پایانکسانی ک

پوشتاند تتا آن را میبودن و تنهایی خود را برد و از این طریق گذرانسازد و به آن پناه میجاودانه می
دیگتری هنتر را. دیگتری علتم، دیگتری مقتام و قتدرت را و  ی شهرت،کند. یکنبیند و احساس ن

. کنتدمیجاودانگی امنیت و  یبه خود القاگزیند و می انکها س  ای در زیر این خیمه  به گونهکهر
ای . امتا عتدهکنندمیبودن خود را نفی پذیری و گذرانپایان ۀال مختل  تجربکشاین اشخاص به ا  

بتاقی نمانتده آن را نفتی  هتاآناند، ولتی در دستت جاودانگی به دست آورده ۀدیگر آنهه را از تجرب
 هتااینایم. فریتب ختوردهآن  ۀار نیستت و متا دربتارکدر  گیاصاًل جاودان گویندمی هاآن. کنندمی

روند و مثتل آب خود فرومیخورند و نهایتًا در پوچی غوطه می ۀه در یأس و تجربکسانی هستند ک
اید سانی برخورد داشتتهکحتمًا با روند. شما ند و باألخره در زیر یوغ هستی از میان میشومید کرا
ه بته راز جتاودانگی کهایی هستند بدبین هااین. کنندمیچیز را نفی مهه هکقدر منفی هستند ه آنک

ه همتین وضتعیت کتاند ستانیکسوم  ۀدستاند. اند و خود را از ان  با آن محروم ساختهردهکپشت 
پذیرنتد و اصتاًل آن را میاز اضتطراب ناشتی جتاودانگی و  ۀبودن و تجربناآرام و نوسان میان گذران

حادثته  که طوفان یتکگیرند به شرط آنمیآیند و آرام نار میکیابند و با خود سان میخود را همین 
 را بر هم نزند. هاآنرا متالطم نسازد و توازن  هاآن

ه آدمی کو آن این است  کنندمیه بعضی از ادیان بزرگ دنیا آن را مطرح کاما راه چهارمی هم هست 
محتدود رده و کتاستاختن ختود از هرچته او را احاطته ند از طریق کوشش دائمی برای رهکسعی 

جاودانه را در بستر  ۀ( تجربار )به قول موالناستن دیوارهای زندان وجودیکو از طریق ش کندمی
بتویی از آن بته ه کتنگی جاوداتری با آن برقرار سازد. همان های بادوامند و اتصالکخود ماندگارتر 

وششتی کتالر و ، دعا چنین دارد. در اصطالح قرآن آن را نگاه تواندمیجانش رسیده، اما ن مشام
سوم آختر کوقت دعا یاست. خواندن خدا درواقع همین است و به همین دلیل گفته شده بهترین 

فتل انستان را از تنهتایی غاه کتعواملی  و ت استکجا ساشب است، چون در ثلث آخر شب همه
فردانیتت ختودر را  و نتدکار را احستاس تنهتایی تواندمیخوبی ار نیستند و آدم بهکدر  کنندمی

ند ک کدر تواندمیاند، خوابیدهه پدر و مادر و فرزند و همسرر ک ،ند. انسان در این حالتکتجربه 
نبایتد از  . متادشتومیسؤال آغاز خودر است. با چنین وضعیتی، تضرع، استغاثه و  ه تنهاست،ک

اضتطرار فترار  ۀنیم. نباید از تجربکه باید خودمان مقدمات تنهاشدن را فراهم کنیم، بلکتنهایی فرار 
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ر از ر از استغاثه شود، پ  وقتی وجود پ  نیم. کگیری این تجربه را فراهم لکه باید مقدمات شکنیم، بلک
انستان در  .دشتومیدا شتروع سؤال از خته ک اینجاستدرماندگی و بیهارگی شود،  ۀسؤال و تجرب
ه آن ک ،اگر این وضعیت .به دادر برسده کخواهد سی را میک ،خواهدمنجی می کاین وضعیت ی

نتد، اجابتت از ستوی ختدا شتروع کتحقق پیدا درستی نامم، بهرا وضعیت اضطرار و اضطراب می
ه کت دشتومیشتروع  هگونتاینفهمیم، قرآن میه از کبراساس آن چیزی  ،دادن خدا. جوابدشومی

اماًل و با تمتام کو انسان  کندمیانسان عمق پیدا تنهایی و فردیت و اضطرار و اضطراب  ۀاواًل تجرب
 ،یعنتی جهتان ،در آن وضتعیت بتا پیرامتون ختودتتدریج ، سپ  انسان بتهدهدمیوجود به آن تن 

محققان عرفتان از ه کو این همان است  دشومیو عضوی از جهان  کندمیاحساس خویشاوندی 
شخص خود را عضوی و جزئی از جهتان تجربته اند. وقتی ردهکاتحاد با هستی تعبیر  ۀآن به تجرب

ای یتا متوجی یتا بخشتی از ایتن ه او هتم قطترهکت، در این حال گویی جهان دریایی است کندمی
تر میقخدا هم همین است. هرچه حالت دعا عدریاست. از تنهایی رهاشدن همین است و جواب 

و ایتن تجربته  دشتومیتر و رازآمیزتر تجربته و موا تر تر و باعظمتتر شود، جهان فراخو طوالنی
دادن ه جتوابکتاست  گونهاینن است. کانسان ممه برای کخود خداست، در آن حد  ۀهمان تجرب

ات دعتا در حد طاقت انسان. به ما گفته شده مقتدمخدا برای انسان است.  خدا همان ظهور خودِ 
رستید و گفتت متن  ،السالم، ظاهرًا امام چهتارمعلیهمی از ائمه کسی به خدمت یکنید. کرا فراهم 

ت ک  ». ایشان در پاسخ فرمودنتد: کنممیدعا پیدا ننم حال کدر آخر شب دعا  خواهممیهرچه  تد  یَّ  ق 
ه بلنتد کت ،ه حتتی آختر شتب هتمکاند وپای تو بستهدسته یعنی گناهان تو زنجیرهایی ب« کذنوب  
ه آدم در کت دشتومیند. یعنتی ایتن نشتومیوپای تو باز نخواهی تنها باشی، از دستی و میشومی

رر بتا ایتن کتنتد. متن مکبعد آخر شب بلند شود و دعا ند و که خواست زندگی کطول روز هرجور 
حتال  گویندمیبه عبادت و نیایش سلب شده است و شان ه افرادی عالقهکم شومیپرسش مواجه 

ه خواست زنتدگی کهرجور  تواندمیآدم ن کنممیهمیشه عر   هاآن. به کنیممیدعا و نیایش پیدا ن
ن ادیان این مستائل را در اگذارداشته باشد، این شدنی نیست. بنیانند و بعد نماز و دعای با حال ک
نتد و نمتاز کند و بعد دعتا کاری کهر  تواندمیه آدم کاند نگفته اهآناند. ردهکمجموعه مطرح  کی

ت نهتٰی ت   ِ  الصتال ّن إ»نف  او شود. اگر در قرآن آمده تهذیب  ۀوسیل هااینبخواند و   و   ِء شتاح  ن الف  ع 
حرف درستی گفتته شتده بته شترط  ،(41 :بوتک)عن [داردر باز میکمننماز از فحشا و ] «رکنالم  

 دعا و نماز فراهم شده باشد.وانی مقدمات ر اینکه

هتیچ ، متا کنتدمیدر متا معنویتت ایجتاد ن هااین اما ،گیریمیم و روزه میخوانمیما نماز  گویندمی
ه مثاًل در کهایی کنیکرویم سراغ تماند. بنابراین میبینیم و هیچ اثری در ما برجا نمیمعنویتی نمی
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 کنیتکمدیتیشن ت. البته کنیممیمثاًل مدیتیشن  ،کندمید ادیان توحیدی نیست، ولی معنویت ایجا
ه چترا کتمواجته شتد هتم  مستألهرد، اما باید با این کخوبی برای آرامش است و باید از آن استفاده 

لیت  بترای کبیانم بیان ت، کنممیه این مطلب را عر  ک. من دهندمیدعاها و عبادات ما آرامش ن
ه روزه بگیرنتد، کتلیت  استت کته نماز بخواننتد و کلی  است کبگویم ت خواهممیکسی نیست. ن

ستایش، )عبادت،  ه به دعاک ،ادیانگذاران ه بنیانکقصد من بیان مطلب دیگری است و آن این است 
زندگی سالم اخالقی  کاول باید ی ۀدرجه انسان در کاند، حرفشان این بوده ردهک..( دعوت .نماز و

زندگی سالم اخالقی خیلی چیزها وجتود دارد؛ ند و نماز بخواند. در این کا گاه دعداشته باشد و آن
اجتناب از گناه )گناهان اصلی تقریبًا در تمام  عهد،وفای به  خوب، بد، ادای امانت، حالل، حرام،

. دعا و نماز وقتی دعا هاآنامثال  و هاانسانمحبت به خدمت و  ،ادیان بزرگ دنیا مثل هم هستند(
 ل گرفته باشد.کاخالقی شو زندگی سالم  کیه در ک کندمیو خدا آن را اجابت  دشومینماز و 

باشتیم، بال داشتته کروح سب کزندگی سالم و اخالقی و ی کاند اگر ما یردهکید کأبزرگان ادیان ت
ن»وقت آن شاِء و  الم  ح  ن الف  نهٰی ع  خضتوع  نمتاز خشتوع و . قلتِب دشومیمحقق  «رکإّن الصالِ  ت 

چه انتظتاری ایستد، و به نماز می کندمیاست وقتی انسان این مقدمات خضوع و خشوع را آماده ن
تتا بتوانتد دعتای ند کسیستم اخالقی زندگی  کاز نماز داشته باشد؟ انسان باید در درون ی تواندمی

 ....واقعی بگیرد و ۀروز نماز واقعی بخواند، ند،کواقعی 

همتراه  استغاثه،مضطر و تنها برخیزد، آن هم با محتوای سؤال و  مق وجود انساِن پ  دعا باید از ع
 .دشتومیمستتجاب ه اگتر ایتن دعتا محقتق شتود، کبا تضرع و اخالص. تجربه نشان داده است 

حتد  انفستی و آفتاقی( درصورت ه خدا در درون آدمی و در جهان )بهکمعنای استجابت آن است 
خداستت و رشتد انستان دادن ختدا ختود آیتد. جتوابننتده درمیکدعا ۀطاقت هر انسان به تجرب

 ،مبتذل شتده استت. آریما  ۀه این معناهای بلند در جامعکمحصول همین تجربه است. افسوس 
دست بندگانش نجتات ه خدا را باید از زمین به آسمان برد و او را از کاست  ابتذال در چنین شرایط

 ند.کی دردمند را دوا هاانسان داد تا توجه به تعالی او درد

 





 1در قرآن« عدالت»معنای 
ایتن گتوییم. ما نیتز امتروز از عتدالت ستخن می .گویندمیاند و مسلمانان همواره از عدالت گفته

استت. سابقه ه در دو قرن اخیر در جهان پدید آمده، در تاریخ بیک ،خواهی گسترده و عمیقعدالت
روا  پیتدا در دنیا  هااینداری و سپ  نازیسم، فاشیسم، استالینیسم و مانند ه سرمایهکاز آن هنگام 

بختش  م  ستت ۀتجربت ،های جهانی به وقوع پیوستیل شد و جن کهای جبار تشومتکرد و حک
حاضتر، تفاستیر رد. در عصتر کتی پیتدا بیشتترت خواهی قّو بزرگی از جهان را فراگرفت و عدالت

ننتد. در ایتن کمشخص وجود دارد. مسلمانان نیز باید تفسیر خود را از عدالت  مختلفی از عدالت
 چیست. ه معنای عدالت در قرآنکپرسش مهم آن است  کی ،باب

چته عتدالت  ۀه فیلسوفان دربتارک. اول آندشومییل کدر حضور شما، از دو بخش تش ،بحث من
ه از کتتدر تعریتت  عتتدالت همتتان انتظتتاری را داشتتت  آنتتتوان از قتتره آیتتا میکتتانتتد؟ دوم آنگفته

توان داشت؟ به نظر من این پرستش بستیار مهتم استت سیاست یا اخالق یا حقوق میفیلسوف  کی
، امتا کنتدمیو بته عتدالت دعتوت  گویتدمیار اندیشتید. قترآن از عتدالت ستخن درباره بایدو 
 ای دیگر؟یا به گونه گویدمیمتن فلسفی سخن  کنند یعدالت؟ آیا قرآن در این باب همادام ک

                                                                                                                                                              

 ر.9281 عاشورا، شب ارشاد، حسینیۀ در سخنرانی .1
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اختالق  ۀدر فلسف ،مفهوم عدالت (9پردازم: اهمیت عدالت می ۀته دربارکنخست به توضیح چند ن
 ۀهای فلستفبحثلی  بسیاری از کترین مفهوم است. تترین و بنیادیو سیاست و حقوق، اساسی

از  هاانستانمتا  (3 ؛نتیمکعتدالت را معنتا  نکتهایمگتر  دشتومیسیاست روشن ن ۀاخالق و فلسف
آغشتته  امالً کتمتان ه برایمان بستیار ارزشتمندند و بتا زنتدگی فرهنگیک کنیممیمفاهیمی استفاده 

و مفتاهیم، عتدالت بتا ایتن مقتوالت  .انصتاف، آزادی و... مثل برابری، اخالق، قانون، ؛اندشده
اختالق، ه ارتبتاطی بتا کترد کتای عدالت تفستیری ارائته توان بریعنی نمی ؛خانه استپایه و همهم

بستیار  هاانستان ۀچون تمام این مفاهیم برای هم (2 برابری، قانون، انصاف و آزادی نداشته باشد؛
برند. عدالت به سر میدر تمامی جوامع، افراد در متن برداشتی از  ،توان گفت هموارهمهم است می

خواهد گفت عدالت ارزر ادر از عدالت چیست. او در پاسخ ما ه مرکسی پرسید کتوان از هرمی
ه متثاًل در زنتدگی کترد کتبزرگی است و توضیحی در ایتن بتاره خواهتد داد و بعتد انتقتاد خواهتد 

گرچته ایتن فیلستوفان . بنتابراین هتااینار فالن مصداق عدالت رعایت نشتده و ماننتد اجتماعی
ها و متردم برداشتت ۀای دیگتر همت، امتا بته گونتهکننتدمیپردازی ه دربارۀ عدالت نظریهکهستند 

بته  هاانستانه کتاستت هایی عدالت از ارزر (4تجربیاتی از عدالت و ستم در زندگی خود دارند؛ 
از نظتر تعلتق ختاطر  ه کتتنها در فلسفه بحثتی بنیتادی استت، بلنهعدالت ورزند. عشق می هاآن

ستانی کآزادی یتا برابتری، در مورد  ،ن استک. ممرودمی بنیادی به شمار ۀلئمس کهم ی هاانسان
ند. یا بگوینتد واقعیتت نشتان کنبگویند آزادی چیز خوبی نیست و بشر باید در بند باشد تا تخل  

 هتاآنمعناست. اگتر بته برابری بیبرابر باشند و طلب  توانندنمیای در هیچ زمینه هاانسان دهدمی
انتات استت، بته شتما خواهنتد کامها یا از برابری، برابری در فرصت ه مثاًل منظورکتوضیح دهید 
های انتات و فرصتتکبتا ام هاانستاننیستت  هاانسانه در اختیار ما ک اناتکها و امگفت فرصت

را نتدارم. امتا اگتر دربتارۀ  هتاآنورود بته ه قصد کها ند و از این دست سخنشومیمتفاوت متولد 
در لزوم اجرای عتدالت اظهتار تردیتد ند و که رو ترر ک دشومییدا نسی پکنیم، کعدالت صحبت 

همیشه توجیه مثبتتی دارد، چتون از نظتر گویید. عدالت ند و بگوید چرا دربارۀ عدالت سخن میک
 هاآنچه رسد به  کنندمیرا مدح و ستایش فضیلت بنیادی است و همه آن  کی هاانسانتعلقات ما 

عتدالت  ۀلئادیتان بتزرگ هتم همتواره بتا مستتعلیمات  (1؛ کنندمیلت ه جان خود را فدای عداک
یهودیتت،  .انتدردهکرا بته عتدالت دعتوت دًا انسان کؤآمیخته بوده است. همۀ ادیان بزرگ جهان م

عتدالت  ۀبسیاری از ادیان دیگر با مطالبتنفوسیوسیسم و کمسیحیت، اسالم، بودیسم، هندوئیسم، 
 مفهوم عدالت است. دشومیبرجسته دیده ه در این ادیان بسیار کهیمی ی از مفاکاند و یدرآمیخته
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در ادیتان  ،ه وقتیکسؤال مهم در قلمرو الهیات مطرح شد و آن این بود  کاما در طول تاریخ بشر ی
بته آن نامنتد و بته نتام ختدا یا عملتی را ظلتم می دشومی، عملی مصداق عدالت اعالم 1خدامحور

بته آن خواهتد و ، واقع مطلب از چه قرار است؟ آیا خدا عتدالت را میکنندمیدعوت یا از آن نهی 
آنهته ، چون عدالت فی حد نفسه خوب است و ختدا بته هتر کندمیو از ظلم نهی  دهدمیفرمان 

اینطتور ؟ یتا کندمیو ظلم فی حد نفسه بد است و خدا از هر بدی نهی  دهدمیخوب است فرمان 
ختوب ، همتان عتدالت استت و همتان دهدمیه نام عدالت به آن فرمان ه هرچه خدا بکنیست، بل

نظتر از قطتع  ،همان ظلم استت و بتد استت و ،کندمیعنوان ظلم از آن نهی است و هرچه خدا به
خوب است فرمان خدا، عدالت خوب و ظلم بد معنا ندارد. اگر بگوییم عدالت پیش از فرمان خدا 

گتوییم ختوب میه کتدانیم عدالت چیستت ه ما میکایش این است نیم، معنکدر این باب داوری  و
بینیم از دور متیبگوید خوشمزه استت. وقتتی غتذایی را  تواندمیسی تا غذایی را نخورد نکاست. 

انسان بتا عقتل ختود بگوییم آن غذا خوشمزه است یا بدمزه. اگر  توانیممین ایم،ولی هنوز نهشیده
 ۀداشته باشتد. نقطتم بد است، باید معنا و فهمی از عدالت و ظلم بگوید عدالت خوب است و ظل

عتدالت و ظلتم فهمیم واقعتًا پتیش از فرمتان ختدا نمتی هاانستانه متا کتمقابل این نظر آن است 
مستیحیت و ند. این سؤال هم در غرب مطرح شد و هم در شرق، هم در یهودیت، هتم در اچیست

قلمترو جتای دام کتباید دیتد ایتن بحتث در  دشومیت بحث عدال ۀجا دربارکهر (1 ؛هم در اسالم
رفتتار یتا فعتل ه در ایتن صتورت منظتور از آن ک دشومیدارد. گاهی عدالت در باب اخالق مطرح 

بتاب سیاستت اخالق است. گاهی عتدالت در  ۀعادالنه است. این معنای عدالت مربوط به فلسف
اقتصادی و اجتماعی و قدرت و اختیارات  ۀنه در این صورت، منظور توزیع عادالک دشومیمطرح 
ارهتای کم بگویتد کحتا کیه ک کندمیفایت نکدیگر  آنجادر میان افراد جامعه است.  هااینمانند 

 کنتدمیومت کشخصی در آن حه کپرسند سازماندهی آن نظامی می آنجافردی من عادالنه است. 
و آن بته ایتن  دشتومیافراد مطترح باب حقوق عادالنه است یا نه؟ عدالت به معنای دیگری هم در 

شود و این معنا به قتانون و اجترای آن انجام م باید عادالنه که قضاوت و داوری در محاکمعناست 
نم حتتی کتعتدالت را اجترا  ختواهممیمتن نه بگویتد کت دشتومیومتی پیدا نکح (1ارتباط دارد؛ 

ها خیلی هم در این مورد ادعتا مونیستکلبته ا ،هامونیستک ها وهای فاشیستی، نازیستومتکح
هتا در طتول تتاریخ، چته در ومتکزنیم. تمتام حمتیگفتند فقط ما در راه عدالت گام داشتند و می

خودشتان را اجترای  ۀترین وظیفو مهم کنندمیاجرا ه عدالت را کید دارند کتأ ،گذشته چه در حال
                                                                                                                                                              

 بتا کته دارنتد وجتود هتم ادیتانی چون اند،گرفته شکل خدا محوریت با که است توحیدی ادیان خدامحور   ادیان از منظور 1
 .اندنگرفته شکل خدا حوریتم
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متن ختالف عتدالت  گویدمیومتی نکایند. هیچ حنممیبخشیدن به عدالت اعالم عدالت و تحقق
لۀ امنیت، آزادی، برابری و رفاه مردم در ارتباط ئسیاست با مس. مفهوم عدالت در باب کنممیعمل 

 دشتومیهایی مطترح ، سؤالکنممیومت کمن براساس عدالت ح گویدمیومت کاست. وقتی ح
 گوینتدمیها ومتکح ۀو... مربوط است. همامنیت، رفاه شهروندان ه به تأمین آزادی، برابری، ک

لۀ عتدالت ئای بتا مستبته گونته هتااین ۀ، چون همکنیممیو آزادی تأمین ما امنیت و برابری و رفاه 
 مرتبط هستند.

مفتاهیم ه عدالت یعنی چه؟ ال ( هرقتدر ابهتام در کات فوق، حال سؤال این است کر نکپ  از ذ
آزادی و . مفتاهیم و مقتوالتی از قبیتل عتدالت، دشتومی بیشتر اهآنان مغالطه در کزیاد باشد، ام

، ارستطو، انتد. افالطتونبرابری بسیار مبهم هستند. فیلسوفان تعتاری  گونتاگونی از عتدالت داده
دیگتران و موزیتک ، ، رالتز ک، متارانتکگرایان، ، فایدههابز رواقی و در قرون جدید هم ۀفالسف

تتوان امتا میخواهتد. ندن به آن نظرات مجال دیگری میکه نظرافکاند تعاریفی از عدالت ارائه داده
ای از هرد. عدکبندی اصلی تقسیم ۀهای این فیلسوفان را با دو مشخصه و ویوگی در دو دستتعری 

قطتع نظتر از  ،عتدالتنیم. کش  کفیلسوفان معتقدند عدالت طبیعتی دارد و ما باید آن طبیعت را 
را ظالمانته، دارای چیتز چیتز را عادالنته بتدانیم و چتهچته اینکته ۀها و قراردادهای ما دربارتوافق

از ایتن  ،«؟چیستتانستان »ه باید آن را شناخت. مثاًل اگر ستؤال شتود کحقیقت و طبیعتی است 
ه آن کتیتم اسؤال در پی آندرواقع با این  .ه انسان حقیقت و ماهیتی داردک دشومیسؤال چنین فهمیده 
جانتداری  حیتوان نتاطق استت،انستان  دشومینیم. در پاسخ مثاًل گفته کش  کحقیقت و ماهیت را 

ها زیستانسیالیستته اگکتنتیم کنگو )فرامتور ، جاندار سخنگویدمیو سخن  کندمیر که فکاست 
های گونتاگون قترار وضتعیت دروجودر بر ماهیتش مقتدم استت.  و انسان ماهیت ندارد گویندمی
خواهتد چته و چگونته باشتد. میه کتهای گوناگون باید تصتمیم بگیترد و در این وضعیت گیردمی

 کبگیترد و یت مها تصمیاضطراب دوراهیهمیشه بر سر دوراهی قرار دارد و باید برای رهاشدن از 
ند(. در بتاب عتدالت کگیری دائمًا باید تصمیمه کآزادی  ۀانتخاب آزاد داشته باشد. انسان یعنی اراد

حقوقی  ،طبیعت عدالت ارائه دهیم. در همین زمینهاند باید تعریفی برای ماهیت و ای گفتههم عده
یتد از ستاختمان عتالم و انستان تعری  طبیعت عدالت را باپیدا شد به نام حقوق طبیعی. گفته شد 

ای دیگتر از فیلستوفان، رد. اما عدهکسب کساختار اجتماع بعضی هم گفتند باید آن را از  و گرفت
گویید طبیعتت عتدالت شما می اینکهپرسند مثاًل گرایان میطبیعت؛ آنان از گویندمیسخن دیگری 

حق چیست حق هر ذی کندمیتعیین  سیکحقی را به او بدهند، چهذیهر ه حق طبیعی کاین است 
به معنای حق طبیعی، یعنی چه؟ اگر بگویید حق را قانون مشخص ، صاحب حقهر  و اصواًل حق
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شتود و عتدالت ه قانون چگونه باید باشد تا حق صتاحب حتق مراعتات ک دشومی، سؤال کندمی
ون عدالت طبیعتی معنتای چ گویندمی؟ این گروه دشومیاگر چگونه باشد، ظالمانه محقق گردد و 

در زنتدگی  هاانستانه کتگتوییم: معنتای عتدالت همتان استت ندارد، ما سخن دیگری میروشنی 
. عدالت از تقابل منتافع متقابتل کنندمیاجمال توافق و به شان بر سر آن تقریباً سیاسیاجتماعی و 

 هاانستان. منافع متقابتل کندمیدا آید معنا پیه بر سر آن به وجود میکدیگر و توافقی کبا ی هاانسان
شتئون و مناستبات اجتمتاعی، اعتم از سیاستت و  ۀ. در همتگیتردمیت ئنیازهای آنتان نشتهم از 

 یابد.و معنا می گیردمیل کش گونهاینسیاست، عدالت غیر 

دیگتری  ۀنظریت ترین نظریتهرستد مقبتول، به نظر میکنیممیه ما امروزه در آن زندگی کدر عصری 
ه بایتد کتعدالت نه آن است و نه این. عدالت نه هویتت و طبیعتتی دارد  گویدمیباشد. این نظریه 

هویتت های ناشی از فشتار نیازهتا و تمتایالت و منتافع استت. عتدالت در ش  شود و نه توافقک
، امتا نته کنندمیخودشان آن را تعری   هاانسانه کاخالقی  ی، امر«اخالقی است یامر»خودر 

اختالق در زنتدگی و شعورشتان از  که براستاس درکتنای مقتضای نیازهتا و تمایالتشتان، بلبرمب
ی از کتتاز یبینم توضتتیح ایتتن نظریتته را مناستتب متتیاینجتتا وگوی آزاد. در اجتمتتاعی و بتتا گفتتت

چیتزی بیفتزایم. ه خود بر آن کنم بدون آنکنقل  ،تر حسین بشیریهکنظران علوم سیاسی، دصاحب
ماننتد دیگتر  ،عتدالت .ای اخالقی استمسألهرسد عدالت اساسًا به نظر می»سد: نویبشیریه می

نهادهتای اجتمتاعی نیتز عدالت باید ویوگتی  ه باید وزن شود،کنهادهای اجتماعی، نهادی است 
برحسب قواعتد عادالنته توزیتع های خود را انات و توانمندیکام باشد. وقتی نهادهای اجتماعی  

اجتمتاعی استت. متثاًل وقتتی از صفت نهادهای  . بنابراین عدالت  دشومیرقرار ، عدالت بکنندمی
ها انات مربوط بته منصتبکسیاسی امه نهادهای کمنظور آن است  ،کنیممیعدالت سیاسی بحث 

ه با محدودسازی قتدرت کطبیعی است نند. استبداد هم وضعی کرا برحسب قواعد عادالنه توزیع 
ه همگتی کتو طبیعتی عتدالت ایتن استت لی نظریات قتدیمی کرویم. ایراد سیاسی از آن فراتر می

به نظر متن معنتای عتدالت  گویدمیو  دشومیفیلسوف پیدا  کگفتاری دارند. یعنی یکفضیلت ت
عنوان نهتاد اخالقتی و اجتمتاعی بایتد ه عدالت بهک. حال آنکنندمیعده هم قبول  کاین است ی

ه ماهیت عمتل عادالنته در کبه این است ول کباشد، ولی خود مو شدهنهادی مقبول یعنی اندیشیده
جامعته بته دستت  کران یتکترا مردم و متفتوافق عمومی در هر عصر به دست آید. توافق عمومی 

ماهیتت  ۀحتی توافق همگان در گذشته دربارگفتاری فلسفی و طبیعی و نه کآورند نه نظرات تمی
رده بودنتد و گفتته کای در گذشته توافق حاال عدهآور باشد. لزامبرای حال ا تواندمیعمل عادالنه ن

عقلتی و معقتول  . اگر نهتاد اجتمتاعی  دشومیآور نالزامبودند این عدالت است، این توافق در حال 
 ،روشدگی و توافق، در هتر عصتری تجدیتد شتود. ازایتندانستهیعنی  ،است، پ  باید این ویوگی
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ند. اصاًل بحث اصلی دربارۀ ماهیت و محتتوای عتدالت کروشن الت را لی  عدکت تواندمیسنت ن
یابد. عتدالت سیاستی این محتوا از عصری به عصر دیگر تحول میباشد.  تواندمینیست و حتی ن

ای بته شتیوه ،عتدالت سیاستی در عصتر بردگتی تفتاوت دارد. ادیتان نیتزراستی بتا کدر عصر دمو
ه معنتای عتدالت کتمتولی گفتته  کاند. یعنی یعدالت داشته محتوایای برای گفتاری، نظریهکت

ل رسیدن به قواعد عادالنه کهرحال در شعمده به ۀلئاند، اما مسردهکای هم قبول این است و عده
گفتار، خواه فلسفی خواه طبیعی و خواه دینی، الگویی پیشتین بترای عتدالت کتاست، زیرا ذهن 

ای زنتد یتا متتولیطور حرف میزند. وقتی فیلسوفی اینصدمه میبه بنیاد عدالت ه ک کندمیوضع 
ه بترای عتدالت کت، به این معناست کنیممیو ما از آن تبعیت  کنممیعدالت را تعری  من  گویدمی

شما خواسته یتا ناخواستته بایتد بپذیریتد. شترط اقتل و اول  گویدمیرده و کن قبل معیّ معنایی از 
ی از عتدالت و قواعتد عادالنته کدر رسیدن به تعری  و معنای مشتتره همگان کاست عدالت این 
  1.«عدالت است ۀی از عدالت، شرط اولیکدر برداشت مشتر ،ت همگانکباشند. شرسهم داشته 

 و هتابز ،انتتک، ، افالطونمثل ارسطو ،چیست؟ آیا قرآن هم پرسم معنای عدالت در قرآنحال می
وجتود دارد رده است؟ در قرآن مجید آیتات متعتددی کنظریۀ فلسفی در این باب ارائه  کی دیگران

خودتان بته عتدالت در میان ». آیاتی از این قبیل: کندمیه مخاطبان را به مراعات عدالت دعوت ک
داوری اگتر در میتان متردم بته قضتاوت و »؛ (8)مائتده:  «تتر استتکه به تقوا نزدیتکنید کرفتار 

مبتتادا تعصتتب شتتما در »(؛ 18)نستتاء:  «نیتتدکپرداختیتتد، براستتاس عتتدل قضتتاوت و داوری 
ه کتای آنان »؛ (8)مائده:  «نیدکه در حّق آن جمعیت با عدالت رفتار نکجمعیتی موجب شود برابر 

ختدا پیتامبران را »؛ )همان( «برای تأمین عدالت و قسط پاخاسته باشیداید، همیشه بهآوردهایمان 
و نظتایر ایتن آیتات. حتال  «ننتدکتاب و میزان فرستاد تا مردم با عدالت زندگی ک هاآنبا  فرستاد و
 ،نقدی بر قرائت رسمی از دید تاب کها قبل در ته را سالکاین عدالت چیست؟ من این نمنظور از 

انتد و ردهکدعتوت « عدالت زمانته»را به  هاانسانه پیامبران کام گفتمان پیامبران، گفته عنوانتحت 
تتتابی فلستتفی نیستتت و ک. قتترآن دهممتتیتوضتتیح  اینجتتاچیتتزی بتتیش از آن. آن مطلتتب را در نتته 
وعات، در این قبیل موضت ،تاب چیست. زبان قرآنکپرسید معنای فلسفی عدالت در این توان نمی

ایتی ایتن متتن کتروایتتی و ح ه خود بتر منطتِق کای چنان توصیه ؛های اخالقی استتوصیهزبان 
 شده است.استوار 

                                                                                                                                                              

 بهمتن تهتران، دانشتگاه تحقیقتاتی طترح ،امدروز بده تدا باستان عهد از عدالت هاینظریه بر مروری عدالت، فلسفۀ . حسین بشیریه،1
9211. 
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تتاب ک. وقتتی ایتن گویدمیه با عموم مردم سخن کتاب به فالسفه و علما نیست، بلکخطاب این 
یتا بته هتر ه هر دلیل ه بکاز عدالت است  ایی، منظور آن معنکندمیخدا به عدالت دعوت  گویدمی

زنتدگی ل گرفتته و بتا کدر طول روند اجتماعی و سیاسی مردم، مفهومی اخالقتی از آن شت ،علت
نتدارد ظلتم خوانی از عدالت هم کدارند و آنهه را با این درمردم آن را دوست می و ایشان درآمیخته

مختلت ، تحتوالت لل و عوامتل خود بر اثر ع ۀ. مردم در زندگی روزانکنندمینامند و آن را طرد می
و خواهان  کنندمیپیدا ی اخالقی از عدالت کهای گوناگون زندگی، دراجتماعی و سیاسی و تجربه

تواننتد می ننتد،کبیتان  عتدالتدقیقًا تعریفی بترای  توانندنمیه کدرحالی ،ند. آنانشومیتحقق آن 
نیتد، خطتاب کعدالت را مراعات  گویدمی رآننی را عادالنه یا ظالمانه بنامند. وقتی قارهای معیّ ک

آنهته را عتدالت محستوب  گویتدمیعمتوم متردم استت؛ قترآن  ۀاو به وجدان و احساس و تجرب
عتدالت داده  ۀای فلستفی دربتارنظریتهتاب که این کهمان را جدی بگیرید. چنین نیست  کنیدمی

 ۀنظریت کخواهنتد عمتل بته یتمی ،هستتند هاآن ه مخاطبک ،باشد. آنهه پیامبران از عموم مردم
مردم امروز بودند. مگتر امتروزه عمتوم متردم رم )ص( هم مثل کفلسفی نیست. مردم زمان پیامبر ا

و عادالنه نیست. مردم بتا گوشتت و پوستت اری ظالمانه است که چه ک کنندمیصریح قضاوت ن
مانه. در عصر رسول خدا، مردم همتین اری ظالکاری عادالنه است و چه که چه کفهمند خود می

را « ظلتم زمانته»و « عتدل زمانته»اصتطالح ختود بتهمتناسب با عصر  افهمیدند منتهامور را می
ه چته عتواملی دستت بته کتوجود دارد و آن این است پرسش مهم  کی اینجافهمیدند. البته در می

گاهی اخالقی از عدالت و مصادیق آن و احساس خاصی  کتا در دهندمیدست هم  در وجدان و آ
سازان، فیلسوفان و عالمان سیاست نقش مهمتی در ایتن فرهن ه کی نیست کمردم وارد شود؟ ش

گاهی مردم را باال میه کباره دارند. آنان هستند  حتال اگرچته اله سرشتان نترود. بتااینکتبرند تتا آ
 عمتوم نندگان عتدالت  کربهنندگان و تجکاما احساس سان دیگری هستند،ک سازان عدالت  فرهن 

ه پیگیتری همتان کترده، بلکاند. قرآن عدالت را تعری  نمردم عموم پاسداران عدالت  مردم هستند. 
ستازی ای موارد در فرهن دانند. البته قرآن در پارهه مردم آن را عدالت میکرده کتوصیه عدالتی را 

ار تأسی  معنتای کن داده، اما معنای این ای برای عدالت نشارده و مصادیق ویوهکت کشرعدالت 
ه کتارها تصحیحاتی استت در همتان معنتایی از عتدالت کجامعی برای عدالت نیست. این عام و 

بگتویم  توانممیفهمم، ه من میک. اگر چنین باشد کنندمیاحساس خود  وجدانبا مردم آن را  ۀعام
ی هاناح و تبیتین عتدالت و ستازممورد نظتر قترآن دارای هتویتی اخالقتی استت. توضتیعدالت 

هتای سیاسی عادالنه و قضاوت و داوری عادالنه در هر عصر باید معطوف بته داوریاجتماعی و 
 عمومی باشد.اخالقی 

فلستفی؛ امتر  کامر اخالقی به شمار آمده و نته یت کاواًل عدالت ی ،در قرآن ،بگویم توانممیپ  
مردم عادالنه ه در وجدان و احساس عموم کعمل به همان اموری طلب شده ها ثانیًا در این توصیه
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لتی کطور متعدد و بهرسند؛ ثالثًا این وجدان و احساس در هر عصر با تأثیر عوامل بسیار به نظر می
محتوای ثابت و ابتدی نتدارد. و  گیردمیل کتحت تأثیر تحوالت فرهنگی و تاریخی و اجتماعی ش

آزاد گذاشته است. اگر غیر از این های عدالت در هر عصر د را در تعیین مصداققرآن مخاطبان خو
 داد.ریم باید تعریفی مشخص از عدالت ارائه میکبود، قرآن 



 1سخنان گوناگون خداوند 
متا بترای  توانتدمیمعنتا  هسخن خدا را بشنویم؟ کدام سخن و بته چت توانیممیچگونه  هاانسانما 

فهمیم کته میدانیم و ای از سخن انسان با انسان داریم و میا دریافتی و تجربهسخن خدا باشد؟ م
متا  .افتتدمیچته اتفتاقی  گویتدمیسخن انسان یعنی چه و موقعی که یک انستان بتا متا ستخن 

از هرسو به متا و دائمًا  گویدمیخدا با من سخن گفته است و  کنیممیکه این همه ادعا  ،هانامسلم
سخن خدا یعنی چته ایم که راستی اندیشیدهالن سخن امر خدا و یا نهی خداست، آیا بهف گویندمی

فالن  گویندمیای فقط عده؟ آیا چون دشومیسخن خدا و امر خدا و یا نهی خدا  یو چگونه سخن
کته خودمتان مخاطتب آنخداستت بیخداست ما تعبدًا و تقلیدًا باید بپذیریم که سخن سخن  سخن  

؟ در گویتدمیباشیم که خدا با ما ستخن خودمان این تجربه را داشته  اینکهبگیریم؟ بدون  خدا قرار
گفتن خدا بتا انستان مطترح گونه سخن چهارحداقل مسیحیت و یهودیت، ادیان توحیدی اسالم، 

عنوان سخن خدا گونه سخن به بینیم از چهارمیمطالعۀ متون درجه اول این سه دین  شده است. با
 معنا در این ادیان مطرح است.گونه سخن خدا با چهار  برده شده و چهار نام

                                                                                                                                                              

 ارشاد. حسینیۀ در ر9281 رمضان ماه 39 شب سخنرانی .1
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کته و منظور از این تعبیتر ستخنی استت  ستسخن خدا دشومیاول در این متون گاهی گفته  ۀگون
 هایپدیتتده ،. در نظتتر ایتتن متتتونگویتتدمی هاانستتانهای طبیعتتت بتتا ختتدا از طریتتق پدیتتده

 هاانستانبتا  هتااینند. ختدا از طریتق الم همه سخنان خدایموجودات و پدیدارهای عاطبیعت، 
ستوی ختود جتذب را به هاآنو  دهدمینشان  هاانسانو به  کندمیو خود را آشکار  گویدمیسخن 

دادن استتت تتتا کستتی ستتخن نتتوعی اظهتتارکردن و ختتود را نشتتان گفتن  . ستتخنکنتتدمیجلتتب و 
گتو نسانی است. سخن وستیلۀ آشتکارکردن ستخندانید او چیست و کیست و چگونه انمینگفته 

 گویتدمیهای این عالم با متا چنتین ستخن اند خدا از طریق پدیدهدیگران است. عرفا هم گفتهبه 
ستتازد. ختتود را عیتتان میورزی دانتتش، رحمتتت و عشتتققتتدرت،  .کنتتدمیختتود را آشتتکار  و

ارفان اسماء خدا هستند که ختدا در نمادها و تصویرها و به قول فیلسوفان و ع طبیعت  پدیدارهای 
گفتن خداست که در ادیان توحیدی از آن ستخن متجلی و ظاهر است. این یک معنا از سخن هاآن
عهدد تنها کتتب یهودیتان در های بسیاری نوشتته شتده استت. نتهباره کتاب میان آمده و در اینبه 

گفتن هتم مکتررًا از ایتن ستخن هاناما مسلم ، بلکه در قرآنعهد جدیدو کتب مسیحیان در  عتیق
پدیتدارهای طبیعتت در ایتن  دشتومیمرتبتًا گفتته  ،مطالبی به میان آمده است. در این کتتابخدا 
متن ستت. و هاانسانگفتن خدا با این یک معنا از سخن 1آیات خدا )نمودهای زنده( هستند.عالم 

کته همتین معنتا از شتنیدن ستخن ختدا را  ،هتات  را آید که در این بحتث چنتد بیتتی ازمیحیفم 
 برای شما نخوانم: ،کردهبیان 

  دور از شتتور عشتتق و جذبتتۀ شتتوق
  

 شتتتتتافتم حیتتتترانهتتتتر طتتتترف می 
 

 ختتتتتر کتتتتتار شتتتتتوق دیتتتتتدارمآ
 

 ستتتوی دیتتتر مغتتتان کشتتتید عنتتتان 
 

 افتتتتروزیتشآبتتتته  نجتتتتاآپیتتتتری 
 

 گتتتتانادب گتتتترِد پیتتتتر  مغبهبتتتته 
 

 کیستتت ایتتن؟ گفتنتتدپیتتر پرستتید 
 

 قتتتتترار و ستتتتترگردانعاشتتتتتقی بی 
 

 نتتاب گفتتت جتتامی دهیتتدر از متتی
 

 ناخوانتتده باشتتد ایتتن مهمتتانگرچتته  
 

 دستتتتتشآپرستتتت و تشآستتتاقی 
 

 تتتتش ستتتوزانآریختتتت در ستتتاغر  
 

 ستتتوخت هتتتم کفتتتر و هتتتم ایمتتتان  کشیدم نه عقل ماند و نه هتورچون 
                                                                                                                                                              

 نکننتد، ترجمته «نشتانه» به ارقرآنی معنای در را «آیه» که است ضروری نکته این رذک هستند قرآن در مطالعه اهل که کسانی برای .1
 عالمتت متثالً . نتدارد وجود آن در نوشوندگی و پویایی و است ایستایی مفهوم. است ایمرده مفهوم نشانه مفهوم. است نشانه از بیش آیه

 را ایواژه بختواهیم اگتر. استت ایتن از بتیش شتودمی گفتته قترآن رد کته «آیته. »استت مرده مفهوم یک این اما است، نشانه راهنمایی
 را تصتویر صتاحب تصتویر یتک متثالً . استت ترمناستب «تصتویر» یا «سمبل» یا «نماد» یا «نمود» بگیریم، فارسی زبان در معادلش

 .مرده صورتبه نه دهدمی نشان زنده صورتبه
 



 19 |  سخنان گوناگون خداوند

  
 ن مستتتتتیآمستتتتت افتتتتتادم و در 

 
 ن نتتتتوانآزبتتتانی کتتته شتتترح بتتته  

 
 شتتتنیدم از اعضتتتاایتتتن ستتتخن می

 
 همتتتته حتتتتتی الوریتتتتد و الشتتتتریان 

 
 هست و هتیچ نیستت جتز اوکه یکی 

 
 وحتتتتتتتتده ال التتتتتتتته اال هتتتتتتتتو 

 
و گفتن به زبان انستانی و از طریتق کلمتات سخن ،از طریق پدیدارهای طبیعت ،گفتن خداسخن

امتا یم. شتنومیی انستانی کتالم نهاآنزبانی از زب جمالت نیست ما از پدیدارهای طبیعت به هیچ
نیستت. ویم. چراکه سخن در عالم هستتی محتدود در زبتان انستانی شنای سخن بگونه توانیممی

یتا هایی در عالم هستی هست که از طریق جمتالت و کلمتات بته زبتان فارستی یتا عربتی سخن
ند شتنومیهل دل از پدیدارهای طبیعتت . آن سخنی که ادشومیانگلیسی یا هر زبان دیگر شنیده ن

خطتاب و جمالت و کلمات ندارد، اما در نظر عارفان سخن است. چرا سخن است؟ چتون در آن 
ختدا را از زنم، هست. در ایتن معنتای اول، انستان ستخن ارتباط هست. در آن من با تو حرف می

 د.شنومیطبیعت 

استت. گفتن خدا با پیتامبران ادیان توحیدی، سخندر متون  ،گفتن خدا با انساندوم از سخن ۀگون
گفتت. یم که خدا بتا پیتامبران ستخن خوانمیکریم مرتبًا  و قرآن عهد جدیدو  عتیق عهددر کتب 

 بتهمتتون طتور کته از بررستی ایتن شناسانه است نه بحث کالمی. آنبحث دین اینجابحث من در 
. بنابر آنهه از این متون گویدمیسخن  هاآنند که خدا با کردمیآید پیامبران چنین تجربه دست می

جمتالت و کلمتات گفتن از طریتق گفتن خدا با پیامبران هم بتاز ستخنآید، این سخندست می به
ی یا هر زبتان دیگتر عبربه زبان عربی یا  هاآنطور نبوده که خدا جمالتی را به نبوده است. یعنی این

گفته شتود زبتانی، دهتانی، این جمالت و کلمات  اینکهآن جمالت را بفهمند. برای  هاآنبگوید و 
یتا دستتی کته جمتالت را ذهنی و باالخره یک گوینتدۀ انستانی الزم استت  ،حلقومی ،ایحنجره

کته بتا کلمتات و نتدارد طور چیزها. خدا که زبان و حنجره و حلقوم و دهن و دست بنویسد و این
گتوییم. بنتابر ستخن میبا کلمات و جمالت با یکدیگر  هاانسانجمالت حرف بزند یا بنویسد. ما 

ای از نوع خاص و ویتوهگفتن خدا با پیامبران سخن ،اندنقل کرده هاآنطور که پیامبران و آن ۀتجرب
انتد کته اظهتار کردهان جمتالت و کلمتات بتوده استت و پیتامبر یادا از گفتن بوده که فراتترسخن

هتای ی از بخشکتیاین هم انتواع و اقستام داشتته استت. . گویدمیسخن  هاآنفهمند خدا با می
تتا  ،بخش نبوت استت. در آن بختش ،، فیلسوف و متکلم یهودیابن میمون داللةالحائری کتاب 

عهدد گفتن خدا با پیامبران با استناد به وپنج نوع از سخنیا بیستر وچهاتیسب ،که به یاد دارم آنجا
گفتن ختدا بتا پیتامبران مطالتب شده است. در قرآن مجید هم از ستخنآورده  عهد جدیدو  عتیق
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آن  ،گفتن اگر جمالت و کلماتی هم وجتود داشتتهظاهرًا در این نوع سخنزیادی گفته شده است. 
افتتاده حقیقتتی بتوده بتیش از ظرفیتت ایتن جمتالت و کلمتات و فاق میاتِافهام که از سوی خدا 

در آن متوارد، مفتاد همتین جمتالت و کلمتات بتوده استت. آن  ،کالم الهیتوان گفت حقیقت نمی
این بوده است. کسانی که با فلسفۀ زبان سروکار دارند منظتور متن را حقیقت چیزی بسیار فراتر از 

ی در این زمینه شده که حقیقت آن ستخن کته ختدا بتا پیتامبران زیادهای فهمند. بحثخوب می
در آن مقام جمالت و کلمتاتی در کتار نبتوده استت. ای معتقدند اصالً عدهگفته چه بوده است. می

جمتالت و کلمتاتی هتم بتوده، امتا آن جمتالت و کلمتات در ختدمت آن  آنجاای معتقدند در عده
آیتد دستت میاز قرآن چنین به امنب گفتهجااینا بوده است. کالم خد ترِ تر و گستردهحقیقت وسیع

تجلتی  ۀهمان تجرب ،پیامبر اسالم)ص(چون  ،حقیقت کالم خدا حداقل برای بعضی از پیامبران که
 یستاخت. آراقرائت توحیدی جهان قادر میخداوند در موجودات عالم )وحی( بوده که وی را به 

مقتاالت عمتده را در سلستله یای از ایتن آراخالصتهباب اظهار شده است متن  گوناگونی در این
اکنون در سایت شخصی من در دستترس اینترنت منتشر شده و همکه در  ،«قرائت نبوی از جهان»

بته  هتاآن معدودی شده که متا ازی هاانسانگفتن خدا با پیامبران نصیب . سخناماست، بیان کرده
گونته ستخن ختدا  از ایتن ،هستتبنابر آنهه در این ادیتان  ،ی دیگرهاانسانبریم و پیامبران نام می

 ند.امحروم

ی پاک هاانسانسخن او با اولیا و  ،در سّنت ادیان توحیدی ،گفتن خدا با انسانگونۀ سوم از سخن
نیستت و حقیقتت آن الت و کلمتات است که آن هم به زبان انسانی یعنی از طریق فهماندن با جم

را در دل ند. آنتان ایتن ستخن شتنومیای سخن خدا را خدا هم گونه یاست. اولیاو مانند آن الهام 
حضترت . امیتر مؤمنتان کننتدمیطور کته ختود اظهتار یابند، آنند، در درون خود میشنومیخود 

 البالغدهنهجاز ستخن ختدا جمتالت معروفتی در  گونهاینو  هاانساندربارۀ این دسته از  علی)ع(
م  » :دارد اه  اج  اد  ن  اِت ِعب  ر  ت  ف  ل  اِن ا  م  ز 

 
ِة و  ِفي أ ه  ر  ب  ل  د  ا  ع  ِة ب  ه  ر  ب  ل  ه  ِفي ا  ؤ  ت  آال  زَّ ِه ع  ِرح  ِللَّ ا ب  ِرِهم  کتِفتي فِ  و  م 

ص  کو   ت  اس  وِلِهم  ف  ق  اِت ع  م  ِفي ذ  ه  م  ِِ لَّ ِئتد  ف 
أل   اِع و  ا  م  س 

أل   اِر و  ا  ص  ب 
أل   ة  ِفي ا 

ظ  ق  وِر ی  وا ِبن  ح  خالصتۀ ایتن «. ب 
است، در زمانی پ  از زمانی قدر بسیار گران هاانسانکه نعمات او بر  ،خداوند :جمالت این است

جتوا کترده و در ذات ن هاآندر فکر که انبیا حضور نداشتند بندگانی دارد و داشته که  هاآنو در آن زم
بروند پشت بام با صدای بلنتد ختدا را سخن گفته است. مناجات این نیست که  هاآنبا  هاآنعقل 

مناجتات نجواستت. نجتوا ستخن پنهتانی بخوانند. یا از تلویزیون با صدای بلند دعا پخش کنند. 
یات بسیار زیبایی گتاهی ایتن در ادب حافظ. گویدمیسخن پنهانی که کسی در گور کسی  ؛است

را  هتاآنهتای و عقل گویتدمیبندگان ستخن نوع سخن را به تصویر کشیده است. خدا با فکر این 
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توِر »اولیتا و پاکتان هستتند.  هاآنچه کسانی هستند؟  هاآن. دهدمیمخاطب قرار  وا ِبن  ح  تب  ص  ت  اس  ف 
 
أل   اِع و  ا  م  س 

أل   اِر و  ا  ص  ب 
أل   ة  ِفي ا 

ظ  ق  ِِ ی  ِئد  رستد نوری می هاآنافتد به گفتن اتفاق میسخنوقتی این « ف 
گفتن هتم از طریتق گردد. ایتن نتوع ستخنبیدار میهایشان هایشان و دلهایشان و گورکه چشم

بشتنوند و بفهمنتد. واضتح استت کته ایتن گونته چیزهتایی  هاانسانجمالت و کلمات نیست که 
 ند.شنومیسخن خدا را از درون خود  هاآنکه ای است یوهی وهاانسانگفتن هم مخصوص سخن

از  هاانستانگفتن او بتا همتۀ در ادیتان توحیتدی، ستخن ،گفتن خدا با انسانگونۀ چهارم از سخن
ته  »ای چتون طریق زبان انسانی است و این همان است که در آیته وا  ل  ِمع  تت  اس  آن  ف  تر  ق  تِریء  ال  ا ق  ِإذ  و 

وا نِصت 
 
أ ست، نته هاانسان ۀایم. ادیان توحیدی خطابشان به همبه آن دعوت شده( 324اعراف: )« و 

 هتاآندعوی  .سخن خدا را گور کنید ،هاانسانای گویندمی هاانسانبه همۀ فقط به اولیا یا انبیا. 
آن هتم از طریتق الفتاظ و جمتالت و متا  گویتدمیهتم ستخن  هاانستانبا همۀ این است که خدا 

ی معمتولی چگونته هاانستانبشتنویم. حتال متا  ،به زبان انسانی استتکه  ،آن سخن را نیمتوامی
. دهممتیتوضتیح  اینجارا بشنویم؟ دو نظر عمده در این باب را در گونه از سخن خدا  این توانیممی

 صتورتبه ،متثاًل عربتی ،خداوند جمالت و کلماتی به زبان انستانیکه یکی از این دو نظر این است 
طبیعی و ختار  از مجترای طبیعتی پیتدایش ستخنان انستانی ایجتاد قوانین  عادی و خار  از غیر
ند یتا فرشتتگان آن جمتالت و شتنومیمرکب از جمالت و کلمات را و پیامبران آن سخنان  کندمی

ن نتد و ایتخوانمی هاانستانرا بترای دیگتر  هتاآنند و پیامبران هم خوانمیکلمات را برای پیامبران 
این نظر، ستخن ختدا  رست. بنابهاانسانطریق کلمات و جمالت برای همۀ معنای سخن خدا از 
جز خدا هیچ عامل دیگتر دخالتت  هاآنکلمات از آن نظر است که در پیدایش بودن این جمالت و 
سخنان خار  از قتوانین طبیعتت استت )معجتزه(. پت  جمتالت و کلمتات ندارد و پیدایش این 

 این نظتر، قترآن رسد. بنابرو سخن خداست و از طریق پیامبران به ما میل خداست چنینی فعاین
این پرستش  اینجااین معنی سخن خداست که مصنوع و مؤلَّ  خداست. در به  هانابرای ما مسلم

تچگونه می هاانسانکه  دشومیمطرح    توانند به این حقیقت برسند که متتن قترآن مصتنوع و مؤلَّ
 خداست تا سخن خدا را از آن بشنوند؟

چنتان بینتد متثاًل آنمی کنتدمیمراجعته  اند کسی که به قترآنای گفتهاین پرسش عدهبه در پاسخ 
کتتاب ک  جتز خداونتد از آن خبتر نداشتته و یتا ایتن خبرهای غیبی در این کتاب هست که هیچ

باشد. یتا منسوب  تواندمیبشر دارد که جز به خدا نچنان مطالب علمی باال و خار  از دسترس آن
بالغتت قتدر زیبتا و دارای فصتاحت و لحاظ ادبتی آنجمالت و کلمتات و آیتات قترآن بته اینکه
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استت. فهمیم این حتد از فصتاحت و بالغتت از توانتایی انستان ختار  العاده است که ما میفوق
ستخن ختدا  به دست آوریم که متن قترآن   توانیممیها ما از این طریق گویندمیصاحبان این عقاید 

 ،گوینتدمیبه معنای مصنوع و مؤلَّ  خداست. اگر معنای سخن ختدا ایتن باشتد کته ایتن دستته 
ختدا مخاطتب  ۀی عتادی واقعتًا از شتنیدن ستخن ختدا و تجربتهاانسانار این است که نتیجه

 ،گفته شدکه  ،های مفرو لی از درک آن ویوگیی معموهاانسانقرارگرفتن محروم هستند. چون 
گفتن ختدا ستخنآن مدعیات واقعًا قابل دفاع نیستت. پت  معنتای  اینکهتا چه رسد به  اندناتوان

بختواهم مثتال ؟ اگتر دشتومیاز طریق کلمات و جمتالت زبتان انستانی چته  هاانسانبرای عموم 
تو را دوستت دارم من پدر تو هستم و خیلی »د: گوییم اگر پدری به فرزندر بگویای بزنم، میساده

خواهی بفهمی متن میتوانی سخن مرا بشنوی و اگر با تو پدرانه حرف بزنم، اما تو نمی خواهممیو 
گفتت بتدان کته متن بتا تتو یا نه، هروقت فالنی آمد از طرف من سخنی به تو  گویممیبا تو سخن 

خواهد جلوی پدر بنشتیند و میا فرزند نیست. فرزند پدر ب ۀگفتن پدران. این سخن«گویممیسخن 
باشد.  تواندمیکه غیر از این ن« پسریوگوی پدر و گفت»زانو بزند و بگوید پدرجان بگو تا بشنوم. 

محقتق  ،دشنومیکند که سخن خدا را که انسان تجربه  ،گوی خدا با انسان جز از این طریقوگفت
، هتااین)عالوه بتر  از خدا شنیده شود.که در مقام تجربه  دشومیسخن وقتی سخن خدا  دشومین

را در  هتاآنکته  دشتومیای مواجته گفتن خدا با انسان با اشتکاالت عمتدهتصور از سخن گونهاین
 ام(.توضیح داده« قرائت نبوی از جهان»گانۀ مقاالت پانزده

برطترف تن خدا با انسان نظر دومی هم وجود دارد که مشتکل را گفاما در باب نوع چهارم از سخن
اثرگتذاری آن با زبان انسانی مربتوط بته  هاانسان ۀگفتن خدا با همو آن این است که سخن کندمی

در جان متن  گرچه سخن آدمیان است، اما هایی وجود دارد کهگفتنست. سخنهاانسانسخن در 
کته متا تجربته  کنتدمیها کاری با جتان متا گفتنذارد. آن سخنگی عادی اثر میهاانسانو شما 

هتایی دارد. ها ویوگیگفتنزند. این سخنایم و خدا با ما حرف میمخاطب خدا قرار گرفته کنیممی
. ویوگتی اول مربتوط بته جتن  کنممتیها را بتازگو گونه سخن این ۀهای عمدمورد از ویوگیسه 

هتای ها هتم جن هتای مختلت  دارنتد، ستخنها جن پارچته طور که مثالً است. همانسخن 
های ستخنی کته در آن استتدالل ؛دارند. مثاًل ستخن فلستفی یتک جتن  از ستخن استتمختل  
تتا و چهتار  چهتار دشومیدو دو تا  ؛سخن ریاضی است . یک جن  دیگر از سخن  دشومیعقالنی 

تشکیل آب از دو عنصر  ؛علوم طبیعی است ها جن شانزده تا. جن  بعضی از سخن دشومیتا چهار 
علوم طبیعی را جن  آب.  دشومیشده است و این دو عنصر با فالن نسبت که با هم ترکیب پیدا کنند 

جنسشان سخن علوم اجتماعی ها ها جنسش سخن تاریخی است. بعضی سخنای از سخن. پارهدارد
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بخشتد، معنای زندگی نمی هاانسانبه ها خنس کدام از این جن است. نکتۀ مهم این است که هیچ
های وجتودی او اضطراب ،تنهایی انسان را برطرف کند ،زندگی آدمی و جهان را معنا کند تواندمین

دردهای درونی او را درمان کنتد و انستانیت  ،او را برطرف کندهای ها و ترسیأس ،را تسکین دهد
ی و جنسی از اجنتاس ستخن وجتود دارد کته ستروکارر بتا اکند. اما گونهانسان را برای او معنا 

ای از ستخن استت. ستخن فلستفی، ستت و جتن  ویتوها های مورد نظر آدمیمعنایابیدردها و 
شناسانه نیست، سخنی از جن  دیگتر استت. چنتین ستخنانی ریاضی، تاریخی و جامعهعلمی، 

بخشی استت ایتن ؟ کار خدا هستیندکمی. خدا چه کار کنندمیهستند، یعنی کار خدا را خداگونه 
آورنتد و بته وجود می بخشند. این سخنان از انسان مرده انسان زنده بهبه آدمیان هستی میسخنان 

 آورند:می از نو و آدمی از نو به وجود میعال   ،بخشند. به قول حافظمی جدیدتولد آدم 

 ساخت وز نو آدمیعالمی از نو بباید    آید به دستآدمی در عالم خاکی نمی

معنتایی و پتوچی بی و جتن  خاصتی از ستخن استت کته انستان را از تنهتایی ستخن   هاین گونت
آورد. زنتدگی او را بامعنتا و شتاداب روزمرگی و یأس و نگرانی و بدبینی و افستردگی بیترون متیو 
دیگتر ی هاانسانگرداند و انسان را با خود و سازد و او را در بستر هستی روان میسراسر امید میو 

گردانتد. در می هاانستانبته همتۀ ورزی . او را اهل محبت و عشتقدهدمیو طبیعت و خدا آشتی 
مثاًل این آیه را  ؛یمخوانمیرا زیاد  بعضی آیات قرآن ،ستهاآنکه امشب هم یکی از  ،های قدرشب

ر  »یم: خوانمی س 
 
ِذین  أ اِدع  الَّ ا ِعب  ل  ی  وق  توا ِمتن رَّ ف  ط  ن  ق  ِستِهم  ال  ت  نف 

 
ٰی أ ل  تتهِ ا ع  تِة اللَّ م   .(12)زمتر:  «ح 

فلسفی استت؟ ریاضتی استت؟ جن  این سخن چگونه سخنی است؟ آیا این سخن علمی است؟ 
معنای صتحیح آن استت. در ایتن  بهسخن دینی  شناسانه است؟ این سخن  تاریخی است یا جامعه

ایتد، از رحمتت انستانیت ختود رفتهکردن کته در راه تبتاه ،متن بنتدگانای بگتو دشتومیآیه گفتته 
پوشاند. بندگی خدا ختود را در اختیتار میگناهان را  ۀبخشی( خدا ناامید نشوید. خداوند هم)جان

فعتال  ۀبنتدگی ختدا. کنتاررفتن از راه ارادخدا گذاشتن است تا خدا آدم را شکوفا کند. ایتن یعنتی 
یعنی کنارگذاشتتن خودختواهی،  ،جان آدمیحقق ارادۀ خداوند در ذات و نشدن از تعخداوند و مان

تو که دریای جود و کرم  یکه دریای عشق و جانکه آدم بگوید خدایا تو بندگی خداست. این است 
جانتتداران را  ۀطور کتته همتنهایتت ببتتر، همتانبتته بیهستتی متن را شتتکوفا کتن، متتن را از صتفر 

بخشی، به من هستی و شکوفایی بده تا من آنهه باید میهستی  ههم طور که بهشکوفانی، همانمی
گذارم تا مرا معالجه کنی مرا کامل کنی. رحمتت دراختیار تو میمن خود را  .بشوم با نفخۀ تو بشوم

تِه و  »که در آیۀ دیگری آمده: چنانبخشی خداست. خدا جان وا ِللَّ ِجیب  ت  وا اس  ن  ِذین  آم  ا الَّ ه  ی 
 
ا أ وِل ِللرَّ ی  س 
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ا ع  ا د  ِییکِإذ  ح  ا ی  کردن است. کار پیغمبر این بود : کار پیغمبر زندهگویدمیقرآن ( 34)انفال: « م  کم  ِلم 
گناهتان را  ۀقبل آمده که خداونتد همت ۀدر آی د.ببخش جدیدتولد  هاآنرا زنده کند و به  هاانسانکه 
هتا و کستی از کوتاهینمان پوشانده شتود؟ چتهکه نخواهیم گناهاکسی از ما هست پوشاند. چهمی

آنهته کته بایتد باشتد  کنتدمیکسی فکر زندگی داشته ملول نیست؟ چهتقصیرهایی که در قصورها و 
چرا  گویدمیزند و خارهایی هست که به ما نیش می ،سویدای جان و دلمانک . در هیچ هست؟

طتور انستان همتین جا کوتاه آمدی؟ و همین نچرا فالن کار را کردی؟ چرا فالفالن کار را نکردی؟ 
یم و نکرده باشیم و یا کتاری را کردمی ،عنوان یک انسانبه ،بایستکاری را که میاست. گناه یعنی 

خدا از متا طلبکتار باشتد و بگویتد  اینکهکرده باشیم. نه  و یمکردمینباید  ،انسانعنوان یک به ،که
ِفتر  » دشتومیت خود متا مطترح استت. وقتتی گفتته ندادید. انسانیهای مرا چرا طلب غ  تته  ی   ِإنَّ اللَّ

ِمیًعا ن وب  ج  یعنتی ختدا ختدایی استت کته همتۀ  .پوشتاندهمۀ گناهتان را میخدا (12)زمر: « الذ 
تره  »طوری که دیگر دیده نشود. ، بهدهدمیخودر پوشش بخشی های شما را با حیاتنقص ف  « غ 

ه  »به معنای  ر  ت  بنده به کسی سخن ناروایی گفته باشم و بعدًا بته او بگتویم آقتا  اینکهمثل  است.« س 
طتور استت و او از متا طلبتی دارد و آن این است که رابطۀ ما بتا ختدا اینببخشید من را. تصور ما 

گوییم خدایا ببخشید که ما طلب شما را نتدادیم و می کنیممی رفاغسپ  استو  دهیممیها را نطلب
های ما برطترف شتود. مثتل آدم این است که ما کمالی پیدا کنیم که نقص مسألهن نیست. ای مسأله

. آیا غیر از این است کته ستخنان ایتن آیتات دشومییا آدم مریضی که سالم  دشومیزشتی که زیبا 
خواهد ما را به انسانیتمان توجه دهد؟ خدایی کته در زند و میجان ما حرف میبا  است که سخنانی

و  بخش استتت، ختتدای طلبکتتار نیستتت. ختتدای هستتتیدشتتومیاز او صتتحبت یتتان توحیتتدی اد
کنید. این دعا چیست؟ دعا این است دعا  گویدمیو آن خدا بخشی او همان رحمت اوست هستی

تتا ختدا در درون متا بیایتد. در روایتات که از صمیم قلب و از سویدای قلب درونمان را بتاز کنتیم 
 ار:طبه قول عگنجد مگر در قلب بندۀ مؤمن. نمیجا هست که خدا هیچ

 دل درآید در آسمان نگنجد که ز چون   ها گنتتجی نهتتان نهتادیاندر درون دل

درونت را باز کتن تتا ختدا چتون گنجتی در آن کشت  شتود متا درونمتان  گویندمیدعا این است 
ایم، امتتان از ایتتن دل. متتا ههای دلمتتان را بستتتهتتای قلبمتتان و دریهتتهایم. متتا پنجرهبستتتهرا 

های بستته زنتدانی ایم و خودمان داخل این دریههدلمان را به روی خدا و دیگران بستههای دریهه
وقتی این دریهه را باز کنیم و از درون به بیترون زنتدگی کنتیم و بته همته عشتق بتورزیم، ایم. شده

متا آورد، نیم که خدا از درون ما سر برمیبیوقت میو آن دشومیها از وجود ما ریخته سنگینی ۀهم
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 ،دشتتومیهایش برطتترف یم. آدم وقتتتی از ختتدا ستتیراب شتتود ضتتع شتتومیاز ختتدا ستتیراب 
. دشتومی، شتکوفا دشتومی، شتاداب و امیتدوار دشتومیقتوی و محکتم  ،دشومیدیگری انسان 

ر کند مشکل متا ایتن خواهد همیشه با ما کارهای خی. خدا میکندمیخدا کار خود را بخشی جان
گتذاریم و راه را خواهتد همیشته از درون متا متا را خلتق کنتد متا نمیگذاریم. او مینمیاست که 

آید. آری ستخنانی از جتن  ستخنان بندد واال خدا از درون ما میصفات بد ما راه را میبندیم. می
رجته اول ادیتان جهتانی و متتون عارفتان و بلکه در همتۀ متتون د تنها در قرآنکه نه ،آیات یادشده

، اما از جتن  دیگتر و غیتر از هاانسان ۀاند به زبان انسانی و برای همهست، جن  سخنانیاولیا 
سخنان خداگونه است و به این معنتا ستخن خداستت  هاایناند که قباًل گفتیم. سه قسم سخنآن 
ا هست. خالقیت الهتی و رحمتت الهتی هبخشی خدا در این سخن. هستیکندمیکار خدایی که 
ها شفاستت، نتور ها هست و به همین جهتت در قترآن گفتته شتده ایتن نتوع ستخناین سخندر 

 رحمت است، هدایت است.است، 

ایتن کستی اگتر چته :هکاین است  مسألههاست. این سخن ۀویوگی دوم این سخنان ویوگی گویند
ستخن ها را پیتدا کنتیم و ایتن ستخن جدیتدتولتد  هتاآنها را با ما بگوید ممکن است ما بتا سخن

خداگونته ایتن ستخنان را بترای متا ستخنان  تواندمیآیا هرک   ؟خداگونه و شفابخش تجربه کنیم
باشتد. و ای بسازد؟ مسلمًا نه. پ  یک شرط هم برای گوینده وجود دارد. تا گوینده چته گوینتده

گردانتد. مینی را برای من و شما سخن ختدا مفسر چه مفسری باشد. این مفسر است که متون دی
رفتتار و باشد و گفتن خدا با او برده ای پیدا شود که خودر بویی از سخناگر انسان پاک و وارسته

گفته شتده بتا کستی عملش یادآورندۀ خدا باشد، ممکن است سخن او را سخن خدا تجربه کنیم. 
و  هتاآنیی که نگاه به هاانساناید با آیا نشسته .اندازدیکردن به او شما را یاد خدا مبنشینید که نگاه

عشتق و محبتت و خالقیتت و اندازد؟ یعنی به یاد سرچشمۀ شما را به یاد خدا می هاآننشستن با 
ت  را رحمت و جود و کرم. اگر انسانی که با او می ف  دارد و ایتن صتفات از او ستاطع نشینیم ایتن ن 

طوری تفستیر کنتد کته آن را ستخن را  قرآن تواندمیواهد آورد. هرکسی ناست، خدا را به یاد ما خ
 .دشومیآیات برای ما سخن خدا خدا بگرداند. در مقام تفسیر و تحلیل و بیان است که این 

تتاریخی فلستفی، ریاضتی و  ویوگی سوم هم این است که چنین سخنانی بتا هتیچ ستخن علمتی،
ستروکار دارنتد و آن . چون این سخنان با جتان آدمتی کندمیو آن را ابطال ن ندارد همستدل معارض

شتنیدن ستخن  ،از شتنیدن ستخن ختدا ،سخنان با عقل و یا جسم آدمتی. پت  معنتای چهتارم
 .کندمیکه خدا با انسان  کندمیای است که کاری با انسان خداگونه
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 تواندمیزندگی اجتماعی مردم  ۀدر گسترمطلب پایانی این است که چه زمانی این سخنان خداگونه 
و بته گتور ها به نظر آیتد ترین سخنکنندهها و جلب توجهبروز و ظهور داشته باشند و بامعناترین

کته در جامعته افتد معنا بخشند. زمانی این اتفاق می هاآنجان و دل عموم مردم برسند و به زندگی 
شیطانی و سخنان دالت وجود داشته باشد وگرنه سخنان و ع هاانسانبیان، حرمت و حقوق  آزادِی 

و  کنتدمیدعتوت کستی بته ختدا صورت معلوم نیست چه ند. در آنشومیخداگونه با هم مخلوط 
سخنان دینتی بایتد همیشته . به همین جهت است که کندمیکسی به شیطان و خودر دعوت چه

داده شود و ستخن معنتابخش اب تشخیص آزادانه مورد نقد قرار گیرند تا سخن غلط از سخن صو
چترا بایتد » ۀموضوع مهم را در مقالتآمیخته با تزویر و ریا جدا شود. من این  ۀکننداز سخن اغفال

ستخن  ۀکننتدبیان تواننتدنمیگاه هیچها حکومت 1.امتفصیل شرح دادهبه «دینی را نقد کرد ۀاندیش
 کننتدمیو زندگی عمومی را متدیریت  کنندمیگرچه نظم اجتماعی ایجاد  هاآنچراکه  ؛ا باشندخد

بیانگر سخن خدا  توانندنمیحکومت هست، که همیشه در امر  ،هاسبب اشتباهات و آلودگیاما به
پیکر است با صدها هزار انسان و نهاد نهاد غولباشند. خصوصًا در عصر حاضر که حکومت یک 

از فستتتتتاد و صتتتتتالح استتتتتت.ای دستتتتتتگاه عتتتتتریض و طویتتتتتل کتتتتته آمیختتتتتته و

                                                                                                                                                              

 .  91 فصل ،سنت و بکتا هرمنوتیک، شبستری، مجتهد محمد.: ک. ن .1
 



 1از جهان ناقرائت موال
عرفانی. مثنتوی  ___ ، قرائتی داستانیکندمیجهان را قرائت  معنوی مثنویرومی در  الدینلجال
ه شتتامل انستان هتتم هستتت( کتاستت، خوانتتدن جهتتان )« خوانتتدن» کبتیش از هرچیتتز یتوی 

استت « ایتکح»این خواندن  کاست. سب« خدا» هاآن ۀه معنای نهایی همکپدیدارهایی مثابۀ به
ار کصتورت پدیتدارها آشتگتذرد و بتهننده. او از آنهه بتر جهتان گذشتته و میکایتکح کو او ی

ماهیتت جهتان  هکت گوینتدمین مثندوی معندویهای عرفانی او در آموزه .کندمیایت کح دشومی
ای از اتفاقتات و حتوادث ه جهتان مجموعتهک دهندمیها بیش از هرچیز نشان آموزهاین  .چیست

. کنتدمیایتت کها را حنا این اتفاقتات و حتوادث و نستبتهایی با هم دارند. موالنسبته کاست 
ایتن انستان بتا ه ک دهدمینشان  ،دشومیایت وی دیده که در حک ،ملموس و بسیار اثرگذارشورمندی 

ستاز و اتفاقتات و وجودر با این اتفاقتات و حتوادث درگیتر شتده استت. ایتن درگیتری طوفانتمام 
 نتا بتا ایتن معنتادهی اتفاقتات و حتوادثند و موالشتومییابنتد و معنتادار با هم نستبت میحوادث 

ت و روایت ختود ایکسازد، چون محتوای حرا از تطاول زمانه مصون می هاآنو  کندمیجاودانه را 
ت  ایتیکتحعرفتان  کبگوییم عرفان رومی در مثنوی یت توانیممینشاند. ان میکاز زمان و مدر بیرون را 

 :دهممیاختصار توضیح به ته راکترشدن این نظر چند نداستانی است. برای روشن ت روایتی

                                                                                                                                                              

 تهران. ،9288 موالنا، المللیبین کنگرۀ در سخنرانی .1
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جهتان های پدیتده ۀهم گویدمی معنوی مثنوید. او در موارد نادری از خوانمینا جهان را موال .9
 دشتومیو محقق  کندمیننده و معنادادن معنا پیدا کای دارند. معنا با معناه معانیکاند هاییصورت

بگویتد توانستت د، نمیخوانمیجهان را ن نا )قرائت( است. اگر موال« خواندن»و معنادادن همان 
 ن معنا دارد. جها

 پیش معنی چیستت صتورت بت  زبتون
 

 نگتتتوندارد چتتترخ را معنتتتیش متتتی 
 

 گتتتردر ایتتتن بتتتاد از معنتتتی اوستتتت
 

 جوستتت و استتیر آبکتتهمهتتو چرختتی  
 

 2222، 2222 /9 ،مثنوی 
 صتتتورت ظتتتاهر فنتتتا گتتتردد بتتتدان

 
 عتتتتتالم معنتتتتتی بمانتتتتتد جتتتتتاودان 

 
 ستتبو؟عشتتق بتتا نقتتش  بتتازیچنتتد 

 
 ب جتتتتوآستتتتبو رو بگتتتتذر از نقتتتتش  

 
 صتتتتورتش دیتتتتدی زمعنتتتتی غتتتتافلی

 
 عتتتاقلیاز صتتتدف دّری گتتتزین گتتتر  

 
 9233-3/9232 ،مثنوی

 درگتتتذر از صتتتورت و از نتتتام خیتتتز
 

 از لقتتتتب وز نتتتتام در معنتتتتی گریتتتتز 
 

  4/9381 ،مثنوی

 .کندمیفی معر« های معنادارصورت»جهان را  مثنویزیادی در ابیات 

 ۀدربتارسی است و نه گفتتن کچیزی یا « گفتن از» ایت  کایت است. حکحخواندن  این  ِک . سب  3
. دشتومی  پیتدا کته با آن چیتز یتا کآید سی. گفتن از چیزی یا کسی در پی نسبتی میکچیزی یا 

این نستبت و به چیز . با برقراری این نسبت همهگیردمیگفتن از این گونه شکل ن ،بدون این نسبت
 ۀنستبتی از گونتهمیشه زنده و جاندار استت و « گفتن از»گردد و بدین طریق صاحب نسبت برمی

 حقیقتت وجتودی کیت« گفتتن از»حقیقت  است و نه من و آن.« من و تو»و « من و او»نسبت 
 نامد. می« ایتکح»ار خود را ک عنویم مثنویدر اولین بیت از  نا موالاست. 1

 کنتتدمیایتتت کبشتتنو از نتتی چتتون ح
 

 کنتتتتتدمیایت کشتتتتتها وز جتتتتتدایی 
 

، امگشتتهایتت که ختود حکام ایت گفتهکقدر حآنکه : گویدمی معنوی مثنویدر ابیات دیگری از 
 :  امایتی خود آغشته شدهکسخن حمن سراسر به 

                                                                                                                                                              

1. Existental 
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 نگتتون عقتتل جتتزوی گتتاه چیتتره گتته
 

 المنونمتتتتن از ریتتتتبآلتتتتی کعقتتتتل  
 

 عقتتل بفتترور و هنتتر، حیتترت بختتر
 

 پستتترای بختتتارارو بتتته ختتتواری نتتته  
 

 ایممتتا چتته ختتود را در ستتخن آغشتتته
 

 ایمایتتت گشتتتهکایتتت متتا حکز حکتت 
 

 افستتانه گتتردم در حنتتینمتتن عتتدم و 
 

 تتتتتا تقلتتتتب یتتتتابم انتتتتدر ستتتتاجدین 
 

 ارکتتایتتت نیستتت پتتیش متترد کایتتن ح
 

 ت و حضتتور یتتار غتتارحتتال استتوصتت   
 

 ه گفتتتت عتتتاقکتتتآن استتتاطیر اولتتتین 
 

 را بتتتتد آثتتتتار نفتتتتاق قتتتترآن حتتتترف 
 

 ه در او نتتتور خداستتتتکتتتانی کتتتم ال
 

 جاستتتکماضتتی و مستتتقبل و حتتال از  
 

 نستتبت بتته توستتتماضتتی و مستتتقبلش 
 

 ه دوستتکتچیزنتد پنتداری  کهر دو یت 
 

 نیستت مثتل آن مثتتال استت ایتن ستتخن
 

 هتتتنکحتتترف نتتتو ی قاصتتتر از معنتتت 
 

در ابیتات بعتد هشتیارانه  ،نامتدمیهتا ایتکه گفته حکآنهه را  ۀهم اینکهوی در این ابیات پ  از 
نتد و اهناهتا جاودایتکاین ح کندمیم برد و اعالها را از ظرف زمان بیرون میایتکمحتوای این ح
را  معندوی مثندویتمام  ونه تقریباً شود چگروشن  اینکهسازد. برای را نابود نمی هاآننسبیت زمانی 

های تمتام قطعته تقریبتاً  اینکتهی کتدارد. یمهم ضرورت  ۀتکایت دانست توجه به دو نکتوان حمی
ه پت  از ک ،های عرفانیحقیقت ۀهم تقریباً  اینکه. دوم دشومیداستان شروع  کابیات مثنوی با ی

دیگر بیتان کتبتا ی هتاآنهای ها و نسبتنشدنت و حوادث، صورت اتفاقابه ،آیدمی هانااین داست
وجتور پیتدا معنا و جنب« داستان جهانی» کگیری یلکدر روند ش هاآن ۀهم گونهاینو  دشومی
 .دشتومیدریافتت « تحقق ازلی و ابتدی» کیحال و درعین« داستان» کجهان ی ۀو هم کندمی

اینجتا شتد در کدار را به تصویر متیحوادث نسبتها و دنه این شکتنها چند نمونه از ابیات مثنوی 
 ۀدربتار ،. در ایتن ابیتاتکنممتیداستتان اشتاره گاه به سّر آغازشدن ابیات مثنتوی یتا آورم و آنمی

افتتد. یابی خاصتی اتفتاق میه با نسبتکحوادثی صورت تصویری از ولی به ،واقعیات سخن رفته
  جزئی:لی و کعقل  ۀدربار مثالً 

 مکستتتبیاستتتت اول عقتتتل دو عقتتتل 
 

 صتتبیتتتب که در آمتتوزی چتتو در مکتت 
 

 رکتتتر و ذکتتتتتتتاب و اوستتتتاد و فکاز 
 

 رکتتتوز علتتتوم ختتتوب و باز معتتتانی  
 

 عقتتل تتتتو افتتتزون شتتتود بتتتر دیگتتتران
 

 حفتتتظ آن گتتترانلیتتتک تتتتو باشتتتی ز 
 

 لتتوح حتتافظ تتتو شتتوی در دور و گشتتت
 

 و زیتن در گذشتتکتمحفوظ اوست  لوح 
 

 نتتته شتتتود گنتتتده نتتته دیرینتتته نتتته زرد  ردکتتجتتور انتتش چتتون ز ستتینه آب د
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 غتتتم؟ ور ره نقتتتبش بتتتود بستتتته چتتته

 
 دم بتتته دمجوشتتتد ز خانتتته و همیکتتت 

 
 هتتتتاعقتتتتل تحصتتتتیلی مثتتتتال جوی

 
 هتتتتاویکی از اهآنتتتتان رود در خکتتتت 

 
 نتتتوابیراه آبتتتش بستتتته شتتتد شتتتد 

 
 از درون خویشتتتتتن جتتتتو چشتتتتمه را 

 
 9118-9111 ؛9112 -9112 /4 ،مثنوی 

 قلب:  ۀدربار یا مثالً 
 گتتته شتتتویحتتتق آن منظتتتور ای دال

 
 رویل ختتود کتته چتتو جتتزوی ستتوی کتت 

 
 برتتتتر استتتت هاآنآستتتم زکتتتآن دلتتتی 

 
 آن دل ابتتتتدال یتتتتا پیغمبتتتتر استتتتت 

 
 شتتتدهپتتتاک گشتتتته آن ز گتتتل صتتتافی 

 
 در فزونتتتتتی آمتتتتتده وافتتتتتی شتتتتتده 

 
 رده ستتوی بحتتر آمتتدهکتتگتتل  کتتتر

 
 هشتتتدرستتتته از زنتتتدان گتتتل بحتتتری  

 
 دل نباشتتتتد غیتتتتر آن دریتتتتای نتتتتور

 
 ورکتتتتگتتتتاه دل نظرگتتتتاه ختتتتدا و آن 

 
  3312،3319، 3312، 3342 /2 ،مثنوی 

  :خدا و جهان ۀدربار یا مثالً 
 لدان صتتتاف و زال خلتتتق را چتتتون آب

 
 لذوالجتتتالانتتتدر آن تابتتتان صتتتفات  

 
 علمشتتتتان و عدلشتتتتان و لطفشتتتتان

 
 چتتتتون ستتتتتارۀ چتتتتترخ در آب روان 

 
 شتتتتاهی حتتتتقپادشتتتتاهان مظهتتتتر 

 
گتتتتاهین متتتترآت فاضتتتتال   حتتتتق آ

 
 ستتتهتا بگذشتت و ایتن قترن نوییقرن

 
 استتت، آب آن آب نیستتتمتتاه آن متتاه  

 
 همتتتامای هتتتا رفتتتتهتتتا بتتتر قرنقرن

 
 بتتتتتردوامویتتتتن معتتتتتانی برقتتتتترار و 

 
 مبتتدل شتتد در ایتتن جتتو چنتتد بتتارآب 

 
   اختتتر برقتترارکتت  متتاه و عکتتع 

 
 جوستتت  آب کتتجملتته تصتتویرات ع

 
 چون بمالی چشم خود، خود جمله اوست 

 
 2982، 2918-2913 /1،مثنوی

   :اضداد ۀدربار یا مثالً  و
 رنتتتج و غتتتم را حتتتق پتتتی آن آفریتتتد

 
 دلی آیتتد پدیتتدتتتا بتتدین ضتتد ختتور 
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 ضتتتد پیتتتدا شتتتود هتتتا بتتتهپتتت  نهانی
 

 پنهتان بتود ،چونک حق را نیستت ضتد 
 

 رنتت گتته نتته بتتود آن نتتورنظتتر پره کتت
 

 ضد به ضتد پیتدا بتود چتون روم و زنت  
 

 پتت  بتته ضتتد نتتور دانستتتی تتتو نتتور
 

 صتتتدورنمایتتتد در ضتتتد ضتتتد را می 
 

 دانصتتورت از معنتتی چتتو شتتیر از بیشتته 
 

 دانیتتتا چتتتو آواز و ستتتخن زاندیشتتته  
 

 صتتتورت بتتتزاد و بتتتاز متتترداز ستتتخن 
 

 متتتو  ختتتود را بتتتاز انتتتدر بحتتتر بتتترد 
 

 صتتتورتی آمتتتد بتتترونصتتتورت از بی
 

 ه اناالیتتتته راجعتتتتونکتتتتشتتتتد  بتتتتاز 
 

 9949-9942، 9921-9922/ 9، مثنوی

   :یا مثالً 
 رنگتتی استتیر رنتت  شتتده بیکتتچتتون 

 
 در جنتت  شتتد ایای بتتا موستتیموستتی 

 
تت ۀه نمونتتکتت ،رشتتدهکابیتتات ذ ۀدر همتت استتت،  معنددوی مثنددویردی از دریتتای بتتزرگ بستتیار خ 

دار ها و رونتدهای نستبتانگیزی از حتوادث و شتدنهتای شتگفتمخاطب را بتا صتحنهنا موال
هتای ختود را نا آموزهه موالکتوان گفت پ  میحقایق عرفانی او هستند.  هاآنه کسازد میمواجه 

ه فضتا را بترای کتنه بترای ایتن استت  و سازدو نخست فضایی داستانی می کندمیداستان آغاز با 
ه حقتایق عرفتانی او ختود از نستخ کته بترای ایتن استت کتبل ،نتدکحقایق عرفتانی آمتاده تفهیم 

 کنتدمیفهم آغاز ی عامههاناایتگری را از داستکایت و روایت است. او این حکحپردازی، داستان
 معندوی مثندوی. اگر ایتن نگتاه بته کندمیی عرفانی خودر آشنا هانامخاطب را با داستو سپ  

استت و عرفتان او « ایتگر ختداکح» کی مثنوی معنوینا در موال توان گفتمی ،بپذیریمنا را موال
 .داستانی استعرفانی 

  





 1در مثنوی معنوی «جان»معنای 
آقایتان حاضتر  هتا وخداوند را سپاسگزارم که به من توفیق داد در جمع شما حاضران گرامی، خانم

آموز کته از یتک های زنتدگیهای عمیق و درسشوم و به سهم خود در بیان افکار و آراء و حکمت
   شخصیت بزرگ عرفانی یعنی موالنای عزیز باقی مانده سهمی داشته باشم.

را برای دانشجویانم  مثنویهای جالب در دوران تدری  در دانشگاه تهران وقتی موضوعات ونکته
گیترم رومتی قتوتی و غتذایی معنتوی برمی التدین م از اینکه از سفرۀ گستردۀ جاللکردمیتدری  

که آثتار ایتن مترد  دهدمیطور است، هر وقت این توفیق دست بردم، اآلن هم همینبسیار لذت می
ای هم که گیرم. نکتهبزرگ را بخوانم واقعًا این تجربه را دارم که از او غذای روحی و قّوت جان می

از همین قبیل است. در سخن امروز چند نکتته را  دهممیامروز برای شما شنوندگان عزیز توضیح 
 :دهممیبرای شما توضیح 

 نیست، حقیقت جان عبارت است از خبر.« خبر»معنوی چیزی جز  . جان انسانی در مثنوی9

 هویت زمانمند و نوشونده دارد. « خبر. »3

 است! « حادثه»د و نوشونده است، یک ، حقیقتی زمانمنمعنوی مثنوی. پ  جان در 2

                                                                                                                                                              

 .31/23/9212 موالنا، سرور فرهنگی مؤسسۀ در سخنرانی .1
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است، این خبتر، خبتر از چیستت؟ خبردارشتدن از « خبر» معنوی مثنوی. اگر حقیقت جان در 4
   خبردارشدن از کجاست؟ خبردارشدن از کیست؟ چیست؟

دم است و نه خبردارشتدن از ع. نتیجۀ مطالعۀ من این است که این خبردارشدن، خبردارشدن از 1
وجود. موالنا که یک روایتگر بزرگ تاریخ بشر است راوی عدم است نته راوی وجتود، او از عتدم 

 نه از وجود.  کندمیروایت 

 الله موالنا همان خبریافتن وی از عدم و رفتن تدریجی او به عدم است. . فناء فی1

المی کالستیک در بستیاری از بتا معیارهتای فلستفۀ است معنوی مثنویبه نظر بنده خواندن کتاب 
را بتا اصتطالحات  هتاآنموالنتا ستخنانی گفتته کته  کنممی. فکر کندمیموارد حق مطلب را ادا ن

توان تقریر کرد؛ از این جمله استت آراء و افکتار فلسفۀ اسالمی وحتی عرفان متداول اسالمی نمی
پتردازد امتا وجود انسان میهای مختل  رومی به ساحت مثنوی معنویاو دربارۀ انسان. در کتاب 

، او کنتدمی، تکترار مکتررات نگویدمیپردازد سخنی تازه ها میگاه که به هر کدام از این ساحتآن
. کنتدمیهای انسان را چون فیلسوفان سنتی در نف  ناطقه خالصته نوجود انسانی و همۀ ساحت

آمتده معنتای  ثندوی معندویمهر کدام از این تعبیرات چون نف ، دل، روح، جتان و غیتره کته در 
های گوناگون مربوط به انستان را از نظتر طور نیست که بتوان تمام این ساحتخودر را دارد، این

 تحت یک عنوان خالصه کرد و در آن گنجاند.  مثنوی معنوی

تتن بته  ، این شخصیت  کندمیهای مشخص فرار تفکر موالنا یک تفکر گسترنده است واز تعری 
المعارفدهدمیدار در هیچ جا نبیک تعری  چارچو دم، دیدم وقتی به خوانمیها را . یکی از دایِر

انتد. امتا جتان در اصتطالح موالنتا زیتر واژۀ نفت  اند آن را به نف  ارجاع دادهکلمۀ جان رسیده
 گنجد، چیز دیگری است، چنانکه توضیح خواهم داد.نمی

کار بترده شتده کته در معناهتایی بته معندوی مثندویهر کدام از تعبیرات نف ، دل، روح، جان در 
هتای دیگتری ها با چه واژهاگربخواهیم بدانیم آن معناها کدام هست، باید ببینیم هرکدام از این واژه

چته چیتزی  گویتدمیکار برده شده است. وقتی از نف  ستخن به contextقرین شده و در کدام 
ایتن واژۀ  گویتدمی، وقتتی ستخن از دل کنتدمیرای آن بیان و چه خواصی ب گویدمیدربارۀ نف   

ایتن واژه را بتا چته  گویتدمی؟ وقتتی ستخن از روح کندمیرا با چه چیزهایی همراه « دل»زیبای 
هتایی این تعبیر را با چه اموری و با چه ویوگی گویدمیو وقتی از جان سخن  کندمیکلماتی همراه 

 ؟ کندمیهمراه 
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، سخنی تازه گویدمیسخن  هاناعنوکنیم خواهیم دید هر وقت از هر کدام از این  چنین اگر مطالعه
بستیار مشتکل استت گفتت کته  کنممتیکه فقط به خود آن عنوان ارتباط دارد. من فکتر  گویدمی

 مثندویو تعری  انستان از نظتر موالنتا در  کندمیانسان را چگونه تعری   معنوی مثنویموالنا در 
این پرسش را پاستخ داد کته چته ستخنانی دربتارۀ  دشومیپاسخ داد. اما  دشومییست؛ این را نچ

و دربتارۀ هتر ستاحتی چته  کنتدمیهای گونتاگون انستان ؟ چه اشاراتی به ساحتگویدمیانسان 
های جاذب که در ایتن کتتاب توجته مترا جلتب کترده واژۀ گشاید؟ حال یکی از واژههایی را میراه
هتایی استت کته از یکتی از واژه« جتان»چیستت؟ واژۀ « جتان». منظور موالنا از است« جان»

است، از نظر تکرار چرا موالنا این اندازه شتیفتۀ جتان استت و از جتان چته  مثنویها در بیشترین
 فهمد؟می

ام: واژۀ جان، واژۀ خبتر، و واژۀ عتدم. ایتن سته من در روند مطالعاتم سه واژه را مرتبط با هم یافته
رگانیک پیوندخورده یافتهبه معنوی مثنویاژه را در و ام وحاال شرح ایتن یافتتۀ ختودم را بتا صورت ا 

 گذارم.شما در میان می

زیتاد  ، که موالنا خورد، شاید عطارتعبیر جان، پیش از مولوی در اشعار عطار هم زیاد به چشم می
، شاعری است که قبل از موالنا بیش از کندمیاز او آموخته و تحت تأثیر او است و از او مکرر یاد 

 م: خوانمیدیگران به واژۀ جان پرداخته است. نخست چند بیت از عطار دربارۀ جان برای شما 

 رستد پیتتوستندای غیب به جتتان تتو می
 

 ز دنتتیا دستتکه پای درنته و کوتتاه کتتن ا 
 

 دور از درون جتتتانم گفتنتد اگتر ز متتائی
 

 محتترم آیتتی بتتتتاید کتته در ره متتا جانبتتاز و 
 

 روی دلت به ما کن، جان مست از لقتا کتن
 

 بیگتتانگی رهتتا کتتن چتتون آشتتنای متتایی 
 

 جتتان همتتی چتتون برفتتتی از جهتتان، از
 

 غربتتتتت جتتتتان جهتتتتان یتتتتابی دمتتتتی 
 

 مصتتطفی را کتتین ستتخن در گتتور شتتد
 

 دریتتتای او پرجتتتور شتتتد چتتتون جتتتاِن  
 

تترد کتتوی تتتو رنجتتی ختتور استتت  رنتتج ب 
 

 درد تو در قعتر جتان گنجتی ختور استت 
 

 تتتو را گتتویممیچتتون همتته دانتتی چتته 
 

 جتتویم تتتو راچتتون تتتو در جتتانی چتته می 
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  معنوی در مثنوی جان
سپ  ابیاتی را دربتارۀ عتدم  م دربارۀ جان وخوانمیبرای شما  نخست من ابیاتی را از مثنوی

وسپ  ابیاتی را دربارۀ خبر. پ  از آنکه این سه دسته از ابیات را برای شما خوانتدم تحلیتل 
 .کنممیخودم را در ارتباط این ابیات با یکدیگر برای شما بیان 

 ایمتتان شتتیخ کیستتت کتتافر؟ غافتتل از
 

 جتان شتیخ چیست مرده؟ بتی خبتر از 
 

 نجتتتان نباشتتتد جتتتز خبتتتر در آزمتتتو
 

 هر کته را افتزون خبتر، جتانش فتزون 
 

 جتتتان متتتا از جتتتان حیتتتوان بیشتتتتر
 

 از چتته؟ زان رو کتته فتتزون دارد خبتتر 
 

 جتتان متتا، جتتان ملتتک پتت  فتتزون از
 

 د ز حتتت  مشتتتترکشتتتزه منتتتکتتتو  
 

 وز ملتتتتک، جتتتتان خداونتتتتدان دل
 

 تتتتو تحیتتتررا بهتتتل، باشتتتد افتتتزون 
 

 ن ستتتتبب آدم بتتتتود مسجودشتتتتاناز
 

 دشتتانتتتر استتت از بوجتتان او افزون 
 

 جتتان چتتوافزون شتتد گذشتتت از انتهتتا
 شتتد مطتتیعش جتتان جملتته چیزهتتا  

 
 جان چه باشتد؟ بتاخبر از خیتر و شتر

 
 شتتاد بتتا احستتان و گریتتان از ضتترر 

 
 ماهیت جتان مخبتر استت و چون سر

 
گتتاه   استتت تتترتتتر باجتتانهتتر کتته او آ

 
 در وجتتتتتود آدمتتتتتی جتتتتتان و روان

 
 رستتتتد از غیتتتتب چتتتتون آب روانمی 

 
 ان هر یتک جداستتجان گرگان وسگ

 
 ی متتتردان خداستتتتهتتتاناج متحتتتد   

 
 جان شو و از راه جان، جتان را شتناس

 
 یتتار بیتتنش شتتو، نتته فرزنتتد قیتتاس 

 
 ختتوردحتت  ابتتدان قتتوت ظلمتتت می

 
 چتتتتردحتتتت  جتتتتان از آفتتتتتابی می 

 
خواهد یکپارچه جتان شتود داده و می را تحت تأثیر قرار شدن سخت اوآنجا که حقیقت جان

 : گویدمیچنین 
 وقتتت آن آمتتد کتته متتن عریتتان شتتوم

 
 نقتتش بگتتذارم سراستتر جتتان شتتوم 

 
 ای عتتتتدوی شتتتترم واندیشتتتته بیتتتتا

 
 کتتته دریتتتدم پتتتردۀ شتتترم و حیتتتا 
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 فشتتارهتتین گلتتوی صتتبر گیتتر و می
 

 ستتوارای تتتا خنتتک گتتردد دل عشتتق 
 

 تتتا نستتوزم کتتی خنتتک گتتردد دلتتش
 

 ای دل متتتتا خانتتتته دان ومنتتتتزلش 
 

 خانتتۀ ختتود را همتتی ستتوزی بستتوز
 

 کتت  کتتو بگویتتد الیجتتوز کیستتت آن 
 

 شتیر مستتای خور بسوزاین خانه را
 

 خانتته عاشتتق چنتتین اوالتتتر استتت 
 

 غیر فهم و جان که در گتاو و خراستت
 

 
 آدمتتی را عقتتل و جتتانی دیگتتر استتت

 
 جتتتان آدمتتتی بتتتتاز غتتتیر عتقتتتل و

 
 هستتتت جتتتانی در ولتتتی آن دمتتتتی 

 
 جتتتان حتتتتیوانی فتزایتتتتد از علتتت 

 
 

 لتت آتشتتی بتتود و چتته هیتتزم شتتد ت
 

 گتتر نختتواهی در تتتردد گتتور جتتان
 

 کتتم فشتتار ایتتن پنبتته را در گتتور جتتان 
 

 تتتتتا کتتتتنی فهتتتم آن معتماهتتتتار را
 

 تتتتتا کتتتتنی ادراک رمتتتتز و فتتتتار را 
 

 پتت  محتتل وحتتی گتتردد گتتور جتتان
 

د؟ گفتنتی از حت  نهتان   وحی چته بتو 
 

گور جان وچشتم جتان جتز ایتن حت  
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 گور عقل وگور ظن زین مفل  است 
 

 ان از شتتیر شتتیطان بتتاز کتتنطفتتل جتت
 

 بعتتد از آنتتش بتتا ملتتک انبتتاز کتتن 
 

تتر هر ک  خبر بیشتر دارد جتان فتزون خبر در آزمون و حقیقت جان خبر است و جان نباشد جز
جان به معنای حیتات نیستت، خبتر استت، خبتر در آزمتون استت، خبتری  ،موالنا دارد. در نظر

این خبر راست است یا نه؟ جان خبری است کته رسد که این خبر همیشه در آزمون است که آیا می
رهایش کنتد چتون خبتر  تواندمین رسد در زندگی انسانی. انسان همیشه باید آن را آزمون کند ومی

علم اصطالحی نیستت  مثنویخبر دودوتا چهارتا نیست، خبر در  ؛رها کرد دشومیاست، خبر را ن
ذات ختودر چیتزی استت کته از  ود. این خبر در هویت وی مطابق واقع است و تمام شیکه بگو

 .  کندمیو به این جهت تمام وجود آدم را مشغول  کندمیآید و جان را جان جائی می

 عدم در مثنوی معنوی
مبالغته  ،زنتدعدم در منظرموالنا همه چیز است. اگر بگویم موالنا از عالم عتدم بتا متا حترف می

 امنیستتی پریتده ام. درعتدم غلطیتده من در گویدمیون خودر زید چدر عالم عدم می نیست، او
رسد شما هرچه های آخر عمر در آنجاست. به نظر می. او آنجاست، حداقل، سال(دیوان شمس)



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 12

هم ، فدشومی ، سخنانش تاردشومیموالنا تارتر  ۀبینید چهرید میشومیتر نزدیک مثنویبه اواخر 
امتا در  ،زنتدتری حرف میدر فضای روشن مثنویاو در اوائل  .خواهدسخنانش دقت بیشتری می

 .عدم. گویی شما بایتد او را پیتدا کنیتد ظلمت، از وجود و ای آمیخته از نور ودر هاله مثنویاواخر 
مدام از وجود بته عتدم  است گویی این آدم مثنویاین چهارده یا پانزده سالی که او مشغول سرودن 

کستی روایتگتر عتدم باشتد،  دشتومیرفته است. موالنا روایتگر عدم است نه وجتود. چطتور می
او از نیستی استت نته از وجتود. او بتاخبری از  روایتگر نیستی باشد؟ او چنین است چون باخبرِی 

م تتا ختوانمیرد در اینجتا عتدم دا ۀچند نمونه از ابیاتی را که دربار .گذاردتدریج کنار میوجود را به
 ببینید تصور او از عدم چیست؟ 

 تتتا کتته ستتازد جتتان پتتاک از ستتر قتتدم
 

 دور و پنهتتتان عتتتدمۀ ستتتوی عرصتتت 
 

 ای بتتت  باگشتتتاد و بافضتتتاعرصتتته
 

 ویتتن خیتتال و هستتت یابتتد زو نتتوا 
 

 تر آمتتتتد خیتتتتاالت از عتتتتدمتنتتتت 
 

 زان ستتبب باشتتد خیتتال استتباب غتتم 
 

 تر از عدم استت کته بستیار گستترده وخیلی تن  کنیمیمقلمرو خیاالت که ما در آن زندگی 
 :گشاده است

 تر بتتتود از خیتتتالبتتتاز هستتتتی تنتتت 
 

 زان شتتود در وی قمرهتتا چتتون هتتالل 
 

 بتتاز هستتتی جهتتان حتت  و رنتتت 
 

 تر آمتتد کتته زندانیستتت تنتت تنتت  
 

تتر استت. موالنتا چنتین ای از همته فتراخعرصته ،ستهااینهمه  ۀکه ریش ،در نظر او عدم
یاف  تی از عدم دارد.در

 ختتتود نباشتتتم از عتتتدم منکستتترتر
 

متتتم   کتتتز دهتتتانش آمدستتتتند ایتتتن ا 
 

 صتتتتد هتتتتزار آثتتتتارغیبی منتظتتتتر
 

 کتتز عتتدم بیتترون جهتتد بتتالط  بتتر 
 

 خواجته تتارای همهو هندوبهته هتان
 

 رو ز محمتتتود عتتتدم ترستتتان مبتتتار 
 

 از وجتتود ی تتترس کتته اکنتتون در ویتتی
 

 آن خیالتتتت الشتتتی و تتتتو الِشتتتیی 
 

 یء عاشتتق شدستتتالشتتیء بتتر الشتت
 

 هتتیچ نتتی متترهیچ نتتی را ره زدستتت 
 

 از عتتدم ستتتت تتتا برستوجتتزو جتتز
 

 انتتد و چنتتد غتتمچنتتد شتتادی دیده 
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 از جمتتتتادی متتتتردم ونتتتتامی شتتتتدم
 

 وز نمتتتا متتتردم بتتته حیتتتوان بتتترزدم 
 

 متتتتتردم از حیتتتتتوانی و آدم شتتتتتدم
 

 پ  چه ترسم؟ کتی ز متردن کتم شتدم 
 

 حملتتتتۀ دیگتتتتر بمیتتتترم از بشتتتتر
 

 پتتتر و ستتتر تتتتا بتتترآرم از مالیتتتک 
 

ستتتن ز جتتو  وز ملتتک هتتم بایتتدم ج 
 

 کتتتتل شتتتتیء هالتتتتک اال وجهتتتته 
 

 بتتتتاردیگر ازملتتتتک پتتتتران شتتتتوم
 

 آنهتتته انتتتدر وهتتتم نایتتتد آن شتتتوم 
 

 پتت  عتتدم گتتردم عتتدم چتتون ارغنتتون
 

 گویتتتتتدم کانتتتتتا الیتتتتته راجعتتتتتون 
 

 ۀمای، تمام سرکندمیاین عدم است در نظر موالنا. در جایی دیگر از تمام سرمایه ار به عدم تعبیر 
 نامد.نفی  را هم عدم می ۀعشق است. اما او این سرمای مولوی ۀمولوی چیست؟ تمام سرمای

 پتت  چتته باشتتد عشتتق؟ دریتتای عتتدم
 

 درشکستتتتته عقتتتتل را آنجتتتتا قتتتتدم 
 

 بنتتتتدگی وستتتتلطنت معلتتتتوم شتتتتد
 

 زیتتن دو پتترده عاشتتقی مکتتتوم شتتد 
 

 کاشتتتکی هستتتتی زبتتتانی داشتتتتی
 

 هتتتتا برداشتتتتتیپردهز هستتتتتان  تتتتتا 
 

م هستتتتی از آنای هتتتر چتتته گتتتویی  د 
 

 پتتتردۀ دیگتتتر بتتتر او بستتتتی بتتتدان 
 

 آفتتتت ادراِک آن قتتتال استتتت وحتتتال
 

 خون به خون شستن محال آمد محتال 
 

افتتاد؟ آن وقتت داشتند چه اتفتاقی میها را از خود برمیداشتند و پردهها زبان میاگر هست
زنیم ار حرف میهمه هاانسانعدم است. چون ما  اهاین ۀشد که پشت صحنه هممعلوم می

وجتود  ۀتتوان از پشتت صتحن، با مفاهیمی که مربوط به وجود است نمیکنیممیاز مفاهیم استفاده و 
؟ آن راهتش خبتر دشتومیجور نشتان داده وجود را نشان داد. آن چه ۀتوان پشت صحنحرف زد، نمی

وجود رفت. به نظر موالنا از ایتن پشتت  ۀه پشت صحنب دشومییافتن است، با هیچ مفهوم وجودی ن
 :گویدمی باخبر شد. در جای دیگر دشومیتوان باخبر شد، از عدم صحنه فقط می

   چتتون شتتنیدی شتترح بحتتر نیستتتی
 

 کتتور دایتتم تتتا بتترین بحتتر ایستتتی 
 

     چتتون کتته اصتتل کارگتتاه آن نیستیستتت
 

 کتته ختتال و بتتی نشانستتت و تهیستتت 
 

 ظهتتتار کتتتارجملتتته استتتتادان پتتتی ا
 

 نیستتتتی جوینتتتد و جتتتای انکستتتار 
 

 الجتتتترم استتتتتاد استتتتتادان صتتتتمد
 

 بتتتتتود ال کارگتتتتتاهش نیستتتتتتی و 
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 تتتر استتتهتتر کجتتا ایتتن نیستتتی افزون
 

 کتتار حتتق و کارگتتاهش آن ستتر استتت 
 

در  ؛که آنجا کارگاه خداست ،خواهی از خدا باخبر شوی برو در کارگاه عدماگر می گویدمیموالنا 
در وجود دنبال خدا نگرد، در عتدم دنبتال  گویدمیرد، این خیلی جالب است، وجود دنبال خدا نگ

، این کندمیتری تصور تر اینکه او در نیستی هم افزونجالب .خدا بگرد؛ خیلی بدیع است این نکته
 ختواهممیاصتاًل  نیستی در نظر موالنا ثابت و ایستا نیست، همانطور کته وجتود اینطتور نیستت.

. کندمیکار  هاآنر که با االبته در مفاهیم اصلی ،هیچ مفهوم ثابت و ایستا نداردعر  کنم موالنا 
   ی.شومیتر ات بیشتر شود به کارگاه حق نزدیکهرچه نیستی

 نیستتتی چتتون هستتت بتتاال یتتین طبتتق
 

 بتتتر همتتته برنتتتد درویشتتتان ستتتبق 
 

 خاصه درویشی که شد بتی جستم ومتال
 

 کتتتار فقتتتر جستتتم دارد نتتته ستتتؤال 
 

تتتن د  ر کارگتتته باشتتتد نهتتتانکتتتار ک 
 

 تتتو بتترو در کتتار گتته بیتتنش عیتتان 
 

 کتتتار چتتتون برکتتتار کتتتن پتتترده تنیتتتد
 

 ختتتتتار  آن کتتتتتار نتتتتتتوانیش دی 
 

 کارگه چون جتای بتار عامتل استت
 

 آن که بیرون جست از وی غافل استت 
 

 پتتتت  درآ در کارگتتتته یعنتتتتی عتتتتدم
 

 هتتمه صتتانع را بتت تتتا ببینتتی صتتنع و 
 

 گیستتتدیدکارگتته چتتون جتتای روشن
 

 بتتترون کارگتتته پوشیدگیستتتتپتتت   
 

خواهی از خدا با خبر بشتوی، کارگتاهش عتدم اگر می گویدمیموالنا در این ابیات خیلی صریح 
توانی در کار گاهش ببینی، به محتض اینکته از کارگتاه است برو، آنجا برای اینکه هر کار کن را می

در جتای  کن را ببینی برو داختل.خواهی کار بینی، اگر میبیرون بیایی ساختمان ودر و دیوار را می
 .نامددیگری این عدم زیبا را گلستان می

 در گلستان عتدم چتون بتی خودیستت
 

 مستتتتی از ستتتغراق لطتتت  ایزدیستتتت 
 

 :گویدمی از روح القدس در باب فرار مریم
 گریتتتتزی در عتتتتدماز وجتتتتودم می

 
مدر عتتدم متتن شتتاهم و صتتاحب  ل   ع 

 
 ستتتوبنگتتاه متتن در نیستتتی بتتنختتود 

 
 ستتتیکستتواره نقتتش متتن پتتیش ستتتی 

 
: متن گویدمیدر وص  حال خودر هم  دیوان شمساو در  القدس هم در نیستی است.روح

 :امام، در نیستی پریدهدر عدم غلطیده
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 تتتا بتتدانی در عتتدم خورشیدهاستتت
 

 وآنهتته اینجتتا آفتتتاب آنجتتا سهاستتت 
 

 ستتتتی بتتترادر چتتتون بتتتوددرعتتتدم ه
 

 ضتتد انتتدر ضتتد چتتون مکنتتون بتتود 
 

 یختتتر  الحتتتی متتتن المیتتتت بتتتدان
 

 
 کتتتته عتتتتدم آمتتتتد امیتتتتد عابتتتتدان

 
عر  کنم وقتی در نظر موالنا جان خبر است و آن ک  که خبر بیشتر دارد جتان  خواهممیحال 

کته  کنتدمی و از طرف دیگر نهایت آمال موالنا عدم است و به ما توصیه ؛یک طرف از ،بیشتر دارد
جتز خبتر از عتدم و  دشتومیآیا آن خبر که جتان بتا آن جتان  .از وجود فرار کنید و بروید در عدم

خبرداری از وجود باشد چون در نظر موالنا  تواندمیاین خبر و خبرداری ن؟ خبرداری از عدم است
 وجود حجاب است پ  این خبر و خبر داری در نظر موالنا خبر از عدم است.

از این خبر، خبردار  چه شد که من حدس زدم منظور موالنا .کنممیرا من در اینجا عر   اینکته
 ؟دیدم این حدس ظاهرًا درست است عدم است و سپ  این اشعار را پهلوی هم گذاشتم و شدن از

بتودایی  ۀفلستف یتن وچند سال پیش من سفری کرده بودم به ژاپن. آنجا با چند تن از استتادهای د
 به فلستفه وراجع ،های بودایی که نشست داشتمدگویی داشتم، با یکی از این استاوگفت نشست و

گونه تصویر چاینکه خدا و دین در الهیات مسیحی غرب  یم وکردمیالهیات غرب داشتیم صحبت 
ع از الهیتات عمیقتی هستت بتر آن نتو . آن استاد به من گفت در بودیسم نقد بستیار تیتز ودشومی

گفتت  . او کتابی را به من معرفی کترد وکندمیمسیحی غربی که خدا و دین را به آن شکل تصویر 
یک فیلستوف ۀ . این کتاب نوشتگویممیید که من چه شومیشما اگر این کتاب را بخوانید متوجه 

ز جملته ا ،ی مختلت  ترجمته شتده استتهتانابه زب بودایی معاصر است و به ژاپنی نوشته شده و
آلمتانی ایتن کتتاب را تهیته  ۀمن ترجمت .«دین چیست؟»انگلیسی و آلمانی، اسم کتاب این است 

فیلستوف بتودایی نقتدی  ،ایتن کتتاب ۀمقاله است. در اولین مقالت کردم و خواندم، این کتاب چند
ی کته وقتتی تفکتر غربت کندمیبعد هم به الهیات مدرن. او از اینجا شروع  از تفکر مدرن و کندمی

به دنبال یک معرفتت عینتی  داد و وارد این مرحله شد که ابوه )عین( را در مقابل سوژه )ذهن( قرار
ایتن  ، چته اتفتاقی افتتاد؟دشتومیگشت که این جریان از دکارت شروع  objectiveاصطالح به و

گاهی به آن معنا که در غرب مدنظر استت وآن ایتن استت  گویدمیفیلسوف در پاسخ این پرسش  آ
گاه  که گاه دشومیچیزی از چیزی آ ای و حقیقت عبتارت استت از گونته دشومی، ذهنی از عینی آ

گاهی یک قف  است بترای  گاهی ذهنی با واقعیت عینی، این آ یتک . در اینجتا هاانستانتطابق آ
ای است که همان عینتی بتودن استت. شدهکه امر تثبیت دشومیدرست  Fix یک حقیقِت  واقعیت و

بودیستم ایتن  ۀغربی در این عینیت در قف  است. او زندانی این معرفتت استت. توصتیفعلی  انساِن 
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گتاهی زنتدانی  است که این قف  را سوراخ کن و برو پشت آن، آن پشت   عدم است، یعنی آنجا ایتن آ
گتاهی از عتدم  شده در عینیت وجود ندارد، برو آنجا، بودیستم ایتن استت کته اینجتا نایستت. ایتن آ

ختواهی در آن وهتر چته می دشومیو مرز ندارد و برای تو قف  ن آن عدم حد ( و)باخبرشدن از عدم
 برد.می را به کار «باخبرشدن از عدم»سیر کن، این فیلسوف در مواردی دقیقًا تعبیر 

م ناگهان بته ذهتنم کردمیکار  مثنویها قبل این مقاله را خوانده بودم، اخیرًا که روی متن من مدت
و منظتورر از خبتر )کته حقیقتت جتان  گویتدمیهم همان سخن بودیسم را  که شاید موالنا  آمد

است( و رفتن در عدم، همان خبردارشدن از عدم است. این حدس موجب شد که عالوه بر ابیات 
 هم رجوع کنم. «خبر»به ابیات  «عدم»و  «جان»

 خبر در مثنوی معنوی
 کار برده شده است:هدر دو معنا ب ویمثنخبر در 

اگتر در قیتد آن خبرهتا  ؛را کنار بگذار و فرامور کتن هاآن گویدمیی هست که موالنا یخبرها .9
ام که موالنتا تعبیتر کنی. اتفاقًا در بعضی از جاها دیدهغفلت می گویممیباشی از آن خبری که من 

پترواز »ین تعبیر فرامور کن را دیدم ذهنم رفت پیش آن کتاب و وقتی ا «فرامور کن»که  کندمی
نوشته و در ایران برختی از  میالدی که یک عارف انگلیسی در قرن چهاردهم« در ابرهای ندانستن

ای ابره»آلمانی  ۀو نام کتاب در ترجم« سحاب احتجاب»اند به مترجمان نام کتاب را ترجمه کرده
او این است که چته  ۀتمام تکی و کندمیاست. آن عارف در کتاب خود به فراموشی تکیه « ندانستن

این را فرامور کتن، آن  گویدمیهای مختل  کتاب مرتب چیزهایی را باید فرامور کنیم؟ در فصل
ور کن، یک نوع خبر هست که از فرام گویدمیهم در بعضی از جاها  را فرامور کن.... مولوی 

 نظر موالنا باید فرامور بشود اما یک نوع دیگر خبر هم هست.

خبرهایی را که  گویدمیموالنا . جان است ۀکنندآن خبری خبری هست که قوت جان و افزون .3
ی که از طریق چشتم و یچون خبرها ،چه خبر منقول باشد وچه خبر غیر منقول ،رسدبیرون می از

جتور خبرهتا را : تا باخبری بند سؤالی و جتواب. آنگویدمیباید بگذاری کنار. او  ،رسدگور می
آن خبرهتا انتواع  ۀجوشد و موالنتا دربتارباید بگذاری کنار ولی خبرهایی هست از درون آدمی می

 : گویدمیبرده است. مثاًل  کارهواقسام تعبیرات را ب
 ای دل زخود چو باخبری رو خمور کن

 تو خبر را چه کنمجان خبر بیای گفتم
 

 خبریبهر خبر خود که رود از تو مگر بی 
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 جان بی خبر ای از می
 

 تا چند الفی از هنر 
 

 گفتم بگو چه باخبری از ضمیر جان
 

 جان و جهان چه بی خبرند از جهان تو 
 

 پستترای انتتداولیتتاء اطفتتال حق
  

 غتتایبی وحاضتتری بتت  بتتاخبر 
 

 کردهاز خویش خبر ای جاِن تو جانم را 
 مرده باشد نبودر از جان خبر

خبری کته از بیترون انستان بیایتد  داندمیزند و آن را حقیقت جان از آن حرف می خبری که موالنا
 .جواب هستتی ل وسؤادربند  هستی گرفتار و هاآنار و تا دربند ذرا بگ هاآن گویدمینیست. چون 

جوشتد بایتد خبتر از جوشد، حاال این خبری کته از درون میری است که از درون میپ  این خب
   چیزی باشد.

کتار هخبر گاهی در علم نحتو بت ۀبدهم. واژ «خبر»موارد استعمال  ۀدر اینجا توضیح کوتاهی دربار
و و... در نحت دشتومی، گاهی در اصتول فقته بترده دشومیکاربرده ه، گاهی در تاریخ بدشومیبرده 

ونقتل  دشتومیمبتدا وخبر، خبر در تاریخ یعنی خبرهای منقول و آن چیزهایی که روایت  گویندمی
 قترآن اجمتاع و حدیثی است که در مقابل عقل و ، خبر در اصول فقه معنایش آن روایت ودشومی

گاهی   ست.هقرار دارد، معنای خبر در لغت هم آ

یک امر زمانمند است، خبر تا خبر است، خبتر استت  گویدمین اما آن چیزی که موالنا از آن سخ
بته شتما گفتت دو دوتتا  شده دیگر خبر نیست. اگر کسی آمد واگر تبدیل شود به یک علم تثبیت و

دو دوتا چهارتا استت  .شده استچهارتا، این خبر نیست چون این مطلب یک علم تثبیت دشومی
 چه کسی آن را بگوید و چه نگوید.

آمدِن آن باشتد  ۀآن تجرب ۀتجرب وقعی خبر است که همواره حالت نوشوندگی آن حفظ شود وخبر م
رسیدن  ۀرسد واین لحظه لحظگی آن باشد واینکه لحظه به لحظه دارد میشدداده ۀآن تجرب ۀوتجرب

بته همتین جهتت هتم هستت کته متا  همیشه در آن محفوظ باشتد و ،نوشدن ۀلحظ ،این لحظه و
هتایی کته آن به فعتل کنیممیرا قرین  هاایندادند، همیشه  دار شدم، به من خبرگوییم: من خبرمی

 شده نیست. ، خبر یک حادثه است، خبر یک علم تثبیتدهندمیها از یک حدوث خبر فعل

. اینکه جان علم به حقایق ابدی است گویدمی، ن«جان خبر است» :گویدمی اگر مولوی  ،بنابراین
بستیاری از مطالتب مولتوی را فهمیتد  دشتومیاسالمی ن ۀبا معیارهای سنتی فلسف کنممیعر  
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کته را همین است. او نگفت که جان علم به حقایق است، گفت جان خبر استت. اگتر خبرهتایی 
صورت حقتایق ابتدی فهمیتدیم دیگتر، خبتر را به هاآنمربوط به علم حقایق است به ما دادند وما 

نته علتم بته  در اینجا نه علتم حضتوری استت و از میان رفت. خبر در اصطالح موالنا  هاآنبودن 
نیستت.  هتااینکه همان علتم حصتولی استت، هتیچ کتدام از  ،معنای مطابقت ذهن با عین است

باشتد کته م، اگتر قترار علم حضوری عبارت است از حضور وجود معلوم نزد وجود عتالِ  گویندمی
باشد این حضور است. این دیگر خبر نیست. متن اآلن در حضتور شتما  م حاضرنزد عالِ  معلوم در

چون حضتور دارم. البتته،  ،هستم، من برای شما به صورت خبر وجود ندارم، خبر نیستم برای شما
علم به معنای مطابقت ذهن بتا عتین هتم  این علم حضوری نیست منظورم فقط تشبیه است. خبر  

شده استت، مطابقتت کته خبتر یک چیز تثبیت ست که در اینجا مطابقت مطرح است، مطابقت  نی
، به محض آنکه ایتن تبتدیل شتد بته دشومینیست. اینکه اگر آسپرین را بخوریم، سردرد ما خوب 

   ه، دیگر خبر نیست این یک علم است، علم پزشکی است.بیک علم از راه تجر

زیاد موالنا روی خبر که حالت نوشتوندگی دارد و همیشته  ۀکه تکیگیرم من اینجا اینطور نتیجه می
حقیقتت  و مستألهجان را هتم یتک  هااینباید خبر باشد وهمیشه جان از این طریق افزوده شود، 

بته اگزیستانسیالیستم. جتان در نظتر موالنتا  دشومیاینجا موالنا نزدیک  و دهدمیزمانمند نشان 
 یک حادثه است. جان .دشومیلحظه به لحظه جدید 

تتر رسد. از ایتن صتریحجان چون آب روان است که از غیب به آدمی می گویدمیی یموالنا در جا
ار توصتیه توان تحقق جان را تحقق یک حادثه دانست. حال اگر موالنا مقصدر عدم بتود ونمی

نتی بتاخبر جتان یع گویدمیاز طرف دیگر  و ،بروید در عدم این است که دست از وجود بردارید و
من  ؛تر استاولیاء هستند چون خبرشان فزون گویدمیتر و هر کسی باخبرتر جانش فزون شدن و

عتدم  بگیرم که این باخبرشدن، باخبرشدن از عدم است. هرچه انسان از توانممیای جز این ننتیجه
افتد نه میبه همین جهت حقیقت در نظر موالنا یک حادثه است که اتفاق  باخبرتر جانش بیشتر و

موالنا راوی عدم است نه راوی وجود، اگر در آغتاز راوی وجتود  ،شده. بنابراینیک معرفت تثبیت
چتون هتر راوی درحقیقتت ختود را  رفت به جلو روایتگر عتدم شتده استت وتدریج که میبوده به
 تتدریج سرگذشتتبگتویم موالنتا بته خواهممی، کندمی، سرگذشت خود را روایت کندمیروایت 

ار با عتدم را، سرگذشتت خلتع را، ه است، سرگذشت آشناییکردمیبه عدم را روایت  ورود خود 
 ۀخلع وجود را، نه تنها خلع بدن را، خلع وجود را، موالنا یک راوی عدم است و این آخترین جملت

 من است.



 11 |  در مثنوی معنوی« جان»معنای 

 





 1عصر حاضر تاتحوالت تاریخی دین 
اشتاره  ،انتدشناسان بزرگ آن را مطرح کتردهای از دینکه پاره ،ی از دیننخست به تعری  مختصر

 داریدیتن وپردازم که از پنج گونه دیتن شناسان میای دیگر از دینو سپ ، به بررسی نظر پاره کنممی
گویی به ایتن پاسخدر  داریدیناند. بررسی این پنج نوع از دین و در طول تاریخ سخن به میان آورده

 ایاز چته مقولتههتر فترد و گتروه و قتومی  داریدیتنچیستت؟ و  داریدیتنال که اساسًا دین و ؤس
 باشد؟ کمک شایان توجهی خواهد کرد.می

تتوان در سته میبر این عقیده است که هتر دینتی را  ،شناسان بزرگ آلمانیاز دین ،2فردریش هایلر
 ،دوم ۀدارنتد؛ در دایترهای گوناگون دینی قرار اول، تجربه ۀدر مرکز دایرمتداخل خالصه کرد.  ۀدایر

دیگتر را در  ۀدایترکته هتر دو  ،ستوم ۀهای دینی و در دایرعقاید و ایده ،اول است ۀکه محیط بر دایر
ها عقایتد و ایتده ،گیرند. درواقعدرون خویش گنجانده است، آداب و رسوم و شعائر دین جای می

ایمان، توکل، صبر، امیتد( های دینی )مثل شعائر و آداب و رسوم دینی متکی بر تجربهطور و همین
سته دایتره موجتود استت، اعتم از آنهه در این  ۀ. بنابراین، مجموعکنندمیتغذیه  هاآنهستند و از 

 به وجتود اساختار سمبلیک هر دین رعقاید و آرا و آداب و رسوم و شعائر دینی،  و های دینیتجربه
                                                                                                                                                              

 ر.9289 رمضان در توحید کانون در ایرادشده سخنرانی از . تحریری1

2. Friedrich Heiler 
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ها ختواهیم ای از ستمبلرا مجموعتهای خاص به دین نظر کنتیم، دیتن پ  اگر از زاویه آورند.می
 هتاآنهتای دینتی از طریتق کته پیام..( .های رفتتاری وهای گفتاری، سمبلیافت )اعم از سمبل

  1دین به دین است.این یک تعری  کوتاه و پدیدارشناسانه از برون  .ندشومیپخش 

گونته  به پتنجتاریخی  ۀای از دانشمندان، دین به معنای یک سیستم سمبلیک در پنج مرحلهبه نظر عد
 ۀکتاربردن واژبتهگرچه )بنامیم « تکامل دین در طول تاریخ»این پروسه را  توانیممیشکل گرفته که 

 بوده است(.تاریخ و تاریخ ادیان مورد اختالف  ۀدر باب دین، همواره در فلسف ،«تکامل»

بسیار ستاده  هاآن. اقوامی که زندگی دشومیولین محتوا و شکل از دین در میان اقوام ابتدایی دیده ا
ایتن اقتوام در هایی از آنان نیز بسیار ساده بوده استت و حتاال هتم نمونته داریدینو بنابراین دین و 

عیت آنتان را از وضتشتناس باشند و دانشمندان دیتنبعضی از نقاط جهان مثل استرالیا موجود می
مشخصتاتی  ،کننتدمی. وقتی این نوع از دین را تحلیل دهندمینزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار 

برتر از ختویش را تجربته موجودات  هاانسان. در این نوع از دین، وقتی دهندمیچند خود را نشان 
 هاانستانط تتا حتدودی از فقتنمایند، آن موجودات برتر و نوعی ارتباط با آنان حاصل می کنندمی

تتر یی نیرومنتدتر و قتویهاانستانتوان گفت که آن موجتودات برتتر، چتون و حتی میبرتر هستند 
 هاانستانافتند و اتفاق می« خواب»های دینی در هنگام در این نوع از دین، معمواًل تجربه هستند.

، «آلتودختواب»های جربتههمتین تاز  .ندشتومی« یکتی»در خواب بتا موجتودات برتتر از ختود 
ند کته زنتدگی شتومیتعلیمات و قواعدی ها منشأ آیند که همین اسطورههایی به وجود میاسطوره

ایتن قواعتد و  ۀ. به عبارت دیگتر، همتدشومیقبیله و جمعیت با آن قواعد و مقررات اداره  ۀروزان
، نهادهای اجتمتاعی هاانسانزندگی اجتماعی این های دینی هستند. در مقررات ناشی از اسطوره
زنتدگی در پرتتو  ۀ..( همت.نهاد سیاسی، نهاد دینی واند )نهاد اقتصادی، هنوز از هم تفکیک نشده

گونه نهاد مستتقلی و حتتی نهتاد و هیچ دشومیاداره اسطوره و تعلیمات و قواعد ناشی از اسطوره 
عمتال دینتی در که به نام ا   ،مستقلی همعمال همهنین ا  دینی وجود ندارد. عالم دین وجود ندارد و 

باشند و بنابراین دین و غیتر دیتن از هتم تفکیتک میان نمیعمال غیر دینی قرار بگیرند، در مقابل ا  
 هستند. داریدینیا نوع اول از دین و مشخصات مرحله و  هاایناند. نشده

ند؛ شتومیدیتان چندختدایی دیتده دوم قترار دارد کته در آن ا ۀدر مرحل داریدیننوع دوم از دین و 
بته « ختدایان»مرحله است که مفهتوم  همینهایی که با چندین خدا سروکار دارند و اساسًا در دین

، امتا در ایتن «ختدایان»وجود داشت و نته مفهتوم « خدا»اول، نه مفهوم  ۀآید. در مرحلوجود می
                                                                                                                                                              

 رک: .1
Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Kohlhammer, Stuttgart 1961.  
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بستیار زیتادی بته  ۀفاصتل هاانسانبا  و بین این خدایان متعدد گیردمیمرحله مفهوم خدایان شکل 
انستان و ختدایان  ۀیافته است، فاصلآید. درواقع چون مفهوم خدا در این مرحله پرورر وجود می

ها و قواعد مستتقل پیتدا شکل دینی  عمال ا  بسیار زیاد از انسان تا خداست. در این مرحله،  ۀفاصل
ند، بلکته شتومیآلود یکی نهای خوابدر تجربهخود  تنها با موجودات برتر ازنه هاانسانو  کنندمی
گیرند. در این مرحله، انسان موجودی است و ختدایان میکه ممکن است از خدایان فاصله  آنجاتا 

ای عمیق وجود دارد. به همتین جهتت استت کته در انسان درهو  هاآنموجوداتی دیگر که در میان 
باشتند، ظهتور عنوان نقاط عطت  مطترح میبه داریدینو  دینکه هر دو در  ،این مرحله دو پدیده

 هاانسانند و خدایان نیز غیر شومیچون از خدایان جدا  هاانسانیابند. اولین پدیده آن است که می
بته گیتری ختویش نستبتند. یعنی آدمی در موضعشومی« آزاد»خدایان در برابر  هاانسانهستند، 

که انستان  ،رسد. اما این آزادیمی« آزادی در برابر خدایان»به مفهوم خدایان پرستیدن و نپرستیدن 
منشتأ  خوشوقتی نیست، زیرا همین آزادی در برابر ختدایان ۀ، برای او مایکندمیتجربه در این مرحله 

ختودر را در ادیتان نشتان  ،«تترس»یعنتی محتتوای  ،دوم ۀکه پدید اینجاستو  دشومی« ترس»
را تجربته « آزادی»ز خدایان و مجازات خدایان. انسان در ایتن مرحلته هتم ترس انسان ا؛ دهدمی
گونته کته مفهتوم ند؛ یعنی همانشومیهمه در مفاهیم دینی وارد  هااینرا. و « ترس»هم و  کندمی

، مفهوم ترس خدا در برابر انستان نیتز بته گیردمیمفهوم آزادی انسان در برابر خدا شکل خدایان و 
اجتمتاع گذاشتته و شتکل  ۀطور که سایر نهادهتا پتا بته عرصتهمان ،. در این مرحلهآیدمیوجود 

دارد. سوی نهاددارشتدن گتام برمتیکم بهآیند و جامعه کمنهادهای دینی نیز به وجود میگیرند، می
 رستومعمتال، قواعتد و آداب و گرفته دارای متولیان، ا  شکلاین مرحله به بعد، این نهاد دینی تازهاز 

 گردد.دینی مخصوص به خود می

بته وجتود شتده در آن آید که ادیان بزرگ تاریخیای به وجود میدر مرحله داریدیناما نوع سوم از 
یتک  ،مرحلتهدر ایتن . غیره آیند؛ ادیان بزرگ دنیا مثل هندوئیسم، بودیسم، اسالم، مسیحیت ومی

 ۀشتدتتاریخیساز است. آنهته در ادیتان شتافتد که برای انسان بسیار سرنوتحول نوینی اتفاق می
است. به « زندگیبودن تراژیک ۀتجرب»تلخ برای انسان است و آن  ۀ، یک تجربدشومیبزرگ دیده 

آل و و واقعیتت ایتدهکه میان واقعیت زندگی روزانته  کندمیعبارت دیگر در این ادیان آدمی تجربه 
 چناناختیار آدمی است آنآن زندگی که در » ،یگرمطلوب او شکاف عمیقی وجود دارد و به تعبیر د

تفطن بته ایتن واقعیتت  .«آمدنی نیستدستمطلوب نیست و آن زندگی که مطلوب است هرگز به
متن بایتد نجتات پیتدا : »گویدمیبا خود سازد که انسان ای را در وجود آدمی پدید میچنان تجربه

آیتد، در ایتن مفهوم بسیار مهمی به شمار میوناگون که در ادیان گ ،«نجات»بنابراین مفهوم  .«کنم
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وضع موجود مطلتوب نیستت و  اینکهکند؟ برای . چرا انسان باید نجات پیدا گیردمیمرحله شکل 
هاست و بنابراین آدمی باید نجتات پیتدا کنتد. هتم رنجها و زندگی او تهدیدشده به انواع نابودشدن

ما همیشه از خودمان به  اینکه«. خود»آید و هم مفهوم میدر این مرحله به وجود « نجات»مفهوم 
ختود جتدای از »و ایتن « ختود جتدای از جهتان»ایتن  ،«فردانیتت»، این کنیممیتعبیر « خود»

؛ دشتومی« ختود»وجود نداشته است. آدمی در این مرحلته استت کته همیشه برای بشر « دیگران
ودن وضعیت از قیاس زندگی انسانی با آن خدای بندارد )این نامطلوبخودی که وضعیت مطلوبی 

خواه و موردپسند ( و باید انسان به وضعیت دلدشومینامتناهی این ادیان تجربه متشخص کامل و 
و نجات پیدا کند. اتفاقاتی باید به وقوع بپیوندنتد و عتواملی بایتد دخالتت کننتد تتا خویش برسد 

گرفتتار را « خودِ »علی آدمی است، نصیب او سازند و این که غیر از این زندگی ف ،رازندگی مطلوبی 
)ختدای متشتخص و کامتل و نامتنتاهی( « امر متعتال»دهنده همان بدهند. حال، این نجاتنجات 

ستت. از خصوصتیات دیگتر ایتن مرحلته، هاآنهای اوست که سرنوشت انسان در اختیتار واسطهو 
شتکل صورت واضتح و این نهادها به کندمیدا است که روند تفکیک نهادهای اجتماعی شدت پیآن 
گتاهی پیتدا می سیاستتمداران سیاستتمداران  ؛ کننتدمیگیرند و هرکدام از متولیتان نهادهتا از ختود، آ

 ،محتوای این نتوع از دیتن. غیرهکشاورزان هستند و متولیان دین نیز متولیان دین و  هستند؛ کشاورزان  
گرفته استت، بتا محتتوای دیتن و شکل  «بودن زندگیتراژیک ۀتجرب»و « نجات»، «خود»که در آن 

محیط و طبیعت و پیرامتون ختود جتدا اساسًا آدمی خویش را از جهان و مرحله و نوع اول  داریدین
بخشی از این طبیعت  اینکهلمیده، با احساس و مثل کودکی که در آغور مادر راحت  کردمیتجربه ن

 بود، بسیار متفاوت است.غنوده  لمیده وو هستی است، در آغور طبیعت 

جدیتد یتا جهتان  مدرنیته ۀدور شناسان در آغازِ به نظر این دین داریدینچهارم دین و  ۀو اما مرحل
و  گیتتتردمیصتتتورت  داریدیتتتن. در ایتتتن مرحلتتته نیتتتز تحتتتوالتی در دیتتتن و دشتتتومیدیتتتده 

گتردد. اولتین نمایتان می« پروتستانتیستم»بتا  ریدادیتنجدید ایتن نتوع از دیتن و های مشخصه
 ۀبین فرد و خداست. در مرحل ۀهای واسطنوع نوین از دین، فروریختن اتوریتهجدید این  ۀمشخص

« نجتات»جوی ورا یافتته و در جستت« خود»ای میان انسانی که مفهوم های واسطهاتوریتهسوم، 
آوردنتد. ایتن را از سوی خداوند برای انسان بته ارمغتان می« نجات»ند که خداوند پدید آمدبود و 
گتری میتان انستان و واستطه»یعنی دستگاه و ستاختار معنتوی و روحتانی  ،Hierarchy بهنظام 
چهتتارم،  ۀمراتتتب خاصتتی استتت. حتتال در مرحلتتکتته دارای سلستتله دشتتومیتعبیتتر  ،«ختتدا
اد بشتتتر ختتتود را مستتتتقیمًا در برابتتتر خداونتتتد تجربتتته ریتتتزد و افتتترفرومی Hierarchyایتتتن 

توانند بدون وساطت کسی یا مرجعی با خداوند تمتاس گرفتته و که می کنندمیاحساس . کنندمی
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حاصل کنند. اگر کسی یا مرجعی نیز قصد وساطت بتین انستان و « نجات»دینی و معنوی  ۀتجرب
. بیشتترامتر راهنمتایی همتت گمتارد و نته اهنما به عنوان یک ربه تواندمیرا داشته باشد، فقط خدا 

تتا بته  کنممتیمن شما را راهنمایی »ای به انسان مدرن بگوید که واسطه اینکهعبارت دیگر، امکان به 
و متن نجتات شتما در دستتان متن استت »بگوید  اینکهاما  ،وجود دارد« معنوی نائل شوید ۀتجرب

 ورد قبول و پذیرر انسان مدرن نیست.م« اثرگذار میان شما و خدا هستم ۀواسط

را از ایتن توانند خودشان را مستقیمًا در برابر خداوند تجربه کنند و هویت فردی خویش آدمیان می
استتعداد تتوان و  دشتومیوقتی انسان بتا خداونتد مواجته  ،طریق به دست بیاورند. در این مرحله

 کنتتدمید و ختتود را موجتتودی تجربتته یابتتروشتتدن بتتا امتتر متعتتال را در درون ختتود میروبتته
بخشتیدن ختود استت، قتادر بته نجتات (حتالی کته گنهکتار )دارای زنتدگی تراژیتکدرعین ،که

ستوم وجتود داشتت  ۀکه میان گناه و نجات در مرحلت یبسیار زیاد ۀترتیب فاصلباشد. بدینمینیز 
کته میتان دنیتا و آخترت  یبستیار زیتاد ۀشدن فاصتلو این مساوی است با برداشته رودمیبین از 

گفتنتد اگتر دستت ها میداشت. این تحول بسیار مهمی است. تا قبل از این مرحله، واسطهوجود 
بتود. بودن زندگی یابید و تفسیر این گناه نیز همان تراژیکسوی ما دراز نکنید، از گناه رهایی نمیبه 

نتاموفق چترا انستان در زنتدگی  و ستها که چرا زندگی تراژیک اپاسخ آنان به این قبیل از پرسش
 .استت« گناهکتارانسان ذاتًا »و... این بود: چون  ،چرا انسان محکوم به رنج و مرگ است ،است

دانستتند. امتا شمرند و درواقع مرگ و رنج را سزای حقیربودن او میانسان را بسیار حقیر می هاآن
به قتول  ،یابد وت میئخود جر، در کندمیمستقیم رویارویی با خدا را احساس  ۀوقتی انسان تجرب

بتا خداونتد رویتارو  تواندمیانسان وقتی . کندمیلهان، شجاعت زیستن و بودن پیدا أای از متپاره
، «ختدا»نجات هم پیدا کند. در این مرحله، با این رویارویی  تواندمیکه پ   دشومیشود، معلوم 

و دینی پیشینی( بتاقی  شاملسمبولیک عام و ی و های اساس)مفهوم« گناه»و « نجات»، «خود»
نجات  تواندمیهاست. انسان خود ها و واسطهاتوریتهرفتن است، اما چیزی که اتفاق افتاده ازمیان

گناهکتاربودن انستان بتا شترافت انستان قابتل جمتع دیتده  ،در این مرحله ،اصطالحپیدا کند و به
انسان نیست و در  ،که اگر گناه نکند دشومیموجودی تعری  انسان در این مرحله،  ،. اساساً دشومی

مستیحیت ستخنان بستیار زیتادی بیتان شتده استت. افترادی کته در  این باب در الهیات پروتستانی
ای انتد انستان بته گونتهاند در این باب توضتیح دادهصاحب دقت بودهنظر و صاحب شناسیانسان

لغزد، گتویی اساستًا خواهد کار خوبی انجام دهد باز هم پایش میکه میمواقعی است که حتی در 
که بایتد قامتت راستت چنان تواندمیموجود است و به همین خاطر است که ندر کار انسان خللی 

طتور استت پت  شترافت انستان آلتوده شتده استت یتا که آیا چون ایتن اینجاستال ؤس ،حالکند. 
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رویتارویی در  انسان همین است و اگر همین انسان گناهکار رو به خدا کند و مقتضای انسانیت اینکه
ایتن استت کته طور پذیرفته خواهد شد و خود را نجات خواهتد داد؟ پاستخ با او قرار بگیرد، همین

 شرافت او آلوده نیست و خود را نجات خواهد داد.

آمتده بتود ان دنیا و آخرت به وجتود شکاف عمیق و قاطعی که می ،در برداشت پروتستانی ،بنابراین
بته همتین ند. شتومی. یعنی دنیا و آخرت در پروتستانیسم به یکدیگر نزدیتک دشومیکم و ضعی  

دیگر، انستان در این مفهوم، هم انسان دنیوی است و هم اخروی. به عبارت  ،منؤمعنا که انسان م
انستان در همتین آخرت او نیز آباد شود.  در همین جهان، معنویتی را در خود زنده کند که تواندمی
، با صفای کندمینوعی دیگر زندگی  کندمیپیدا  جدیدیتولد  ،در عین داشتن مشاغل دنیوی ،دنیا

نجاتی که بته پت  از مترگ یابد و آن اصطالح، نجات میو به دهدمیباطن دیگری به زندگی ادامه 
. ایتن همتان معنتای کنتدمیو تا ابد دوام پیتدا  دشومیمنتقل شده بود برای او از همین دنیا شروع 

 و هم اخروی.شدن شکاف میان دنیا و آخرت است. این انسان هم دنیوی است کم

قستمتی در  مدرنیتته ۀدر آغاز دور ،که به شرح آن پرداختیم ،داریدیناین وضعیت چهارم از دین و 
پتنجم از  ۀمرحلر حال حاضر در وضعیت جدیدی قرار داریم که از دنیا ظاهر شد، اما ما اکنون و د

پیشتینی عتام و . در این مرحله، یک سیستتم واحتد ستمبلیک دشومیدر آن دیده  داریدیندین و 
سمبلیک گوناگون بته های از آن پیام بگیرند وجود ندارد، بلکه سیستم هاانسان ۀشامل دینی که هم

 ،شناستانتعبیر یکی از دینبه  ،و کندمیی دینی خویش را مطرح هااند و هرک  سمبلوجود آمده
 ،«ختود»، «خدا»تاریخی، مفاهیم در ادیان  .«دانندخودشان را یک فرقه می ای از اشخاص  پاره»
ای از تعلیمتات دینتی پدیتد مدرنیته سلستلهآغاز  داریدینبه وجود آمدند و در « نجات»و « گناه»

انستان  ۀلئجدید، مس ۀآموخت. اما در این مرحلمییی مستقیم با خداوند را آمد که به انسان رویارو
 ها و راه وخواهنتد قاعتدهایتن استت کته آدمیتان میدیگتری استت و آن  ۀلئمست داریدیندر دین و 

خودشان تعیین کنند و سرنوشت خود را با مستئولیت های زندگی درونی و شخصی خویش را رسم
 زندگی معنوی در پرتو قواعد و مقررات مشخص دینتِی  ،د. در این مرحلهکامل خود در دست بگیرن

تنهتا اتوریتته وجتود نتدارد، نه هاانساناساسًا برای این قبیل از . یعنی دشومین از قبل موجود اداره
ای هتم شتدهتعیتینهای معتبر ازپتیشها و معیارها و حق و باطلارزربلکه قواعد و راه و رسم و 

این است که باید به ساماندهی معنتوی درونتی ختود بپردازنتد تتا بتواننتد د و دریافتشان وجود ندار
های وجودی هستند و همتواره ایتن یی هستند که دارای اضطرابهاانسان هااینخویش را بیابند. 

تمامته بته دور بکردن را خودمتان مسئولیت زندگی توانیممیاست که چگونه ال برایشان مطرح ؤس
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ستوی نجتات آن بتواننتد بته ۀوسیلکه به ،در بیرون از خویش هیچ عالمتی را هاانساناین  بکشیم؟
پاسخ به این پرسش است که در جهانی که هتیچ نتوع  هاانساناین  ۀلئیابند. مسنمی ،کنندراهیابی 

تواننتد بته بلتوغ و رشتد درونتی معنتوی برستند. ایتن چگونته می هاآنهدایت در آن نیست چراغ 
در جهانی است کته سراستر آن در نظتر  داریدیننوعی خاص از دین و  هاآنفرسای جانش کوش
های عتام ای وجتود نداشتت، امتا ستمبلچهتارم، اتوریتته و واستطه ۀتاریک است. در مرحلآنان 

شامل، راهنماها و یک سلسله تعلیمات مورد اطمینان در بیرون از وجود آدمتی حاضتر بتود کته و 
 ان پیتتداکردن راه و رستتیدن بتته نجتتات وجتتود داشتتت. امتتا در ایتتن مرحلتته و در ایتتنامکتت هتتاآنبتتا 

چیتز بترای هیچ هاآندر بیرون از وجود  هاانسان، برای این گونه داریدینجدید از دین و محتوای 
 هاانسانوجود ندارد و بنابراین آنان باید تمام کمک را از باطن خویش طلب کنند. برای این کمک 

بتا کتاور درون  ،خواهنتدم پیشتین. آنتان میم مستلّ ئتاست نته تعلیمتات و عالای مطرح وریتهاتنه 
بایستند؟ توانند روی پای خود خویش، به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می existent تحلیِل یا 

دوارانته امیاین انسان باید از طرفی درون خود را تا اعماق آن بکاود و تحلیل کند و از طرفتی دیگتر 
ای بته نتیجتهینان سخنان گوناگون را بشنود و به مراتب مختل  سرکشی کند تا در آخر ماما نه بااط

درونی معنوی در در این باره برسد که چگونه باید روی پای خویش بایستد و یک خودسازماندهی 
کجتا منتهتی  بتههای او دانتد کوشتشنمتی ار معنادار گردد. اوزندگی خویش پیدا کند تا زندگی

خواهتد شتد یتا نته؟ داند پیش پتای او روشتن داند پیامی خواهد شنید یا نه؟ نمیخواهد شد؟ نمی
چنین انسانی دقیقًا مثتل  شد.داند تنهایی و رهاشدگی جانکاه او عاقبت به کجا منتهی خواهد نمی

گتاهی پیتدا کران و تاریک ناگهان به وضعیت کسی است که در بیابانی بی کترده استت. ختویش آ
شناسد و هیچ افقی در پیش چشتمانش نمی ان تنهاست، هیچ جهتی رابیابدانسته است که در این 

« توانستتن»برای نجات نتدارد فقتط یتک ای شدهتعیینپیدا نیست. چنین انسانی هیچ راه ازپیش
بتر  ار را صتد در صتدزندگیبایستد و مسئولیت روی پاهای خویش  اینکه و برای او مطرح است

 کند: «زمزمه»او با خود دور کشد. حداکثر این است که ممکن است 

 آید قدر هست که بان  جرسی میآن   ک  ندانست که منزلگه معشوق کجاست 

نیستت. آید تا بتوان به آن سوی روان شد بترای او معلتوم این بان  جرس از کدام سو می اینکهاما 
ن معیّ  ۀنقطجای جهان بلند است و نه از یک س از همهممکن است روزی بفهمد که آن بان  جر

است و این کتار پایتان و کار وی انطباق دائمی و لحظه به لحظه با این بان  جرس و دویدن در پی آن 
چنتین  داریدیتنمحتتوای دیتن و  آید.ندارد و نصیب او هم فعاًل چیزی جز همین نیست تا چه پیش 
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 داریدیتنهتم واجتد ایتن نتوع از دیتن و ای از عارفان ش دارد. پارهانسانی با اقسام پیشین فرق فاح
بستیار « بیتداری»انتد کته یتک کتردهنهتادن در ستلوک را پیتدا زمتانی توانتایی قتدم هتاآنانتد. بوده

اعتمتادی مطلتق انستان بته است با بتیای برای آنان پیدا شده است. این بیداری مساوی دهندهتکان
 ۀو همت دشتومیچیتز نقتش بتر آب بیداری، همهزندگی کرده است. پ  ازاین  هرچه که تاکنون با آن

و از تمتامی  کنتدمیانستان توانتایی عریتانی پیتدا فتتاد، تتازه اریزند. وقتی این اتفاق ها فرومیاتوریته
کته احستاس رهاشتدگی در  اینجاستتگردد و در میها، قواعد، مراجع و...( رها ها )اتوریتهپوشش

افتد. این نتوع تنهایی بر دور خود انسان میبه« بودن»مسئولیت و  دشومیکران تاریک پیدا یان ببیاب
سرعت در جهان کنونی رو به گسترر است و واقعیتتی استت غیتر قابتل به داریدینپنجم از دین و 

گاه ۀانکار. نتیج  دارییتنددر طتول تتاریخ،  ،از تحوالت تاریخی دین این است که باید بپذیریمشدن آ
محتواهای متفاوت داشتته استت بایتد ایتن واقعیتت را بپتذیریم کته عصتر جدیتد عصتر ها و شکل

رسمیت بشناسیم، مانع دیتن های عام دینی است. اگر ما این وضعیت را بهها و سمبلاتوریتهفروپاشی 
ا ال بترای متا مطترح خواهتد شتد کته بتؤوقتت ایتن ستهای متفاوت نختواهیم شتد. آنداریدینو 

کته در  ،تتوان بته کستیسخن، با کدام پیام، با کدام رور خردمندانه و با کدام رور جتاذب میکدام 
یتتاری رستتانیم. تعتتداد ایتتن قبیتتل  ،بیابتتان تاریتتک قصتتد پیتتداکردن راه نجتتات ختتود را داردایتتن 

د کنتونی متا هتم بستیار زیتا ۀدر جامعت ،نوع پنجم را دارنتد داریدینکه  ،راه حقیقتجوگران وجست
خواهند به هر قیمتی شده اتوریته و طرز تفکر خود را به آنتان تحمیتل کننتد و که میاست. اما کسانی 

گری و وجوجستتتنتتد، راه احیتتات دهنتتد کتته آنتتان بتتا آن موافق ۀاجتتاز داریدیتتنگونتته تنهتتا بتته آن 
 ۀالزمت استت.« حقیقتت»بته « خیانت»سازند و این کار برای این افراد مسدود میجویی را حقیقت

حقانیتت انتواع دیتن و  ۀدر طول تتاریخ ایتن نیستت کته بحتث دربتار داریدیندین و پذیرفتن انواع 
گذاشته شود، بلکه این استت کته بحتث حقانیتت در بتاب دیتن بتدون توجته بته کنار  هاداریدین

 از انتدتومیدیتن ن ۀ( میسر نیستت. فلستفدهدمیگونه که دین خود را نشان )آندین تحوالت تاریخی 
حقانیتت »تتوان از را نمتی داریدیتنهر نتوع دیتن و « حقانیت»دین جدا شود. « پدیدارشناسی»

کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد.آن جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا « تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاریخی



 1خدا، قدرت، زور
جامعته با یکدیگر درآمیخته شتوند، در آن « زور»و « قدرت»، «خدا»ای سه مفهوم اگر در جامعه

 شد.فراوان بر مردم آن جامعه وارد خواهد  هایدینی محکم و رنج تهای استبداد سیاسی پایه

هریتک از ای متعلق است. و تحلیل عقالنتی های ویوهگانه به قلمروهای سههرکدام از این مفهوم
برخوردهتایی کته استت و انتواع  تبکلی متفاوت است و آثاری که بر هرکدام متربا دیگری به هاآن

تفتاوت دارد. ایتد داشتته باشتند از بنیتان بتا یکتدیگر ب هتاآنهای هرکتدام از بتا مصتداق هاانسان
قداستت و تعتالی که ختدا در ستاحت  دشومیهای اساسی موجب ها و تفاوتکردن به تمایزتوجه
 ،انستانی تلقتی شتود کتهموضتوعی  آن خدایی را نتوان تصور کرد، باقی بماند. قدرت  که بدون  ،خود

و فساد فراوان شود و بایتد بتا شر  أمنش تواندمی ،ذیر استناپحال که برای دوام جامعه اجتنابدرعین
ای به حتداقل برستد. زور پدیتدهنقد دائمی آن و با سازوکارهای عقالنی کوشش کرد این شر و فساد 

و انستانیت او را انکتار  کنتدمیتخریتب انستان را  ۀکه هرکجا ظاهر شود آزادی مسئوالن دشومیدیده 
 است:تمایز و تفکیک این چنین  . توضیح مختصر اینکندمی
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معبود استت. یعنی  ؛است« ِاله». خدا کندمیوجو خدا آن حقیقت نهایی است که انسان او را جست
اوستت. ختدا مختدوم  ۀبرابر معبود و نهایت خدمتکاری برای تحقق اراد نهایت خضوع در و عبادات  

اوستت و  برابتر در« شتکر»ستت. حمتد از آن او ۀاست و انسان خادم او. خدا کسی است کته همت
تتوان کترد. بته هتیچ میتنها به او « توکل»توان بست. تنها به او می« امید»برای اوست. « صبر»

دیگتری غیتر از او نبایتد غم نهتایی وتوان رضایت داد. هّم مطلوب و مقصود نهایی دیگر جز او نمی
کردن به او از تباهی نجتات رویبا های انسان و معنابخش وی است. انسان داشت. او شفای درد

هتایی کته هتا و گزارهدر تعبیر ،بایدحقیقت او را بیان کند. همگان  تواندمیای نیابد. هیچ گزارهمی
گفتتن از او ستخن .جدیدی بیابنتدنظر کنند و تعبیر و تفسیر  تجدید برند، دائماً کار می او به ۀدربار

راهنمتا داشتته باشتد،  تواندمیتفسیرگری یر از او نیست. این ناپذجز یک تفسیرگری دائمی و پایان
 اما ممکن نیست که متولی داشته باشد.

آورند. میآن را پدید  هاانساناما قدرت )سیاسی(؛ قدرت سیاسی یک واقعیت اجتماعی است که 
ل عمتاتفکتر و ا  تاثیرگتذاری حکومتت در  أنظم اجتماعی است و هم منش أقدرت سیاسی هم منش

و اثرگذارنتد. قتدرت  أمادر هم نسبت بته فرزنتدان ختود منشت افراد جامعه است. خانواده یا پدر و
د. نتگذارمیدر افتراد اثتر  ،چه در ساحت علم و چه در ساحت هنر یا اخالق ،ی الگو همهاانسان

ا امت ،دهنتدمیافراد را شکل « توانستن»و « دانستن»، «گرفتنسرمشق»های گوناگون این قدرت
ای دیگر در دامنههای های جدید بیش از قدرتها و دولتدر جامعه های سیاسی خصوصاً قدرت

کننتده ستازنده یتا تخریبهای عظیم انسانی ارتباط گذارد و با سرنوشت تودهتر اثر میبسیار وسیع
ستی هتای اساختدمت نیازسازنده باشد کته در  تواندمی. قدرت سیاسی در صورتی کندمیبرقرار 
ایتن صتورت استت کته قرار بگیترد. در  ،هااینچون معنویت، علم، صنعت، هنر و مانند  ،جامعه

 .دشومیقدرت مشروع 

پیتدا ای اصتالت هرگاه قدرت سیاسی در خدمت منافع حاکمان درآید و حفظ قتدرت بترای عتده
ستازد. میسیب و جامعه را دچار رنج و آ دهدمیافتد و ضد خود را پرورر کند، از مشروعیت می

قترار گیترد باصراحت متورد نقتد  ،قدرت سیاسی همیشه باید خادم باشد و نه مخدوم ،ترتیببدین
بتودن مختدومبتودن بته مادزدوده شود. اگر قدرت سیاسی از خت قداست از پیرامون آن دائماً  ۀهال و

 عواقب شومی که دارد. ۀگذارد با همپا به صحنه می« زور»تبدیل شود، 

بته تنهتا عمال چنان قتدرتی کته نتهچیست؟ زور عبارت است از ِاعمال قدرِت نامشروع. اِ زور 
را بتتا نفتتی  هتتاآنبلکتته انستتانیت  ،کنتتدمیتتتأمین نیازهتتای اساستتی افتتراد جامعتته ختتدمت ن
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را بته تفکتر  هتاآن، هاانستانجای اقناع . زور بهکندمیتکذیب و تخریب  هاآن ۀمسئوالنآزادی 
 سازد.ن مجبور میمعیّ رفتار ن و معیّ 

  و مکّلترا  هاانستان زور  که  نویسددر باب قدرت و زور می ،فیلسوف سیاسی معروف ،هانا آرنت
 د.نغیر قابل اندیشیدن است بیندیش آنهه را کندمیمجبور 

است که ضد دولت مشروع  هاآنهای زورمدار عصر حاضر ظاهرًا دولت هستند، ولی جوهر دولت
قتانون هتم تنها علیه اشخاص است، بلکته علیته . زور نهگیردمیت ئاز قدرت سیاسی مشروع نش

تنفتر تولیتد و تنفر است، بلکه در سراسر جامعته  ۀتنها زاد. زور نهکندمیهست. زور قانون را نابود 
 . زور مطلقًا باید نفی شود.کندمیپخش 

گاهی افراد جامعه میان مفهوم وجتود خدا، قدرت سیاسی و زور مرزبنتدی کتاماًل روشتن  اگر در آ
متناسب با داشته باشد و آنان در مقام عمل با هرکدام از این سه مقوله برخوردهای کاماًل متفاوت و 

مشتروع . قتدرت کنتدمیقداستت پیتدا  افتتد. زور  نکنند، در آن جامعه خدا از قداست متی هاآن
رستد متیگردد. کار به جتایی ها میمنافع اشخاص و گروه و قانون فدای دشومیسیاسی تخریب 

ممکن استت های دینی : سمبلگویندمیشناسان دین . جامعهدشومیجای خدا پرستش که زور به
معنوی ندهند. در این پیدا کنند و دیگر پیام « فرسودگی»اثر اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی بر

خداپرستی و خداخواهی و به کار برده شود و سروصدای  خدا ۀجا واژصورت ممکن است در همه
خالی باشد و چیزی جز برای واقعًا از پیام معنوی  هااین ۀخداجویی گور فلک را کر کند، اما هم

 عمال زور نباشد.اِ 

سیاسی را خود، خدا را پرستش و تقدی  کنند، قدرت  ۀبا آزادی مسئوالن ،افراد جامعه باید بتوانند
درحتال انتواع آن نفتی و عمتاًل طترد کننتد.  ۀنقد و عماًل کنترل کنند، اما زور را در هم باصراحت

قدرت سیاستی مرزهای  ۀکنندتعیین 9148 حقوق بشر ۀاصول بنیادین اعالمی ،حاضر در عصر ما
 مشروع و زور است.

 
  





 1است متحولانتظار ما از پیامربان 
تتوان می، دشومیاسالم انجام  که به مناسبت سالگرد رحلت پیامبر گرامی ،موضوع این سخنرانی را

هتای ماهکته در  ،به دو پرسش یا نقتد خواهممیانتظار ما از پیامبران نام گذاشت. تحت این عنوان 
 گرامتی درشتما شتنوندگان  بیشتتر کنممتیپاسخی گفته باشم. فکتر  ،خورداخیر زیاد به گور می

چیزی در ایتن یا اخیر مطرح شده قرار دارید  ۀعنوان نواندیشی دینی در دو دهجریان مسائلی که به
انکار نیست کته ها را به نوعی. جای این قبیل بحث کنیدمیدنبال و اید شنیده و یا ایدزمینه خوانده

کران در روشتنفسال اخیر مطالب و مباحث جدیتدی از ستوی اندیشتمندان و  بیستکم در دست
این مباحتث جدیتد بدین شکل نداشته است.  ۀو مسلمانی مطرح شده که سابق داریدینارتباط با 

دیگری هرمنوتیتک شناسی است و جدید که یکی معرفت ۀارتباط دارد با دو موضوع مهم در فلسف
در طتول تتاریخ. دینتی گذاران فهم متون دینی و فهم پیام بنیان ۀلئکه هر دو ارتباط وثیق دارند با مس

هایی مطترح پرستش ،های مختل  در کشور ما هستت. از جوانتب گونتاگونها به شکلاین بحث
امتا آنهته نستبتًا  ،انتدداده هاآنهایی هم به ها و پاسخها و این طرز فکرشده در ارتباط با این بحث

گام که نواندیشی دینتی هنسخن بگویم این است که از آن  خواهممیتازگی دارد و من در آن ارتباط 
در عتین  ،تواننتدمستلمانان می گویتدمیو  کنتدمیدر کشتور  حقوق بشر ۀلئزیادی روی مس ۀتکی

گتذاری کننتد حقوق بشتر بنیانی سیاسی و اجتماعی خود را براساس هاناسازم ،حفظ مسلمانی

                                                                                                                                                              

  .4/93/9281اصفهان،  صنعتی دانشگاه سخنرانی .1



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 13

انسان است قائتل شتوند و آزادی نظر که ای برای انسان از آن ق سازند و حرمت ویوهبیا با آن منط
را تضتمین  هتااینسیاستی و امثتال های بیان، تفکر، اعتقاد، دین اجتماعات و مطبوعات، فعالیت

ی بتا بستیاری از یچنتان متدعانقدهای جدیدی علیه این مدعا مطترح شتده استت. قطعتًا . کنند
ناسازگار است و موجب تغییتر کریم  ای از آیات موجود در قرآنفتواهای مشهور فقهی حتی با پاره

شد. سه دسته از منتقتدان نقتدهایی آن فتواها و موجب یک تفسیر جدید از آن آیات قرآنی خواهد 
امشب فرصت هست پاسخی بگویم به که  آنجاتا  خواهممیطرز تفکر و من و اند از این مدعا کرده

باال  بیشترکنم و مطمئنم این بحث در آینده مطالب را بیان  اختصاراین سه گونه نقد. ناچار هستم به
حقوق بشر در کشور ما مخالفتان  ۀلئدارد. مسچون این بحث ابعاد سیاسی وسیعی  ،خواهد گرفت

جّد شما اهل فکر و اهل مطالعته و جوانتان که بهو موافقان زیادی دارد. یکی از موضوعاتی است 
این استت کته آیتا  مسألهرا برای خودتان روشن کنید.  مسألهکلی  این عزیز باید به آن بپردازید و ت

یا حقوق بشر یا حقتوق  گویندمیزیست یا نه؟ کسانی هم مسلمان بود و هم با حقوق بشر  دشومی
ن کترده انسان با حقوقی که ختدا معتیّ  گویندمی ؛دشومیای است که زیاد مطرح خدا! این مغالطه

های را در نوشتته هتااین! من پاسخ کندمیزندگی  کندمین حقوقی که بشر معیّ  یا با کندمیزندگی 
ها ایتن پاستخ ،دشتومیمنتشتر  هتاآنکه مطالب بنده در  ،اینترنتیهای ام و در آدرسمختل  آورده

چیز هایی که مطبوعات دارند و همهبا محدودیت تت از مطبوعاتمنتشر شده و گاهی هم در بعضی 
 ناقص منتشر شده است.طور به تت منتشر کنند! وانندتنمیرا 

ایتن  گویندمیعر  کردم سه دسته اعتراضاتی دارند. دو گروه از معترضان مطلبشان این است که 
و  کنیتدمیاستت کته شتما مطترح  داریدیتنو ایتن چته  کنیتدمیچه دینی است که شما مطترح 

 ،فقهی مشتهور راای از فتاوای ای دیگر فهمید و پارهنهگوای از آیات را بهپاره دشومیگویید که می
جور دینی است؟ دین توان و یا باید کنار گذاشت؟ این چهمی ،است که ناسازگار با مواد حقوق بشر

ز تغییر پیدا کند به قول یکتی اکه نباید  داریدینباید یک امر ثابت باشد دین که نباید تغییر پیدا کند 
ایتن ستخن را دو گتروه ختورد؟! نوشته بود: دینی که تغییتر پیتدا کنتد بته چته دردی می که آقایان

در طرز تفکر ستنتی دینتی ترین تغییر خواهند کمکاران هستند که نمی: یک گروه محافظهگویندمی
 داریدیتن. کنتدمیتغییر پیدا ن: دین یک امر ثابت است دین که گویندمیخودشان ایجاد کنند آنان 

عصتر پیتامبر  باید باشد کته درامروز همان  هانامسلم داریدینمسلمانان که تغییر نباید پیدا کند. 
تغییری پیتدا نشتده و دیتن استالم مسلمانان هیچ  داریدینکه در طول تاریخ در  کنندمیبود و فکر 

نبتوده  بیشتترچیتز  یک ،طرز عملهمیشه در میان مسلمانان، چه در تفکرهای اعتقادی و چه در 
همتان استت  ،مثاًل در مسائل اعتقادی ،طرز تفکر امروز مسلمانان کنندمییک گونه بوده و تصور 
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و همان است که در عصر رسول خدا سال پیش بوده  هزارسال پیش بوده همان است که  پانصدکه 
فهمیدنتد می ،نتدکردمیه دقت مطالعتبهند و تاریخ را کردمیاگر این معترضان به تاریخ توجه  .بوده

ینتی یدر طول تاریخ تحوالت محتتوایی و آطور نیست. خیلی تغییرات پیدا شده و دین اسالم که این
 اند و گاهی بنیادگرا هم هستند! تفکر سنتیهستند که طرفداران  هااینپیدا کرده است. یک دسته 

امتا نیتازی  ،متا نوانتدیش دینتی هستتیم گویندمیای از نواندیشان دینی هستند که گروه دیگر پاره
ای دیگر بایتد تفستیر گونهای از آیات قرآنی بهبگوییم پارهسخن بگوییم یا  که از حقوق بشرنداریم 

بیترون  ای از آیتات قترآناز حقتوق بشتر امتروز را از پتاره بیشتترحتی چیزی  کنندمیشود. سعی 
از آنهه در حقوق بشر تدوین شتده در  بیشتر گویندمیو  دهندمیمورد استناد قرار  بکشند. آیاتی را

دهید از آیات قرآن این کتار تفسیر را تغییر می و کنیدمیها شمابنابراین کاری که  ؛آیات قرآن هست
 .کنندمیهستند که به ما اعترا   هااینای هم غلطی است. پ  عده

انتتد کتته حتترف از اهتتل نظتتر و تحقیق برختتی بیشتتتر ،تتتازگی دارد کتته ایتتن ،و امتتا گتتروه ستتوم
 ، چیزی از مدرنیتتهگویندمینواندیشان در دین وقتی چنین سخنی  گویندمی هاآن .زنندمیدیگری 

 کننتدمیو چیتز جدیتدی از آن درستت  کنندمیرا با هم مخلوط  هاایناند و چیزی از دین گرفتهو 
استت و نته مدرنیتته استت. و بعتد ایتن چیتز جدیتد را نتام مستلمانی بتر  داریدیتنن و نه دیکه 
بتر دیتن استالم و ایتن  کننتدمیگذارند و بنابراین آنان کسانی هستتند کته مدرنیتته را حتاکم میآن 

عنتی محصول مدرنیتته استت ی حقوق بشر ؟بر مدرنیته کنندمینیست. چرا اسالم را حاکم ندرست 
بتا  ،کته گتویی گوینتدمیای ستخن گونتهزندگی جدید بشر در این دنیاستت. ایتن منتقتدان بهنوع 

. این فکر درست نیستت متن کنندمینظر از حقوق بشر، مسلمانان امروز در مدرنیته زندگی نقطع 
رویتد رأی بدهیتد؟ پارلمتان شتما مگتر نمی .ایم همته در مدرنیتته هستتیمنشستهاینجا شما که و 

تتن  هتاایننوع زندگی جدیتد انستانی استت متا بته  هااینچه؟ قانون اساسی یعنی چه؟ تمام یعنی 
درستت  تقریبًا از زمان مشتروطه هااینسال پیش مدرنیته نداشتند.  دویستکه  هانامسلمایم. داده

ه از محصتوالت این علوم جدید که شما دانشجویان عزیز بتا آن مشتغول هستتید همتشده است. 
. کسانی کته بتا ایتن مستائل ستروکار دارنتد متدرن کنیدمیاست. پ  شما مدرن زندگی مدرنیته 
 ،هتاتحلیل در مسائل سیاسی، این شتکل ،کنیدمی. شما تحلیل کنندمیمدرن فکر  و کنندمیزندگی 

هتا این بحث سال پیش در ایراندویست همه امر مدرن است.  ،کنیدمیشما در مسائل سیاسی که 
 ،کنیتدمیتلویزیون نگاه  .مدرنی است ۀلئدموکراسی مس ،خواهیدنبوده است. دموکراسی میاصاًل 

طتور نیستت کته های جدیتد استت؛ بنتابراین اینزنتدگی هتااینتمتام  ،دنیتا در ارتبتاط هستتیدبا 
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و متا ستاحتمان منتزه از  کننتدمیاروپا زندگی  مریکا واه در کگونه مدرنیته یعنی آن گویندمیوقتی 
ختواهیم بتا قتانون اساستی می گوینتدمیدانم کستانی کته طوری نیست. من نمیاست، نه اینآن 

چیز با رأی متردم استت و ستالی یتک بتار در این کشور همه اینکهبه  کنندمیکنیم و افتخار زندگی 
 هتتااین، گوینتتدمیو غتترب بتتد  بتته مدرنیتتتهحتتال و درعتتین دشتتومیکشتتور انتخابتتات برگتتزار در 

 کننتدمیرا مطترح  مستألهاند، ایتن که خود آنان دو دسته ،سوم ۀاین دست ،هرحال! بهگویندمیچه 
 کنیممتیهم نیتایش  گویدمیکه  ،متحول داریدینمتحول درست نیست. آن  داریدین گویندمیو 

ختواهیم بتا حقتوق و هتم می کنیممتیهتم عبتادت  کنیممتیانفتاق  گیریم هم ایثتار وروزه میهم 
قلمکار است. این نه مستلمانی استت نته زنتدگی غربتی. در زندگی کنیم، یک تلفیق آر شلهبشر 
گویی کسی از یک اهل نظر ستؤال کترده بتود کته آقتا پت  ایتن متردم ترکیته کته اآلن وگفتیک 

ق بشر بیش از بسیاری از کشتورهای دیگتر مستلمان در ای دارند و حقونسبتًا جاافتادهدموکراسی 
و آزادی بیتان و آزادی اعتقتادات و آزادی تجمعتات و تأسیستات حزبتی در  دشومیمراعات  آنجا
مستلمان نیستتند  هااینش هست، یر است و عباداتشان هم سر جاهست و مساجدشان هم پ   آنجا

دیتدم در پاستخ ایتن پرستش گفتته بودنتد بلته دارانته نیستت؟ شان مسلمانی و زندگی دینزندگیو 
منظور ایتن استت کته استمًا کستی مستلمان باشتد یتا در شناستنامه کستی مستلمان باشتد، اگر 

زنتدگی مستلمانی استت.  بگوییم آن زنتدگی   دشومین، ند اگر با نظر دقیق نگاه کنیمامسلمان هاآن
تقاد گروه سوم، دیتن آن چیتزی استت به اع ،وقتی این مصاحبه را خواندم تعجب کردم. ظاهراً من 
جزئیات گفته است و اگر کستی در آن چیتزی کته رستول ختدا گفتته  ۀحتی در هم رسول خداکه 

بتر ایتن مطلتب کته  کننتدمیکند این شخص دیگر پیرو رسول خدا نیستت و بعتد اضتافه تصرف 
 گذاریم. ای از آیات قرآن را کنار میبول داریم و پارهرا ق ای از آیات قرآنگفت ما پاره دشومین

شناستانه امشتب بترای از موضع دین خواهممیاین سه جور اعترا  و نقد هست من  ،درهرحال
بودن یتک امتر متحتول چگونه مسلمان اینکهمسلمان باشد؟ و  تواندمیکنم. چه کسی شما مطرح 

ظار از دین )انتظار از پیتامبران( یتک امتر متحتول یک امر متحول است چون انت داریدیناست و 
کستانی  ،بحث من اهمیت سیاسی زیادی دارد. شما توجه کنید که اگر ایتن فکتر دنبتال شتوداست. 

 زننتدمیزندگی کنیم به تلفیقی دست  خواهیم هم مسلمان باشیم و هم با حقوق بشرما می گویندمیکه 
موضتوع صتورت  مسلمان واقعتی باشتند. در آن توانندنمی هااینآید و جور درنمیآن با هم  یکه اجزا

 ۀلئخیلتی مست. ایتن دشومیکوبیده  کهمخالفت با اسالم کوبیده خواهد شد چنان ۀحقوق بشر با حرب
دنبال کنیم. فکتر نکنیتد را  مسألهمهمی است. ممکن است در نظر شما بیاید چه اهمیتی دارد که این 

مسلمان جدا کنتیم بتا یتک ستری  غیرتا مسلمان را از  کنیممیکشی های قبل خطداریم مثل قرنما 
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 مستألهکشور ما در این  ۀدینی آیند سیاسی تترین چالش این است که مهم مسألهفایده. های بیبحث
 اطراف این مطلتب را جمتع کتنم. ،یک ساعتدانم من تا چه اندازه خواهم توانست در است. نمی

ن کنم، چون هتر سنخ سخنم را معیّ  از قبل هموار مطلب را بگویم و جلو بروم و باید خیلی فهرست
از اینجا زند. من در از چه موضعی دارد حرف مین کند که ای اواًل باید سنخ سخنش را معیّ گوینده

بتا چته  دین در طتول تتاریخ چگونته تفستیر شتده وه همیشه کشناسانه و از این موضع موضع دین
 .کنممیانتظاراتی تفسیر شده دارم این بحث را دنبال 

 شتناختن  ما یک اصل هرمنوتیکی داریم که در آن تردیدی نیست. آن اصل ایتن استت کته هتر  .9
بختواهیم هروقتت  هاانستان. متا گیتردمیمقدماتی دارد و هیچ شناختنی بدون مقتدمات انجتام ن

را بشناسیم. باید با مقدماتی آن  ،کنیممیمتعلق شناخت تعبیر  که ما از آن به ،موضوعی را بشناسیم
 از صتورتی بتهدر طول تاریخ شکل گرفته و از حالی به حتالی و  هاانسانهای ما مقدمات شناخت

صورت باقی نمانتده های شناخت ما همیشه به یک صورتی در آمده است و به همین جهت متعلق
 چهتارمتا  ،درواقتع: فلسفه، علتم، هنتر و دیتن. کندمیزندگی موضوع مهم  چهاراست. انسان با 

نیستتیم کته  هاناحیومثل  کنیممیبا اراده و اختیار خودمان زندگی  هاانسانما  .زندگی داریم ۀوسیل
هنتر و دیتن زنتدگی ، بتا کنیممتی، با فلسفه زندگی کنیممیبا غرایز کشیده شویم. ما با علم زندگی 

 بشناستیم، علتم و هنتر راختواهیم فلستفه را را ندارنتد. متا می هتااینکدام از یچ. حیوانات هکنیممی
مربوط استت بته شتناختن درواقع  گویممیبشناسیم، دین را بشناسیم و این مطلبی که امشب من 

انتد و در طتول تتاریخ شتدههمه در طول تاریخ پیتدا  هاایندین. هم فلسفه هم علم هم هنر هم دین 
کنیتد. در آن زمتان کته تفکتر به این قضیه توجته  خواهممیند. این خیلی مهم است. اشکل گرفته

 هاانستانستال پتیش بتر  هتزار1ای بر بشر حاکم بود تفکر فلسفی نبود، تفکر علمی نبود، اسطوره
یک تفکر عقالنی استت. ایتن ای حاکم بود. پیداشدن تفکر فلسفی از یونان است که تفکر اسطوره

فلسفه چیست فلسفه ختودر  اینکهکنار.  رودمیای و آن تفکر اسطوره دشومیی پیدا تفکر عقالن
تدریج معلتوم شتد کته علتم ورزیدند تا بههای طوالنی علم را در طول تاریخ نشان داده است. قرن

های طوالنی معلوم شد که هنر چیست، قرنتدریج شده تا بهورزی های طوالنی هنرچیست. قرن
 هتااینانستان چیستت.  داریدیتنکته دیتن و تدریج معلتوم شتد شده تا به داریدینو ورزی دین

طتوری نیستت اند که چه هستند. ایننشان دادههایشان گرفتنهایشان و شکلخودشان را با تحول
نته، آن  .تعریفتی از فلستفه داده و تمتام شتده استتکه ما تصور کنیم که یک فیلسوف پیدا شده و 

ای بتر آن زده و بعتد از دیگر کسی دیگر حاشتیهین یک چیزی گفته و بعد از مدتی فیلسوف نخست
آن گرفتته و بعتد از گذشتتن متدتی بتاز شتخص شکال بر گذشتن مدتی یک شخص سومی یک اِ 
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فلسفه شتکل گرفتته استت.  اینکهجور تا همینجور و دیگری در آن رابطه حرف دیگری زده همین
گذشتته  های طتوالنی از آنجور جلو آمده. قرنهمینفلسفه  و ارسطو ، افالطونمثاًل از زمان سقراط

 ۀعمتد ۀوجود آمده و حتاال سته شتاخ های گوناگون بهفلسفهتا حاال معلوم شده فلسفه چیست. 
 ،به ایتن شتکل ،تحلیلی ۀتحلیلی. این فلسف ۀو فلسف ،شناسیمعرفتفلسفه داریم: وجودشناسی، 

اصاًل وجود نداشتته استت،  کانت قبل از کانت ۀنداشته است. فلسفسال پیش اصاًل وجود  پانصد
قدر گسترر پیدا فلسفه این اینکهاصاًل وجود نداشته است. آیا بعد از قبل از دکارت  دکارت ۀفلسف

تتوان گفتت فلستفه همتان استت کته های گوناگون شده، میداده و شاخهکرده و خودر را نشان 
گفت فلسفه فقط همان استت کته  دشومیو فقط همان فلسفه است؟ گفت افالطون یا ارسطو می
ایتن تحتوالت  ۀهم ،گسترر تاریخی که انجام شده اگر نگاهی به آن بیندازیمدکارت گفته؟ نه، این 

 ،نویستنددورزیدن است. اآلن وقتی درمورد تاریخ فلسفه کتاب میفلسفیدن و خرها این فکر ۀهم
باید تعری  خودر را از فلسفه بیان کند که فلسفه چیستت. هتر فیلستوفی ختودر هر فیلسوفی 

معنتا کته االن  طور است. این علوم جدید به ایتنفلسفیدن یعنی چه؟ علم هم همینباید بگوید که 
نم چند درصد از شما بتا علتوم انستانی و چنتد درصتد بتا علتوم دامشغول هستید )نمیشما به آن 

بتا علتوم تجربتی و فنتی  بیشتترکته  دهتدمیمشغولید، البته ساختار دانشگاه شتما نشتان تجربی 
ستال پتیش، وقتتی علتم را معنتا پانصتد محصول قرون اخیتر استت.  هاایندارید(، تمام سروکار 

 گوینتدمین وقتتی دیدنتد. امتا اآلکه آن را در تاریخ میگفتند علم ای میهمان گسترهند در کردمی
ای که بعد از آن در تاریخ دیدنتد بته آن اضتافه شتده استت. هرچته تتاریخ چیست، آن گسترهعلم 

معلوم خواهد شد که فلسفه، علم و هنر چیست. هنر مدتی عبارت بود  بیشتر ،ادامه پیدا کندانسان 
هتتارمونی و  گفتنتد زیبتتایی یعنتی آنمی ،نتدکردمیی تعریتت  زیبتتایی را وقتت .تقلیتد از طبیعتتاز 

گفتنتتد هتارمونی و همتتاهنگی را می کتتردن آنکتته در موجتودات طبیعتتی هستت. درکهمتاهنگی 
اقسام هنرهای دیگر پیتدا  .شناسی. اما اآلن محدودۀ هنر و زیبایی این نیستزیباییزیباشناسی یا 

هنتر و زیبتایی  گوینتدمیای از فیلستوفان هنتر  پارهتعری  هنر هم عو  شده است. مثالً  و شده
که افق جدیدی از بودن و چگونگی بودن در جلتوی چشتمان شتما  آنجابازشدن افق جدید. یعنی 

هرجتا شتما بتا یتک امتر  ؛بتداعت مطترح استت .کنتدمیزیبایی تحقق پیتدا  آنجامن باز شود و 
مواجته شتدید بتا زیبتایی  کنتدمیشتما را بتاز  امری که افتق دیتد و سابقهیعنی با یک امر بیبدیع 

 اید.شدهمواجه 

 داریدیتنگفتنتد اگر هزار ستال پتیش می .طور استهم همین داریدینتوجه کنید که  خواهممی
همتان و معنای دین در زنتدگی انستانی چیستت،  کندمی داریدینانسان یعنی چه، چگونه انسان 
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همتان موقع از تاریخ خودر را نشتان داده بتود منظتور بتود و در  که تا آن داریدینمقدار از دین و 
اگتر از یل تابع موستی شتدند ئاسرابنی و آمد که موسیبعد از آن .توانستند قضاوت کنندگستره می

گفتند دین میهمان چیزی را که دیده بودند  هاآنچیست،  داریدینپرسیدند دین و یل میئاسرابنی
های جدیدی حرف ،ها آمدندها بعد از یهودیانسان همین است. آن موقع که مسیحی داریدینو 

دیتن چیستت و بتاره مطترح شتد کته  مطرح شد. سخنان تازه از سوی متتألهین مستیحی در ایتن
هتا و یهودی ،هامستیحی، هاناچیست. این امور تعری  دیگری پیدا کرد. تا وقتی مسلم داریدین

وجتود  داریدیتندیگتری هتم از آمد که انواع یسم خبر نداشتند در ذهنشان نمیئو هندو از بودیسم
در عصتر و تتاریخی زنتدگی اما امروز کته متا  ،با خدای مشخص نیست هاآندارد که محوریت در 

دیتن و  ۀانستان از گستتراینترنتت، اطالعتات  اثر چاپ و وسایل ارتباطتات و اخیتراً بر ،که کنیممی
انسان  داریدینکه دین و  ،مسألهوجورکردن این شناسان جمعبسیار فراخ شده برای دین داریدین

در سراستر دنیتا  داریدیتنقدر انتواع و اقستام دیتن و یعنی چه، بسیار کار مشکلی شده است. آن
دین را تعری  کنند. یکتی از آسانی کلمۀ به توانندنمیی محقق قرار گرفته که هاانسانجلوی چشم 

شناستان بترای دیتن گفتته دینتعری  از طرف  12که او تحقیق کرده،  آنجاتا  ،شناسان نوشتهدین
علم و هنر در طول تاریخ خود را این را عر  کنم که دین هم مانند فلسفه و  خواهممیشده است. 

 دارد. یداده که چه هست و چه اقسام و انواع و تحوالتنشان 

؟ ما اگر گیردمیانتظارات ما از علم، فلسفه، هنر و از دین چگونه شکل دیگر این است که  ۀ. نکت3
)گفتم شناختن هتر فلسفه را بشناسیم، هنر را بشناسیم  ،بخواهیم دین را بشناسیم، علم را بشناسیم

و مقتدمات مهتم (، یکتی از موضتوعات مهتم گیتردمیموضوع شناختنی با یک مقدماتی صورت 
موضتوع شناستایی. چه انتظاری داریم از آن  اینکهآن موضوع شناسایی و انتطار ماست از شناختن 

است به تعقیب آن علتم. دنبال هر علمی رفتن پ  از آن است که یک عالقه آدمی را تحریک کرده 
. کستی کته کنتدمیتحریتک ای او را فیزیک را بشناسد عالقه و فیزیک بخواند رودمیکسی که 

یتک علتم انستانی را  رودمتی. کسی کته کندمیای او را تحریک قهشیمی را بشناسد عال رودمی
بته  کننتدمیکته متا را تحریتک . همیشه عالیق ما هستند کندمیای او را تحریک بشناسد عالقه

که متا از آن موضتوع شناستایی  کنندمین شناختن یک موضوع و این عالیق ما انتظارات ما را معیّ 
پرسش ما پاستخ گویتد تتا چته نیتاز یر دیگر انتظار داریم که او به کدام چه انتظاراتی داریم و به تعب

 ،یتدخوانمیشما یتک کتتاب پزشتکی ه وقتی کعملی را از ما برطرف سازد. به همین جهت است 
دهد. یتک کتتاب فلستفی بخوانیتد های فیزیکی یا فلسفی شما را جواب انتظار ندارید که پرسش

 ،بخواهیم بشناسیم که فلسفه چیستشما را جواب دهد. ما اگر های پزشکی انتظار ندارید پرسش
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. بختواهیم دهتدمیبه شناختن ما جهتت این انتظارات ما  .رویم سراغ این کاربا یک انتظاراتی می
طتور استت. کستانی فکتر بشناستیم همینطور است بختواهیم دیتن را هتم هنر را بشناسیم همین

ایتن کتار  ،دیتن و متتون آن را بشناستندگتذار یتک د یتا بنیانشناسی کنناگر بخواهند دین کنندمی
شناستند روند و یک دیتن را میطوری میهمیننیست.  هاآنای در مسبوق به هیچ انتظار و عالقه

 گذاشته شود.ای است که باید کنار تصورات ساده هااین

ن هستتت، در طتتول فلستتفه و دیتت و کتته از علتتم ،دیگتتر ایتتن استتت کتته ایتتن انتظتتارات ۀلئ. مستت2
. متا کنتدمیتغییتر پیتدا  دشتومیفلسفه و هنر و دین پیتدا  متناسب با تحوالتی که در علم وتاریخ 

هتزار ستال 3هزار سال پیش آن انتظتارات را نداشتتیم. 3از علم پزشکی انتظاراتی داریم که امروزه 
دهتد و او که به او پاسخ از علم پزشکی این انتظار قطعی را نداشتند  ،گرفتاگر کسی سل میپیش 

امتروز دیگتر ستل توانست این کار را بکند. اما امروز چطور؟ را معالجه کند چون علم پزشکی نمی
فلستفه هتم بیماری خطرناکی نیست. این فقتط یتک مثتال بتود کته ختدمتتان عتر  کتردم. در 

 .کندمیییر پیدا طور است. این انتظارات تغدر دین هم همین و طورطور، در هنر هم همینهمین

بتال یعنی هم بال علتم دارد هتم  ؛کندمیبال پرواز  چهاره انسان با هر ک. مطلب بعدی این است 4
 چهتارموتتوره استت کته بتا  چهتارفلسفه هم بال هنر و هم بتال دیتن. انستان مثتل هواپیماهتای 

 دهتدمیریخ نشتان بال انسان در طول تتا چهار. بررسی چگونگی تحوالت این کندمیپرواز موتور 
انتظتارات از  ۀدر گستتر کننتدمیفلسفه، هنر و دین همیشه با فعل و انفعاالتی که در هتم که علم، 
ای فقط دین وجود داشتته باشتد و علتم . مثاًل اگر در جامعهکنندمیتغییراتی ایجاد  هاآناز هرکدام 

فریقتا اها کته هنتوز در ز جامعتهمثتل بعضتی ا یا مثل جوامع ابتدایی ،فلسفه وجود نداشته باشدو 
تمتام انتظتاراتی را کته انستان بترای تتأمین  ،ها دین هست اما علم و فلسفه نیستآنجاکه  ،هستند

ها علم وارد آن جامعه اینکهمحض خواهد. اما بهرا از دین و هنر می هااینار دارد زندگینیازهای 
بته انتظتار از علتم. در قبایتل  دشتومینتقتل بخشی از انتظاراتی که انستان از دیتن داشتته م ،شود

ار شتفا پیتدا کنتد یتا جتادو ند تا بیماریخوانمیبرایش دعا  ،دشومیوقتی کسی مریض ابتدایی 
ای است که روند پیش دعانوی  یا جادوگر. این در جامعهطور است. میهنوز هم همین .کنندمی

زشکی وجتود نتدارد انتظتار از دیتن و متولیتان ای که علم پپزشکی وجود ندارد. در آن جامعهعلم 
این است که بیماری را هم شفا بدهد، اما وقتتی علتم پزشتکی آمتد و ختودر را نشتان داد و دین 

همان مردم متدین دیگتر ایتن انتظتار را از اوراد  ،کرد که خیلی کارها از دستش ساخته استمعلوم 
رونتد ستراغ پزشتک. را شتفا بدهنتد و می هتانآدینتی و متولیتان آن ندارنتد کته بیمتاری  ۀادعیو 
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همیشته بتا جالبی است. در طتول تتاریخ  و ظری  ۀ. نکتدشومیانتظاراتی که از دین بود کم یعنی 
دیتن آمتده از طرف  ،گذاران دینی متوجه بودکه به متون دینی یا بنیان ،رشد علم بخشی از انتظارات

 ان و کتب علمی شده است.به طرف علم و این انتظارات متوجه دانشمند

کتم گتذاران و متولیتان دینتی حاال سؤال این است که وقتی انتظارات از دین و متون دینتی و بنیتان
؟ آیتتا آن آدمتتی کتته بتترای بیمتتاری و شتتفای کنتتدمیتحتتول پیتتدا ن داریدیتتنآیتتا  ،ندشتتومی

ای بته گتر عالقتهستراغ دعتانوی  و دی رودمیرفته سراغ دعانوی  و اآلن دیگر نمیار بیماری
کته قبتل از آمتدن پزشتک  کنتدمی داریدیتنطور سراغ پزشتک همتان رودمیندارد و دعانوی  

او بتوده  داریدیتنب، دعانویستی جتزء ار؟! خ  داریدین؟ تغییری پیدا نشده در کردمی داریدین
است که متن  او تغییر پیدا کرده است. این یک مثال ساده داریدینپ   ؛حاال دیگر نیستاست و 

تهتا را میانواع و اقستام مثال ،. این بحث را وقتی باز کنیمکنممیعر  دارم  ایتن  ،بتتوان زد. خ 
گذار دین داشته فرق کرده. خیلی چیزهتا انتظاراتی که او از بنیان ؛ار فرق کرده استداریدینآدم 
ل شتده استت. اگتر یتک ار متحتوداریدیتنگتذار آن دیتن انتظتار نتدارد. پت  دیگر از بنیانرا 

غیتر از ایتن  ،نکترد و رفتت پتیش پزشتک داریدینگونه دیگر نرفت پیش دعانوی  و آنمسلمان 
ب تغییر پیدا کرده است. ممکن است در ذهن شتما بیایتد ار تغییر پیدا کرده؟ خ  مسلمانیاست که 

 اینکتهنوی ، آدم بترود پتیش دعتا اینکتهمسلمانی فقتط نمازخوانتدن و امثتال آن استت و که آقا 
گفتنتد؟ اآلن کته علتم آمتده و سال پیش چته میصد گویید. نیست این را شما حاال میمسلمانی 

هتایش گوییم که آدم مستلمان بترای ختاطر بیماریوضوح میخودر را باز کرده ما خیلی بهجای 
سال پتیش در  شصتمن یادم هست که حدود  .رفتند پیش دعانوی ب میپیش پزشک، خ  برود 

نشستتیم، آن طترف کوچتۀ متا دو خانته بتود کته یتک می کته متا در تبریتز ،راستته کوچتهحلۀ م
هتتا شتلوغ بتتود ها چنتد دعتتانوی  بودنتد. خانتتۀ ایتن دعانوی خانهداشتت و صتتاحبستکویی 

دفعته بترده هتم شتلوغ بتود. بنتده را هتم یتک آنجتاها در امامزاده هم دفتری داشتند دعانوی این 
تا یک دعا برایم بنویسند. اما من شاید حتدود ستی ستال پتیش، کته رفتته بتودم  هاآنپیش د بودن

هتا. ولتی هرچته های دعانوی ها خبتری هستت و نته از آن خانتهدیدم نه از آن دعانوی  ،تبریز
که دین مردم مثتل امتروز نبتود،  ،سال پیشصد مطب پزشک در تبریز اضافه شده است. بخواهیم 
است که من با یتک مثتال  داریدیناین تحول در نوع  .بود هاآندعانوی  هم جزء دین به مراجعه 
چتون  ،ها مستلمان نیستتندخواستم خدمت شما عر  کنم. حال آیا باید بگوییم این آدمکوچک 

چنتین چیتزی نیستت. ایتن هتم یتک نکتته استت کته ایتن  ،شان تحول پیدا شده؟ نهداریدیندر 
ای از مستائلی کته از علتم مطالبته این در علم و فلسفه هم هستت پتاره دشومیجا جابهانتظارات 
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ن از نتد اآلکردمیای از مسائلی که از فلسفه مطالبته و پاره کنندمیحاال از فلسفه مطالبه ند کردمی
هایی اتفتاق افتتاده استت. ایتن اتفاقتاتی کته در غترب افتتاد و جایی. جابتهکننتدمیمطالبته علم 

ضعی  شد علتش این است که علم تجربی پیدا شتد و بستیاری از انتظتاراتی کته از  کلیساقدرت 
بنتوی   رفتت پتیش کشتیش کته آقتا دعتاداشتند از علم خواسته شتد. دیگتر کستی نمیکلیسا 
رفت پیش کشتیش کته بگتو ببیتنم ستازمان زنتدگی اجتمتاعی را چگونته بایتد ستامان نمیکسی 

کلیستا انتظتارات از  ۀلوم سیاستی پیتدا شتد و هکتذا و دایترهای سیاسی پیدا شدند، عفلسفهداد. 
 تر.روز ضعی هروز محدودتر شد و قدرت کلیسا روزبروزبه

نبتوده و در طتور شاید به ذهن شما بیاید که این مطلب مخصوص غرب بوده و تاریخ مسلمانان این
ثابتت بتوده. انتظارات هم نداشته والغیر و  بیشتریک شکل  داریدینمیان مسلمانان از همان اول 

استت کته در طوری است؟ چشممان را بر تاریخ ببندیم و چنین سخنی بگوییم؟! جالب این آیا این
 چهتاردهاین در طول  ،از بسیاری از ادیان دیگر داریدینو تحوالت  داریدینمیان مسلمانان تنوع 

 هشتصتدتقریبتًا  ،روفبتوده استت. در زمتان غزالتی، متتکلم و عتارف معت بیشتتر ،قرن گذشتته
ای از های گونتاگون دینتی بتا تفکترات گونتاگون بستیار زیتاد شتده بتود و پتارهپتیش، فرقتهسال 
گفتند فالنی دیگتر مستلمان نیستت چتون ند. میکردمیهای دیگر را تکفیر ای از فرقهپارهها فرقه

. تکفیتر کنتدمیار را عقیده را پیدا کرده و آن یکی دیگر مستلمان نیستت چتون دارد فتالن کتفالن 
بتود ای از فقیهان تکفیر شده بود. تکفیر ایتن تفسیق رایج شده بود و خود غزالی هم از طرف پارهو 

فاستق گفتنتد یعنی دیگر مسلمان نیست و تفسیق هم این بوده که می ؛گفتند کسی کافر شدکه می
تکفیرهتا و آمتد از ایتن بتود و خوشتش نمیکه یک آدم اخالقی  ،شد و دیگر عادل نیست. غزالی

االسالم و التفرقه بی فیصل کتابی نوشت که این مشکل را حل کند، اسم کتاب این بود:  ،هاتفسیق
شتته وی در آخر ایتن کتتاب نوفر( از یکدیگر(. ک)معیار جداکردن اسالم و زندقه )نوعی از  الزندقه

گانته را کته در میتان مستلمانان دههای کدام از ایتن فرقتههیچ .توان تکفیر کردای را نمیهیچ فرقه
او  کننتدمیمثل هم عمل ن کنندمینمسلمان نیستند چون مثل هم فکر  هااینتوان گفت هست نمی

صتورتی محقتق اسالم است( تنهتا در ای کفر و خرو  از گفت زندقه )که منظور غزالی از آن گونه
دروغ بنامد. خود غزالی آدمی بتود کته پیامبر گفته است کسی باطل و  که آنهه را که قطعاً  دشومی
 هانای زیاد بود. از شتدت نوستهانانوسدچار  و ار داشتهای متفاوتی در طول زندگیداریدین

م شتده بتود و بعتد از بود و معتروف و مهتکه شاگردان زیادی تربیت کرده بعد از آن .بیمار شده بود
 است و جز این نیست گفته بود.که یک عمر جمالت سخت و سفت و محکم و این آن
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این استت های سخت یعنی همراه با جازمیت و معنای فحاشی نیست. سخنهای سخت بهسخن
 کنممتینهاد پیشتهم خیلی چیزها اتفاق افتاده است. من بته شتما  و جز این نیست. بعد از غزالی

یتتک شتتهر  .هجتتری مطالعتته کنیتتدو پتتنجم  ،ستتوم، چهتتارموضتتع شتتهر بغتتداد را در قتترن 
مستلمان و بستیاری  ۀاین هفتاد و چند فرق ۀو هم ،بود آنجاوآمدهایی که لحاظ رفتبه ،المللیبین

م ایتن وضتع را بتا تتاریخ الهیتات کتردمیحضور داشتند. وقتی من مقایسته  آنجادیگر در از ادیان 
های گونتاگون متذهبی در طتول تتاریخ دیدم اصاًل شهری مانند بغداد با این همه ظرفیت ،مسیحی

کشتند امتا را می هاآنها و امثال ها و حال وجود نداشته است. البته گاهی هم ابن مقفعمسیحیت 
 .دانشمندان و متفکران با این کشتارها موافق نبودند ،محافل علمیدر اکثر 

های پرستش ،پیدا شده هاناها در میان مسلمداریدینانواع و اقسام  و ها گذشتهقرن . حاال که1
حتادث  آیا قرآنه دیگر از این نوع نیست که مثاًل کشکل گرفته  دیگری در میان نسل فعلی مسلمان

این است  مسألهاست. وقی قسیاسی و اخالقی و ح بیشترها بوده یا قدیم؟ در عصر حاضر پرسش
عنتوان مستلمان در چیستت؟ بته با استبداد دینی چیست؟ با آزادی و حقوق بشر داریدینکه ربط 

درن چطور زندگی کنیم؟ سازمان سیاسی، اجتماعی  مان را چطتور شتکل یو اقتصتاداین دنیای م 
ر فلستفه و علتم و علتت گستترکته بته ،هادهیم؟ اخالق سیاسی چیست؟ و... این قبیل پرسش

مطترح نبتوده و یتا متوجته متتون و تحوالت جدید زندگی انسان پیش آمتده، انتظتاراتی را کته یتا 
متتون دینتی و  ،عصتر حاضترهای دینی بوده اکنون متوجته فلستفه و علتم کترده استت. در سنت
. دهتدمیپاستخ  هتاآنعلم به ولی فلسفه و  دهندمیهای یادشده پاسخ نهای دینی به پرسشسنت

ها را دیگتر از ای از پرستشپاره هاآن. کندمیمسلمانان را متحول  داریدینناخواه این وضع، خواه
 دشتومیطور توان گفت چون ایننمیپرسند پرسند و از علم فلسفه میمتون و سنت دینی خود نمی

کام که در قرآن هست گفتند مثاًل فالن احدیگر مسلمان واقعی نیستند. حاال اگر کسانی  هاآنپ  
نیست و برای این تفستیر دالیلتی ارائته دادنتد، در مربوط به عصر رسول خدا بوده و شامل حال ما 

است که آیا این دالیل تفستیری از نظتر هرمنتوتیکی این  مسأله: یک دشومیپیدا  مسألهدو تا اینجا 
بتاز هتم  دهتدمیین تفستیرها را است که آیا کسی که ادیگر این  ۀلئقابل قبول است یا نیست؟ مس

مستلمانی کترد. متن در  دشومیجور ناین گویندمیگروه مسلمان هست یا نه؟ عر  کردم که سه 
ترین شخصیت دینی آورم. این شخصیت دینی معروفاز یک شخصیت دینی یک سندی میاینجا 

ایران استت. ایشتان در ایتن زمینته  است و منظورم رهبر فقید انقالبجهان اسالم در دنیای امروز 
ایشان عارف بتود  اینکهبه دو دلیل این اظهار نظر را کردند یکی  کنممیاند. من فکر اظهار نظر کرده

ها اند که فقها و متکلمتان در آن گفتتهشریعت چه گفته ۀای از عرفا دربارپارهدانست خوبی میو به
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وقتتی انستان بته مرحلتۀ بتاالیی از کمتال رستید،  اینکهشد. مثاًل از قبیل میبسیار اوقاتشان تلخ 
گتاه بتود کته  ،شریعت برای او ضرورت ندارد. از طرف دیگتروقت عمل به احکام آن از ایتن هتم آ

 ۀها پیدا شده که آقا چه ضرورتی دارد که متا همتعظیمی از مسلمانان این حرفبخش امروز در میان 
 ۀاین آیتات در قترآن نیستت. البتته آیت اینکهرا ابدی تلقی کنیم. به چه دلیل؟ )نه نخست احکام  آن

قطع دست در قرآن هست، مجازات محارب به آن شکل خشن و تند  ۀدر قرآن هست، آیقصاص 
ها در قرآن آیاتش هست. کسی منکتر ایتن نیستت کته ایتن بودن مردها بر زنقرآن هست. قوامدر 

ام در عصر حاضر است. بنده بارها تصتریح کترده هاآنالف بر سر تفسیر اخت .در قرآن هستآیات 
کته  دشتومیوقتت دلیتل ایتن متدعا نانتد هیچطتور فهمیدهسخن که مسلمانان در گذشته ایناین 

رهبتر فقیتد طور دیگری فهمید. اصاًل داستان هرمنوتیک همتین استت(.  دشومیعلمی نلحاظ به
اند مسلمانی به این است که کسی بته توحیتد هایشان نوشتهدر یکی از کتاب ،ایران 9211 بانقال

انتد اگتر کستانی انتد و گفتهو بعدًا تصریح کرده ،بعد هم به نبوت پیامبر اسالمعقیده داشته باشد و 
 هتااینالزم نیست  اآلنبر داشته و که در اسالم هست اختصاص به زمان پیامبگویند مثاًل احکامی 

درستت استت کته  1دارند.ای چنین عقیده اینکهند با اکنیم، این افراد مسلمانبه این شکل عمل  را
 ۀخواهیم همتگفتند میند و میکردمیجور دیگری عمل اسالمی خودشان یکایشان در حکومت 

ا داشته باشند آنان را مسلمان نباید دانستت. گفت کسانی که آن عقاید راما نمی ،کنیماسالم را پیاده 
ای از آیتات خواهیم هم مسلمان باشیم هم پارهاست که اگر نواندیشان دینی بگویند ما مینتیجه این 

ای از آنهته تتاکنون ای از فتتاوای فقهتی مشتهور و حتتی پتارهدیگری تفسیر کنتیم و پتارهرا جور 
های سیاستتی، کنتتار بگتتذاریم و پاستتخ پرستتش شتتده راضتتروریات دیتتن استتالم شتتمرده میدر 

اصتطالح یتک مستلمان به و عصتر بگیتریم ۀسیاسی و اقتصادی خود را از علتم و فلستفاخالق 
مسلمان استت.  هاآنمسلمان واقعی نیستند و فقط اسم  هاآنتوان گفت باشیم، نمیبشری  حقوق

توضیح دهند کته منظورشتان چیستت؟  برای ما بیشترباید این دعوی را  گویندمیاین را کسانی که 
معنتای رفتتن راه  رودمتییعنی راه پیغمبر اسالم را رفتن، مسلمان کسی است که راه او را مسلمانی 

رفتتن ایتن راه  دشتومیهای گوناگون انجام گیترد؟ نرفتن در راه او به شکل دشومیچیست؟ آیا ناو 
آن  توانتتدمیعصتتر انجتتام گیتترد؟ ن هتتر عصتتری متناستتب بتتا تفستتیری از متتتون دینتتی در آندر 

، در هر عصری متناسب با آن عصتر انجتام گیترد؟ اگتر کردمیکه او به آن دعوت  ،زیستنموحدانه
چه پیامبر اسالم گفته تخل  کنتد، بایتد معنتای ایتن کلمته را از آن تواندمیمسلمان ن دشومیگفته 

معنتای ایتن کلمته؟ بایتد معنتای ایتن  تخل  کند؟ چیستت تواندمیروشن کنیم. یعنی چه ندقیقًا 
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انتد و کرده داریدیتنطول تاریخ اسالم  درستی روشن شود. آیا باید گفت تمام کسانی که دربهکلمه 
اند، که در عصر خود رسول نبود و یا معلوم نیست کته بتود های گوناگون پیدا کردهفکر و عملطرز 

 هاایناز احکام که در عصر رسول بود عمل نکنند، تمام ای خواهند در این عصر به پارهنبود یا مییا 
چه مالکتی پرسیم شما با این حرف را بزند؟ ما از آنان می تواندمیکسی خار  از اسالم هستند؟ چه

گاه « اسالم واقعی»از  نوانتدیش گویید متردم ترکیته مستلمان واقعتی نیستتند یتا ید که میشومیآ
 و حتال  جنیدو  اقعی باشد. مسلمان واقعی یعنی چه؟ آیا بایزیدمسلمان و تواندمیحقوق بشری ن

از مفهتوم بستیار ..؟ غیتر .و و عالمه حّلی و شیخ طوسی اند یا ابوحنیفهمسلمان واقعی و مولوی 
گستترده را زیتر نتام کدام وجه جامع این طی  بستیار  ،محمد)ص(کلی و عمومی توحید و نبوت 

 ؟کندمیمسلمانی جمع 

گتتذار کتته پیتتامبر استتالم بنیان کنیممتتیگویی شتترکت ومتتا در همتتان گفتتت گویتتدمینوانتتدیش دینتتی 
زیستتن وگوی توحیتد بتود، گفتمتان موحدانتهاو ایجاد کرد گفتتگویی که وگو بود. آن گفتوگفتآن 

تت بتودگفتمان دوریبود.  هتای سیاستی چته هتای اعتقتادی چته بتچته بت ؛جستن از هر نتوع ب 
بریتتدن و بتته یتتک معنویتتت  هتتااینهتتای اجتمتتاعی و سیاستتی. از همتتۀ طبقتتاتی چتته بتهتتای بت

راتتر بترود و بتا ایتن فترارفتن از زنتدگی روزانته از ر فاهنتاانسان از زنتدگی روز اینکهرسیدن. درونی 
آرام  ،دشتومیکته از درون گشتوده  ،یک افق وسیع گشوده شتود و در آن افتق وستیع زنتدگیدرونش 

ای استت کته بتا مستألهو ایتن  دشتومیجا متوقت  نای که هیچمسألهکند. این است آن استقرار پیدا 
چستبند، یعنتی کسانی که به یتک اصتل جزمتی می .دشومیهیچ اصل جزمی درست نچسبیدن به 

یتک، دو، سته، چهتار،...  :دارد، دین من ده تا اصتل داردبرنمی بیشترجور تفسیر من یکدین  اینکه
دارد، ایتن صتد مشتخص استت و هتیچ تفستیر جدیتد هتم برنمتی در صد هااینمعنای هرکدام از و 

اینجتا رونتد. شتعری از موالنتا در درستتی نمیبه گتذاری کتردآن راه را که پیامبر استالم بنیتانکسان 
 و آن شعر این است:بخوانم 

 قتتترار شو تا که قترار آیدتطالب بی  قراریت از طلب قرار توستاین همه بی

خودمان آرامش یا دو اصل جزمی یا سه اصل جزمی بهسبیم و به  کخواستیم به ی اینکهمحض به
یعنی طلتب قترار کنتیم هایت را ببند ایم و تمام شده و دیگر چشمبدهیم و بگوییم به حقیقت رسیده

عوامتل گونتاگونی ایتن  اینکهایم. برای کاله سر خودمان گذاشته جاناهم ،یعنی جازمیت بخواهیم
کتتاب تتازه  کختورد، یتمییم آن جزم بته هتم شنومیحرف تازه  کی .قرار ما را بر هم خواهد زد

قرار که قرار آیدت. طالب بیقرار بار تا طالب بی گویدمید، موالنا خوریم جزم به هم میخوانمی
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همیشه رهترو استت، همیشته طلتب . کندمیآن کسی است که همیشه خودر را در راه احساس 
تمام حقیقت الهی بته چنت   کندمیآن کسی که فکر  .افتدآن چیزی را که در چنگش نمی کندمی

حقیقتت الهتی در چنت  هتیچ کستی رک خفتی دارد. تمتام ش کپرست است یافتد او بتاو می
تمتام شتده قضتیه؟ یتا همیشته افتد. آیتا پیتامبر تمتام حقیقتت بترایش روشتن شتده و دیگتر نمی

طتور نقل شده کته این اواز  .جوگربودن نیستومقابل جست ۀجوگر بوده؟ پیامبربودن نقطوجست
یتک روایتت خیلتی این روایت « ِکلَّ یوم  سبعین مر الله   اّنی استغفرو  قلبی علٰی  غان  ی  اّنه ل  »گفت: 

متن بترای رفتع ایتن و  کندمی، مرا احاطه گیردمیها درون مرا فرامهم است. پیامبر فرمود: تاریکی
. استتغفار یعنتی کنممتیبار استغفار  هفتادهای تاریکی از درونم روزی ها و زدودن این پردهتاریکی

افکار متن، اوهتام متن مترا ر یعنی خدایا مرا از خودم بیرون بیاور، تو مرا بپوشان، اآلن چی! استغفا
ر»پوشانده،  ف  انسان بخواهد خدا آدم را  اینکهبه معنای پوشاندن است ستر است. استغفار یعنی « غ 

اوهتام  به این معنی که افکار متا،پوشانیم بپوشاند. چون ما در مواقع عادی خودمان خودمان را می
با خودر فراغتی کنتد،  و خلوت کندما، خیال ما، همیشه ما را پوشانده. هر انسانی اگر یک وقت 

وقتتی را کته بتوانیتد  کنیتدمیپیتدا  .رودمتیهتا در مغتزر رژه خواهد دید که انواع و اقستام فکر
 هاایند در فکر آدم. روناین افکار رژه می ،نهدقیقه طوری زندگی کنید که این افکار رژه نروند؟  پنج

آدمی را احاطه کرده است. یعنی متا خودمتان  دائماً های آدمی است که خیال ،های آدمی استوهم
: تو خود حجاب خودی حافظ از میتان به قول حافظیم و شومیپوشانیم. محجوب خودمان را می

پوشتانیم خودمتان را فاصتله ت. متا میپوشانیم. خدا پوشیده نیسمیبرخیز. ما خودمان خودمان را 
خدا. خدا در درون ماستت نته بیترون متا. از درون بایتد بیایتد بیترون و اندازیم بین خودمان و می

م و هفتاد بار در هرروز طلتب مغفترت شومیها هم دچار همین حالتبجوشد. پیامبر فرمود که من 
ها و تختیالت متن ن به نوعی که تمام این وهمکه خدایا تو مرا بپوشا کنممییعنی طلب این  ؛کنممی

 ،آنهه در درون من هست جز تو نباشد. اگر آنهه مرا احاطه کرده جز خدا نباشتداز من دور برود و 
 قرار بوده است. دائماً طور بود. ایشان هم طالب بیآدم را پوشانده است. ایشان هم همینگاه خدا آن

 .کشیده است. بشر بوده، خودر گفته استتخیال بیرون می و را از زیر این خروارها وهمخودر 
تر  »معرفی از خودر کرده است، این معرفی باالترین معرفی استت:  کی ش  تا ب  ن 

 
تا أ م  تل  ِإنَّ ل   ق  تث  م  کِمّ

ته   ا ِإل  م  نَّ
 
يَّ أ ٰی ِإل  وح  اِحد  کی  ته  و  حاضتر کستی من انسانی هستم مثل شتما. چته (992)که :  «م  ِإل 

بگویتد ای به عوام و مریتدان دین دارند بیاید در یک جلسه تولیت یی که ادعایهاایناز میان است 
و  گوینتدمینتوعی ستخن  و بته کنندمیهایی که نمایندگی او را من انسانی هستم مثل شما؟ همین

گتردن از همتۀ که گویی یتک ستروگردن کته نته هتزار سترو کنندمیو قیافه درست  کنندمیعمل 
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ر  »هست که  باالترند. پیامبر به همه گفت و علنی گفت و در قرآن هانانسا ش  ا ب  ن 
 
ا أ م  ل  ِإنَّ ل   ق  تث  « م  کِمّ

های شما را ضع نقطهتمایالت شما را هم دارم،  ،عالیق شما را هم دارم ،من مثل شما یک انسانم
و باید خودتتان را از زیتر  کندمیما غلبه ها و خیاالت بر شهم دارم. اگر شما در درون خودتان وهم

طورم. شتما ایجاد کنید. من هم همیندرونتان باید روشنایی  ،دشومیبیرون بکشید و تاریک  هااین
آیتد. آید من هتم بتدم میچیزهایی بدتان میچیزهایی را دوست دارید من هم دوست دارم. شما از 

درست در همان ساعات و همتان  ،اتفاق افتادای حادثه ردوقتی پسر کوچک پیامبر به نام ابراهیم م  
که گرفتن آفتاب برای خاطر این است کته پستر ای سروصدا بلند کردند روز آفتاب هم گرفت. عده

طتور پیامبر فرمود نه این .نظامش به هم خورده استپیامبر مرده. چون پسر پیامبر مرده کل طبیعت 
و در مترگ  کننتدمیختدا هستتند کته کتار خودشتان را های انهنیست ماه و آفتاب دو نشانه از نش

ستوزد و گفت اما من هم انسانم دلتم می .ریختمیگیرند. ولی خودر مرتب اشک ک  نمیهیچ
 اینکتهاضتافه هتم دارد و آن  کی« انا بشر مثلکم»البته  .اشکم جاری است برای خاطر فوت پسرم

ته  » ا ِإل  م  نَّ
 
يَّ أ ٰی ِإل  وح  اِحد  م  کی  ته  و  من با شما این است که در درون به من امدادی )وحی( تفاوت « ِإل 

نیستت، مرکتز هستتی  بیشتترواحد استت. یتک ختدا ه له شما اللال گویدمیرسد که آن امداد می
تا »اند. کارهمدعیان دروغین همه هیچجاست و هستی وحدت دارد و این همه یک م  نَّ

 
تيَّ أ ٰی ِإل  توح  ی 

ته   اِحد   م  کِإل  ته  و  کنم. این آیه از جملته آیتاتی استت کته اگتر کستانی ای عر  من نکتهاینجا . «ِإل 
فهمید که معنای وحتی  دشومیکه از این آیه کاماًل خواهند دید  ،بخواهند معنای وحی را بیان کنند

یتک آمتده استت. وحتی او مجموعه اطالعاتی بته او مینبوی این نبوده که هر چند وقت یک بار 
ه واحد است. خدا مرکز هستی له، اللال« الهکم اله واحدانما » :نداشته و آن این بود بیشترحقیقت 

 ،که براثر تجلی خداوند در جهان بر او آشتکار شتده بتود ،حقیقتاست و تعددبردار نیست. از این 
وجتود نبتوی  اطالعات نیست. تمام آثار ۀخود مجموع این حقیقت  اما  دشومییده یاطالعات هم زا

و متتن قترآن  کتردمیوی جهان را براثر آن تجلی الهی پیامبرانه قرائت آن حضرت طفیل آن بود که 
مددگرفتن از خدا بوده استت. ایتن  ۀوهوای تجرباست. او همیشه در حالالجمله همان قرائت فی

تواننتد او را های مختلت  میکرده است. حاال اشخاص در طول تاریخ به گونهتعریفی است که او 
زیستن را را تعقیب و تفسیر کنند. این موحدانه« الهکم اله واحد»او را بروند. این تفسیر کنند و راه 

 مدرسده ۀکه در فصتلنام ،«قرائت نبوی از جهان» ۀتفسیر کنند. به شکلی که من در مقالتعقیب و 
 ام.آن را توضیح داده ،شدچاپ 

 ،مانتدمینهایی این است که انتظار ما از پیامبر اسالم در باب موحدزیستتن همیشته پابرجتا  ۀیجنت
عصر حاضتر ممکن است در  ،که در طول تاریخ اسالم شکل گرفته ،ولی بسیاری از انتظارات دیگر



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 921

 جدیدی مطرح شودرا بگیرد و انتظارات  هاآنکند و انتظارات دیگری جای ندیگر موضوعیت پیدا 
شتکال متحتول بودن ا  مستلماناز فلسفه و علم عصر پرسیده شتود.  ،جای پرسیدن از پیامبربه ،که

توانند با حقتوق مسلمانان امروز هم می، مسلمان بودند و دارد. مسلمانان پیش از عصر حقوق بشر
شناستان چتون دین تتوان گفتت،ایتن نمیبشر باشند و مسلمان. از منظر دانش دین شناستی جتز 

قضاوت فقهی باشد، فتتوای فقهتی رهبتر فقیتد و اگر بنابر  کنندمیاند که ادیان تحول پیدا پذیرفته
 انقالب ایران را قباًل یادآور شدم.

 هاپرسش
توجده بده ا ند و برخدی دیردر بدشدومیها توضیح داده شد که برخی سدااالت عینداخ خواندده قبل از آغاز پرسش

 گفته خواهد شد. هاآنمشابهتی که چندی  ساال با هم داشتند کلیتی از 

پرستش نتا ر بته آن آیا حقیقتی مستقل از تاریخ وجود دارد و نسبت حقیقتت و تتاریخ سیستتی ایتن 
 تفسیر کردید.قسمت از صحبت شما بود که در طول تاریخ همان سهار حوزه و سهار بال را 

حتوادث یتک وقتت منظتور از تتاریخ  ؛ت خیلی کوتاه که تتاریخ دو معنتی داردصورعر  کنم به
منظور ایتن  کنممیافتد و یک وقت تاریخ به معنی علم تاریخ است. فکر تاریخی است که اتفاق می

 .افتداتفاق میبلکه حوادث تاریخی است که دارد  ،دوستی که این سؤال را نوشته علم تاریخ نیست
 ،دارد یتا نتداردکه آیا حقیقتی غیر از حوادث تاریخی آن ستوی تتاریخ وجتود  ،ردنکاین نوع سؤال

ای فکتر نیستت. عتدهبراساس یک نوع تفکر از متافیزیک بنا نهاده شده است که تفکر صحیحی 
نامحستوس کته ایتن عتالم که دو تا عالم هست: یکتی عتالم محستوس و دیگتری عتالم  کنندمی

متافیزیتک و یتا طبیعتت از جتور تفکیتک فیزیتک از ت. اینمحسوس عالم حوادث تاریخی است
توان گفت و آن بستتگی دارد میاما یک چیز دیگر  ،طبیعت بنیاد فلسفی قابل دفاعی ندارد یماورا

عنوان دو عالم یکتی عتالم تتاریخ و یکتی بهاز حوادث تاریخی چه دریافتی داشته باشیم نه  اینکهبه 
انسان حوادث تاریخی را چگونته  اینکهاست و ادث تاریخی مطرح عالم خار  از تاریخ. تفسیر حو

چه معنایی در حوادث تتاریخی ببینتیم. اگتر  ،کنیماصطالح اگر پدیدارشناسانه نگاه تفسیر کند و به
از حتوادث تتاریخی  دشتومیمعنی کرد،  دشومیگفت حوادث تاریخی را  دشومیمنظور این باشد 

هتای یتک صتاحب بیرونی یا نمود ۀتاریخی را الیحوادث  دشومی شناسانه درک کرد،معنی هستی
کته در بیترون از تتاریخ چیتزی وجتود دارد، بلکته نمود تلقی کرد. این تفسیر معنایش این نیستت 

واقعیت است که باطن این حوادث تاریخی استت. ایتن تاریخ نمود یک  معنایش این است که خودِ 
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شناسی عرفانی هم قضیه همین است. تمام آنهته در هستیو توحیدی  ۀگفت و در عقید دشومیرا 
زند. تجلی آن بنیاد بنیاد دارد که تمام این حوادث از آن بنیاد بیرون میبینیم یک حوادث تاریخی می

خار  از تتاریخ نیستت عتین تتاریخ هتم  مسألهیعنی خار  از تاریخ. این توان گفت این هست نمی
 و باطن و نمود و بود است.ظاهر  ۀلئمس مسأله .نیست

فلسفه و هنتر بتا دیتن  ،یک تفاوت کوسک میان یک بال از سهار بالی که شما مطرح کردید یعنی علم
ولتی شتما  ،ی داردیمتاورای ابشری دارد و آخری محتو ۀوجود دارد و آن این است که سه تای اول جنب

 ارزش فرض کردید.طراز و هماین سهار تا را با هم هم
چیزی استت کته از برم که دین وقت این تعبیر را به کار نمینی چه عنصر ماورایی دارد؟ بنده هیچیع

از نظر کالمی کتار آدم دین  .ها این تعبیر را به کار برده باشندماوراء آمده است. ممکن است بعضی
ییم یعنتی گتودیتن میاست به این معنا که دین سلوِک معنوی آدمی است. آن چیزی کته متا بته آن 

وی معنوی آدمی. آدمی یک کار سلوک معنوی آدمی. راه علمی است. یتک عمتل که کار  کندمیر 
کته عمتل هنتری استت و  دهدمیکه عمل فلسفی است. یک عمل دیگر انجام  دهدمیهم انجام 

از زنتدگی  کنتدمیستعی که عمل دینی استت. در آن عمتل دینتی  دهدمیعمل دیگری هم انجام 
تر درونتی ختودر را گشتودهاصطالح افق معنتوی راتر برود و یک عمقی را درک کند و بهروزانه ف

کتریم هتم گفتته شتده  در قرآنکند. این دین آدمی است و کسی که اهل این کار است او دین دارد 
الم»است:  برابتر ارادۀ الهتی  انستان درشتدن دین در نزد ختدا تسلیمیعنی « إنَّ الّدین  ِعند  اللِه ااِلس 

شتدن اسالم در قرآن تسلیماسالم است و معنی  دین   ،یعنی اگر از منظر خدا به دین نگاه کنید .است
 ۀخداونتد کته ایتن عتالم از اراد ۀبرابتر اراد شدن یعنی انسان مقاومت نکنتد دراست و معنی تسلیم

ام گفتته «قرائت نبوی از جهان»از  اول ۀبنده توضیح این مطلب را در مقال .آیدوجود می خداوند به
 موالنا که گفت:گردیم به آن بیت برمی ،و اگر بخواهیم تعبیر عرفانی از آن بکنیم

 رویممتتا ز دریاییتتتتم و دریتتا متتی
 

 رویتتمایتم و عقبتٰی می ما ز عقبتٰی  
 

 کشتتتی نتتتوحیم و در طوفتتتان روح
 

 رویمیپتتا متتدستتت و بیالجتترم بی 
 

هتر کته از  ،این تجلیات خداوند در هستی در ،االطالق خداوند در هستییعنی در این فعالیت علی
یم و بتا شتومیبتا آن هماهنت  و  دهیممتیما مقاومت منفی نشتان ن ،دهدمیگوشه خود را نشان 

استت و  هتم همتین استت. ایتن دیتن آدمتی «ا الیه راجعوننّ إلله و  ناإ»رویم که معنی پیش میآن 
آدمی است. معنی اسالم هم این است. اسالم عمل انسان است ما دیتن  داریدینعملی به آن تقید 
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. فلستفه هتم از انستان دشتومیدیتن هتم از انستان شتروع  ،. بنتابراینکنیممتیطور معنتی اینرا 
طتول  . البتته دردشتومی. هنر هم از انسان شروع دشومی. علم هم از انسان شروع دشومیشروع 
طور کته همتان داریدیتناند انسان را در مستیر دیتن و اند ارشاد کردهاند که آمدهکسانی بودهتاریخ 

انتد در هنتر، آدمتی را انتد در علتم، آدمتی را ارشتاد کردهاند که آدمی را ارشتاد کردههم بودهکسانی 
متن معنتای درستتی  ،استتکته دیتن متاورایی  ،بنابراین برای این تعبیتر .اند در فلسفهکردهارشاد 

یعنی چته دیتن را  .که دین را خدا فرستاده کنندمیها این تعبیر را دانم که خیلیمن هم میبینم. نمی
فرستاده؟ یعنی چیزی بوده و پیش ما فرستاده؟ اگر منظور این است کته ارشتاد کترده ختدا خداوند 
دار ارشاد کرده از طریق پیامبران که دیتندیگر است. البته خدا  ۀلئاین یک مس ،داریدینبه مردم را 

که علتم و فلستفه و  کنممیطور فکر نبنابراین من این ؛این راه را بروید، سلوک معنوی کنید ،باشید
انسانی است و دین ماورایی و به همین جهت استت کته متن اختتالف نظتری دارم بتا بعضتی هنر 

رم که دیتن چیتزی استت و فهتم دیتن چیتز دیگتر. بکار نمیه وقت بدوستان و این تعبیر را هیچاز 
در این تعبیر مفرو  گرفته شتده کته دیتن چیتزی استت در عتالمی ختار  از ایتن  اینکهدلیل به 

هتا متفتاوت و آن فهم دشتومیدر یک جایی، در یک ناکجاآبادی و بعد از آن فهمی حاصل عالم، 
 دانم.را کار خود آدمی می ریدادینچون اصاًل دین و  کنممیمن این تعبیر را ناست. 

عصتر جدیتد و متناست  بتا شترای   ،)ص( به رسم پیتامبر ،زیستنتوان تفکیکی میان موحدانهآیا می
 متناس  با شرای  عصر جدید قائل شدی ،)ع( به رسم موسی ،زیستنموحدانه

ایتن عرایضتی  .ببینیمدینی یهود و رهبران دینی اسالم  های رهبراناین را در تفسیر توانیممیب ما خ  
. کننتدمیجور زنتدگی یتکموحدان در عصر جدید  ۀکه بنده عر  کردم به این معنا نیست که هم

سؤاالت خاص در ارتباط بتا ای از ای است که برای یهودیان عصر جدید پارهگونهمتون یهودیت به
مسلمانان عصر جدیتد در ارتبتاط ای است که برای گونهی بهآید. متون اسالمآن متون به وجود می

 ،در عصتر حاضتر ،زیستتنموحدانته تواندمیآید. بنابراین با آن متون سؤاالت دیگری به وجود می
امتا ایتن  ،مستلمان متفتاوت باشتدزیستتن یتک جمعیتت برای یک جمعیت یهودی و موحدانته

موحدانته  بیشتتر هاآنزیند یا موحدانه می بیشتر هانایزیستن نه به آن معناست که بگوییم متفاوت
خواهنتد آن در عصتر حاضتر دارنتد و میو مشکالتی که  هاآنو مناسک  هاآنزیند. در اعمال می

ایجاد کنند با زندگی دنیتای جدیتد البتته خواهند هایی که میمشکالت را حل کنند و در هماهنگی
 هتاآنو ستنت آن پیتروان و متتون دینتی تتاریخی  ۀگذشتت ینکتهاآید، برای وجود میهایی بهتفاوت

 هتااین ۀحتال همتداشته باشد و درعینهایی وجود تفاوت تواندمیمتفاوت است. بله به این شکل 
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یک فرم واحد ندارد. چیزی کته در  و واحدزیستن یک تعری  زیستن باشد. موحدانههم موحدانه
زیستن یک معنای روشتن و موحدانه مثالً  کنیدمیتصور  ذهن بعضی از شماها هست این است که

کته  کنیممتین ما در عصری زنتدگی جایی نیست. اآلمشخص و استاندارد دارد که جایی هست و 
 ندارند.حتی مفاهیم علمی هم چنین وضعیتی 

 زیستن را تعریف کردیمقابل آن یعنی ناموحدانه ۀنقط دشومیآیا 
 هتتااینهتتا را نشتتان داد و گفتتت داریدینها را و نتتوعی از از زنتتدگی متتثاًل نتتوعی .دشتتومیبلتته 

 زیستن است.ناموحدانه

 توان این کار را انجام دادیهایی میبا سه شاخص
متتد مشتخص های علمی بتا یتک به آن معنا که در رشته .شاخص علمی ندارد ،این تفسیر است

 ۀدهندتشتکیلهای ن کترد. متا مؤلفتهطور معیّ آن توانن کرد در باب دین نمیاموری را معیّ  دشومی
زیستتن موحدانتهگتوییم می آنجارا پیدا نکردیم  هاآنو هرکجا که  کنیممیزیستن را تعری  موحدانه

کته شخصتی کته اند مشخص کرده ،وجود ندارد. اگر به متون عرفانی ادیان توحیدی مراجعه کنید
توانیتد آن را می کندمیزید و چگونه عمل گی چگونه میهای مختل  زندزید در جنبهموحدانه می

آشتی با ختدا،  گویدمی تیلیخمثاًل میان متکلمان جدید مسیحی شخصی مثل  .شاخص قرار دهید
بته تعبیتر او اگتر غایتت قصتوای زیستن است و های موحدانهآشتی با خود، آشتی با دیگران نشانه

 هتااینآشتتی بتا ختدا دارد. او آشتتی بتا ختود دارد و آشتتی بتا دیگتران دارد  ،انسانی خدا باشتد
در او وجتود داشتته باشتد های روانی پدیدارشناسانه است و هر انسانی که این مشخصتات تحلیل

 ،وجتود نداشتته باشتد ودر او  هتااین. هر انستانی کته کندمیبگوییم او موحدانه زندگی  توانیممی
ازخودبیگانته باشتد و دائمتًا از او را آزار دهتد و  های گونتاگون دائمتاً تعار  ،هاجای این آشتیبه

های درونتی ختود را حتل کنتد ایتن دوگانگیهای درونی و سو به آن سو بیفتد و نتواند تعار  این
عمتتال اشتتخاص و از تحلیتتل درون ا  از  دشتتومیزیتتد. زیستتتن موحدانتته را انستتان موحدانتته نمی

نظر ما هر انسان کته در ایتن  به .داردشکال گوناگون آورد و مراحل و مراتب و ا  اشخاص به دست 
مسلمان به معنتای قرآنتی کلمته استت )انَّ رسد ای از مراحل آن میو به مرحله کندمیراه سلوک 

 .الدین عند  الله االسالم(
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 یعنی داوری بیرونی وجود دارد برای این ماجرای
 بله وجود دارد.

 هتاآننیتازی بته دار را ندارم و از طرفی واقعًا هیچ احساس های یک انسان دینکدام از ویژگیمن هیچ
 یبه نظر شما من سگونه آدمی هستم ،ندارم

 حضار( شما همین آدمی هستید که خودتان تعری  کردید. ۀ)خند 

دعانویستی زدیتد. بته به بحثی که شما کردید و مثالی که راجع دشومیهایی که مربوط یکی از سؤال
 تمسخر نگاه کنندی ۀما به دید داریدینآیا ممکن است آیندگان هم به 

ای گونتهشان بهداریدین هاآنگوییم . ما میکنیممیتمسخر نگاه ن ۀگذشتگان به دید داریدینما به 
مشتترک هستتیم. حتداقل ای دیگتر و در یتک جاهتایی هتم گونتهمان بهداریدینبوده است و ما 

نتوعی از ایتن زنتدگی خواستتند بته هتم می هتاآنن کنتیم کته آن اشتراک را در ایتن معتیّ  توانیممی
حتتی دانشتمندبودن و طتور چیزهتا و شان و خوردن و خوابیدن و شغل و مقام و پتول و اینروزانه

 زنتدگی خودشتان معنتاییخواسته به تر فراروند. دلشان میکردن به معنایی عمیقحتی کار سیاسی
ند کته عالقته داشتتند کردمیهایی احساس ببخشند و در زمان خودشان تعار  هااینتر از عمیق

بستیاری  .راه و رسومی داشتندداشتند و برای این کار هم یک  گونهاینهای داریدینبرطرف شود. 
ی بتود ولتی آنان متوجه متون دیندر نظر  ،که امروز به علم و فلسفه متوجه شده ،از انتظارات انسان

وجتود داشتته  هاآنکه صداقتی در درصورتی کنیممیخندیم و تمسخر ننمی هااینکدام از ما به هیچ
 .در آن صادق است یا نه کندمیکه  داریدینتوان این را تشخیص داد که هرک  هر نوع است. می

مطابق واقع هستت یتا نته.  کندمیهایی که بیان گزارهبه آن معنا نیست که  داریدینبودن در صادق
کستی صتادق استت در بختواهیم بفهمتیم چتهاگتر  .ر صتادق استت یتا نتهاداریدیتندر عمل 

نامد حاضتر استت نشاند و آن را خدا میمیچیز ه برتر از همهکار، باید ببینیم آن چیز را داریدین
ختودر برتتر از هرچیتز دیدیم آن چیزی را کته بفروشد یا نه؟! اگر زندگی کسی را بررسی کردیم و 

ار صتادق استت. داریدیتنفهمیم کته در متی ،فروشدو نمی کندمیجا حفظ همه کندمیاعالم 
پشیمان شتود و بگویتد متن یوستفم را ارزان گرچه ممکن است جاهایی خطایی هم بکند و دوباره 

ما صادقانه باشد( بخندند  داریدیناگر )ما  داریدینفروختم! بنابراین چرا انتظار داریم آیندگان به 
گذشتگان متا هتم طتور  گویندمیو  کنندمی داریدینهم نوع دیگری  هاآنو یا چرا تمسخر کنند. 

هتایی کته متا صتادق ای از گزارهپتاره اینکتهکردند. ایتن کتار منافتات نتدارد بتا  داریدیندیگری 
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هتایی کته در اعتقتادات ای از گزارههپتارطور کته همان ،شکاالتی بگیرنددانستیم در آینده به آن اِ می
است. این تحتوالت علمتی، فلستفی، وارد  هاآنشکاالتی بر گذشتگان ما شکل گرفته از نظر ما اِ 

 تمسخری داشته باشیم. اما این غیر از این است که  ،دشومیکالمی الهیاتی پیدا 

طور بدهیتد و بتهتوضتی   شتتربیخواستند آن را یک بخش از سؤال نا ر به عصمت پیامبر بود که می
 استیپیامبران به علم امروزی سطور بوده  ۀتر سؤال شده بود که احاطمشخص

اول(  ۀ)شتمار «قرائتت نبتوی از جهتان» ۀمن پاسخ این قبیل مستائل را تتا حتدودی در آن مقالت
باشتد و برای شما یک اصل  تواندمیاین  توان دو جور قضاوت کرد ومورد پیامبران می ام. درآورده

پیتامبر بترای خودمتان کته  کنیممینشینیم و تعری  دنبال کنید. یک وقت این است که ما قباًل می
کته  کنیممتیکسی است. با مقدمات فلسفی و مقدمات کالمی ما مشخصاتی برای پیامبر ذکتر چه

داشتته باشتد. بایتد متثاًل ایتن صتفات را گوییم پیتامبر بیان فلسفی و کالمی ماست. می یمقتضا
پیتامبری کردنتد یم و بعدًا کسانی که در طول تاریخ آمدند و دعتوی شومیمشخصاتی برایش قائل 

آن  ۀپت  همتگتوییم و هرکدام را که تشخیص دادیم که بته نظتر متا پیتامبر استت می کنیممینگاه 
 ؛انسان وجود دارددر این  حتماً  ،ده بودیمن کرکه ما قباًل با دالیل فلسفی و کالمی معیّ  ،مشخصات

گتوییم دلیتل متثاًل میی محسوس و ملموس در او ببینیم از آن صتفات یتا نته. اهنانش اینکهاعم از 
باید کسی باشد که بته علوم باشد، پیامبر  ۀفلسفی داریم، دلیل کالمی داریم که پیامبر باید عاِلم هم

علمتی و عملتی داشتته پیامبر باید عصمت کامل  ،داشته باشدتمام عالم صغیر و عالم کبیر احاطه 
چیزهایی که متا بتا دالیتل بته آن آن  ۀگوییم پ  همنی میباشد و هکذا. سپ  در مورد پیامبر معیّ 

از علتم شتیمی یتا علتم فیزیتک  های او متثالً که در گفتهاعم از آن ؛رسیده بودیم در این آدم هست
 ،و شتیمی چیتزی نگفتنتدپرستند پت  چترا از فیزیتک ب. و وقتتی چیزی وجود داشته باشد یا نه

استت بیتان کنتد یتا از او ولتی الزم ندیتده  ،دانستهرا بگوید او می هاآنگوییم الزم ندیده است می
 هتاآنبایتد از  نتد،برخورد کردطور این انیاگر کس جور برخورد است.اند تا بگوید این یکنپرسیده

دالیلشتان را بررستی کنتیم لسفی و کالمی شما چگونته دالیلتی استت و آن بپرسیم که این دالیل ف
گرفته شود. متن معتقتدم چنتین ای از آن ببینیم که آن دالیل واقعًا آن قدرت را دارد که چنین نتیجه

 دالیل فلسفی و کالمی وجود ندارد.

عینتی صتورت بتهو آن این است که زنتدگی پیتامبران را  کنیممییک وقت هم طور دیگری بررسی 
اظهتار چه موضتوعاتی  ۀاند و درباراند و کهاند که چهاند و نشان دادهآنهه که بوده ؛کنیممیبررسی 

بته صتفات قباًل برای رسیدن  اینکهبدون  کنندمیچه موضوعاتی اظهار نظر ن ۀو دربار کنندمینظر 
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زنتدگی د علتوم طبیعتی بتا طور کته یتک دانشتمنآنان متوسل به استدالل کلی شویم. یعنی همتان
 کاره استتتکته ایتن آدم چته دهتدمیهتای ختودر نشتان ختودر، بتا اعمتال ختودر و بتا کتاب

 کته تنهتا آثتار ،یتک دانشتمند فیزیتک ۀمتثاًل دربتار تتوانیممیست. متا نا تخصصش در چه امریو 
نظتر کنتد. دانستته ولتی نخواستته اظهتار بگوییم که او شیمی هم می ،از او برجای ماندهفیزیکی 

انتد مانتده و آنهته گفته هاآنیعنی از آثاری که از  ؛کنیممیطور قضاوت فیلسوفان هم همین ۀدربار
بستیار ختوبی استت بتدون دلیتل و  ستاززنکسی کته  ۀ. یا مثاًل دربارکنیممیضاوت قاند نوشتهو 

 گونتهاینپیتامبران هتم  ۀخوان خوبی هم بود ولی نخواند! اگر دربتاربگوییم او آواز توانیممینشاهد 
بترای قضتاوت  ،. به نظتر متندشومینتیجه با آنهه در عقاید عامه هست متفاوت  ،شودقضاوت 

چقتدر بتوده استت بایتد تتاریخ  هاآندانستند و علم دانستند و چه نمیپیامبران چه می اینکه ۀدربار
در آن قلمتترو  هتتاآنرا کتته  را بررستتی کتترد، بایتتد آن قلمروهتتایی هتتاآنبررستتی کتترد. بایتتد آثتتار را 

انتد. هرقتدر کته ای مطتالبی گفتهاند بررسی کرد و دیتد در چته زمینتهاند و عمل کردهگفتهسخن 
یهتود و  ۀنوشت. ما چه در کتتب مقدست هاآنتوان به حساب اند همان را میاظهار داشتهاند و گفته

. چیزهتای دیگتری در هتاایننه علم فیزیک و مانند  بینیم ونه علم شیمی می چه در قرآننصارا و 
بگتوییم  تتوانیممی. بنتابراین کننتدمیسوی خدا را هموار ها راه انسان بهبینیم. این کتابمیها آنجا
 ۀطور کته در مقالتسوی خدا را هموار کند. همتانتخصص پیامبر اسالم این بوده که راه انسان بهکه 

پیتامبر استت بتا امتداد الهتی )وحتی( از  ۀقرآن تفسیر موحدانت ،امنوشته «قرائت نبوی از جهان»
. وقتتی از دهتدمیه دین آدمی یعنی ستلوک معنتوی او را نشتان کموضوع قرآن این است هستی. 

چیزی بیش از این در دستت نمانتده متا چته دلیلتی داریتم کته بگتوییم پیتامبر شتیمی هتم پیامبر 
دانسته این هیچ دلیلی ندارد و این هیچ منقصتی برای کسی نیستت. چته فیزیک هم میته دانسمی

که شیمی و فیزیک نگفته باشد  کندمیسوی خدا باز است برای پیامبری که راه انسان را بهنقصانی 
 مگر این منقصت است؟ این بود پاسخ بنده به این سؤال. ،ندانسته باشدیا 

استت کته شتما در توضی  ندادید. سؤال اصلی در مورد عصتمت پیتامبر ایتن  در مورد عصمت پیامبر
 بحث است.ها در وجود ایشان بوده است. سؤال نا ر به این صحبتتان گفتید برخی کاستی

م و آن انوشتتهبه عصمت مطلبی راجع «قرائت نبوی از جهان» ۀها و آقایان! من در مقالببینید خانم
کته پیتامبر در آن آید این استت دست می و اظهارات خود پیامبر به م از قرآناین است که آنهه مسلّ 

ار دعوت به ختدای به این معنا که او وظیفه ؛اصلی که برعهده داشته عصمت داشته است ۀوظیف
بته غیتر ختدا. شتما وت شتد بته دعتوقت از دعوت به خدای یگانه منحرف نمییگانه بوده و هیچ
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که پیغمبر از این اصتل بینید سراسر قرآن و احادیث نبوی را از اول تا آخر بررسی کنید یک جا نمی
زیستتن دعتوت کترده موحدانتهمنحرف شده باشد. یعنی به غیر خدا دعوت کرده باشد به غیتر آن 

انکتار  دشتومیاست. این را ن شدهنمیاو در این دعوتش معصوم بود و از آن راه منحرف  ،بله .باشد
در ختود  دشتومیمطترح اینجتا در  مسألهکرد. اما معنایی بیش از این عصمت یعنی چه؟ باز دو تا 

 گنتاهی داشتت و بعتد استتغفار کترد. در جا نفالبرخی از انبیا گفته شده که فالن نبی  ۀقرآن دربار
ِفر  »پیامبر گفته شده که  در مورد خودمعصیت کرد.  «عصی»مورد آدم گفته شده است که  غ  ت ِلی   کل 

نبِ  م  ِمن ذ  دَّ ق  ا ت  ته  م  ر   کاللَّ خَّ
 
أ ا ت  م   هتااین. (3)فتح:  [را بیامرزدتو  پیشین و متأخرتا خدا گناهان ] «و 

محل اختتالف استت در میتان  مسألهاین آیا وی مرتکب گناه شده یا نشده  اینکهآیات قرآن است. 
بزنتد. ایتن  بوده است از پیامبر هم گناهی ستراند که گفتند بله ممکن ی بودهاعلمای مسلمان. پاره

بته آن  ،زدهبوده است. و اگر فرضًا گناهی سر میاختالفی  ۀلئهمیشه در طول تاریخ یک مس مسأله
« مک  ل  ث  ِمت ر  ش  ا ب  ن  أا م  نَّ إ ل  ق  »است. شاید بتوان گفت از زده ای نمیدعوت اصلی لطمه اصلی و ۀوظیف

است از یک انسان نبی خطا و گناه هم سر بزند. ایتن یتک توان فهمید که ممکن طوری میهم این
هتایی پیتدا این بود از پیامبر اسالم نقل شده که در او هم تاریکیدیگری که بنده گفتم  ۀلئمس؛ مسأله

ای شتما است این روایت به خود پیامبر مستند استت کته متن بترشد. این از خواص بشربودن می
 کنممتیآیند و من همیشته ستعی هایی میآیند، خیالهایی میوهمآیند، هایی میخواندم که تاریکی

خواص بشربودن است. بشر یک چنین چیزهایی را دارد. این هم به ب این از خ   .را کنار بزنم هااین
مهم است این است که  زند. او هم انسان است. آنههپیامبری نمی ۀوظیفای به نظر بنده هیچ لطمه

ها. این مهم استت. اصتاًل متن ها و خیالی باشد برای برکنارزدن این وهماهنامجدانسان در تالر 
را از این زاویه مطالعته کنیتد.  مسألهبروید و بعدًا این  کنممیشما بگویم و خواهش یک چیزی به 

نستبت داده  )ع(مثاًل حضترت علتی که به پیامبر و اولیای خدا ،این همه عبادت کنیدمیشما فکر 
کسی در خودر احستاس نقتص و  دشومینیایش مصنوعی کرد؟  دشومییعنی چه؟  هااینشده، 

کتردن اندیشیم؟ گاهی نیایشها هیچ نمینکند و باز نیایش واقعی کند؟ چرا ما در این زمینهتاریکی 
کسی . اما اگر کنیممیطور نیایش و یا عادت است که خیلی از ما این اثر تقلید است، براثر تربیتبر

در درونتش واقعًا نیایش کند و بخواهد پرواز کند بخواهد از چارچوب زندگی دنیوی بیرون بترود و 
درونتش ؟ اگتر کستی همیشته دهتدمیکار را با تمام وجود انجتام کسی اینگشایشی پیدا شود، چه

اصتطالح؟ اگتر کار را انجام دهد؟ تحصیل حاصل کند بته ن دارد دوباره اینآیا امکا ،گشایش باشد
از صتمیم  هاآنکه  دهیممی؟ ما از سویی به پیشوایان دین نسبت رودمیکسی تشنه نباشد دنبال آب 

و  کتردمینیتایش گفته شده که طوری  )ع(ند. مثاًل در حاالت حضرت علیکردمیقلبشان نیایش 
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هست. آخر اگر کسی  البالغهنهجپیهد. این در یهید که آدم مارگزیده به خود میپچنان به خود می
نشده باشد که از آن نقص و در خودر نقصی و یا ضعفی احساس نکند و تمام وجور برانگیخته 

نشتان  هتاینا. دشتومیدرآوردن  ادا اینکتهچنین نیایش کند؟ این تواندمی ،از آن ضع  بیاید بیرون
 هاآنمطالعه است. بی ۀعوامان ۀسادپیشوایان دین داریم تصورات  ۀکه تصوراتی که ما دربار دهدمی

های انستانی بیترون خواستند از این محدودیتمیهم  هاآنهای انسانی را داشتند و هم محدودیت
آن چیتزی  داشتند و همت  همتی عالی  هاآناست که و نیایش ما فرقش در این  هاآنبروند. نیایش 

 داشتتند ایتن بتود کته از درون خیتزِ  هتاآن. همتتی کته کنندمیاست که عرفا خیلی روی آن تأکید 
مقصد اعالی خودشان. ما آن همت عالی را نداریم، لتذا دائمتًا داشتند به سمت ناپذیر برمیانقطاع
استت خیزبرداشتتن از  اسمش کسالت است، بطالت است، تنبلیهمان چیزی که  کنیممیرسوب 

محدودیت نداشتند واال ایتن عبتاداتی کته بته  اینکهنه  هاآنفضیلت این است  .دشومیهمت آغاز 
یم که به ائمته خوانمیها را . ما بعضی دعاکندمیمعنا پیدا ن هاآنهای نیایشو  دهندمینسبت  هاآن

که تو اعمال ناشایستت را کته از متن گزارم خدایا من سپاس گویندمیآن دعاها در  دهندمینسبت 
ایتن جملته  ،ها یعنی چه؟ مثاًل در دعای کمیل اگر درستت یتادم باشتداین حرفدیدی پوشاندی. 

ت   ن  م مِ و ک  »هست  اما پوشاندی یا دعایی از این قبیل کته  ،تو اعمال قبیح از من دیدی« هرت  قبیح  س 
ون  ا ی  خیرًا مّم لنی ع  اج اللهّم » متن تصتور  ۀا مترا بهتتر از آن قترار ده کته متردم دربتارختدای« بی ظن 

پارچته نتورم من یک کنندمیفکر  هاآننیستم.  کنندمیچیزی که مردم تصور یعنی من آن  ؛کنندمی
ل هستت ئطور نیستم. مرا بهتر از آن قرار بده. ببینید خیلتی مستادانم که اینمیا من خودم ما ،مثالً 

که پیشوایان دینی ختود را طوریبینیم ما دچار مبالغات هستیم بهمی ،نیمکمیبررسی را  هااینوقتی 
های این تفکر از کجا حاال ریشه دهیممیرا میان خدا و انسان قرار  هاآنبریم بیرون میاز انسانیت 

مستیحیت در کتالم استالمی و « تجستد» ۀلئطور خالصته بایتد بگتویم مستاست بماند. بتهآمده 
 یلی تأثیر گذاشته است.اسالمی خفرهن  

غیبی استت و سترا های تفسیر پیامبر به کمک امداد شما گفتید قرآن (یکی از حضار از میان جمعیت)
هتا بتا داریم و خیلی از علمکه ما تفسیر علمی قرآن درحالی ،گویید قرآن علم شیمی و فیزیک نداردمی

خدا و قرآن را کامل قبتول داشتته من شک دارم که شما  ینکهاتوجه به آیات قرآن بیرون کشیده شده و 
دانیتد و خیلتی از آن را از طترف ختدا نمیگویید که قرآن از طرف پیامبر استت و سون علنًا می ،باشید
و ممکتن استت کته اعتقادتتان  گتویممیبنده گویید من اعتقاد دارم، شما می اینکههای دیگر و حرف

 شود که دیگران بفهمند که حرفهایتان درست باشد.ن شود به دیگران و تحمیل اشتباه باشد نباید تلقی



 991 |ار ما از پیامبران متحول است انتظ

صتورت بهتفسیر پیامبر استت بتا امتداد غیبتی از جهتان ایتن را بنتده  گویممیچرا  اینکهمتشکرم. 
ایتن هتم در و کننده( ام )اعترا  پرسشنوشته «قرائت نبوی از جهان» ۀمشروح و مفصل در مقال

زبان دنیتا هتم آید که به چند آن مقاله می ،اینترنت گذاشته شده و وقتی در اینترنت اسم بنده را بزنید
موافقتان و دو ستال پتیش،  تقریبتاً  ،ترجمه شده است. همان موقع هم که ایتن مقالته منتشتر شتد

کردنتد وقتتی فکتر  و نتدطور که باید و شاید به آن توجته نکردها آنمخالفان زیادی داشت. بعضی
پیامبر هم نشسته با  کندمینشیند کتاب را تفسیر طور که یک آدمی میگوییم تفسیر، یعنی همانمی

کته این است. درحتالی. خیال کردند منظور ما از تفسیر کندمیعلم و فکر خودر جهان را تفسیر 
 ،جهتان، آن هتم بتا امتداد ختدادیدن  توضیح داده شده منظور از تفسیر چه هست. نمود خدا آنجا

ایتن ستخن موافتق و  .آیتدمیکلی غیر از آن چیزی است که از تفسیر در موارد عادی بته ذهتن به
مطالعه کنید. ممکن است بتا  آنجاتوانید در چیزهای مختلفی نوشته شد آن را می و مخال  داشت

فرماییتد از دیگتر کته شتما می ۀلئمسبه آن آن موافق باشید و ممکن است مخال  باشید، اما راجع
صتورت قابتل قبتول اگر کسانی به .آیددست  دست آید علم فیزیک به علم شیمی به تواندمی قرآن

ام کسی تتا بته من ندیده .کنیممیاستفاده  هاآنما با کمال استقبال از  ،چنین چیزهایی نوشته باشند
را معرفی کنید به متا و دوستتانتان و  هاآنشما بول باشد. حال چنین چیزی نوشته باشد که قابل ق

 ۀلئهست. ما تا به حال چنین چیزی ندیدیم. اما مستدیگران که بدانند در قرآن چنین چیزهایی هم 
اینجتا  .بحتث علمتی استت ۀاین جلسه جلس .فهمممیطور که این گویممیگویید من سوم که می
روضته  هاآنتبلیغ و تلقین کنم و یا برای  هاآنکه بنده برای د انی عامی ننشستههاانسانیک مشت 

حدودی اهتل مطالعته هستتند و بعتد از ایتن هتم  اند که تانشستهیک سری کسانی اینجا بخوانم! 
شتما هتم  ،کنندمینظرات من را نقد  هااین ،کنممیبیان اینجا را . من نظرات خودم کنندمیمطالعه 

کته از  کنممتیفکتر شتما توصتیه و به دوستتان هتم کنممیتوصیه من به شما همین کار را بکنید و 
توانید فکر خود را توستعه دهیتد )تشتویق حضتار( و ایتن هتیچ میمقلدبودن بیرون بیایید و هرچه 

ای هم طلتب ارشتاد از عده ،انسان بخواهد اهل فکر و اهل تعقل باشدوقتی  اینکهمنافات ندارد با 
افتن از کسی و طلب ارشاد از کسی. این اصاًل غلط نیستت ۀاست نه ررانه غلط کند. تقلید کورکو

های فلستفی اهتل تأمتل و فکتر های علمی در زمینتههای دینی در زمینهزمینههرکسی بخواهد در 
اهل  خواهممیبرود و بخواهد که مرا ارشاد کنید من  هاآنهستند که باید سراغ بشود قطعًا کسانی 

عقاید دیگران به هتم  اینکهاما تقلید کورکورانه کار درستی نیست. اما  ،مطالعه باشمل علم باشم اه
 .ختوردهای علمی به هم بخورد آن ازلحاظ دینی هم به درد نمیعقایدی که با این بحثخورد، می

ختورد. هایی به هتم بختورد و سستت شتود بته درد نمیبحثکه قرار باشد با یک سلسلهعقایدی 
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محکم باشد بر مبانی استتوار باشتد و صتاحب آن  ،ای داشته باشدخورد که پایهبه درد میعقایدی 
ر  » گویدمیبنشیند و عقاید دیگران را گور کند. قرآن مبانی  ِشّ ب  تون   ف  ِبع  تَّ ی  ل  ف  و  ق  ون  ال  ِمع  ت  س  ِذین  ی  اِد الَّ ِعب 

ه   ن  س  ح 
 
در زمتان  ،ایمگترد آمتدهاینجتا اسبت ایشتان که امشب به من ،پیامبر ما هم .(98-91زمر: )« أ

گو و. خود قرآن تمامتًا گفتتکردمیگو ونشست و گفت. با همه میکردمیدقیقًا همین کار را خودر 
 اگو است. پ  باید اول اعترا  به پیامبر بکنیم که چرا شما عقایتد نصتارواول تا آخر گفتاز  .است

 ،ذکتر کترده آنجتاعقایتد یهتود را در  ،را ذکتر کترده ایتد نصتارذکتر کردیتد، قترآن عقااینجا آوردید را 
 ذکر کرده بعد هم پاسخ داده است.  آنجاپرستان را در عقاید بت ،ذکر کرده آنجامشرکان را در عقاید 

بته نظتر  ،دشویممشاهده  در قرآن حقوق زنان با حقوق بشر ۀبا توجه به تناقضات آشکاری که در رابط
آیتات  .اندهای کوتاه بسنده کردهاشارهاند و یا به ل سکوت کردهئرسد روشنفکران دینی در این مسامی

ستفانه منجتر بته تصتوی  أکه مت را، با زنانهایی مثل احزاب، نور، نسا در رابطه برانگیز در سورهشک
 .نیدکمیسگونه توجیه  ،آمیز علیه زنان شده استقوانین تبعیض
بپتردازم  هتااینبته  اینکتهفرصتت اینجتا ام در ها مطالبی آوردهباره های خودم در اینبنده در نوشته

ام مبستوط نوشتتهطور ها بتهای که در این زمینتهبه چهار تا مقاله دهممیولی شما را حواله  ،نیست
مطالعته کنیتد توانیتد می قرائت نبدوی از دید مقاالتی هم هست در کتاب  .توانید مطالعه کنیدمی

 نوشته شده است.ل ئکه باز در ارتباط با همین مسا ایمان و آزادیهایی هم هست در کتاب فصل

دینتی را بنیتاد نهتاد و آزاداندیشتی  ابوالحسن خرقانی اینکهپردازان و اند با توجه به کمبود نظریهنوشته
به اصتل آزادی و کرامتت توان برای رسیدن آیا می ،النا آن را توسعه داد و حافظ به آن تکامل بخشیدمو

پرداز عنوان تئوریستین و نظریتهبهاز این بزرگان  بودن توأم با برقراری حقوق بشردینی همراه با مسلمان
 استفاده کرد و سگونهی 

کته این سؤال چنتان ابعتاد وستیعی دارد  کنممیعر   ،اندرا نوشتهدر پاسخ دوستی که این سؤال 
و متل کتنم کته آیتا عمتق أن به شما بگویم آری و یا نه. من باید در این زمینه فتراوان تاآل توانممین

امروز از توان برمبنای آن حقوق بشری که بینیم میای از عرفا میای را که ما در پارهوسعت عرفانی
)و لقتد هستت  کته در قترآن ،ام این است که کرامتت انستانیقرارداد؟ من عقیده رودمیآن سخن 

ستعی  اینکتهقرار دهتیم و نته  معنوی حقوق بشر ۀپشتوان توانیممیرا  ،هااینکرمنا بنی آدم( و امثال 
متورد  نیست. ظاهرًا درقابل قبول لحاظ علمی بیرون بکشیم این کار به هاآنکنیم حقوق بشر را از 

 طور است. حقوق بشر مبانی دیگری دارد. اظهارات عرفا هم همین
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 «انتظار ما از پیامبران»به سخنرانی  الله جعفر سبحانیاعتراض آیت
عظتام از مراجتع  ،اللته ستبحانیحضرت آیت ،خبرگزاری فارس شۀین و اندیآیبه گزارر خبرنگار 

دانشتجویان و های طتالب و در پاسخ بته درخواستت ،الم اسالمیکرین و بزرگان کتقلید و از متف
صتنعتی اصتفهان در دانشتگاه  راً ه اخیکسخنانی  دربارۀجمعی از اصحاب اندیشه برای اعالم نظر 

 ایشان جهت انتشتار دره توسط دفتر کاند توسط محمد مجتهد شبستری عنوان شد مطالبی نوشته
 خبرگزاری فارس قرار گرفته است. اندیشۀین و آیاختیار گروه 

ر کتبشتر را بته تف استالم  نوشتتار ختود آورده استت: آیتین  مقدمتۀاللته ستبحانی در حضرت آیتت
 آنجتادانستته استت،  هاانستانهای ایمان راستخ در ی از نشانهکاندیشیدن دعوت نموده و آن را یو 
 فرماید:میه ک

 «ای!نیافریدهرا بیهوده  هااین ،: بارالهاگویندمیاندیشند و و زمین می هاآننش آسمو در آفری»... 

 فرماید:میداند و را تدبر در مضامین و دستورهای آن می ای دیگر، هدف از نزول قرآندر آیه

ر کمتتذخردمنتدان  ننتد وکایم تتا در آیتات آن تتدبر ردهکته بر تو نتازل کت کربرتابی است پ  کاین »
 .«شوند

استت. برتتر و بتاالتر  ستاللحظه اندیشیدن از عبادت هفتتاد  یکدر روایات اسالمی آمده است: 
بایتد در  مستلمانفترد  یکاسالم است و  خواستۀر، کبراساس تدبر و تف ،بنابراین، نواندیشی دینی

 د.دلیل بپرهیزند و از تقلید بیکیه کبر برهان و دلیل ت عقایداصول 

القتا سفانه برخی از افراد، با استفاده از این لفظ زیبتا، در پشتت ستر آن مفهتوم دیگتری را متأولی 
آمیخته را با ادبیات روز به هم  ،لمان مسیحیکان، باالخص متغربیهای اندیشه اینکهو آن  کنندمی

با نواندیشی ه کالم هم دینی هستیم و اس اندیشۀما پیرو  گویندمیو  دهندمیو آن را به اسالم نسبت 
 هماهن  است!

 اندردهکریزی برنامه« زداییاسالم»برای  ،سیسمکغربیان بعد از مار
پرداختته و شده در دانشتگاه صتنعتی اصتفهان گفته اندیشۀهای الله سبحانی در ادامه به ریشهآیت

 برنامتۀاساس رده و کی ریزبرنامه« اسالم زدایی»برای  نه غربیاکآورده است: سالیان درازی است 
 یککتشته کت. ولتی بتا تجربته دریافتنتد دهتدمییل کتشت اسالمدر نبوت پیامبر  یککتشرا  هاآن
رستید. از ایتن تتوان بته مقصتود صورت خزنده میاما به ،ارساز نیستکار کصورت صریح و آشبه
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نفی اسالم برسند، ت و صورت خزنده به نفی نبوه بهکاند جهت راه دوم را بر راه نخست ترجیح داده
 اینکتتهعلتتت انتتد. سیستتم درس آموختهکاز فروپاشتتی مار هتتاآنهای جدیتتد بتتاالخص تئوریستتین

رشتتاب داشتت و از پ   صریح و رودررویتِی  مقابلۀ مذهبه با دین و کآن بود  ریختسیسم فروکمار
مستاجد و  ید،پاشتو لتذا وقتتی فترو نشتدارساز واقتع ک داریدیناین جهت برای مبارزه با دین و 

 لیساها دوباره رونق گرفتند.ک

 بهترین منبع برای این گونه نواندیشی است «اتولیککدانشنامۀ »

سموم ختود « اسالم»ه زیر مدخل کاست  اتولیککدانشنامۀ  بهترین منبع برای این گونه نواندیشی
بترخالف سیاستت  ،رده و در ایتن گستترهکفرسایی سته است در این مورد قلمرا ریخته و آنهه توان

: گویتدمیه کاین است  اسالمی از تفسیرهای آن از کتاخته است و ی بر پیامبر و قرآن لی، صریحاً ک
و او از طریتق قترآن از ختود اوستت  پرداختتۀوستاخته قرآنه کبل ،وحی را از خدا نگرفت محمد
در سال  دانشنامهداد. این میرسیده بود، خبر  هاآنه در طول زندگی خویش به ک ،های خودهاندیش
 تجدید چاپ شده است. 3223به چاپ رسیده و در سال  9111

هستتند و  اتولیتککمستیحی  ،پیداستت هتاآنه از نتام کتچنتان ،اتولیدکک نامۀدانشدنویسندگان 
 اند.خود او دانسته پرداختۀورده و آن را ساختهکار کمحمدی را ان وحی صریحاً لذا 

 رفت الم مسیحی میکها به درس ش  این نواندیش در آلمان
ه در محتتیط استتالمی بتتزرگ شتتده و کتتفتتردی  ماً رده استتت: مستتلّ کتتایتتن مرجتتع تقلیتتد تصتتریح 

 توانتدمین استته نیتز انجمتن استالمی نندکند و دعوتاه دانشجویان آن مسلمانکدانشگاهی در 
 اندیشتۀبا بیتانی دیگتر ایتن  استند. او ناچار کرا مطرح  مسأله یکاتولیکصورت برهنه و با بیان به

 ند و بگوید:کوارداتی را تحت عنوان نواندیشی دینی مطرح 

 .«هستی...اد الهی از پیامبر است با امد موحدانۀتفسیر  هستی.تفسیر پیامبر است از  قرآن  »

با آنهه  ،دانده خود را مسلمان و پیرو پیامبر میک ،: بیان این فرد نواندیش دینیدشومیال سؤنون کا
 اندیشد چیست؟وحی محمدی می دربارۀ اتولیکک دانشنامۀ

از آن رفتت و الم مستیحی میکتها به درس شب ،این نواندیش به هنگام اقامت در آلمان اینکهجز 
 ثیر پذیرفته است؟تأ
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 و هستتممن مسیحی  گویدمیه آن کبا این تفاوت  ،ترین تفاوتی بین این دو هست؟ چراوچککآیا 
 این نواندیشخود اوست، ولی  ساختۀ : قرآنگویممیو از این جهت  پذیرمنمیرا  محمد)ص(آیین 
 .کندمیوارداتی را با این عبارت بازگو  اندیشۀدر لباس اسالم و مسلمانی، همان  ،دینی

 رده استکها را عنوان سیستکمار نظریۀهایی از سخنان خود، در بخش ،شبستری
 دربتارۀهتا اتولیکک نظریۀتنها وی نه اینکهالله سبحانی یادآور شده است: باالتر از آن حضرت آیت

ل ادیتان و کت دربارۀها سیستکمار نظریۀ خود،هایی از سخنان در بخش ،هکرده بلکبازگو پیامبر را 
ی کمتتافیزی جنبتۀ استت وبشر  ساختۀ: اصل دین گویندمیه کرده است ک  کوحی را منع پدیدۀ

 .مملو از این سخنان است( اوهای های ارانی و نوچهتابکندارد )و 

انستان بنابراین، دین هتم از : »گویدمیه کبه این عقیده است لمات این نواندیش اشاره کبخشی از 
هتم از ، هنتر دشتومی، علم هم از انسان شتروع دشومی، فلسفه هم از انسان شروع دشومیشروع 

درستتی متاورایی استت بنتده بترایش معنتی  دیتنه کت را . بنابراین، این تعبیتردشومیانسان شروع 
 .«دانمار خود آدمی میکرا  داریدینو بنده دین  .. چون اصالً .بینمنمی

اند، اعتقاد شتدهنون از آن دست برداشته و به آن بیکا هم هاآنه خود کها، سیستکماررار سخن کآیا ت
نادرستی ختود را در عمتل ه کورانه؟! آن هم تقلید از نظریاتی کورکآید یا تقلید نواندیشی به حساب می

 اند!!نار گذاشته شدهکجهان متمدن، براثر پیشرفت علم،  سوی اند. ازردهکو تجربه ثابت 

و  کنتدمیار دیگتران انتقتاد کتالم خود از پیروی نستنجیده از افکشگفتا این نواندیش دینی در آخر 
از بایتد باشد، ر باشد اهل تعقل که وقتی انسان بخواهد اهل فک گویممیاین را دوستانه :»گویدمی

 .«نیست...ار درستی کورانه کورکورانه غلط است... تقلید کورکتقلید  ندکبای طلب ارشاد عده

 یتک ۀزیبنتد ها،سیستکمار هایاز اندیشه آنو بدتر از  اتولیککاز مسیحیان  ،آیا پیروی نسنجیده
 های دینیوب اندیشهکسر دستاویزی برای« مدرنیته» نواندیش مسلمان استی

مجتهتد در ادامه و در پاسخ به بخش دیگری از شبهات وارد شتده توستط  ،یالله سبحانحضرت آیت
رده و کتپیوستته تجدیتد نظتر  ختودیفیتت زنتدگی که انسان در کی نیست کآورده است: ش ،شبستری

جتا و زنتدگی کهای گلی امل نهاده است. زندگی در خانهکزندگی فردی و اجتماعی او پیوسته رو به ت
شتی کآب لولتهو استتفاده از  جتاکنهرهتای بتاز  آلودۀهای گیری از آبجا؟ بهرهکها خراردر آسمان
هتای مردمتی و نظتامهتای ومتکجتا و حکهای فردی و استبدادی گذشته ومتکجا؟ حکبهداشتی 
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  اول توقت پلتۀبشتر در گتاه هتم امل بشر است و هیچکت الزمۀها جا؟ این نوپدیدهکپارلمانی امروزی 
 متفاوت بوده است.رده و زندگی مردم دوران نوح با زندگی مردم رومیان مسیحی بسیار کن

و : »دشتومیدفاعی یتادآور  بنیۀه در تقویت ک آنجاتا  استامل زندگی کاسالم نیز طرفدار این نوع ت
  ِ وَّ م  ِمن  ق  ت  ع  ط  ت  ا اس  م  م  ه  وا ل  ِعد 

 
 .«آماده سازیدرویی با دشمنان توانید برای رویاه میکهر نیرویی ؛ أ

 مستلمانان ،و زمتین هاناو تدبر در آستم دانشوی ادامه داده است: در پرتو دعوت اسالم به علم و 
افی کتایتن متورد تمدنی نوی را پدیتد آوردنتد و در  حلقۀردند و کهای علم را تسخیر قله قدمبهقدم

 ،دانشتمندان غربتیبیست تتن از  نوشتۀ الممیراث اس تابکباالخص  بنگرید.است به تاریخ علوم 
 معناست.گواه این  ،خدمات مسلمانان به جهان علم و دانش و پیشرفت تمدن دربارۀ

ل در مسائهای نو یعنی تطبیق زندگی براساس داده« مدرنیته»رده است: کتصریح  الله سبحانیآیت
جایگاه مدرنیتته  بایدگو نیست، ولی در این میان وسیاسی، فردی و بهداشتی جای گفت ،اجتماعی

جایگتاهی بترای  ،آنم بتر کو قتوانین حتا آفترینشرا به دست آورد. در مسائل مربوط بته جهتان 
ضترب فیثتاغورث م بر جهان هستی ثابت و پابرجاستت. جتدول کزیرا قوانین حا نیست؛مدرنیته 
ارشتمیدس و ستایر مثتل قتانون  ،رده و قوانین شتیمیکمیت خود را حفظ کحا استسال هزاران 

 جای مدرنیته نیستند. دارنده نتایج قطعی ک آنجادر  ،علوم

هتای لباس متغیتر  مسائل  نهاد.وی افزوده است: در مسائل دینی، باید بین امور ثابت و متغیر فرق 
 استت؛و پایتدار اما اصل و ریشه ثابت  دشومی  ه مطابق زمان، لباس عوک هستندمسائل ثابت 

در راه  استتقامتصتبر و ی، کتی بته نیکپادار نی ،روی، مسائل حفظ عدالت، عمل به پیمانازاین
ه کت هستتندثابتت استالم از اصتول  اخالقتیها اصل عقیتدتی و رامت انسانی و دهکهدف، حفظ 

 ند.شومین گاه دگرگونی نپذیرفته و تابع مدرنیتههیچ

 مستلماناناگتر  است.های بسط عدالت در جامعه، قابل دگرگونی اما لباس این اصول، مثاًل شیوه
شتور قتانون کو اگتر بترای  عتدالتابزاری است بترای بستط  پارلمانچون  ،اندپارلمان را پذیرفته

قوانین اساستی زی اجرایی ریه برای برنامهک ،ه پارلمانکاند، به خاطر این است ردهکاساسی تنظیم 
 ند.کاز اصول آن تخطی ن ،کندمیتالر 

وحتی الهتی ه از کتهای دینتی وبی اندیشهکی باشد برای سراهنابه« مدرنیته» مسئلۀبنابراین، نباید 
 وین و آفرینش و فطرت انسان دارد.کسرچشمه گرفته و ریشه در ت
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 .انه استکودکدتی و فلسفی تجدید نظر بدون دلیل در مسائل عقی
در ه چتون کتانته استت کودکر کتتف کی امالً ک رکتفالله سبحانی یادآور شده است: این نوع آیت

پت  در مستائل عقیتدتی  ،کنیممتیخود از وسایل و ابزار متدرن استتفاده  روزانۀمسائل زندگی 
بته دور بریتزیم و  را هتاآننتیم و بتدون دلیتل و ضترورت کفلسفی نیز باید هرروز تجدید نظر و 

 جدید و وارداتی را بپذیریم.مبانی 

چیتز همتهرا بته  ساخت، هرگز مدرنیتهاگر این نواندیش دینی اصول ثابت را از اصول متغیر جدا می
 داد.گسترر نمی

 .ها قرار گرفته استسیستکهای مارثیر نوشتهتأشبستری تحت 
جادوگران اهنان و ک اختۀوپردواقعیت دین را به نوعی ساخته هاسیستکماررده است: کوی اضافه 

برند تا از شر جن میمردم در هنگام بیماری به دعانویسان پناه  اینکهدعانویسی و  دربارۀو  دانندمی
 مستئلۀ کدیتن را یتو  کننتدمیفرستایی قلتم یابندنجات  ،اندشده هاآنبیماری  مایۀه ک ،هاو پری

 نمایند.میخرافی قلمداد 

تحتت خود آورده است: ایتن نوانتدیش دینتی  نوشتۀدر بخش دیگری از الله سبحانی حضرت آیت
مردم دیروز ه کهای غربی قرار گرفته و این اندیشه در مغزر جا گرفته سیستکهای مارثیر نوشتهتأ

 خواهند!فلسفه میچیز را از علم و مهه امروزخواستند و در زندگی چیز را از دین و دعا میهمه

 .رده استکمانده معرفی را خرافی و عق  سال پیش تبریز شصتاین نواندیش دینی مردم 
 سبحانی در ادامه آورده است: للهاآیت

 شصتته کتمتن یتادم هستت » :گویتدمیچنتین  زندگی شصت سال پتیش متردم تبریتز دربارۀو 
 که یتکتی بتود اهنتاوچته دو خکنشستتیم آن طترف ه ما در تبریتز میکای پیش در آن محله سال

بنتده را هتم  بتود.این دعانوی  خیلی شتلوغ  خانۀخانه دعانوی  بود. ه صاحبکداشت ویی کس
ه دعایی برایم بنویسند... خیلی وقت پیش دوباره رفته بودم تبریتز ک هاآنبرده بودند پیش دفعه کی

اند و هرچته یی بلنتد ستاختههاناستاختم ها.خانتهها خبری هستت و نته از آن آن دعانوی  نه از
ه دین متردم ایتن کگوییم صد سال پیش ن میاآلاضافه شده است. ما این را  پزشکمطب بخواهیم 

نتد... همتان کردمیهتا حتل التشتان را از آن طریقکنبود مراجعه به دعتانوی  بتود. مشجوری 
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را شتفا  هتاآنه بیمتاری کتدینتی ندارنتد  ادعیتۀدیگتر ایتن انتظتار را از اوراد دینتی و  متتدین  مردم 
 .«ظریفی است تۀکن .دشومیم که از دین بود کیعنی انتظاراتی  پزشک؛روند پیش می بدهد

روشتن رده و متردم شتجاع و کتنشناسی کنم دینیه این نواندیش کیم شومیدر این مورد، یادآور 
مانتده عقبتتا ایتن انتدازه خرافتی و  ،اندسال پیش بوده 921گذار مشروطیت در ه پایهک را، تبریز

جتای بته ،همیشتهرده است، تو گویی آنان مانند قبایل ابتدایی دوران نخست تتاریخ بشتر کمعرفی 
ن نوانتدیش ه ایتکتدر اطراف همان محلی  اند.بردهمیبه دعا و طلسم پناه  ،استفاده از علم و دانش

 اند:مرجع طبابت بوده حاذق   پزشکرده است، چند کزندگی 

ه کتاستت  ان جهدانکزندگی پزش تابکفرانسه و مؤل   ردۀکه تحصیلکالدوله . مرحوم فیلسوف9
 ؛جلد آن تا حرف ص چاپ شده است کی
 ؛اظم معروف به طبیبک. مرحوم میرزا 3
 ؛اممقعلی مجیر مولوی جراح عالیتر محمدک. د2
 .ی در آذربایجانکپزشگذار چشمزاده پایهتر صفیک. د4

تتر کمرحتوم دمانند  ؛دام برای خود نام و نشانی داشتندکه هرکبزرگی بودند  اطبایو در سطح شهر 
تتر کهتا ددهتر رضی استالمی و همهنتین کهای داخلی، دمتخصص در بیماری ،حسین اردوبادی

 اند.بوده هانارستبیما گردانندۀه دارای مطب و کدیگر 

 ند!کملت بزرگ را این همه تحقیر  کی انسانه کرامت انسانی است کچقدر دور از 

)ع( صتادق  مان اجتماع است. امتاکی از ارکی یکو پزش پزشکه کی از آن است کتعالیم اسالم حا
نباشتند، چیز و اگر این سه  نیستنیاز چیز بی شوری در امور دنیا و آخرت از سهکفرماید: هیچ می

 تباه خواهد شد: هاآنزندگی 

 ؛. فقیه و دانشمند و پرهیزگار9
 ؛ه مردم از او فرمان برندکردار کم و فرمانروای راستک. حا3
 ار.کدانا و درستپزشک . 2

 .نوگرایی در پرتو وحی صورت گیرد
به معنی آن ه کخواهد، بلیچیز را از دین مه بشر همهکبه این معنی نیست  دینانتظار بشر از  مسئلۀ
نهتاده، و برعهتدۀ ختود بشتر  هردکتوت کوحی از آن ستکه  آنجادر مسائل بنیادی زندگی ه کاست 
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پرتتو آن و ند و نواندیشی و نوگرایی را نیز در کت کرور و نگرر را از دین بیاموزد، و در پرتو آن حر
 با راهنمایی آن بجوید.

تنهتا در  .ول قترون، بترای اهتل تحقیتق روشتن استتدر طت ،یکخدمات اسالم بته جهتان پزشت
 دار حضور داشتند.در قرن چهارم، چهارصد مامای پروانه ،جرجی زیدان نوشتۀطبق  بغداد

نطلبتد، نتد و از او شتفا که انسان دست به درگاه الهتی دراز نکبه این معنی نیست  کرجوع به پزش
 گاهی از اسباب شفا است. زیرا دعا نیز

 .رده استکار کاین نواندیش دینی عصمت پیامبران را ان
دینی ایتن اری این نواندیش کهای ابتی از اندیشهکدر ادامه آورده است: ی الله سبحانیحضرت آیت

دو چیتز این مورد به و در  استرده کار که انکعصمت پیامبران را زیر سؤال برده، بلفقط نهه کاست 
 :کندمییه کت

و را ختدا دانستتند  ه مستیحیان عیستٰی کتالم مسیحی در فرهن  اسالمی به ایتن بیتان کثیر تأ. 9
 را معصوم. پیامبر مسلمانان

 .اندب گناهانی شدهکرسد پیامبران مرتبه نظر می هاآنه در کها و روایاتی . آیه3

خترد م کتو ح مسلمانان عصمت پیامبر را از ختود قترآن که یمشومیمطلب نخست یادآور  دربارۀ
صتتورت روشتتن بیتتان شتتده المتتی بتتهکهتتای تابکانتتد. دالیتتل عصتتمت در ردهک ستتتفادها

 مراجعه فرمایند. 221تا  311، ص 1، جلد منشور جاوید تابکتوانند به مندان میعالقهاست. 

لمتان کمتدر میتان  ،های تاریخ اسالمدر نخستین قرن ،عصمت مسئلۀ وی ادامه داده است: اصوالً 
 یمحققتان نمودنتد.میمطرح بوده است. گروهی قشری به ظواهر ابتدایی برخی آیات استشهادی 

عصتمت از  مستئلۀتابی مشابه به اثبات کدر  و فخر رازی تنزیه االنبیاء تابکدر  مانند سید مرتضی
ستفانه متأ انتد.ردهکتفستیر درستی به بودهران که دستاویز منکیاتی را آدیدگاه عقل و نقل پرداخته و 

 ل نیست.مسائجای بازگویی این اینجا 

 .جویندمیتبری  گان اهل سنت از آنانه بزرکاست « حشویه»پندارد نظر آنچه این نواندیش می
عصمت انبیا، ای مانند مسألهدر  ،الله سبحانی در ادامه آورده است: مرد محقق و نواندیش بایدآیت

گتاه بستنجد آنطترفین را بتا هتم  ادلتۀند و کهای نخست تا به امروز بررسی را از قرن مسألهتاریخ 
 ر جدیدی است!کف پنداردمیآنهه او ه کند تا دچار این توهم نشود کاظهار نظر 
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تبتری  هتاآنه بزرگتان اهتل ستنت از کاز اهل سنت است « حشویه»گویید نظر تازه آنهه شما می
 جویند.می

 این نوآوری دینی و نواندیشی دینی است؟! جایک

اینجتا در ا آی است.ه خود این نواندیش نیز پیامبر را در تبلیغ معصوم دانسته ک دشومیسؤال اینجا در 
 الم مسیحیان نیست؟کگرفته از الهام اواعتقاد به عصمت 

در ستی ک دشتومی: »گویتدمیعدم عصتمت آنتان گرفتته و  نشانۀ رانیایش پیامبران  اینکهشگفت 
 .«ند؟....کند و باز نیایش واقعی بکی نکخودر احساس نقص و تاری

و صتتافی استتت  پتتاکاز روان  یکآنتتان از عظمتتت خداستتت و حتتا درک نشتتانۀ پیتتامبرانعبتادت 
منتان مؤبته تعبیتر امیتر  .پرستتدمتال مطلتق میکرده و او را بته ختاطر کت درکعظمت حق را ه ک

 اند.پرستش یافته شایستۀآنان خدا را  ؛«اهال للعباد ک... بل وجدتکما عبدت»)ع(: 

و متدعا باید بتین دلیتل باشد؟ آیا ن تواندمی هاآنچه دلیلی بر صدور گناه و خطا از  پرستشاین نوع 
 توان این دو مطلب را به هم ربط داد؟ای باشد؟ آیا میرابطه

 پرستیدند؟خدا را می اینکهبه دلیل  زدمیاز پیامبران گناه و خطا سر 

 .نداردای به مقام پیامبران ترین اشارهوسککرم)ص( کا این نواندیش دینی در روز رحلت پیامبر
 این مطلب آمده است: امۀاددر 

این بتاره توضتیح االیام در و اما آنهه در دعاها وارد شده است و دستاویز این سخنرانی گردیده از قدیم
 آوریم!میاینجا را در ه اجمال آن کپاسخ متقنی دارد  مورددر این  بن طاووس داده شده و مرحوم سید

هتای آنتان دلپایان او بر شعاع علم و دانش بی اند،جهان هستی مربوط مبدأبا  پیامبران مستقیماً »
 هاآنایمان و تقوای علم و  است.ه از دیگران مخفی کار است کآش هاآنتابد، حقایق بسیاری بر می

لحظته ستلب  یتکه کتنتد انزدیکای به خدا به اندازه هاآنترین درجه قرار دارد. خالصه در عالی
 .دشومیلغزشی محسوب  هاآنبرای  خداوندز توجه ا

 هتاآنبترای  دشتومیروه شتمرده کته برای دیگران مباح یتا مکبنابراین جای تعجب نیست افعالی 
نسبت داده شتده  هاآندر آیات و سخنان پیشوایان بزرگ دینی، به  ،هکنامیده شود. گناهانی « گناه»

 حسنات  »معروف  جملۀاند همه از این قبیل است و دهبرآم هاآنو یا خود در مقام طلب آمرزر از 
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 ناظر به این حقیقتت «دشومیگناه مقربان خدا محسوب  خوبان   یکاعمال ن؛ سیئات المقربیناالبرار 
 است.

شتوند و ای از این حالت غافل رو به سوی او دارند هرگاه لحظه هستند وهمیشه متوجه خدا  هاآن
همین مقدار فایده بپردازند، مکخوردن و آشامیدن و نشستن در مجال   ارهای مباحی از قبیلکبه 

)ص(  رمکتا. پیتامبر کننتدمیداننتد و از ختدا طلتب آمترزر غفلت را برای خود گناه و خطتا می
دلتم گترد و غبتاری من گاهی بر ؛ فر بالنهار سبعین مرهاستغانه لیران علی قلبی و انی »فرماید: می

 .«خواهممینشیند و هرروز هفتاد بار از خدا آمرزر یم

تجلیتل از عنتوان رم )ص( و بتهکته این نواندیش دینی در روز رحلتت پیتامبر اک اینجاستشگفت 
ستخنرانی نیستت، انسانی دعوت شتده استت و آنهته در ایتن  جامعۀرسول خدا و خدمات او به 

ل آن حضرت و فضائپیامبر اسالم و باالخص خصوص ترین اشاره به مقامات پیامبران و بهوچکک
اعتترا   هتاآنحضرت به آن  دربارۀگرایان ه حتی یهودیان و مسیحیان و مادیکهایی است ارزر

 اند.ردهک

از وقتت ه مشغول سخنرانی بودید و صدها ساعت ک ،آخر از این گوینده باید پرسید: این همه مدت
 تاو تقویتدیتن را در قلتب ای برد؟ آیا ایمان او را باال بردیتد؟ شنوندگان را گرفتید، شنونده چه بهره

 ؟ یا جز تردید و دو دلی عاید مستمع شما نشد؟!ردیدک

 استتنشتده ولی آنهه در این سخنرانی گفته  ،است« انتظار شما از پیامبران»عنوان سخنرانی شما 
صتحیح آن ایتن است و تعبیتر  وارداتی اندیشۀخود این عنوان، نوعی  اینکههمین است. گذشته از 

 انتظار دین از بشر یا انتظار خدا از انسان چیست؟که است 

 .ستهااینلغزش این نواندیش دینی در سخنان اخیر بیش از 
 رده است:کتصریح  الله سبحانیآیت

وی، ی سخنان الهدر الب ،ه خدمت دوستان عر  شد و ااّل کلی است کرشته نقدهای  یک هااین
 ه در این صفحات بگنجد.کلغزر بیش از آن است 

مرحتوم ن فرزند مجتهد عتالی مقتامی ماننتد شأدر پایان آورده است: آیا  الله سبحانیحضرت آیت
از جتای تجلیتل بته ،ه روز رحلتت پیتامبر اعظتمکتاین استت  اظم شبستریکالله حا  میرزا آیت

 ند؟!کار معرفی کخدمات آن حضرت، او را خطا
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دارد بایتد  ،ی تبریتزیکمل حا  میرزا جواد آقا ،خاندان عارف واالمقام با ه نوعی نسبتکآیا فردی 
 خود آنان بخواند. اندیشۀدین آنان را  ،عرفانی پیامبران کجای سخن در سلوبه

او  دیگتراناللته حجتت و آیت، آیتات عظتامی ماننتد لطیمتیاز دوران یتیمتی و  ،هکتیا شخصتی آ
او  مکتحجتیته بتا ستن  مدرستۀدر  ،انتدبته او محبتت نموده انکاماند و در حد ردهکسرپرستی را 
قلم ام مدیریت رسیده و به مق تب اسالمکم مجلۀدر  حوزهاند، سپ  تحت تربیت بزرگان پذیرفتهرا 

عنتوان استالمی بته جامعتۀها را نادیده بگیرد و در این همه محبته کاین است اند، به دستش داده
 1  است؟!کسی دچار پارادوکنون چهکند؟ اکقد علم « اپوزیسیون دینی»

 
  

                                                                                                                                                              

 .9281 اسفند غیره، و ایرنا فارس، دولتی هایخبرگزاری ،اطالعات روزنامۀ: منبع. 1
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 ایدی!سرا زبان تهمت و تخری  گشوده
 یسبحانجعفر به اعتراض پاسخ مجتهد شبستری   

 ؛الله جعفر سبحانیآیت

اظهتتارات جنابعتتالی را پیرامتتون  ،9281در آختترین روزهتتای ستتال ؛ پتت  از ستتالم و تحیتتات
های وابسته بته دولتت بتا که از سوی خبرگزاری ،جانب در دانشگاه صنعتی اصفهاناینسخنرانی 

م. از آن ستخنان هتم متعجتب و هتم خوانتد ،صورتی بسیار گسترده منتشر شتدفراوان بهوتاب آب
که بیش از شصتت ستال  ،بینم یک استاد علوم اسالمیشدم. تعجب من از آن است که میمتأس  
اسالمی زحمت کشیده، با سروصدای فراوان مطالبی نگاشتته کته از هرگونته نقتد علمتی در علوم 

هتم از آن روستت های خالف واقع است. تأس  متن ای از دعاوی و نسبتمجموعه واست تهی 
عاقبتت  اینکتهیتابم و از شتما نمی ستتۀگفتتن را شایگونه ستخنعنوان دوست سابق شما آنبهکه 
اید ناخشنودم. در همان روزهتا بته شتما وعتده دادم کته پت  زبان تهمت و تخریب روی آوردهبه 
، امتا نته از مکنمتیبه آن اظهارات پاسخ گویم. اکنون به آن وعتده وفتا  ،9288تعطیالت نوروز از 

دانم ذهتن مخاطبتان شتما و اخالقتی ختود متی فۀروی که وظیمناظره یا منافسه، بلکه ازاینباب 
 های خالف واقع روشن کنم.آن دعاوی و نسبت دربارۀرا خودم 

نمتوده و ین اسالم بشر را به تفکر و اندیشیدن دعتوت یآ»اید که گفتهشما پ  از آن ،آقای سبحانی
ستیئات طبتق معمتول گریتز بته  ،«دانستته استت هاانسانهای ایمان راسخ در از نشانهآن را یکی 

ریزی برنامه« یزدایاسالم»سالیان درازی است که غربیان برای »اید: اید و چنین نوشتهان زدهبیغر
ند تجربه دریافتولی با  ،دهدمیرا تشکیک در نبوت پیامبر اسالم تشکیل  هاآن برنامۀکرده و اساس 
تتوان بته مقصتود میصتورت خزنتده اما بته ،صورت صریح و آشکار سازگار نیستکه تشکیک به

به نفی نبتوت و نفتی صورت خزنده رسید. از این جهت راه دوم را بر راه نخست ترجیح دادند که به
اید: ایتد و نوشتتهپرداختهگاه شما بته نواندیشتی صتاحب ایتن قلتم در بتاب دیتن آن .اسالم برسند

" ستموم" اسالمزیر مدخل است که  دانشنامۀ کاتولیکگونه نواندیشی دینی  بهترین منبع برای این»
بترخالف  ،در ایتن گستترهی کترده و فرستایخود را ریخته و آنهه توانسته استت در ایتن متورد قلم

آن از اسالم این استت کته و یکی از تفسیرهای تاخته است  صریحًا بر پیامبر و قرآن ،سیاست کلی
خود اوست و او از طریق قرآن وپرداخته بلکه قرآن ساخته ،محمد وحی را از خدا نگرفت گویدمی

. سپ  با اشاره به «دادخبر می ،رسیده بود هاآنکه در طول زندگی خویش به  ،های خوداز اندیشه
بتزرگ شتده و در دانشتگاهی کته که در محیط استالمی مسّلمًا فردی »اید: صاحب این قلم گفته
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صتورت برهنته و بتا به تواندمینکننده نیز انجمن اسالمی است ند و دعوتادانشجویان آن مسلمان
وارداتی را تحت عنتوان  اندیشۀاین او ناچار است با بیانی دیگر  کند.را مطرح  مسألهبیان کاتولیکی 

پیتامبر استت بتا  موحدانتۀتفسیر  هستی.تفسیر پیامبر است از  قرآن نواندیشی مطرح کند و بگوید
کته ختود را مستلمان و پیترو  ،این نواندیش دینی انبی دشومیال سؤاکنون  امداد الهی از هستی...

اندیشتتد چیستتت؟ آیتتا دربتتارۀ وحتتی محمتتدی می دانشددنامۀ کاتولیددکآنهتته بتتا  ،دانتتدپیتتامبر می
ین آیمن مسیحی هستم،  گویدمیبا این تفاوت که او  ،این دو هست؟ چران تفاوتی بین تریکوچک

ولی این نواندیش دینتی در  ،خود اوست ساختۀقرآن  گویممیاین جهت  ازپذیرم و محمدی را نمی
 «. کندمیوارداتی را با این عبارت بازگو  اندیشۀمسلمانی همان لباس اسالم و 

هتا سالدر نبوت پیامبر اسالم از سوی مسیحیان، مخصوص  ،تشکیک اوالً  ،جناب آقای سبحانی
و  مدینتههای اخیر نیست. از همان آغاز تالقی مسلمانان و مستیحیان در ها ویا حتی قرندهه ویا

ها تشتکیکن در بسیاری از نقاط دیگتر دنیتا ایتن و پ  از آ قدیم و پ  از آن در بغداد سپ  شام
گونته  ایتناند. نوشتته هاآنهای زیادی در پاسخ صورت گرفته است و متکلمان مسلمان هم کتاب

وجته یچهبتهای کاماًل طبیعی است. ثانیًا شما ها در برخورد و تقابل ادیان با یکدیگر پدیدهتشکیک
غربیتان بترای های درازی استت کته ید سالگویمیمدارک متقن اید که به استناد کدام نشان نداده

ی و یتا کتدام نهادهتایمنظورتان از غربیان چته کستانی، چته  اند.کردهریزی برنامه« یزدایاسالم»
« یزدایاستالم»ها چیستت؟ اصتاًل منظتور شتما از ها هستند؟ کلیات و جزئیات این برنامتهدولت

در متدخل  ،چتون کاتولیدکدانشنامۀ ید گویمیزدود؟ ثالثًا شما توان چیست؟ اسالم را چگونه می
را ریخته است. آیا خود « سموم»از این راه  کردههای پیامبر معرفی را محصول اندیشه اسالم، قرآن

و قترآن و پیتامبر را استالم  دربتارۀمسیحی نظرات ختود  دانشنامۀاگر یک محقق مسیحی در یک 
یتک متتکلم انتظتار داریتد عنوان ؟ آیا شما بهکندمی« ریزیسموم» ،ن خود بنویسدبرای خوانندگا

منسوب کند و قرآن را کتتاب خود دین اسالم را به وحی  دانشنامۀیک مسیحی مانند من و شما در 
شتما در آغتاز ستخنان ختود . رابعتًا مگتر کنتدمیریزی ستموم ،وحی بداند و اگر این کار را نکند

اگتر واقعتًا بته ایتن  دارد؟متیو از تقلیتد برحتذر  کندمیرا به تفکر دعوت  هاانسانسالم اید انگفته
خود را دربتارۀ استالم بیتان تفکر و تحقیق  نتیجۀچرا وقتی یک محقق مسیحی  ،موضوع معتقدید

هتا به قول شما غربی کنیممیتر، فر  و از همه مهم ،نامید؟! خامساً ریزی میآن را سموم کندمی
سخنرانی من در دانشتگاه صتنعتی و  آراکردن اند، شما از مربوطریزی کردهی برنامهزدایاسالمبرای 

رواضتح ؟! پ  کنیتدمیدینی را تعقیتب و یا  ،ها کدام هدف علمی، اخالقیریزیاصفهان به آن برنامه
افتد. اما شما میوجه مقبول نهیچندارد و بهنزد اهل نظر ارزر  ربطبیهای دادناست که این ربط
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ی بته اهناافس سیاسی  که برای مقاصد  ،هاناهمکه فکرتان به عوام معطوف است ظاهرًا به تحریک 
وپنج کنید صاحب این قلم پ  از پنجاه القاعوام خواهید به اند، میی غربیان پرداختهزدایاسالمنام 

و  افترارا جز  القایان شده است! این ی غربدایزاسالم عامل ،سال تحصیل و تحقیق اسالم و بیان آن
توان نامید؟! من حق دارم از چه می« معصیت خدا»مخاطبان و باالخره کردن هتک مؤمن و گمراه

پیشه در سخنان ختود سواد و خشونتای از خطیبان بیشکایت برم. اگر پارهی قضایشما به مراجع 
 آرایافکتار و  «تهاجم فرهنگتی غترب»با حربۀ بافند تا طبق معمول هم میهبآسمان و ریسمان را 

اما این قبیل کارها از یک  !کنندمیخار  کنند، آنان کاری مقتضای طبیعت خود مؤثر را از صحنه 
اید آنهته شبستتری شما نوشتته سادساً باشد. علوم اسالمی شایسته نمی باسابقۀاستاد عالم دین و 

 پرداختتۀوقرآن ساخته گویدمیاید او هم آمده و گفته کاتولیکدانشنامۀ همان است که در  گویدمی
رستیده بتود در قترآن  هتاآنرا که در طول زندگی خویش بته  هاییاندیشهاست و پیامبر  پیامبرخود 

 است.آورده 

اقتاًل ایتن فضتیلت  ،ازیتدتمی هتاآنکه شتما بته  ،همان محققان غربی کنممیبه جنابعالی عر  
نتد خوانمیآثتار او را بادقتت  همتۀنخستت تقریبتًا  ،کننتدمیدارند که وقتی نظر دیگران را نقتد را 

صتتاحب نتراشتتند و بتته حقیقتتت در مقتتام نقتتد، ستتر بی ،نستتبت ختتالف واقتتع بتته او ندهنتتد وتتتا 
ا استتناد بته آنهته دم دستت و تنها ب کنیدمیبمانند. چرا شما خود را با این فضیلت آراسته نوفادار 

دهیتد و ستپ  آن شتخص را تخریتب قرار دارد نخست بته کستی نستبت ختالف واقتع میشما 
 ،لمفصت مقالۀصورت یک را نخست به« قرائت نبوی از جهان» نظریۀصاحب این قلم ؟! کنیدمی

دیگتر در توضتیح آن  مقالتۀمنتشر کرده و پ  از آن هم شش  ،مدرسه نامۀدر فصل 9271در بهار 
علت سانسور مطبوعات، آن مقاالت فقط در اینترنت منتشر شده است. ختوب به ،نوشته کهمقاله 

زدید تا نخست به دست آوریتد کته صتاحب ایتن قلتم واقعتًا چته شما سری به آن مقاالت میبود 
یتد کردمیخوب بود امانت را رعایت  ،کنیدمینقل قول  هاآنو از  ایدرا خوانده هاآنیا اگر  گویدمی

گتاه ید و آنکردمیدرستی نقل آورده به وحی و قرآن دربارۀصاحب این قلم در آن مقاالت و آنهه را 
 مقالتۀی کوتتاه از فرازهایاینجا گفتید این همان سخن مسیحیان است. من در تاختید و میمیبر او 

تتا معلتوم شتود نستبتی کته  کنممتیرا برای خواننتدگان نقتل  (3( و )9) «قرائت نبوی از جهان»
 باشد:اید تا چه اندازه خالف واقع میصاحب این قلم دادهبه 

ایتن بتوده اند. دعوی او پذیرفتهآن را نمی مخالفانچه دعوی داشته که  محمد)ص(پ  حضرت »
 از طریتقبرانگیختته و او را  برگزیتدهار خداونتد او را ویوه است که بنابه تجربه که او یک انسان
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گفتتن در ( توانا ساخته استت. ایتن تواناستازی بته ستخنگفتن )تالوت قرآنبه این سخن "وحی"
محصول وحی آید که قرآن دست میه آیات قرآن ب مجموعۀ. از دشومیاصطالح قرآن وحی نامیده 

خداونتد استت... از ست و نه خود وحی. در قرآن، وحی همان اشاره و انگیختن است که فعتل ا
یعنتی خوانتدن آیتات پیامبر و تکلم او  تتکلم خدا با نبی اسالم است که سبب بعث وحی   ،نظر قرآن
ای از طریق وحی گونهشد... ممکن است چنین تصور کنیم که تکلم خداوند با نبی اسالم قرآن می

از حقیقتت آن تکلتم  تتوانیممینای بوده است... و به همین جهت علیم الهی با ارتباط زبانی ویوهت
گفتتن که وحی ستبب ستخن دشومیتوان گفت از قرآن فهمیده می. )وحی( تصوری داشته باشیم

مصح  محصتول  اینکهیا  خداستکالم  بردارندۀمصح  در اینکهپیامبر در مصح  بوده است یا 
مصتح  عتین کتالم خداستت. بنتابر قترآن، توان گفتت ت و امثال این تعبیرات. اما نمیوحی اس

سازد تا سراسر جهتان توانا می "ای ویوهگونه" بهکه این خداست که او را  کردمیپیامبر)ص( تجربه 
 1«."قرائت کندآیات خدا تجربه کند و آن را موّحدانه " را

به متن چگونه  ،با وجود این تصریحات مکرر که مالحظه شد ،پرسممن از شما می ،آقای سبحانی
ایتد چگونه گفتهخود پیامبر و نظرات خود اوست؟  ۀوپرداختساخته قرآن گویممیاید که نسبت داده

 ! اگتر ایتن؟ریتزممیهای مسیحیان را زیر پوشش اسالم و مسلمانی در حلقوم مستلمانان تشکیک
اید و اگتر افتترا شتدهمرتکتب  ،ایتدحال آن نسبت را بته متن دادهاید و درعینتصریحات را خوانده

مفهتوم وحتی بتا متن معنتا و  دربتارۀاید. اگتر شتما به من تهمت زده ،ایداید و نسبت دادهنخوانده
د. متن یشتومیمتوسل اخالقی  های غیرچرا برای رد نظرات من به این شیوه ،اختالف نظر دارید

قرآن محصول وحی استت که  ،زبانی و هرمنوتیکی و ادبی خود در باب این نظریه را تمبانی فلسفی 
باشتد در دستترس می هاآن همۀکه  «قرائت نبوی از جهان» گانۀهفتدر مقاالت  ،و نه خود وحی

در یتک  گتویممیبه چه دلیل ام که نشان داده آنجاام و پ  از این هم بیان خواهم کرد. در بیان کرده
فهمیتد )متن از چگونته « عتین کتالم ختدا»عنتوان توان مصح  شتری  را بتهفهم همگانی نمی

پیامبر عبارات مصتح  را آیا واقعًا  اینکهو نه از  گویممیشدن مصح  برای همگان سخن فهمیده
ام کته چگونته نشتان دادهجتدا هستتند(. و  یا نه. این دو مطلتب کتاماًل از یکتدیگر از خدا شنیده

مراجعه بته آن مقتاالت و  °مفیدمتن مصح  قرائت نبوی از جهان است. رور درست و  گویممی
و  هتاآنتحریت  هتای جتدی و یتا باشتد و نته تجاهتل و تغافتل از آن بحثمی هتاآننقد علمتی 

                                                                                                                                                              

گاهی بیشتر از آرای محمد مجتهد شبستری دربارۀ قرآن، رک: مقاالت پانزده .1 در « قرائتت نبتوی از جهتان»گانتۀ برای آ
 .mohammadmojtahedshabestari.comآدرس اینترنتی: 
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نقتدهای علمتی ام کته از نوشتته ام وجانتب بارهتا گفتتهآوردن به اقناع و تحریک عوام. ایتنروی
 م.شومیناقدان سپاسگزار  آموزم و ازمی هاآنو از  کنممیصمیمانه استقبال 

بتدیع! انگیتز و یک حدس حیرت ،در تقویت آن نسبت خالف واقع و در مقام استعجاب ،. شما3
 اید:اید و نوشتهزده

هتا بته کتالس درس مستیحی شتب انکه این نواندیش بته هنگتام اقامتت در آلمتاست  جز این»
 «و از آن تأثیر پذیرفته است؟رفت می

کالس ها به ها و نه روزگرچه نه شب های اقامت در آلمانصاحب این قلم در سال ،آقای سبحانی
ختود را  تمام کوشتش ،رفت! ولی این توفیق را داشت که پ  از فراگرفتن زبان آلمانیمسیحی نمی

انتدوزد. متن ای جدید غرب و الهیات مسیحی آشنا شود و در این باب توشه فلسفۀکار برد تا با ه ب
گترداب تقلیتد و ی مترا از مانتدن در آشتنایی بسیار مسرور و راضی هستتم. ایتن آشنایامروز از آن 

قشتریات و پتای بخش معنوی و دینی بته های زندگیخصومت با عقل و اندیشه، فداکردن تجربه
 سیاستی غیترکارگیری احساسات و عواطت  دینتی جامعته بترای مقاصتد هفریبانه، بظواهر عوام

داده استت. جای بنتدگی ختدا نجتات کردن خشونت به نام دین و بندگی عوام بهاخالقی و تئوریزه
 هتاآنتوانستم ولی هنگامی  ،های اسالمی اندوختمقم دانش علمیۀ حوزۀسال در  هجدهگرچه من 

استالمی و دیتن جدید دست پیدا کردم. من امروز علوم  هایآشناییرا درست ارزیابی کنم که به آن 
است که شما علتوم فهمم. تفاوت امثال من با شما در این مراتب بهتر از گذشته میین خود را بهآیو 

ا»پندارید که اسالمی متداول در حوزه را حقایق جاودان می ب  ِتیِه ال 
 
أ ال  ِمتن  ال  ی  تِه و  ی  د  ِن ی  تی  ِطل  ِمتن ب 

ِفهِ  ل  گاهی از و به این جهت فلسفه و علم جدید را ناچیز می« خ  برای فهتم  ،ادیان دیگر راشمرید، آ
تابیتد، علتوم استالمی را برنمیدانید، نگرر انتقادی به مبانی اسالم و نه رّد آن ادیان، ضروری نمی

 کنیتدمینواندیشی در پرتو وحتی دعتوت شمرید، به ت میافکنی و یا بدعهر سخن جدید را شبهه
و آن را  کنیتدمی( خودداری شری  )قرآنشدن مصح  ولی از بحث فلسفی دربارۀ چگونه فهمیده

فقهی را کنار  خواهید دگماتیسم کالمی ونمیدر یک کالم، شما  ،و شمریدمیتفسیر به رأی مذموم 
محتدود  دایترۀشما چتون فکرتتان را تنهتا بته مل کلمه اهل تحقیق شوید. بگذارید و به معنای کا

خوانتده دانید نسل جوان درساید نمیمعطوف کردهمؤمنان و متدینان سنتی و بیش از همه به عوام 
شتده استت.  هیلیستمیشتدت دچتار نچگونته بته تتت ایترانخصوصًا در تتت و مسلمان در عصر حاضر 

های نسل امروز دیگر هتیچ نستبتی با پرسش هاآنعمال ا  های سنتی عالمان دین و دانید پاسخنمی
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د. در ارتبتاط بتا شتنومیعمتال نها و از آن ا  معنوی از آن پاسخهیچ پیام  نسلو این  کندمیبرقرار ن
 ی بهتر از کنج عافیت؟!جایمسائل سیاسی و اجتماعی هم چه 

محافتل های جدیتد زبتان در حب این قلم برای طترح هرمنوتیتک فلستفی و فلستفهکوشش صا
هتیچ  ،در عصتر حاضتر ،هاستت کته از آن مسترورم. بدانیتدیآشنایینی از ثمرات همان ت د علمی

گاهی کافی از این دانش ارزشتمندی کوشش علمتی  تواندمیها نمحقق و مفسر متون دینی بدون آ
عتالم فلستفه که تقریبًا از سه قرن پیش در  ،جدید به معنای اعم آن انجام دهد. هرمنوتیک فلسفی

صورت فلسفی تجربی فهمیدن را به ، مقدمات غیرکندمیرا بررسی « فهمیدن» سئلۀم ،ظاهر شده
زنتدگی در »و « ستنتبتازفهمی »و « بتودن انستان»نماید و عاقبت به فهمیدن وتحلیل میتجزیه

ناپتذیر مباحتث انفکاکهای جدیتد زبتان هتم از ایتن رسد. فلستفهمی هااینو مانند « جهان متن
درستتی راه نیافتته استالمی بته علمیتۀهای ساز هنوز در حوزهاست. این مباحث فلسفی سرنوشت

که مباحث الفتاظ علتم  دشومیهنوز چنین تصور  آنجاای کاماًل معدود، در است. به استثنای عده
تفستیر آن و دفتاع متدلل از آن برای فهمیدن کتاب و سنت و  اهایناصول، حجیت ظواهر و مانند 

فلسفی محکم در ایتن بتاب کفایتت فهمیدن و تفسیر و تأسی  آن فهمیدن و تفسیر بر یک تئوری 
پرستد کته اصتاًل صورت فلستفی نمیفهمیم ولی کسی بهچنین یا چنان می گویندمی. همه کندمی

است که بتوان در محافل علمی جهتان غیر از آن تفسیر فهمیدن چیست. تفسیر نوشتن برای عوام 
در چنتد  ،اگتر ایتن ستخن را قبتول نداریتدبا موازین علمی از آن دفاع کرد و به آن اعتبار بخشید. 

شترکت کنیتد تتا بتر شتما روشتن شتود کته المللتی محفل علمی )و نه سیاسی و یا اعتقادی( بین
های علمی جهتان امتروز تتا در صحنهرای هماوردی علمیه ب حوزۀج در رایهای ها و رورمقیاس

 چه اندازه ناکارآمد است.

فارستی گیرید که با استتناد بته دو سته کتتاب قدر ساده میمتأسفانه شما این مباحث فلسفی را آن
نویستید! بته مییته علیه هرمنوتیتک رد ،با قلم خودتان علم کالم اسالمی نامۀدست دوم، در فصل

« نبتوی از جهتانقرائتت » نظریۀدر  تفسیر واژۀهاست که شما از معنای انگاریعلت همین ساده
مقدمات عقالنتی سلسلهکارگرفتن یک هب آنجااید مراد من از تفسیر در اید و تصور کردهغافل مانده

 ؟!رودمیوحی کجا پ   ،د که اگر پیامبری این باشدایبرای فهم جهان است و نتیجه گرفته

از ام کته متراد تصتریح کترده «(9)قرائت نبوی از جهان» مقالۀصاحب این قلم در چندین مورد از 
ذات بته  هتاآن همۀموجودات و ارجاع شهودی  همۀدیدن " نمود" ۀعین تجرب»تفسیر در این باب، 

، نته افتتدکه اتفتاق می تجربه و فهم و تفسیر یک حقیقت است ،است و در این باب« لیتعا باری
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منظتور از تفستیر  اینکتهگردد تا چه رسد بته صورت عقالنی تفسیر میبه دشومیتجربه آنهه  اینکه
د با تجربه همان استت کته از آن متحتفسیر عقالنی و تهی از تجربه باشد. این نوع از تفسیر صرفًا 

ام و برای تفهیم آن در همان مقالته تقریتر یکتی در آن مقاله یاد کرده« هرمنوتیکی نبوی تجربۀ» به
نبتوی را معلتول امتداد الهتی  تجربتۀ گونتهاینام و عنتوان نمونته آوردهفالسفۀ معاصر را هتم بتهاز 

 ام.دانستهوحیانی 

مسلمان شمرید و اگر یک یب میگویا شما آموختن الهیات مسیحیت را هم ع ،بر آنهه گفتمعالوه
عالی یتادآور جنابدانید. به او را مستحق مالمت می ،در کالس تعلیم الهیات مسیحی حاضر شود

یهودیتت و مستیحیت و ویوه موضوعات مربوط به کریم به م که بسیاری از موضوعات قرآنشومی
جتز  ،علمیه برعهده دارید حوزۀتی آن را در که شما سرپرس ،کالم اسالمی عمدۀبسیاری از مسائل 

گاهی کامل از تاریخ الهیات مسیحی و یهودی قابل فهم نمی شما که هم متکلم هستید و باشد. با آ
 گیرید؟میهم مفسر چگونه آموختن مسیحیت را بر یک محقق مسلمان خرده 

کالمتی و ا از دگماتیستم حقیقت این است که تفاوت امثال من با امثال جنابعالی در رهاشتدگی مت
پرستیم و از یتک میماندن شما در آن است. جز این، شما و من هر دو یک خدا را فقهی و متوق 
 است. گوییم و آن خدای محمد)ص(خدا سخن می

 اید:. شما نوشته2

 دربتارۀها سیستتی از سخنان خود نظریۀ مارکهایبخشوی )صاحب این قلم( در  ،باالتر از این»
 جنبتۀبشتر استت و  ستاختۀاصل دین  گویندمیوحی را منعک  کرده است که  پدیدۀکل ادیان و 

جتادوگران کاهنتان و  پرداختۀوها واقعیت دین را به نوعی ساختهمتافیزیکی ندارد... مارکسیست
، فلسفه هتم دشومیبنابرین دین هم از انسان شروع » :گویدمیدانند... وی )صاحب این قلم( می

. ایتن دشتومیشتروع ، هنر هم از انستان دشومی، علم هم از انسان شروع دشومیاز انسان شروع 
بنتده اصتاًل دیتن و بینم... چتون ی است بنتده معنتای درستتی بترایش نمتیماورای تعبیر را که دین  

هتا نواندیشتی سیستآیا تکرار سخن مارک» اید:سپ  نوشته«. دانمرا کار خود آدمی می داریدین
 .«آید یا تقلید کورکورانه؟دینی به حساب می

کتته عتین ستخنان متترا داختل گیومتته  ،تانپرستم در ایتن بختتش از نوشتتهحتال، متن از شتتما می
اید ایتد کته خواستتهاید و فقط جمالتی را آوردهچرا در نقل خود رعایت امانت ننموده ،ایدکردهنقل 

 دهید؟را دستاویز حمله قرار  هاآن
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را بته گتاه خواننتدگان آورم و آنتر میصورت کاملجمالت منقول از آن سخنرانی را بهاینجا من در 
 طلبم:داوری می

چیتزی برم که دین چیزی است که از جای دیگر آمده... آن کار نمیه وقت این تعبیر را ببنده هیچ»
علمی استت، که کار  کندمیمی یک کار آد .یم یعنی سلوک معنوی آدمی...گویمیکه ما به آن دین 

هنتری استت، کته عمتل  دهتدمیکه عمل فلسفی است، یک عمل دیگر انجام  کندمییک عمل 
از زنتدگی  کنتدمیکه عمل دینی استت. در آن عمتل دینتی ستعی  دهدمیعمل دیگری هم انجام 

تر گشتودهختودر را اصطالح افق معنتوی درونتی روزانه فراتر برود و یک عمقی را درک کند و به
دیتن در  ؛االستالماّن الدین عنداللته "گفته شده  کند کسی که اهل این کار است دین دارد. در قرآن

یعنتی  استت؛انستان شتدن کتار شدن است و تستلیم... معنای اسالم تسلیم"نظر خدا اسالم است
آیتد... در به وجود میخداوند  ارادۀالم از خداوند که این ع ارادۀانسان مقاومت نکند در برابر  اینکه

هر گوشته ختود را نشتان که از  ،االطالق خداوند در هستی و این تجلیات خداونداین فعالیت علی
یم و بتا آن پتیش شتومیو بتا آن هماهنت   دهیممتیداران( مقاومت منفی نشان ن، )ما دیندهدمی
دین هتم از انستان شتروع هم همین است... بنابراین  "انا لله و انا الیه راجعون"رویم که معنای می
... داریدیتندر مستیر انتد انستان را اند و ارشتاد کرده... البته در طول تاریخ کسانی آمدهدشومی

باشید ایتن راه را برویتد، دار ... از طریق پیامبران که دینداریدینارشاد کرده است خدا مردم را به 
است بترایش معنتای درستتی  "یماورای"د... بنابراین این تعبیر را که دین این سلوک معنوی را بکنی

 «.بینمنمی

ال  ِمتن   ،آقای سبحانی تِه و  ی  د  ِن ی  تی  اِطتل  ِمتن ب  ب  ِتیِه ال 
 
أ ِفتهِ ال  ی  ل   نظریتۀام آیتا ایتن ستخنان کته آورده ،خ 

االطالق فعالیت علتیسلوک معنوی انسان )به سوی خدا(، ها از هاست؟ آیا مارکسیستمارکسیست
پیتامبران ستخن  وسیلۀو ارشاد انسان به« انا لله و انا الیه راجعون»خداوند و تجلیات او در هستی، از 

ه  » آیۀام بیان دیگری از محتوای گفته؟!! آیا آنهه من گویندمی ج  ِقم  و 
 
أ تر   کف  ِنیًفا ِفط  یِن ح  تتِه ِللِدّ ت  اللَّ

تتر   ط  ِتتتي ف  تتاس  ع   الَّ تتاالنَّ ه  ی  تتذ  »( و )قتترآن« ل  ِتتتِه و  ی  ر  تتاق  ِفط  م  ِمیث  وه  د 
 
أ تتت  س  ِتتتهِ کِلی  م  ِستتيَّ ِنع  ن  م  م  وه  « ر 

چترا بترای  داریتد،اگر در باب تعری  دین با صاحب این قلم اختالف نظتر ( نیست؟! البالغهنهج)
هاستت. ید این نظتر همتان حترف مارکسیستویگمیو  کنیدمیواضحات تخریب نظر وی انکار 

جامعه « زیربنای اقتصادی»ها دین را انعکاس یادآور شوم که مارکسیستمهم است  ،بر اینعالوه
کلی غیر از این است که کاهنان و جادوگران دین دانند و این مطلب بهآن می« فرهنگیروبنای »در 
 اند.پرداختهرا 
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مقام تعریت  و خلط ثابتات با متغیرات در  شتن من از بدفهمیدن مدرنیتهمنظور برحذردا. شما به4
 اید:اید و چنین نوشتهمدرنیته هم برآمده

و هتای نتو در مستائل اجتمتاعی، سیاستی، فتردی یعنی تطبیق زنتدگی براستاس داده "مدرنیته"»
مسائل جایگاه مدرنیته را به دست آورد. در  بایدن میان گو نیست، ولی در ایوجای گفت .بهداشتی

قتوانین حتاکم زیرا  ست؛ن حاکم بر آن، جایگاهی برای مدرنیته نیقوانیو  آفرینشمربوط به جهان 
حاکمیتت ختود را  استبر جهان هستی ثابت و پابرجاست. جدول ضرب فیثاغورث هزاران سال 

 دارنتدقطعتی کته نتتایج  آنجتاو سایر علوم در  ،یدسمثل قانون ارشم ،حفظ کرده و قوانین شیمی
 °متغیترمستائل  نهتاد؛جای مدرنیته نیستند. در مسائل دینی، باید بتین امتور ثابتت و متغیتر فترق 

و ریشته ثابتت و ، امتا اصتل دشومیلباس عو   زمانکه مطابق  هستندهای مسائل ثابت لباس
بته نیکتی، صتبر و به پیمان یا پتادار نیکتی  و عمل عدالتروی، مسائل حفظ ازاین است.پایدار 

از اصول ثابت استالم  اخالقیها اصل عقیدتی و در راه هدف، حفظ کرامت انسانی و دهاستقامت 
 ند.شومیگاه دگرگونی نپذیرفته و تابع مدرنیته نکه هیچ هستند

 مستلماناناگتر  است.های بسط عدالت در جامعه، قابل دگرگونی اما لباس این اصول، مثاًل شیوه
کشتور قتانون و اگتر بترای  عتدالتابزاری است بترای بستط  پارلمانچون  ،اندپارلمان را پذیرفته

قوانین اساستی ریزی اجرایی که برای برنامه ،اند، به خاطر این است که پارلماناساسی تنظیم کرده
 .«از اصول آن تخطی نکند ،کندمیتالر 

نیستت کته  ایساده پدیدۀچنان اید. مدرنیته آن)تجدد( را از کجا آورده دانم این تعری  مدرنیتهنمی
 ،شناستی بزنیتدجامعههای فلستفی و دستی از آن بدهد. اگر سری به کتابهرک  یک تعری  دم

ه زندگی بشر اتفاق افتاده تا چتدر تعری  این تحول بنیادین که در  رشتهخواهید دید پهلوانان این دو 
انتد و احتیتاط ستخن گفتهانتد، تتا چته انتدازه بتا اندازه کوشش عمیق فلستفی و علمتی نشتان داده

مجتال پترداختن بته اینجا است. در آنان در تعری  مدرنیته متفاوت شده  آرایحال تا چه اندازه درعین
اجتمتاعی،  سائلکه قلمرو مدرنیته را به م ،م که درست برخالف شماشومینیست و تنها یادآور  آراآن 

اند. آن دانستته« معرفتتی» مؤلفۀمدرنیته را  مؤلفۀترین محققان مهم ،ایدسیاسی و فردی محدود کرده
درن سعی  معرفت را فقط با معرفت توجیه کند و در این کتار  کندمیبنیاد مدرنیته این است که انسان م 

مهتم آنهته را شتما  مؤلفتۀقرار ندهد. ایتن  گاه خودتکیه ،نداردکه دسترسی به آن  ،بیرون از معرفت را
یقتین و اطمینتان و  کرده است. دوران مدرنیته دوران دورشدن ازاید متزلزل قطعیات جاودانی شمرده
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ایتد امتروز بتر همان مسائل اجتماعی و سیاسی که بتدان اشتاره کردههاست. شدن به شکآغشته
 ات گذشته در این باب فروریخته است.اند و ثابتتکیه کردههای جدید ها و دانشفلسفه

کلیتات اعتبار اصتول درجته اول اختالق یتا  ،در سخنرانی اصفهان یا جای دیگر ،صاحب این قلم
و تعریت  د را نفی نکرده تا لزوم تعهد به این اعتبار را به او یادآور شوید. ظاهرًا شما یک معنتا عقای

امتا تتاریخ دانیتد. های بسط عدالت میدر شیوه ثابت برای عدالت قائل هستید و تغییرات را فقط
واحتد و ثابتت که عدالت معنا و تعری   دهدمیوضوح نشان حقوق و اخالق و سیاست به فلسفۀ

نظتر  هتاآنهرکتدام از توان اقاًل ده تعری  عمده و اساسی برای عدالت شمرد که نداشته است. می
عدالت قائتل نیستت و ین قلم تعری  ثابت برای . صاحب اکندمیای از فیلسوفان را منعک  عده

کترده کته منظتور وی از وضوح بیان های خود از عدالت سخن گفته بهها و نوشتههروقت در گفته
مستلمانان بایتد ختود، ام که در عصر حاضتر التزام مسلمانان به عدالت چیست. من تصریح کرده

سیاستی و اقتصتادی و د و ستازماندهی تعریفی عقالنتی و مقبتول و قابتل دفتاع از عتدالت دهنت
« حقتوق بشتر»پتذیرفتن ام چنتین تعریفتی نهایتتًا بته را بر آن استوار سازند. گفتته اجتماعی خود

 رسد.عنوان اساس سازماندهی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میبه

اجتماعی هد که احکام فرعی چنین نظر د تواندمیرو عنوان یک مسلمان، ازآنبه ،صاحب این قلم
وی بتا مراجعته تفسیر تاریخی این است کته و نه فقهی.  کندمیتفسیر « تاریخی»کتاب و سنت را 

را « اخالقتیمعنتا و نقتش »)ص( آن  به کتاب و سنت و تاریخ اجتماعی حجتاز در عصتر رستول
ی ت تتتاریخی مشتتخص اجتمتتاع زمینتتۀکتته آن احکتتام اجتمتتاعی در  کنتتدمیجو وجستتت

ای هتای اخالقتی مجموعتههتا و نقشایتن ستطور معتقتد استت آن معنا نگارنتدۀاند. داشتهخود 
و آنچته یتک مستلمان  دهتدمیهای کلی را در مسیر زندگی اخالقی انستان نشتان گیریجهتاز 
 هتتایگیریزنتتدگی اجتمتتاعی و فتتردی ختتود بایتتد بتته آن التتتزام داشتتته باشتتد رعایتتت آن جهتدر 

)این مطلب را در مقاالت مختلت  و از جملته در بختش  است و نه شکل آن احکام فرعیاخالقی 
 .ام(و بتدون ابهتام توضتیح داده با استتناد بته آیتات قترآن «(9) قرائت نبوی از جهان» مقالۀآخر 

گاه است که تصاحب این  فسیر تاریخی آیات و روایات مربوط به احکتام قلم از این مطلب کاماًل آ
ستت کته از اواستط قترن دوم هجتری در هاآنکلی غیر از تفسیر متداول فقهی به اجتماعیفرعی 
تنهتا از را بته وجتود آورد. امتا وی نته« علتم فقته»مسلمانان تثبیت شد و بخش عظیمتی از میان 
بلکته از بتاب التتزام  ،دهدمیبه خود راه نرور تفسیر فقهی به تاریخی در عصر حاضر بیمی تغییر 

شتتمرد. منطتتق درونتتی اخالقتتی کتتتاب و ستتّنت ایتتن تغییتتر را در عصتتر حاضتتر ضتتروری میبتته 
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تفسیر فقهی از آسمان نیفتاده تا نتوان کنارر نهاد، روشی بتود کته مستلمانان آن را اقتبتاس رور 
ها هتیچ دلیتل تننته ،. در عصتر حاضترها خوب یا بد با آنتان زنتدگی نمودنتدابداع کردند و قرنیا 

ل روشتن دالیتبلکته  ،ای برای حفظ آن در مستائل اجتمتاعی و سیاستی وجتود نتداردکنندهقانع
 ضرورت کنارنهادن آن وجود دارد.برای 

چنتان حکتام فقهتی فرعتی را او  داریدنمیی فقهی دست برگراینّص اما شما که از  ،آقای سبحانی
توسط مجل  صه و اعیانی در باب عر   ،شمرید که حتی تعدیل ارث زنان از همسران رااودانه میج

پارلمتانی بستط های ستت توضتیح دهیتد منظورتتان از شتیوها تابید خوببرنمی ،شورای اسالمی
غیرقابل تغییر دارد عدالت معنای ثابت و  ،عدالت در عصر حاضر و مانند آن چیست. در نظر شما

کجا و با چه استتداللی ید این معنای ثابت را از بفرمای .کندمیهای بسط آن تغییر پیدا شیوه و فقط
تنظیم زندگی اجتماعی خود که جز برمبنای حاکمیت انسان بر  ،اید و شما پارلمان رابه دست آورده

 اجتماعیدگی احکام مربوط به زنی فقهی و التزام به جاودانگی گراینصبا  ،یابدی درست نمیمعنای
 ؟کنیدمیبدون دچارشدن به گسستگی منطقی چگونه جمع 

 اید:اید و چنین نوشتهجنجالی عصمت پرداخته مسئلۀشما عاقبت به  .1

 ،ستؤال بتردههای ابتکاری این نواندیش دینی این است که عصمت پیامبران را زیر یکی از اندیشه»
را  مسألهتاریخ  انبیاای مانند عصمت مسألهباید در  بلکه انکار کرده است... مرد محقق و نواندیش

گاه اظهار نظتر کنتد تتا آنطرفین را با هم بسنجد  ادلۀهای نخست تا به امروز بررسی کند و از قرن
شما )صتاحب ایتن قلتم( پندارد فکر جدیدی است. تازه آنهه دچار این توهم نشود که آنهه او می

 «.جویندمیتبری  هاآنزرگان اهل سنت از است که ب« حشویه»ید نظر ویگمی

امتا از  ،در این شک نیست که تأکید شما روی تاریخ پیدایش مسائل کالمی کتاماًل صتحیح استت
مستلمانان د کالمتی عقایتبودن را به مسائل کالمی محدود نکنید. موضوع تاریخی خواهممیشما 

دینتی هتم  شتدۀاعتقادات استالمی فرمولههم تاریخ پیدایش و تحول دارند و درست به همین دلیل 
اعتقتاد دینتی بته بلکه ، لۀ کالمی عصمتمسئتنها تاریخ پیدایش و تحول دارند. در باب عصمت نه

و روایتات و یتا  قرآنهای اختالفی ی از تفسیرهایگونهعصمت هم تاریخ پیدایش و تحول دارد و بر 
نیستت. پت  از ایتن ر شده است و این مطلتب قابتل انکتار های عقالنی اختالفی استوااستدالل

عصمت و گناه گفتته شتده به متن آنهه در سخنرانی اصفهان در ارتباط  خواهممییادآوری از شما 
 توجه کنید:
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است که آید این آید و از اظهارات خود پیامبر به دست میدست میه ب آنهه مسّلم است و از قرآن»
ار وظیفتهاصلی که برعهده داشته عصمت داشته استت. بته ایتن معنتا کته او  وظیفۀر در آن پیامب

شتما سراستر شتد. وقت از دعوت به خدای یگانه منحترف نمیدعوت به خدای یگانه بوده و هیچ
یعنتی بته غیتر  ؛بینید که پیامبر از این اصل منحرف شده باشتدجا نمیقرآن را که بررسی کنید یک

یعنی چه... ایتن ی بیش از این در عصمت معنایزیستن دعوت کرده باشد، اما موحدانه رخدا و غی
علمتای مستلمانان. شد، محتل اختتالف استت میتان شد یا نمیکه آیا وی مرتکب گناه می مسأله

همیشه در طتول  مسألهای بودند که گفتند بلی ممکن بوده که از پیامبر هم گناهی سر بزند. این پاره
اصتلی دعتوت هتیچ  وظیفتۀ آنبته  ،زدهلۀ اختالفی بوده و اگر فرضًا گناهی سر میمسئیک  تاریخ
 «.زدهای نمیلطمه

باب هم از اند. در این اند که عصمت را با گناه قابل جمع دانستهبوده« حشویه»اید تنها شما نوشته
شیعه و سنی تبر کالمی از رفت. تنها دو فراز از دو کتاب معروف و معی انتظار میبیشترشما دقت 

اهتل  برجستتۀبلکه بستیاری از متکلمتان  ،تنها حشویهتا روشن شود که نه کنممینقل اینجا را در 
 اند:سنت هم عصمت و گناه صغیر را قابل جمع دانسته

 رامعتزلته صتدور گناهتان صتغیره از پیتامبران  انتد؛کردهمتکلمان در باب عصمت نبی اختتالف »
 کنتدمیگناهانشتان را جبتران  هتاآنهای فتراوان و، یا تأویل یا بر این اساس که ثوابصورت سهبه

کفتر و استتثنای بته ،اند صدور گناهان صتغیره و کبیترهاند. اشاعره و حشویه نیز گفتهجایز دانسته
د و هتم باشناند پیامبران باید هم از گناهان صغیره مصون از پیامبران جایز است. امامیه گفته ،دروغ

 1.«کبیرهاز گناهان

ی( ئبتاج  استتثنای صورت عمد را جمهور متکلمان اسالم )بتهصدور گناهان صغیره از پیامبران به»
را  ،اعتتم از کبیتتره و صتتغیره ،اند. روافتتض )فتترق شتتیعه( صتتدور هرگونتته گنتتاهجتتایز دانستتته

   2.«اندندانستهجایز 

 مستئلۀعدم جواز صدور گناه از پیتامبران را یتک پ  اگر صاحب این قلم در آن سخنرانی جواز یا 
. کنیدمیچیز اعترا  نادرست نگفته است. شما به چه ،اختالفی در میان علمای اسالمی شمرده

اند بوده« نف مجاهده با »رساند پیامبر اهل در فراز دیگری از آن سخنرانی هم مطالبی آمده که می

                                                                                                                                                              

 .چهارم «مقصد» از سوم، مسئلۀ ،االعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف عالمه حلی، .1

 .پنجم مقصد ششم، موق  ،المواقفشرحمیرشری  جرجانی،  .2
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ه های آن بزرگوار بفضیلتباب استناد شده و این عمل یکی از و به روایتی هم از رسول اکرم در این 
 شمار آمده است.

عصمت پیتامبر انکار  پیامبر  د و بیان مجاهده با نف  عقایو  آراپرسم آیا نقل اختالف من از شما می
 اید؟!انداختهاست؟ واقعًا شما و آقایان دیگر بر سر کدام انکار موهوم چنین جنجال راه 

دعانویستی در اید صاحب این قلم چتون از شتیوع تان ادعا کردها در جای دیگری از نوشته. شم1
تعبیراتی از آن ستخنرانی به مردم شصت سال پیش تبریز اهانت کرده است. شما  ،سخن گفته تبریز

متردم تبریتز در  یداردیتنام ایتد کته متن گفتتهاید و چنین وانمود کردهرا از متن کامل آن جدا کرده
پزشتک در تبریتز وجتود شصت سال پیش جز مراجعه به دعانویسان نبوده استت! یتا در آن زمتان 

فهمتد کته از تبریتز فقتط میکسی با خواندن متن کامتل آن ستخنرانی جتز ایتن نداشته است! چه
کته در شتود  توانتدمیمطلتب کسی منکر ایتن عنوان یک نمونه و مثال سخن به میان آمده و چهبه

هتا بته دعانویستان بیماریمراتتب بتیش از امتروز جهتت عتال  به شصت سال قبل در تمام ایران
شده است. واقعًا شما با این شده و با رشد و پیشرفت پزشکی در ایران رونق این کار کم مراجعه می

گتاهتفسیرهای بی ستابقه در ختواه و ختورآزادیو  معنا و مضحک دنبال چه هستید؟! آن متردم آ
مردم تبریز بته چته منظتور  دربارۀفهمند اظهارات شما خود می ،ستهاآنکه تبریز وطن  ،سیاست
 !گیردمیصورت 

 اندیشتۀایتن عنتوان نتوعی »اید: نوشته« انتظار ما از پیامبران»عنوان سخنرانی من  دربارۀ. شما 1
 .«چیستتتظتار دیتن از بشتر یتا انتظتار ختدا از انستان ان :وارداتی است و تعبیر صحیح آن است

تقویتت ایمتان ام و چترا بته مقامات و فضائل پیامبران سخن نگفته دربارۀاید که چرا اعترا  کرده
 ام.شنوندگان نپرداخته

است. انتظتار دادن انتظار به خدا و یا دین هر دو آشکارا نادرست : نسبتکنممیاواًل به شما عر  
منتزه از صتفات ت روانی در انسان است و فقط در جهان انسان معنا و مفهوم دارد. ختدا یک حال

چیستت. دیتن هتم توان به او انتظار نستبت داد و پرستید انتظتار ختدا از بشتر انسانی است و نمی
انسان از ما چه انتظتار توان پرسید سلوک معنوی ام سلوک معنوی انسان است و نمیگفته کهچنان
یا سلوک معنوی ختود یتا یم انتظار انسان از خدا بگویپرسش معنادار صحیح همین است که دارد. 

چرا باید بته دعتوت  هاانسانال که سؤبا طرح این  ،باشد. متکلمان قدیم ما تواندمیاز پیامبران چه 
بته تلویحتًا  ،عقاًل واجب استت« دفع ضرر محتمل»پیامبران ترتیب اثر دهند و دادن این پاسخ که 

در مباحتث  ،بودند. امتروز هتماعتراف کرده  هاآننقش انتظار انسان از خدا و پیامبر در فهم سخن 
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متتن در فهتم آن متتن و هرمنوتیک جدیتد، توجته بته نقتش بستیار مهتم انتظتارات مفستر یتک 
خدا از انسان چه انتظتار ». کسی که از پرسش دشومیگیری تفسیر وی بسیار برجسته دیده جهت

افتتد و دچتار چنتان می 1وارانگاریانستانۀ کننداز همان آغاز در وادی گمراه کندمیحرکت « دارد
ورزی مراحتل تفستیر متتون دینتی و یتا دیتن همتۀدر  ،گتردد کتهمیغیر قابل عتال   یدگماتیسم

 .کندمینشخصی، گریبان او را رها 

تقویت ایمان و نه برای  کنیممیها سخنرانی ثانیًا امثال صاحب این قلم غالبًا برای تعلیم در دانشگاه
توانایی شنوندگان را خواهیم سطح دانش و شنوندگان که البته یک عمل بسیار شری  است. ما می

همیشه در قیمومتت دیگتران باال ببریم تا خود بتوانند متون و منابع دینی را بفهمند و تفسیر کنند و 
هدف جهد ما ایتن  .«عوامیت»نه تثبیت  گیردمیصورت « عوامیت»نمانند. کوشش ما برای رفع 

نته محصتول تلقتین و تقلیتد! البتته باشد و  هاانسانخود  تجربۀورد معرفت و ااست که ایمان دست
 ارزر ارشادشدن معنوی مورد انکار کسی نیست.

  :ایدشما در پایان اظهارات خود گفته ،. جناب آقای سبحانی8
 
ر  أ م  ن  ا ِمتن   کبِّ ل  ت  ِفین  ِبث  ل  ِلیًدا و  ا و  ِفین 

رِ  م  مشکل شتما بتا اگر  .نشناسانه قد علم نکنماید نمکو از من خواسته (98ِسِنین  )شعراء:  کع 
ام و اهل تناف  نکردهک  قد علم که من در برابر هیچ باشدخیالتان کاماًل راحت  ،من همین است

هستتم و آنهته را حقیقتت م. اما در برابتر حقیقتت متعهتد کردمیزندگی  نیستم وگرنه طور دیگری
ی که هایحملهفشارم. از میو در مقام عمل هم بر آن پای  کنممیتشخیص دهم در حد امکان بیان 

متن استت. متن از نقتدهای اخالقتی  وظیفۀو این  کنممیدفاع  دشومیدر این راه علیه من انجام 
م. شتما هتم شومیگزار سپاسآموزم و از ناقدان می هاآنو از  کنممیقبال علمی از صمیم قلب است

ستطح گفتمتان خودتتان را بتا پسند، ثمر ولی عوامهای بیجدل اشاعۀجای درانداختن و به ،بیایید
عصر حاضر یاری رستانید و جهان معاصر هماهن  کنید و به رشد و تعالی فرهنگی مسلمانان در 

 شتن مردم اصرار نورزید.دابر عوام نگاه

کته جانتب در اصتفهان ایتن بتود م که مدعای اصلی ستخنرانی اینشومییادآور  هااین همۀپ  از 
زنتتدگی کترد. بهتتر نبتتود شتما و ستایر آقایتتان  تتوان هتم مستتلمان بتود و هتم بتتا حقتوق بشترمی

ه محتتوای اصتلی آن ستخنرانی بت ،ایانگیختن دربتارۀ مطالتب حاشتیهجای جنجالبه ،معتر 
گفتید؟ آیا بحث حقوق بشر و دفاع از آزادی و عدالت و کرامت و در آن باره سخن میپرداختید می

 کلی مسکوت گذاشته شود؟!قدر حقیر و ناچیز است که باید بهنظر آقایان، آندر  ،انسان
                                                                                                                                                              

1. anthropomorphism 
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ی    ل  »  :نمکمیذیل جلب  شریفۀ آیۀالی را به عدر پایان این نامه توجه جناب ا ل  ق    م  ال  ت  تم   کو  ِبِه ِعل 
ر   ص  ب  ال  ع  و  م  اد   ِإنَّ السَّ ؤ  ف  ال  ول  ل  کو 

 
واًل ک کئِ أ ئ  س  ه  م  ن   (.21)اسراء: « ان  ع 

 
  



 1های وناندییش دیینلفهمؤ
موضتوع و بته ایتن  کنممتیاستتفاده  ،گذارده این محفل ماهیانه در اختیار میک ،من از این فرصت

ولتی  دشتومییته کهای اخیتر زیتاد روی آن ته در ستالک ،های نواندیشی دینیلفهمؤه کپردازم می
موضتوع ایتن  کنممیساله در جهان اسالم دارد، از نظر من چیست. سعی صدوپنجاه قدمتی تقریباً 

 را با بیان چند مطلب توضیح دهم:

، «دیتن» گتویممیوقتتی اینجتا نم. در کتباید تعری  خود را از دین در این بحتث روشتن  . قبالً 9
اعتقادات و اختالق عنوان ما به جامعۀه در کام است کمنظورم آن دسته از اعتقادات و اخالق و اح

خیلتی چیزهتای دیگتر و غیر از علم و فلستفه و هنتر و ادبیتات و  دشومیام دینی شناخته کو اح
 است.

تتاب و کیعنی براثر تفسیر  ؛موضوع تفسیری است یک. این دین چگونه پیدا شده است؟ این دین 3
مطلتب ل گرفته استت. توضتیح ایتن کش( های منقول از پیشوایان دینو حدیث یعنی قرآن) سنت

حتدود  ،ام و اخالق استتکه منبع اصلی این اعتقادات و احک ،ه قرآن مجیدکاختصار این است به
ای صتفحهتاب دویست یتا سیصتد ک یکن هم در حد شش هزار و اندی آیه بیش نیست و حجم آ

                                                                                                                                                              

 .31/1/9281وری؛ ن عبدالله منزل ماهانۀ نشست در سخنرانی .1
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چنتدین هتزار ام کتاست. از پیامبر و پیشوایان دین هم در ارتباط با همین اعتقادات و اختالق و اح
عقایتد  دربارۀاسالم ه در طول تاریخ کهایی تابکرد کنقل نشده است. اما باید توجه  بیشترحدیث 

هتزار برابتر قترآن و  چنتدتاب است با حجمی کجلد  ام شرعی نوشته شده هزارهاکو اخالق و اح
ایتن رقتم  ،نظتر بگیتریمل علوم اسالمی نوشتته شتده در ک دربارۀه کهایی را هم تابکحدیث. اگر 

به نام عقاید و اخالق و ه آنهه امروز ک. آنهه مطلب مهم است این است رودمیبسیار باالتر از این 
لفتات در ارتبتاط استت و مؤبتا ایتن حجتم عظتیم از  ،دشومیما ترویج  جامعۀام اسالمی در کاح

پرداخته شتده استت.  هاآنبه لفات مؤه در این کرشماری است محصول مبانی و اصول مختل  و پ  
از آن  ،اختالق حتوزۀچته در ام و کتاح حتوزۀعقاید و چته در  حوزۀچه در  ،آنهه امروز به نام دین

ه بتا وستاطت همتین کتبل ،ن و حدیث به دست نیامدهو بالواسطه از قرآ مستقیماً  دشومیصحبت 
انتد، از قترآن و تاب نوشتتهکهزاران  هاآن دربارۀاند و آن را به وجود آورده هاانسانه ک ،علوم متعدد

و تفسیرهای بشری در جتای دام از این فهم که هرکهای متفاوت فهمیده شده است گونه حدیث بر
 ،ام شرعیکاح دربارۀمن تنها هم متفاوت هستند.  با امالً کهم ها خود قابل بررسی است. این فهم

مجتهتدان متذاهب  همتۀاتفتاق زنم. فروع فقهتی متورد حرف می ،عنوان مثالیعنی فروع فقهی به
ای محتدود استت. در دایترهبته حجتم عظتیم فتروع فقهتی بستیار بستیار مختل  اسالمی نسبت

بستیار محتدود استت. ایتن انتد آن اتفتاق داشتته فقهای شیعه بتر همۀه کتر، فروع فقهی وچکک
شیعه چون تحتت  شیعه و غیره چگونه فقهای ک دهدمیخوبی نشان رشمار بههای فقهی پ  اختالف

 اند.را متفاوت فهمیدهتاب و سنت ک ،اندهای متفاوت بودهثیر علوم و معارف و محیطتأ

 حتوزۀه در کتدام از عالمان مسلمان که هرکاست این  ،ه در آن تردید نداریمک ،مطلب مهم دیگر .2
دیگتر را ام به نظرهای متفاوت با نظرات دیگران رسیده استت آن نظترات کعقاید یا اخالق و یا اح

 یتکند. کرده است نظر خود را با دالیل توجیه کوشش کخطا و نظر خود را صواب دانسته است و 
مستائل متفتاوت فقهتی در بتاب  امالً کت نظریۀن زنم. قبل از انقالب چندیمثال خیلی ملموس می

ومتی کتح نظریتۀدر زمتان غیبتت امتام،  ،گفتندای از فقیهان میومتی وجود داشت. مثاًل پارهکح
ندارد. این ومت اسالمی معنا کدر زمان غیبت، ح ،گفتندشیعه والیت فقیه است. فقهای دیگر می

درستت و  هتاآنی از کتفقیه البد ی یکشد. در نظر هر دو درست با تواندمینظریه از نظر فقیه ن دو
نشتان طتور استت. واقعیتت های عقاید و اخالق هم مطلتب همتیندیگری باطل است. در حوزه

تتاب و که محصوالت استفاده در که سایر علمای اسالم هم معتقدند کبل ،تنها فقیهانه نهک دهدمی
و  دشتومیتاب و سنت نسبت داده کم شرعی به اکعقاید یا اخالق یا اح حوزۀیعنی آنهه در  ،سنت

 حتوزۀسته صواب باشد. یعنی استتنباط در هتر  تواندمیخطا باشد و  تواندمی ،دشومیدین نامیده 
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مقدس و یتا  استنباِط  نداریم.ام خطابردار است و استنباط و تفسیر معصوم کعقاید و اخالق و اح
 نداریم.مقدس به معنای غیرقابل نقد و بررسی  تفسیرِ 

تفستیر و ه معیتار تشتخیص کتآید و آن دو این است ال پیش میسؤدو  ،رسیممیاینجا وقتی به  .4
دارد. ایتن سی صالحیت ایتن تشتخیص را کاستنباط صواب و ناصواب در این باب چیست؟ و چه

یتد تمتدن جده مسلمانان نیتز بتا کولی در عصرجدید و پ  از آن ،دو پرسش همیشه وجود داشته
ال ستؤ ایتن دوبگتویم  توانممیتر مطرح شده است. این دو پرسش خیلی برجسته ،کنندمیزندگی 
عصتر حاضتر امتروز و در  جامعتۀدر  مستلمانانهای فرهن  دینی السؤترین ترین و عمدهاصلی

دینتی نامیتده ه آنهته نواندیشتی کتال استت سؤاست. به نظر من، درست در مقام پاسخ به این دو 
 .دهممیآورد. در بندهای زیر این مطلب را توضیح برمی سر دشومی

بتا علتوم  ،تتوانیممیه کتفقتط متا هستتیم  گویندمی ،ال فوقسؤدر پاسخ به دو  ،علمای سنتی .1
 ،دشتومیگرفتته  هتای علمیته یتادل گرفتته و در حوزهکه در طول تاریخ استالم شتکمعیارهایی و 

 هتاآندام است و وقتی به کام شرعی صواب و ناصواب کالق و احعقاید و اخ حوزۀدر سه بگوییم 
دام کتهر گویندمی ،داریدای ام شرعی اختالف نظر گستردهکشما خودتان مثاًل در اح دشومیگفته 

صتائب و  هتاآنی از کتاین نظرهای متفاوت بترای مقلتدان حجتت استت و اگرچته بتاالخره یاز 
 استتدر پیشگاه خداوند موجب پادار اختروی  هاآنم از داکولی عمل به هر ،نادرست استبقیه 

تعیتین معنتا و معیتار تشتخیص صتواب  هتاآن ،ترتیتببتدین(. علمای شیعه چنین نظری دارنتد)
خواهند آن را تنهتا از آن ستنت علمتی برآورنتد و هم می کنندمیناصواب را مخصوص خودشان و 
 ل گرفته است.کفقهی ش خصوصاً های علمی دینی و مدر طول صدها سال در حوزهه ک

نامیتده ه نواندیشتی دینتی کنهضت جدیدی  ،السؤ در مقام پاسخ به این دو ،ه گفتیمک. اما چنان1
افی کمقام های علمای سنتی را در این آورد. این نواندیشان پاسخدر جهان اسالم سر برمی دشومی

جهتان حاضتر سیاسی و اقتصتادی  ،اجتماعی ،دانند. این جماعت چون از تحوالت فلسفینمی
گاه شده ام دینی و کو احتاب و سنت و تعیین عقاید و اخالق کدر ارتباط با فهم دین و تفسیر  ،اندآ

ستنتی استالم بته ه علمتای کت کنندمیتشخیص صواب از ناصواب در این ابواب معیارهایی مطرح 
 های آنبته مصتداقفقتط  کننتدمیهم توجه و اگر  کنندمیم توجه کو یا خیلی  کنندمییا توجه ن هاآن

های آن در عصتر مصتداقو نته بته  کنندمیتوجه  ،ه متناسب با عصرهای گذشته استک ،معیارها
 جدید.
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تشتخیص معیارهتای شتما بترای  گوینتدمی. نواندیشان دینی جهان اسالمی به علمتای ستنتی 1
گذشتته ه برگرفتته از ستنت علمتی کت ،ام دینتیکتعقاید و اخالق و اح حوزۀصواب و ناصواب در 

افی و کتابعتاد فرهنت  بشتری رخ داده معیارهتایی  همۀه در کدر جهان حاضر با تحوالتی  ،است
دینتی جهتان ار و آرای نواندیشتان کتننده از معیارهای جدید دیگر نیست. بررسی دقیق افکنیازبی

ه کت دهتدمینشتان  ،اندردهکه در صدوپنجاه سال اخیر از مذاهب مختل  اسالمی ظهور ک،اسالم 
سنت و تعیتین تاب و کدر فهم و تفسیر  ،سه معیار جدید را برای تشخیص صواب و ناصواب هااین

این سه معیار در سازند. را برجسته می هاآنو  کنندمیوارد میدان  ،ام شرعیکعقاید و اخالق و اح
های مصتداق اینکتهاضتافه ست. بتهها یا وجود نداشته و یا ضعی  بوده احوزه گذشتۀسنت علمی 

ه عالمتان ستنتی کسنتی های این سه معیار در جهان قدیم این سه معیار در جهان جدید با مصداق
( ها وجتود داشتته استتحوزهاین معیارها در سنت علمی آن  اینکهفر   بر) کنندمیدر آن تنف  

 وستیلۀبه ،شدن این معیارهتابرجسته ه پ  ازکبسیار متفاوت است. این مدعا منافات با این ندارد 
قترار  هاآنثیر تأعلمای سنتی نیز تحت ای از ر و استنباط پارهکنواندیشان دینی در جهان اسالم، تف

 گرفته است.

 ؛خردگریتزییتا  خردپتذیریخردستیزی و یا  (9ند از اعبارت هااین. این سه معیار چه هستند؟ 8
نواندیشتی دینتی در مفیدبودن یا مضتربودن.  (2القی داشتن؛ حسن اخالقی داشتن یا قبح اخ (3

م شرعی کدین و یا حهای آنهه در عصر حاضر به نام عقاید دینی و یا ارزر گویدمیجهان اسالم 
بایتد بتا ایتن سته  ،اندداشتهه خود عالمان کبر معیارهایی عالوه دشومیاز طرف عالمان دین ابالغ 
خردپذیر است یتا خردستتیز. فتالن دینی  عقیدۀه فالن کد بررسی شود معیار هم سنجیده شود. بای

برمبنای حسن اخالقی است  ،دشومیهای دینی عرضه و تبلیغ ه به نام ارزرک ،هابخش از ارزر
 مقام عمتل بترای زنتدگی معنتوی و غیتردر  ،دشومیم شرعی ابالغ که به نام حک ،یا نه؟ فالن فتوا

حسن اخالقی سازگار است یا نیستت و اضر مفید است یا مضر؟ و با معنوی مسلمانان در عصر ح
صتورت ام شترعی بتهکتاختالق دینتی و احعقاید دینی و  همۀه الزم است کمعتقدند  هاآنذا. که

خردپتذیری و حستن اخالقتی  ،نظتر آنتانمستمر با این سه معیار بررسی شود و سنجیده گردد. به 
ام دینتی استت و کتو اختالق و احبتودن عقایتد ی صتوابهتامالکداشتن و مفیدبودن از جملته 

 دربتارۀ ستت. مخصوصتاً هاآنبودن ناصواب مالکخردستیزی و قبح اخالقی داشتن و مضربودن 
زیستتن در معنای مفیدبودن برای انستانیبه اینجا ه مفیدبودن در کمفیدبودن الزم است توجه شود 

 تتوانممیاینجا معنوی را. در  و هم فواید غیر یردگمی ه هم فواید معنوی را دربرکعصر حاضر است 
وستال را در میتدان م سنکشما دختران  اینکهپرسد میچند مثال بزنم: نواندیش دینی از عالم شیعه 
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بندیتد و شتالق م شترعی بته ستتون میکتبه نام اجرای حعصر تهران به جرم انحراف جنسی ولی
، حسن اخالقتی دارد یتا قتبح اخالقتی، بترای زنتدگی خردستیزار خردپذیر است یا کزنید این می

م شترعی کپرسد اگر شما به نام دین و حاست یا مضر؟ او میمعنوی مسلمانان مفید  معنوی و غیر
ستاالری دینتی شتما آیا این متردم دینی،ساالری ه مردمکبل ،بشر نهحقوق  ،راسی نهکگویید دمومی

اخالقی باشد یا نه؟ آیا در  تواندمیومتی کآیا چنان حمتناقض دارد؟  غیرمعنای محصل، معقول و 
اجتمتاعی، سیاستی و اقتصتادی  ،بته رشتد معنتوی تواندمیامروزی  جامعۀومتی کچنان ح سایۀ

ومتی برای جامعه مفید است یا مضتر. آیتا حاضتر هستتید در فضتایی آزاد و کحبرسد یا نه؟ چنان 
 به بحث بنشینید؟ ،مساویبا داشتن حقوق  ،ا دیگرانبرعب در این باره عاری از هراس و 

خردپتذیر و ه مصتداق کته نواندیش دینی به این حقیقت توجته دارد کنم کباید تصریح اینجا . در 1
مختلت  و خردستیز، واجد حسن اخالقی و واجد قتبح اخالقتی و مفیتد و مضتر در عصترهای 

 ،خردستتیزده خردپذیر است یتا پرسد آیا فالن عقیهای مختل  متفاوت است. وقتی او میجامعه
از حسن و یتا آن را نادیده بگیرند. وقتی  توانندنمیه مسلمانان هم کمنظورر خرد این عصر است 

بدون التزام بته ه در عصر حاضر کمنظورر آن حسن و قبح اخالقی است  ،پرسدقبح اخالقی می
فایتده و ضترر منظتورر  ،ستدپرتوان انسانی زیست. همهنین وقتی از مفید و مضر مینمی هاآن

و یکتم  بیستتو یا در اوایل قرن  زیستمیه در قرن بیستم کن و مشخصی است معیّ  جامعۀبرای 
 دینتِی ه نوانتدیش کتگونته استت رده است. بتدینکمدرن پیدا و ساختارهای مدرن و یا نیمه زیدمی

نواندیش دینی . کندمیجه تو امالً کابعاد دیگر فرهن  عصر جدید  همۀمسلمان به فلسفه و علم و 
مضتر بترای زنتدگی ه ما در عصر حاضر خردستیز و یا واجد قبح اخالقتی و یتا کآنهه را  گویدمی

 ،متال محتض استتکه کت ،به امر و نهی و سخن خداوند متعال توانیممین ،کنیممیانسانی تجربه 
الزم باشتد بایتد . اگتر نتدکمیرا از انستان طلتب  هتااینبگوییم خداونتد  توانیممینسبت دهیم. ن

چنین اموری را بته نیم تا مجبور نشویم کای از اعتقادات و تفسیرهای دینی خود تجدید نظر درپاره
 خداوند نسبت دهیم.

اسالم بته ه تنبه توجه نواندیشان دینی در جهان کته را توضیح دهم کاختصار این ن. الزم است به92
یعنتی  ،دینتیدینتی. عامتل دروندینی داشته و هم عامل بترونهم عامل درون جدیداین سه معیار 

 ت دین اجتماعی یکه دین اسالم از آغاز کاین بوده  ،دشومیه به خود سنت اسالمی مربوط کعلتی 
خردپتذیربودن عقایتد  مستئلۀه بته کتاند هایی بودهسیاسی بوده است. در تاریخ اسالم همیشه گروه

انتد. ردهکفتواهای دینی توجه های دینی و یا مفید و مضربودن ردینی و حسن اخالقی داشتن ارز
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ها بوده استت. توجه این گروه مورددین با تحوالت و اوضاع زندگی دنیوی مسلمانان همیشه  رابطۀ
دینی بتود اند. همین عامل درونبودهها شاخص و بارز از این گروه نمونۀ یکمسلمانان معتزله تنها 

ای بتازی اسالمی نقش بسیار عمتده ___ های سیاسیاخیر در پیدایش نهضت سدۀسه  ه در دوک
تمتدن جدیتد  قافلتۀمانتدگی مستلمانان از ه برای عقبکاین بود  هاآنه هدف کهایی رد. نهضتک

و احوال اجتماعی و سیاسی ارتبتاط دقیتق ای بیندیشند. اگر دین در سنت اسالمی با اوضاع چاره
ه رنت  دینتی بته ختود کت ،نیتز انقالب ایترانآمد. در پیدایش وجود نمی ها بهنداشت، این نهضت

ه نواندیشتان دینتی از ابعتاد کتدینی این بود ار بود. و اما عامل برونکاندرهمین عامل دست ،گرفت
گتاه شتده بودنتد و گوناگون زندگی انستان در عصتر حاضتر بتیش از علمتای   هتاآنستنتی دیتن آ

اخالقی و مفید و مضتر در عصتر  غیرهای خردپذیر و خردستیز، اخالقی و ه مصداقکدانستند می
دادند. دستت ها را بهتر تشخیص میمصداقرده است. این کجدید با گذشته در موارد زیادی فرق 

گذاشتند و معتقد ام شرعی میکو اخالق و احعقاید  حوزۀن و مشخص در های معیّ روی مصداق
 .هاآنسه معیار بسنجند و نه با معناهای قدیم ه این موارد را باید با معناهای جدید آن کبودند 

استت های نواندیشی دینی لفهمؤه غیر از بیان کنم کاشاره  خواهممیدیگری  تۀکنبه  ،در پایان .99
 لیتۀکبته ن مت برادرانتۀ توصیۀ. دشومیما مربوط  جامعۀرد نواندیشان دینی در کو به چگونگی عمل

ار کتمنتد هستتند و در آن هو یا بته ایتن حتوزه عالقت کنندمیر که در این حوزه یا تولید فکعزیزانی 
بتاقی ری کتنهضتت ف یتکصورت نند نواندیشی دینی باید همیشه بهکه توجه کاین است  کنندمی

ختودداری ری کجنبش سیاسی بر اندام این نهضت فیک بماند. الزم است همه از پوشاندن لباس 
و آرای ار کتها و احزابتی در اتختاذ مواضتع دینتی ختود افه افراد و گروهکنند. البته طبیعی است ک

سیاستی داشتته موضع و فعالیتت  تواندمینواندیش دینی  نند و یا خودِ کنواندیشان دینی را انتخاب 
هتا و مالکع بایتد تتاب ،در عتین پترداختن بته نقتد دیتن و نقتد قتدرت ،باشد. اما نواندیشی دینی

سیاستی جنبش  یکهای رشد ها و ارزرمالکند نه کری عمل کنهضت ف یکهای رشد ارزر
ری کتنهضت فترین زیان پوشاندن لباس جنبش سیاسی و اجتماعی بر اندام این و اجتماعی. مهم

امتا از  ،شتدمواجته ختواهیم  ایدئولوژیکو اسالم هویت  یکه در این صورت باز ما با کاین است 
بتوان بتا آن بته ه کخواهیم و هدف ما آن اسالم است ه چنین چیزی نمیکنوعی دیگر. واضح است 

رد و کتهویتت بتتوان بتا آن احتراز  اینکهرد نه کخداوند متعال تقرب جست و به خلق خدا خدمت 
معیارهای درستت اجتماعی جای  ت م راند. در این صورت حفظ مصلحت این جنبش سیاسیکح

 .ردکبست دچار خواهد خواهد گرفت و این نهضت را به بناندیشیدن را 
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 1هرمنوتیک جدید و فهم سنت نبوی
 توقف در  اهر کالم

« فهتمتئتوری »عبتارت از  «هرمنوتیتک»اینکتهمجتهد شبستری، در ابتدای سخنان خود با بیان 
ستنت پیتامبر تکیه بر آن  ها باای که قرناست، به شیوۀ رایِج فهم در میان مسلمانان پرداخت؛ شیوه

ختود قترار داد و اکرم )ص( شرح داده شده است. وی فهم فقیهان در سنت نبوی را محور سخنان 
اند. سخن در این دانسته فقهای ما سنت نبوی را شامل قول، فعل و تأیید یا تقریر نبی اکرم»گفت: 

باشد یا ایتن فهتم چگونته و از  تواندمیتابع چه روشی است که فهم گفتار پیامبر و فعل و تقریر او 
 هتاآنانتد و تئتوری فهتم افتتد. فقیهتان بته ایتن پرستش چگونته پاستخ دادهچه طریقی اتفاق می

 «چیست؟

که متا  گویندمیدانشمندان علم اصول دربارۀ فهم »مجتهد شبستری در تشریح این موضوع گفت: 
که یتک متتکلم و یتا بریم. به این معنا ای به مقصود او پی میاز ظاهر کالم هر متکلم و یا نویسنده

هتم عاقتل و حکتیم رساند و پیتامبر نویسندۀ عاقل و حکیم با ظاهر کالم خود مقصود خود را می
به ظاهر کالم پیتامبر اگر ما  گویندمی هاآناست و مقاصد خود را با ظاهر کالم خود رسانده است. 

                                                                                                                                                              

 دانشتگاه در «نبتوی ستنت بازتتاب و حکمتت» همتایش شبستری در مجتهد سخنرانی از ملی اعتماد روزنامۀ گزارر .1
 .9281 اسفند 31 تهران،
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چترا کتاری را کته پرستد و می کنتدمیوالی ماست، علیه ما احتجتا  عمل نکنیم، خداوند، که م
از آن نهی کترد انجتام دهید و یا چرا کاری را که پیامبر شما را پیامبر شما را به آن امر کرد انجام نمی

چیز امر و یا از چته به چهتوانستیم بفهمیم که دهید. اگر ما در پاسخ احتجا  بگوییم چگونه میمی
آیتد و پیامبر آشکارا به دستت میکه این فهم از ظاهر کالم ، پاسخ خواهیم شنید کندمیی کاری نه

عمل کنید. ظتاهر کتالم پیتامبر بتر شما موظ  بودید به این ظاهر ترتیب اثر دهید و به مقتضای آن 
 «.شما حجت است

ظتاهر کتالم فهمیدن مقصود متتکلم از  این یک نظریه در باب فهم است؛ فهم یعنی»وی افزود: البته 
نیستیم برای فهتم کتالم و آن این است که چرا مجاز  دشومییک سؤال اساسی مطرح اینجا او. اما در 

 «.شویم نظریات فهم در این بابپیامبر از ظاهر کالم او عبور کنیم. به این معنا که تابع یکی دیگر از 

کتالم حّق عبور از ظاهر کالم پیامبر را نتداریم. ظتاهر  دگوینمیفقیهان در علم اصول »وی گفت: 
فراتتر از نبی یا معصومین حجت است. حّق تفسیر را، که همان عبور از ظاهر است، نداریم و باید 

از »گفتت: هرمنوتیتک جدیتد  تاریخهۀسخنان خود با اشاره به  ادامۀشبستری در «. ظاهر نرویم
زمین مغتربهای مختلفی در ارتباط با تفسیر و فهم متون در قرن هفدهم میالدی به این سو نظریه

دارند. اگر تا پیش از آن مطرح شده است. این نظریات با آنهه تا آن زمان مرسوم بود تفاوت زیادی 
فهم متتون  های جدید  در نظریهو بنابر دستور بوده،  "های فهمقاعده"فهم متون به معنای تبعیت از 

های سنتی، فهم متون دینی از طریق نظریه. اگر، مطابق دشومیرایندی عقالنی دینی و غیر دینی ف
حجیتت مراجتع بیرونتی  دشتومیها ستعی نظریهشد، در این پذیر میپیروی از مراجع دینی امکان

 «رن  شود؟کم

مقصتود آوردن دستتبنابر هرمنوتیک جدید، که تقریبًا از قرن هجدهم شروع شده، به»وی گفت: 
معتبتر دیگتر ای از نظریتات لم از ظاهر کالم او تنها یکی از نظریات در باب فهم استت و پتارهمتک
وی برای توضتیح «. توان در ظاهر کالم توق  کرد و باید از آن عبور کردکه نباید و یا نمی گویندمی

 کرد.شاره طور مختصر ا، دیلتای و گادامر بهشالیرماخراین مطلب به نظریات 

 بازسازی تفکر متکلم
مؤل  یتا تفکر  ، شالیرماخربرمبنای نظر »گفت:  ،شالیرماخر نظریۀدر تشریح  ،مجتهد شبستری

وی عبتور متکلم در مقام فهم باید بازسازی شود و این کار در صورتی میسر است که از ظاهر کالم 
اگتر بته به فهتم صتحیحی از کتالم برستیم.  توانیممیست که گفت تنها از این طریق اکنیم. او می
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خوانتد تنهتا . آنهته بایتد دشتومیظواهر بسنده کنیم و در سطح کالم بمانیم، دیگر فهمی حاصل ن
سطرهای ستفیدی نیتز شده، الی سطرهای نوشتهشده نیست. در البهمکتوبات و سطرهای نوشته

 توانتدمینویستد هرگتز نمییا  گویدمیر انسانی که چیزی را هم باید خواند. ه هاآنوجود دارد که 
، تنهتا بخشتی از محتویتات دشتومیتمام آنهه که درون او هست را بیان کند. آنهه گفته یا نوشته 

کنیم، هرگز فهم صحیح حاصل نختواهیم درون گوینده یا نویسنده است. اگر به ظاهر کالم قناعت 
   «.ایمهکرد چون از آن محتویات غافل ماند

 هرمنوتیک دیلتای 
وادار بته ای کته محقتق را در مواجهه با متن رسید. نظریهی دیلتا نظریۀمجتهد شبستری سپ  به 

شبستتری وجو در زنتدگی متتکلم و یتا مؤلت . ؛ جستتکندمی« امر تاریخی»وجوی یک جست
زیستتن وی و ستت از ، بازتتابی اگویتدمینویسد یا متکلمی ای میآنهه نویسنده»اظهار داشت: 

استت و نته ثابتت. های زندگی است؛ متحول شرایط آن. این زیستن یک زیستن تاریخی با تجربه
آن  دربتارۀکتتاب ای مطالعته کنیتد، تنهتا خوانتدن جامعته دربارۀعنوان مثال، اگر شما بخواهید به

کته بته دنیتای  های مربوط به آن از بیترون کتافی نیستت. بایتد ستعی کنیتدجامعه و بررسی داده
را از درون  هتاآنمحیطی مردم آن جامعه نفوذ کنید و شرایط و محتویات زیستت« محیطزیست»

محیط درونتی زیستتفهمند این استت کته بته ها یکدیگر را نمیاقوام و ملت اینکهبفهمید. سبب 
 «.کنندمییکدیگر نفوذ ن

محیط یا یتک متتکلم بایتد بته زیستت دیلتای معتقد بود برای فهم یک نویسنده»وی اضافه کرد: 
آرزوهتایش هایی زندگی کرده است، آمال و درونی او نفوذ کنیم و ببینیم که او چگونه و با چه تجربه

و چته  کنتدمیچیست، مشکالت و دردهای روحی او از چه جنسی است، به جهان چگونه نگتاه 
عنوان تنهتا بتهیستن استت و ایتن بختش بخشی از ز نوشته یا گفتار   .نسبتی با آن برقرار کرده و...

متکلم یتا نویستنده خواهیم تفکر جزئی از کل زندگی نویسنده و متکلم قابل فهمیدن است. ما نمی
از درون  "امر تاریخی"عنوان یک خواهیم به زندگی او نفوذ کنیم و آن را بهرا بازسازی کنیم، بلکه می

 «.عصر او تاریخی و مستقیم زمینۀبفهمیم، آن هم در 

 وگوی گادامرگفت هرمنوتیک 
داشتت: او پرداختت. وی اظهتار  اندیشتۀدیگر متفکری بود که مجتهد شبستری به تشریح  گادامر

وگو شترکت نویسد درواقع در یتک گفتتیا چیزی می گویدمیکسی که سخنی  گویدمیگادامر »
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یتا نویستنده بته و وجود داشته است. به عبارت دیگر، هر متتکلم وگویی که پیش از ا؛ گفتکندمی
 «.زندوگوی موجود از پیش حاشیه میگفت

وگتویی گفتت ادامتۀ. سخن او کندمیهیچ فردی ابتدا به ساکن، سخنی را مطرح ن»او اضافه کرد: 
هتا بته جماعتوگوی تتاریخی استت؛ او وجود داشته استت. ایتن یتک گفتت جامعۀاست که در 

وگو شتریک استت. وگوی تاریخی مشغول هستند. هر فردی از جماعت به نوعی در آن گفتفتگ
گاه اول باید از آن گفت ۀبرای فهم یک کتاب یا هر متن دیگر در وهل باشیم و سپ ، در بستتر وگو آ

 وگو وارد شتویم و ببینتیم ازوگو، کتاب یا هر متن دیگری را تحلیل کنیم. باید به ایتن گفتتآن گفت
فهتم متا از هتر متتن درواقتع چه زمانی آغاز شده و چه مسیری را طی کرده و چه محتویاتی دارد. 

هتا در نظتر فهمپیش لۀکته مستئ اینجاستاست در پرتو عناصری از خود سنت و  "سنت" فهمی از
بتدون عبتور از ظتاهر کتالم محقتق . واضح است کته ایتن فهتم کندمیت پیدا اهمیگادامر بسیار 

داده شد وگرنته نظریتات دیگتری هتم از باب نمونه توضیح اینجا . البته این سه نظریه در «دشومین
 وجود دارد.

 اجتناب از هرمنوتیک جدید سرای 
 دربتارۀسخنان خود باب بحتث دیگتری را گشتود و بته طترح پرسشتی  ادامۀمجتهد شبستری در 

نیستتند مستلمانان مجتاز  چرا»چگونگی فهم مسلمانان از سنت نبوی پرداخت. شبستری گفت: 
مستلمانان مجتاز های هرمنوتیک جدید مطالعه کنند و بفهمنتد؟ چترا سنت پیامبر اکرم را با رور
او را بفهمند؟ یا پیامبر را  "امر تاریخی"عنوان یک محیط درونی پیامبر بهنیستند که با نفوذ به زیست

وگو حاشتیه که بته ایتن گفتت، کسی وگوی موجود از پیش تلقی کنندای در یک گفتکنندهشرکت
گذاشته است؟ عبور از ظاهر کتالم و وگوی تاریخی حال تأثیری شگرف بر این گفتزده، اما درعین

 «فعل و تقریر پیامبر اکرم چرا مجاز نیست؟

امثتال متن . من و دشومیگاه به بحث گذاشته نها هیچمتأسفانه این پرسش»شبستری اضافه کرد: 
آن بته  زبردن اتوق  در ظاهر کالم پیامبر و پی ؛زدن به این بحث بسیار اساسی هستیمخواهان دامن

جدیتد و اعتبتار های چرا در مورد این نظریته .های علمیه متداول استکه در حوزه متکلممقصود 
؟ گیردمیصورت نصورت مستقل علمیه و در مباحث اصول و یا به حوزۀهای جدی در بحث هاآن

حاضتر نیستت اعتبتار آن را ک  قدر قداست پیدا کرده که هیچتوق  در ظاهر کالم این نظریۀچرا 
 «بین ببرد؟ از



 911 | نبوی سنت فهم و جدید هرمنوتیک

 تتوانیممیاین خواهتد بتود کته متا ن هاآنپاسخ »گفت:  ،سنتی فهم نظریۀبا اشاره به موافقان  ،وی
 نظریتۀهمان ید از اند که باچنین کاری کنیم، چراکه پیشوایان دین با قول و فعلشان به ما نشان داده

اصتطالح . در «معمول و عرفی فهم بود، تبعیت کنتیم شیوۀ هاآنتوق  در ظاهر کالم، که در عصر 
استناد دارد، اما ایتن خود پیامبر و امام  "حجیت"به  "حجیت ظواهر کالم"که  گویندمیاصول این را 

انتد و چنتین چنتین گفتهند و اسخن تمام نیست. این مطلب که پیامبر و امام از ما چنتین خواستته
ای فهتم و بر گونهمبتنی هااین همۀچنین بوده است و امثال این تعبیرات،  هاآناند و نظر عمل کرده

فهتم و  نظریتۀفهم و تفسیر بر کدامین ست. سؤال این است که این هاآنتفسیر قول و فعل و تقریر 
ای فهم و تفستیر پیتامبر و امتام قتباًل بایتد یتک برتفسیر استوار گردیده است؟ آیا جز این است که 

ها متوازین علمتی آن را انتختاب کنتیم. بعضتیفهم و تفسیر داشته باشتیم کته خودمتان بتا  نظریۀ
بفهمتیم، راهتی جتز توقت  در  "شارع احکام ابدی"عنوان یا امام را به اگر بخواهیم پیامبر گویندمی

مطلب این است که اگر بتوانیم با مراجعه به متون پیتامبر نداریم. پاسخ این  ظاهر کالم تشریعی آنان
هتای اخالقتی عتام بشتریت تأییدکنندگان اصتول و ارزرآنان را  عملی،حکمت  زمینۀدر  ،و امام

های عقالنی آن اصول در عصر خودشان استت بیان مصداقتفسیر کنیم و بدانیم که احکام شرعی 
 نظریتۀدر این صورت چه الزامتی بترای تثبیتت  ،برای آن هست(کننده اهد قانعو شو توانیممی)که 

 «.آید تفسیر کنیم؟مجاز نیستیم آنهه را از ظواهر به دست میداریم؟ چرا  "توق  در ظاهر کالم"

توقت  در  نظریتۀاین جمود و تحجر، که از راه اصرار بتر »سخنان خود گفت:  خاتمۀشبستری در 
تحکتیم تلخ حکومت عباستیان استت کته بترای  ثمرۀفرما شده، جهان اسالم حکمظواهر کالم بر 

دیتن "جای بته وجتود آوردنتد و از آن بته "دگماتیتک" دینی حکومت خودشان از اسالم یک تفسیر
نتزد مستلمانان مشتروعیت آنتان  کننتدۀساختند و پرداختند تا تضتمین "دین احکام"، یک "اخالق

و اخالقتی آنهته راتوری خود بودند و نه درصدد بیان حقانیت معنتوی باشد. آنان در فکر حفظ امپ
 «.پیامبر اسالم آورده بود

  

  
  





 1و حقوق خدا حقوق بشر
عنوان حقتتوق آزادی، مضتتمون و محتتتوای ، بتتهتنهتتا بتتا دموکراستتی استتت کتته حقتتوق بشتتر

 .کندمیخود را در عصر حاضر پیدا اختصاصی 

«. نتداردتدوین شده و در تعار  با حقوق خدا قرار  هاانسانبرای تنظیم روابط بین  حقوق بشر»
عنتوان »با برگزیتدن  ،میهمان و سخنران این ماه منزل عبدالله نوری ،دکتر محمد مجتهد شبستری

که حقوق افرادی  مغالطۀخود کوشید، با طرح  ساعتۀدر سخنرانی یک« حقوق بشر و حقوق خدا
 نظریتۀو ورده فتراحقتوق بشتر یتک  اعالمیۀدانند، نشان دهد بشر را در تعار  با حقوق خدا می
 رابطتۀبا یکدیگر تدوین شتده و بتا حقتوق ختدا، کته  هاانسانانسانی است که برای تعیین روابط 

افتراد و متا،  جامعتۀدر »ولی تعار  ندارد. وی گفت:  ، تفاوت داردکندمیانسان را با خدا معّین 
و  کننتدمیانستان استت، رد  وپرداختۀستاختهای حقوق بشر را، چون ماده 22 اعالمیۀنهادهایی 

است و اوست با یکدیگر مربوط به خداوند  هاانساناساس صالحیت برای تعیین حقوق  گویندمی
پت  او بایتد چون حتی حکومت از آِن خداونتد استت  گویندمی هاآنرا تعیین کند.  هااینکه باید 

 «.حقوق بشر را معّین کند
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و  کنتدمیسه هدف اصلی را دنبال  جهانی حقوق بشر اعالمیۀ اینکهدکتر مجتهد شبستری با بیان  
ق و تکتالی  حقودر  هاانسان همۀآن سه هدف، آزادی فکر و عقیده و بیان فکر و عقیده، مساوات 

حقتوق  اعالمیتۀدر » در ساختن زندگی اجتماعی استت، تصتریح کترد: هاانسان همۀو مشارکت 
چتون ایتن اعتالم شتده استت،  هاانستانکردن بشر، این اصول در عصر حاضر مبنتای حکومتت

کردن ، پت  حتق دارنتد بترای ایتن حکومتتکننتدمیهستند که در روی زمین حکومت  هاانسان
مقّید بته سمیت بشناسند و بر آن توافق کنند و برای بشر حقوقی قائل شوند و خود را راصولی را به

از عتدالت عدم تخل  از آن کنند. انسان حق دارد مبانی و اصول آن را براساس درک و تفسیر خود 
بیتان وی در بختش دیگتری از ستخنان ختود، بتا «. حقوق بشر همین است اعالمیۀتنظیم کند و 

یتک اندیشتیدن  نتیجتۀحقوق بشتر  اعالمیۀ»، گفت: جهانی حقوق بشر اعالمیۀن تدوی تاریخهۀ
 اعالمیۀهای معّینی بر محتوای تدوین عده فیلسوف سیاست و حقوق و سیاستمدار است و فلسفه

تنظتیم زنتدگی ای یک ضرورت تاریخی برای ماده 22اند، اما تدوین حقوق حقوق بشر اثر گذاشته
مجتهد شبستری، با بیان دکتر محمد «. های تلخ بوده استبرمبنای عدالت پ  از تجربه هاانسان
کرده حق تاریخی آزادی است، ای حقوق بشر را ایجاب ماده 22 اعالمیۀضرورتی که تدوین  اینکه

هتایی کته اریخ و حقزمین در طول ت کرۀ پهنۀانسان در  آمیختۀبا نگاهی به نوع زندگی ستم»گفت: 
ضرورت تاریخی خودر را بته عقتالی بشتر عنوان یک حقوق بشر به اعالمیۀاز همه ضایع شده، 

هتای ختونین و تحتوالت نتافی گذراندن جن نشان داده است؛ عقالیی که در قرن بیستم پ  از 
ی کنترل این همته این نتیجه رسیدند که باید، براکرامت انسان که در داخل کشورها اتفاق افتاد، به 

هتای مشخصتی چتون زنتدگی عتدالت را در واقعیتستم و این همه تضییع حقوق، فکری کترد و 
وی «. ستاختن موجودیتت انستانی تضتمین کتردمنظور شتکوفابته داریدینخانواده و سیاست و 

ر خواهتد نیتازاست. این یک نیاز است و انسان مینیاز به حقوق بشر شبیه نیاز به آزادی »گفت: 
ای از اخطارهتای اخالقتی حقتوق بشتر مجموعتهرا رفع کند و به دنبال عطش فلستفی نیستت. 

نیتروی اختصاصتی و »کیتد کترد: تأدکتر شبستری «. استای از حقوق مجموعه مطالبۀنیست، 
حقوق به دنبال این است کته بترای موجودیتت انستان، بتا اثرگذار حقوق بشر در این است که این 

تضمین حقتوقی تتأمین کنتد و بترای آن یتک چتارچوب رامت و آزادی او، یک ابعاد ک همۀحفظ 
آورد. به همین جهت، اختالق حقتوق بشتر همتان اختالق شده پدید رسمیت شناختهاجتماعی به

دیگر نیست. این اخالق با عدالت پیوند خورده و درصتدد ی هاانسانکردن به و یا کمکورزی مهر
تنها تحلیل مفهومی دموکراسی در عصتر حاضتر استت کته جهت،  به همین .تعری  عدالت است

بشری را به دست دهد. تنها با دموکراسی است که حقوق بشتر، تفسیر اختصاصی حقوق  تواندمی



 911 |حقوق بشر و حقوق خدا 

. مقصود کندمیمحتوای اختصاصی خود را در عصر حاضر پیدا عنوان حقوق آزادی، مضمون و به
اجتماعی و سیاسی در چارچوب حقتوقی بتا هتر  صحنۀانسانی در از حقوق بشر این است که هر 
 ستایۀمساوی داشته باشد و همه این حق را داشته باشند که در پناه و انسان دیگری آزادی و حقوق 

بگوییتد انستان را چگونته  گوینتدمی، کنیممیما از حقوق بشر صحبت حقوق زندگی کنند. وقتی 
یتک  کنیتدمیاگر انسان را از نظر استالم تعریت   حقوق انسان چیست.تا بگوییم  کنیدمیتعری  

دیگتر حقتوق دارد.  گونتۀ، یک کنیدمیغرب تعری   فلسفۀانسان را از نظر گونه حقوق دارد، اگر 
، اعّم از مستلمان و هاانساناین است که  مسألهاین نیست.  مسألهاست و اصاًل این سخن مغالطه 

بته حتریم یکتدیگر تجتاوز  اینکهم در یک جامعه و برای کردن در کنار هبرای زندگیغیر مسلمان، 
ها هم یک سپر حفتاظتی داشتته باشتند، چته حقتوقی را در برابر زورگویی دولت اینکهبرای نکنند و 
، یکتتی از وی ستتپ  بتته ستتخنان رنتته کاستتن«. رستتمیت بشناستتندیکتتدیگر بایتتد بهبتترای 
 دان برجستته ورنه کاسن، کته یتک حقتوق»اشاره کرد و گفت: حقوق بشر،  اعالمیۀکنندگان تدوین

حقتوق بشتر را تصتویب  اعالمیتۀخواستند مواد بود، در همان جلساتی که مییک مسیحی معتقد 
رنته  هتاآن. در پاستخ گویدمیگفتند دین ما چیز دیگری ای میعدهاین بود که ها کنند، یکی از بحث

ط انسان بتا انستان معنتا و مفهتوم دارد و نته در ارتبتاط انستان بتا حقوق بشر در ارتبا گویدمیکاسن 
با خداوند را، البتته  هاانسان رابطۀرا با هم تنظیم کند نه  هاانسان رابطۀخواهد بشر میخداوند. حقوق 

در جامعته و حکومتت  هاانستان، ولتی رابطته و حقتوق کنتدمیانسان با ختدا را دیتن تنظتیم  رابطۀ
ال کته اگتر ستؤبتا طترح ایتن  ،مجتهتد شبستتری«. کنندمیست که خودشان تنظیم دیگری ا مسئلۀ

تتر استت چترا ظلمکردن چارچوب زندگی اجتماعی و سیاستی کمفراهم بشر مکانیسمی برایحقوق 
مستتلمان براستتاس ایتتن فکتتر کتته انستتان کرامتتت دارد  متتِن »افتتزود:  بتتا آن مخالفتتت کتترد،بایتتد 
آینتد و دیگتران ای دیگر با این اعالمیه کنار میرم. مسیحیان به گونهپذیحقوق بشر را می نامۀتوافق

هتا گفتت متثاًل یکتی از پاپ»مجتهد شبستری با نقتل قتولی از پتاپ گفتت: «. های دیگرگونهبه 
و این یعنی خدا برای او حریم قائل است و اگر  دشومیتلقی  "شخص"در برابر خداوند یک انسان 

دکتتتر «. حقتتوق بشتتر دشتتومیبنتتدی کنتتیم، ا در عصتتر کنتتونی فرمولبختتواهیم ایتتن حتتریم رمتتا 
ستطح هتم کته همته هم هاانستانحقوق بشر یک امر افقی است؛ یعنی »شبستری گفت: مجتهد 
عمودی، کته ارتبتاط انستان بتا  رابطۀباید روابطشان با این حقوق تعیین شود و این با یک هستند 

هتای دینتی پتاک کنتیم جامعته را از ارزر اینکتهنتای است، فرق دارد. این مطلب بته معخداوند 
آورد و بایتد بترای آن فکتری کترد، قتدرت این است که قدرت متمرکتز فستاد متی مسألهنیست. 

انسانی است و از آسمان به زمین نیفتاده است، قتدرت سیاستی در بطتن و متتن زنتدگی ای مسأله
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انسانی به آن نظر کنتیم و بترای حفاظتت  ئلۀمسعنوان یک و باید به دشومیانسان تولید اجتماعی 
حقوق بشتر استت. وقتتی  اعالمیۀای بیندیشیم و این مضمون در برابر فساد قدرت چاره هاانسان

حق دارند برای خود حقوق بشر قائل شوند، این تعیتین حتد مرزهتا در  هاانسانکه  دشومیروشن 
ختدا بتر هتر فترد انستان در جتای ختود  ستت نته در برابتر ختدا و حقتوق الوهیتتهاانسانبرابر 

چتون معنتای قابتل تصتور  ،کردن خدا جزء آن حقوق نیستتماند، اما حق حکومتمیمحفوظ 
رستد. ایتن نوبت به چگونگی قرائت ما از کتاب و ستنت و شتریعت می ،این مرحلهندارد. پ  از 

دادن کته مستتلزم نستبت ی انجام شوداگونههای اخالقی عصر حاضر باید به الزامقرائت براساس 
 اعالمیتۀای از متوارد اخالقی به خداوند نشود و، از طریق ایتن قرائتت، تعتار  پتارهاحکام ضد 

دکتتر مجتهتد شبستتری در پایتان ستخنان ختود بته «. دشومیشریعت هم برطرف حقوق بشر با 
ا شتاهد ایتن هعبرت و توجه است که در همتین هفتته مایۀبسیار »کرد و گفت: مسائل روز اشاره 

طرف صدا بلند شد که حکم سنگسار را متوقت  کنیتد و ایتن خشتونت را بته نتام هستیم که از هر 
قضائیه، که خود یک فقیه طراز اول است، با جدیت این موضتوع را  قوۀریاست اسالم اجرا نکنید. 

هتا بتا قرنتوان قرائت متتون دینتی را عتو  کترد و آنهته را کته می دشومیمعلوم . کندمیدنبال 
های جدیتد روزی کنتار االجرا بته حستاب آمتده بتا استتداللشریعت واجتبمسلمیت کامل از 

. سایر متوارد هتم زنندمیمرد و زن و مسلمان و کافر حرف  دیۀاز تساوی گذاشت. فقیهان دیگری 
اد های جدید از متون دینی قابل حل است اگر استتبدموارد تعار  با قرائت همۀطور است، همین

یتک  عرضتۀابزاری از شریعت است نه در امکان علمی  استفادۀمشکل اصلی در سیاسی بگذارد. 
 «.کتاب و سنتقرائت جدید از 
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 مغالطۀ آشکار
 1«و حقوق خدا حقوق بشر» نقد احمد احمدی بر سخنرانی

سخنرانی محمد مجتهدد شبسدتری در نقد « مغالطۀ آشکار»با عنوان  آید بخشی از مقالۀ دکتر احمد احمدیآنچه در پی می
 به نظر خوانندگان رسید.و حقوق خداست که در صفحات پیشی   دربارۀ حقوق بشر

حقوق ختدا اما مغالطۀ بسیار آشکاری که در گفتۀ آقای شبستری است این است که از همان آغاز 
بر ستر همتین که اصل نزاع ر به رابطۀ انسان با خدا، یعنی دعا و عبادت، گرفته است با آنرا منحص

 و از جمله سیاستت  خداوند برای همۀ امور فردی و اجتماعی بشر گویدمیانحصار است و مسلمان 
است.  های دین بسیار اندکبخشۀ به بقیدارد. دعا و عبادت نسبت حکم تو حکومت و کشورداری 

گرفتته تتا روابتط امتام و پیشتوا بتا متردم و ن همه احکام اجتماعی و حکومتی از جهاد و دفتاع ای
را از همان ابتتدا  هااینیعنی تاوان خرار همۀ حتی ارر خدر،  معامالت و... و به تعبیر روایات

ایتن  ،هرگز چنین نیست«. کندمیرا با خدا معّین حقوق خدا رابطۀ انسان : »گویدمیکنار نهاده و 
و همتۀ شتئون آدمیتان را  دشتومیطریق وحی بیتان مصادره به مطلوب است، بلکه حقوق خدا از 

و  خواه دعا و خواه جهتاد و سیاستتت  آنهه دستور دادهو این حق خداست که در یکایک  گیردمیفرا
اعتت اط جا بایتدهمهت روابط خویشاوندان و همسران و... داری و معامالت و معاشرات و حکومت

چنان فراگیتر و ویوه نگاه اسالم به انسان و رابطۀ او با خداوند آنشود. اساسًا نگاه دین آسمانی و به
ر  »تکه کرد؛ توان آن را تکهنمی تام است که ق  وا ال  ل  ع  ِذین  ج  تکته را تکه آنتان کته قترآن« ]آن  ِعِضین  الَّ

هم رابطتۀ انستان  . در حقوق بشر(19[ )حجر: کنار نهادند(ای را )برخی را پذیرفتند و پاره کردند
. اگر حقوق بشر اساس است، باید گیردمیجا را فرا همه ،با انسان منحصر به باب حکومت نیست

رستد محتدود استت و جایی که زیانی بته دیگتری میآن را با همۀ لوازمش پذیرفت؛ یعنی تنها در 
.. مجتاز .ناسزاگفتن به همۀ مقدسات از خدا گرفته تتارد. بنابراین خودکشی، دیگر هیچ مرزی ندا

ستلمان  تواننتدنمیبه همین جهت طرفداران حقتوق بشتر است، چراکه مدعی خصوصی ندارند و 
گستاری، قمتار، ختوردن گوشتت بتازی، میهمهنتین همجن امثال او را محکوم کنند و رشدی و 

اند؛ زیترا حقوق بشر مبنا قرار گیرد و جناب شبستری مبنا قرار دادهگر خوک و موارد فراوان دیگر که ا
کتتاب و ستنت را بتر ایتن استاس، یعنتی تنهتا در چتارچوب عقتل عرفتی، پایۀ همین سطور باال  بر
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پذیرفت و دین را کنار نهاد. آیا این تعار  نیست؟ کشتاکش میتان بتود و را  هاآنپذیرند. باید همۀ می
 ت؟نیس نبود تعار 

بستط یتد از کسی که با کتاب و سنت و مبانی اجتهاد و احکام اولیه و ثانویه و احکام حکتومتی و 
بگویتد: حاکم اسالمی آشناست، شگفت است که پ  از مبنتا قتراردادن اعالمیتۀ مزبتور بیایتد و 

ایتن قرائتت رستد. پ  از این مرحله نوبت به چگونگی قرائت ما از کتاب و سنت و شریعت می»
ضتد اخالقتی دادن احکتام ای انجام شود که مستلزم نسبتهای اخالقی باید به گونهاساس الزامبر

بازی و همجن گمان باید مراد همان اخالق سکوالر باشد که . کدام اخالق؟ بی«به خداوند نشود
جمهتور کشتور رئی داند و حجاب زن را خالف اختالق. ناسزا به خدا و رسوالن وی را مباح می

متوارد « کیت »و « این»و فقط اعترا  به  دشومیار عبۀ آمال سکوالرها متعر  منشی ادارهک
اند بهتتر آن دیتار زیستتهتعر  است نه به اصل کار! و بسیار چیزهای دیگر کته دوستتانی کته در 

کاربستتن نیتروی کسی که با بهدانند و مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز! همهنین است می
 آورد.فکر خویش ارزشی پدید میت

داد و چرا نباید از آغاز، کتاب و سنت را با همان شیوۀ یادشده با دید جتامع و حکتومتی مبنتا قترار 
و عنوان احکتام ثانویته و بتا اختیتارات حتاکم استالمی بررستی موارد ویوه و حوادث واقعه را بته

 اساس دین را زیر سؤال ببریم؟ گشایی کرد؟ چرا عک  این عمل کنیم و ناگزیر شویممشکل

آورد، امتا دموکراستی کته قتدرت متمرکتز فستاد متی دشتومیدر این سخنرانی پیتاپی گفتته 
 آفرین است.عدالت

در  بتورشد، ممکن بود برخی کسان آن را باور کنند اما ایتن آقتای اگر این سخن در خأل گفته می
حملتۀ وی بته جمهور مهد دموکراسی است. کدام دموکراسی متانع ی بیخ گور همۀ ماست او رئ

 یک کشور جهان سومی شد؟
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 انسداد تفکر
 1پاسخ مجتهد شبستری به احمد احمدی

مطلبتتی تحتتت  ، آقتتای دکتتتر احمتتد احمتتدی9281متترداد  98شتتنبه پنج کیهدداندر روزنامتتۀ 
 نسبت حقتوق بشتر»با عنوان  1/1/81 اعتماد، در نقد آنهه در روزنامۀ «مغالطۀ آشکار»عنوان 

ترشتدن محتل نتزاع میتان دو اند. بترای روشنجانب چاپ شده بود، نوشتهاز این« حقوق الهیو 
د و دیگتری آن را معتار  بنیتا کنتدمیدفتاع  9148تفکر، که یکی از اعالمیۀ حقتوق بشتر گونه 

و  کنممتیدانتد، ضترورت دارد بستیار اندیشتید و نوشتت. متن از نقتد ایشتان استتقبال میاسالم 
که مدعی است اعالمیۀ حقوقی بشر بنیتاد  کنممیایشان را نمونۀ خوبی از تفکری تلقی تصریحات 

 طلبد.به چالش میاسالم را 

 حقتوق بشتردانند که من از اعالمیتۀ ، قاعدتًا میکنندمیکسانی که این مباحث را در کشور ما تعقیب 
کته بته بنیتاد آنتوان آن را در فرهن  مسلمانان جذب و هضم کترد، بتدون و معتقدم می کنممیدفاع 

 ام.شرحی نوشتهدر این باره  نقدی بر قرائت رسمی از دی مسلمانی آسیبی وارد شود و در کتاب 

همتان « حتق»انتد کته حقیقتت آقای دکتر احمدی در نوشتۀ خود نخست به این مطلتب پرداخته
یتادآور قتدر  م و همتینشتومیجانب در این نوشتۀ مختصر وارد ایتن بحتث ناست. این« تکلی »

را در تتوان شترح مباحتث آن پذیرنتد و میای را نمیم که اکثر فالسفۀ حقتوق چنتین نظریتهشومی
قسمت از توضیح دهم مربوط به آن  خواهممیهای فلسفۀ حقوق تعقیب کرد. آنهه در اینجا کتاب

 اند.را نقد کرده« مغالطۀ آشکار»نوشتۀ ایشان است که در آن به نظر خودشان یک 

 .کنممیاختصار بیان پیرامون اظهار نظر آقای دکتر احمدی نکات زیر را به

این گتزاره ند و از آن جمله شومییاسی جامعۀ ما نادرست فهمیده ها در غوغای سای گزاره. پاره9
چنتین تفستیر ایتن جملته را  آقای احمتدی«. کندمیدین را بطۀ انسان با خدا را تنظیم »است که 

دعتا و عبتادت دین فقط دعا و عبادت است و حقوق خدا هم فقتط حتق  گویممیاند که من کرده
ستنت در رابطتۀ فسیر درست نیست. معنای گزارۀ مذکور این نیستت کته در کتتاب و است. این ت
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هتا تردید ایتن آموزههایی نیامده است. بدون انسان با انسان و اوضاع احوال زندگی اجتماعی آموزه
دعتا و عبتادت هتای مربتوط بته ها هتم ماننتد آموزهوجود دارد، اما مهم این است که همین آموزه

هتای دینتی هتم از آموزه. مفرو  این است که از طریق ایتن کندمین با خدا را تنظیم تکلی  انسا
مالک عمل قرار دهند و این هایی را در زندگی اجتماعی معیارها و ارزر دشومیخواسته  هاانسان

کته گستترۀ ایتن معیارهتا و هم تنظیم رابطۀ انسان و خدا در حیطۀ زنتدگی اجتمتاعی استت. ایتن 
استنباط کرد، مطلبی دیگر سیستم سیاسی یا اقتصادی  هااینتوان از چقدر است و آیا میها ارزر

جانب چنتین یم. به نظر اینشومیناست مربوط به فهم و تفسیر کتاب و سنت که در اینجا وارد آن 
 حتق گتویممیام. بنابراین من نتوضیح دادهاستنباطی قابل دفاع نیست و این را در جاهای مختل  

 خدا فقط حق دعا و عبادت است.

گاهی اطمینان3 کننتده قانعآور و . یک مسلمان معتقد به خدا و اعتبار دین، کتاب و سنت پ  از آ
آن حقتوق  کنتدمیاعتنا باشد و ایمان او ایجاب بی هاآنبه  تواندمیاز حقوق و اوامر و نواهی خدا ن

تتوان در ایتن چگونته میلی پرسش مهم این است که را مراعات و به آن اوامر و نواهی عمل کند. و
 باب به این اطمینان قلبی و اقتناع عقلی رسید؟

تتاریخ توان محدودۀ آن حقوق و اوامر و نواهی را معّین کرد؟ آیتا صترف اینکته در طتول چگونه می
الهتی  نواهیاسالم علمی به نام علم فقه شکل گرفته، که مدعی است تکلی  همۀ حقوق و اوامر و 

آیا واقعیت امر ، برای حصول این اطمینان قلبی و این اطمینان عقالنی کافی است؟ کندمیرا معّین 
های فقهی بستیار کتابغیر از این است که فتاوای مورد اتفاق میان فقها بسیار اندک است، گرچه 

لی و هرمنتوتیکی دقیق اصتوحجیمی در این مورد نوشته شده است؟ آیا غیر از این است که با نظر 
کافی نیست؟ آیا غیر از این استت بودن یک فتوا برای حصول آن اطمینان و آن اقناع حتی اجماعی

 تفسیرهای متفاوت دارد؟ظرفیت  دشومیکه حتی آنهه نصوص کتاب و سنت نامیده 

استت آیا حقیقت غیر از این است که حتی اجماع فقها بر یک فهم معّین از کتاب و سنت ممکتن 
نامیتده هیچ اطمینانی نیاورد؟ باید این حقیقت را پذیرفت که آنهته حقتوق و اوامتر و نتواهی ختدا 

را بردارید  هااینپ  معطل چه هستید؟ »های بدیهی نیست تا گفته شود گزارهیک سلسله دشومی
و معنای حقتوق (. اگر دربارۀ گویندمیطوری که آقای احمدی )آن« و مبنای حکومت قرار دهید

هتای ناگفتته و حرفگردد که چقتدر وقت معلوم میاوامر و نواهی خدا بحث آزاد صورت گیرد، آن
 های ناپیموده در این باب وجود دارد.وخمپیچ
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جتامع و چرا نباید از آغاز، کتاب و سنت را با همتان شتیوۀ یادشتده بتا دیتد  گویندمیاینکه ایشان 
پیهیتده، یعنتی ای بسیار غتامض و مسألهه بسیار ساده به حکومتی مبنا قرار داد، ناشی از یک نگا

متتراکم شتده فهم و تفسیر کتاب و سنت، است. ایشان آنهه را که بته نتام فتروع فقهتی روی هتم 
هستتید، معطتل چته  گوینتدمیشتمارند و دهندۀ حقتوق ختدا میصورت بدیهی و مسّلم نشانبه

بتود. اینکته در گر مطلب به این سادگی بود، خوب ها را مبنای حکومت قرار دهید. ابردارید همین
تأستی  شتده گیری به آن، حکومت کشور ما در شرایط انقالبی، برمبنای یک فتوای فقهی و رأی

قلبتی و اقتنتاع توان از طریق علم فقه اطمینان یک واقعیت اجتماعی است. ولی اینکه چگونه می
خلط این دو موضتوع کلی دیگری است و د مطلب بهعقالنی به حقوق و اوامر و نواهی خدا پیدا کر

 آورد.با هم انسداد تفکر می

مقتدم بتر . مدعای ما این است که چون تعیین تکلی  مبنای حکومت در یک جامعه منطقًا باید 2
وجو جستتتوان مبنای حکومت را در ایتن استتنباطات استنباط از کتاب و سنت فر  شود نمی

پرداختته شتود. متی برپا شده باشد تا در سایۀ آن به استنباط در کتاب و ستنت کرد. باید قباًل حکو
دین در دیتن و بتیای که همه جور آدم با ست که این حکومت ماقبل استنباط در جامعهاسؤال این 
 شتود؟ حقتوق بشتربا چه ضوابطی باید سامان یابد که حکومت عادالنته تلقتی  کنندمیآن زندگی 

حکومت ماقبل استنباط. کردن این اعتباربخشیدن و تعهد به ضوابط مشخص است برای عادالنه
جلتوگیری نستبی از فستاد و  هتاتضمینی استت مشتخص بترای حفتظ افتراد از تجتاوزات دولت

که افراد جامعه، از فلسفی جز آنمتمرکز. در این مقام و مرحلۀ ماقبل استنباط ازلحاظ  هایقدرت
دولت را به آن ملتزم ستازند، راه دیگتری ه انسان هستند، به حقوقی انسانی متعهد شوند و آن نظر ک

همگانی با زور و اجبار حکومتی برپا شتد، ایتن وجود ندارد. اگر در جایی بدون این تعهد و توافق 
 کردن از کتتاب وبر این آیتا شتروعنمی آورد. عالوهواقعیت برای آن حکومت مشروعیت و اعتبار 

؟ آیا جز این است که ختود ایتن کندمینیاز فلسفی بیسنت ما را از مراعات و مالحظۀ حقوق بشر 
حکومت با کتاب و سنت هم ممکن است بتا تضتییع حقتوق دادن ست و سامانهاانسانکار  عمل  

دادن، کته رونتد سیاستی طتوالنی و شتود؟ آیتا ایتن ستامانو استبداد دینی و غیره همراه  هاانسان
و تعهدات اخالقی و حقوق انسانی ماقبل استنباط نیتاز ای خواهد داشت، خود به ضوابط هیدهپی

 سیاسی هم حقوق بشر الزم دارد؟ندارد؟ آیا جز این است که این روند 

گفتته شتده استوار شود،  تواندمی. چون اعتبار فلسفی حکومت جز بر تعهد و توافق شهروندان ن4
ایتن حتق ، ستازوکارهای ِاعمتال ست. در اعالمیۀ حقتوق بشترهانساناکردن از آِن حق حکومت
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سیاستی همگتان کردن در سی ماده برمبنای سه اصل اساسی آزادی، برابری و مشتارکت حکومت
و متدعی  گیتردمیتدوین شده است. یک تفکر غیر قابل دفتاع، درستت در همتین مقتام موضتع 

. کنتدمیخدا تلقی ِن خداوند است و حقوق بشر را معار  با حق کردن از آحق حکومت دشومی
معّینتی در بتاب کردن عبتارت از مباشترت امتور باید به این مطلب مهم توجه کنتیم کته حکومتت

مربتوط  توانتدمی هاانسانهای انسانی است و این کار فقط به حکومت بر روی زمین و در جامعه
حکومت کند. حتق تا بتواند  کندمیدر جوامع انسانی زندگی نشود. خدا که بر روی زمین نیست و 

چون دربارۀ ختدا عمتاًل حکومت کند؛  تواندمیاز آِن کسی باشد که عماًل  تواندمیکردن حکومت
است، معنای درست و قابل کردن از آِن خداوند کردن متصور نیست، گزارۀ حق حکومتحکومت

باب حکومت وجود دارد، امتا هایی در لبته در کتاب و سنت آموزهکه قباًل گفتم، ادفاع ندارد. چنان
خداوند است. التزام فلستفی متا را کردن از آن استنباط کرد که پ  حق حکومت هاآنتوان از نمی

)حقوق بشر( آغاز کنیم و نه از کتاب و  هاانساندارد مسائل حکومت را از تعهد و توافق خود وامی
 نشویم.خواهیم دچار انسداد تفکر میسنت و یا علم فقه. 

اعالمیته کته گتویی ایتن  زننتدمیای حترف بته گونته دربارۀ اعالمیۀ حقوق بشر . آقای احمدی1
حیوانیتت محتض را به مرحلۀ  هاانسانارتکاب هر عمل خالف اخالق را آزاد گذاشته و درحقیقت 

انستان در برابتر ین دعوی درست نیستت. اعالمیتۀ حقتوق بشتر بترای دفتاع از تنزل داده است. ا
اقتصادی تنظیم شتده و کشی، جباریت و طاغوتیت و بردگی اربابان سیاسی، دینی، ستمگری، آدم

ترین محتواهتای عتالی هتااینبرای انسان مقامی شامخ و کرامتی ذاتی اعتبار کترده استت و همتۀ 
جامعته بته رعایتت ایتن اعالمیته، روی ضترورت التتزام افتراد  31ر متادۀ اخالقی را دربر دارد. د

کشتورهای مقتضیات عادالنۀ اخالقتی و نظتم عمتومی و رفتاه همگتانی تأکیتد شتده استت. در 
استالمی توانند برای مراعات مقتضتیات عادالنتۀ اخالقتی های دموکراتیک میاسالمی، حکومت

حقتوق بشتر آورد. ایتن قتوانین نتاقض یی به وجود میهاقوانینی به تصویب رسانند که محدودیت
سیاستی، هتای نخواهد بود. اساس حقوق بشتر در دفتاع از آزادی اندیشته و بیتان، آزادی فعالیت

گذاشته شتده برابری و تحقق مشارکت عمومی سیاسی و حفظ حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد 
که حقوق بشر  کنندمیرا معمواًل چنین تبلیغ های اقتدارگگری. حکومتو نه جوازدادن برای اباحه

بته مضتمون اصتلی و گری است تا مردم متدین با حساسیت اخالقتی دینتی کته دارنتد سند اباحه
 اساسی حقوق بشر توجه نکنند و آن را مطالبه ننمایند.
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ن از خودشتاهای بزرگ جهان برای فشارآوردن به دیگتران و تتأمین منتافع ای قدرت. اینکه پاره1
 دشتومیمجوز این ، واقعیتی انکارناپذیر است، اما آیا این واقعیت کنندمیسوءاستفاده  حقوق بشر

حقتوق بشتر مطالبته های اقتدارگرا برای ختود، دموکراستی و کشیده توسط حکومتکه مردم ستم
آورنتد ، فریاد برمیدشومینکنند؟ این یک ترفند است که هروقت دموکراسی و حقوق بشر مطالبه 

اند. ایتن را زیر فشار گذاشتتهها به نام آن دیگران که دموکراسی و حقوق بشر بد است، چون غربی
ایتن  .کشتندها به نتام آن آدم میتروریستماند که بگوییم اسالم بد است، چون سخن مثل این می
 چه منطقی است؟

است بترای ، بلکه تضمینی کندمیتنها با اساس هیچ دینی معارضه ننه . دموکراسی و حقوق بشر1
گرانته و اصتیل انتخابورزی تحقق یک حکومت دموکراتیک در عصر حاضر که در سایۀ آن ایمان

 پذیر است.تر از هر حکومت دیگر امکانسهل
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 1زبان دیین عاری از خشونت و سالمت اجامتعی
تدوان میدان تجدارب اصدیل معندوی بدا باورهدا و چرونده می»شده به ای  شرح است: مطرحاالت ابخشی از س

ند، اما از اصالت و حقیقت برخوردار نیستند تفداوت شومیرفتارهای مشابهی که با عناوی  دینی و معنوی ابراز 
مشددرب رسددد در ایدد  زمیندده در جامعددۀ مددا، دو افددرا  وجددود داردن یکددی نفددی هرگوندده گذاشدت  بدده نظددر می

و دیرری تمایدل  نهایی همچون کاذب و انحرافیگرای متفاوت با گفتمان غالب ایدئولوژیک با برچسبمعنویت
تحت نام دی  و معنویت. مرز میان معنویدت مطلدوب بدا ورزی گرایی و گاه خشونتگری، خرافهبه انواع قشری

 «.اجتماعی چیست ی فکری بر سالمت هاآنیر ای  جریتأثدو جریان افراطی کدام است  

رو، متن در مفید نیستت. از ایتن هاآنها بسیار گسترده است و پاسخ دادن کلی به این پرسش ۀدامن
االت پاستخ ختواهم گفتت و آن ایتن ؤاینجا از یک زاویه به بعضی از موضوعات مربوط به این ست

ر هستتید تا شما شنوندگان که اهتل نظت«. زبان دینی و معنوی عاری از خشونت چیست؟»است: 
ه آیتا زبتان رستمی کتنید و نتایج الزم را بگیرید و ببینیتد کارتباط آن را با سالمت اجتماعی تحلیل 

سالمت اجتماعی؟ آیا ایتن  ۀنندکسالمت اجتماعی است یا تخریبۀ نندکیمکما تح ۀدینی در جامع
یتا زمینته  کنتدمیر را آمتاده کتتف ۀیتا نته؟ زمینت دهدمیمعنویت را از خرافات  کیکان تفکزبان ام

یا تفاهم و تعامل را؟ چون وقت محدود است، در این  کندمیانجماد و توهم را؟ خشونت را نهادینه 
 .کنممیوتاهی بسنده کبه اشارات  کزبان و هرمنوتی جدیدِ  ۀباب با استفاده از فلسف

                                                                                                                                                              

 و حمایتت رشتد،) رحمتان مؤسسۀ رئی  معین، مصطفٰی  دکتر سوی از شدهمطرح پرسش چند اساس بر سخنرانی این .1
: اینترنتتی نشتر تتاریخ .استت شتده ارائته 9212 تیرماه 39 شنبه، روز در مؤسسه این ساالنۀ نشست هفتمین در ،(اندیشه

 .9212 ریورشه 31 شنبهسه
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وشتتار زبتاِن انستانی ن . در فلسفۀ جدید، یکی از مسائل مطرح شده این است که نستخۀ اصتلِی 9
مهمی است. چه چیز نسخۀ اصلی زبتان انستانی استت؟  ۀاست یا گفتار؟ درک این موضوع، مسئل

، گفتارها هستند یتا نوشتتارها؟ دهدمیصورت اصیل در پدیدار زبانی خود را نشان و به آنهه ابتدائاً 
 اصتیل زبتان انستانی، شتکل ۀامروز نظر اکثر اندیشمندان و فیلسوفان زبان ایتن استت کته نستخ

ایتن را مستلم  هتاآنگفتاری آن است که این شکل گفتاری به صورت نوشتاری تبدیل شده است و 
 دانند.می

ای مجموعته دربارۀ چیستی گفتار شفاهی دو تصور وجود دارد: تصور اول این است گفتار شفاهی .3
 هتاآنو  کندیمها را کسی ایجاد . این نشانهکندمیهاست که بر یک سلسله معناها داللت از نشانه

قطتع  ،ها همان الفاظ و جمالت هستند. معناهتا. این نشانهکنندمیبر یک سلسله معناها داللت 
ای وجتود دارنتد. کستی کته الفتاظ و گونتهصورت پیشینی بتهبه ،نظر از ادا شدن الفاظ و جمالت

 ،. تصتور دومکندیم، آن معنا را از طریق ابزار کلمات و الفاظ و جمالت بیان کندمیجمالت را ادا 
استت.  actیتا « فعالیت انسانی» که هر گفتار شفاهی یککه امروزه بیشتر طرفدار دارد، این است 

و  ،و آن فعالیت با تمام وجود، ستاختار دهدمییک فعالیت انسانی انجام  گویدمیکسی که سخن 
چیزی را پدیتد خواهد و قصدی دارد. یعنی می «حیث التفاتی»و یک  دشومیشخصیت او انجام 

 آورند؛ نته اینکته معناهتایی را کته قتبالً را پدید می معنابا گفتار شفاهی  هاانسانه معناست. کد آور  
هر یک از ما یک حرکت است، یک  سخن گفتِن  ،تعری  دوم بنا بر این. کنندمیوجود داشته بیان 

ر، از وضتعیتی بته ای بته نقطتۀ دیگتاز نقطه گویدمیحرکت فراروندگی است. هر ک  که سخنی 
انسانی که در زندگی اجتماعی و تتاریخی وجتود  ۀ. در ارتباطات چندجانبرودمیوضعیت دیگر فرا

توانیتد نونی من شتما میکعنوان مثال در سخنرانی . بهگیردمیهای چندجانبه شکل دارد، ساحت
درستت  ،. بلتهنتدکمین صتدای معینتی ادا بگویید که فالنی، جمالتی را پشت سر هم با آواها و ت  

 کنممتیاست. اما در اینجا این واقعیت قابل مشاهده است که من این جمالت را پشت سر هتم ادا 
تا به جایی برسم و معنایی را پدید آورم که شما بعد از اتمام سخنرانی من بتوانید بگویید فالنتی ایتن 

 ت ایستتا، یتک سلستلهام کته بته صتورگفت و مفهوم صحبتش این بتود. متن در اینجتا نایستتادهرا 
ها به معناهایی داللت کنند؛ بلکه من در اینجا از گامی بته گتامی ها تولید کنم تا آن عالمتعالمت

تتا معنتای نهتایی  کنممتیدیگر و از وضعیتی به وضعیتی دیگر و از معنایی به معنای دیگر حرکتت 
ستخنی بته لحظته و ستخن از لحظه و  ماً ئپدید آید و این یک حیث التفاتی و قصدی است. من دا

ولتی بعتد از پایتان ستخنرانی  ،رومروم. از اول روشن نیست که من به کدام نقطه فرامیدیگر فرامی
بندی در آخر ستخنرانی جمع کزی پی ببرید. شاید یکنهایی و معنای مر ۀتوانید به آن نقطشما می
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 ،تکتتمر است. در ایتن حرخواستم به کجا برسم. این یک فرارفتن مسداشته باشم و بگویم که می
، در گرو معنای کلی و نهتایی استت کته عاقبتت پیتدا دشومیمعنای جمالتی که پشت سر هم ادا 

هیچ معنایی پیدا نخواهد شد. معنای نهتایی  هاآنخواهد شد. اگر این جمالت را تفکیک کنید، در 
وتیکی به این عمتل جدید هرمن ۀ. در فلسفگیردمیپشت سرهم این جمالت شکل بر اثر ردی  شدن 

وجود دارد؛ معناهتای جمتالت در گتروِی معنتای « دور». یعنی یک گویندمی« هرمنوتیکی دور»
پشت سرهم ردی  شتدن ایتن  گروِ کلی و مرکزی هستند و حصول و پیدایش آن معنای مرکزی در 

 ای است. این وضعیت به مایم که این یک وضعیت پیهیدهشومیجمالت است. در تحلیل متوجه 
و تمتام  ،گفت، فهمیدیم»ه کها در باب فهمیدن سخنان و ایناندیشیتا از آفات ساده کندمیکمک 

 رها بشویم.« شد

، از طریتق کنیدمیبسیار مهم دیگر این است که معنایی که شما از این سخنرانی من درک  ۀ. نکت2
یتن معنتا ستاخته و و در صورت عدم همراهی شما ا دشومیهمراهی شما با من ساخته و پرداخته 

. دهتدمیانجام « فرارفتن»گوینده نیست که حرکت  . به همین دلیل، این تنها مِن دشومیپرداخته ن
 در این حرکت، شنونده هم سهیم است و فهمیدن، خود یک عمل فترارفتن استت. شتنونده دائمتاً 

انتظتاربردن و  خواهد برستد. ایتنکشد که گوینده چه منظور و قصدی دارد و به کجا میانتظار می
گوینده اگتر  مِن است. « فرارفتن شنونده»کردن همان عمل ِت گوینده را لحظه به لحظه دنبالکحر

معنا تولید کنم؛ مگر اینکه برای خود یک عده مخاطتب فرضتی  توانممیهیچ مخاطبی نداشته باشم، ن
 گویی دارد.وتگفتن ماهیت دیالوگی و گفسخن در نظر داشته باشم یا حدیث نف  کنم. اصوالً 

معنای تولیدشده در هر سخن با معناهای تولیدشتده در گذشتته و آینتده ارتبتاط  ،. از طرف دیگر4
توجه نداشته باشیم. منظور من این است که معناهتا در  هاآنه ما اآلن به کدارد. گرچه ممکن است 

کته در جامعته و معنای این سخنرانی متن مستبوق بته معناهتایی استت  . مثالً دشومیتولید ن خأل
 عنوانبته. دشتومیتولیتد  هاآنهای دیگر پدید آمده است و در ارتباط با فرهن  ما از طریق سخن

گتردد و اگتر یتک مثال، این سخنرانی به تعری  و درک ما از ستالمت اجتمتاعی در جامعته برمی
تولیتد شتده، که در طول زمان و با تحقیقات متعتدد در جامعته  ،سالمت اجتماعی عنوانبهمفهوم 

بردید. به بیان دیگر، سخنرانی و حرکت متن در اینجتا شما به سخنرانی من پی نمی ،وجود نداشت
در ارتباط با حضتور معناهتای گذشتته در اینجاستت. مشتکل و دردی کته متا از عتدم ستالمت 

 خود داریم، در اینجا حضور دارد و سخن گفتِن من با آن در ارتباط است. ۀاجتماعی در جامع
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در اینجا بیان کنم یتا نته؟ آیتا  خواهممیه کآنهه را  ۀهم توانممیه آیا من کدیگر این است  ۀمسئل .1
طتوری  توانممیهای خود را پیدا کنند؟ آیا من ضمیرها مرجع ۀطوری سخن بگویم که هم توانممی

در  ن است در ارتباط با سخن من پیدا شود،که ممکهایی پرسش ۀه پاسخ همکسخن جامع بگویم 
ی داریتم کته متا را در اینجتا کهای سخن گفتن خود درنه. ما از محدودیت ماً ر باشد؟ مسلّ آن مضم  

امل ندارم و دست و پتای کچارچوب سخن بگویم و آزادی عمل  ک. من باید در یکندمیهمراهی 
 ،آیتدستخنرانی بته زبتان نمی که باید گفتته شتود در یتک کنممیر کآنهه ف ۀمن بسته است؛ و هم

های شنیدن فهمند، باتوان از سخنرانی فهمید در یک بار شنیدن نمیآنهه را می ۀنوندگان هم همش
 و هکذا. دشومیمکرر نکات بیشتری فهمیده 

 ازخودبیگانگی زبان دینی
معنتای »ه یتک کته زبان اصیل آن زبتان استت ک دشومیار کآش ،ه آوردم بپذیریمکاگر مقدماتی را 

 آورد و ستخِن جدیتد  جدیتد متی ستخِن ه گفته شد، زبتاِن جدیتد کایطی ند؛ با شرکتولید « جدید
 کندمیها را باز گشاید. این گونه سخن، چشممی« افق»( است. این سخن productiveسازنده )

متل و فکتر أت هاآنکه ما دربارۀ  کندمیو ما را با معناهای جدید آشنا  دهدمیشو ورا شست هاآنو 
سفانه زبان انسانی در قلمروهتای مختلت  بته أدارد. اما متا را به تفکر وامیم . زبان اصیل  کنیممی

و آن موقعی است کته زبتان اصتالت  ،مثل خود انسان ،دشومیهای گوناگون ازخودبیگانه صورت
 ،ال پاسخ دهم که زبان دیتن و معنویتتؤدر اینجا به این س خواهممی. من دهدمیخود را از دست 

 :دهدمیانسان است، چگونه اصالت خود را از دست ی هانای از زبکه یک

زبان غالِب رایج دینی، اگر سازنده باشد و برای شنونده معنتای جدیتد ایجتاد کنتد و شتنونده را در 
مل و تفکتر أدیالوگی باشد به طوری که شنونده را به ت ،ارتباط با معناهای گذشته و آینده قرار بدهد

ن بزند، زبانی اصیل در قلمرو دین خواهد بود. اما اگر زبان غالب گو را داموو پاسخ وادارد، و گفت
گویی باشد دیگران را در نظر نگیرد؛ علم، هنر، فلستفه، دگراندیشتان، صدایی باشد. تکدینی تک

 است. زبان ازخودبیگانه زبان  طرفه القا شود، این کمنان و معناهای دیگر را در نظر نگیرد و یؤم غیر

بشتنوند.  ه یک نفر باید بگوید و دیگران بایدکصدایی است. اینبزرگ زبان دینی تک هایی از آفتکی
یا چند نفر بگوید و دیگران موظ  به شنیدن باشند. پرسش و بحث در میان نباشد. ارتباط زبان با 

ها و اخالق قطع شده باشد. حالت عرضه کتردن نداشتته باشتد و حالتت وجدان انسانیت، دانش
 شته باشد؛ چنین زبانی ازخودبیگانه است. یعنی زبان دین و معنویت نیست.محکوم کردن دا
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و هنر قطع ارتباط کند ازخودبیگانه خواهد شد. انسان فقط بتا  ،اگر زبان دینی با زبان علم، فلسفه
و تتاریخ  کنتدمیو دیتن زنتدگی  ،های علم، فلستفه، هنترحوزه ۀ. انسان با همکندمیدین زندگی ن

هتا تتابع دیگتری نیستت امتا . هیچ کتدام از حوزهدهدمیشر این واقعیت را نشان چندهزار سالۀ ب
دیالوگ و تعامل برقرار کرد. زبان دینی باید تولیتد معنتای جدیتد و اصتیل کنتد  هااینتوان بین می

 .دشومیوگرنه ازخودبیگانه 

. یعنتی دشومیانه اگر زبان دین ومعنویت به شکل و فرم تقلیل داده شود از خودبیگ ،از طرف دیگر
شکال رعایت شود بگویند اگر این ا   کید شود به حفظ شکل اعمال، آداب و رسوم و... وأاگر تنها ت

ها حفظ نشود دین و معنویت وجود ندارد، این تلقتی متانع دین و معنویت وجود دارد و اگر این شکل
گوییتد می . وقتتیدشومی هاست و زیربنا و محتوای دین و معنویت استتوجه به آنهه زیر آن شکل

شتکل  کفالن حکم شرعی چون در کتاب و سنت هست باید اجرا شود، باید توجه کنید که این ی
ال ؤهتدف حکتم ختدا ست ۀی آن چیست؟ هدف آن چیست؟ آیا نباید دربتارااست و باید دید محتو

نتد بتار از ختدا و چ ،کرد؟ آیا پرسیدن از خدا حق انسان نیست؟ آیا انسان حق دارد یک بار، دو بار
ال کند و در نهایت بگوید خدایا من تالر کردم که خطاب تو را بفهمم اما نشد؟ اگر انسان تمام ؤس

احکام خداست به کار گرفت و در نهایت آن را درک نکرد و  گویندمیتالر خود را برای فهم آنهه 
سخن، زور گفتن است و باز خداوند فرمود که چه آن را بفهمی و چه نفهمی باید اطاعت کنی، این 

 ؟گویدمیآیا خدا زور 

هتای ظتاهری، سوم زبان دین و معنویت این است کته تقلیتل داده شتود بته زیبایی ازخودبیگانگِی 
 ای ازخودبیگانگی است.صوت خوب و غیره. این هم گونه فصاحت، بالغت،

سات، و حرمتت ه دین و معنویت به مقدکچهارمین ازخودبیگانگی زبان دین و معنویت این است 
های مقدس در ادیان وجود دارند. اما باید توجته داشتت کته مقدسات تقلیل داده شود. البته سمبل

پراکنند. اگر نماد و سمبل دینی خاصیت معنادهی و ها تا آنجا مقدس هستند که معنا میاین سمبل
دیتن شتناس دادن نداشته باشد، یتک نمتاد بتی روح ازخودبیگانته شتده استت. دانشتمندان الهام

سمبل دینی هنگامی مقدس به معنای واقعی است که سمبل و نشتانه باشتد. معناهتای  گویندمی
 .دشومیها تداعی کند؛ وگرنه ازخودبیگانه ای را به ذهنژرف استعاره

ازخودبیگانگی پنجم این زبان این است که بگویند اگر فالن باورها را داشتته باشتی، اهتل نجتات 
 ت. این وضع یعنی تقلیل زبان دینی به باورها.کباشی، اهل هال هستی و اگر نداشته
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ازخودبیگانگی ششم این است که محصوالت دینی به صورت کاالهای مصرفی تولید شود. به این 
هتای دینتی، تابکمنظور که مردم به این محصوالت نیاز دارنتد و آن نیازهتا را بایتد برطترف کترد. 

ه خریتدار دارنتد. در ایتن صتورت زبتان دینتی و کتتلقی شوند االهایی کهای دینی و... سخنرانی
 که تابع قانون عرضه و تقاضاست! دشومیاری کاسبکتجارت و  ۀمعنوی وسیل

و توقعتات  اته این زبتان فقتط بته انتظتارکهفتمین ازخودبیگانگی زبان دینی و معنوی این است 
غفول بگذارد. در این صورت زبان های خواص را مداران پاسخ دهد و انتظارات و پرسشدین ۀعام

مردم تنزل دهد و بتا آن  ۀار و گاهی توهمات عامکه خود را تا سطح افک دشومیدین دچار این خطر 
 ند.کهمراهی 

ایتن استت کته از گذشتته و  ،هم هستت ترینکه خطرناک ،اما هشتمین ازخودبیگانگی زبان دینی
 ن است اتفاق بیفتد:کبه دو شکل ممخود قطع ارتباط کند. قطع ارتباط با گذشته  ۀآیند

 ه آنهته گفتته شتده در ارتبتاط بتا چته معناهتایی و در چتهکتنم کآیه یا حدیث ببینم و توجه ن کمن ی
را در نظتر  هااینفرهنگی بیان شده و برای پدید آوردن چه معناها و مقاصدی تولید شده است. اگر 

؛ گتویی ایتن متتن کنممتیار قطتع شتتهتبتی را بتا گذکشتفاهی یتا  ۀارتباط متن تولیدشد ،نگیرم
الساعه تولید شده است و این برخورد با متن درست نیست. باید توجته داشتت کته ایتن متتن خلق
در هزار سال قبل در شرایطی خاص گفته شده و گویندگان آن معنایی را از طریق گفتتار ختود  مثالً 

بتا فرهنت  آن زمتان و معناهتای دیگتر آن تولید نشده و در ارتباط  خألاند و آن معنا در تولید کرده
من این است که ببینم فرهن  آن زمان و محتویات فرهن  آن زمان  ۀزمان تولید شده است. وظیف

نم و متن دینتی را کار را نکدام بوده است. اگر این کو معناها و اعتقادات آن زمان و شرایط دیگر آن 
ام. این قطع ارتباط بتا ردهکزبان قطع ارتباط  ۀگذشتدر ارتباط با نظام معنایی گذشته درک نکنم، با 

گذشته یعنی خودداری از تفسیر. یعنی جمود کردن در الفاظ که گویی الفاظ خودبه خود چیزی به 
و این عین قطع ارتباط با گذشتته استت، چتون الفتاظ ختود بته ختود چیتزی بته متا  گویدمیما 

 .گویندمین

گتوییم فتالن می ه متثالً کافتد این قطع ارتباط چنین اتفاق می ؛دهو اما قطع ارتباط زبان دینی با آین
ه در آن آیته و که در فالن آیه یا حدیث آمده همیشه باید اجرا شود. صرفا به این دلیل کم شرعی کح

در واقتع  ،م چیست؟ با این تلقتیکاین ح یه عواقب اجراک کنیممیحدیث آمده است و به این توجه ن
چنتین  . آن معناهتا متثالً کنیممتیند، قطتع شتومیه در آینده پدیدار کا با معناهایی ارتباط زبان دینی ر

عتدالت  م چه شد؟ آیا جلتوگیری از شتیوع جترم اتفتاق افتتاد؟ آیتاکح یاجرا ۀاند: نتیجهاییپرسش
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ه فالن نتتایج ستوء پتیش آمتد؟ و آیتا و آیتا... ایتن کآمد؟ یا این محقق شد؟ آیا امنیت بیشتر بوجود
و  کنیممتیتوجته ن هتاآنم مطرح خواهد شد ولی وقتی ما بته کپ  از اجرای ح ۀدر آیند هاپرسش

م است ارتباط زبان دینتی آن آیته یتا حتدیث را بتا آینتده قطتع کح یما فقط اجرا ۀگوییم وظیفمی
 .کنیممی

ایتن موضتوع را طترح  مرجعیت و روحانیت شیعهتاب کدر  مطهری چند دهه پیش مرحوم مرتضٰی 
زدگی است. ایشان گفته بود چتون روحانیتت ل اصلی سازمان روحانیت در عوامکه مشکرده بود ک

و تمتایالت  ،ارکتها، افخواستته شیعه از لحاظ معیشت وابسته به مردم عوام است، ناچار استت از
عتوام بتا حترف نتو و تغییتر وضتعیت موجتود  حرف نو بیاورد. چتون تواندمیند و نکتبعیت  هاآن
گفتم: آقتای مطهتری! ی ندارند. اگر امروز ایشان در حال حیات بتود، متن بته ایشتان متیهانامی

متا  ۀهتای علمیته علمای اصول و فقه در حوزهکل اصلی در جای دیگر است و آن این است کمش
 هتاآن ۀادیتث را بتا گذشتته و آینتدشند تا ارتباط زبان دینی آیات و احکشیده و میکزحمت فراوان 

ند و چتون راه تفستیر را شتومینند و از ایتن راه متانع تفستیر تتاریخی آن آیتات و احادیتث کقطع 
   1در قلمرو دین سخن نو بیاورند. توانندنمیبندند، می

 ۀکه در چنتد هفتت ،ر در باب حجاب راکشما به همین هیاهوی ضرورت امر به معروف و نهی از من
نید. اگر بخواهیم زبان دینی متا ازخودبیگانته نباشتد بایتد اینطتور کر جامعه راه افتاده، نگاه اخیر د
عمتومی، خطتاب بته چته  ۀر در حتوزکه آیات و احادیث امر به معروف و نهی از منکنیم کتحلیل 

به معتروف  ند امرکردمیه آن مردم در آن زندگی کمردمی گفته شده است. در آن وضعیت اجتماعی 
ومت به معنتای که حکمردمی بودند  هاآن؟ کردمیچه نقشی بازی  عمومی ۀر در حوزکی از منو نه

ت  دولتت»ه سیستم ک امروزی ما در ایران ۀل نگرفته بود. اما در جامعکش هاآنامروزی آن در میان 
 ۀجتاز در حتوزدر قانون اساسی آن به رستمیت شتناخته شتده و حتد و حتدود مجتاز و غیرم« ملت

عمومی با عنوان امتر  ۀافراد در حوز ۀ، دخالت خودسرانکندمیعمومی را قانون مصوب مجل  معین 
ه به کآنجا  ها تار چه معنا دارد جز به هم ریختن قانون اساسی؟! این گرفتاریکبه معروف و نهی از من

 .دشومی آن پیدا ۀتئوری مربوط است از قطع ارتباط زبان دینی به گذشته و آیند

های ای زبتان دیتن و معنویتت بته صتورته اگتر در جامعتهکگیرم از سخنان خود چنین نتیجه می
قطع ارتباط آن با گذشته و آینتده استت، چنتین  هاآنترین که خطرناکگوناگون ازخودبیگانه شود 
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بخشتد و و زبان معطوف به قدرت به خشونت مشتروعیت می دشومی« معطوف به قدرت»زبانی 
 !کندمی. پیداست چنان زبانی سالمت اجتماعی را تهدید کندمیرا نهادینه آن 

 



 1فلسفۀ اخالقی تریبت در عصر حاضر
 ساختن برای آینده است نه تقلید از گذشته تربیت  

صد سال زنان کشورهای مسلمان مشکالت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارند. بیش از 
گاه شده مسألهاین  است که زنان جهان اسالم به به وجود آمده هایی هم در این ارتباط اند و نهضتآ

وتربیتت رایتج تعلیمها و مشکالت را بیش از هرچیز در فلسفۀ است. من پایۀ اصلی این محرومیت
باید دختر تربیت شتود وتربیت آن است که دختر دانم. در این جهان، بنیاد تعلیمدر جهان اسالم می

بتا همتۀ بتار معنتایی و  باشتدیک دختر باید طوری تربیت شود که در آینتده یتک زن پسر.  پسر  و 
جاستت و متا بتیش از در این جوامتع دارد. مشتکل دقیقتًا در همین« زن»مفهومی منفی که واژۀ 

گذاشتته  آنجتابیندیشتیم. پایته وتربیتی که در کشورهای مسلمان رایتج استت هرچیز باید به تعلیم
 مستألههتا و مشتکالت در همتین محرومیتو بسیاری از ایتن  گیردمیشکل  اآنجو نگاه  دشومی

وتربیتت در دنیتای زن را دارند از فلسفۀ تعلیمهای حقوق ریشه دارند. اما زنان و مردانی که دغدغه
وتربیتی که در عصر حاضر مطرح است، با فلسفۀ موجود و عصر حاضر متأثر هستند. فلسفۀ تعلیم

، ختواهممیاینجتا استالمی وجتود دارد، متفتاوت استت. در که عماًل در کشورهای وتربیتی تعلیم
را شرح دهم تا معلوم شود مشکل در کجاست. متن معتقتدم صورت مختصر، این تفاوت بنیادی به
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حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بانوان مسلمان بتدون تغییتر رسیدن به مطالبات فرهنگی، 
 پذیر نیست.وجود امکانموتربیت فلسفۀ تعلیم

 هتدف  کته تنهتا  کنتدمیتکیته  مستألهایم، بتیش از همته بتر ایتن وتربیتی که تا به حال داشتهتعلیم
استعدادهایی که در دادن استعدادهایی است که در کودک موجود است. تربیت آن است که پرورر

هتر  گویتدمیایتن تفکتر وجود کودک است، چه پسر و چه دختر، به نحو احسن رشد داده شوند. 
شتده در ختود پتیش دادهصتورت استتعدادهای از صورت بالقوه، درواقع بهبه ،انسانیت خود را فرد  

استتعدادهای موجتود استت. رشتددادن و شتکوفاکردن ایتن  پذیرددارد و تنها کاری که باید انجام 
ستعدادهای بالقوۀ انستان بتا آن ابا این تفاوت که  شودانسان باید مانند یک گیاه یا حیوان رشد داده 

بینند. در ایتن فلستفه، نمی گونهاینوتربیت معاصر، انسان را دو متفاوت است. اما در فلسفۀ تعلیم
کردن به رشد استعدادهای انسان، بسندهمسائلی بیش از رشددادن استعدادها مطرح است. معنای 

گذشته تفتاوتی نتدارد و بنتابراین  نده با انساِن آیامروز و  در باب تربیت، آن است که نیازهای انساِن 
ایم، چه در ستنت دینتی و چته در وتربیت داشتهای را که در سنت گذشته برای تعلیمشیوه توانیممی

اند. اما اگر فتر  ندهیم، چون استعدادها فرقی نکردهسنت غیر دینی، حفظ کنیم و در آن تغییری 
ورر حیوانات و گیاهتان، تربیتت انستان آن استت کته بتا پررا عو  کنیم و بپذیریم که برخالف 

ای از کتودک ستاخته موجود ویتوه هاانساننیازهای نوشوندۀ کارگیری استعدادها و درنظرگرفتن به
. آن موجود ویوه، که در ایتن کندمیدر این صورت موضوع تغییر شود که قباًل وجود نداشته است. 

. انستانی دشتومیاز انسانی که برای زندگی در آینده ساخته  عبارت است، رودمیمقام از آن سخن 
گذشته و حتال،  به انساِن نسبت ،یعنی کندتر زندگی باید بتواند انسانی دشومیکه برای آینده ساخته 

 تری داشته باشد و در یک کالم، انسان تواناتر و بهتری باشد.کممشکالت 

به نستبت ،ربیت بترای آینتده و توانتاتر و بهترشتدن انستانکه آیا ت دشومیاین پرسش مطرح اینجا در 
 کنتدانسانی تربیتت خواهد چنین ؟ آن کسی که میدشومیقید و بدون معیار انجام گذشته و حال، بی

باشد؟ آن معیارها چه چیزهایی باید معیارهایی برای یک انسان توانا و بهتر برای زندگی در آینده داشته 
ند؟ آیا از سنت حتاکم گرفتته شومیگرفته ت ثابت انسان و استعدادهای عمومی او هستند؟ آیا از طبیع

 تتوان از طبیعتت ویتامشتکل میشناستی، بستیار انستان بتهمربوط ند؟ از نظر علوم جدید شومی
طبیعت ثابت انسان یعنی چند غریتزه و استعدادهای ثابت انسان سخن گفت. در گذشته معتقد بودند 

جدید، این تعبیرات معنای روشن و مشخصتی شناسی . اما در علوم انسانهااینانند میل و نیازهای م
اند. پ ، گرفتن آن معیارهتا از سخن گفت از دست دادهعنوان پایۀ طبیعت انسان به هاآنرا که بتوان از 
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نیازهتای کردن به رشد استعدادها و در مقام عمل هم تنها توجهپذیر نیست. طبیعت ثابت انسان امکان
اند کته ایتن معیارهتا ها برآن. بعضیکندمیتواناتر و بهتر از گذشته کفایت نگذشته برای تربیت انسان 

یی را تحویل داده که هستند. اما فر  ایتن استت هاانسانشوند، ولی سنت همین باید از سنت گرفته 
پت  قطعتًا معیارهتای ستنت  بستازیدی تواناتر و بهتر از گذشته و حتال هاانسانخواهید میکه شما 
نخواهند کرد. ظاهرًا این معیارها باید از تفسیر اخالق در هتر عصتر گرفتته شتوند. کستی کته کفایت 
، بایتد بترای تربیتت معیارهتای اخالقتی داشتته باشتد و انستان جدیتد را بتا استتفاده کندمیتربیت 

 ی بسازد.های انسانی وی )استعدادها( براساس آن معیارهای اخالقزمینهاز 

کردن مشتتکالتی داشتتته و خواهتتد داشتتت، هتتم مشتتکالت متتادی و آدمتتی همیشتته بتترای زنتتدگی
ای بتا تخلت  زندگی آدمتی بستامان استت و عتده کنیممیکه فکر مشکالت معنوی. برخالف آنهم 

، زندگی انستان از منظتر بیولتوژی، علتوم اجتمتاعی زنندمیگناه یا عوامل دیگر این سامان را به هم و 
و مشتتکل استتت. متتا همتته در هبتتوط  مستتألهپتتر از  فلستتفهشناستتی و حتتتی الهیتتات و انسانو 

 بتتوانیم ایتن مشتکالت و مستائلی را کته در ایتن کندمی، نه در بهشت. تربیت کمک کنیممیزندگی 
 بهتر و تواناتر است. تعری  انساِن  اینگام کم کنیم و بهگام داریمهبوط 

های اخالق ارزرتواناتر و بهتر در هر عصر باید از اصول و  ربیت انساِن اشاره کردم که معیارهای ت
« آزاد»انسان را موجتودی که  کندمیاخالق تنها در صورتی معنا پیدا  اینکهگرفته شوند. با توجه به 

موجتود آزاد براستاس هدف تربیت انستان عبتارت استت از تربیتت یتک که  توان گفتبدانیم، می
 تر در آینده.اخالقیکارگیری استعدادهای او برای زندگی تواناتر و به با اخالقموازین 

تربیتت را به انطباق با وضع موجتود دعتوت کترد.  هاانساناین تعری ، در مقام تربیت، نباید  بنابر
ای آزادبودن مرحلهجویانه باشد. مربی باید کودک را موجودی آزاد تلقی کند و در هیچ نباید انطباق

را پیدا کند. در ایتن ر «آزاد خودِ »ا نادیده نگیرد و اجازه دهد او با ارادۀ خود و راهنمایی مربی او ر
. ِاعمتال ایتن آزادی از دهتدمیختودر را شتکل  خودرهمان ارادۀ آزاد است که  °خوداین  ،مقام

نتی ستوی دیگتران و ایتن یعمنظر اخالق البته معطتوف استت بته مرزهتای ِاعمتال آزادی اراده از 
دارد و هرک  در برابر دیگران مسئولیت اخالقی. مربی باید به کودک نشان دهد که این آزادی مرز 

 ،درواقتع ختودر بایتد تکلتیفش راکه  دشومیتربیت « خود»یک اینجا مسئولیت اخالقی دارد. 
ا کودکتان را گذشته، تعیین کند. آیا متر از ار و زندگی تواناتر و اخالقیبرای رفع نیازهای نوشونده

زندگی براساس موازین اخالقتی معتّین تا مستقل باشند و خودشان تکلیفشان را در  کنیممیتربیت 
خواهتد یتا ختواهیم یتا حکومتت میمیتا همتان باشتند کته متا  کنیممیکنند یا کودکان را تربیت 
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راه او بتوانتد کار و مشاوری است تتا همتخواهند؟ کودک نیازمند کمکاقتدارگرایان دینی و... می
که کسی او را چنان بسازد که سازنده مایتل نیازهای خودر را با موازین اخالقی تأمین کند، نه این

 است چنان باشد.

دولتتی، آن ها در مؤسسات وتربیت موجود در کشورهای اسالمی، در خانوادهمتأسفانه فلسفۀ تعلیم
در  توانتدمیکته خواهنتد، نته آنمت میترها یا حکواست که کودک همان بشود که سنت یا بزرگ

گذشتتگان در حتل زندگی روی پای خود بایستد و تصمیم بگیرد و انتخاب کند و تواناتر و بهتتر از 
از پستران  بیشتتربسیار مشکالت مادی و معنوی خود موفق گردد. در این باب، مظلومیت دختران 

متا، پتدران و متادران ثتل جامعتۀ ها و جتوامعی مدر جامعته ،کته اینجاستتاست. مشکل اصلی 
و ستنت جامعته و خواهند یتا عترف خواهند از دختران موجوداتی تربیت کنند که خودشان میمی

بتا ایتن  بیشتتردختتران خواهد. البته این مشکل دربارۀ پسران هتم وجتود دارد، ولتی حکومت می
پسر؛  دختر است و پسر   تر  دخکه  گیردمیشکل  مسألهکه این  اینجاستند و شومیرو مشکل روبه

پسر را پسرانه و  اینکهتبعیض جنسیتی! و زن است با حقوق متفاوت و باالخره  مرد است و زن   مرد  
 دختر را دخترانه باید تربیت کرد. 

باید خیلتی شدن که پ  از بزرگ گیردمیها عمومًا طوری شکل در جامعۀ ما شخصیت دختربهه
ای اخالقتیز بار گذشته خالص کنند و بشوند انسان خودمختتار و زحمت بکشند تا خودشان را ا

زنتدگی درستت خواهد فرزندانمان در ما دلمان می اینکه. کندمیو انتخاب  گیردمیکه خود تصمیم 
را بتا  هتاآنکنتیم، تحمیتل  هتاآنگیری را به ربطی به این ندارد که تصمیم بگیرندو اخالقی تصمیم 

کته انستانی توانتاتر و آن است  تربیتاین  نتیجۀدختر یا پسر بسازیم.  هاآنز تبعیض بزرگ کنیم و ا
حقوقی، اقتصتادی و سیاستی . بستر دشومیتحویل جامعه داده ن گذشتهی هاانسانتر از اخالقی

ی را بیشتترزنان رنج و محرومیتت دختران و  دشومیو موجب  دشومیهم از این گونه تربیت متأثر 
رنت  دیتن بته ختود  بیشتترمتأستفانه های نتامطلوب جوامع مسلمان، این تربیت تحمل کنند. در

را پسر و دختر را دختتر تربیتت کنتیم. پسر  کندمیاین دین است که دعوت  دشومیاند. گفته گرفته
 .گویدمیالبته قرائت سنتی از دین نیز همین را 

نقتد و طور کته ستایر چیزهتا متورد ، همتانباید مورد نقد قرار گیترد گرفتهاما آنهه نام دین به خود 
قرائتت جویی نیست. اگتر در اعصتار گذشتته گیرند. نقد به معنای بدگویی و عیببررسی قرار می

داد. شده و اکنون دیگتر اخالقتی نیستت، بایتد آن قرائتت را تغییتر اخالقی تلقی می °دینسنتی از 
بایتد جتز علتوم دیتن کته  هستندد نقد و تهذیب دانم این تفکر از کجا آمده که همۀ علوم نیازمننمی
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ایتم آوردهبه وجود  هاانسانباقی بمانند. علوم دینی را مانند همۀ علوم دیگر ما  هستندطور که همین
است که احکتام در این صورت  کنیم.. به همین دلیل باید آن را نقد و تجدید کنیممیو با آن زندگی 

مختلت  از دیتن را هتای و اصالح خواهد شد. باید مسئلۀ قرائت و عرف دینی ما تغییر خواهد کرد
ین روا  بیشتترجامعۀ ما جدی گرفت. با حفظ و تسلط قرائت سنتی و رسمی از دین اسالم که در 

بازگشت به گذشته و یتا مانتدن و نفوذ را دارد و بدون وقفه و با وسایل ممکن، مسلمانان را فقط به 
 آیندهتر برای زندگی در تواناتر و اخالقی ی به آینده ندارد، تربیت انساِن و کار کندمیدعوت  حالدر 

باید بیش از متردان خواستتار روا  و نفتوذ در جوامع مسلمان، زنان  ،رسد. البتهممکن به نظر نمی
 قرائت جدیدی از دین باشند.

 

 

 

 





 1ده اصل برای صلح پایدار جهاین
در نامأنوس بته نظتر برستد. منظتور متا از صتلح، صتلح ن است مقداری کده اصل برای صلح مم

 لۀمستئدیگر. امتروز در دنیتا کتهایی بتا یشور و یا صلح گروهک کجهان است نه صلح در داخل ی
خودمتان شتده شتور کر متا محتدود بته که تفکهاست صلح جهانی مطرح است. مدتمهمی به نام 

 بپردازنتد.جهتان استت ه در سطح کائلی به مس دشومیم دیده کر کخصوص در بین اهل فاست و به
 خودمتان جامعۀمصالح و منافع باید به ه مسائل جهان به ما ربطی ندارد و ما کتصور غالب این است 

توجته  اینکتهبتدون  استتجهانی ر ما موجب غفلت ما از مسائل مهم کبیندیشیم. محدودشدن تف
 ست.داشته باشیم این مسائل در سرنوشت ما بسیار اثرگذار ا

هتا، اقلیت، حقوق مساوی زنتان و متردان، مستائل شور ما مسائلی مانند حقوق بشرکهروقت در 
بتا ایتن  .دشتومیدیتدمان محتدود  زاویتۀ، معمتواًل دشومیراسی مطرح کآزادی دین و بیان و دمو

ه این کهستیم غافل  ألهمسیا برخورد فقهی و یا اخالقی و از این  کنیممیمسائل یا برخورد فلسفی 
 سطحشان است.نباشد، حداقل هم هااینتر از ه اگر مهمکمسائل ابعادی دارد 

ستری اند. یتک واحد شده خانوادۀیک  هاانسان همۀ ،های زندگیشدن شیوهبراثر جهانی ،امروزه
دیگر کتیدر دنیتا بتا  هاانسانآمیز ه مقدمات زندگی صلحکمسائل هم در سطح جهان مطرح است 

                                                                                                                                                              

 .1177دی  9خرداد؛ تاریخ نشر اینترنتی:  سایت: منبع .1
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اگتر بته ه کتها و عدالت اجتماعی مستائلی هستتند ، مسائل اقلیت. حقوق بشردشومیمحسوب 
در صتلح  تواندمینند. وقتی دنیا نکدر صلح و مسالمت زندگی  توانندنمیها توجه نشود، ملت هاآن

منفتی ختود را  بهرۀا خواهد شد په در دنیا هست و پابهکهایی ند، ما هم از نزاعکو مسالمت زندگی 
اسالمی دیگر است. شورهای کای از از پاره بیشتر ایران جامعۀبریم. گرفتاری در خواهیم برد و می

وقتتی  دارنتدنقتص را تتر ایتن مک ،ه با دنیتا دارنتدکدلیل تبادالتی به ،شورهای اسالمیکای از پاره
عد جهانی این موضوعات ن مسائل میای دربارۀ هاآننواندیشان  نیز توجه دارنتد. بترای نویسند به ب 

 .کنممیصلح صحبت  دربارۀوارد بحث شوم اول یک مقدار  اینکه

ه کتها بتوده استت. هرقتدر فتوحات و گسترر امپراتوری مقدمۀها ه جن ک دهدمیتاریخ نشان 
نتد. در کردمیصتلح  توانستتندنمی هکتدادنتد و جتایی هتم توانستند امپراتوری را گستترر میمی

شد. بعدها این مطرح « جن  عادالنه»خصوص در مسیحیت مفهومی به نام ای از زمان، بهبرهه
هتا را بته همتین واژهجهتاد  لۀه برای توجیه مسئکای گونهمفهوم در میان مسلمانان هم رایج شد، به

ای بترای وستیلهداشتت؟ جنت  عادالنته بردند. اما جن  عادالنه چه بود و چه تعریفتی ار میک
 بود. هاآنرسیدن به یک سری مقاصد سیاسی و ابزار تحقق 

 گیتردمیهایی صتورت جن  هاآنو در میان  کنندمیل پیدا کهای اروپایی شدر قرن نوزدهم ملت
معنای صلح در . دشومیطور صلح مطرح ها باز هم مفهوم جن  عادالنه و همینه در این جن ک

در ایتن برهته، . کنتدمیدیگتر صتلح  جنگندۀم با یک کجنگنده و حا که یکاین فرازها این است 
عنوان یتک بته؛ نته جنت  دشومیه چه علل و عواملی باعث جن  و صلح ک کندمیر نکسی فک

پیتدایش جنت  عنوان یک ضرورت. اما در قترن بیستتم و بتا ابتال و شر مطرح است و نه صلح به
، چتون در کنتدمیه جن  شر است و زندگی انسانی را تهدیتد ک دشومیار کوم آشجهانی اول و د

ترتیب، نبتود. بتدینهای قترون گذشتته ه قابل مقایسه با سالحکهایی پیدا شد ها سالحاین جن 
ه دو کتهم به این معنا تقسیم جن  به عادالنه و غیر عادالنه نیز معنای خود را از دست داد. صلح 

بتا  هاانستان همتۀسرنوشت معنای خود را از دست داد، چون  کنندمیانده با هم صلح م و فرمکحا
 صلح گره خورد.

صتلح را جنت  و  دربتارۀها لی قضتاوتکطور های اتمی بهه پیدایش سالحکدیگر این است  تۀکن
 شتد کته بایتدها این موضوع مطترح رد. براثر خطرات بسیار گسترده و ویرانگر این سالحکعو  

بستت ختورد. بنرد. مقداری هم در این وادی پیشرفت حاصل شد، اما درنهایت به کرا نابود  هاآن
ها ردن ستالحکتنتیم، نتابودکها توجته ه ما باید به علل پیدایش سالحکل گرفت کبعد این بحث ش
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هتا سامانی استت و تنهنابیک بیماری و  نشانۀچنینی معلول و های اینافی نیست. پیدایش سالحک
های ه ایتن سیاستتکترستیدند ران دنیا به این نتیجه ک. متفدشومیحل ن مسأله هاآنبردن با ازبین

ه کتز شتد کتبر روی این متمر. بنابراین، تأمالت دشومیها ه باعث پیدایش این سالحکغلط است 
در ه هرقتکتاین نتیجه رسیدند های غیر انسانی چیست. عاقبت به های انسانی و سیاستسیاست

الت زندگی بشتر در کمسائل و مشردن کها، برای انجام وظای  مربوط به حلاری میان ملتکهم
 .دشومیتر مکشود به همان اندازه نیاز به سالح  بیشتر ،دنیای امروز

چگونته ه کته این پرسش مطرح استت کهای اخالقی و یا احساسی نیست، بلمنظور دیدگاهاینجا 
صتلح المللتی بترای تحقتق اری بینکته همکترد کترا قانع  هاانسانقالنی های عتوان با تحلیلمی

تستلیحاتی و  مستابقۀالمللتی محقتق نشتود، مطمئنتًا بین عرصۀضرورت دارد و اگر این توافق در 
 رسید.برد و پندهای اخالقی هم به جایی نخواهد تهدیدهای متقابل ره به جایی نمی

گابریتل عالی سنت  سسۀمانان و مسیحیان به دعوت مؤل از مسلکجمعیتی متش ،هشت سال قبل
دیگر و کتیبته  هاانستانشدن ترین اصول برای نزدیکدر اتریش )وین( دور هم گرد آمدند تا عمده

هفتت بتار های صلح پایدار جهانی را بررسی و گردآوری کنند. این جلستات، در ایتن متدت، پایه
اتتریش چند متاه پتیش نشستتی در  اینکهن بودم تا جانب یکی از اعضای ثابت آتشکیل شد و این

امضتای ده ه به کصورت رسمی منتشر شد. در این بیانیه، این جمعیت به بیانیۀبرگزار شد و آخرین 
اصتل را در ه ایتن ده کنندگان متعهد شدند کنفر رسید، ده اصل صلح تدوین شد و هریک از امضا

 این اصول چنین است: نند. بیان و شرحکشور خود معرفی و ترویج ک

 اصل اول
این اصتل صلح پایدار جهانی بدون عدالت و عدالت بدون صلح پایدار جهانی قابل تحقق نیست. 

ه کتحتالیو یتا فقتط از صتلح. در زننتدمیه یا فقط از عدالت در دنیا حرف کسانی است کناظر به 
توان از نمیطور مثال، . بهطور صلح بدون عدالتخواهان عدالت بدون صلح بود و همین دشومین

توان در جتای نمیرعایت شود و  آنجاه باید در کها صلح خواست بدون توجه به عدالتی فلسطینی
بتدون صتلح بته ایتن همراه با صلح باشتد. عتدالت  اینکهسانی عدالت خواست بدون کدیگری از 
دالت از همدیگر غیرقابتل عنم. صلح و کبه زور شمشیر عدالت را اجرا  خواهممیه من کمعناست 

 اک هستند.کانف
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 اصل دوم
های اجتمتاعی و فقتر و گرستنگی در آن وجتود ه نابرابریکصلح پایدار جهانی در جهانی 

 .دشومین دارد محقق

گرستنگی و برداشته شود. تا فقر و  هاآنها از میان ه فاصلهکند شومیزمانی به هم نزدیک  هاانسان
نند کار کهمه توانند سانی میکخواری هست و و خودی و ناخودی و رانت های اجتماعینابرابری

ه در فقتر کتستی کند، چتون شومین کبه هم نزدی هاانساننند، کاری بکهیچ  توانندنمیسانی کو 
سانی با ثروتی کوقتی برد بغض دارد. ه در رفاه شدید به سر میکسی کبه برد نسبتشدید به سر می

، صتلح قابتل کننتدمیناعتنتا  هتاآناند و بته سرنوشت دیگران را به دست گرفته ه در دست دارندک
المللی هتم بین عرصۀدر  نیست.شورها مربوط کتحقق نیست. این موضوع تنها به اتفافات داخلی 

منویات خود را بتا ثتروت ختود شوری بخواهد کجهانی مثاًل اگر  عرصۀه در کطور است چراهمین
 افتد.تفاق نمیند، صلح اکتحمیل 

 اصل سوم
اجترای مطلق خشونت قابل تحقق نیست. منظور از خشونت مطرود  صلح پایدار جهانی بدون ردّ 

قتاطع و  به زور است. هیچ صلحی بتدون ردّ  تمسکه اجرای مقاصد سیاسی با کقانون نیست، بل
ند، شتومین کدیتبته هتم نز هاانسانپذیر نیست و با ِاعمال خشونت انکمطلق خشونت در دنیا ام

از هتم  بیشتتررا  هاانسانمخصوصًا اگر ِاعمال خشونت به نام دین انجام شود. این ِاعمال خشونت 
 .کندمیدور 

 اصل سهارم
بشتری و  ختانوادۀاعضای  همۀشناختن حرمت درونی و ذاتی رسمیتصلح پایدار جهانی بدون به

 . کندمیتحقق پیدا ن ،حقوق بشرننده کعنوان تضمینبه ،بدون وجود یک سیستم حقوقی

مستلمان و شدن مسلمان به نزدیکنه از  رودمیشدن انسان به انسان سخن کدر این اصل از نزدی
بته انستان بته ی انسان کبا هم فرق دارد. صلح جهانی به معنای نزدی مسألهمؤمن به مؤمن. این دو 

ختود درآورنتد. پیروان ادیان دیگر را با زور بته دیتن  توانندینمماهو انسان است. پیروان هیچ دینی 
ی، که متثاًل بترای کمتافیزی بودنش حرمت داشته باشد. یک حقوق بشرانسان واسطۀبهباید انسان 

ی از کت. در یدشتومیناز غیتر مستلمانان قائتل استت، بته صتلح منجتر  بیشترمسلمانان حقوقی 
المتؤمنین استت، امتا بین گوینتدمیه برخی از آن سخن کام، حقوق بشری داده هایم توضیحتابک
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توان گفت ما مستلمانان نمیباید رخ دهد بین ابنای بشر است. در این صورت ه در جهان کصلحی 
ه ایتن کتند. اگر بپتذیریم شومینبه هم نزدیک  هاانسان، گویندمی گونهاینحق داریم. وقتی  بیشتر

حقتوق بشتر  اعالمیۀامل کمراعات رد. اگر کتوان از موازین آن تخل  ست است، نمیمقدمات در
نیم. تحقق صتلح نیتاز بته یتک کحمایت ه هست، پ  باید از آن کتحقق صلح در دنیاست  وسیلۀ

دیگر کتپند اخالقی و تضمین حقوقی بتا یشورها دارد، نه پند اخالقی. کسیستم حقوقی در داخل 
فایده باشند، بایتد یتک سیستتم این پندها بی، اما اگر دهیممیواًل پند اخالقی تفاوت دارد. ما معم

نتد؛ سیستتمی کای تضتمین افراد را در هر جامعهحقوق  ه این سیستم  کحقوقی وجود داشته باشد 
 ه برمبنای حقوق بشر تعیین شده باشد.ک

 اصل پنجم
رستمیت گرایتی اجتمتاعی بته ثرتکبنیادهتای  اینکتهآید مگر صلح پایدار جهانی به وجود نمی

 شناخته شود.

وگرنته و آزادی دینی باید به رسمیت شتناخته شتود  هاناگرایی در وجدثرتکر، کگرایی در تفثرتک
متردم اول  درجتۀشورها بایتد در کهای قانون اساسی ند. چارچوبشومیبه هم نزدیک ن هاانسان
ر کتتفن است متن طترز ک. ممکندمیر کای فگونه ند. هر فردی بهکشورها را به هم نزدیک کخود 

او را بتته رستتمیت بشناستتم. معنتتی  عقیتتدۀر و کتتستتی را درستتت نتتدانم، امتتا بایتتد تفکدینتتی 
ان کتامخود را داشته و مخالفان نیز  عقیدۀان بیان و انتشار که فرد امکشناختن این است رسمیتبه

 گوینتدمینویسند یا ها میومتک، عوامل حهای مسلماننقد آن را داشته باشند. برخی، در جامعه
ستی در کاگتر ه کته آزادی دین به این معناست ک. درحالیکنیممیه فردی را مجبور به تغییر دین نک

شتما را مجبتور ما  اینکهسیاسی نباید با شما تفاوت داشته باشد.  عرصۀدین با تو تقابل داشت، در 
  کتدیتن هتیچه کتدین نیست. آزادی دین به این معناستت به معنای آزادی  کنیممیبه تغییر دین ن

 های سیاسی و اجتماعی نشود.تکباعث محرومیت او از مشار

 اصل ششم
گتاهی ه کتوگو باید به این منظور اتفاق بیفتد یابد. گفتوگو اهمیت میمنظورمان از گفتاینجا در  آ

نتد نته کالت بشریت، عمق پیدا کهایشان، برای حل مشمسئولیت دربارۀوگو های گفتطرف همۀ
 حقیقت مشخص شود. اینکه
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ه کتدیتالوگی برنتد. ار میکتشدن حقیقت به را به معنای روشن« وگوگفت»ه برخی اینکمتأسفم از 
گویی یتا حقیقت میه تو کمعلوم شود  اینکهالت است نه کبرای حل مش استامروز در دنیا مطرح 

منظور احستاس دیگر استت بتهکتبته ی هاانستانشتدن ساختن نزدیکنکوگو برای مممن. گفت
 بشریت. همۀالت کدر حل مش بیشترمسئولیت 

 اصل هفتم
آتتی هتای هتا و جلتوگیری از نزاعآمیز نزاعهیچ صلح پایداری بدون آمادگی بترای حتل مستالمت

 .دشومیمحقق ن

ایتن را نند آمادگی نشیالت میکنار هم برای حل مشکه در کسانی ک :مقصود از حل نزاع این است
ننتد نته کل را حل که نفع همه در آن باشد، مشکای گونهآمیز و به صورت صلحه، بهکداشته باشند 

 است. بیشترسی که ببینند زور چهکآن

 اصل هشتم
انستانی و های عتالی وتربیت براساس ارزرتعلیم اینکهآید مگر صلح پایدار جهانی به وجود نمی 

 ه باشد، نه براساس تقلید و سنت.ل گرفتکدینی ش

نویستد چته میهای آموزشی ه برنامهکومتی کو یا ح کنندمیه فرزند خود را تربیت کو مادری  پدر
های خودشان سنته اصول آموزر براساس ک کنندمیتالر  هاآنآموزر دارند؟  لۀنگاهی به مسئ
گذشتته استت. ایتن های اصرار بر ستنت کندمیرا از هم دور  هاانسانه که چیزی کباشد. حال آن

اند ما هم باید از آنان بوده گونهاین، چون پدران ما گویندمیه در آن کاست  مصداق همان آیات قرآن
ردم، کتستخنرانی « زن لۀمستئنواندیشی دینی و » دربارۀارشاد  حسینیۀه در کنیم. یک بار کتبعیت 

تقلید از گذشته. امروز متا بایتد حاضر ساختن برای آینده است، نه تربیت در عصر  فلسفۀه کگفتم 
ننتد. معنتای کتر زندگی مکالت کمشتر و با در آینده انسانی اینکهنیم برای کفرزندان خود را تربیت 

نتد و کردمیهایی تربیتت چته ستنته ببینیم پدران ما در گذشته ما را براستاس کتربیت این نیست 
نتیم تتا کفرزندان خود را بته آینتده بتاز نیم. ما باید چشمان کگونه تربیت ان خود را آنما هم فرزندحاال 

ی دیگتر و فقتط هاانستانبریده از  اینکهنه ی دنیا داشته باشند، هاانسان همۀفرزندانمان نگاه مثبت به 
، کنیممتین تخود را برای زنتدگی در جهتان تربیتیشان خود باشند. متأسفانه ما فرزندان کنار همکدر 

ه در کتهتایی محدودی از فرهن  دایرۀآن هم در و  کنیممیشور خود تربیت که برای زندگی در کبل
 گونتهاینصدر داشته باشند.  سعۀه کنیم کتربیت ای گونهشور وجود دارد. باید فرزندان خود را به ک
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ه توانتایی کتنتیم کای تربیت گونه فرزندان خود را به. ما باید دشومی کبه هم نزدی هاانسانهای دل
 جای جهان درست تصمیم بگیرند.ه در هر شرایطی و در هر کاین را داشته باشند 

 اصل نهم
انستانی حضتور های زندگی ساحت همۀزنان در  اینکهمگر  کندمیصلح پایدار جهانی تحقق پیدا ن

 باشند. و حقوق مساوی داشته

داختل رد. اگتر کمی پیدا نخواهد کمح پایۀجود دارد، صلح ه در زنان ح  محرومیت وکتا زمانی 
 توانتدمینه تبعیض وجود دارد، اساس این زندگی خانوادگی کند کیک خانم احساس  یک خانواده

تبعیض هست و نند کبر عشق و عالقه باشد. در زندگی اجتماعی و سیاسی هم اگر زنان احساس 
استاس صتلح استتوار اعی و سیاسی بپردازند، آن جامعه برت اجتمکتوان به مشار همۀبا  توانندنمی

بگوییم در این محاسبات باشیم و  ه ما فقط محاسبات فقهی داشتهکافی نیست کنخواهد بود. این 
بتانوان  هاانستاناست. نیمتی از فقهی بانوان چه مقدار سهم دارند. یک چیز خیلی مهم هم مطرح 

گاهی هاآنهستند و در  الت بشریت این دو جتن  کمشایجاد شده است. برای حل های زیادی آ
صتورت صتلح در نیست. در غیر این ار با تبعیض میسر کباید با هم به تعاون و تعامل برسند و این 

 422غیتر از زن  ،هتاها و تواناییخواستتهلحاظ به ،امروز . زِن کندمیجوامع و جهان تحقق پیدا ن
مگتر در دوران »ها گفت: ی از خانمکم یکردمیه صحبت کاد ارش حسینیۀسال پیش است. من در 

آن روز  امتروز زِن  متن گفتتم، زِن « خانه بیرون نیایتد؟ه بهتر است زن از کشد رم گفته نمیکپیامبر ا
خانه ند؟ آیا پارلمان و وزارتکتوانست باری میکچه آمد، آن روز اگر از خانه بیرون می نیست. زِن 

گفته شده زنان بیترون نیاینتد در چته شترایط  اینکهدید گاه و کارخانه بود؟ باید بود؟ مدرسه و دانش
 تاریخی گفته شده است.

 اصل دهم
هتا بته اقلیتصورت مناستب و شایستته حقتوق به اینکهآید مگر صلح پایدار جهانی به وجود نمی

 رسمیت شناخته شود.

تکامتل هتا بتواننتد ختود را ه اقلیتهتا بته ایتن معناستت کتشدن حقوق اقلیترسمیت شناختهبه
اگر فرهنت  نگوییم که  هاآنببخشند؛ یعنی بتوانند شکوفا شوند و فرهن  خود را شکوفا کنند. به 

تر باشتد و قویتو  چون ممکن است منطق کندمیخود را شکوفا کنی، با فرهن  من تعار  پیدا 
   تر و درنتیجه من مغلوب شوم.منطق من ضعی 
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 1نان و حقوق بشرمسلما
 و هتاخانم گرامتی، دانشجویان عزیز، استادان گرامی، حاضران خدمت کنم می عر  سالم

 صتمیمانه محفلتی در و شما خدمت در امروز بیایم شد پیدا توفیق اینکه از خرسندم و آقایان
 منطقه فعلی شرایط نیز و ما کشور فعلی شرایط در من نظربه که کنم صحبت موضوعی درباره

 متأسفانه و بگیرد قرار ما عمیق توجه مورد باید که است موضوعات ترینمهم از یکی جهان و
 حقوق» موضوع آن و گرفته قرار غفلت مورد و رفته بیرون صحنه از مهم موضوع این به توجه
 .است «بشر

 حقتوق» یتا «بشر حقوق و اسالم: »بود این بودند کرده معّین که عنوانی دوستان پیشنهاد در
 تعبیترات تعبیترات، این داد خواهم توضیح که دالیلی به گفتم دوستان به من. «اسالم در شرب

 ایتن در درستت تعبیر. کندمی منحرف مسأله این هویت از را ما ذهن اول از و نیست درستی
 صتحیح طترز و بپردازیم موضوع این به باید ما. «بشر حقوق و مسلمانان: »است این مسأله
 مستیر در را متا کته بکنتیم انتختاب طوری را عنوان اول از اگر چون و تاس این مطلب طرح

. کنتیم دنبتال غلط عنوان آن تحت مندرور بحث یک توانست نخواهیم بدهد قرار نادرست
 کته را آنهته همته ستاعت یتک در کتنم ستعی بایتد کنممتی فکر من و است محدود فرصت

 استت اساسی موضوع چند بیان هست تنشگف توان آنهه اما بگویم اینجا در امکرده یادداشت
 چنتد عنتوان به را هااین شما. کندمی پیدا ارتباط «بشر حقوق و مسلمانان» بحث این به که

 تتوانمی «بشتر حقتوق و مستلمانان» عنتوان تحت آنهه کلیه نه کنید، نگاه اساسی موضوع

                                                                                                                                                              

 .1199آذر  29؛ تاریخ نشر اینترنتی: 1199اردیبهشت ماه  22در تاریخ  متن ویرایش شده سخنرانی در دانشگاه هرمزگان .1
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 در و شتود طرحم باید متعدد هایجلسه طی گفت توانمی عنوان این تحت آنهه چون. گفت
 عنتوان را هتاآن متن که هست ایاساسی موضوعات اما. کرد بیان را آن دشومین جلسه یک
 توانتدمی و کنیتد دنبال را موضوعات این کردید فرصت اگر عزیزان شما از کدام هر و کنممی

 .کنید تکمیل زمینه این در را مطالعاتتان خودتان
 در بحتث ایتن طترح. استت مستأله اولتین این و کرد مطرح را بشر حقوق بحث باید چرا. 1

 انجتام سیاستی کتار یتک داریتم اینجتا امتروز متا واقع در است، سیاسی عمل یک حقیقت
 بحث طرح بشر، حقوق بحث طرح اینکه برای. را بشر حقوق بحث کنیممی طرح که دهیممی

 و ادیآز مطالبتۀ استت، مطلتب دو ایتن بشتر حقتوق اصلی هایپایه است، عدالت و آزادی
 .هاانسان برای عدالت مطالبۀ

 و متا زیستتن آزادانته و متا اجتمتاعی زیستتن متا، سیاست به که آنهه واقع در ترتیب این به
 سیاستی بحث این و کنیممی بحث داریم بارهاین در ما ،کندمی پیدا ارتباط ما زیستن عادالنه

 در هتابحث ترینمهم زا یکی سیاسی هایبحث که کنممی عر  دوستان شما به من و است
 کته استت ایتن ارهتدف سیاستی هتایبحث چتون. است اخالقی و عقالنی انسان زندگی

 اگر: بدهد پاسخ خواهدمی را این. باشد چگونه انسانی اجتماعی و سیاسی سازمان پرسدمی
 چنتان در کته باشتید مطمتئن باشتد نداشتته وجود انسان شایسته اجتماعی سیاسی سازمان
 دارد تقتدم رستد،نمی جتایی بته هم گفتن اسالم از و گفتم دین و معنویت از نسخ ایجامعه
 بتاب ایتن از هم آن تقدم. اسالمی دینی، معنوی، هایبحث به سیاسی ایگونه این هایبحث
 دین باشیم، نداشته انسان شایسته اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سازمان یک تا ما که است

 شتما ایتن در ،دشومی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هایافانحر ملعبه هم ما معنویت ما،
 .دهدمی نشان را همین هم هاتجربه نکنید، تردید

 و منطقته و متا جامعۀ کنونی شرایط در که شمارممی مهم جهت این به اوالً  را بحث این پ 
 آن بته بشتر حقتوق اعالمیته کته استت مهتم بستیار بحتث دو عتدالت و آزادی بحث جهان

 اجتازه وقتت که بخواند اینجا قبالً  را اعالمیه این متن همه خواستم دوستان از من. زدپردامی
 و متود تترینمهم تقریبتاً  خواندنتد را آن کته گرامتی بتانوی آن ولی. شود خوانده آن همه نداد

 یک تا بشر حقوق همان خود از خواندند که ایمقدمه آن اضافه به. خواندند را آن هایبحث
 نباشد تانذهن در اصالً  هاخانم و آقایان شما از بسیاری است ممکن. بشود داپی ذهنی حضور

 پیتدا ذهتن حضتور یتک او خواستم. چیست هست بشر حقوق اعالمیه در که موادی این که
 .کنیم بحث موضوعاتی چه درباره خواهیممی اصالً  ما شود معلوم تا کنید
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 هتاتظاهرات در ؛کننتدمی دنبتال را عدالت و آزادی مطالبه دو این جهان سراسر در امروز. 2
 مطالبته ایتن گونتاگون تجلیتات در بینیم،می هاشورر در بینیم،می هاانتخابات در بینیم،می

 مطالبته را موضتوع دو ایتن کته هتاییگروه و کستانی بینیممتی و. بینیممی را عدالت و آزادی
 چتون. کننتدمی تکیته 1917 لستا بشر حقوق اعالمیه همین روی چیز هر از بیش ،کنندمی

 سی همین کرد تأکید هم مکرر و شد دقیق آن روی باید آنهه ها،دهه این در داده نشان تجربه
 به مربوط مشکالت از بسیاری ماده، سی این شود اجرایی و شود گرفته جدبه اگر. است ماده

 استتناد همه که نیست خودبی و دهدمی نشان تجربه را این. شد خواهد حل عدالت و آزادی
 شتده تنظیم دقیق و اعالمیه این است کارساز و کارآمد چون. بشر حقوق اعالمیه به کنندمی

. کرد تأکید مواد و اصول این روی باید. کرد تأکید هااین روی باید که شده روشن تجربه به و
 کتهاین. استت دیگتری مستأله یک این کندمین اجرا کسی چه و کندمی اجرا کسی چه حاال

 یتک آن، بته فشار و این به فشار برای را بشر حقوق مسأله این دادند قرار بازیهه کشورهایی
 این هست اعالمیه این در و هست مواد این در آنهه منطقی صورت به اما. است دیگر مسأله
 .بشود شدید تکیه آن روی باید که است

 اسالمی، جامعه کی در چیست؟ بحث این طرح صحیح رور که است این سوم موضوع. 1
 چگونه بحث این حاضر عرص در ،دهندمی تشکیل مسلمانان را آن اکثریت که ایجامعه در

 در بشتر حقتوق» یتا و «بشتر حقتوق و استالم» عنوان تحت بحث این آیا بشود؟ مطرح باید
 هتاناعنو طترح نوع این از کدام هیچ. دانممی نادرست را دو هر من شود؟ مطرح باید «اسالم

 از استت، انسان که نظر آن از است انسان حقوق بشر حقوق اینکه برای چرا؟ نیست، درست
 مستیحی استت، بتودایی است، یهودی است، مسلمان که نظر آن از نه است، بشر که نظر آن

 قطتع استت، بشتر که نظر آن از است بشر حقوق بشر حقوق ندارد؟ یا دارد دین اصالً  است،
 اگتر. استت ایتن بشتر حقتوق معنتای ،کندمی پیروی که نیدی از نظر قطع عقایدر، از نظر

 امتا. کنتیم توجته دقیقاً  مسأله این به باید کنیم ایجاد بشر حقوق معنای در تحریفی نخواهیم
 دربتاره استالم یعنتی چته؟ یعنی معنایش دانیدمی اسالمی، در بشر حقوق گوییممی ما وقتی

 حقتوق خواهیمنمی ،کنیممی تحری  ار بشر حقوق هویت ما یعنی ،گویدمی چه بشر حقوق
. گویتدمی چه بشر حقوق درباره اسالم گوییممی کنیم، تعری  است بشر که نظر آن از را بشر

 بشتر ختود است، بشر حقوق که نظر آن از را بشر حقوق است، غلط تعبیر این جهت این به
 علتوم لحتاظ بته سیاسی، فلسفه لحاظ به است این بشر حقوق معنای اصالً  ،کندمی تعری 

 است، بشر خود مال تعریفش گفتید شما وقتی بشر حقوق. حقوق فلسفه لحاظ به و سیاسی
 گفتید وقتی شما اما. است بشر حقوق این. کندمی معین خودر برای بشر که است حقوقی

 و کنیم مراجعه اول دست اسالمی متون به ما که دشومی این معنایش «اسالم در بشر حقوق»



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 914

 اسالمی کتب ودر کرده تعری  خودر برای حاضر عصر در بشر که بشر حقوق ربارۀد ببینیم
 حقوقی خود برای بشر کرد ظهور اسالم که عصر آن در چون است، نادرست این هست؟ چه

 متتون تتا نداشتت وجتود بشتر حقتوق اعالمیته و بود نکرده تعری  کرده تعری  امروز که را
 مستلمان، بشر این اگر ببینم اینکه به رسدمی نوبت حاال. کنند ابراز نظری آن درباره اسالمی
 عصتر در ختودر بترای ختودر حقتوق از بشتر این که را تعریفی آن...  و بودایی یهودی،
 حقوق؟ این مطالبه از کندمی مخالفت او دین آیا حاضر،

 هتاتن نیستت، دیتن تنهتا بشتر نیاز اینکه به کنیم توجه باید که است این ما چهارم موضوع. 1
 و دیتن ،کنتدمین زنتدگی معنویت و دین با تنها است بشر که نظر آن از بشر. نیست معنویت
 نیازهتای هاشتناسروان وقتتی. استت بشر که نظر آن از است بشر نیازهای از یکی معنویت

 معنویتت بته انستان فترد هر نیاز به آنجا در ،کنندمی معین است انسان که نظر آن از را انسان
 که بیستم قرن معروف هایشناسروان از یکی. «حقیقت به نیاز» عنوان تحت نندکمی اشاره
 هستت معروفتی لیستت یتک او از. استت مازلو آبراهام آقای است گراییانسان شناسروان

 وی نظتر در. گویتدمی ستخن رشد نیازهای و نقص رفِع  نیازهای از او. بشر نیازهای درباره
 دنبتال بته انستان استت، «حقیقتت بته نیاز» است، انسان یافتن رشد به مربوط که نیازهایی
 و معنتوی نیازهای است، حقیقت جستجوی در برسد، حقیقت به خواهدمی و است حقیقت

 نیازهتای انستان، نیتاز ایتن کنار در اما. است مندر  حقیقت به نیاز عنوان تحت انسان دینی
 کته را نیازهتا آن همته که باشد ایزندگی آنهنان باید انسانی زندگی. هست هم دیگری بسیار

 برای مسلم نیاز دو هم آزادی به نیاز و عدالت به نیاز. کند تأمین است انسانی اساسی نیازهای
 همتین را ایتن چیستت عتدالت و آزادی ایتن شتقوق اینکه. مازلو نظر از است انسان فرد هر

 عقیتده، آزادی ان،بیت آزادی بشتر، حقتوق اعالمیه این در. کندمی معین بشر حقوق اعالمیه
 اشتاره انسان حقوق و فروع و عدالت نیز و تشکیالت آزادی اجتماعات، آزادی تفکر، آزادی

 فالسفۀ میان دانیدمی البته اینجا در. نکند زندگی ستم تجربه در خواهدمی انسان. است شده
 ددا تشتخیص دشتومی را عدالت مصداق آیا که است این آن و است نظر اختالف یک اخالق

 مصتداق داد، تشتخیص دشتومین را عادالنته عمل مصداق نه؟ یا است عادالنه عمل این که
 و استت ظالمانته عمتل این گفت قاطعیت با دشومی. داد تشخیص دشومی را ظالمانه عمل

 عمتل مصداق عمل فالن که کرد معین قاطعیت با دشومین اما برآمد، آن به اعترا  درصدد
 آنهه و کنیم اعترا  و بزنیم کنار را ظالمانه اعمال همیشه که است این ما کار. است عادالنه

 ظالمانته کته دهتدمین دستت متا به تجربه که را عمل آن یعنی ماد،می هااین زدن کنار از که
 . بپذیریم را آن است،
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 حقتوق معنتای ختواهممین چتون ،«بشر حقوق و مسلمانان» امداده قرار را بحث عنوان من
 یکتی: داریم مجزا موضوع دو ما. کنم تحری  ،دشومی انتخاب که عنوانی در شپی از را بشر

 بشر حقوق با مسلمانان این ببینیم خواهیممی. بشر حقوق مسألۀ هم یکی هستند، مسلمانان
 دنیتا در االن که انسان میلیون صدها به کندمی اشاره مسلمانان تعبیر. بکنند توانندمی کارچه

 و دارنتد فرهنگتی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مشکالت اقسام و نواعا و کنندمی زندگی
 بشرهای این هستند؛ مسلمانان هااین. کنندمی زندگی نامناسب بسیار شرایط در هاآن اغلب
 آزادی نیتاز از هستتند، محتروم عتدالت نیتاز از کشند،می ستم کشند،می گرسنگی که عینی

 شتده تکیه هاآن روی صراحت به بشر حقوق عالمیها همین در که حقوقی از هستند، محروم
 نته مشتّخص، دار استخوان و گوشت و پوست یهاانسان این جماعت، این. هستند محروم
 کته عینتی یهاانسان این. هستیم هاآن جزء هم ما و هستند که هاهمین. انتزاعی یهاانسان

 کته عدالت و آزادی تأمین آیا ت؟اس هاآن مطالبۀ مورد بشر حقوق آیا. دارد گوناگون نیازهای
 عتدالت و آزادی هم دنیا مسلمان آیا هست؟ هم هاآن مطالبۀ مورد شده مطالبه بشر حقوق در
 کته نیایتد تانذهن به عدالت گویممی وقتی من و برند؟می رنج نبودر از و کنندمی مطالبه را

 اجتمتاعی عتدالت ت،اس اقتصادی عدالت هاترینمهم است؛ من منظور سیاسی عدالت تنه
 ناامید از رهایی است، سرگردانی از رهایی است، بیکاری از رهایی است، فقر از رهای است،

 شتدن اجرایتی آیا. است امنیت نبودن از رهایی است، خشونت از رهایی است، آینده به بودن
 ؟کنتدمین یتا کنتدمی دوا را هتاآن درهای ،دهیممی توضیح را آن ما که معنا آن به بشر حقوق

. دهیم توضیح باید ما را این خورد؟نمی بدردشان یا بشر حقوق مواد این خوردمی هاآن دردبه
 بشتر حقتوق برپایۀ اسالمی اصطالح به کشورهای اساسی هایقانون که باشیم این دنبال آیا

 ایتن است ضروری! بله که است این هاپرسش این به من پاسخ نباشیم؟ دنبالش یا شود تنظیم
 اشتتباه. کنتیم مطالبته را هااین باید ما. کنیممی زندگی مسلمانان ما که شرایطی در مطالبات

 مطالبته بشریم ما که نظر آن از بلکه کنیم، مطالبه مسلمانیم ما چون که بابت این از نه نشود،
 همطالبت را هتااین هستتیم بشر که نظر آن ز و بشریم ما اما است اسالم ما دین گرچه. کنیممی
 . کنیممی

 بشتر حقتوق محتتوای و مضتمون کته استت این هست مطرح اینجا در که پنجم موضوع. 9
 عجلته بتا جلسته همین در شما که است ییهاناهم بشر حقوق محتوای و مضمون چیست؟

 در بشر حقوق محتوای و مضمون بینیدمی کنم خالصه اگر. شنیدید و کردید هاآن بر مروری
 در حاال .«عدالت مطالبۀ» و «آزادی مطالبۀ: »از است عبارت آن و دشومی خالصه اصل دو

 و هستند مسلمانان که بشری هایتوده این که است این آن و دشومی مطرح مسأله یک اینجا
 هتاآن داریدین آیا که دشومی مطرح شانبرای سوال این هستند، هم دیندار یهاانسان هااین
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 ایتن آیا است؟ جمع غیرقابل اندکرده تعری  خودشان یبرا خودشان که بشری حقوق این با
 بشر حقوق با توانندنمی بزیند دارانهدین اگر آیا بشر؟ حقوق با زیستن از است مانع داریدین

 دیتن گویتدمی بپرستید ستنتی تفکتر از اگر شما. دشومی درست که اینجاست معرکه بزیند؟
 آزادی نداریتد حق شما. کنید مطالبه را حقوق این دهدمین اجازه شما به شده تثبیت تاریخی

 را عتدالت ندارید حق شما. کنید مطالبه شده اعالم بشر حقوق در که معنا آن به را مسئوالنه
 آن در فقط را آزادی گوییممی شما به ما. کنید مطالبه شده اعالم بشر حقوق در که معنا آن به

 متا بته را ایتن دیتن اینکته بترای چرا؟. کنید مطالبه کنیممی معنی تانبرای ما که چهارچوبی
 مطالبته شتده معنتی بشر حقوق در که معنایی آن به را عدالت. اینجاست گرفتاری. گویدمی

 متن. گویدمی چنین دین چون کنید، مطالبه کنیممی معنی شما برای ما که را عدالتی. نکنید
 قدرت که گروه آن یا ک  آن که است این بحث یک است؟ آمده کجا از مشکل این پرسممی

 قضتیه طترف یتک ایتن. کنتدمی تحمیتل و کنتدمی حاکم را خودر ارادۀ دارد، دست در را
 و الهیتاتی و منطقی بحث وقت یک اما. کنید نگاه مسأله این به قدرت منظر از یعنی. هست
 نکهای از کندمی ممانعت خداوند که است درست آیا پرسممی. دارم کار آن با من است، کالمی

 شتده؟ معنا بشر حقوق اعالمیه در که طورآن کنیم مطالبه را خودمان حقوق بشرها مثابهبه ما
 ختود بشتر حقتوق از دستت ،خواهیمی را خدا اگر» کار؟ این از کندمی ممانعت خداوند آیا

 بته متن هست؟ چیزی چنین آیا!« کن ول را خدا خواهیمی را خودت بشر حقوق اگر. بردار
 هاانستان عنوانبته متا کته کنتدمین ممانعت خداوند. نیست چیزی چنین یمگومی صراحت

 مقتاالت در ام،گونتاگون هاستخن در را نظتر ایتن من. کنیم مطالبه را خودمان بشری حقوق
 بتر نقتدی» کتاب کردید فرصت اگر کنممی توصیه بخصوص و امگفته هایگونهبه امگوناگون

 صتفحه صتد شتاید حتدود متن آنجا. بخوانید است نجانبای اثر که را «دین از رسمی قرائت
 دوستتان. امکاویتده آنجتا در را مستأله این گوناگون جوانب. بشر حقوق دربارۀ امکرده بحث

 حکومتت متثالً  یتا «خداونتد حاکمیت» نامبه هست مطرح مطلبی. است قرار این از مسأله
 قتانون مقدمتۀ در هست یادم که آنجا تا «خداوند حاکمیت» تعبیر این. خداست آن از نهایی

 دو آن دهتیم قرار تجدیدنظر و مطالعه مورد را آن باید جدبه ما را آنهه. است آمده هم اساسی
 و «ختدا حاکمیتت» و «انستان حاکمیتت» از آنجا در که است اساسی قانون مقدمۀ صفحه
 اساسی قانون نوشتن دوران در که معنا آن به هاآن. است شده بحث یکدیگر با دو این نسبت

 معنا آنگونه تواندمین دیگر امروز شده،می معنا اساسی قانون در نظر تجدید دوران در حتی و
 ایگونهبه تعبیرات آن باید که دهدمی نشان ما به ما جامعۀ در گذشته هایدهه تحولیات. شود
 را اردنبالته. گتویممی شتما ختدمت االن را آن کنممتی متن کته تفسیری. شود تفسیر دیگر

 بتر ختدا حاکمیت یا چیست؟ انسان بر خدا حاکمیت معنی. کنید مطالعه بروید باید خودتان



 911 |مسلمانان و حقوق بشر 

 حاکمیتت دولتت دارد؟ حقوقی حاکمیت دولت که طورهمان است؟ حقوقی حاکمیت انسان
. است هاانسان حق بر مقدم موارد از بعضی در دولت حق که است این معنایش دارد حقوقی

 در کته( ارسیاستی علتوم معنتای بته حق ار،حقوقی فلسفه معنای به حق) دارد حقی او
 عمتل آن بته گویتدمی او کته آنهته و بپذیرند را دولت حق باید جامعه افراد موارد از بسیاری

 گتوییمنمی جزایی حقوق یا و است حقوق این معنایش گوییممی مدنی حقوق ما وقتی. کنند
 ایتن متن صتریح پاسخ است؟ نوع این از هاسانان بر خداوند حاکمیت آیا. است این معنایش

-فلسفی معنای در را بشر حقوق شما وقتی بگویید بیایید شما تا. نیست نوع این از که است
-فلستفی حقتوقی خداونتد استت، متن حقوق هااین که گوییمی و کنیمی تعری  سیاسی
 از مواردی در ایدب. تو حقوق بر است حاکم و است ارجح حقوق آن که دارد باالتری سیاسِی 
 چنتین یتک ختدا استت؟ اینطور آیا. بکنی مقدم را خدا حقوق و بکشی دست خودت حقوق

 ارسیاستی-فلستفی معنتای ایتن در حقوق اینکه برای ندارد؟ چرا! ندارد نه، دارد؟ حقوقی
 ارتبتاط در هتم بتا انضتمامی صتورتبه کته موجودات ایعده میان در و زمین روی در فقط

 واقعیتت از و استت انضتمامی مستألۀ یتک حقتوق. اصتالً  کنتد پیتدا معنی دتوانمی هستند
 در خداونتد ،کندمین زندگی ما با که خداوند. رسیممی حقوق به ما ،هاانسان میان ارتباطات

 یتک بتا انستان یتک ارتباط مثل هاانسان با ارارتباط که خداوند. نیست معنا آن به ما کنار
 تتا. کته کترد تصتور حقتوق فلسفۀ معنای در حق دشومین هک خدا برای. نیست دیگر انسان

 معنتایی چته ببتریم کاربته را «خداونتد حاکمیت» تعبیر اگر پ . است مقدم حق آن بگویید
 معنتای بته «خداونتد حاکمیت» که است این مسأله این به بنده پاسخ باشد؟ داشته تواندمی

 کته معنتا ایتن به. نیستفلسفی  حق معنای به و است خداوند سخن بودن مقاومت غیرقابل
 تتوانممین و پذیرممی را آن من که دهدمی نشان چنان را خودر الهی سخن انضمامی قدرت

 بته و امگفتته دروغ ختودم به و امکرده عمل خودم درک خالف نپذیرم را آن اگر و نپذیرم را آن
 خاضع و آوردمی در پا از را من اگزیستانسیال، صورتبه که است سخنی حاکمیت اصطالح،

 به بودن حاکم. است خدا فلسفی حق حاکمیت نه و خدا سخن حاکمیت معنای این. کندمی
 اگر و باشم خاضع حقیقت دربرابر باید من. است حقیقت بودن حاکم همان گفتم که معنا این

 نخستتین سرچشتمۀ استت، هتاحقیقت همته کانون خداوند. را آن بپذیرم رسیدم حقیقت به
 توانممین قدرت آن از من که دارد قدرتی حق سخن و دارد قدرتی حقیقت و است هاحقیقت

 حتق هایسخن حاکمیت الهی حاکمیت. بگذارم خودم صداقت روی پای وگرنه کنم تخل 
 ایتن استت؟ ستنخ چته از قتدرت ایتن دانیدمی. کندمی ِاعمال ما به را قدرت که است الهی

 قتدرت گوینتدمی آن بته اگزیستانسیالیستی هایتحلیل در. است حق سخن قدرت قدرت،
 آتوریتتۀ و دهتدمی نشتان ما به را خودر آتوریتۀ ،دشومی آشکار ما به که حقیقتی هر. سخن
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 باشتد، علتم باشتد، عرفتان باشتد، فلستفه: ایرشتته هر در. کندمی تحمیل ما به را خودر
 احستاس متا که باشد چنان اگر شود ظاهر که حقیقتی باشد هرچه. باشد هنر باشد، الهیات

 خیانتت ختود انستانّیت بته بگتذاریم، حقیقتت آن روی پا و بگردانیم آن از روی اگر که کنیم
 هم حقیقی علم هر. یمشومی خداوند با مواجه ما آنجا. هست الهی تجلی یک آنجا. ایمکرده
 نتیم،ک پیتدا صتحیح تجربۀ یک ما اگر هم عرفان در. ایمشده مواجه آن با ما که خداست علم
 ارخالصه آید؛می خدا از هاعلم تمام. یمشومی مواجه آن با ما که خداست علم باز هم آنجا
 در خواهتتدمی. هتتاحقیقت تمتام هستتتند، الهتی هتتایحقیقت هتتاحقیقت تمتام. استتت ایتن

 دارد وجتود مطلبتی یتک صورت این در. باشد معنوی هایزمینه در یا باشد مادی هایزمینه
 ایتن از آیتا رستد؟می ما به چگونه حقانی سخِن  حقیقِت  قدرِت  که است این آن و مهم بسیار
 هایسخن که هست جمالتی و الفاظ آنجا در و دارد وجود هاییکتاب یک که رسدمی طریق

  قرآن؟ مثل انجیل؟ مثل تورات؟ مثل خداست؟ خود
 این تجمال و کلمات عین که نیستم معتقد من که دانیدمی باشید، کرده مطالعه را من آثار اگر

 یتک انستانی زبتان است، انسانی امر یک جمالت و کلمات چون.است خدا سخنان هامتن
 و الفتاظ جتن  از آن رسیده خدا پیامبر به که خدا سخن یا خدا کلمات دارد، انسانی هویت

 به ما که نیست طوریاین پ . بوده دیگر حقیقت یک آن نبوده، جمالت و حروف و اصوات
 یعنتی خدا سخنان! است خدا خود سخنان کتاب این متن بگوییم کنیممی مراجعه کتاب یک

 را هتاحقیقت کته هستتند هاانستان ،دشومی بازگو ما به هاانسان طریق از همیشه هاحقیقت
 پیتامبران زبتان از. ... و هنتر یا و الهیات در یا عرفان در یا علوم در یا فلسفه در یا گویندمی
 از آیتد،می اول درجته دانشتمندان آیتد،می فیلستوفان زبتان از آید،می اولیاء زبان از آید،می

 کته استت هتااین قلتم از یتا آیتد،می بیترون حقیقت که است برجسته یهاانسان این حلقوم
 چنتین دربرابتر وقتت هر. است هاسخن این حاکمیت خدا حاکمیت ،کندمی تجلی حقیقت
 که است خودم با هم هاآن تشخیص. است حاکم ما بر هاآن که البته گرفتیم قرار هاییحقیقت

 تحتت را من وجود بنیاد نه، یا کندمی خطاب من وجدان به نه، یا آوردمی در پای از را من آیا
: بگویتد متن بته تواندمین کسی و دهم تشخیص باید خودم من را هااین نه؟ یا داده قرار تاثیر

 استت ایتن مسأله پ ! دشومین نه،!« کنی قبول باید و است حقیقت گویممی تو به من آقا»
 عتدالت ،کنتدمی مطالبه آزادی کرده، تعری  خودر برای را بشر حقوق که انسانی همان که

 چنتین اگتر کته استت ایتن آن و استت مطرح مسأله یک اربرای انسان این. کندمی مطالبه
 استت نشتده گفته کجا هیچ اما .نکند مقاومت هاآن برابر در شد آشکار او برای هاییحقیقت

 عصتر در کته طتوریآن را عتدالت و آزادی نکنیتد، تعری  خودتان را بشرتان حقوق شما که
 هتم بعتد و کننتدمی تعریت  شتما برای دیگر جای یک از و نکنید تعری  فهمیدمی خودتان
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 ایپتاره .است نشده گفته سخنی چنین جاهیچ کنید، عمل باید شما که کنندمی الزام آیندمی
 رستدمتی نطتر بته گتار ناستاز بشر حقوق اعالمیه ازمواد ایپاره با که وسنت کتاب احکام از

 رحاضت عصتر در مستلمانان بترای و استت وستنت ابتک مدنآ پدید عصر مجتمع به مربوط
(کتتتاب همتتین در فقیهتتان بتتا نتتزاع محتتل تنقتتیح مقالتته بتته کنیتتد نگتتاه)  .نیستتت ورآالتتزام





 1یمانساین شدن علوم اسال
و تغذیه از  ،نقادی ،های جدی دربارۀ سنت دینی اسالمی، تحلیلمعتقدم ما ایرانیان بحث 

ای بهتتر از اکنتون جتز بتا پیمتودن ایتن راه و چتون ستاختن آینتده ،آن را همهنان باید ادامه دهیم
 دینتی گوی انتقادی با سنتوهای پ  از آن میسر نیست. من دعوت به کنار گذاشتن گفتانتخاب

 دانم.اسالمی و آغاز کردن از معنویت منهای دین را صواب نمی

خواهند کشور را بتا علتوم پ  از پیروزی انقالب مدعی شدند که می 9211رهبران دینی انقالب  
را  هتاآندر طول چند دهه ایتن علتوم و مبتادی  هاآنمده از وحی )علوم اسالمی( اداره کنند. آدستهب

ع آن متولیان این علوم را هم تقدی  کردند و نظام حکومتی برآمتده دند و به تب  مقدس و مطلق اعالم کر
به وحی الهی متصل است و از دسترس تغییتر یتا  هاآن همۀرا هم نظام مقدس نامیدند و گفتند  هاآناز 

لت در نظر م هاآنو نظام برآمده از  هاآنجایگزینی بیرون است. آنان کوشش کردند آن علوم و متولیان 
گانه چتون بته خطاپذیر، در معر  اشتباه و انحراف و قابل انتقاد )انسانی( دیده نشوند. گفتند آن سه

هتای گیریهتا و تصتمیمها و اعمتال و رفتارهتا و انتخابمعرفت ۀاند باید داور هموحی الهی متصل
حکومت نقش عمتده ویوه در قلمرو سیاست و سیاسی، و از جمله داور علوم انسانی قرار گیرند که به

هتا از آن عبتور بتودن معرفتت انستانی را کته قرنمنبعیای همان تکگونه. آن متولیان بهکنندمیبازی 
گذشتته  دهتۀسازی بود که در طول چنتد منبعاحیاء کردند. در روند همین تک ایم دوباره در ایرانکرده

ها صورت گرفت و امکانات متادی سازی علوم انسانی دانشگاهالمیهای فراوانی با عنوان اسکوشش
 12 ۀای نداد. تا کنتون حتتی یتک جتزوهیچ نتیجه هااین ۀو معنوی فراوانی صرف آن شد. گرچه هم
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شده گذاشت تولید نشده است، چون این کار ممکتن اسالمی ای که بتوان نام آن را علوم انسانِی صفحه
 نبوده است.

تتدریج اتفتاق همهم دیگر ب ۀگذشته اگر علوم انسانی اسالمی نشده یک حادث ۀن چهار دهاما در ای 
سازی علوم انسانی نبتوده مورد انتظار طراحان و کارگزاران اسالمی افتاده و شکل و قوام یافته که اصالً 

 ست.ا «علوم اسالمی انسانی شده» ،به جای اسالمی شدن علوم انسانی است. آن حادثه این است که

معنای این مدعا این است که در ایران معاصر بر اثر بسط تاریخی انقالب و تحوالت اجتمتاعی و  
هتای تتوهم زدوده شتده و پرده از آن، قداست آن علوم و متولیان و نظام کتامالً  برآمدهحوادث سیاسی 

استت. آن پاره شده و ماهیت عریتان و واقعتی آن علتوم و متولیتان و نظتام حکتومتی آشتکار گشتته 
یعنی خطاپذیر، قابل اشتباه و انحتراف و استیر چنگتال « انسانی»یادشده نه الهی که همه  یهاپدیده

ها و معلتوم شتده، کاستتی هتاآنند. حد و حدود هتر کتدام از شومیشرور قدرت و قابل انتقاد دیده 
معلتوم و  (9گشتته استت: جتدا  هتاآنها دربتارۀ ها از توهمبرآفتاب افتاده، واقعیت هاآنهای توانایی

با علوم برآمده از وحی اداره نشده )چتون ایتن  گذشته، کشور ایران ۀآشکار گشته که در طول چهار ده
انتد کار ممکن نبوده است(، بلکه عماًل با همان علوم انستانی اداره شتده کته در صتدد حتذف آن بوده

 ؛های بارز این واقعیت است(نمونه هااینانداز بیست ساله و مانند توسعه و چشم ۀچندین برنام)تدوین 
های علمیه( هتم و حوزه ،معلوم و آشکار شده که متولیان علوم اسالمی )نهاد روحانیت، مرجعیت (3

معلتوم و  (2 ؛... و قابل انتقادنتدو های قدرت و منافع صنفیثر از وسوسهأکار و متو اشتباهخطاپذیر 
جز یک شعار تبلیغاتی نیست و این نظام  «نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران»ه تعبیر آشکار شده ک
که  کندمیهای دیگر دنیا نامقدس است. این نظام هم همان کارهای خوب یا بد را نظام ۀهم مانند هم

کار و حکومتگران دیگر خطاپذیر و اشتباه ۀ. حکومتگران ایران هم مانند همکنندمیهای دیگر دنیا نظام
پیتروزی  های نخستِت ها کته در ستالقابل انتقاد هستند. پ  آنهه اتفاق افتاده این است که آن پدیده

 هتاآن ۀرا فرا گرفته بود، امتروز همت هاناای از قداست دور شد که الهی هستند و هالهانقالب ادعا می
انستانی شتده استت و نته این علوم اسالمی است کته  ،ند. و بدین ترتیبشومیبشری )انسانی( دیده 

 بالعک .

شتدن از که از دقت و تعمتق کتافی برخوردارنتد ایتن انستانی دیتدهامروز در محافل علمی ایران  
منتابع علتوم  شدِن علوم اسالمی، نهادهای دینی و نظام حکومتی هم فراتر رفته به انسانی دیده ۀگانسه

رسیده است. افرادی ایتن ستخن مهتم را مطترح  ،نبوی و اجماع و عقلیعنی قرآن و سنت  ،اسالمی
اند که قرآن و پیامبر و سنت نبوی را هم باید انسانی دید. قرآن و پیامبر هم انسانیت دارنتد و زبتان کرده

ی چتون مقتاالت یهاتتوان در نوشتتههم زبان انسانی است که شرح و تفصیل ایتن ستخن را می هاآن
  .های مکمل آن مطالعه کردو ضمائم آن و نوشته «ئت نبوی از جهانقرا» ۀگانپانزده



 1عمویم ۀداری در حوزمقتضیات دین
بّلغ در اینجا حضور پیدا نکردهبنده به ای را، تبلیغ بکنم آئینی را و عقیتده خواهممیام، نعنوان یک م 

موضتوع  مند بهیک انسان عالقه عنوانبهما در میان بگذارم با ش خواهممیانسانی را  ۀبلکه یک مسئل
دین و مسائل آن و شما را به تأمل بیشتر در آن باره دعوت کنم. متأسفانه آن مراجتع و آن محافتل و 

صورتی روشمند و قابل قبول به موضوع دین بپردازند و ابعاد گوناگون آن نهادهای رسمی که باید به
دانند در دنیا چه خبر است، بنابر ایتن اند و نمیدر خواب سنگینی فرورفته هاآنکنند، آن را بررسی 

هاستت کته بایتد بته آن ها و امثال این محفلچندان امیدی نیست، ظاهرًا در همین محفل هاآنبه 
در حتوزۀ عمتومی  داریدیتنمقتضتیات »را کاوید. موضوع سخن من این است که  پرداخت و آن

 چیست؟« )فضای عمومی(

ی هاو ایتن اعتقتاد از بررستی ،انسانی است. من معتقتد هستتم ۀبرای من موضوع دین یک مسئل
های طور که فلسفه، علم، هنر، مؤلفهکه برای زندگی انسانی همان ،ای برای من پیدا شدهجانبههمه

ضروری برای درست زندگی کردن و بامعنا زندگی کردن است، موضوع دین هم یتک مؤلفتۀ دیگتر 
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لفته بایتد ؤطتور کته آن سته م. همتاندهتدمیو تاریخ این را نشان  ،ی است در زندگی انسانیاساس
هم باید کمتک کنتد بته بامعنتا  داریدینزیستن، دین و کردن و درستکمک کنند به بامعنا زندگی

 زیستن.کردن و درستزندگی

به علم و مسائل گونتاگون  ،پردازیم که فلسفه چیستطور که ما به فلسفه میطور است، هماناگر این
و مسائل گونتاگون هنتر را  ،پردازیم که هنر چیستطور که به هنر میپردازیم که چیستند، همانآن می

چیستت کته  داریدیتنیک انسان باید به این موضوع هم بپردازیم که دین و  عنوانبه ،کنیممیبررسی 
و فوائتدی و ضتررهایی  ،مختلت  درآمتدههتای به شکل ،وی را همراهی کرده بشر  این همه در تاریخ 

هتایی بته نتام دیتن هایی به نتام دیتن پیتدا شتده، فرهن هایی در آن اتفاق افتاده، جن راههبیداشته، 
 تتوانیممیای چته استتفاده وجود آمده است. ما از دینههای دینی بهایی با انگیزهتأسی  شده، تمدن

رای با معنا زندگی کردن، برای درستت زیستتن، متن از بکند ب تواندمیکنیم، دین چه کمکی به ما ب
ها است که از ایتن منظتر مستائل دینتی را دنبتال و سال کنممیاین منظر این موضوعات را مطرح 

 یک انسان! عنوانبه، کنممیرا عرضه  هاآنو  کنممیو تحقیق  کنممی

 پترداختن بته ،کنتونی متا ۀکنتونی، در جامعت دوم این است کته عتالوه بتر آنهته گفتتم در ایتران ۀنکت
اگتر بختواهیم  .برای ما یک وجوب اخالقتی دارد داریدینموضوعات و مسائل مربوط به دین و 

را دور و بترر نترویم و بگتوییم بحتث در دیتن را  مستألهایتن  تتوانیممین ،اخالقی زیستت کنتیم
برای اینکه خیلی دلمان پر است، برای اینکته ایم کنار، بحث در سنت دینی را گذاشتیم کنار گذاشته

گتذاریم کنتار. ایتن ما رفت، پ  بنابر این دین را می خیلی جفاها بر ،به نام سنت دینی ،به نام دین
امتا جامعته راه  ،ای دیگر در ایتن بتاره نیندیشتنداندیشی است. ممکن است عدهتفکر بسیار ساده
های دینی، اگتر متا ست با دین، اعتقادات دینی، ارزر، این جامعه آمیخته ارودمیخودر را دارد 

متان را کنتار کنکار و بحث در دین و ستنت دینی توانیممیتفکر و زندگی اجتماعی داشته باشیم ن
 بگذاریم، گرچه به نام دین خیلی حوادث تلخ برای ما رخ داده است.

ن درست یا نادرست، چته از و مسائل و موضوعات مربوط به آ داریدینما امروز دین و  ۀدر جامع
، ایتن یتک کنتدمینقش بستیار مهتم در سرنوشتت متا بتازی  ،آن دلمان خور باشد و چه نباشد

. در حالی کته کندمیهایمان را روی هم بگذاریم این واقعیت تغییر پیدا ناست و اگر ما چشمواقعیت 
ته استتت، در های متتا و نستتل آینتتده بتته آن وابستتکتته سرنوشتتت ،هتتای سیاستتیگیریدر تصتتمیم

 هتاافتتد و تعلتیم و تربیتت میلیونهای فرهنگی که اتفتاق میدهیهای فرهنگی و جهتگیریتصمیم
موجتود و اقتدامات حکومتت  داریدیناوضاع و احوال دین و  هاآنجوان که در کودک و نوجوان و 
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هتای از قلمرو گذارد، در سرنوشت اقتصادی و مقتضیات آن و بستیاریاثر می داریدیندربارۀ دین و 
بته بحتث  تتوانیممیما چطتور  ،گذاردما اثر می ۀجامع داریدیندین و  هاآنحساس زندگی ما که در 

 خصوصتاً  داریدیتنبه بحث دین و  توانیممیشهروندان ایرانی ن عنوانبهما  ؟نپردازیم داریدین دین و
 ۀزنتدگی آینتد زنندمیدارند رقم  ای به نام دین با قدرتی که در دستنپردازیم. عده در حوزۀ عمومی
از ستخن  کنممتیها را کنار گذاشت. متن تعجتب این بحث دشومیما را، چگونه  ۀما را، نسل آیند

 ،اصاًل بحث دین را از روی میتز بترداریم، نته ما دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، پ  گویندمیکسانی که 
ولیان آن با اصرار و ابرام فراوان با ما کار دارند، بحث دین را از روی میز برداریم، دین و مت توانیممین

؟ بتا متا چته گوینتدمیکتار دارنتد و چته ه با ما چت هااینکنیم ببینیم  ما باید چشم و گوشمان را باز
 برند؟ما را به کجا می ۀو به نام دین جامع کنندمی

و بتا  دشتومیی رستمًا تبلیتغ دیتن و دیتن دار عنوانبهشهروند ایرانی آنهه را  عنوانبه توانیممیما ن
آیتد مستکوت بگتذاریم، پترداختن بته ایتن بته مقتام عمتل در می داریدیتنتفسیر رسمی دیتن و 

تتر از پترداختن بته علتم استت، تر از پرداختن به فلستفه استت، مهمحتی مهم ماموضوعات برای 
فه و بتیش از علتم و بتیش از فلست هتااینما  ۀتر از پرداختن به هنر است. برای اینکه در جامعمهم

 دیتنقلمترو  ،ما و سرنوشت فردی و اجتماعی ما سروکار دارد. عالوه بر ایتنبیش از هنر با انسانیت 
سخنان مبهم، چندپهلو و تعبیرات چندمعنایی در آن خیلتی زیتاد استت و بستیار  قلمروی است که

بگیترد، موضتوعات متورد سوءاستتفاده قترار  توانتدمیبیش از فلسفه، بیش از علم، بیش از هنتر 
مربوط به دین ذاتًا غیر شفاف است چون دعوی دین فرابردن و تعالی انسان است، وقتی این متدعا 

که خیلی استعداد کوتابی دارد، نه تنهتا  دشومیآید، سخنانی گفته هایی در کار می، واژهدشومیباز 
 مقام عمل را هتم دارد. ماکیتاولی در هاآندادن با استعداد کوتابی در مقام نظر دارد، استعداد فریب

. متولیتان کنتدمیمقابل عدالت عمتل ، ولی درست نقطهگویدمیشهریار از عدالت سخن  گویدمی
اند، ولی درعمل اند، از خدا و درستی و پاکی سخن گفتهطور بودههمین دین هم در طول تاریخ غالباً 

افتتد. سروصتدایی ه طوری که کسی نفهمد که چه اتفتاق میاند بعمل کرده مقابل آندرست نقطه
اند تا کسی نفهمد زیر پوشش این سروصداها چه بر سر اند و غوغاساالری کردهفراوان راه انداخته

های عملی در مقام ها در تعبیرات دینی و فریبطوری است، و این کوتابیآید. دین اینمی هاانسان
 طور نیست.و هنر این ،. فلسفه، علماز مختصات دین است داریدین

که عبارت استت  داریدینیکی از موضوعات مهم مربوط به  ۀحاال من در جمع شما عزیزان دربار
متا مهتم استت ستخن  ۀعمومی )فضای عمومی( و بترای جامعت ۀدر حوز داریدیناز مقتضیات 
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 داریدیتن فعلتی ایتران ۀعدر عصر ما در بسیاری از جوامع و نیز در جام ،. دوستان گرامیگویممی
 ، از منظتترگتتویممیشناستتی دینتتی بتته شتتما انتختتابی استتت، ایتتن را از منظتتر جامعتته ۀیتتک مستتئل

شتده )سکوالر( قدر عرفی و دنیوی های جدید جامعه آنجامعه ۀدر هم دینی تقریباً  شناسِی جامعه
گاهی درآمده و تقسیم کتار چنتان اتفتاق  ی متعدد بههاناهای گوناگون زندگی تحت عنوو قلمرو آ

دیتن و  ۀقدر ستخنان گونتاگون دربتارافتاده که جامعه از زیر چتر واحد دینی بیرون آمده است. آن
وجتود  ههای دینی گوناگون و متفاوت بتقدر مکتب، آندشومیتفسیر دین گفته  ۀو دربار داریدین

وشانده، شکسته شده و کنار رفتته استت. بته ایتن پکه همه چیز را می ،آمده که آن چتر واحد دینی
مشتهود استت.  کتامالً  مسألهربی این غهای انتخابی شده است. در جامعه ۀجهت دین یک مسئل

د، مستیحی نطور نیست که کسی چون پدر و مادرر مسیحی یا یهتودی یتا بتودایی و... باشتاین
شناستی دیتن متا هتم در جامعتهطتور نیستت. ایتن را یا بتودایی بشتود، ایتن ،بشود، یهودی بشود

ها برای انسان بالغ و عاقتل، دیتن و یم که در آن جامعهخوانمیشناسی دین یم، هم در روانخوانمی
. ایتن ستخن کننتدمیانتخابی است، اشخاص دیتن ختود را ختود انتختاب  ۀیک مسئل داریدین

ممکن است همان  ،نه ؛کنندمیمعنایش این نیست که حتمًا دینی غیر از دین پدر و مادر را انتخاب 
که مثاًل مسیحی بماند ویا نماند، ایتن انتختاب  کندمیدین پدر و مادر را انتخاب کنند ولی انتخاب 

عضو کلیسا باشم ویا عضو کلیسا نباشم. بتا اختیتار خودشتان از  گویدمیاست و به همین جهت 
ن ایتن دیتن رستمی را قبتول آمدن یعنی متآیند، از عضویت کلیسا بیرونعضویت کلیسا بیرون می

نه از  کنممیندارم، اگر هم از مسیح تبعیت کنم خودم یک درکی از مسیح دارم و از آن مسیح تبعیت 
انتخاب به اینجا رستیدند کته  ۀعدۀ زیادی هم در مرحل ،. خبگویدمیآن مسیح که آقای کشیش 

 خواهیم.میما دین ن گویندمیهم  هاآنخواهیم، بسیار خب، اصاًل دین را نمی

شتده یتا های عرفتیاند و جامعتهانتد کته ستکوالر شتدهطتور شتدهها به این دلیل ایتناین جامعه
عمتده وجتود دارد و آن ایتن  ۀشده یک مشخصتهای دنیوی و عرفیشده هستند. در جامعهدنیوی

دگی است که دیگر همه چیز زیر چتر دین نیست. سابقًا چون همه چیز زیر چتر دین بود، آیینی زنت
طور نیست، دین تنهتا یکتی از در سیاست، حتی در اقتصاد. در دو سه قرن اخیر اینند، حتی کردمی

ستت، هنتر مؤلفتۀ هاآنستت، فلستفه یکتی از هاآنهاست، علم یکتی از های زندگی آن جامعهمؤلفه
شتده یتا عرفتی ۀجامعت گوینتدمیشناسی دینتی ای را در جامعهست. چنین جامعههاآن دیگری از

هتای دینتی هتم هایی غیتر از ارزرشده )سکوالر( که همه چیز زیر چتر دین نیست، ارزردنیوی
هایی ای غیر از دین هم وجود دارد. در چنتین جامعتهکنندههای بسیار مهم تعیینوجود دارد، مؤلفه

تترین م، این از مهکندمیرا رد  و یا آن کندمیرا انتخاب  انتخابی. کسی آن ۀیک مسئل دشومیدین 
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ای ها هتیچ مقتامی و اتوریتتههاست. در آن جامعهعمومی آن جامعه ۀدر حوز داریدینمقتضیات 
یک دین را به رسمیت بشناسد و بقیته را تحتت فشتار قترار دهتد یتا عمومی تنها ۀ در حوز تواندمین

 رسمیت بشناسد و بقیه را تحت فشار قرار دهد و.... تفسیر معینی از یک دین را به

ما عرفی و دنیوی شده یا نشده؟ واقعیتت  ۀما وضع چگونه است؟ آیا جامع ۀباید دید در جامع حاال
دنیوی و عرفی )سکوالر( است. برخالف  ۀایرانی ما یک جامع ۀاین است که در حال حاضر جامع

ت. بترای اینکته در سکوالر اس ۀفعلی ما جامع ۀجامع ،آورندفهمند و بر زبان نمیای میآنکه عده
 ما همان اتفاق افتاده است که در جوامع دیگر اتفاق افتاده است. قلمروهایی غیتر از قلمتروِ  ۀجامع

اکنتون حضتور دارد. هتم های دینتی در زنتدگی اجتمتاعی متا هتمهایی غیر از ارزردین و ارزر
متا  ۀا و علوم و فلسفطور است، هم هنر ما و ادبیات مطور است و هم اقتصاد ما اینسیاست ما این

طور است. نگاه نکنید به این سروصداهای غوغاساالری دینی، واقعیت جامعه همین است که این
نویسیم؟ مگر اقتصتادمان را، متدیریتمان را چهارم و پنجم و ششم نمی ۀتوسع ۀگفتم. مگر ما برنام

عرفتی  ۀ؟ جامعکنیممیم نهایمان را دنیوی و عرفی تنظیفرهنگی دانشگاه ت های علمیریزیبرنامه
 ،گویتدمیو دیتن آن را  گویتدمیو دینی یعنی همین، خوب خیلی سروصداها هست که دین این را 

 اما باطنًا وضع چیست؟

، چشتممان بته علتوم سیاستی استت کته حکومتتت کنیممتیکراتیتک را دنبتال واگتر سیاستت دم
وازین علمی اقتتدارگرائی را دنبتال کراتیک یعنی چه و لوازم آن چیست؟ اگر اقتدارگرا هستیم، مودم

 هتاآن، کنتدمی. خیال نکنیم اگر که حکومتی اقتدارگرا بود دیگر از موازین علمی تبعیتت نکنیممی
، استبداد هم موازین علمی دارد. سیاست متا امتروز کنندمیهم از موازین علمی استبدادی تبعیت 

حکومت ما یک حکومتت تئوکراتیتک وکراتیک نیست. یک سیاست مدرن است. ئاصاًل آیینی و ت
ی ختار  از دیتن وجتود یهایی معنا داشت کته قلمروهتانیست، اشتباه نکنید، تئوکراسی در جامعه

طتور متا ایتن ۀگرفتت. واقعیتت جامعتهای دینی ستامان مینداشت، همه چیز با موازین و ارزر
دیگتری استت و  چیتزنیست، البته پوشش چیز دیگری است، من با پوشش کتار نتدارم، واقعیتت 

پوشش چیز دیگر. ما قانون اساسی داریم، قانون اساسی ما بر مبنای دولت ت ملتت نوشتته شتده، 
ملتت نوشتته شتده و در آن از حاکمیتت ملتت و  ت ای که قانون اساسی آن بر اساس دولتجامعه

 ۀمعتجا جامعتههایی از این قبیل سخن به میان آمده ایتن انتخابات عمومی و تفکیک قوا و مفهوم
ملت را قبول کرده است. ستاختار دولتت ت ت دنیوی و عرفی است. دنیوی است که ساختار دولت 

گذاران دین ما که دولتت ت ملتت وجتود نداشتته ملت چیزی است جدید و حادث، در زمان بنیان
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بته سته بختش تعتاونی،  کنتدمیآید اقتصادر را در قانون اساسی تقسیم ای که میاست. جامعه
 این جامعه عرفی و دنیوی است. کندمیتی و این ساختار را تعیین خصوصی، دول

متا دنیتوی و عرفتی شتده  ۀمطلب بعدی است و آن این است که چون جامع ۀکه گفتم مقدم هااین
عمتومی بته  ۀهم در این جامعه هویت انتخابی پیدا کرده است. و ما بایتد در حتوز داریدیندین و 

 ۀپوشی نکنیم. این وضتع در جامعت، اگر بخواهیم از واقعیت چشملوازم انتخابی شدن دین تن دهیم
شدیم، شروع شتد. از آن هنگتام در  ما، تقریبًا از آن زمان که قاجار رفت و ما وارد دوران مشروطه
ها و آرام کنار رفت و بسیاری از مؤلفهزندگی اجتماعی ما آن چتر واحد دینی شکاف برداشت و آرام

 های زندگی ما از زیر چتر دین بیرون آمد.قلمرو

بته اینکته  کنیدمیدر آنجا برخورد  کنیدمیرا مطالعه  به همین جهت است که وقتی تاریخ مشروطه
بعد از مشروطه اتفاقاتی افتاد و یک عده آمدنتد و  گویندمیهمین است، اینکه آقایان  مسألهدقیقًا 

ها درست نیست. آنهه این حرف ،دین گرفتند و در مسیر دیگری بردندمشروطه را از دست علما و 
هتایی از زیتر چتتر با رخداد مشروطه اتفاق افتاد این بود که با تحوالت فرهنگی و اجتماعی قلمرو

های دیگری پیدا شد، ملیت مطرح شد کته تتا آن زمتان های دیگری و بحثدین بیرون آمد، حرف
طرح شد که تا آن زمان نبود، مجل  مطرح شد، برابری مطترح شتد، نبود، رأی به معنای واقعی م

اتفاقاتی بود که افتتاد، نته  هاایننبود.  ها قباًل در فرهن  دینی ایرانآزادی مطرح شد که این مفهوم
یتن هتا مشتروطه را از دستت علمتا و دهای خارجیای آمدند و با سوءنیت ویا دسیسهاینکه عده

گرفتند و بردند، اصاًل تفکر مشروطه عبارت بود از اینکه بسیاری از قلمروهای زندگی اجتمتاعی و 
سیاسی از زیر چتر دین بیرون برود و این بازتاب واقعیات اجتماعی بود. در یک چنتین جریتانی و 

ان هتای دیگتری پیتدا شتدند، متولیتبلند کردند، قطب در یک چنین اوضاع و احوالی دیگرانی سر
قلمروهای دیگری پیدا شدند، چتر واحد دینی جامعه کنار رفت، جامعه تحول پیتدا کترد، قتدری 

تحوالتی است که در جامعه  هااینکم از بین رفت ویا ضعی  شد. تر شد، تقلید سیاسی کمگسترده
بینیتد کته آقتایی طور آمد جلو و به همین جهت استت کته شتما در آن دوران میواقع شد و همین

، یکتی استتبدادی استت و یکتی دهتدمیو آقتای دیگتری طتور دیگتر فتتوا  دهتدمیری فتوا طو
در طترف دیگتر قترار  اللته نتوری، شیخ فضلگیردمیدر یک طرف قرار  نائینی ای است،مشروطه

ها به آن جهت پیدا شتد کته آن چتتر واحتد بندیسته، این ددشومیها پیدا بندی، این دستهگیردمی
بایستت بتا آئینی دینی بر اثر تحوالت فرهنگی و اجتماعی شکست و کنار گذاشته شتد، دیگتر می
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شتد دیگتر بدیهی تصور میمثاًل ند. چیزهایی که کردمیعقالنیت به مسائل جامعه و سیاست نگاه 
 از بداهت افتاد.

گرفتت.  شدن قترارشدن و عرفیما هم در مسیر دنیوی ۀاق افتاد جامعبا چنین اوضاع و احوال که اتف
طور آمد های گوناگونی هم از دین پیدا شد، این یکی آن یکی را تخطئه کرد، همینتفسیرها و قرائت

دوره از قانون مجازات غیر اسالمی استت در آن چنتد  ۀکنندامضا دانید آقای مدرسجلو. شما می
مجل  شورای ملی؟ همان قانونی که سی و چند سال قبل گفتند ایتن قتانون استالمی نیستت، و 

 ،همان قانون را متدرس امضتاء کترده حاشیۀمال طاغوت و کفار است و آن را باید کنار بگذاریم. 
عرفتی و  که این قانون را تصویب کنیم. آن قانون کندمیالبته در آنجا نوشته، اضطرار این را ایجاب 

نویسد از باب دنیوی را از کشورهای اروپایی گرفته بودند. یعنی چه مدرس در کنار امضاء خود می
قتوانین جزائتی فقهتی را در عصتر حاضتر اجترا کترد  دشومیاضطرار و ضرورت؟ یعنی آقا دیگر ن

بداد او پذیرد(. مدرس توانست در مقابل رضاشاه بایستد و بتا استترا نمی هاآن)انسان عصر حاضر 
باید رجم کترد  باید دست دزد را برید و نه گفت حتماً  مبارزه کند، اما اینجا نه ایستاد تا بگوید حتماً 

را نگفتت؟  هتااینباید شالق زد در خیابان و در مأل عام. آدمی مثتل متدرس چترا  و نه گفت حتماً 
ترستید کشتتند، آیتا میرضا شاه ایستاد و آخترر او را  ترسید؟ آن آدمی که با آن شجاعت جلِو می

شرعی من است؟ نه! او درک کرده بود که آن چتر واحتد وظیفۀ و این  کنممیبگوید که من امضاء ن
 ،9211جامعه و حکومت. پ  از انقتالِب  ۀدینی از میان رفته و باید جور دیگر فکر کرد برای ادار

کارهتا  گرفت که این آدم اینس خیلی تجلیل شد اما این کارهای مدرس اصاًل مد نظر قرار ناز مدّر 
 را هم کرده است.

ایرانی از تحوالت دنیتا و  ایم با بیشتر شدن اطالعات نسل ایرانی و شهروندانما هر چه جلوتر آمده
و تفستیر دیتن و قرائتت  داریدیندین و  ۀهای گوناگون در بارها و از هنرها نظرها از علماز فلسفه

مقتضتای  روز بیشتر شده استت وبهزندگی کرد، روز دشومیزندگی کرد و با چه ن دشومی دین و با چه
 ۀهتا در جامعتوقت ۀماست. امروز بیش از هم ۀدر جامع داریدینشدن دین و انتخابی هااینهمۀ 

کی باید گتور کنتیم، کتدام دیتن را بپتذیریم،  پرسند به حرِف انتخابی، می ۀما دین شده یک مسئل
انکار ایتن وضتعیت انکتار یتک واقعیتت  .چه کسی را بپذیریم، قرائت چه کسی را بپذیریمتفسیر 

از صتحنه  هیقابتل تتوج ۀهای دینی به انتدازها و یقینما بداهت ۀاجتماعی است. امروز در جامع
ها و آن چیزهایی که اسمش را گذاشته بودند ضروری دین به مرور زمان کنار رفته است. آن بداهت

ه است، چون جامعه متبدل شده است. از آن چتر واحد دینی قرون گذشته دیگر خبتری متبدل شد
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انتختابی استت، در بستیاری از  ۀیتک مستئل داریدیتنما اکنون موضوع دیتن و ۀنیست. در جامع
طتور اصطالح مذهبی هتم ایتنهای بهطور است، حتی در بسیاری از خانوادهها اآلن همینخانواده

ال دارد در برابتر ؤصدها ست کندمیدختر یا پسر جوان کمی رشد فکری پیدا است. به محض اینکه 
هتای خودتتان ایتن وضتع را های دینی و همان امور یقینی دینی. مگر شما در خانوادههمان بداهت

بینید؟ مگر اینکه از اول بر سر دختر ویا پسر زده باشند که حرف نزن، خفه شتو، همتین استت نمی
روانی  ۀوجودآمدن انسان پر از عقداین کارها هم جز به ۀتن داده باشد که نتیج گوییم و او همکه می

هتا ایتن استت جوری کم هستند، معنای این حرفهای ایننیست. البته خوشبختانه دیگر خانواده
متن دیتن  ،که بابا، مامان، آقای معلم، آقای مربی، آقای واعظ، آقای مرجع تقلید، آقای حکومت

به تو گور کنم، تو هم حرفتت را بتزن تتا  خواهممیانتخاب کنم، الزامًا ن خواهمیمخودم را خودم 
اآلن در  کنممتی. من فکتر کنممیببینیم حرف حسابی داری؟ اگر حرف حسابی داشته باشی قبول 

ها مطلب همین است که گفتتم. حتاال در رودربایستتی گیتر کنتیم و چیتزی خانواده هشتاددرصد
امروز یک حتق انستانی  در ایران ،ی است ولی واقعیت این است. در واقعنگوییم، آن مطلب دیگر

م پدید آمده و آن حق انتخاب دین است. این حق بر اثر تحوالت فرهنگی و اجتماعی پدید آمتده مسلّ 
 گتویممیستخن  ز حقوق بشراین یک حق طبیعی برای هر انسان است. من ا گویممیاست نه اینکه 

 عصرها. ۀآید و نه از حقوق طبیعی انسان در همکه با تحوالت اجتماعی و فرهنگی پدید می

ختوب حتاال کته اینطتور  ال اساسی مطرح است و آن اینکهؤچند تا س ،در چنین اوضاع و احوالی
ما حفظ شود باید به چنتد پرستش  ۀدر جامع داریدیناست، اگر قرار باشد هویت انتخابی دین و 

 باید مراعات کرد. عمومی و فضای عمومی اصولی را حتماً  ۀانسانی پاسخ داد و در حوز

که شما روی آن فکر کنید. یکی  کنممیرا برای این مطرح  هااینو  کنممی ال را عر ؤمن چند س
ید این است کته شنومیهای جدی که در این زمینه مطرح است و شما از جاهای مختل  الؤاز س

ثیر پدر أاصاًل چرا باید دین داشته باشم؟ وقتی این تسلط خانوادگی از میان رفته باشد که من تحت ت
ال ؤو مادرم فالن دین را قبول کنم و همان را که گفتند بپذیرم و بگویم خیلی خوب است. اولتین ست

 این است که اصاًل چرا باید دین داشته باشم؟ چرا؟

بوده؟  که دین در طول تاریخ اصاًل مضر بوده و یا مفید دشومیپرسش دیگری مطرح  ،الؤن سبعد از ای
 هاآنپیامبران مضر بودند ویا مفید بودند؟ برای بشریت اسباب زحمت درست کردند یا اینکه دست 

 انتد؟ اصتاًل قضتیه چیستت؟انسان نزدیک کرده ۀرا به زندگی شایست هاآناند و تا حدودی را گرفته
 آورند.ها سر برمیها رفت این سؤالوقتی بداهت
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از هتر دیتن آنهته  توانممیسؤال سوم این است که آیا باید حتمًا سراسر یک دین را انتخاب کنم؟ آیا 
چنین کاری را  توانممیمورد قبول من است انتخاب کنم و آنهه مورد قبول من نیست کنار بگذارم، 

بایتد  هتااینچنین کاری کرد کافی نیستت. دربتارۀ  دشومید آقا نبکنم؟ اینکه یکی از آن باال بگوی
 بگویم آن تعداد از قوانین فقهی اسالم تاریخی را که با حقوق بشتر توانممیمن  بحث بشود، آیا مثالً 

چترا بگتویم؟  تتوانممیبگویم یا ن توانممیبپذیرم؟ این را  خواهممیعصر ما منافات دارد من اصاًل ن
 :گویتدمیو  دشتومیدر این موارد این سخن را بگویم و به آن عمل کنم؟ البته یکتی بلنتد  توانممین

ای معنتا ال این است که چرا؟ باید گفت تو مسلمانی را گونهؤاما س .آن وقت تو مسلمان نیستی ،آقا
ی! بیتا بتا متن تو مستلمان نیستت :گوییای و بعد هم به من میای و برای خودت تعری  کردهکرده

هم مسلمان باشم و هم با حقوق بشتر زنتدگی کتنم یتا  توانممیبنشین صحبت کن تا من بگویم که 
، از گتویممیمن موحد هستتم، از اینکته جهتان یتک بتاطنی دارد ستخن  گویممیاینکه اصاًل من 
دم .. روی ختو.باید نتام مستلمان، نتام مستیحی، نتام یهتودی و ، آیا حتماً گویممیالوهیت سخن 

زیم. تو زنم و سازگار با آن میگذارم، من حرفم را میها را روی خود نمیبگذارم؟ من اصاًل این اسم
زیم؟ زیم یا درست نمیزنم و ببین من درست میزنم یا حرف درستی نمیببین من حرف درستی می

ن را مستلمان مناؤچرا اصرار داری که اسم مسلمان روی من بگذاری، مگر در زمان پیامبر اسالم م
 نامیدند؟می

از کجتا پیتدا  هتااین ؟(آیا تو یهودی هستی ؟آیا تو مسلمانی)ی که درست شده یهاوپاپیچاین دست
را ببندد؟ این دستت و  هاانسانهای تاریخی، چرا باید دست و پای های هویتی، دینشده؟ این دین

د هر دین ذات ثابتی دارد کته نبایتد شناسی مربوط به این است که کسی بگویها از نظر دینپا بستن
 هتاآنها ذات دارنتد؟ بستیاری از شناسان امروز این است که آیا دیندین ۀال عمدؤتغییر کند، اما س

 ۀشتدتعریت  توان با اطمینان گفتت ذاِت پ  نمی ،. خبدهندمیامروز پاسخ منفی به این پرسش 
باید این باشی و یا آن باشی و بایتد آن ذات را اسالم یا مسیحیت یا یهودیت یا بودیسم این است و تو 

ای است مثل علم، مثل فلسفه و دائمًا در حال تحول استت و ذاتتی مسألههمیشه حفظ کنی. دین 
، دیتن دشتومیآید که دیتن متحتول وقتی این صحبت می کنیدمیقدر وحشت ندارد. پ  چرا این

 است که باید بررسی شود. ال یکی از موضوعات بسیار جدیؤ. این سدشومیمتغییر 

که حاال فر  کنیتد متن دل دادم و دینتی انتختاب کتردم،  دشومیال چهارمی مطرح ؤدر اینجا س
ال را نیز من باید روشتن کتنم ؤانتخابی شد تکلی  این س کنم؟ وقتی دین   داریدین توانممیچگونه 

آن دیتن انتختابی ختودم زنتدگی سازگار با  توانممیکنم؟ یعنی چگونه  داریدین توانممیکه چگونه 
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شرایط و امکانات آنگونه زیستن را فراهم کنم که با آن دین که بته آن دل  توانممیکنم؟ یعنی چگونه 
متن قترار دارد  داریدیتنآن موانع و مشکالت را که بر سر راه  توانممیام سازگار باشد؟ چگونه داده

 برطرف کنم؟

گسترده دارد و آن این است کته متن  ۀکه بسیار دامن دشومیال پنجم باز ؤال چهارم یک سؤاز این س
بر اساس انتخاب خودم عمتل کتنم، متن  خواهممی داریدینو در  کنممی داریدینتنها نیستم که 

 داریدیتنخواهند تنها فردی از این جامعه هستم و فر  بر این است که سایر افراد جامعه هم می
 :بته اینکته دشتومیو تبدیل  رودمیکنم یک درجه باالتر  دارییند توانممیچگونه  اِل ؤکنند، آن س

کته هویتت انتختابی دیتن و  کنتیم بته طتوری داریدیتنجمعتی به صورت دسته توانیممیچگونه 
 و آنهه را که کنممی داریدینهم محفوظ بماند؟ اینجا بسیار حساس است، آیا فقط من دارم  داریدین

بگویم همه موظفید راه مرا بتاز  توانممیال آن هستم و به دیگران تشخیص دادم حقیقت است به دنب
کنند. اینجا  داریدینخواهند با انتخاب خود و دیگران هم می کنممین داریدینمن تنها  ،کنید؟ نه

 ۀداری در حوز. باید این دیندشومیعمومی و فضای عمومی مطرح  ۀدر حوز داریدینمقتضیات 
د که همه بتوانند انتخاب کنند و وقتی قرار باشد همه بتواننتد انتختاب کننتد ای باشگونهعمومی به

، هم برای من و هم برای حکومت و هم برای متولیان دین و هتم دشومیاینجا چندتا وظیفه درست 
گونته ممانعتت و هتیچ تتوانممیها چیست؟ اولین وظیفه این است که من نبرای دیگران. آن وظیفه

 هاآنانتخاب  ها جلِو با مزاحمت توانممیهای دینی دیگران فراهم کنم، من نابمزاحمت برای انتخ
دوم متوجه حکومت و مبلغان دین است. ظهور و بتروز هرگونته نمادهتای دینتی،  ۀرا بگیرم. وظیف

را یک حمایت ویوه از  هااینکدام از آراء دینی، شعائر دینی باید آزاد باشد. حکومت حق ندارد هیچ
 بودن دیتن را منهتدم، وقتی حمایت ویوه بکند و آن حمایت را از ادیان دیگر نکند، انتخابیآن بکند

را بتا  داریدیتن. زیترا امکانتات عمتومی گیتردمیی انتختاب را هاناامکبرد، ، از میان میکندمی
طتور مانند امکانات اقتصادی و سیاسی است، همتان داریدین. امکانات کنندمیعدالت تقسیم ن

تبعیض  هم نباید نابرابر تقسیم شود. حکومت   داریدیناین دو نباید نابرابر تقسیم شود امکانات که 
گوناگون دینی را هم نباید انجام دهتد. حکومتت نبایتد یتک تفستیر را  یدر امکانات بیان تفسیرها

قابتل چیستند. یک تفسیر غیر  هاآنحمایت کند و تفسیرهای دیگر را اصاًل نگذارد که معلوم شود 
های دیگر را از صتحنه ختار  دفاع با انواع و اقسام وسائل ممکن در گور مردم فروکنند و قرائت

القائی  ۀلئرا به یک مس داریدینو دین و  کندمیبودن دین را نابود سازند. این کارها هویت انتخابی
دربتاره  هآنهت ۀهمت ه متولیتان دیتن نیتز ازکتچنانشد. ک  و روح آن را می کندمیای تبدیل و کلیشه

 حکومت گفتم باید اجتناب کنند.
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ها وجود داشته باشد، ما باید ایتن راه را بترویم، اگتر بختواهیم از راه صحیح این است که این آزادی
دین کمک بگیریم برای انسانی زیستن، برای بامعنا زیستن، حاال شما خودتان مقایسه کنید که در 

چگونته بته ایتن وظتای  ، های متعصب، متولیان دین، گروهما مثاًل صدا و سیما، حکومت ۀجامع
 اند؟!ما حق انتخاب باقی گذاشته ۀدر جامع داریدینبرای  هاآناعتنا هستند. آیا بی

بتودن عمومی از شرایط الزامی انتخابی ۀدر حوز داریدیندر اینجا من باید عر  کنم، نقد آزاد دین و 
دینی جتدا نیستت،  است. این نقد از نقد تشکیالت و نهادهایهای جدید در جامعه داریدیندین و 

و تشکیالت دینی، نهادهای دینی  کنیممیجوری فکر کرد که ما فقط آرای دینی را نقد این دشومین
یعنی همان که اسمش در کشور ما مرجعیت و روحانیت است، از تیتررس نقتد بیترون هستتند. ایتن 

ای آن تشتکیالت و نهادهتا را ستاله های چندصتدستوبرستفانه أفکر صددرصد نادرست استت. مت
هتایی کته امتروز بشتر در دنیا چه خبر است، از دانتش از دنیا خبر ندارند که هاآنمنجمد کرده است. 

ختویش  ۀتا دوام حیات پیدا کند خبر ندارند و با همان سنت دیرین دهدمیسامان  هاآنر را با ازندگی
. در این شرایط این یک تصور ختام دهندمیشیوع و روا  ن ۀجازخور هستند و به چیز دیگر هم ا

و ایتن کتار جتای ختود را بتاز  کنیممتینشینیم و آراء و نظرات را نقتد است که بگوییم ما فقط می
گذارد کته تتو آشتکارا ست، نمیهاآنگذارند، قدرت دینی دست نمی هاآن ،. نه عزیزان منکندمی

ناپیتدایی  ۀایم و ایتن یتک مستئلهی و دین را انسانی کنی. این را دیدهنقد کنی و نقد خود را روا  د
تتدریج امتا بته ،یم که فقتط بایتد ایتن آراء را نقتد کنتیمکردمینیست. زمانی بنده و دوستانم خیال 

نیست. باید نهادهای دینی را هم نقد کنیم تا قدری تکتان بخورنتد بتا نقتد. آن فهمیدیم که این کافی 
ها را باید نقد کرد. چندی پیش متن در یتک ستخنرانی بته و آن منجمد ،هاکردهوبتشکیالت، آن رس

 هتااینشناسی کنید این نهاد روحانیت را، نهاد مرجعیت را و... که اصتاًل دانشجویان گفتم که جامعه
؟ فوائتد کنندمیچیست؟ آثارشان چیست؟ چه  هاآنچگونه نهادهایی هستند؟ خروجی و محصوالت 

 شناسی صددرصد باید روا  پیدا کند.این جامعه گویممیچیست؟ اکنون هم  و مضراتشان

بپردازیتد،  هااینخواستم عر  کنم شما باید به صورت بسیار فشرده مطالبی است که میبه هااین
به ما مربتوط  داریدیننگویید که پرداختن به مسائل دین و  کنممیمن به دانشجویان عزیز توصیه 

ما پترداختن  ۀنه، یکی از مسائل خیلی مهم در جامع .پردازیمبه مسائل سیاسی میما فقط  ،نیست
ایتن  ۀاین مسائل استت و تحقیتق دربتار ۀهاست، فکرکردن درباربه همین مسائل دینی در دانشگاه

 مسائل است که از واجبات شماست.





 1من چه یم گومی؟ اصالح یک انحراف
ال پیش ولی کیفیت بیان آن تغییر کترده استت در مراحلتی، ام از بیست سآنهه که بنده تعقیب کرده

 ۀبته حادثت کنممتیعنوان یک مسلمان وقتی نگتاه یک سخن است و آن سخن این است که من به
پیتامبر  ۀظهور اسالم و ظهور پیامبر اسالم و آثاری که باقی مانده است مثل قرآن، مثل رفتار و ستیر

فاق افتاده این بوده که پیامبری ظهور کترده و متردم را دعتوت فهمم، که آنهه اتجور میقضیه را این
خواسته که این ایمان را بپذیرند و آن ایمان به خدای یگانه و بتی همتتا  هاآنکرده به یک ایمان و از 

 .که تفصیل آن در جای خودر است دشومیتوحید خالصه  ۀبوده و نفی خدایان دیگر که در کلم

کترده و بترای جتا انتداختن آن متحمتل  شرکه این ایمان و حذف اما این پیامبر که دعوت ب
ها شده، و در عمق بخشتیدن بته آن ایمتان و گستتردن آن ها و محرومیتبسیاری از ناراحتی

های زندگی اجتمتاعی سعی کرده، نه در مکه و نه در دوران حکومت خود در مدینه چگونگی
، چه کسی از چه کسی باید اطاعت کندا که و سیاسی و خانوادگی و قبیلگی آن مردم را، این ر

، اینکته افتراد قبیلته از رئتی  شان را چگونه باید تنظیم کنندعیهای عمومی و اجتمازندگی
نه از ک  دیگر، اینکه زن در داخل ختانواده اطاعتت کنتد از شتوهر و  کنندمیقبیله اطاعت 

، اینکته کنیزهتا و کننتدمیهتا از صاحبانشتان تبعیتت رئی  خانواده شوهر است، اینکه برده
داران هستند، اینکه کجا باید جن  کرد، کجا نباید جن  کرد و بتاالخره، لک بردهها مِ غالم
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ند، به هم نریختته استت. کردمیداشتند زندگی  هاآنآداب و رسومی را که با آن آداب و رسوم 
بته قتدر امکتان  هتاآن ۀکاری که او کرده این است که یک سلسله اصالحات اخالقی در هم

های عرب از شوهر اطاعتت ها بر طبق سنتطوری بود که زنانجام داده. مثاًل اگر قضیه این
و شتوهر بایتد از زن اطاعتت کنتد، اگتر  کنممتیند، نگفته من نظام خانواده را عو  کردمی

رزنتدان ف از پتدران باید و زنممی هم به را این دارم من نگفته، ندکردمیفرزندان از پدر اطاعت 
مهتم جنگتی یتا غیتر جنگتی پتیش  ۀاطاعت کنند، اگر رسم بر این بوده که هر وقتت مستئل

گرفتند که جن  کنند، شدند و تصمیم میهای قبائل در یک جایی جمع میآمده، سرکردهمی
را به هم نزده است. این را  هااین ؛گیری در آن مورد با رؤساء قبائل بودهیا صلح کنند و تصمیم

یک  هااینبریدند به هم نزده، و قصاص کردن را به هم نزده است. در تمام دزد را می که دست
های اخالقی ایجاد کرده است. مثاًل گفته درست است که زن باید ها و تصحیحسلسله تعدیل

شوهر تو حواست جمتع باشتد کته بایتد رفتتار معتروف داشتته ای از شوهر اطاعت کند، اما
اطاعت کنی، اما به صاحب برده گفته او را اذیت نکن و بته بترده ظلتم  برده تو بایدای باشی،

مقتتول گتاهی  ۀکشتند آن قبیلای را مینکن، در باب قصاص مثاًل اگر یک ک  از یک قبیله
گفتنتد اگتر یتک نفتر از متا را کشتتید متا چنتد نفتر از شتما را کشی میبراساس ح  انتقام

جوری درست نیست، اگر یک نفر از شتما کشتتند، اینکشی کشیم، پیامبر گفته این انتقاممی
حق دارید فقط یک نفر را بکشید و نه بیشتر و آن هم تازه اگر نکشید، اگتر عفتو کنیتد بهتتر 

گتذارم تصتحیحات اخالقتی یتا را متن استمش را می هتاایناست، دیه بگیرید و عفو کنید. 
عربتی بتوده بته جتای ساالری که یتک ستنت قتوی طور است مرد. همینتعدیالت اخالقی

چته تصتمیم که معنایش این بوده کته رؤستای قبائتل هر ،ساالریخودر باقی مانده، حاکم
 ،ساالریو عقیده ؛به جای خودر باقی مانده ،بایست تبعیت کنندافراد قبیله می ۀبقی گرفتند

جای به ،ساالرییعنی همان دین ،های دیگردینی مقدم است بر خواسته ۀکه این بود که عقید
ستاالر بتوده استت، ۀ دیتنپیامبر قبل از آنکه او بیاید جامع ۀخودر باقی مانده است. جامع

حجاز پیش از آنکه پیامبر بیاید به معنای امروزین کلمه اصاًل سکوالر نبتوده بته هتیچ  ۀجامع
دینتی. در  ۀسکوالر را تبدیل کرد به یک جامعت ۀوجه، اینطور نیست که پیامبر آمد یک جامع

شده، بتا ها تنظیم میبا منافع بت ،شدهی دینی سنجیده میهاناعه هم همه چیز با میزآن جام
را تغییتر  هتااینساالری. پیامبر شده و هکذا، این یعنی دینها تنظیم میمنافع متولیان بتخانه

 ساالری بود. البتته او درو حاکم ،ساالری بودساالری بود، دینمرد نداد، بعد از پیامبر هم باز
ها، یک رشته تعتدیالت اخالقتی وارد کترد و گفتت عتادل باشتید و ظلتم ساالریاین در این
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ام یک سیستم نوین که من آمده کردمینکنید. پ  آن پیامبر رسالت خود را این طوری معنی ن
را جتزء  هتااین ...ام یک سیستم نوین زنتدگی سیاستی بتدهم وزندگی اجتماعی بدهم، آمده

ای از رؤسای قبائل آمدند و بیعت کردنتد و بتا ستالم و ست. وقتی عدهداننبوت خودر نمی
گیتریم در کارهایمتان و او شتد رئتی  گفتنتد آقتا متا از شتما هتم اجتازه می ،صلوات بردند

را بته هتم  هتاآنحکومت، حکومت به معنای آن روز. اما پت  از آن هتم اوضتاع اجتمتاعی 
ی قبائل حرمتشتان در جتای ختود بتود، نریخت. قبائل حرمتشان در جای خود بود و رؤسا

هتا درجته دوم بودنتد، باز برده ،ها درجه دوم بودندمردها حرمتشان در جای خود بود، باز زن
ی درجه دوم بودند. وقتی شما به کسی بگویی تو باید هاانسان واقعًا از نظر حقوق هااینۀ هم

کنی پولت مال بی را که میحتی آن کس ،تابع موالی خود باشی و هر چه او گفت همان است
را پیامبر قبول کرد بر اساس  هااین ۀموالی تو است، آن آدم از نظر حقوق درجه دو است. هم

ها را هتم مثتل قتوانین ارث العملای از دستورا به هم نریخت، پارهر هااینآن سنتی که بود و 
ستی، جزائتی، معین کرد و یک جاهتایی اصتالحاتی کترد. تمتام آن احکتام اجتمتاعی، سیا

عبارت است از یک سلستله  هاآن ۀخانوادگی و غیره که در قرآن و سنت رسول وارد شده هم
یک تصحیحات  هاآنشیوهای زندگی که مردم حجاز قبل از پیامبر هم داشتند و پیامبر هم در 

 .اخالقی ایجاد کرد

منظر آن نبوت، ایتن  گیری کلی من از این پدیدارشناسِی ظهور حضرت محمد این است که ازنتیجه
خواهنتد جتور میشتان را چتهخواهند زندگی کنند، دستتگاه سیاستیهائی میکه مردم با چه شیوه

شتان را چگونته خواهند سامان بدهند، نظام خانوادگیشان را چگونه میتنظیم کنند، قوانین جزائی
یم کننتد و امثتال ایتن خواهنتد تنظتزن و مرد را با هم چگونته می ۀخواهند سامان بدهند، رابطمی

ند و تنظیماتی ایجتاد شومیچیزها، کارهایی است که به خود مردم واگذار شده است. عقالیی پیدا 
 ،. فتوحتات هتمکنندمیسنت یا قانون و مردم با آن سنت یا قانون زندگی  دشومی هااینو  کنندمی

کته بته دنبتال ایتن ارم بته اینرفت )کاری ندهرکجا میکه پ  از پیامبر شروع شد، سپاه مسلمانان 
طتور را تعقیتب کتنم( همتین آن ختواهممیدرستی بود یتا نبتود، فعتاًل ن ۀفتوحات رفتن اصاًل مسئل

های خودشتان بته حتال خودشتان شد، یعنی مسلمانان فاتح اهتالی هتر سترزمین را بتا ستنتمی
این موضوع حقیقتتی  را. هاآنگذاشتند و به هم نریختند ساختارهای اجتماعی و آداب و رسوم می

انتد را آورده هاایناند است که این اواخر بعضی از کسانی که در سیستم حقوقی اسالم مطالعه کرده
گفتند شما زندگی خودتتان را بکنیتد و بته متا جزیته بدهیتد. و در تحقیقات خودشان. فاتحان می

رستتاده و موظت  کترده های زندگی معین کرده و از آسمان فگفتند که خدا یک سلسله سیستمنمی
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نتد و چنتین ستخنان کردمیها زنتدگی کننتد. چنتین مطالبتاتی نرا که با این سیستتم هاانسان ۀهم
 .گفتندنامعقول نمی

تلقتی فقهتا مبتنتی  ۀتدریج یک انحراف بزرگ اتفاق افتاد که بر شیواما متأسفانه در طول تاریخ، به
و رسوم کته از قبتل  ،های زندگی، آدابا و رورهشروع شد که آن سنت گونهاینبود. این انحراف 

سوی آن آقایتان یتک سلستله سنت رسول هم پذیرفته شده بود، ازدر میان اعراب بوده و در قرآن و 
احکام الهی ابدی که از طرف خدا معین شده است و همته بایتد از آن تبعیتت کننتد و همته بته آن 

نظر من یک  رهن  دینی مسلمانان جا افتاد بهدر ف مکل  هستند، اعالم شد. این تلقی که تدریجاً 
استالم » گتویممیجتا . متن هرضایعه است که در اسالم اتفاق افتاده استتانحراف بزرگ بسیار پر

های زنتدگی عربتی همته منظورم همین تلقی پر ضایعه است، اینکه کسی بگوید آن شیوه« تاریخی
ها، عصتر ۀبشریت، بترای همت ۀی هماحکامی است که از طرف خدا معین شده یا امضاء شده برا

 گویدمیپذیرم. مطالعات من به من دانم و آن را نمیها، این را من یک انحراف میجامعه ۀبرای هم
همتا است و هتر کتردار و رفتتاری آن چیزی که پیامبر به آن دعوت کرده ایمان به خداوند یکتا و بی

، تغییراتی که در کندمیتغییراتی که در انسان ایجاد که از لوازم آن ایمان است با تمام مقتضیات آن و 
و یک سلسله تعدیالت و اصالحات و  کندمیتصورات و تصدیقات انسان از جهان و انسان ایجاد 

آید، یعنی همان که در آن حتدیث شتری  آمتده استت، کته های اخالقی که به دنبال آن میتهذیب
 ع  ب   ماإنَّ »پیامبر فرمود 

  ت  ث 
 
طور کلی یتک که در این مکارم اخالق عدالت به 1«األخالق کارم  م   م  ِمّ ت  أِل

 .مفهوم اخالقی بسیار بزرگی است

هتای ایتن چارچوب کننتدمیبینم که فکر من یکی از مشکالت فعلی مسلمانان امروز را در این می
ی هتای فقهتها و عادات و رسوم که در طول این چهتارده قترن در کتابسیاسی و اجتماعی، نظام

های عربتتی بتتوده، ر اصتتل شتتیوهعنتتوان احکتتام ابتتدی الهتتی معرفتتی شتتده، در حتتالی کتته دبتته
تخل  کرد و مجتاز نیستتند  هاآنداوند است و نباید هیچ وقت از های دائمی ابدی خالعملدستور

های زیستن خود را خودشان معین کنند. ما بایتد های نو دراندازند و در عصر حاضر شیوهکه طرح
یا  لمانی ما با این قائم نیست که ارثت را چطوری تقسیم کنی، یا قانون جزایت چه باشد،بدانیم مس

قائم نیست، مسلمانی قتائم استت  هااینات چگونه باشد. مسلمانی با سیستم اقتصادی و سیاسی
گونه کردار و رفتاری که از مقتضیات ایتن ایمتان استت. در ن به خداوند یکتا و بی همتا و هربا ایما

                                                                                                                                                              
؛ بیهقتی، احمتد بتن حستین، 172 /57، 1101 ، بیروت، دار احیاء التتراث العربتی،بحار االنوارباقر، مجلسی، محمد. 1

 .121 /10، ق1121 بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ سوم، ،السن  الکبری
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وجتود آورده بتا وضتعیتی کته هر حاضر با تحوالتی که در دنیا ایجاد شده با وضعیتی که علم بتعص
متناسب  ، مسلماناِن امروزهای گوناگون بوجود آوردهصنعت بوجود آورده، با وضعیتی که عقالنیت

با وضعیتی که در آن وضعیت قرار دارند که هر کشوری و هر جماعتی در یک وضعیت فرهنگتی و 
ای قترار دارد، بایتد ببیننتد بهتترین ستبک تنظتیم عقالنتی و و جغرافیایی ویتوه ،، طبیعیسیاسی
 .چیست و آن را انتخاب کنند هاآنزندگی برای  ۀعادالن

گونته زیستن انسانی در دنیای امروز چ های بهتر برایباید چشمان خود را باز کنند و ببینند شیوه هاآن
و خیلتی  ،ت، در نظتام ختانواده، در حقتوق جتزاء، در اقتصتاداست و آن را انتخاب کنند، در حکوم

ها نیستند، علما و فقهتا هتم قلمروهای دیگر. اما متأسفانه عموم مردم مسلمان که متوجه این مشکل
الله اوضاعشتان اجتازه ءهم کته ماشتا هااین ،اندکه زمام امور دینی و فرهنگی مردم را در دست گرفته

ر کنند. چون به محض آنکه بخواهند حرف جدید بزنند همه از دورشتان به این مشکالت فک دهدمین
خواهد و به محض آنکه به مریتد بگتویی روند، مرید همیشه آرامش میها میند و مریدشومیپراکنده 

کنتی و آقا شما اشتتباه می گویدمیکه تا به حال داشتی باید بگذاری کنار، او را فالن عقیده و رفتاری 
، شما به این مسائل روانی توجه بفرماییتد. اگتر فقیته کندمیگذارم. چون او وحشت پیدا من کنار نمی

گذارد که او تغییر دهتد. بته قتول دکتتر داریتور تغییر دهم مرید و مقلد نمی خواهممیهم بگوید من 
شما داستان موالنا را خوانده اید، چته کستانی شتم  را «. دهندمیاصالح ن ۀمریدان اجاز»شایگان 

افتتد دیدند این آقا دارد در دامن شتم  میبرای اینکه وقتی می ؟های موالنا، چرافراری دادند؟ مرید
اند و این آقتا را اند و به آن آویزان شدهرا ساخته زند، آن چیزی که یک عمر آنهای دیگری میو حرف
ماننتد. پتدر تنهتا متی هتاآنو  درومتیدارد از بین  هاآن ۀاند، هماند آن وسط و به او پناه آوردهگذاشته

 .دادند، همان مریدان شم  را درآوردند و او را فراری

انتد، یتک عتده را احاطته کترده هااینای اند، عدهاین وضعی است که علمای اسالم دچار آن شده
مضتر  هتاآنمقلد، یک عده مرید و یک بساطی درست شده که به هم ریختن این بساط هم بترای 

ماننتد و پناهگتاهی کته بترای رای این مریدها مضر است، برای خاطر اینکه تنهتا میاست و هم ب
چگونته بایتد  ، آن وقت باید بیایند تتازه تعیتین کننتد کتهرودمیاند از دست خودشان درست کرده
گریدز از در کتتاب  ،آور است. به قول اریتک فترومشدن با این سؤال وحشتزندگی کنند و رویارو

از آن. اما در هر حال متا مستلمانان بایتد بتا ایتن  کندمیشتناک است. آدم گریز ، آزادی وحآزادی
های امن که بترای ما باید از این پناهگاه. آزادی مواجه شویم، جسورانه و هیچ راهی جز این نداریم

هیچ مشکلی نداریم، بیترون بیتاییم  کنیممیایم و فکر خودمان درست کردیم و سرمان را در آن کرده
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هایمتان را بتاز کنتیم و ببینتیم در دنیتای امتروز ها رویاروی شویم و چشتمحشتناکی این آزادیبا و
 اگتر مشتکالت طتور حتل کنتیم. متثالً و ما هم همان کنندمیمشکالتشان را چگونه حل  هاانسان

نه حقوق طبیعتی بته ) امروز دنیای در است استراتوی یک که دشومی حل بشر حقوق با حکومتی
ی متفکر در عصتر حاضتر هاانسانه که دیگر دوره آن تمام شده است( آن را بپذیریم. معنای گذشت

بدون اینکه بپرسی دینت چیستت، بتدون اینکته  هاانسانتک اند که باید به تکبه این نتیجه رسیده
بپرسی از چه نوادی هستی، بدون اینکه بپرسی سیاهی یا ستفیدی، پستر کتی هستتی، متال کتدام 

هو انسان باید حقوقی قائل شد )نه اینکته از ۀ انسان بمامثاببه ،ع کدام دین هستیکشور هستی، تاب
ذات او حقوقی بیرون می آید، این نیست معنای حقوق بشر در عصر فعلی(، و قوانینی وضع کترد 

آن حقوق باشد، خیلی مشخص به طوری که هرجا دیدی بته حتریم انستانی تجتاوز  ۀکنندتضمین
به موجب این قانون تو حق نداری این کار را بکنی تتا ایتن شتفافیت در  ،انمبگویی آقا، خ دشومی

بتافی کنتی یتا اینکته بیتایی کلتی ،عنوان یک انسان حرمت نداشته باشدکار نباشد و هر انسانی به
، استتبداد بته ختر  کنتدمیبگویی اگر فالن ک  حاکم شد چون آدم بسیار اخالقی استت ظلتم ن

. کنتدمیو از دیگران هم بدتر ظلم  کندمی، ظلم کندمیالت است که آدم همه خیا هااین ،دهدمین
 ۀتترین شتیوضتایعهاند کته در عصتر حاضتر حکومتت دموکراتیتک کتماگر عقالی جهان پذیرفته

 .آن را بپذیریم و بیهوده و جاهالنه نگوییم خالف اسالم است ،حکومت است

های گونتاگون زنتدگی هستتند بتا ستنت کجتا کته هتر هانامن معتقد هستم مسلم ،دوستان عزیز
 هتاآنست، سنت دیگر ستنتی استت کته از دیتن هاآنهای قومی و ملی یک سنت سنت، کنندمی

، یعنتی آن آداب و رستوم، فرهنت ، گتویممیمانده است، سنت در اینجا به معنای آنتروپولوژیک 
هته بتا مدرنیتته استت در ایتن سوم هم مواج ۀمسئل. گذشته اند درزندگی کرده هاآنارتباطات که با 

اول یک  ۀما مسلمانان ایرانی در درج های جدید زندگی پیدا شده است. مثالً دنیای جدید که شیوه
 ؛سنت ایرانیت داریم، این سنت ایرانی بودن یک امر از پیش داده شده استت و انتختاب متا نیستت

ک وضعیت از پیش داده شده استت. ایم، این یمن و شما و هیچ کدام، ایرانی بودن را انتخاب نکرده
دانیم، ایتن نامیم یا ایرانتی متییک واقعیت است که ما ایرانی هستیم، نه اینکه خودمان را ایرانی می

چه کسی هستم یک واقعیتت استت و آن را متن  نیست معنای ایرانی بودن. همان طور که من پسرِ 
نامم، بلکه یک واقعیتت استت کته طور نیست که من خودم را پسر کسی می، اینکنممیانتخاب ن
 .طور ایرانی بودن هم یک واقعیت استک  هستم، همان نپسر فال
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فرهنگتی )چنانکته  ۀایرانی بودن چه به معنای ملیت باشد و چه بته معنتای اشتتراک در یتک حافظت
و  کنتدمیرا انتختاب ن ( واقعیتی از پیش داده شده استت. هتیچ کت  آنگویندمیبعضی از محققان 

اول بایتد بته لتوازم ایرانیتت ملتتزم شتویم و آن را  ۀانتخاب کند. ما مسلمانان ایرانی در درجت تواندمین
سامان دهیم که واقعیتی است طبیعی و داده شده از پتیش. زیستتن ایرانتی عبتارت استت از زیستتن 

د، قتوانین ها. این زیستن اجتماعی نظام سیاسی الزم دارد، نظتام ختانواده الزم داراجتماعی ما ایرانی
است که ما باید تکلتیفش را معتین  مسألهعنوان زیست ایرانی و این اولین الزم دارد که چگونه بزییم به

را مشخص کردیم و در داخل یک زیستت ایرانتی قترار گترفتیم و ایتن  مسألهکنیم. اگر ما تکلی  این 
و  غیترهار وصتادیار، اقتار، اجتمتاعیهتا و ستاختارهای سیاستیزیست ایرانی را بتا مکانیزم

مگتر بتا التتزام بته لتوازم ستنن ایرانتی و بتا استتفاده از  دشومیتکلیفش را معین کردیم )و این میسر ن
را کش  کرده در اقتصاد و در نظتام اجتمتاعی،  هاآنهای جدید زیستن که در دنیای امروز بشر شیوه

بیتدار  متانید از این خواب کنونیهای حکومت و امور مهم دیگر(. ما بادر حقوق، در قانون، در شیوه
ها و ت با دنیای جدید مواجه شویم، به فکر ساختن این ایرانیت در شتکلئجرشویم و بدانیم که باید با

د محاستبات ست که فرهن  ایرانیت و حقوق بشر و دموکراسی وارتجلیات گوناگون آن باشیم، اینجا
 و م در ایتن جامعته ستتم نباشتدیاگر بختواه .آیندمیها بر، اینجاست که این پرسشدشومیجدی ما 

هایی را باید جا بیندازیم. اگر بخواهیم استتبداد سیاستی و یتا عدالت اجتماعی حاکم شود چه مکانیزم
هتا در ختانواده مظلتوم نشتوند نظتام دینی نباشد چه ساختاری باید به وجود آوریتم، اگتر بختواهم زن

ید باز هم مثل گذشته بگوییم مترد رئتی  و زن تتابع؟ بتاز هتم خانواده را چگونه باید تنظیم کنیم، آیا با
کتار بکنتیم، ه های بهتری برای زندگی هست؟ قانون جزاء را بایتد چتها را بزنیم! یا شیوههمین حرف

کار باید بکنیم؟ اینجاها استت کته حقتوق بشتر و حکومتت دموکراتیتک و ه مان را چسیاست جزائی
بخشتی بته زنتدگی عنتوان نظتام، بتهدشومیرد محاسبات جدی ما وا هااینعدالت اجتماعی و مانند 

ایتن  کنممتیهایتتان را بتاز کنیتد، بتاز تأکیتد عنوان مسلمان ایرانتی. لطفتًا گتورانسان ایرانی و نه به
عنتوان ممکتن ستاختن زیستتن ایرانتی انجتام ، بتهگیتردمیعنوان مسلمان بودن انجام نمحاسبات به

گفتتم کته  این مسائل فالن حکم آمتده، چتون قتبالً  ۀکه آخر در قرآن دربار)نباید اینجا گفت  گیردمی
های عربتی بتوده کته در قترآن های الهی ابدی نیست و سنتها حکمآن حکم که استن مفرو  ای

ام هیچ دلیل قابل قبولی اعتالم را قبول کرده و چنانکه بارها گفته و نوشته هاآنحضور دارد و پیامبر هم 
 (.های عربی زندگی کنیدا بگوید همیشه باید با آن سنتنشده که به م

ایمتان بترای  ختواهممیرسد کته متن ایرانتی وقتی این تنظیمات انجام شد، آن وقت نوبت این می
باید بر اساس انتخاب تحقق پیدا کند و ایمان تقلیدی غیتر  خودم انتخاب کنم )چون ایمان ضرورتاً 
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انتخاب کنم؟ ایمانی را که محمد پیشنهاد کرده؟ ایمتانی را  ممکن و مردود است(. من چه ایمانی را
که عیسی پیشنهاد کرده، ایمانی را که موسی پیشنهاد کرده؟ ایمانی را که در بودیسم هست؟ ایمتانی 

ن داشته باشتیم. ایتن از تنبلتی ت انتخاب ایمائرا که در هندوئیسم هست؟ کدام ایمان را؟ ما باید جر
طوری عقیده داشتند و ما هم همان عقیده را داریم، ایتن تنبلتی ی ما اینگوییم پدرهاست که میما

همین است اوضاع ما، داعتش کته  کنیممیدر این کانال تنبلی داریم زندگی  هانااست، تا ما مسلم
 .سهل است بدتر از داعش پیدا خواهد شد

ستت کته بترای اینجا رستد و درن بته لتوازم آن میدر این مرحله، نوبت انتخاب ایمان و ملتزم شتد
ای انتقادی و انتخابی. در این مرحلته مراجعه کنیممیانتخاب ایمان به میراث و سنت دینی مراجعه 

. البته این نقطه مقابتل کنیممیو از گذشتگان تقلید ن کنیممیایمان و مسلمانی مان را خودمان معنا 
رویم. می هاآنقیده یافتیم و به دنبال ما پدرانمان را بر این ع گویدمیگفت و آن تفکری است که می

این بود که بیایید این ایمان را که من بته  کردمیاز مطالبی که پیامبر اسالم مکررًا روی آن تأکید  ییک
انتخاب کنیتد و بپذیریتد. اعتقتادات تقلیتدی و متوروثی پیشتین ختود را کنتار  کنممیشما عرضه 

رای ما درست نکنید، ما در داخل یتک ستنت تتاریخی گفتند آقا گرفتاری ببگذارید. مخاطبان می
را  هتااینگوییتد رستتی استت. چگونته شتما بته متا میپایم و آن سنت دینی بتتدینی زندگی کرده

 .را بگذارید کنار هاآنۀ هم گویممی ،آری :فرمودبگذارید کنار؟! پیامبر می

تان را بگذاریتد کنتار، ایتن لیتدیبگوید همۀ اعتقتادات تق هاناامروز هم یک منادی باید به مسلم
یتد ایتد بگذاریی که برای خودتتان درستت کردههانااید بگذارید کنار، این زندهایی که تراشیدهبت

ایتد آید از این سخنان، ولی باید به آن عده بگوییم آقا شما چرا آمدهمیای دادشان درکنار، البته عده
کتار کردیتد؟ شتما بتا ه هتا چتیرید. شما بتا داعشگمی مزنمن را که دو کلمه حرف جدید می ۀیق

کردید؟ کدام اعمال داعش را نفی کردید؟! کدام اعمال القاعتده را نفتی کردیتد؟!  کاره ها چالقاعده
 های فقهی موجود نیست؟در فتواها و در کتاب هانامگر هم

نظتیم کننتد. طتور کته گفتتم بایتد تمسلمانان جهان محاسبات خودشان را آن ۀرسد همبه نظر می
باید نخستت مصتری زنتدگی کتردن را تنظتیم  هاآنهم باید همین کارها را بکند،  مسلمانان مصری

که یک وضعیت از پیش داده شده است، چته جتور  ،کنند، فکر کنند که موجودیت مصری بودن را
مان هتر جتا یتک مجتمتع مستل ...باید تنظیم بکند. سوری باید این کار را بکند، اندونزیایی هم و

فرهنگتی  ۀابل تغییر خودر را با عنوان ملت یا حافظتۀ غیر قدادپیشاز هست اول باید موجودیت
 ، متثالً کنیتدمیفرهنگی مشترک یا ملیت را شما در هر کجا پیدا ن ۀمشترک تنظیم کنند. این حافظ
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ۀ های مصنوعی ساخته شده در خلیج فارس و اطراف خلیج فارس ندارند چنتین حافظتاین دولت
کنیتد  جوواند، در تمام جهان اسالم شتما اگتر جستتساخته شده هااینهنگی ملیت و ملی را، فر

 ۀاز یتک چنتین حافظت هتاآنهایی را پیدا کنید کته ستاکنین سرزمین شاید به تعداد انگشتان دست  
بستیار عظیمتی  ۀبهرمند باشند و این سرمای ،ها داریممثل آن چیزی که ما ایرانی ،فرهنگی یا ملیت

 ر از آن ستخنی استت کته آقایتان فقهتاکلتی غیتاست که ما داریم، البته این سخنان کته گفتتم بته
های سنتی نواندیشی کند، و من ، و کاماًل غیر از این است که کسی بخواهد در چارچوبگویندمی

ه نامم. سخنانی کتپسندم و خود را نواندیش و یا روشنفکر دینی نمیاین تعبیرات را برای خودم نمی
نیستت و متن  یو امثال آن مبانی گنجانتدن حجت در نزد فقهاگفتم در چارچوب حفظ چهار منبع 

 .گویممیاصاًل از آن مبانی و بر اساس آن مبانی سخن ن





 1چرخش هرمنویتکی در اهلیات مدرن
ع ای است و زبانی هم که به آن ارجتابحث من عمدتًا از نوع مباحث فلسفی اروپای مرکزی و قاره

عنتوان مقدمته زبان آلمانی است. برای طرح بحث خودم نیازمند طترح چنتدین نکتته بته هممی د
ولی چنان  ه در الهیات مدرن مسیحی مطرح شدهکید کنم که این مباحث گرچأهستم. الزم است ت

 .خوردای دارد که به درد ما نیز میعناصر مفهومی و اصطالحی

ها و ادیتان فروریختته استت و که مرز میان الهیات یمکنمیاول این است که در دنیایی زندگی  ۀنکت
هتای وضوح مشخص کرد و قاطعیتتموارد به ۀتوان در همدینی را نمیدینی و برونمرزهای درون

توان از یک تئولوژی به تئولتوژی دیگتر بترای قدیم امروز دیگر نیست. به همین خاطر است که می
 .پل زد تحلیل مفهومی که در آن هست،

دوم این است که در زبان فارسی و عربتی اصتطالح وحتی را داریتم. ایتن تعبیتر را گتاهی در  ۀنکت
بته معنتای  برند. این اصطالح در فارسی تقریبتاً به کار می Offenbarungاصطالح آلمانی ۀترجم

درستتی نیستت. وحتی  ۀ. ایتن ترجمتکنیممتیآشکار شدن است کته متا آن را بته وحتی ترجمته 
از الهیتات  Offenbarung .معنتای متفتاوتی دارنتد ادل انگلیستی آن(و معت) Offenbarung و

در الهیات مسیحی از آشکار شدن خداونتد بترای انستان  Offenbarung ،مسیحی بر آمده است

                                                                                                                                                              
 رادیتا 1191 آذر 25 خیتتار در فلسفه یجهان روز مناسبت به پرسش یاقتصاد یاسیس مطالعات ۀسسؤم دراین سخنرانی . 1

 .1191دی  22؛ تاریخ نشر اینترنتی: است شده



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 331

از  ،عک . در الهیتات استالمی، بترگویدمیمنظور تکمیل یا تطهیر یا نجات دادن انسان سخن به
اسالمی( آمتده  ۀ)پیش از پیدایش فلسف الهیات سنتی ماکه در ، اما وحی چنانرودمیوحی سخن 

تتا جتایی  ،شتابناک پنهان( است. در قرآن نیتز ۀ)اشار «ةالخفی ةالسریع ِاالشار»است، به معنای 
وحتی بته  ۀام، وحی به معنای آشکار شدن چیزی نیست. پ  بحث ما دربتارکه بنده تحقیق کرده

لهتان أبته معنتایی استت کته مت Offenbarung ۀرمعنای الهیات اسالمی نیست، بلکه بحث دربا
 .فهمندمسیحی از آن می

های تئولوژیک مبتنی بر تصتور فیگوراتیتو بحث سوم این است که در الهیات مسیحی مدرن، ۀنکت
)که جهان نامیتده متی شتود( بتر  از جهان نیست تا در این صدد برآیند که بحث کنند آیا این فیگور

ها در الهیات مدرن مسیحی این حرف... ظاهر و باطنش چیست و چیزی متکی است یا نیست و
و حتتی مستیحیت  ،هایی نظیر مارکسیسم، هیستوریسیستم، پوزیتویستمبینیمطرح نیست. جهان

نتد کته ایتن کردمینتد و از ایتن بحتث کردمیسنتی جهان را یک فیگور ترسیم  آلیسِم سنتی و ایده
منظور از فیگور آن چیزی است که یک ستاختار مشتخص فیگور را چگونه بفهمیم یا تغییر دهیم. 

قابل اشاره دارد. متناسب با این نگرر در الهیات مدرن مسیحی مفاهیم  ۀگرفتمجسم معین شکل
 .بینیدو اصطالحات متافیزیکی هم چندان چیزی نمی

نیستت. های مطابق با واقتع چهارم در الهیات مدرن مسیحی ایمان به معنای اعتقاد به گزاره ۀنکت
که مطابق با واقع هستتند، مطترح  ،های مشخصیعنی چنین نیست که ایمان به یک سلسله گزاره

که ختواهیم دیتد یتک . حقیقت این رویکرد چنانگیری یا رویکرد مطرح استباشد. نوعی جهت
در الهیتات متدرن  ،است. این یک رویکرد هرمنوتیکی استت. بنتابراین( interpretation) تفسیر

نیستت.  ،دهندمیهایی که تصویری از واقعیت یمان اعتقاد به تصویری از واقعیت گزارهمسیحی، ا
گیتری و رویکترد تفستیری استت کته الهیات مدرن مسیحی سخن گفتن مسئوالنه از این جهتت

 .گو و بحث عقالنی داردوقابلیت گفت

عناصتری را بته ایتن  ها آن را روا  دادند،آن شاخه از الهیات مدرن مسیحی که اگزیستانسیالیست
ای اعتتراف و گیتری تفستیری گونتهاین جهتت گویدمیگیری تفسیری اضافه کرده است و جهت

، دشتومیکه با تمتام وجتود انستان انجتام  ،گیری و رویکرد تفسیریاعتماد نیز هست. این جهت
ه کتن. چناکنتدمیبحتث ن (super nature) طبقه دیدن جهان را کنار گذاشته و از فراطبیعتچند
 .طور استمدرن نیز در اصل و اساس همین ۀفلسف
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هتای در الهیتات متدرن از بحث ،بترخالف الهیتات ستنتی مستیحی ،پنجم این است کته ۀاما نکت
توصی  و تعری  خدا چیزی نیست. بحتث روی افعتال ختدا متمرکتز استت. در الهیتات متدرن 

بحث الهیات مدرن  .خواهد کرد و چه کندمیچه  که خدا چه کرده، دشومیاز این بحث  ،مسیحی
ستان نیستت و افعتال خداستت و مسیحی سخن از یک سلسله افعال است، افعالی کته افعتال ان

کته  دشومیحکایت آن افعال به زبانی قابل دفاع است. بحث از افعال کسی است و بحث  الهیات  
 !فقط یک قرارداد است و چگونه از او حرف بزنیم. تعبیر خدا ،آن ک  را چه بنامیم، چگونه بنامیم

 دشتومیاز این بحث می شود که کسی با انسان کار دارد و از این بحث  ،در الهیات مدرن مسیحی
این است که چیزی )یک خطاب، سخنی یا معرفتی یا رحمت و عنایتی  مسأله .که آن ک  کیست

الهیتات  ،پتل ریکتور به قول ،الهیات مدرن(. گفتند)این را عرفای ما هم می آید( از جایی می...و
تترین عنصتر روایتت ایتن استت کته در مسیحی روایت آن خطاب یا رحمت یا عنایت است. مهم

 .و چنان خواهد کرد کندمیروایت سخن از کسی است که آن ک  چنین کرده و چنان 

بدین ترتیب در الهیات مدرن مسیحی دیگر از خدای فیلسوفان خبتری نیستت. در الهیتات ستنتی 
تاریخی به بعد( با زبان فلسفه از خدا حرف زدند، و از مفاهیم فلسفی یونانی استفاده  مسیحیت )از

آیتد. بحثتی پتیش نمی... کردند. اما در الهیات مدرن مسیحی از علت العلل و وجوب و امکان و
لهان مدرن مسیحی مشتغول فهمتی أ. متدشومیبحث « الوهیت»کنار رفته و از « اله»اصطالح به

از اصتطالح  هتاآنمتافیزیکی مشخصی نتدارد. وقتتی  هایاین الوهیت ویوگی. ستنداز الوهیت ه
چه در ذهن ما هستت یتا حتتی در الهیتات قتدیمی  هاآن، باید توجه کرد که کنندمیبحث « خدا»

سنتی مسیحی هست، در نظر ندارند. متن چنتد ستال پتیش بتا یتک کشتیش مستیحی صتحبت 
بته  دشتومیمنین مسیحی بگوییم که چگونه ؤاین بود که به مگفت زمانی اهتمام ما بر م، میکردمی

بگوییم خدا چنین و چنان است و توصی  و تعریت   توانستیم مشخصاً چون می ،خدا ایمان داشت
پرستند ن مشکل ما این است که از ما متی. اما اآلمشخص از او بدهیم و ایمان به او را مطالبه کنیم

گویی؟ این همان حرف نیهه استت کته گفتت ختدا مترده چه می اصاًل خدا یعنی چه؟ یعنی اساساً 
آن . مثل آدمی که در تتاریخ ملتتی گتم شتده باشتد .است، یعنی دیگر معلوم نیست که خدا کیست

 پرسند خدا یعنی چه؟می گویی خدا،گفت وقتی میکشیش می

کرده است. را دگرگون  Offenbarung این تحوالت که در الهیات مدرن مسیحی پیدا شده معنای
در الهیتات متدرن مستیحی رخ « آشکار شتدن»این یک چرخش هرمنوتیکی است که در معنای 

 .داده است
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« کتالم و الهیتات» عنتوان تحتت استالم عتالم در چه آن با مسیحی «الهیات» ششم این که ۀنکت
بته معنتای خداشناستی « تئولتوژی»اسالمی شکل گرفته بسیار متفاوت است. الهیتات مستیحی 

ما کالم اسالمی خداشناسی نیست، بلکه مقومات دیگری دارد. بنابراین نباید تئولوژی را با است. ا
الهیتات  کالم یکسان گرفت. یعنی نمی توانیم بگوییم به همان معنایی که الهیتات استالمی داریتم،

گوستتین استت.  مسیحی داریم. نمی توانیم بگوییم کتاب الهیات ابن سینا شتبیه کتتاب الهیتات آ
 .ارها و بافت و موضع های حرکت کامال متفاوت استساخت

پ  از بیان این مقدمات عر  می کنم در آغاز که عناصر اصتلی تشتکیل دهنتده الهیتات ستنتی 
یتک سلستله  Offenbarung مسیحی به وسیله آباء کلیسا بنیانگذاری شتد، تلقتی ایتن بتود کته

گزاره هایی صادق، مطتابق بتا واقتع یعنی  .اطالعات است که از سوی خدا به انسان داده می شود
به انسان داده می شود. این مرحله اول دریافت از … درباره جهان و انسان و خدا و گذشته و آینده 

بود. در مرحله دوم گفتند که چنین نیست. به خصوص اوایتل پیتدا شتدن  Offenbarung معنای
ات نیست که ختدا آن هتا را از اطالعای مجموعه Offenbarung فلسفه های اگزیستان  گفتند

عبارت است از آشکار شدن ختدا بترای انستان از طریتق  Offenbarung در اختیار بشر بگذارد،
نف  این آشکار شدن استت و استاس آن گتزاره هتای  Offenbarungظهور عیسی مسیح. یعنی

صادق نیست، بلکه یک حادثه است. این حادثه وقتی رخ متی دهتد، نتیجته ار ایتن نیستت کته 
کسری گزاره در اختیار انسان قرار می گیرد، بلکه نتیجه ار این است که انسان دگرگون می شتود ی

یعنی آشکار شدن خدا در  Offenbarung .اگزیستان  انسان تغییر می یابد .و تولد جدید می یابد
طول تاریخ و این آشکار شدن پ  از عیسی)ع( ادامه دارد، زیرا عیسی)ع( در کلیسا حضتور دارد 

 .داریم« خلق مدام»و این آشکار شدن امری مستمر است، مثاًل شبیه آن چه ما در 

رخ داد این بود که آشکار شدن، نمی توانتد بته معنتای  Offenbarung تحول سومی که در معنای
آشکار شدن خدا در عالم خار  و در یک حادثه معین باشد. این نظر مشکالت متعتدد فلستفی و 

از خدا پیدا می ای مطلب از این قرار است که برای انسان شناخت یا تجربه غیر فلسفی دارد. بلکه
و این تعبیر یک تفسیر است. انستان شتناختی  کندمیتعبیر  Offenbarung شود و انسان از آن به

ای . ایتن تفستیری از تجربتهکنتدمیرا که برایش پیدا شده به صورت آشکار شدن خداوند تفستیر 
ده است. این آخرین سخنی است که در این باب در الهیات مدرن مسیحی است که انسان درک کر

را از مشکالت فلستفی متعتدد ختالص  Offenbarung مفهوم . این معنا اوالً دشومیاز آن بحث 
. در ادامته دشتومیارائته  Offenbarung بیانی استت کته ازترین پذیرفتنی فعالً  کرده است و ثانیاً 
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خواهد بگوید بیتان کتنم. یدایش این تحول سوم بپردازم و آنهه را میپ ۀکوشم تا حدودی به نحومی
چرخش هرمنوتیکی در الهیات مدرن همین است. در آغاز این تحول از این نکته بحث شد که آباء 

به معنای دادن اطالعتات استت؟ پاستخی  Offenbarung کلیسا از کجا به این نتیجه رسیدند که
ی اطالعات( یک بیان دفاع ۀمثاببه Offenbarung) بود که این بیانکه به این پرسش داده شد این 

(apologic )خواستند بگویند دین ما تنها دین حق است و این سخن را در بود، یعنی مسیحیان می
صورت این مدل بیان کردند که خدا از طریق ظهور عیسی مسیح)ع( اطالعاتی به ما داده کته ایتن 

بشری نیستت و در نتیجته همته بایتد زیتر چتتر متا بیاینتد. زیترا متا  اطالعات در اختیار هیچ بنی
 هتااینتوان به آن رسید. اطالعاتی داریم که از طریق دو دانش عقالنی و تجربی عادی انسانی نمی

ست و هیچ انستان دیگتری بته آن رشی است که فقط در اختیار کلیسامعلوماتی اختصاصی و سفا
از عقالی عالم با این ادعا مخالفت کردند اما هدف تالر کلیستا زیادی  ۀدسترسی ندارد. البته عد

پذیرر عامه مردم بود کته بتا موفقیتت انجتام شتد.  هاآناسکات مخالفان عقلی نبود، بلکه هدف 
( supra naturalی )همهنین کلیسا اضافه کرد که هم طریق وصول به این اطالعتات فتوق طبیعت

عی است. این سخن به این معناست که ایتن اطالعتات است و هم محتوای این اطالعات فوق طبی
که آن قلمروها فوق قلمرو طبیعتت است مربوط به یک سلسله موجودات و قلمروهایی از هستی 

گاه شدن از  هاانساناست و   .ندارند هاآنهیچ راهی برای آ

پتذیرفتن وق طبیعتی و ایمان هم گفت ایمان عبارت است از دریافت این اطالعات فت ۀکلیسا دربار
مقتدم  Offenbarung . بدین ترتیب به لحاظ منطقی در الهیات سنتی مسیحی اتفاق افتتادنهاآن

آمتد. بنتابراین هتم افتاد، ایمان به وجتود نمتیاتفاق نمیOffenbarung بود بر پیدایش ایمان. اگر
ختار   هاانستانشد، از قلمترو درک وحی فهمیده می Offenbarung هه ازق ایمان و هم آنمتعل  
 .چون هم مجرا و هم محتوا فوق طبیعی بود بود،

های گوناگونی در طول تاریخ پدید آورد. در روند حل و فصل این مشتکالت و این تصورات اشکال
ال ؤباید ستشده، لهان مسیحی گفتند چون این مباحث در عهدین مطرح أجدال با فلسفه بود که مت

از سوی خدا آمده است یا فقط معناهایش از سوی ختدا کنیم که آیا این متون عهدین، الفاظش هم 
های گوناگونی بته وجتود های متعددی برای حل این مشکل نوشته شد و تئوریآمده است. کتاب

صورت دیکته مطرح شتده استت؟ متدتی ایتن مباحتث مثاًل بحث شد که آیا الفاظ عهدین به ،آمد
شتد، بته مشتکلی بتر هتا ارائته میاین پرسشهایی که برای پاسخ به مطرح بود. هر کدام از تئوری

گذاشتتند و گفتنتد الفتاظ را  کنار را خدا ازسوی لهان مسیحی آمدن الفاظأای از متپاره. خوردمی
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. آن ..دیکتته شتده استت و هتاآنن انتخاب کردند و معناها برای نویسندگان کتاب مقدس خودشا
 .ل ها قابل پاسخ دادن نبوداؤکننده بود، این بود که برخی سچیزی که خیلی تعیین

هایی شناختی که پاسخی نداشت این بود اگر محتواها فوق طبیعی است و دانشال مهم معرفتؤس
داده شده، به هیچ وجه برای خود انسان قابل وصتول نیستت،  هاانسانها به که از طریق این کتاب

هایشتان ندارنتد؟ یعنتی در تواناییهای فهمش را توانند چیزی را بفهمند که پایهچگونه می هاانسان
 .پاسخ درستی نداشت ها واقعاً الؤفهم این مفاهیم فوق طبیعی چگونه ممکن است؟ این س

بفهمنتد.  هاانستانای گفتند محتوا مافوق طبیعی است، اما به شکلی )زبانی( گفته شتده کته عده
ابراین کوشتیدند آن را حفتظ شبیه اینکه محتوایی را با مثال ساده برای کودک قابل فهتم کنتیم. بنت

و  کنیممیاین متون، ظرف و مظروف را از یکدیگر تفکیک  رگفتنددر مقام تفسیاما گاهی می ،کنند
که میان خداوند و انسان با اقتدام خداونتد یتک  کنیممیفهم تفسیر این کتاب را بر اساس این پیش

قترار کتردن پیتام خداونتد بته رب ،شکل گرفته است. در ایتن ارتبتاط (communication) ارتباط
در ظرف فرهن  مفهوم و معقول عصر نویسندگان کتاب مقدس فرستتاده شتده استت و  هاانسان

راهی غیر از این وجود نداشته است. پیام خدا مظروف است و فرهن  عصر ظرف آن پیام استت. 
ظتروف ا ختود مام ،هر سخن خطا و نامقبولی که در کتاب مقدس هست به آن ظرف مربوط است

بتا زبتان  Offenbarung دشتومیگونه خطا مصون است. در این دیدگاه گفته یعنی پیام خدا از هر
ها برای آن بود که . این کوششدشومیارائه  هاآنبینی مردم یک فرهن  و مطابق فرهن  و جهان

در دسترس بتوانند به ذهن تقریب کنند و بقبوالنند که اطالعات و معلوماتی از جایی آمده است که 
هتا را صتورت دادنتد، بتا جوییهیچ ک  نیست و نوع خاصی از معرفت است. اما وقتی این چاره

 .ای مواجه شدنداشکال عمده

ای بترای این اشکال این بود که اگر محتوا و مظروف بتا ظترف متفتاوت استت، شتما چته وستیله
جدا کرد؟ راهی  ظروفظرف را از م دشومیتشخیص ظرف از مظروف دارید؟ با چه رور عقالنی 

جتا بته این وجود ندارد. و بدین ترتیب این نظریته مقبتول واقتع نشتد. نهایتتاً  هاآنبرای جدا کردن 
طریق ها ازاین است که از طریق خدا یک سلسله از گزاره Offenbarung رسیدند که این ادعا که

جود دارد، به هیچ طریتق رسیده است و در کتابی و هاانسانفوق طبیعی با محتوای فوق طبیعی به 
و متدعی ستخن بایتد  دشومیهای متعدد مواجه شکالقابل دفاع نیست و از جوانب گوناگون با اِ 

ن مسیحی بته اشتکال مهمتی برختورد. او گفتت الهأادعایش را کنار بگذارد. در نهایت یکی از مت
ده است یا متدعی شتود هایی را اعالم کرکسی که بخواهد این ادعا را داشته باشد که خداوند گزاره
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که خداوند خود را آشکار کرده است، اول باید وجتود ختدا را اثبتات کنتد بعتد نشتان دهتد کته او 
خدا ایمانی استت یتا قابتل  ۀلئخودر را آشکار کرده است. اما آیا این مقدمه حاصل است؟ آیا مس

ختدا یتک  ئلۀمست ،عنه است؟ چون در عصر حاضر وجود خدا قابل اثبات نیستتاثبات و مفروغ  
جوی معنتای معناهتا وایمانی است، یعنی معقول است که کسی مثاًل بگوید من در جستت مسئلۀ

برای پتذیرفتن  کنممیگذارم. یا به قول کرکگور بگوید من به جایی پرر هستم و اسم او را خدا می
ای مستأله ،رگذارم. در عصر حاضتآید که من اسم آن را خدا میاز مبدئی می کنممیپیامی که فکر 

غیتر از تصتور ستنتی از  جوکردنی و یافتنی شتده استت. ایتنوکردنی، جستکردنی و پررجهش
خبتر داد و گفتت او حترف زده استت و یتا ختود را  دشومیچنینی نست. از خدائی اینمفهوم خدا

 .آشکار کرده است

ت. نته یتک بحتث تفستیری است Offenbarung نتیجه این بود در الهیات مدرن مسیحی گفتنتد
هایی به ما رسانده و نه معنایش آن استت کته او ختودر را آشتکار معنایش آن است که خدا گزاره

ای را مطرح نام یکی پروتستان و دیگری کاتولیک دیدگاه تازههلهین بسیار بأکرده است. دو نفر از مت
مصوبات واتیکتان  بود که متفکر مهمی بود و در تدوین 1ها این چهره کارل رانرکردند. در کاتولیک

ای داشت. او از جمله کسانی بود که کلیسای کاتولیک را از بستیاری نقش عمده 1950 ۀدو در ده
بتود. ایشتان در  2بترگۀ سرشناس پانننیز چهر هانااز مطالب نامعقول نجات داد. در میان پروتست

رستد و ایی متیهتقدم شدند و گفتنتد داستتان از ایتن قترار استت کته گتاهی پیتاماین زمینه پیش
آن شتناخت بته  کته کنندمیشناختی از خدا پیدا  هاانسانآید و پدید می هاانسانهایی برای تجربه

. ایتن بیتان گویتدمیخدا با ما ستخن  گویندمیخواهند آن را بیان کنند، ای است که وقتی میگونه
. از گویتدمین ستخن ای است که گویی خدا با انستایک بیان تفسیری است. سنخ تجربه به گونه

ستی)ع( بترای عی دشتومیبه همین معناست. در ایتن دیتدگاه گفتته  Offenbarung ،دید ایشان
اند و آن ستخنان را در انجیتل متنعک  سخن گفتن خدا را تجربه کرده هاآنحواریون حرف زده و 

خن ختدا تلقتی رسد که متا آن را ستها و سنت پیامی به ما میاند، حال که از طریق این نوشتهکرده
 .کنیممی

هر انسانی  گویدمیاو است که در میان عرفای ما نیز هست.  یک نکته را نیز کارل رانر اضافه کرده
متبلتور  در درون خودر یک شناخت مبهم از خدا دارد. گاهی آن شتناخت کته در درون هستت،

                                                                                                                                                              
1. Karl Rahner (1904-1984) 
2. Wolfhart Pannenberg (1928-2014) 
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ختار  استت و نته در هتا در هایی کته آن ستمبلآید، از طریق برخورد با سمبل، بیرون میدشومی
درون انسان. بحث هرمنوتیک اگزیستانسیالیستتی پتل ریکتور نیتز بته همتین صتورت استت. او 

 . بلکته در ارتبتاطکنتدمیطترح ن ، ختود را در ختألکنتدمیانسان وقتی خودر را طرح  گویدمی
. او کنتدمیهایی که در خار  هست، خودر را طراحتی با یک سلسله نمادها و سمبل( )کنتاکت

 .کندمی. شاید هم سخن هایدگر را تکمیل رودمیجا یک گام از هایدگر جلوتر ینا

لهتان دیگتر مستیحی نیتز مشتابه ایتن حترف را أاین سخن رانر استت. بستیاری از مت ،به هر حال
هتا و ، از طریق برختورد بتا ستمبلکندمیفوران  ،کندمیاین گاهی بروز  گویندمی. ایشان زنندمی

بترگ از الهیتات تتاریخ . پاننکندمیبرگ با تاریخ برخورد رسد. به تعبیر پاننمی نهادهایی به ظهور
را  هتااینخوبی و آقتای فرهتادپور بته ،که سخن پل تیلیخ است ،زند یا از طریق فرهن حرف می

 .ترجمه کرده است

را ای است که این تحول در الهیات مدرن مسیحی رخ داده است و متن استم آن این آخرین مرحله
از  Offenbarung های گوناگون مربتوط بتهدر میان تئوری م و فعالً خوانمیچرخش هرمنوتیکی 

ختودم در ایتران دنبتال آن  ۀرسد. این آن چیزی است کته متن بته نوبتتر به نظر میهمه قابل قبول
ه در کتاب مقدس هفهمم. یعنی آنمی گونهاین قرائت نبوی تفسیر است، گویممیهستم. من وقتی 

ست کته هویتت ایتن شتناخت، شتناخت تفستیری و شتناخت قرائتتی و هست، نوعی شناخت ا
 ایتن. استت استتعاری زبتان هتم آن زبتان و است رسیده اسالم پیامبر به که شناخت روایتی است

خوشبختانه از آغتاز در میتان  ،incarnation که خدا خودر را آشکار کرده است به معنای مسأله
قع نشده است. آشکار کردن به معنای تجسد و تجسم در میتان مستلمانان مسلمانان مورد قبول وا

 .اندما به آن معنا که خدا در قلب انسان هست، باور داشته عرفای نبوده است. بلکه

خدا در قلتب انستان  گویندمیمعنای دیگری است. ایشان  گویندمیمعنای آشکارکردنی که عرفا 
گتذارد و ایتن تختم رشتد ختدا در دل انستان تختم متی ویدگمیاست. مایستر اکهارت آلمانی نیز 

تترین . اکهارت بزرگدشومیگاه فراموشم ن. این تعبیر زیبای مایستر اکهارت است که هیچکندمی
سفانه مواعظ او ترجمه أله واعظ آلمانی است که متأعارف مسیحی است. مایستر اکهارت یک مت

از متون اصیل عرفان مستیحی بته زبتان آلمتانی  نشده است. مواعظ او که در دو جلد است، یکی
هتای درجته اول عرفتانی دنیتا ها با متنسفانه در فارسی ترجمه نشده است. این کتابأاست که مت

گتذارد و ایتن تختم رشتد . تعبیر اکهارت این است که خدا در درون انسان تخم متیکندمیبرابری 
، گوینتدمیبترگ و پتل تیلتیخ ا کارل رانر و پتانن. این تشبیه بسیار زیبایی است. شبیه این رکندمی
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ایتن  توانتدمیبرندگان الهیات مدرن مستیحی هستتند. بشتر امتروز گذاران و پیشکسانی که بنیان
ستال  که چند ،دیالوگ کند. آقای هابرماس هاآنهای امروز قرار دهد و با ادعاها را در کنار فلسفه

لهین کاتولیتک دیتالوگ أگفتت: متن بتا متتصوصتی متیگویی خوپیش به ایران آمده بود، در گفت
دیتالوگ کتنم.  توانممین هانااما با پروتست لهین کاتولیک مبناهای محکمی دارند،أ، زیرا متکنممی

ندیشتیم بته بیکه . خالصه اینکنندمیآغاز ن ،کنندمیشروع  هاآنها از زیرا از مبناهایی که کاتولیک
های مختلت  در غربتت استت. زیترا ما به شکل ۀکه در جامع های مربوط به الهیات جدیدبحث

ستوی مخالفتان دیتن تحتت فشتار ۀ ما هم ازسوی متدعیان و هتم ازانتخاب این مباحث در جامع
های شنیدنی در دنیای امروز وجود دارد و تمام تالر من متوجه کتردن شتما بته هستند. این حرف

 .ستهاین حرفا
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 1در فلسفه و اهلیات« دیگری »
اخیرًا هرمنوتیتک  و دین فلسفه مباحث طریق از جدید الهیات و فلسفه در« دیگری» مسأله

 ،طرح شتده غرب فرهنگی قلمرو و غرب فلسفه در الهیات و فلسفی انتروپولوژی ای وقاره
 ایتن قتدمت .انتدبتاره ستخن گفتهدر این هرمنوتیک فیلسوفان و دین فیلسوفان همه از بیش

 در «دیگتری» بحتثاز  من اما. رسدنمی همسال دویست به شاید آنجا در هابحث و سائلم
 هتم کلمته جدیتدی معنتا در دیتن فلستفه چتون ؛گتویممی ستخن حاضتر عصر دین فلسفه
 بحتث دیتن چیستتی بتاب در دیتن فلستفه قلمترو در. رستدنمی سال دویست به راقدمت

 بتاره در فیلستوف هر که همانطور و کنندمی تلقی واقعیت یک را دین چیست؟ دین :کنندمی
 «چیستت؟ دین» که کندمی سوال همدین فیلسوف یک چیست، که کندمی سوال هاواقعیت

 ستوال ،«چیستت؟ فلستفه» ،«هنرچیستت؟» ،«چیستت؟ علم» کندمی سوال که همانطور
 «چیست؟ دین» کندمی

 نگتاه رور یک که شد ختهشنا و کرد باز را خودر جای هوسرل شناسی پدیدار آنکه از پ 
 بتود پربرکتت بسیارهوسرل  نتباها این که ،دارد وجودشناسی  پدیدار نام کردن به تأمل و کردن
گاهی روی برد را مسأله چون گتاهی در بترد را شناستی معرفتت انستان، آ و گفتت  انستان، آ

گاهی در که است چیزی آن معرفت  اوبوکتت شناستی معرفتت بحتث داد تغییر و هست من آ
                                                                                                                                                              

بهشتی ایتراد  شهید دانشگاه در 1199 ماه آبان ایران در پویای درمانی روان و روانکاوی المللیبین این سخنرانی در کنگره - 1
 .1199آبان  29شده است؛ تاریخ نشر اینترنتی: 
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پ  از  .بود شده مسلط اروپا همه در بعدبه کانت از را که سوژه از ابوه تفکیک و را وبوکتوس
 در (1917 در متتوفی و 1775 متولتد) آلمتان در تتوا   رودول  نام به متأله و فیلسوف یک آن

 .داد دیتن دربتاره مهتم بستیار ۀپدیدارشناسان ایده یک«چیست؟ دین» که سوال این به پاسخ
 «امرقدستی» گوییممی فارسی بهکه  Das Heilige نام به نوشت زمینه این در معروفی کتاب

 ؛کترد مطترح بتزرگ متدعای یتک کتاب این در او است. شده ترجمه نام این به کتاب این و
 ،تاریخ طول در کلی طور به کهاین درباره کرد قضاوتی که بود این آن و بود بزرگی ادعای واقعاً 

 ،پدیدارشناسانه رور باو  شد وارد طریق این از است؟ بوده چه شانمسأله داردین یهاانسان
 دشتومی ستعی پدیدارشناسی روردر  که طورهمان و کرد پدیدارشناسی را مختل  یهادین
 کته بتاره ایتن در را مشتترک مخر گرفته شود، او  گوناگون ازمشاهدات مشترک مخر  یک

 کته بتود ایتن ارمسأله را معین کرد. او دشومی دیده چه دین کلی طور بهو  «چیست؟ دین»
 در دین از آیدمی چیز چه ؟دشومی دیده چه بشریت، تاریخ طول در دین به کنیممی نگاه وقتی

گاهی  آن و بتدیع کترد کشفی او بگویم توانممی کرد. کشفی یک درواقع رور این با او ما؟ آ
 دارهادین) تاریخ طول در دارندی یهاانسان همه: گفت «چیست؟ دین» پاسخ در که بود این

 یک درگیر و مواجه همیشه تاریخ طول در باوردین یهاانسان ،(باورهادین، هاانسان همه نه و
 کترد تعبیر Numinose و نامید قدسی امر را «دیگری» آن( اتو یعنی) او. اندبوده «دیگری»
 داردیتن یهاانستان که یقدس امر آن گفت و ،«دیگر کلی به» یعنی Numinose .نهاد نام و

 تنها نه ؛است بوده «دیگر کلی به» است، بوده Numinose بودند مواجه آن با تاریخ طول در
 .بودند روبرو «دیگر کلی به» با بلکه ،تر استکه قدری خفی  «یدیگر»
 ایتن گتذارد،می اثتر بتاوردیتن یهاانستان روی دوگونته« دیگتر کلتی بته» ایتنبیان کرد  او

Numinose لرزوترس هاآن در طرف یک از گذارد:می اثر باوردین یهاانسان روی گونه دو 
 ،«ولترزتترس» گذاشت را راکتاب اسمبعدًا  کیرکگارد که ولرزیترس همان) کندمی ایجاد

 اگزیستانسیالیستم همین که شد بزرگ بسیار فلسفه یک أمبد و شده ترجمه هم فارسی به که
 نته (،کتنم عتر  خدمتتان پرانتز در را این) ندارد منفی معنی ینجاا در ولرزترس ایناست(. 
 سستت بته را انستان کنتدمی متوجته یعنی زندمی حرف آن از او که ولرزیترس آن وحشت.

 و خودر بودنمتناهی و خودر بودنامرممکن و ،خودر contingence و ،خودر یبنیاد
 چیزکتامالً  دو کشتد.می ختود ستوی بته ار هتاآن دیگتر طرفی از و .است لرزوترس مبدأ این

 کنتدمین ول را هاآن هم طرف یک از و کندمی ایجاد ولرزترس هاآندر طرف یک از :متفاوت
 امتر گتویممی متن وقتتی استت و قدسی امر این گفت کشاند.می خودر سوی به را هاآن و

 یتک بتا شتده پیتدا شانبرای وضعیت این وقت هر تاریخ طول در هاانسان این. یعنی قدسی
 ؛ندشتومی رو رویا «دیگر کلی به» یک با که اندهکرد تجربه و اندشده رویارو «دیگر کلیهب»
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 دفتع هتم کترده، ایجتاد جذبته طرف یک از و کرده ایجاد ولرزترس هاآن در طرف یک از این
 . کشاندمی خودر سوی به هم و کندمی
 را ایتن آدم ایتن شد. دین فلسفه وارد «دیگر کلی به» یا «یدیگر» مفهوم اینجا از و طور این

 رویتارو ایتن گوناگون هایشکل ،هاباوریدین اقسام و انواع که گفت و کرد دین فلسفه وارد
 مدعای این دیگری متعدد شناساندین و فیلسوفان سپ  .است «دیگر کلی به» این با شدن

 هتایفلستفه آن بتا بتود متفاوت کلی به اتو رودول  مدعای این. کردند دنبال را اتو رودول 
 اقستام و انتواع دیتن دربتاره کته بود دین هایفلسفه اقسام و انواع بودند، گفته قبالً  که دینی

 کتاب بود، بدیعی خیلی چیز یک این نداشت. را جاذبیت این کدام هیچ اما بودند زده هاحرف
 نتام بته ایرشتته کتتاب ایتن از پ  و شد ترجمه دنیا زبان بیست به کوتاهی مدت یک در او
 در شتد علمی دیسیپلین یک «دین شناسی پدیدار» رشته این .آمد پدید«دین پدیدارشناسی»

 هتم و را دیتن کلتی اصتل هتم ؛کنتدمی مطالعه پدیدارشناسانه رور با را دین که هادانشگاه
 .داستان آن کرد پیدا تفصیل و طول بسیار و را مختل  هایدین

 قبالً  را این) آلمان در هایلر نام به معروف دیگر بسیار شناسدین یک ،او از غیر و او کنار در 
 استشهاد چه هر من بنابراین ،دشومی گرفته آلمانی مأخذ از من مطالعات تمام که کنم عر 

نام هایلر کتابی نوشت بته (.کنممی استشهادزبان  آلمانی الهیاتی و فلسفی هایمحیط به کنم
Erscheinugsformen der Religion «کتتاب کته« دیتن گونتاگون پدیداری هایصورت 

 بته او متعتدد بستیار ستفرهای و گسترده بسیار مطالعات محصول کتاب این و است قطوری
 بته و چیستت؟ آنجتا دیتن و چیست اینجا دین اینکه مطالعه برای استدنیا  مختل  جاهای

 بلکته ،کرده بررسی را دین یک نه هک کند بیان گونهاین را کتاب این اسم توانست جهت همین
 کته استت کستانی جملته از هایلر .را مختل  جاهای در دین گوناگون پدیداری هایصورت

 است. داده گسترر خیلی خیلی را دین پدیدارشناسی
 مبنتای بتود کترده آغتاز راآن اتتو رودولت  که «دیگر کلی به» تعبیر این هاناداست این از پ 

 .بتارت کتارل نتام بته گرفت قرار آلمانی پروتستان معروف متأله یک یپرتکاپو بسیار الهیات
 کته داستتان ایتن الهیاتی تحلیل گذاشت؛ داستان این مبنای بر را خودر الهیات بارت کارل

 معتروف دیتالکتیکی الهیات نام به بارت کارل الهیات کیست؟ و چیست «دیگر کلی به» این
 .رودمتی پرتستان الهیات به «دیگر کلی به» مفهوم آن ،بارت کارل طریق از ،اینجا از و است

 ستال در و بتود ستوئی  متولتد بتارت کتارل آقای .پرتستان الهیات بهرود می دین فلسفه از
 و آلمتان در او علمتی هتایفعالیت امتا ،کترد فتوت هتم 1957 ستال در و آمد دنیا به 1775

 عهتد از بخشی تفسیر در معروف بسیار کتاب یک نوشتن با آدم این. بود آلمان هایدانشگاه
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 را «دیگتر کلتی بته» ایتن .رومیتان به اییا نامه ییاهنامه از است عبارت بخش آن که جدید
 او ،چته هستت «دیگتر کلتی به» این اینکه دادن توضیح روند در ن.داد توضیح به کرد شروع
ایتن  یعنتی «دیگر کلی به» ندارد؛ وجود مشارکتی وجه هیچ خدا و انسان میان که شد معتقد

 ختدا خداونتدی اصالً  و ندارد وجود مشابهتی هیچ و است محض transcendence خدا که
 هستتند. هاانستان هایساخته ادیان گفت و ادیان با کرد مخالفتوی  بعد و .است همین در

 نکترد گور فقط (است این او دیالکتیکی الهیات واقع در) هست مسیحی یک وظیفه آنهه
 انسان است. سخن او اساس و اصل این و رسدمی bibel ازطریق که تاس خداوند سخن به

 بخواهتد ختودر اگر. گویندمی چه به او که ببیندگور کند و  باید و است کننده گور فقط
 دیتن اصتالً  مستیحیت گفتتمی اوو به همین جهت مخال  دیتن بتود و  بافدمی دین ببافد،

 کردنتد دنیتال آلمتان انقالبی متألهان ازای پاره بعدها را «نیست دین مسیحیت» این نیست.
 دین اصالً  مسیحیت گفتمی که بود ییهاآن از که( هیتلر زمان در شد اعدام که)بونهوفر  مثل

 «.مستیحیت غیردینتی تفستیر» گویدمی که ستا او از تعبیر این است. دیگر چیزی ،نیست
 در هیتلر زمان در و بود هیتلر خال م و نداشت قبول را کلیساو  بود انقالبی متأله یکبونهوفر 

 شتر از هتم بتارت کتارل آقای این خود است. دیگری داستان یک آن حاال شد. اعدام زندان
 آنجتا در را هایشکتابتعدادی از  و کند زندگی آلمان از خار  در و کند فرار شد ناچار هیتلر

 .دیگران و تیلیش جمله از ،دکردن فرار هیتلر زمان در آلمان متألهان از بسیاری البته .نوشت
 را «دیگر کلی به» او کرد: ایجاد هاییتعدیل راءآرا در عمرر اواخر در بارت کارل آقای ماا

 حتاال هستت. هاییمشتابهت یتک خداونتد و انستان میتان گفتت و کترد مالیم قدری یک
کرد.  حفظ را« دیگر کلی به» حال هر در ولی ،شوم طوالنی هایبحث این وارد خواهیمنمی

 آخترین کته «کلیستایی دگماهتای» نتام بته نوشت دیگری کتاب یک که بود مرحله این در و
 کتتاب آن متأستفانه امتا ،کترد وارد را هاتعتدیل آن آنجا در و شده بیان کتاب آن در او نظرات
 .کرد فوتاو  و ماند ناتمام

 یا امرقدسی ،بود یاتاله که آنجایی چه و بود دین فلسفه که آنجایی چه ،هابحث این همه در
 الهیتات حتوزه در بیشتتر انستان برابتر در ،«دیگتر کلتی بته» یا ،«دیگری» مثابه به خداوند
 یا «دیگر کلی به» مبحث این تدریجبه اّما گرفتمی قرار بحث مورد دین فلسفه یا و مسیحی

 فلستفی مکتتب و شتد فلستفه وارد دیتن، فلستفهوارد  تنهتا نته شد؛ فلسفه وارد «دیگری»
 فلستفی مکتتب ایتن .«گفتگتویی تفکتر» یا «دیالوگی تفکر» عنوان به گرفت شکل جدیدی

 فترد انسان یک است: این حرفش خالصه کند؛ تفکر تواندمین تنهایی به انسان یک گویدمی
 ایتن. استت طرفته دو استت، متعامالنته استت، دیالوگی تفکر کند. تفکر تواندمین تنهایی به



 321 |دیرری در فلسفه و الهیات 

 و هویت تفکر و نیست ممکن فرد صورتبه انسان یک برای و هاییتن به تفکر گویدمی مکتب
 نقطه کامالً  این و بگیرد شکل تفکر تا دارد ضرورت انسان دو همیشه و دارد گفتگویی ماهیت
 فلسفه و کندمی فکرو  نشیندمی انسانی هر که شدمی تصور که است کالسیک فلسفه مقابل
 ایجتاد را تحوالت آنکه  کانت حتی. آیدمی بوجود هفلسف ،فرد تفکر طریق از ،یدآمی بوجود

 ستازد،می را فلستفه انستان یک گفتمی که معنا این به ،بود مونولوگ ارمسأله هم او ،کرد
 سازد.می را تفکر
 چته مکتتب ایتن فیلسوفان که را مسأله این دهممی توضیح کمی یک کنممی شروع من حاال

تفکتر  ،صحبت و گفتگو در گویندمی هاآید. اینمی جودبو دیالوگ در اصالً  تفکر- گویندمی
 «متن» ،صتحبت و گفتگو هر در چیست: شانحرف که دهممی توضیح کمی .دشومیایجاد 
 قرار من خطاب مورد «تو» یک مثابه به «دیگری» این«. دیگری» یک برای گویممی سخن

 هم م:گیرمی قرار خطاب دمور «تو» یک مثابه به سویی از هم خودم من ،بالعک  و گیردمی
 توضیح .مشومی «من» کندمی خطاب من به که «تو» طرف از هم و کنممی خطاب «تو» به

 آن بیشتر توضیح که است ظریفی خیلی سخن این) توانممی هنگام آن تنها. آمد خواهد بیشتر
 بیتان را دختو» و بگتویم سخن «من» یک مثابه به( داد خواهم بوبر مارتین آراءتوضیح  در را

 قترار «تتو» یتک برابتر در که( کردن بیان را خود دشومی معنایش هم گفتن سخن که) «کنم
 بعتداً  .کتنم بیتان را ختودم تتوانممین باشتم نگرفتته قترار «تو» یک برابر در اگر م.باش گرفته

 زنممتی حترف وقتتی اصالً  من که( گفت خواهم که) داد توضیح دیگر جور یکروزنتسوای  
 انجتام هتوا در کته زدن حترف .زنممتی حترف دارم کستی بترای متن زنم؟می حرف که برای

 !دشومین
 و «من» ارتباط و دارد ضرورت «تو» من، شدن« من» برای تفکر این در که کنیدمی مالحظه

 را خودر زبان نقش اینجا و .گیردمی صورت «زبان» طریق از (دیگر مهم بسیار نکته) «تو»
 ماهیتتاینکته  و دشتومی پدیتدار رختداد ایتن در کته ستا امریه ک «تفکر» .دهدمی نشان

 اگتتر. دشتتومی پدیتتدار «بتتودندررابطتته» ایتتن در« تفکتتر» .ایتتن یعنتتی ،دارد گفتگتتویی
 دیتالوگی ماهیت ،تفکر که حرف این معنای است این و نیست تفکری نباشد «بودندررابطه»

 ،دارد را پل یا واسطه حالت معنا یک به اینجا در زبانو این توجه به زبان که  سخن این .دارد
 از ایپتاره آثتار در ،19 و 17 رنقت در معنتا یتک بته قبالً  این- ایستدمی پل آن روی تفکر که

لتد، هامان، یاکوبی، فیختته،  مثل بود: شده بیان آلمان فیلسوفان  ایتن هتااین .بتاخفوئرهومب 
طترف  دو میتان پتل آن اگر که ستا پلی است؛ چیزی چنین یک زبان که بودند زده را حرفها

 از هتا مفهتوم اصالً  گفته شدبه شکلی دیگر درآمد و  اً بعد که .ندارد وجود تفکری نشود، زده



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 342

 فکر نشیندمی آدم هک ندکردمی فکر سابقاً  .کرد فکر دشومین زبان بدون و نیست جدا هاواژه
 این که دادند نشان تحلیلی یلسوفانف و تیکرهایلآنا. کندمی بیان زبان با را آن هم بعد و کندمی

 توانیدنمی تانذهن در را مفهومی هیچ شما .کندمی فکر زبان با آدم اصالً - است باطلی تصور
 کالستیک فلسفه در داشتیم تعبیری یک ما .مفهومی هیچ نباشد؛ آن همراه واژه که کنید پیدا

 فقط که معنا این به ،نداریم لیسیده مفهوم وقت ماهیچ «.لیسیده ماهیت» گفتندمی خودمان،
 .است همراه زبان با همیشه ما ذهن در مفهومی هر .باشد مفهوم فقط و
 استت جریانی دشومی نامیده دیالوگی تفکر ۀفلسف ،ویوه معنایبه حاضر عصر در آنهه اما و

 در) است خورده پیوند برجسته فیلسوف چند نام با و آمد بوجود اول جهانی جن  از پ  که
 ریتلبگاهستتند.  هتاآنجمله  از بوبر مارتین، روزنتسوای  ( که ِابِنر،زبان آلمانی هایطمحی

)که حاال آن شاخه فرانسوی را هم عر   است فرانسویکه  است هاآن ازدیگر  یکی مارسل
و متن  گردیده استت مطرح زبان آلمانی فلسفی محیط در که است هاییبحث هااینکنم( می

مطرح استت  هم فرانسوی دین فلسفه در «دیگری» در مورد بحث اخۀتوضیح خواهم داد. ش
 مثتل ندشتومی دیتده متعددی افراد درآنجا .ندارم کار آن با من و است دیگری شاخه یککه 

 را بحتث همتین کته هستتند دیگتری تجماع یک هم هاآن لویناس، پل ریکور، مرلوپونتی.
«der andere» و متن کتار درمتو چتون اما .اندکرده الدنب دیگری نوع به را« دیگری» یعنی 

 توضیح تانبرای هست زبان آلمانی محیط در که را آنهه ،است آلمانی منابع در من مطالعات
 هتر ،بتردم نام اینجا در من که آلمانی فیلسوف چند این که است این جالب اینجا در .دهممی

گاهی بدون کدام  ،تفکتر کتهو این انتدردهبیپ «دیگری» مسأله این به یکدیگر هایاندیشه از آ
 .گیتردمین شکل تفکر «دیگری» بدون و دارد الزم را دو هر ،«تو» و «من» و است دیالوگی

 هتم یدیگتر کته دنداشتن خبر کدام هیچکار کردند و  جدا جداصورت از این افراد به کدام هر
 به کدام هر هاآن که دش معلوم آمد بیرون که آثار و هاکتاب .کندمیروی این موضوع کار  دارد
 ایتن آیتا کته استت بحثتی خودر این افتدمی اتفاق این چطور حاال .بودند رسیده قضیه این

 کته «زمانه روح» نام به است مطرح آلمانی فلسفه در چیزی یک چون است؟ «زمانه روح»
 کته استت ایگونته بته اوضتاع المجمتوعحیثمن آیا. کندمی تأکید خیلی آن روی هم هگل

 از هتم کت  هیچ و گویندمی را این هم اجآن و گویندمی را این اینجا که سو این به کشاندمی
 .گویندمی زمانه روح آن به که چیزی آن-« Geist der Zeit» ؛ندارد خبر همدیگر
 «بتودندررابطته» ،انسان .بود «بودندررابطه» این شد تکیه آن روی که اصلی نکته ،بنابراین
 انستان» :استت مهتم خیلتی نکته این «!است رابطه در که است موجودی» اینکه نه است و

 اگزیستانسیال بحث یک این .«است رابطه در که است موجودی اینکه نه بودندررابطه یعنی
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 ایتن همته بفهمتیم کته کنیم توجه قدری یک توانیممی هابحث این به موقعی اصالً  ما. است
 کلتی بته انستان هااگزیستانسیالیستتتفکتر  رد. استت یستماگزیستانسیال چتر زیر هابحث

 انستتان دربتتاره ارستتطو یتتا و افالطتتون یتتا مانکالستتیک فلستتفه در آنهتته از استتت متفتتاوت
 امتا بتود. نتاطق حیوان ،بعد و بود (substance) جوهر یک انسان هاآن نظر در .اندگفتهمی

 یک .ستا« بودنآنجا» است، «Dasein» انسان معنای ،اگزیستانسیالیسم در دانیدمی شما
 انسان یعنی بدهم، توضیح بیشتر کمی یک را این بخواهم من . اگراست آنجا که است چیزی

 شتیء هتاآن نظتر در انستان .نیستت شتیء آنجاست، که چیزی یک آن است. راجهان در
 ،گیتردمی شکل وقتی «آنجا» است. آنجا پرچم این :بگیرید درنظر را رچمیک پ مثالً  نیست.

 در هستت. کفی یک ،هست سقفی یک ،هست طولی و عر  یک ،هست حیطیم یک که
 «آنجا» نباشد، محیط این اگر اما .است آنجا ،پرچم .کندمی پیدا معنا گفتن آنجا محیط، این

 چنتین یک انسان مورد در هااگزیستانسیالیست! است آنجا پرچم بگویید شما که ندارد معنا
 ختارجی جهتان ایتن گوینتدمی هاآن که هم جهان آن و است جهان در انسان دارند. نگاهی
 در .استت جهتانی یتک متا از خار  در کنیممی فکر جهان، گوییممی ما وقتی چون نیست؛

 ختود مخصتوص کته استت انستان هتر جهان نیست؛ جهان، این جهان ،اگزیستانسیالیسم
 گذارنتتدمی را یتتنا استتم استتت، ختتودر جهتتان در یعنتتی آنجاستتت انستتان ایتتن .اوستتت

 تعبیتر «جهتانزیستت» بته آن از هوسرل که است چیزی همان جهان این .«بودنجهاندر»
 ایتن کته فهمیممتی کنیم تأمل اگر ما از کدام هر و دارد جهانیزیست یک انسان هر .کردمی

 درونتی هانجزیست یک ما دارد. جهانزیست یک انسانی هر که است درستی حرف چقدر
 و امزیمی آنجا که دارم خودم به مخصوص جهانزیست یک من داریم. خودمانمخصوص 

 مشتکل .ایتدزیمتی آنجا که دارید خودتان به مخصوص جهانزیست یک تانکدام هر شما
 و گتادامری هرمنوتیتک و انتدمتفتاوت هتاناجهزیست این که دشومی ناشی اینجا از تفاهم

ی این درهای تا :گویدمی را همین اروپایی قاره و ریکوری  نشود باز هم روی به هاناجهستز
 . افتدنمی اتفاق تفاهم

 دارد آنجتادر  افتق یک و است نجاآ انسان و است جهانزیست آن ،جهان از این منظور پ 
 را جتایی یکاو  که است این افق آن .دارد افق یک خودر جهانزیست در انسانی هر یعنی
 که کنیدمین پیدا را انسانی هیچ. کنیممی اهنگ آن به ما که است آنجایی افق. کندمی نگاه دارد

 ایتن بته انستان باشد. پ  نداشته «منظر» یک نکند، نگاه جایی یکبه  راجهانزیست در
 .معناست
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 هتر استت، خودر مال ک  هر جهان زیست که دشومیمطرح  معنا این به «انسان»وقتی 
 دشتومی کت  هترو  طترف آن بته کنیممتی عبتور قتدری یتک آنجا از «.فرد» دشومی ک 

 هستت( هم سیاسی علوم و شناسیجامعه اصطالحات در فرد چون) فرد تنها نه ،«شخص»
 ،هستیم نفر صد چند اگر اآلن و شما از غیر هستم «شخص» یک من .دشومی «شخص»-

. دارد را ختودر افتق و جهان و خودر برای است فردمنحصربه شخص یک ما از کدام هر
 بتاز دیگتری روی بته را ختودر وقتت یتک و بنتددمی دیگری روی به را خودر وقت یک
 .کندمی
 .نیستت ایتن از غیتر چیتزی و استت «بودندررابطه» اصالً  انسان هر ،معنا این به ،اینجا در

 ایتنگادامری  و هایدگری هرمنوتیک در است. «ارتباط» یک انسان هر بفرمایید خواهیدمی
کته  بتدهم پاسخ خودم به بخواهم اگر من ت.اس «فهم» یک انسان هر است: شده تعبیر طور

 از کته استت آن انستانی هر فهمم.می خودم از که آنم من که است این درست پاسخ کیستم؟
 از کتیی کته استت جهتت ایتن بته .کنتدمی تفستیر را ختودر که آنگونه فهمد،می خودر
 هرمنوتیتک همتین کنتدمی بازی را مهمی نقش بسیار آنجا در «دیگری» این که هاییفلسفه

 «دیگتری» فهم هرمنوتیک که گویندمی هافلسفه این اینکه برای .است گادامری و هایدگری
 فهتم پرسیممی هاآن از وقتی. است «دیگری» فهمبلکه  متن، فهم کتاب، یک فهم نه است،

 جتز چیزی «دیگری» زیرا ،«فهم» فهم یعنی «دیگری» فهم گویندمی چه؟ یعنی «دیگری»
 تجربته» روش و حقیقدت کتاب در را این اسم گادامر خودر. از او فهم ،نیست «فهم» یک

 کتتاب دراین .است گادامر برساخته اصطالح ،هرمنوتیکی تجربه این و گذاشته «هرمنوتیکی
 تجربته از دارم متن گویتدمی کته ایتن بته رستدمی کنتدمی ذکتر را تجربته معناهای انواع که

 نتام بته دارد وجتود دادیرخ یتک دارد، وجتود یچیتز یک زنم و اینکهمی حرف هرمنوتیکی
 استت: این راتوضیح چیست. هرمنوتیکی تجربه این که دهدمی توضیح.یهرمنوتیک تجربه

 استت. «فهتم» یتک هم رامتعلق شما فهم که دارد وجود آنجا هرمنوتیکی تجربه گویدمی
 دن آن ستخنان. بتا شتنی«فهم» یک دشومی «دیگری» آن .کنیدمی فهم را «فهم» یک شما

 جتوهری یتک اینکته نته استت «فهتم» فهتم نته؟ ،دشومی بلند زمین روی ازپای آدم  گاران
(substance )است. رخداد یک فهم هرو  بفهمید! را آن خواهیدمی اآلن شما که هست آنجا 

 است عبارت که دادیرخ وقتی دیگراست. رخداد یک آقا آن فهم است، رخداد یک من فهم
 پیتدا التقتاء هتم با ،خودر از آقا یا خانم آن فهم از است عبارت که رخداد آن با ،من فهم از

 (تقریبتتاً  بگتتوییم بختتواهیم فارستتی بتته اگتتر) بتته کنتتدمی تعبیتتر آن از گتتادامر کتته ،کننتتدمی
 که آیدمی بوجود چیزی یک ،بیفتند هم روی که هااین- (Verschmelzung) افتادنهمروی
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 چقتدر هرمنوتیک در «دیگری» که کنیدمی مالحظه «.دیگری» فهم گذاریممی راآن اسم ما
 .دشومی مهمی مسأله

 دیتن فلستفه یکتی :استت شده مهم در چند شاخه الهیات و فلسفه در «دیگری» مسأله این
 «دیگتری» هااین از کدام هر در است. زبان مسئله یکی ،است جدید هرمنوتیک یکی، است

  ت.اس کرده پیدا اهمیت بسیار نوعی به
 رختتداد ایتتن استتت. رختتداد کتته بگوییتتد استتت، «بتتودندررابطتته» عتتین ،فهتتم ایتتن پتت 

 .است طرفه دو ،بودندررابطه و« بودندررابطه» یعنی انسان و است «بودندررابطه»
 بوبر مارتین .دهدمی توضیح بیشتر قدری یک را بودن طرفه دو داستان این بوبر مارتین آقای

 «تدو و م » رامعروف درکتاباست،  20 و 19قرن  اواخر در یهودیمتأله  فیلسوف یککه 
 ینا باشد )که داشته «آنجابودن» است ممکن گونه دو انسانکه  گویدمی (او کتاب ترینمهم)

 استت ممکتن تحقتق دوگونه انسان (.است اگزیستانسیالیستی تعبیر یک هم بودن آنجا تعبیر
کته  کنتدمی رفتار ذهن یک مثابهبه ارمحیط با ارتباط ار،درزیستن در انسان .باشد داشته
گرم شد، سرد شد، چنین شد، چنان –کند زمانی این است که میتجربه  راصورت چیزی دراین

را، یک امر عینی را که در بیرون از او قرار دارد ومتا از آن یک عین  مثالً  -کندشد، تجربه می
 ،ارتبتاط اینجتادر ه آلمانی( این، آن استت.)ب erاست، نه  esکنیم. و این تعبیر می objectبه 

 تجربته را شتما هایقیافهیا  ،کنممی تجربه را میکروفن من وقتی مثالً  .است آن و من ارتباط
صورت دراین-رودمی خارجی امر یک طرف به که ذهن طریق از را دیگری هرچیز یا ،کنممی

 ایتن در .کنممتی ارتجربته و امکترده برقترار ارتباط آن با من ،امکرده برقرار es و من ارتباط
 در معمتوالً کته – استت آن تت متن رابطه ،رابطه این که است بودنیدررابطه یک انسان صورت
 . است طوراین قضیه روزانه هایتجربه

 نته کندمی رفتار «شخص» یک مثابهبهکند که ای رفتار میگونهبه زیستن در انسان گاهی اما
  و بتا کنتدمی تلقتی( person) شتخص بلکته ذهتننه یتک  را درخو «.ذهن» یک مثابهبه

 از شتخص فهتم و بتودنشتخص موضتع از اگر .دشومی رویارو شخص یک مثابهبه اندیگر
ارتبتاط  این ؛کندمی پیدا تحقق «تو» با «من»ارتباط  یکصورت دراین ،شود رویارو خودر

 .تو-من ارتباط دشومی
 هستتند. شتخص که نیست هاانسان با ارتباط در تنها ،وت-من ارتباط این که دهدمی توضیح

 و هاانسان روحی آثار با تواندمی انسان. کند برقرار تو-من باطتار طبیعت با حتی تواندمی آدم
 . کند برقرار تو-من ارتباط هافرهن 
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 ارتبتاط طبیعتت بتا مانارتباط پیش سال صدوپنجاه مثالً  حدود ایران در ما همه کنم فکر من
 هفتتاد ولتی ،نبتودم پیش سال پنجاه و صد که منالبته  ...رفتیممی باغ در وقتی .بود تو-من

 رفتتیممی باغی به کودکی دوران در وقتیکه  کنممی عر  واقعاً  آید...می یادم را پیش سال
 درختتی هتر .بودیم طرف اشخاص با .هستیم طرف جمادات با که یمکردمین احساس اصالً 
 کنم ایجاد نوستالوی خواهممین.  ...زدمی حرفآدم  با درختی هر بود، شخص یکما  برای
 .است اینطور قضیه واقع ولی

و اگتر ایتن ارتبتاط برقترار شتود،  دشتومی برقرار تو-من ارتباطکه  صورت این گویدمیبوبر 
. است شخص ار هویتتیهو ،هم (تو) مقابل طرفهویت انسانی، هویت شخص است و 

بتوبر  .گیتردمی شتکل تتوو متن میتانی قلمرو در انسانیت: گویدمیکه  است این تعبیرر او
 ختودر زیستتن در ،ختودر اگزیستتان  در زنتدگی، در ترتیتب اینبه انسانی هر گویدمی
من و  ارتباط درو فقط  فقط «تتمامیّ » این .(Ganzheit)آید در می «تمام امر» یک مثابهبه

 رفتتن شتخص ستوی بته و کردن حرکت شخص موضع از فقط هنگام یعنی .دشومی پیداتو 
 انستان کته گویدمی دیگری جای در. کند احساس وتمامتام تواندمی را خودر آدم که ستا

 مشتکالت و د.دار کاستتی- استت این دقیقاً  تعبیرر .است «دارکاستی زیستن» یک ،تنها
 که ک  آن د.اشنب «ودنبدررابطه» معنای به انسان توانندنمی که است ییهاانسان مال بیشتر
 احستاس وتمامتام را خودر تواندمی و نداردرا  مشکالتاین  است بودندررابطه ،راهویت

 و کندمی تلقی «فهم» یک را خودر نه ،نیست بودندررابطه راهویت که کسی آن اما .کند
 شیء با رابطه که ،آن و من اساس بر ارهمه ،روابط و کندمی تلقی «فهم» یک را دیگری نه

 مشتکل نفتوذ کته ستتا آنجتا- هتم مقابتل در ندشتومی شیء ،همه و دشومیتنظیم  ،است
 سخت و سفت شیء یکبلکه بدل به  ،ودرمیبین  از دیگری اینکه نه ،در این وضع. دشومی
 نفوذ آن در توانم نمی «من. »کرد نفوذ آن در دشومینو  کندمی علم قد آدم برابر در که دشومی
 وجتود بتهو ...  خشتونت و فرتن کهآنجایی به برسد تا. کندمی اذیت را «من» دارد آن ،کنم
 !(بگیرید ،بگیرید هاحرف این از خواهیدمی نتایجی هر شما حاال) آیدمی
 استت، نوستان یتک انستان گویدمی مدام. تحرک ،نوسان مثل دارد تعبیرهاییبوبر  ینجاادر 

 دادنپاستخ و شتخصبتهشتخص کتردنطتابخ طریتق از کته است مدام تحرک یک انسان
 گتل بتوبر آقای بودن متأله اینجا.گیردمی شکل خطاب یک آمدن بوجود و شخصبهشخص

 همیشته متا که است قرار این از داستان ،ببینید :گویدمی( و هست هم تألهالبته م که) کندمی
 و هستیم روبرو «ودانهجا دیگر» یک با یا ،«جاودانه یتو» یک با گفتیم که ییهااین بر عالوه

 ایتن چته؟ یعنی «جاودانه تو» !است عجیبی مسأله خیلی .«جاودانه تو»- است خداوند آن



 341 |دیرری در فلسفه و الهیات 

 ایتن نیستت. ابتدی و ازلی و مکانبی و زمانبی معنای به بوبر اصطالح در «جاودانه» تعبیر
 تتو» کی ،مازیمی تا ،ایمزنده تا که است این حرف .است «من برای جاودانه» ،«جاودانه»

 استاسبتراین را الهیتاتشبتوبر  .کنتدمی خطاب ما به دائماً  و داردبرنمی دست ما از «مطلق
  .نویسدمی
تفستیر  گونهاین را بوبر حرف ،بدهم توضیح فهمممی که طور آن خودم زبان با بخواهم اگر من

 چه؟ نییع تنها وگرنه دارد معنا «حضور» و «محضر» یک در همیشه «تنها»انسان  :1کنمیم
 جهتان ،یتک در محضتر، یک در حضور، یک در تنهاکمی تأمل بفرمایید که تنها یعنی چه؟ 

 حتذف را حضتور کنیتد، حذف را جهان اگر شما تنهایم. من گویدمی آدم در آنجا .دارد معنا
 ؟مانتدبتاقی می تنهتایی تجربه چه ؟ماندای باقی میتنهایی چه کنید، حذف را محضر کنید،

 کته بگویتد خواهدمیاو  فهمم:می گونهاین من واقع در را او حرفگیرد.ل نمیای شکتنهایی
 کستی حضتور در تنهتایی تنهتایی، ایتن در که فهمیممی .کنیم توجه خودمان تنهاییبه اگر ما

 را ایتن- نیستت کستی متا از غیر و هستیم تنها آنجا ما .است کسی محضر در تنهایی است،
 را نتیجه این .هستیم خدا محضر و خدا حضور در همیشه ما ییعن این و ...بگوید خواهدمی
 .این یعنی «جاودانه تو» و- بگیرد خواهدمی

 عتین بگتویم ختواهممین. استت شده گفته هاییشکل یک به ما یهاناعرف در هاحرف این 
 در و خداست محضر عالمگویند می که یداهشنید مرتب شما اینکه ولی .است هاحرف همین

 ییهاناعرف در واقع در .تعبیرات قبیل این و کرد معصیت نباید خدا حضور در یا خدا محضر
 در را ختودر همیشه موالنا مثل آدمی گویی یعنی ؛همین مطلب است مولوی انعرف سنخ از

 .، در حضور چیزی، در حضور عالمیکسی حضور در ،است هکردمی احساس حضوری یک
 ایتن کنممتی عتر  را آن خالصته یلتیخ باقیمانده ۀیقدق شش ت پنج این درکه  دیگری ۀنکت

 جتای یتک از را تو و من داستان شرح ،است دیگری شخصکه  روزنتسوای  آقای که ستا
 هروقتت من که گویدمی روزنتسوای  .کندو بر جنبه دیگری توجه می دهدمی پرورر دیگر

 اظهتار را ختودم واهمختمی ،کسی به بدهم نشان کسیبه را خودمخواهم می ،گویممی سخن
 .دارد حضور «دیگری» گویممی سخن وقتی و است من با «دیگری» یک همیشه پ  .کنم
 بتا متن نگتویم. سخن توانممین انسان عنوان به من. نگویم سخن توانممین گویدمی هم بعد

                                                                                                                                                              
ای استت کته ر مرحلتهو ...( د« بودندررابطته)»هایی که ما گفتیم ها انسان تنها است. این حرفاز نظر اگزیستانسیالیست 1

یک انسان ستالم کته ختودر را تقریبتًا «(. سالم»کند )به تعبیر علمی شما، یک انسان احساس می« تمام»انسان خودر را 
است. اما اگر هنوز کسی به این مرحله نرسیده چیست؟ تنها است. توضتیح حترف « بودندررابطه»کند، او تجربه می« تمام»

 شود.بوبر این می
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 عبیترت گفتتن ستخن. از مشتومی انستان خودم ریختن بیرون با م،شومی انسان ،گفتن سخن
، این البته. «هستم» بگویم توانممین نریزم بیرون را خودم اگر .«ریختنبیرونخود» به کندمی
 دیگتری چیتز یتک آن نشتود. اشتتباه آن با ،نیست دکارت «هستم پ  اندیشممی»حرف  آن

 نیست الزم «دیگری» .حضور دارد «دیگری» گویممی سخن اگر، است اینطور قتیو .است
 در و نویستندمتی کته هتایینویسنده آن تمام حتی .باشد من شهر در یا ،باشد کنارم حتماً  که

 غیر هنر یا) ندارند دیگری غر  هیچ که کنندمی فکر و نویسندمی فقط و نویسندمی تنهایی
 بتروز دنتدار دیگران برای را انخودش هم هاآن(، بگذارید را اسمش میخواهید هرچه- متعهد

 آدم این اسم ز،ر   ۀشاخ یعنی «روزنتسوای ». )است روزنتسوای  های حرف این. دندهمی
 (.است ظریفی اسم خیلی هم
 در شتوید یتقدق شتما اگر دگویمیکه  دشومی دقیق مسأله این در قدرآن و بود او عقیده این

 کته بعتدی جملته هر :نشینندمی همدیگر جای به جمالتشوید که متوجه می ،گفتن سخن
 عتین در گفتنسخن یعنی .دهدمی پاسخمطرح کرده دارد  قبلی جمله که سوالی آن به آیدمی

 دیتالوگ هتم بتا متتن یتک این جمالت ،است سطر یک اینکه عین در ،است متن یک اینکه
 واقعاً  دیدم گویدمی چه ببینیم کردم دقت روز یک من .است ظری خیلی  نکته این. کنندمی

 که بندهکنیم.  بط جمالت را برقرارر محاسبه با نشینیمنمی که ما .است طورهمین اینکه مثل
و  بتزنم را کلیتد اینجتا که نیستیم کامپیوتر ،زنممی حرف تانبرای دارم ساعت یک اینجا االن

 در را جمتالت اینمثل اینکه  اینجا. بروم باید آنجا از ،جافالن تا بروم باید اینجا ازکه  بگویم
 دارم سترهم پشتت کته جمالتتی ولتی ماهکترد یادداشتت اینجتا و ماهآورد نظر در کلیاتی یک
 را ستوالی یتک من قبلی جمله اینکه مثل. است قبلی جمله پاسخ بعدی جمله هر ،گویممی

 اصتالً  گویدمیاو  ،...هکذا و گویممی را بعدی جمله ،شود داده جواب باید که کندمی ایجاد
 .است گونهاین گفتنسخن

 گونتهاین ،کتنم متی ابراز «دیگری» برای را خودم من اینکه از نظر قطع گفتنسخن خود پ 
 و الی آخر. ربط دارد جمله آن به جمله این .است وصل دیگری به یکی که این جمالت است

 همه گفتیم که را ییهااین :گویم می دقیقه سه دو عر  در که ستا این من سخن آخرین اما 
گوینتد ها میشتناسفتاما معر .، آن هم بخشی از غرباست غرب فلسفی تفکر محصوالت

 و «شتخص» داستتانکه به این شکل به اینجا رستیده استت )و « غیر»یا « دیگری»که این 
 گرداننتدبرمتیبه نوعی  همه ،مسیحی متألهان را هاحرف این وبودن  personal و «دیگری»
 دتجّست طریتق از مسیحیت آغاز در «شخص» مفهوم اصالً  که گویندمی و مسیحیت آغاز به

 آنجتا از ،استت کترده تلقتی شخص را هاآن و هاانسان به کرده خطاب اینکه و مسیح عیسی
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شناستی جدیتد را بته مستیحیت خواهنتد روانو حتتی عتده زیتادی می استت شتده درست
 «( شخص»های خاصی که مطرح است، مثل همین برگردانند، از طریق این مفهوم

 و بودیستتی تفکتر منظورشتان تترشبتی که)هم  شرقی تقکر در که گویندمی هاشناسعرفت
 ایتن ندک سعیباید  انسان این صورت کهبه اما- دارد وجود «دیگری» این (است هندوئیستی

 غربتی تفکتر کته گوینتدمی هتاآن .استت متفتاوتبحتث  کامالً  و بگذارد کنار را «دیگری»
 تفکتر امتا .استت عین متوجه ذهن است که گرفته شکل (عین و ذهن) ابوه و سوژه براساس

 استت وجتودی وحتدت شترقی تفکر. است نگرفته شکل گونهاین خودر تکامل در شرقی
-« دیگری» بدون ،کند بارور را خودر ،درون از دائماً  خواهدمی انسان که معنا این به یعنی

 است، همینطور بودیسم در .است گونهاین تفکر آنجا .بزند کنار را «دیگری» هرخواهد می و
 .است همینطور هانامسلم وجود وحدت فلسفه در است، نطورهمی هندوئیسم در

 بتهنیستت. « دیگتری»هست اما این مبناها به معنتای « وحدت در کثرت»درست است که 
 جدیتد هتایشناستیروان بتاستنتی  هتایحوزهاز  بعضی از گاهی اگر که است جهت همین

 معنتای آنجتا در هتافهتومم این اصالً  که گرددبرمی اینجا به ارریشه یک ،دشومی مخالفت
 .کندمین پیدا را خودر

است و  نشسته «عین» جای هب «غیر» ،قدیمی یهاناعرف در ،شرقی تفکر در نویسد کهمی
 «غیتر» آن کته کنتدمی تجربه را چیزی یک شرقی انسان است.)موازی(  parrarel ،نسبت
 تفکتر در کته طتورآن- او روبتروی در نته دارد قرار او با ازیتو حالت در «غیر» آن اما است
 خواهدمی وقتی شرقی انسان گوید که. و بعد میدارد قرار من مقابل در عین که هست غربی

 :دشومی وقتآنو – کندمی دور خود ازدائمًا ، هست کنار در که را چیزی آن ،کند پیدا تکامل
« اغیار» تعبیر ادزی خیلی حافظ مانند و حافظ اشعار در شما کهگونه آن «.اغیار از فراغت»

 . است تفکر جور دو این پ  اصوالً  .بگذاریدکنار  را «اغیار» دشومیگفته  .بینیدرا می
 روانکتاوی بخواهد ایران در کسی مثالً اگر  که باشد توجه جالب شما برای هم نکته این شاید

 ذهنتی ورچطت ایرانتی انسان ذهن که بکند توجه مسأله این به باید چقدر ،کند شناسیروان یا
 «غیتر» را «دیگتری» اصتالً  که هست او در شرقی تفکر آن از هاییمخلوط مقدار چه است؟
 اینکته نته ؟بزنتد کنتار را او خواهدمی و است موازات در و است parrarel که، کندمی تصور

. دشتومی «تتو» آن بتا ،دشومی «من» آن باکند که  تصور چیزی یک را «دیگری»یا  «غیر»
 نظترم به .باشد توجه قابل هایتانروانکاوی در شما برای شاید که است چیزهایی همه هااین
 اینجتا در چیزهتا خیلتی بودیستم از ریم:دا شرقی تفکر از قوی بسیار میراث یک ما ایران در

 ،موالنتا عرفان به هست عالقه همه این. هست اینجا در ها چیز خیلی هندوئیسم از هست،
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 و هندوئیستم از بودیستم استت کته ییهتاقستمت آن موالنتا عرفان هایقسمت ترینجالب
 .است متأثرشده

 
 
 
 



 1سخرناین در یادوبد مهندس بازرگان
 مدت این در و گرددبرمی قبل سال چهل به بازرگان مهندس آقای مرحوم با جانباین آشنایی

 بته ار ایشتان و داشتتم ارادت و عالقته ایشان خدمت دور از چه و نزدیک از چه ساله، چهل
 جهتت همتین بته و بتود متن احترام مورد و شناختممی سیاسی متفکر دینی رجل یک عنوان
 بعتداً  اّمتا. پتذیرفتم میل کمال با کنم، صحبت دقیقه چند کردند پیشنهاد عزیز دوستان وقتی
 زیتادی سخنان بزرگ مرد آن ۀدربار روزها این در. کنم صحبت اینکته چه درباره کردم فکر
 شتاید کته کنم بیان مطالبی مختصر صورت به اینجا در اینکته روی رسید ظرمبن. شده گفته
 دهممتی قرار بهانه را نکته این کردن عنوان این بر عالوه و باشد شده تکیه نکته آن روی کمتر

 ضترورت بته امروز را مبنا و اصل آن ما که مبنا یک به و اصل یک به محترم محفل این در تا
 کته باشد اجتماع این ثمرات و نتایج و هافیض از یکی این و باشم کرده یااشاره داریم، الزم

 .است شده تشکیل بازرگان مهندس مرحوم یاد به
 بته کته بود ایمانی با انسان ایشان: بود این مرحوم آن زندگی در بارز ۀنکت یک کنممی فکر من

 کتردن فکتر رئتتج ختود بته ایمتان بتا یهاانستان معمتوالً . دادمتی کردن فکر جرئت خود
 ایمتان آنهه به و کند جمع را تفکر و ایمان که کنیم پیدا انسانی افتدمی اتفاق چند. دهندمین

. داریتم کتم خیلتی چنینتی ایتن یهاانستان ما. نداند تفکر با منافی را ایمان و بیاندیشد دارد
 بگتویم خواهمیمن. دارند مسأله ایمان با متفکران، و هستند تفکر کم مؤمن هایتوده معموالً 

 پیتدا معتدودی افتراد. استت طور این غالباً . دارند مشکل و مسأله ایمان با هستند، ایمانبی
 و شتانایمان میتان گفتگتو ایبگونته و کننتد فکر توانندمی ایمان عین داشتن با که ندشومی
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 مشکل احساس تنها نه و بنشانند گفتگو به یکدیگر با همواره را دل و عقل و برسند فکرشان
 بته اجتمتاعی زنتدگی صتحنه در فّعتال انستانی عنوان به و شوند شکوفاتر دائماً  بلکه نکنند،
 هم خود اینکه بدون را، هادل هم و کنند اشباع را هاعقل هم. ببخشند روشنایی و نور دیگران
 .هستند کم خیلی هاانسان جوراین. باشند داشته ایمسأله

 را ایشتان. بینممتی بتارز فترد یک کنممی مطالعه را رگانباز مهندس مرحوم زندگی وقتی من
 مسئلۀ کردن فکر جرئت این. دادمی هم کردن فکر جرئت خود به که را ایشان بینم،می مؤمنی

. خواهتدمی پایبنتدی ایمتان. است آوراضطراب است، آوروحشت کردن فکر. است مشکلی
 هتر از شتدن آزاد به عقل. کشاندمی سرسپردگی و عشق به دل. کندمی دعوت آزادی به فکر

 و نتادر یهاانستان در دو ایتن میتان جمتع. کنتدمی دعتوت مداوم اندیشیدن و جزمی اصل
 .بینممی من ایشان زندگی سراسر در که است اینکته این. است ممکن استثنایی

 دیگر رفیط از و بینیممی انسانی و دینی یهاناآرم و اصول به ایمان ایشان زندگی در طرفی از
 این. بینیممی گذاشتن گفتگو به را اصول ترینمقدس حتی کردن، بحث و کردن فکر و نوشتن
 عنوانبته را آن و کتنم اشتاره آن به اینجا در خواهممی من که اینکته اّما. است ایشان مزیت

 ۀنکتت یتک عنوانبته را نکته آن محفلی چنین در دانممی خود ۀوظیف و کنممی تلقی اصل یک
 استت ایتن کنم اشاره آن ضرورتبه و را، آن کنم تلقی اصل یک و کنم مطرح دینی و اسالمی

 ؟گیردمی ریشه کجا از بینیم،می را آن ما نادر اشخاص در که تفکر و ایمان میان جمع که
 دین: بدهم توضیح خواهممی را نکته این بنده. داشت دینی خانوادگی تربیت بازرگان مهندس

 میان جمع امکان و زمینه که است گرفته شکل ایگونه به تاریخ طول در که است دینی اسالم
 یکتی: کنممتی اشتاره نکته دو به مطلب این توضیح برای و دهدمی انسان به را تفکر و ایمان
. استت کرده معین نبوت آخرین است؛ کرده معرفی خاتم نبوت را خود نبوت اسالم دین اینکه

 یک نشده گفته و نشده معین رسمی مقام هیچ اسالم، دین گسترر خیتاری روند در اینکه دوم
 بر بنا حّتی. ندارند را دین تفسیر حق دیگران و است دین تفسیرکننده فقط معینی رسمی مقام

 ۀهمت اعتقتاد بتر بنتا یعنتی. استت چنتین بتاز مسأله دوازدهم امام غیبت از بعد شیعه عقیده
 باشتد داده حتق او به دین که است نشده معّین رسمی مقام هیچ اسالم دین متن در مسلمانان

 گفته که است سخنی صحیح معنای همان این و دهد اختصاص خود به را وحی و دین تفسیر
 میتان جمتع سازدمی ممکن که است مهم نکته دو این. است باز دین در اجتهاد باب دشومی

 .را تفکر و ایمان
 گفتن سخن خدا نام به یعنی چه؟ یعنی شد ختم نبوت است شده گفته اسالم در: اول ۀنکت اّما

 انستانی اینکته یعنی شد؛ قطع خداست سخن من سخن بگوید انسانی اینکه یعنی. شد ختم
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 ستخن گتویممی شتما به که را آنهه و بگویم شما به او قول از که گویدمی من به خدا بگوید
 نبتوت آن و شتد ختتم لترستا. شتد ختتم معنتا ایتن در نبوت ،گویممی شما به که خداست

 بته ختود عتارفی اینکته. نیستت رستالت آن انتدکرده اشتاره بتدان عرفتا که هم غیرتشریعی
 من به خداوند بگوید و بیاید انسانی که است این رسالت. نیست رسالت آن برسد هاییکش 

 ختتم ایتن. شتد ختتم این خداست، سخن من سخن این و بگویم چنین شما به که گویدمی
 ۀعاقل قوای با و است انسان گویدمی که سخنی هر انسان، هر این، از پ  یعنی. است نبوت

 تفستیر را دیتن گرچته ،گویتدمی ستخن ختودر بشتری ۀاندیشت با. گویدمی سخن خودر
 بتر بنتا کتردم عتر . اسالم دین در است مهمی بسیار مسألۀ. است مسأله یک این. کندمی

 علیته دوازدهتم امتام غیبت از پ  یعنی. است نچنی مسأله غیبت دوران در شیعه اعتقادات
 .کند اعالم خدا سخن را خود سخن تواندمین کسی دیگر السالم
 دیتن رستمی مفستران رستمی، مقامتات هاآن تاریخی روند در ادیان از ایپاره در: دوم مسألۀ

 مقتام یتک که است گرفته انجام صورتی به دین گسترر کاتولیک مسیحیت در مثالً . هستند
. کننتد تبعیتت فهتم آن از کننتد، تبعیتت تفستیر آن از باید دیگران. است رسمی مفّسر عّینم

 تمتام در متفکران و است نیفتاده اتفاق ایحادثه چنین اسالم تاریخی گسترر در خوشبختانه
. است طورهمین غیبت دوران در نیز شیعه درمیان و اندگفته سخن استنباط و اجتهاد سطوح
 تفستیر تنها که رسمی مقام. است مهمی مسألۀ خیلی این و نداریم اسالم در ما رسمی تفسیر

 و نتداریم استالم در مطلبی چنین ما نباشد؛ معتبر دیگر تفسیرهای و باشد معتبر دین نامبه او
 بتاب. استت بتاز اجتهتاد بتاب گویندمی که چیزی آن است این و دارند قبول همه هم را این

 بتاز هم اسالمی ۀفلسف در است، باز هم اسالمی بینیجهان در یست،ن باز فقه در تنها اجتهاد
 .است

 میتدان این آمده، بوجود اسالم در که وضعیت دو این یا دارد، وجود که اسالم در عامل دو این
 هتاآن دربرابر که وحی ۀپدید این و هستند مسلمانان این یعنی. کند فکر که انسان به دهدمی

 نتو پدیتده آن از را خودشتان فهتم و بفهمند را پدیده آن تا بیندیشند انندتومی یعنی. دارد قرار
 بتا مستلمان هر و صالحیت با انسان هر حق این و آورند جدید بیان بیاورند، نو سخن. کنند

. استت ممکن تفکر و ایمان میان جمع زمینه آن در که ایزمینه آن است این. است صالحیت
 در و انستان ستوی بته ختدا ستوی از استت خطابی. اس شده گذاشته آزاد نشده، منع چون

 بفهمیتد، شتما. بفهمیتد را پیتام این که دشومی دعوت هاآن از و مسلمان یهاانسان مقابل،
. هستید مخاطب شما یعنی. است نشده معین هم اجباری رسمی مقام هیچ. بفهمید خودتان

 جتز انستان و شماستت کترف بته احتترام شماستت، عقل به احترام یعنی بفهمید، شما یعنی
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 پیتام فهتم برای دارد راهی چه تأمل جز خداوند؟ پیام فهم برای دارد ایسرمایه چه اندیشیدن
 به. باشد تأمل دیگر اقسام یا باشد فلسفی تأمل یا باشد عرفانی تأمل تأمل این حاال خداوند؟

 در کته ندشتومی پیتدا مردانی که است ایزمینه چنین در و هست اسالم در زمینه این هرحال
 از یکی بازرگان مهندس. باشند داشته کردن فکر جرئت توانندمی هستند مؤمن که حال عین
 در شتما جهتت ایتن به و داشت هم کردن فکر جرئت که بود مؤمنانی از یکی بود، کسان این

 فکتری تحتوالت. بینیتدمی هتم را ایشان فکری تحوالت ایشان؛ متفکرانه زندگی تاریخ طول
. است نقص فکر یک در جمود. است کمال فکری تحوالت متفکر انسان برای یست،ن نقص

 آن. دارد هتم را ختودر فکتر بته کتردن عمتل جرئتت دارد، کتردن فکتر جرئتت که انسانی
 فکر و بردارند دست خودشان قبلی فکرهای از توانندنمی که هستند زبون و ترسو یهاانسان

 دارد کتردن فکر جرئت که انسانی. هستند قبلی یهاجزمیت زندان در و کنند عرضه جدیدی
  بیان در باشد صادق آن، بیان در باشد حریص کند، بیان را آن کند، عو  را افکارر تواندمی
 در. داشتت مقتدم حقیقتت بر را مصلحت بشود آنجا در که نیست ایعرصه تفکر ۀعرص. آن

 ۀعرصتت از رغیتت تفکتتر ۀعرصتت. استتت مصتتلحت بتتر مقتتدم حقیقتتت همتتواره تفکتتر ۀعرصتت
 کنممتی عر  تسلیت سخنم پایان در من. دینی تفکر ۀعرص خصوصاً  است؛ مداریسیاست

 مخصوصأ و بازرگان مهندس آقای جناب مرحوم همفکران و مندانعالقه دوستداران، ۀهم به
 .ایشان محترم ۀخانواد



 دومبخش   
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 1سنگسار انسان به نام خدا؟!
ام کته نوشتتهام و ! بارها گفتهکنندمی، در کشور ما با فتوای فقیهان، انسان را به نام خدا سنگسار امروز

ام کته آنهته فقته دادهکنندۀ علمی ندارد. توضیح دعوی ابدیت احکام جزایی مسلمانان هیچ دلیل قانع
نیست و همۀ مبانی و دالیتل نامند، بر هیچ پایه و تحلیل غیر قابل نقد از متون دینی استوار سیاسی می

ختود بهتتر از دیگتران ایتن حقیقتت را دانم که بسیاری از فقیهتان  آن قابل نقد و نقض است. من می
مشغلۀ پ ربرکتات شتده استت و ظتاهرًا دوام هاست که فقاهت یک توان کرد. قرندانند، اما چه میمی

 سازد!این برکات با اظهار آن حقیقت نمی
جهان شتده های خبر مهم رسانه اخیر، دوبار حکم سنگسار یک شهروند زن در ایراندر این چند روز 

جهتان گتردد بتار الگوی زندگی انستانی مستلمانان در  ام جامعۀ ایراناست. من که همیشه آرزو کرده
بنویسم که سنگسار انستان باصراحت  ویدگمیام. اخالق وجدان به من دیگر دچار نهیب وجدان شده

و بر قباحت و شناعت این عمتل  «نفی کرامت انسان»است و هم « نفی قداست خدا»به نام خدا هم 
 توان سرپور گذاشت.با هیچ توجیهی نمی
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صتحنۀ بایتد شخصتًا در صتحنۀ سنگستار حاضتر شتود و آن  دهتدمیآن فقیه که فتوای سنگسار 
کته شاهده کند و چند سن  نیز پرتاب کنتد تتا واقعتًا درک و لمت  کنتد دلخرار را از نزدیک م

 سنگسار انسان چیست؟
ها ستن بیند که یک انسان که تا سینه در گودال دفن شده با بمباران حاضر شود، می آنجااگر وی 

زنتدگی ها میتان مترگ و کشد، چگونه ستاعتهای دردناک میهای جانکاه و عذابچه شکنجه
کشد، زوزه میافتد و چون یک حیوان تیرخورده ها از این طرف به آن طرف میبات سن براثر ضر

لحظتات جهنمتی فرستتد و چگونته در آن لعنتت می زننتدمیچگونه بر همۀ آنان که به او ستن  
و  دهتدمیدشتنام و بته آن ختدا  کنتدمیار را با خدایش، که اینک خدای انتقام شده، قطع رابطه

کوبیده شتده و انکتار ه انسانیت او در اموا  خشم و نفرت حاضران به نام خدا درهم باالخره چگون
ها و و خشتونت دشتومیگردد و چگونه این اموا  خشم و نفرت در جامعته پراکنتده و نهادینته می

 آورد. پدید می بیشترهای قساوت

معنای آن ن فتوا چه خواهد بود؟ را ببیند و باز هم فتوای سنگسار دهد، معنای آ هاایناگر فقیه همۀ 
و انستانیت ها را به نام من ادامه دهیتد ها و عذاباین شکنجه گویدمیفتوا این خواهد بود که خدا 

باللته( و دار نشتود! )العیتاذ این انسان را به نام من درهم بکوبید و له کنیتد تتا خداونتدی متن لکته
 «.سبحان الله عّما یصفون»

و حداقل یک بار در یک صحنۀ سنگستار شخصتًا حاضتر شتوند  خواهممیرم من از فقیهان محت
آمیز وجتتدان ختتود را در آن اقتتاًل یتتک ستتن  هتتم پرتتتاب کننتتد و در آن لحظتتات صتتدای نهیتتب

تر بشنوند آنصحنه  گاه ببینند آیا باز هم حاضرند مسئولیت فتوای سنگستار را بپذیرنتد؟ در مستند پ 
مستئوالنه فتتوادادن، شترط انصتاف و متروت نیستت. متن از  جالل ِافتتاء نشستتن و غیتروجاه

کته  دهتدمیپرسم آیا تجربتۀ خشتونت و قباحتت جهانیتان از عمتل سنگستار نشتان نمیفقیهان 
 فقاهتی آنان در این ابواب ِخلل دارد و باید در آن تجدید نظر کنند؟ مبانی 

و اعت تتاریخی نشتان دهنتد یک بتار شتج کندمینگارندۀ این سطور از فقهای محترم درخواست 
هتیچ خواهد و حکم سنگسار و مانند آن را از فتواهای خود حذف کنند. این کار فقط شجاعت می

نیکتوی سرمشتق بستیار  هاآنچنین کنند، عمل  مانع علمی در پیش پای نیست. اگر فقیهان ایران
 تاریخی برای همۀ جهان اسالم خواهد شد.
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شتده ها الگوی جهان اسالم شویم؟ چرا برای یک بار هتم کته خواهیم فقط در خشونتا ما میچر
آنهته یم؟ اگر روزی حکومت ایران اعالم کند که هتر شومیالگوی حفظ کرامت و شرافت انسان ن

 ایتراننام ظاهری آن مجازات مجرم، ولی حقیقت آن شکنجۀ شنیع انسان است از قتوانین جزایتی 
حکومت حذف شد، آن روز جمهوری اسالمی ایران، از این نظر، الگوی انسانیت خواهد شد. اگر 

اجترای ایتن ما معتقد است که سنگسار انسان مجازات است و نه شکنجه، پ  چرا ایتن همته در 
هایی نهچنتین صتحپوشاند و اگر دیگران و آن را از چشم جهانیان می کندمیکاری مجازات مخفی

 نامد؟! را از تلویزیون پخش کنند، این کار را توطئۀ استکبار جهانی می

 بیایید عقالنی و اخالقی زیست کنیم.





 1خواهدیم« حقوق بشر»امروز خدا مه 
حقتوق  ۀو تصتویب اعالمیت نوشته بودم طترح نقدی بر قرائت رسمی از دی ها پیش در کتاب سال
، بتر سیاستتمداران 9148بود که پ  از جن  جهانی دوم در ستال « ضرورت تاریخی»یک  بشر

بار خود به این نتیجته رستیدند کته دوست جهان آشکار شد. آنان از مشاهدات تاریخی اس انسان
ۀ ای از حقوق اولیه برای همتتهریزی، این است که رشتنها راه تئوریک نفی مطلق خشونت و خون

در سراستر جهتان بته  ،گونه استثناء و تبعیض و صرفًا از آن نظتر کته بشترندبدون هیچ ،افراد بشر
المللتی بین رسمّیت شناخته شود و پایه و اساس تنظیمات حقوقی ت سیاسی داخلی کشورها و روابط

صتورتی شتفاف بیتان گردیتد. از شر بهحقوق ب ۀاعالمی ۀگانسیقرار گیرد. آن حقوق اولیه در مواد 
ه را بپذیرند و آن را در مقام عمل با کوشش وافر بته اعالمیها خواسته شد این دولت ۀجهانیان و هم

 کار بندند.

هتا و یاروپتایاگتر »یکی از منتقدان کتاب خطاب به متن چنتین نوشتت:  ،پ  از انتشار آن کتاب
خون یکدیگر را ریختند و به ضرورت طرح حقتوق  ها در جن  جهانی دوم و پیش از آنیامریکای

خواهیتد رسیدند این واقعیت تاریخی چه ربطی به ما مستلمانان دارد؟ شتما از مستلمانان می بشر
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را زیربنای تنظیمات سیاسی خود قرار دهند. به چه دلیل آنهته را بترای  حقوق بشر را بپذیرند و آن
؟ متا نیتاز بته حقتوق بشتر کنیتدمیپیهی کرده برای مسلمانان نسخه دیگران ضرورت تاریخی پیدا

 .«ایمنداریم و به این ضرورت تاریخی نرسیده

ها در زیتر پوستت ورزیها و خشتونتنوشت گرچه ستتمگریها که آن منتقد چنین میدر آن سال
بتار شتونتا هنوز نه اقتدامات خام ،بار جریان داشتصورتی اس های کشورهای اسالمی بهرژیم

اتفاق افتاده بود و نه این همه خشونت و کشتار  ی ایرانهاناو زند هانادو سال اخیر آشکار در خیاب
. امتروز دهتدمیشتکارا و در روز روشتن در بعضتی از کشتورهای مستلمان رخ آعانه که امروز سب  

که ما مسلمانان هم، بدون هیچ تردید بته  دهدمیتر از آفتاب نشان حوادث ایران و غیر ایران، روشن
دیگتری،  ایم. هیچ تئوری دینی و غیر دینیهای خود رسیدهدر جامعه« ضرورت تاریخی حقوق بشر»

حقتوق بشتر شتود و کتاری از پتیش ۀ صورتی مؤثر جایگزین ایددر این کشورها به تواندمیامروز ن
که ما مستلمانان هتم بتدون  دهدمیتر از آفتاب نشان وز حوادث ایران و غیر ایران، روشنببرد. امر

ایم. هتیچ تئتوری دینتی و های خود رسیدهدر جامعه« ضرورت تاریخی حقوق بشر»هیچ تردید به 
حقوق بشر شود و  ۀصورتی مؤثر جایگزین ایددر این کشورها به تواندمیغیر دینی دیگری، امروز ن

 دلیل دارم: سهمن برای این مّدعا  ز پیش ببرد.کاری ا

اخیتر  هایدار، با خشونت مفرط که در سالدار و غیر دیناعم از دین ،همگانی مّلت ایران ۀاواًل: مقابل
اعترا  سیاسی یک که در مقام انتقاد و  ،حقوق بشر ۀجز با اید دهدمیدر کشور ما به نام دین رخ 

 با هیچ تئوری دیگری میّسر و عملی نیست. ،است« موضوع قبل از دین»

 دار و غیتراعّم از دیتن ،های کشورهای اسالمی خاورمیانه راهای اخیر افراد ملتثانیًا: آنهه در ماه
ر آوشتکلی شتگفتها بهحکومت ۀیافتهای سازمانها و تبعیضات و ستمدار، علیه سلب آزادیدین

استت،  لباب حقوق بشترکه لّب  هاانسان ۀبسیج کرده واقعیتی جز مطالبۀ آزادی و برابری برای هم
گاه باشد و نامی دیگر بر ایتن نمی باشد. هر ک  از اخبار حوادث منطقه و شعارها و تحّوالت آن آ
. در ایتن کشتورها همته دشومیپردازد و منکر بدیهیات ها بگذارد آشکارا به تحری  تاریخ میقیام

دینی. جالب اینکته  های غیردینی و کسانی دیگر با انگیزه ۀکسانی با انگیز ،خواهندحقوق بشر می
علمای دینی رسمی این کشورها، خصوصًا کشور مصر، موقعی بته قیتام پیوستتند کته اگتر چنتان 

 برد.ند سیل خروشان قیام آنان را نیز با خود میکردمین

ای افتتد چته ایتدهاتفتاق می عام و جنایات ضد بشریت که در کشور لیبیگونه قتلر برابر آند ،ثالثاً 
مایۀ استغاثه و دادخواهی ملت مظلوم لیبی نزد جهانیتان گتردد و عواطت   تواندمی جز حقوق بشر
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به او  رساند و  ریز لیبیحکومت خون المللی را علیهجهانیان را با آن مردم همراه سازد و فشار بین
 ؟زوال آن رژیم سّفاک را رقم بزند

کته  دهتدمیافتد آشکارا نشتان و سایر کشورهای اسالمی خاورمیانه اتفاق می آنهه اخیرًا در ایران
 ۀدوستتانی شده است. تفسیرهای انسانبرای مسلمانان هم یک ضرورت تاریخ مطالبۀ حقوق بشر

حقتوق بشتر را بگیترد. در  ۀجای اعالمی تواندمیهای منطقه هرگز نحکومت های دینِی ایدئولوژی
ای از عالمان رسمی دین یا طالبان و القاعده گرای پارهتفسیرهای دیگر خشونت ،برابر این تفسیرها
گرا عمتاًل بته نیتروی این تفستیرهای خشتونت دوستانه باشدن تفسیرهای انسان قرار دارد، خنثٰی 
های ضتربه هتاحکومتستمدیدگان و در بندشدگان کشتورهای مستلمان علیته  ۀمقاومت و مقابل

حقتوق بشتر  ۀاعالمیت ۀگانتسیسازد. تنها محتوای مواد گیر میرا زمین هاآنو  کندمیشدید وارد 
گرا تأییتد و تقویتت و تفسیرهای خشونت ها را صریحًا و بدون امکانها و مقابلهاست که مقاومت

 .کندمیتحکیم 

هتای منطقته بترای مقاومتت و مبتارزه بتر ضتد اگر واقعیت این است که در جهان امتروز، ملتت
انتد و را برگزیده هتا ایتدۀ حقتوق بشتریافتۀ حکومتهای سازمانها و تبعیضعدالتیو بیها اختناق

مدعی شود خداوند  تواندمینیست یک انسان خداباور چگونه  هاآنپیش پای عماًل هم راهی جز این 
در برابر اعالمیۀ حقوق بشر، کته امتروز تنهتا سترمایۀ  تواندمیمخال  این حقوق بشر است؟ چگونه 

م کند که « حقوق بشر اسالمی»ای به نام هاست، ایدهها و مبارزهتئوریک این مقاومت تِمن »عل  ال ی س 
غن طلبد در مقتام عمتل روح نشده را میای که چون انطباق با شریعت اصالح؛ ایده«ی ِمن جوعو ال ی 

ستازد، افتراد بودن استت، نتابود میصرفًا به ختاطر انستان هاانسانحقوق بشر را، که آزادی و برابری 
 گونته وجاهتتو از هیچ کنتدمیهتای شتریعتمدار ستتمگر خلتع ستالح جامعه را در برابر حکومت

حقتوق  هاانستانالمللی برای فریاد و استغاثه برخوردار نیست. تردید ندارم امروز هم خدا از ما بین
 خواهد.بشر می

  





 1فرمان علیه فهم
مخالفت حکومت ما با علوم انسانی مخالفت فرمتان علیته فهتم استت. علتوم انستانی ریشته  
خالفتتت بتتا وحتتی مستتیحی در دارد. روشتتنگری ختتود را در مافکتتار و آرای دورۀ روشتتنگری در 

معنتا کترده « ها که از عالم فوق عقالنی الوهیت به انسان فترود آمتدهای از آموزهمجموعه»معنای 
این تعری ، از وحی مسیحی، موضع رسمی کلیسا در دوران روشنگری بتود و کستی حتق است. 

های مختلت  در زمینته یی بود کته کلیستاهاناآن تخّل  کند. این وحی منشأ و مبدأ فرمنداشت از 
 .کردمیانسان صادر زندگی 

زمینته را ی کلیسا را نقد عقالنی و اخالقی کردند. ایتن نقتدها هاناگذاران روشنگری فرمبنیان 
موضتوع ایتن شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و... آماده کترد. هایی چون جامعهبرای پیدایش دانش

هتای جمعیتسی و تاریخی و حقتوقی و اقتصتادی و... ها فهمیدن زندگی اجتماعی و سیادانش
افتنتد، ها چگونته اتفتاق میدادند که تحوالت گونتاگون جامعتهها نشان میانسانی بود. این دانش

بتاالخره چگونته جلتوگیری کترد و  هتاآنتوان از بینی کرد، چگونه میرا پیش هاآنتوان چگونه می
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هتا ایتن دانشهای زنتدگی انستان طرحتی درانتداخت. نیتوان برای عال  مشکالت و نابسامامی
 .بودند« پیشرفت و ترقی و توسعه»  ایدۀ ّو مردرحقیقت 

ایتن گتذاری کردنتد و بته ایتن جهتت کلیستا بتا را بنیان« اصل فهم علیه فرمان»ها این دانش 
 اطاعتتد. منطتِق فرمتان  نکردمیاتورتیۀ فرمان را ویران  هاآنسرسختانه مخالفت کرد، زیرا ها دانش

مخالفتت کلیستا ها فهمیدن و چگونه فهمیدن بود. که منطق این دانشوچراست، درحالیچونبی
فرمتان را کنتار های زیادی طول کشید. اما عاقبتت کلیستا ناچتار شتد منطتق ها دههبا این دانش

 3مجمتع واتیکتان در  دادن دست بکشد. این کار وقتی مبنای تئوریک یافت کهبگذارد و از فرمان
ای از مجموعته»( تعری  وحی را عتو  کردنتد. در آن مجمتع گفتنتد وحتی مستیحی 9114)

استت. ایتن ظهتور، در ایمان مسیحی  هاانساننیست، بلکه ظهور خداوند برای « های غیبیآموزه
گونته هیچ در برابترو ایمتان مستیحی  دشومیجایی و همگانی است، به فرمان منتهی نکه ذاتًا همه

علتوم انستانی و ستان . بدینگیتردمیفهم و تفسیر عقالنی از تحوالت زندگی دنیوی انسان قترار ن
خوبی از آن بتهتقریبًا تمام و کمال مورد پذیرر کلیسا قرار گرفتت و الهیتات مستیحی  حقوق بشر
 .استفاده کرد

نتد؛ ایتن کردمی، مردم این کشور با منطق فرمتان زنتدگی نپیش از ورود علوم انسانی جدید به ایرا 
اجتمتاعی و سیاستی و فرمان یا فرمان دین بود و یا فرمان سلطان. بررسی تحوالت گونتاگون زنتدگی 

گرفتت. گتویی همته نمیاقتصادی و تاریخی مردم این سرزمین موضوع عالقته و توجته کستی قترار 
تقلید محض استوار گشته بود. رنوشت و تقدیر بودند. تنها امور عملِی دین نبود که براساس محکوم س

حکومت مطلقتۀ فرمتان در امتر دیتن و مقتضای  °ند. این تقلیدکردمیدر سیاست و اقتصاد هم تقلید 
 «.الّدنیا لّدین وا فی امورِ  العاّمة   الّریاسة  »دنیا بود. این همان بود که در تعری  امامت گفته بودند: 

کترد. آن وقتی پای علوم انسانی به ایران باز شد، حاکمیت مطلقۀ فرمان رقیب خطرنتاکی پیتدا  
نبود، فهمیدن واقعیات زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی « فهمیدن»رقیب چیزی غیر از اصل 

توریتۀ فرمو تاریخی. این فهمیدن استبداد دینتی و ها این فهمیدنشدت زیر سؤال برد. را به هاناها ا 
ماندگی را نته سرنوشتت استبداد سیاسی در ایران را به چالش کشید، فقر و جهل و بیماری و عقب

حاکمتان را مستئول اصتلی های بشر ساخته و قابل عال  اعالم کترد و و تقدیر جامعه، بلکه آفت
پیشرفت شتدند. مطالبتۀ حقتوق برشمرد. مردم چشم و گوششان باز شد و خواستار توسعه و  هاآن

سیطرۀ ختود گرفتت. براستاس همتین را زیر  و دموکراسی و عدالت با قوت تمام جامعۀ ایران بشر
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و  روطهرخ داد؛ انقالب مش ایرانو مطالبات ناشی از آن بود که دو انقالب بزرگ در ها فهمیدن
 .ها خبری نبودبود، از این انقالبباز نشده  . اگر پای علوم انسانی به ایران9211 انقالب سال

ات پ  تجربیویوه و به شمار مردم ایرانهای تقریبًا صدساله و بیهای اخیر که فهمیدندر سال 
دموکراستی و حقتوق مطالبات ملت از حاکمیت را بسیار گسترده کرده و عطش  9211از انقالب 

انستانی علتوم شتیطان آمده است! علتوم « فهم»به جن  « فرمان»شدت یافته است دوباره  بشر
متردم راحتت « هتمف»م )سنگسار( کترد تتا اقتتدارگرایان از شتّر رج  شده است! این شیطان را باید 
نترم دوبتاره تقلیتد را در وکمال ترویج کرد تا فرمان در یتک کشتتزار شوند. خرافات را هم باید تمام

گاهی گذشتته را در گورستتان های صد ستال ها و فهمیدنشریان زندگی مردم جاری سازد و همۀ آ
 .جهل دفن کند

کشتور سی تنها راه حاکمیت ملت و نجتات تفسیر حقوقی قانون اسا»چند ماه پیش، که مقالۀ  
علیته فهتم از صاحب این قلم در اینترنت منتشر شد، یکی از مرّوجان شتدیدالّلحِن فرمتان « است

روشتن و گویتا گفت: اعتبار قانون اساسی هم بر امضای فقیه استوار است. این سخن نمونۀ بسیار 
اساستی را براستاس ن یک ملتت قتانون از سلطۀ فرمان علیه فهم است. در عصر حاضر، نمایندگا

نویستند و بته رأی میعنوان یتک میثتاق ملتی، درک و فهم عقالنی و تجربتی ختود از سیاستت، بته
و بتا آن زنتدگی  کننتدمیهای خود، آن را تصتویب ها و تجربهگذارند و مردم هم، براساس این فهممی
واقعیات سیاستی، اقتصتادی، ملت از  های یکها و تجربه. قانون اساسی محصول فهمیدنکنندمی

اعتبار چنین قانونی هم از امضتای  گویندمیفرهنگی و تاریخی خود است و نه محصول فرمان. وقتی 
کسانی با استظهارات  رسانند. گیرم کهبه قتل میرا « فهم»آید درحقیقت، با شمشیر فرمان، فقیه می

آید. این نظر چه ربطی به ایتن فتوای والیت فقیه می ازفقهی خود بپندارند که اعتبار قانون اساسی 
براستاس فهتم ختود از  درصتد متردم ایتران 12بتیش از ، 9211واقعیت دارد که پ  از انقتالب 

 !اعتبار آن را هم بر فهم و رأی خود استوار نمودند؟سیاست به یک میثاق ملی رأی دادند و 

یتاد شتمرد. ایتن دعتوی مترا بته ا شیوع علوم انسانی را موجب ضع  دین میسیرۀ حکومت م 
میترزای ی تنبیده االمدة و تنزیده الملدهاندازد که شاید چهل سال پیش، در کتتاب ای مهم مینکته

کتتتاب ام. نتتائینی در آن طلبان، خوانتتدههخواهی مشتتروطدر دفتتاع از آزادی و مستتاوات نتتائینی
 کننتدمینویسد: طرفداران آزادی و مساوات با اعمال و رفتار ما در طول قرون گذشته مخالفت می

نتام دیتن و و نه با خدا. در عصر ما هم مطلب از همان قرار است. علوم انسانی با اقتتدارگرایان بته 
 .و نه با خداپرستی کندمیغیر دین ستیز 
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نظترات سخن دیگری هم در باب دموکراسی دینی و غیر دینی دارم. صاحب این قلم در آخرین  
 مسألهاین مکتوب خود تأکید کرده است که دموکراسی  دینی و غیر دینی ندارد. اینک، که دوباره به 

صت   درمباد کته، تحتت عنتوان دموکراستی دینتی، ناخواستته  دهممی، هشدار دشومیدامن زده 
جریتان داشتته که در اندام دموکراسی باید  خونمنادیان و مروجان فرمان علیه فهم قرار گیریم. آن 

تعریفتی از باشد سراسر از جن  فهتم و تحلیتل عقالنیتت و انتختاب استت. متن تتاکنون هتیچ 
ون باشتد. چتصورتی آشکار یا پنهان فرمان را بر فهتم غالتب نکترده ام که بهدموکراسی دینی ندیده
آب بته آستیاب تنها تعبیری قابل دفاع نیست، بلکته رسد دموکراسی دینی نهچنین است به نظر می

 .کنندمیریزد که صحنۀ جن  فرمان علیه فهم را رهبری کسانی می

متأستفانه انتد، کشور ایران را از خار  تحت فشار قرار داده های اقتدارگرای جهان  اگر قدرت 
علیته فهتم را هم اقتدارگرایان این جامعه جن  روانی ناخواسته و فرسایندۀ فرمان در داخل کشور 

 .بریماند. ما در جن  فرمان علیه فهم به سر میبر مردم ما تحمیل کرده
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 1روزگار معاصر در شنایسدین
بیان اختصار، به رخ داده ه در نیم قرن اخیرکوتاه، سه تحول مهم در جهان ادیان را، کدر این نوشتۀ 

 :کنممی

 آیا تعریف دین ممکن است؟

هنگام تعری  را، که دانشمندان تا آن  48شناس دین در امریکا، روان ،2جیمز لوبا، 9193در سال 
ود خترا مورد انتقاد قترار داد و بترای تعریت  متورد نظتر  هاآنبرای دین داده بودند، برشمرد و همۀ 

بته چنتد اینجتا های جدید متعدد از دین داده شده است. در . پ  از وی هم تعری 3استدالل کرد
گفتت دیتن تعری  دین میدر  : کانتکنممیتعری  دین از چند فیلسوف و دانشمند برجسته اشاره 

گفتت دیتن می الیرماخرشتآن است که انسان وظای  اخالقی خود را اوامر خداونتد تلقتی کنتد. 
که با تجربۀ خاصی از جهتان همتراه استت. رودلت  احساس وابستگی مطلق انسان به خداست 

استت از تجربتۀ خشتیت و جذبته در برابتر امتر قدستی. فریتدریش گفت دیتن عبتارت می 4اوتو
                                                                                                                                                              

 .9214 فروردین 31 چهارشنبه،: اینترنتی نشر تاریخ .1

2. James H. Leuba 

3. Fritz Stolz, Grundzüge der Religionswissenschaft, S11; UTB Für wissen shaft 1997. 
4. Rodolf Otto 
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ترین پدیدۀ ادیتان استت. همتۀ قاد به خداوند محور همۀ ادیان و عبادت  مرکزیگفت اعتمی 1یلراه
ی نداشتتند و هتانادانشمندان طرفدار دین بودنتد. دانشتمندان دیگتری بودنتد کته بتا دیتن میاین 

انتد کردهای دین را تعری  نیز به گونه هاآناند. های گوناگون به نقد دین پرداختهمنظرها و موضعاز 
هتایی از تعری شناستان هتم شناستان و مردمشناسان، جامعهاند. رواننقد آن دست یازیدهگاه به و آن
 اند.داده دین

هتتای مشتتهور و شناستتان خصوصتتًا در قتترن بیستتتم، بتترای تمتتام تعری تحقیقتتات وستتیع دین
تقریبتًا شتناس مشهور از دین، موارد نقض یافته است و به این جهت امتروز دانشتمندان دینغیریا 

 کننتدمیکوشش فراوان  هاآنتوان از دین تعری  مشخص و دقیق داد و نیز نظر دارند که نمیاتفاق
 دانان از دین جدا کنند.شناسان را از تعری  الهیهای روشمند دینتا بررسی

 دیتن، بلکه از ذات یتک گویدمیطورکلی سخن نبه« ذات دین»تنها از های اخیر، کسی نهدر دهه
. گویتدمیمعّین هتم، چتون ذات دیتن مستیحیت یتا ذات دیتن استالم یتا ذات بودیستم، ستخن ن

ند. تعبیتر ذاتیتات و عرضتیات شتومیادیان، خصوصًا ادیان بزرگ دنیا، در تحول و تغییر دیده تمام 
طور کتته آیتتد. همتتانشناستتی نتتامفهوم و نتتامقبول بتته نظتتر میدیتتن یتتا آن دیتتن از نظتتر دینایتتن 
دقیق مرزهای بیرونی یک دین با دین دیگتر بستیار مشتکل شتده استت. معلتوم شتده  کردنمعّین

ها و ها و عاطفتتتتههتتتتای گونتتتتاگون، احستتتتاسهای گونتتتتاگون، عقالنیتاستتتتطورهکتتتته 
های اخالقی و دستورات عملی گونتاگون از های گوناگون، ارزرگوناگون، تجربههای بینیجهان

آسانی ند. دیگر بهشومیو گاهی ادیان دچار تحوالت بنیادین  کنندمیدین جا عو  این دین به آن 
با داوری منفی گفت دین فالن شخص یک دین التقاطی است. در عصر حاضر، بسیاری توان نمی

انتد. در یتک نشستت علمتی، بتا افراد یک دیتن التقتاطی دارنتد کته ختود آن را انتختاب کردهاز 
مستیح ایمتان داشتت، امتا  م که گرچه به عیستیردکمیوگو کشیش دانشمند پروتستان گفتیک 

االدیان، ایتن وگوهای بینهای گفت. در نشستکردمیطلب « ذن بودیسم»ار را از درونیآرامش 
ام. ام و هم مسیحی و هم مسلمان و هم بتوداییهم یهودی گویدمیام که یکی را مکرر شنیدهجمله 

م! تعجتتب نکنیتتد ایتتن یتتک واقعیتتت استتت کتته مرزهتتای ادیتتان در نیستتت هتتاآنکتتدام از هیچامتتا 
های ادیان بزرگ دنیا با علتم، فلستفه، هنتر و ادبیتات نیتز مستتمرًا در شدن است. نسبتگمحال 
تغییر و تحول است و نیز پ  از یک دورۀ غیبتت دیتن از حتوزۀ عمتومی زنتدگی انستانی در حال 

ای از ادیتان بتزرگ دنیتا . پارهدشومیحوزۀ عمومی دیده  های بارزی از بازگشت آن بهنشانهاروپا، 
                                                                                                                                                              

1. Friedrich Heiler 
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مختتال  بودنتتد، بتتا حقتتوق بشتتر اصتتلی عصتتری آشتتتی  ه بتتا حقتتوق بشتترکتتمستتیحیت، چتتون 
حال، بسیاری از مسلمانان جهان اند و درعینزا در اسالم فعال شدههای خشونتظرفیتاند. کرده

انتد. در بستیاری از ادیتان، ختدا از بیترون بتته درون افظیفقته سیاستی ستنتی در حتال خداحبتا 
در بطن ادیان ابراهیمتی، کته براستاس اعتقتاد  گویندمیای از دانشمندان رفته است. پاره هاانسان

همگتانی بتدون ختدای متشتخص در حتال  داریدیتنانتد، یتک خدای متشخص پدیتد آمدهبه 
هتای جدیتد یکتی پت  داریدین. گیتردمی )ختدا( را« الته»دارد جای « الوهیت»است. ظهور 

آور در جهان ادیان، که پ  از قترن نتوزدهم بته وقتوع آورند. تحوالت شگفتدیگری سر برمیاز 
 را بیان کرد. هاآناینجا از آن است که بتوان در  بیشترو در حال اشتداد است، بسیار پیوسته 

دستت ص کنند، اعتبار معرفتی آن را بته ند ذات دین را مشخکردمیدر گذشته، دانشمندان کوشش 
های دهتهبودن آن را نشان دهند و غیتره. امتا در آورند و منشأ پیدایش آن را بیابند یا ویوگی وحیانی

هتا فرهن های تتاریخی ها دین را در بستر زمینتهجای این رورها بهشناساخیر، بسیاری از دین
بررستی ی معنتادار 2هاای از ستمبلمجموعهو تفسیر  1تباطارو هر دین را از منظر  کنندمیمطالعه 

پذیرنتد و بته شتناختی را نمیفروکاستن دین به یک پدیدۀ روانی یتا جامعه. این دانشمندان کنندمی
آورنتد. شناسی دین به حستاب میشناسی یا روانشناسی را مستقل از جامعهدیناین جهت دانش 

را  هتاآنهتای دینتی فرستند و گیرندگان پیامهای دینی چه پیامی میبفهمند سمبلخواهند می هاآن
هتای متادی دینتی، تنها کلمات و جمالت دینتی، بلکته داده. نهکنندمیفهمند و تفسیر میچگونه 

های بدنی آیینی فردی یا جمعتی و...، چته ها، حرکتها، رقصها، شمایلتصویرها، بارگاهچون 
آورنتد و میتان امتور دینتی در میتان ختود و نیتز بتا از چته نتوع را پدیتد میو ارتباط  دهندمیمعنا 
ها اثرهتای داننتد کته ایتن ستمبلهایی برقترار استت؟ آنتان میعناصر فرهنت  چته نستبتسایر 

گذارنتتد و ممکتتن استتت رونتتدهای اجتمتتاعی برجتتای می 3ستتازاحساستتی و ضابطهشتتناختی، 
  4هنگی و اجتماعی معّینی را با یکدیگر تغییر دهند.های امور فرفرهنگی پدید آورند و نسبتو 

زبتتان شناستتان آلمانیای از دینوستتیلۀ عتتدهدر اولتتین مقالتته از یتتک کتتتاب ستتودمند، کتته به
را  هتاآنشناستانۀ منتشر شده و آخترین نظرهتای دین 3293مجموعه مقاالت در سال صورت به

 یم:خوانمی، چنین دهدمینشان 
                                                                                                                                                              

1 .kommunication 

2. symbol system 
3. normativ 
4. Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Band1, S32-33 Kolhamer 1988. 
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شتناخت شدن این حقیقت که هرگونته زدایی از هرگونه متعلق شناخت و معلومیعتزدایی و طبذات
تفکر از زبان ممکن نیستت و شدن این حقیقت که تفکیک است و نیز معلوم 1مسبوق به یک منظر

دیتده  2ها امر تفسیریهمۀ دانششدن وابستگی تفکر و زبان به قدرت موجب شده که امروز معلوم
و طبیعت دین سخن نگویند و هتر دیتن را یتک امتر شناس نیز دیگر از ذات دین شوند. دانشمندان

 4شود. بررسی« گفتمان»و در ارتباط با قدرت و شرایط و امکانات  3تفسیری بدانند که باید در روند

های سمبلکه  دشومیشناسی، یک دین هنگامی دچار بحران تر آوردیم، از نظر دینبنابر آنهه پیش
گرفتن و پیتام دینتی )معنتوی( فرستتادن را از دستت شترایط و امکانتات و توانتایی ارتبتاطآن دین 

آن دیتن دچتار بحتران شتده استت و ، دشومیه دین یک ایدئولوژی تحمیلی ک آنجا. مثاًل دهندمی
رمتاجرا چتون  خورنتد و نامتعتادل تلوتلتو میی هاانستانپیروان آن دین در این جهتان پیهیتده و پ 

 چگونه باید زندگی کنند! دانندنمی

 چرخش هرمنوتیکی در مفهوم وحی

آختترین تحتتول مفهتتوم وحتتی در الهیتتات مستتیحی را، کتته یتتک چتترخش هرمنتتوتیکی استتت، 
 چنین توضیح داد:توان می

ای گتزاره« ختدا وجتود دارد». پرسش از عقالنیتت ایمتان بته ختدا ایتن نیستت کته آیتا گتزارۀ 9
آوریم کته ختدا وجتود دارد، آیتا ه چرا و چگونه ایمان میکاست است یا نه؟ آن پرسش این معقول 

را « ختدا وجتود دارد»آوردن به خدا مشتروعیت و حقانیتت عقالنتی دارد؟ آیتا اگتر فرضتیۀ ایمان
ایم؟ بنتابراین، به حساب آوریم و به آن ترتیب اثر دهیم، کاری عقالنی )اخالقی( انجام دادهحقیقت 

 وجود خدا را اثبات کنیم. توانیممیخدا را اثبات کنیم؛ زیرا ن این صدد نیستیم که وجوددر 

یتتک  اینکتتهورزیتتدن بتته ختتدا مشتتروعیت و حقانیتتت عقالنتتی دارد، مگتتر . معتقتتدیم ایمان3
بخش علیه این مشروعیت و حقانیتت اقامته شتود و متا نتتوانیم بته آن دلیتل خدشته معرفتدلیل 
 ه است.کنیم. تاکنون چنین دلیلی اقامه نشدوارد 

                                                                                                                                                              

1. perspektiv 
2. hermenutik 

3. kummonikation 

4. Michael Stausberg, Religionswissenschaft, Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2012. 
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مستیحیت در برابتر ادیتان گذشتۀ مسیحی برای اثبات حقانیتت انحصتاری  1«الهیات دفاعی. »2
وحتی(  تاً )مستامح Offenbarugکه تنها مسیحیت است که بر  کردمیدیگر از این موضع حرکت 

خداوند با ظهور عیسای مسیح در زمتان و خداوند مبتنی است و ایمان ویوۀ مسیحی این است که 
گفتته استت( و ایتن حادثته استاس ایمتان کان معّین واقعًا خود را آشتکار کترده استت )ستخن م

این ایمان پدید آید! در این الهیتات دفتاعی، مسیحیان است. بنابراین، الزم بود وحی اتفاق بیفتد تا 
ند. وجود خدا یک مدعای قابتل کردمیفر  وحی را منشأ و اساس ایمان مسیحی و مقدم بر آن 

با دالیل عقلی وجود ختدا را اثبتات  توانیممیبود: ما چنین  مسألهآمد. صورت ات به حساب میاثب
خود را با ظهور عیسای مسیح آشکار کرده است و ما بته ایتن کنیم پ  خدا قطعًا هست. این خدا 

ارۀ بخش دربتهای معرفتتچنان آموزهاین حادثۀ ظهور، خداوند آنایم. در آشکارکردن ایمان آورده
بتا  هاانستانافتتاد، تعلیم کرده که اگر وحتی اتفتاق نمی هاانسانخودر به ذات و صفات و افعال 

هتای وحیتانی از نظتر محتتوا ها نداشتند. بنابراین، معرفت حاصتل از آموزهآموزهآن تعقل خود راه به 
حیتانی نته واست. چنانکه حادثۀ وحی  خود فوق طبیعی )معجزه( است. معرفت  2«طبیعی فوق»

جهان، بلکه معرفتتی های انسان در این معرفت مستقیم عقالنی است و نه معرفتی محصول تجربه
 است از نوع سوم که در هیچ دین دیگری جز مسیحیت وجود ندارد.

وحی اند، تصویر فوق از دانان مسیحی بدان پرداختهای از الهیه عدهکبنابر تأمالت جدید الهیاتی، 
ال کدو اشاین  هاآنترین ه مهمکاند ردهکال عمده بر تصویر فوق وارد کست. چند ِاشقابل قبول نی

اعتقتاد کته محتتوای ( این 3ه حادثۀ وحی واقع شده است. کرد کتوان با یقین ادعا ( نمی9است: 
قابل فهم و قابل دفتاع ر انسان( است کوحی یک معرفت مافوق طبیعی )مافوق قدرت تعقل و تف

 طور خالصه چنین است:به هاآنشناختی دارند و تقریر ال  هویت معرفتکدو ِاش نیست. این

ایتن : این مدعا که وحی واقع شده است بر یک ادعای پیشین استوار استت و آن ال اولکتقریر ِاش
وحتی هتم ننده وجود نداشته باشد، کننده وجود دارد. اگر خدای وحیکه یک خدای وحیکاست 

 تتوانیممیچگونته ایم که وجود خدا را اثبات نکتردهه درحالیکپرسش این است  وجود ندارد. حال
نبتودن ختدا بته ممکننبودن اثبتات مدعی شویم خدا وحی کرده است )سخن گفته است(. ممکن

 .دشومیادعای وقوع وحی منتهی 

                                                                                                                                                              

1. apologetik 

2 . supernatural 
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انتد هتتاب مقتدس را چنتد گونته معنتا کردکبتودن محتتوای وحتی : فوق طبیعیتقریر ِاشتکال دوم
 بودن چیست؟خالی از ِاشکال نیست. معنای فوق طبیعی هاآنکدام از هیچکه 

هتای متنها و ای است از گزارهه محتوای معرفتی فوق طبیعی وحی مجموعهکیک نظر این است 
فوق طبیعی اند؛ چه معانی و چه الفاظ. نظر دیگر این است که آنهه فوق طبیعی هااینو همۀ  هاآن

تتاب مقتدس بتوده کار نویسندگان کهاست. بیان لفظی آن محتواها تواهای معرفتی گزارهاست مح
 است و فوق طبیعی نیست.

ه ذات متعتالی ختود را بتر نویستندگان کترده، بلکتنظر سوم این است کته خداونتد گتزارۀ وحتی ن
هتای واناییبتا ت هتاآنهتای هتا و متنصتورت گزارهار کرده و آنان آن ظهور را بهکمقدس آشتاب ک

 اند.ل دادهکاند و شردهکخود بیان بشری 

 ال مشترک وارد شده که تقریر آن چنین است:کگانه، یک اشبر این تصورات و تصویرهای سه

از یتتک طریتتق غیتتر طبیعتتی یتتک  توانتتدمیپتتذیریم خداونتتد، چتتون قتتادر مطلتتق استتت، متتا می
تتاب مقتدس القتا کپیامبران و یا نویستندگان  ای فوق طبیعی را با متن یا بدون متن بهگزارهمعرفت 

ن استت کتار گردانتد. امتا چگونته ممکآش هاآنبفهماند یا بدون استفاده از گزاره خود را به ند و ک
ه، در فتالن متورد معتّین، آن فهمانتدن از طریتق غیتر طبیعتی، یتا کتثابت شتود  هاانسانما برای 

عینه از سوی خدا القا شتده استت؟ بفالن متن معّین  خدا خود را اتفاق افتاده است و یاردن کارکآش
 قابل اثبات نیست! هااینرسد میبه نظر 

نیتز ی اهنتاهای جداگالکبر آن ِاشکال مشترک که بیان شد، بر هرکدام از نظریات فتوق ِاشتعالوه
 چنین است: هاآنترین ه عمدهکوارد شده 

ظ آن وحتی الهتی استت؛ زیترا در ایتن متتن تتاب مقتدس بتا معتانی و الفتاکتوان گفت متن نمی
گذشتته  هتاآنه زمتان اعتبتار کته خالف واقع است و یا مطتالبی وجتود دارد کوجود دارد مطالبی 

بگتوییم  تتوانیممی، نگویتدمیو نه دروغ  کندمیه خداوند نه گمراه کمفرو  این است است. اگر 
 تاب مقدس از سوی خدا آمده است.کمتن 

انتد: متا التتزام ختود بته دادن بته ایتن نقتد، چنتین گفتهألهان مسیحی، در مقام پاستخای از متپاره
تتاب ظترف کتفسیر این ، اما در مقام فهم و کنیممیتاب مقدس را حفظ کمتن   1بودنملفوظوحی 

                                                                                                                                                              

1. verbale inspiration 
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ه کت کنیممتیفهم تفسیر پیشتاب را براساس این ک. ما این کنیممییک کو مظروف را از یکدیگر تف
برقرار شده است. در ایتن  kommunikationداوند و انسان با اقدام خداوند یک ارتباط/ میان خ

ظرف فرهن  مفهتوم و معقتول عصتر نویستندگان در  هاانسانردن، پیام خداوند به کارتباط برقرار
از آن وجود نداشته است. پیام خدا مظتروف استت و تاب مقدس فرستاده شده است و راهی غیر ک

، به دشومیتاب مقدس دیده که در کسخن خطا و نامقبول، ظرف آن پیام است. هر  فرهن  عصر
مظروف، یعنی پیام الهی، از هرگونه خطا عتاری و مصتون استت. آن ظرف مربوط است، اما خود 

 :دهدمیچنین توضیح این نظریه را   1سوینبرن

اطتراف ه از کتو ثابت است  فر  کنیم اهالی یک فرهن  معّین معتقدند زمین یک قطعۀ مسطح 
ت کتسوی حرآن سوی و های متعددی به این با یک گنبد آسمانی پوشانده شده و در آن گنبد چراغ

ایتن حقیقتت را وحتی خواهد برای اهالی این فرهن  از طریق یک پیامبر . حال، خدا میکنندمی
ایتن مقتام، خداونتد در ه سراسر هستِی جهان صد در صد به وجود خداوند وابستته استت. کند ک

ه ایتن کتستخن وادارد ند؟ آیا او باید پیامبر خود را از طریق وحی به گفتن ایتن کچگونه باید عمل 
هتای آن چراغ دهتدمیدارد و اجتازه ه این قطعۀ مسطح را زیر آن گنبد استوار نگاه متیکخداست 

ه کته ایتن خداستت کوادارد این سخن او باید پیامبر را به گفتن  اینکهآسمانی به دور آن بگردند؟ یا 
دار احاطه شده استت پدیتد چراغه با گنبدی کبینید ای مسطح میآنهه را شما با چشمانتان قطعه

الزم استت خداونتد پیتامبر را  اینکهیا توصی  درست علمی آن چیست  اینکهاز  آورد، قطع نظرمی
ه این خداوند کگاه بگوید دهد و آنجهان بوادارد تا نخست یک توصی  علمی درست از وضعیت 

 آورد؟میردیم، پدید که توصی  که این جهان را، کاست 

تنهتا شدن ندارد. گونتۀ دوم نیتز ان فهمیدهکوجه امهیچگفتن، در آن فرهن ، بهگونۀ سوم از سخن
 تنها شتکلن است قابل فهم باشد. بنابراین، کر فلسفی هستند ممکه اهل تفکبرای عدۀ معدودی 

گفتتن از گونتۀ ن است خداوند پیام خود را با آن به عموم مردم برساند، ستخنکگفتن، که ممسخن
 فهمند.اول است؛ زیرا عموم اهالی آن فرهن  آن سخن را می

شتکل ه خطاناپتذیر استت، و کته میان اصل پیتام، کای جز این نیست معتقد است چاره سوینبرن
، فترق دشومیه وابسته به فرهن  هر عصر است و پیام با آن بیان کن خطاپذیر آن پیام، شددریافت

 یک گردد.کگذاشته شود و آن دو از یکدیگر تف

                                                                                                                                                              

1. Swinburne 
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یتک روشتن و قابتل دفتاع که تفکتال اساستی دارد و آن ایتن استت کحتل فتوق یتک ِاشتاما راه
اپتذیر استت، از ظترف آن ه بنابر فر  یک محتوای فتوق طبیعتی و خطانک)اصل پیام(، مظروف 

یتک وجتود نتدارد. شتاید کفرهن  عصر میسر نیست، چون معیارهای روشنی برای این تفیعنی 
تاب مقدس با طبیعتت مترتبط استت از آنهته در آن متثاًل بته کن است آنهه را در کگفت ممبتوان 

ه کتنتد مارد. امتا قلمترو وستیعی بتاقی میکیک کدیگر تفکلی اخالقی مربوط است از یکاصول 
ه کتتوان هستۀ اصلی و مشتخص آنهته را میسر نیست. مثاًل چگونه می آنجامورد نظر در یک کتف
شتناختی مقدس دربارۀ خدا گفته و عاری از خطاستت )بنتابر فتر ( از آن اجتزای جهانتاب ک

ه مربوط بته فرهنت  عصترند و خطابردارنتد امتا آن هستته کشناختی، شناختی یا هستیانسانیا 
لیتت  موردهتتا و که بایتتد تکتت آنجتتارد؟ حتتتی در بتتاب اختتالق هتتم کتتانتتد، جتتدا ردهکاطتته احرا 

عمال  یتک میستر نیستت. التتزام بته کتاب مقدس روشن کرد، این تفکمشخص را از نظر اخالق ا 
آوردن و دریتتافتن موضتتوعات مشتتخص و معتتّین از دستتته بهکتتانجامتتد می نجاارور بتتدایتتن 

. بته عبتارت دشتومین کاساس ایمان مسیحی قرار گیترد، نتاممه بنابر فر  باید کمقدس تاب ک
های شتناختی ن نیست خدا پیتام ختود را جتز در لبتاس رستانهکه ممکدرست به این علت دیگر، 

 تتابکدام اظهتار از اظهتارات کتتتوان تشتخیص داد برستاند، نمی هاانستانخطابردار بته انسانی 
 سوی خداست!شده از یک اظهار عاری از خطا و وحی مقدس

روی صتورت مشتخص انگشتت توان بهه نمیکتمامی آنهه گفتیم تنها مربوط به این مطلب است 
وحتی شتده ه آن متن یا آن آموزه از سوی خدا کرد کهایی گذاشت و با اطمینان ادعا متن و یا آموزه

است که چگونته باید مورد بررسی قرار گیرد و آن این اینجا است. اما هنوز موضوع مهم دیگری در 
هتای از معرفترستد، ممکن است آن معرفت فوق طبیعی را )بنابر فر (، که به یتک انستان می

دام از معرفتت کتهرطبیعی او جدا کرد تا بتوان گفت آن معرفت فوق طبیعی است. به عبارت دیگر، 
 ند؟شومیهایی از یکدیگر جدا طبیعی و معرفت فوق طبیعی با چه ویوگی

زبتان کتتاب مقتدس زبتان فرهنت  متردم  گویتدمیدر بتاب وحتی  Kommunikationتئوری 
پرستیم اگتر متتون کتتاب مقتدس، کته است که برای آن مردم قابل فهم بوده استت. متا میعصر 
را دربتر دارد، چگونته  هاانستانمفروِ  این تئوری، همان شبکۀ مفهومی قابتل فهتم بترای بنابر 

گاهانته یتا ایتن احتمتال را رد کترد کتتوان می ه ممکتن استت آن متتون  محصتول تفکتر و تأمتل آ
ای دیگتر تصتور کننتد و پردازی نویستندگان باشتد. گرچته ختود گونتهصورتگری و خیالنیروی 

گتتاه نباشتتند؟ اگتتر بگتتوییم بیاز  های ی کتتتاب مقتتدس، کتته از همتتان شتتبکههتتاناحقیقتتت امتتر آ
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بیعتی را دربتر دارد کته ممکتن نیستت چنان محتوای فوق طزبان طبیعی ساخته شده، آنمفهومی 
باشد، در این صورت ضروری است این مدعا با دلیل یا دالیلتی  هاانسانتفکر و تخیالت محصول 

توانستت ممکتن باشتد کته خار  از متن استت بته اثبتات برستد. ایتن اثبتات در صتورتی میکه 
تتر گفتتیم کته ایتن اثبتات شدن حادثتۀ وحتی را بته اثبتات برستانیم، امتا پیشتوانستیم واقعمیما 

 رسد.به نظر میناممکن 

 اند:اند و چنین گفتهل فوق پرداختهکای از متألهان به حل مشحال، پارهدرعین

رده استتت او فقتتط و فقتتط ختتود را بتته کتتفتتوق طبیعتتی وحتتی ن ایخداونتتد محتواهتتای گتتزاره
ه فتوق طبیعتی کته خداوند کارد بودن معنایی غیر از این ندطبیعی رده است. فوقکار کآش هاانسان
ارشتدن و بیتان لفظتی کای مرتبط به ایتن آشار شده است، اما پیدایش محتواهای گزارهکآشاست 

ه متناسب با فرهن  محدود زمتانی کست هاانسانکه در کتاب مقدس آمده، محصول خوِد ، هاآن
ای تتی ایتن بیتان گتزارهانتد. حردهک  کارشدن را منعکه خطابردار است، آن آشکانی خود، کمو 
ستت. در ایتن صتورت آنهته در هاانسانار کتکترده کتار خداونتد نیستت و ار کخدا ختود را آشته ک

 ار شده است.که آشکه ذات خداوند است کای نیست، بلمحتواهای گزاره نامفهوم است،وحی 

یک ، اما دشومیاالت پیشین برطرف کتردید، در این مدل الهیاتی از تصور وحی، بسیاری از اشبی
نامتناهی و فوق ن است ذات که چگونه ممکماند و آن این است پرسش بسیار مهم بدون پاسخ می

محتدود زنتدانی انی متنتاهی و کته در تصورات و تصدیقات زمانی و مکطبیعی خداوند بر انسان، 
از طریتق های انستان محدودیتسبب ارشدن بهکار شود؟ اگر دوباره گفته شود این آشکاست، آش

، در ایتن صتورت گیتردمیانجتام ه بترای او مفهتوم استت کتصورات و تصدیقات محدود انسانی 
محصتول  دشتومیوحیتانی تصتور ه آنهه معرفت ک دشومیو معلوم ن کندمیاالت پیشین عود کاش

 آید؟های خود انسان است یا از سوی خدا میتوانایی

ذات ه که بگویند آنهه درست نیست بگوییم این است کرسیده  بدانجاها ها و پاسخباالخره پرسش
همان حتال ه در کان معّین ظاهر شده، درحالیکنامتناهی خداوند در فالن حادثۀ معّین یا زمان و م

حادثته یتا زمتان و ظهور نداشته است. این تصور  ختدا را در  هاناکو م هاناها یا زمدر سایر حادثه
موجودات جهان را در همتۀ آورد، اما اگر همۀ را متناهی به شمار میو او  کندمیان معّین حب  کم

ختر و الظتاهر و اآلاالول و  هتو»ظهورات این جهانی خداوند بدانیم و خداوند  هاناکو م هانازم
های همۀ موجتودات  آشکارشتدنصورت،  این آید. درالی پیش نمیکتصور شود، هیچ ِاش «الباطن
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دیده خواهد شتد و البتته انحصتار وحتی آمد و سراسر جهان  وحی الهی  خداوند به شمار خواهند
 الهی به مسیحیت از میان خواهد رفت.

االت پیشتین دقیقتًا مربتوط بته ایتن متدعای که اشتکتآیتد هتای فتوق چنتین برمیاز همۀ بحث
ان معّینی، از طریتق ظهتور ختود در عیستای مستیح، یتک که خداوند در زمان و مکاست قطعی 
آن  هاانستانرسانده استت و  هاآنبه  هاانسانمعرفتی فوق طبیعی و دور از دسترس عقل ی محتوا

اند و آن معرفت اساس ایمان مسیحی قرار گرفته است و چون اند و فهمیدهردهکدریافت معرفت را 
ی دیگتتر اتفتتاق نیفتتتاده هتتاناو مک هتتاناخداونتتد اختصتتاص بتته مستتیحیان دارد و در زمظهتتور 

  1منحصرًا از آِن دین مسیحی است.حقانیت 

موضتوع دان نامور مسیحی در ص  مقدم کسانی قرار دارند که با توجه به نقدهای پیشین، دو الهی
 چنین است: هاآنترین نکات مورد نظر اند. مهمای دیگر فهمیدهوحی را به گونه

ی اتفتاق افتتتاده استتت وحتت آنجتتا. ممکتن نیستتت در متورد معّینتتی بتتا یقتین ادعتتا کنتتیم کته در 9
گونته وحتی خود را آشکار کرده است(. اما معنای این سخن ایتن نیستت کته اصتاًل هیچ)خداوند 

نیفتاده است. ممکن است ما ایمان داشته باشتیم کته در متورد خاصتی وحتی اتفتاق افتتاده اتفاق 
تیب، ایمتان متا بته ترولی این ایمان با دلیل غیر قابل تردید پشتیبانی نخواهتد شتد. و بتدیناست، 
 نخواهد بود.« فرضیه»وحی در هر مورد معّین بیش از یک وقوع 

معرفتی . اگر ابزاری در دست نداریم که بتوانیم با آن یک سامانۀ معرفتی فوق طبیعی را از سامانۀ 3
صتورت، اینتتر گفتته شتد(. درکه پیشو محتواهای معرفتی آن تمییز دهیم )چنان هاانسانطبیعی 

بتدان ایمتان دانیم و ای وحتی متیصتورت فرضتیهمکن نیست محتوایی را که در مورد خاصی بهم
آیتد، بلکته میک و دریافت انسان ادراهای آوریم، چیزی فر  کنیم که از بیرون قلمرو تواناییمی

 تشتخیص تواندمیصورت است که انسان باید آن را با قلمرو معرفت انسانی مربوط بدانیم و دراین
ممکتن استت محتتماًل دهد که مثاًل در مورد معّینی یک محتوای معرفتی ختاص وجتود دارد کته 

گو و قابتِل بحتث و پاستخوحیانی باشد. اما آن محتوا درهرحال باید در برابر نیروی خترد انستانی 
 وگو باشد.گفت

                                                                                                                                                              

1. Heinrich Döring..., Den Glauben denken: neue Wege der Fundamentaltheologie, Freiburg : Herder, 

1993, S11-81. 
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، دشتومیده آن معرفتِت محتتماًل وحیتانی، کته در متورد معّینتی دیت اینکته. بنابراین، تشخیص 2
های طبیعتی انستان ممکتن استت وسیلۀ اصتول و قواعتد شتناختوحی است یا نه تنها بهواقعًا 

 الغیر.و 

وحتی بودن آن محتوای وحی ممکن نیست این باشد که . نتیجه این است که معنای فوق طبیعی4
بتودن آن طبیعتی ریزد. معنای فتوقی اصول و قواعد و سامانۀ معرفتی انسان را درهم میهاناامک
کته او بتا های آن معرفتت، در موردهایی ویوه سرچشمه کندمیاین باشد که مؤمن تجربه  تواندمی

است. متؤمن طبیعی  خوِد معرفت فوق اینکهطبیعی است و نه ابزارهای انسانی آن را دریافته، فوق 
بته آشکارشتدن یگتر آن را که به او وحی شده است )و به عبتارت د کندمیاین تجربه را چنین بیان 

)وحتی( یتک تعبیتر (. بنابر این تتأمالت، تعبیتر آشکارشتدن خداونتد کندمیخداوند به او تفسیر 
های دیگتری از گونته هاآنخداوند که در کنار است برای نوع خاصی از ظهور و شناخت  1تفسیری

 ظهور و شناخت خداوند نیز وجود دارد.

کاتولیک و پروتستان هستتند کته در دان دو الهی 3و پاننبرگ 2رل رانردر الهیات کنونی مسیحی، کا
، مطترح و آن را دنبتال دهتدمینوینی را نشتان  4باب معنای وحی این تعری  جدید را، که پارادایم

گونته اند و آنی را از میتان برداشتتهمعرفت فوق طبیعتی و طبیعتدان مرز میان اند. هر دو الهیکرده
هتای معرفتتی انستان قترار آیتد، در قلمترو تواناییبه دست میشناخت خدا را، که از طریق وحی 

ی را کته وحت وحی یا شدعور مرمدوزتاب کدر  محمدحسین طباطباییاند )مقایسه کنید با تعبیر داده
تر ای نتازلاند که این معرفت در مرتبتهنامیده است( و هر دو تصریح کردهیک شعور مرموز انسانی 

تتوان گفتت فتالن )دیگتر نمی 5تردید، که با دلیل اثبات شده باشتد، قترار دارداز معرفت غیر قابل 
متا  نفسته حجتت استت، چتهکه آن را خدا گفته و گفتتۀ ختدا فیاست برای آن« حجت»معرفت 

 نفهمیم(.بفهمیم و چه 

ختدا تنها شناخت وحیانی انسان، بلکته هرگونته شتناخت انستان از طورکلی نهمعتقد است به رانر
این است های انسان از خدا مسبوق به فوق طبیعی است. فوق طبیعی به این معنا که تمام شناخت

گاهی درونی مکنون از . هکندمیکه خدا خود را به انسان آشکار  خداونتد دارد. ر فرد انسانی یک آ
                                                                                                                                                              

1. hermenutik 

2. K. Rahner 

3. W. Pannenberg 

4. paradeim 
5. Ebd, 69. 
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گاهانته مطترح آنهه را انسان به چیتزی غیتر از بته  کنتدمیصورت یک شناخت طبیعی از خدا و آ
گاهی درآوردن و فرم   1بخشیدن به آن حضور نیست.آ

طبیعتتی را چنتتین کنتتار  هتتم تقستتیم معرفتتت انستتان از ختتدا بتته طبیعتتی و فتتوق پتتاننبرگ
شدن وحی هتر مدعاهای ایمانی مسیحیت چه درباب هستی خداوند و چه درباب واقعگذارد: می
تنهتتا در شتترایط معتتاد و آختترت اتفتتاق خواهتتد افتتتاد.  هتتاآنهایی هستتتند کتته توجیتته فرضتتیهدو 

کته درحالی) 2خدا غیر متشخص است گویدمیکه وی  رودمیپیش  آنجادقیق پاننبرگ تا تأمالت 
 همواره در مسیحیت از خدای متشخص سخن رفته است(.

 دشتومیواقع  گفت وحینتیجۀ آرای فوق این است که برخالف سنت پیشین الهیات مسیحی، که می
و پیتروان دانان نامبرده آوریم، پ  وقوع وحی اساس حدوث ایمان است. الهیو ما به آن ایمان می

ایمان خود را به که  کنیممیاین کار را  آنجاشده در وحی واقع کنیممیعا هرجا که اد گویندمی هاآن
خدا ختود را آشتکار گوییم آوریم و میای خاص در بیان میمندی از تجربهوجود خدا در مقام بهره

 (.کنیممیتفسیر  گونهاینکرده است )

نجات( رالیسم دینی )پلورالیسم تأمالت در الهیات مسیحی راه را برای پلو گونهایندر عصر حاضر، 
متورد خاصتی، توان ادعا کرد خداوند در باز کرده است. نتیجۀ نظری این تأمالت این است که نمی
معرفتت طبیعتی ای را، کته بتا ابزارهتای مثاًل در ظهور عیسای مسیح، معرفت فوق طبیعتی ویتوه

معرفتت فتوق طبیعتی وخته و آن یی آمهاانسانحصول نیست از طریق غیر طبیعی، به انسانی قابل
حقانیتت و نجتات تنهتا از آِن ست پ  هاآنتنها در انحصار پیروان مسیحیت است و اساس ایمان 

شتدن از شناخت خدا را، که تازهای هستیم که گونه هاانساناین ما  اینکه مسیحیت است. خالصه
گاهی ماست، به وحی  .کنیممیبودن تفسیر حضور خداوند در آ

 ور از فقه سیاسی در جهان اسالمعب

 ایم. چنتددر پنجاه سال اخیر شاهد تحوالت گوناگون سیاسی ت دینی بسیار مهم در جهان اسالم بتوده
 توان چنین برشمرد:ها را مینمونۀ بارز از آن تحول

از طریتتتق گرفتن حکومتتتت دستتتت(، بهایتتتران 9211کتتتردن بتتته نتتتام دیتتتن )انقتتتالب انقالب
. ظهتتور و مصتتر ، تتتون بینی استتالمی در ترکیتتهوستتیلۀ احتتزاب وفتتادار بتته جهتتانبهانتخابتتات 

                                                                                                                                                              

1. K. Rahner, Grunkurs des Glaubens, S 76-79 Herder 1976. 
2. W. Pannenberg, Systematische Theologie, Band 1, S. 207, 188, 127, 131, 132. 
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آشتتام و اقتتدام بتته تأستتی  رژیتتم خالفتتت برمبنتتای شتتریعت از طریتتق حرکتتت خونبنیتتادگرایی 
ستلحانه علیته بلتوک غترب توستط های ماقتدام هتاآنجهادی مانند داعش و جلوتر از مسلحانۀ 
 ظهور طالبان و اجرای شریعت و غیره.القاعده و 

کننده در ای از مسلمانان نقش مهم و تعیینبدون تردید اعتقادات و احساسات دینی بخش گسترده
کترد. امتا نکتتۀ توان آن را انکار این تحوالت داشته است و این واقعیت چنان آشکار است که نمی

تأثیرات این تحتوالت رغم این نقطۀ اشتراک، توجه و حائز اهمیت این است که، علی بسیار جالب
 .دهیممیتوضیح را  هاآنای از در تفکر دینی جهان اسالم بسیار متفاوت بوده است و ما پاره

زدۀ شتتریعت در . تجربتتۀ عواقتتب نتتامطلوب کتته ستتیطرۀ تفکتتر فقتته سیاستتی و اجتترای شتتتاب9
برجتای گذاشتت بتاالخره  عی، سیاسی، اقتصادی، داخلی و ختارجی ایترانمختل  اجتماشئون 

گتذاری و قانون ،تمایل و تشخیص را به ذهتن ایرانیتان آورد کته در بتاب سیاستت، حکومتتاین 
جمعتتی روی آورنتتد. در ایتتراِن امتتروز مطالبتتۀ ورزی پتتیش از هتتر مرجتتع دیگتتر بتته ختتردبایتتد 
مراجعه به فقه و فتواهای سیاسی و تقلید از عالمان دینی در باب سیاستت  جمعی جایورزی خرد

اکثریتت گرفته است. در سه دوره از انتخابات ریاست جمهوری که در دو دهۀ اخیر اتفاق افتاده را 
را بترخالف اند که علمای رسمی دین انگشتتان ختود مسلمانان ایران درست به آن سو حرکت کرده

تقلیدهای سیاستی نیازی از ه بودند. معنای روشن این حرکت عمومی اظهار بیآن جهت نشان رفت
که محتور آن تکیته  دهدمیو فتواهای سیاسی است. این حرکت عمومی از یک بلوغ سیاسی خبر 

نامیتده شتده از صتحنۀ زنتدگی سیاسی است. حجیت آنهه فقه و استنباط سیاسی  بر حقوق بشر
 سکوالریزاسیون سیاسی است.ای حذف شده است و این البته گونه یت مردم ایرانثرکسیاسی ا

نظام تر از این تحول اخیر، از آن هنگام که با نظر رهبر فقید انقالب مجمع تشخیص مصلحت پیش
بته قتول عقالنی ادارۀ جامعتۀ ایتران )و  شد و مأموریت یافت تا مصلحت وارد قانون اساسی ایران

دهتد، در های فقهتی تترجیح آقایان، نظام( را بر فتواهای مشهور و غیر مشهور و حتتی ضترورت
هتای سیاستی مکحجای حاکمیت بالمنتازع فقته و فتواهتا و بهورزی بسیاری از موارد عماًل خرد

مخالفتت بتا فقته حتذف بهانتۀ را به اهتآنه آنکنشست. بازگرداندن دادسراها به دادگستری پ  از 
ای حتذف آن )و اخیرًا به گونتههای متعدد برای اجرانکردن مجازات رجم نامهکردند، اصدار بخش

فتردی کته قترار بتود از او قصتاص از قانون مجازات(، حاضرنشدن پزشکان برای درآوردن چشم 
 ایرانیان از فقه سیاسی است. ردهندۀ عبوآید همه نشانشود و مواردی دیگر که در خبرها می
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نشانۀ بارز دیگر در باب تحوالت فکر دینی ایران ایتن استت کته در دو دهتۀ اخیتر نظرهتایی بتدیع 
از صورت کتاب یا مقاله منتشر شده که بستیاری در ایران به سابقه در باب تفسیر اسالم و قرآنبیو 

را زیتر ستؤال بترده استت. درستت استت  هتاآنو مبانی کالمتی و اعتقتادی های فقهی ضرورت
تتالر اند و های سیاسی سنگین این اظهارات گشتهها دچار هزینهها و مقالهنویسندگان این کتابکه 

اکنتون در همحتال ایتن جریتان شده این جریان نوگرایی دینی را متوق  و یا خامور کنند، اما درعین
کته  دهتدمیواقعیت نشتان این  .دهدمیه در حوزۀ علمیۀ قم با پویایی به حیات خود ادامه ویوایران به

رفته است و این مایتۀ امیتدواری باال  های اخیر بسیارت دینی مسلمانان ایران در دهه ظرفیت فرهنگی
رغم انتواع خالصته بایتد بگتویم، علتیطور آینده استت. بته بسیار برای تکامل تفکر دینی در ایران

دینی استالمی در ایتران هترروز بتیش از ای که در جامعۀ ایران وجود دارد، تفکر فشارهای سیاسی
آوردن به خرد جمعی و حقتوق و روی دشومیهای دینی و سیاسی آزاد پیش از فشارهای مرجعیت

 یافتن است.در حال شیوع و روا  بشر

توستعه های دینی حزب عدالت و اتفاق دیگری افتاده است. در آن کشور با نگرر در کشور ترکیه .3
چگونته  «دولتت  لتم»یک  دهدمیگذاری پدید آمده که نشان ای از حکومت، سیاست و قانوننمونه

حکومتت، سیاستت،  بتاب بینی اسالمی وفادار باشد و هتم دردر جهان کنونی هم به جهان تواندمی
نستبی از  ۀامتروز یتک نمونتجمعی جدید بهره جوید. ترکیتۀ ورزی گذاری از خرداقتصاد و قانون

جدید جمعتی ورزی برداری از خردبهرهو  التزام به حقوق بشر آنجاکشور مسلمان مدرن است. در 
این تحوالت فرهنگی مسبوق است  است. البتهجهان اغلب مسلمانان ترکیه شده بخشی از زیست

هتای پ رشتمار از اندیشتمندان دینتی و جتدی گروهبه سکوالریزاسیون پیشین ترکیه و نیتز حضتور 
ترکیه که در مبانی اعتقادات دینی و اجتهتاد ستنتی فقیهان نواندیش در صحنۀ اجتماعی و سیاسی 

های علمتی برگزارشتده در شستتای از نکته در پتارهاند. صاحب این قلم، فقهی تجدید نظر کرده
دانم کته ام، بستیار بعیتد متیرا خوانتده آنجتااندیشتمندان ای از آثتار ام و پتارهترکیه حضور داشتته

بتوانند تفکر اسالمی آن جامعه را بته پتیش از وضتع موجتود روزی  گرایان ترکیهبنیادگرایان و سنت
 هم بسیار شبیه تفکر اسالمی ترکیه است. مالزی کشوربرگردانند. تفکر اسالمی غالب در 

هستتیم ای چنان تفکر اسالمی. در کشور تون  هم پ  از انقالب اخیر آن کشور، شاهد غلبۀ آن2
کنتار آمتده گذاری جمعِی جدید در باب حکومت، سیاست و قانونورزی و خرد که با حقوق بشر

تحستین رستمًا بینی شتایان گرای النهضة با واقع، حزب اسالمپیروزی انقالب تون است. پ  از 
تون  گنجانتده شتود. اعالم نمود خواستار این نیست که التزام به شریعت در قانون اساسی جدید 
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ستتکوالر، بتته اصتتطالح جمهوری اخیتتر آن کشتتور نیتتز یتتک فتترد بهدر انتخابتتات ریاستتت
انتختتاب هایی مشتتروعیت بهانتتهای از رقیبتتان بهانتختتاب شتتد و وقتتتی پتتاره جمهوریریاستتت

انتخابتات را جمهور جدید را زیر سؤال بردند، حزب النهضتة اعتالم کترد همته بایتد نتیجتۀ رئی 
استالمی نوشتته نشتده و تون  براساس مراعات مبناهای کالم و فقته بپذیریم. قانون اساسی کنونی 

صتحنۀ سیاستت حضتور ی نیست، اما بخش اعظم مسلمانان تتون  کته در ملتزم به شریعت اسالم
اند. این رضتایت ختاطر پذیرفتهدارند همان قانون را نه از باب اضطرار و اجبار، بلکه با طیب و رغبت 

جدیتد میستر نیستت، چیتزی کته در جمعتی ورزی زیستن و خردجز با جمع تئوریک میان مسلمان
 است. تون  اتفاق افتاده

دهۀ در  دشومی، که هنوز هم مانند گذشته قلب کشورهای عربی اسالمی نامیده . در کشور مصر4
سنی  داریدیناخیر،  ، مبتارکاسالمی دچار تحوالت شگرفی شده است. پ  از سقوط حکومت ح 

انتخابتات بته قتدرت ی از طریتق ها سال پیشینۀ فعالیت دینی و اجتمتاعالمسلمین با دهحزب اخوان
المسلمین برمبنتای اخوانرسید و با تفکر دینی سیاسی ویوۀ خود مدتی کوتاه حکومت کرد. حکومت 

جمعی جدیتد ستازگار نکترده بتود، ورزی و خرد ای تفکر دینی سیاسی، که خود را با حقوق بشرگونه
غیر مسلمان مصر گردید. این وضعیت ردم مسلمان و تدریج موجب ناخرسندی بخش عظیمی از مبه

کرد که باالخره ارتش مصر، با کودتایی خونین فراهم  المسلمین راای علیه حکومت اخوانچنان زمینه
کرد و یک ژنرال ادارۀ امور کشور را در دست گرفتت. و کمک بیگانگان، آن حکومت قانونی را ساقط 

باب  جدید جمعی درورزی سیاسی، که حقوق بشر و خرد ت اسالمیحوادث مصر نشان داد که آن تفکر 
گذاری را در خود جذب نکرده استت، قتادر بته ادارۀ دموکراتیتک کشتور قانونحکومت، سیاست و 

. درواقتع تفکتر دهتدمیهای اجتمتاعی را از دستت مصر نیستت و زود جاذبتهچون پهناور و مهمی 
المستلمین دارد در مصتاف بتا مقتضتیات حکومتت و آن نتوع کته اختوانت سیاسی از  اسالمی

 جهان جدید شکست خورد.گذاری در قانون سیاست و

ای شتتوم بتته تر از همتتۀ آن تحتتوالت دینتتی و سیاستتی کتته برشتتمردیم، ظهتتور پدیتتده. امتتا تتتازه1
تر از داعش، شتاهد ظهتور طالبتان، القاعتده و در کشور سوریه و عراق است. پیش« داعش»نام 

ای از کشتتورهای دیگتتر بتتودیم. طالبتتان وقتتتی در افغانستتتان در افغانستتتان و پتتاره هتتاآنماننتتد 
های تئوریک خطرنتاکی دارد کته ند نشان دادند که اسالم فقاهتی سیاسی ظرفیتکردمیحکومت 

ای برای ترویج جهتل، مبتارزه بتا دانتش و فرهنت  تنها وسیلهبرداری قرار گیرد، نهمورد بهرهاگر 
مانتده از فرهنت  و تمتدن استالمی های بسیار ارزشتمند باقی، بلکه بخشدشومیجدید  تمدنو 
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هتتا را بتتارور کردنتتد و در افغانستتتان بتتر آفتتتاب . طالبتتان ایتتن ظرفیتدهتتدمینیتتز بتته بتتاد را 
هستت  هتاآنای از گذشته در سنت دینی مسلمانان متفکر جهان فهمیدند بذرهای خفتهافکندند. 

زی خطرآفرین شتوند و بایتد آن بتذرها را خشتکاند. ترورهتای القاعتده هتم، ممکن است روکه 
های مختل  جهان تحت عنوان جهتاد علیته استتکبار جهتانی، بته مستلمانان نشتان داد نقطهدر 

تتتوان بتا ایتتن شمشتتیر اتحتتاد در استالم یتتک شمشتتیر دو لبتته استت. هتتم می« جهتتاد»ایتتدۀ کته 
تتوان بتا آن جاهالنته و وحشتیانه بیترون کترد و هتم می شوروی متجاوز را از افغانستتانجماهیر 

که تمام جهان غرب علیه مسلمانان بشورند و تحتت عنتوان مقابلته بتا خطتر استالم کارهایی کرد 
طور که در افغانستان و عراق اتفاق بزرگ دنیا به اشغال کشورهای مسلمان بپردازند )آنهای قدرت

جدید کشتورهای غربتی در جهتان استالم تتا بته کجتا پتیش داند که این سیطرۀ خدا میافتاد( و 
 رفت.خواهد 

کته تأسی  کرده است. صاحب این قلم تردید نتدارد « خالفت اسالمی»زعم خود، . داعش، به1
مهمتی المللی نقش های اروپایی و بیندر ظهور پدیدۀ داعش عوامل سیاسی و غیر سیاسی جامعه

خالفتت توان منکتر شتد کته داعتش در رونتد تأستی  را نمی بازی کرده است. اما این نکتۀ مهم
عمال و رفتار جنایت سیاستی استتفاده های موجود فقه خود از تئوریۀ آمیختاسالمی و ادامۀ آن و ا 

شتریعت اعتالم . داعش بر شریعت و فقه سیاسی سنتی تکیه زده استت و ختود را مجتری کندمی
کالمتی و فقهتی . داعتش مبناهتای تئوریتک کندمیوجیه و هر گونه خشونت را به نام آن ت کندمی

منتشر کترده، چنتین اشت کوتاهی در اینترنت دصورت یاددارد. صاحب این قلم آن مبناها را، که به
 برشمرده است:

و حتتدیث، اوامتتر و نتتواهی ثابتتت و ابتتدی ختتود را )در همتتۀ  خداونتتد، از طریتتق قتترآن (9
ابالغ نموده و بر آنان واجتب کترده در همتۀ عصترها در  هاانسانانی( به همۀ زندگی انسهای زمینه

 را به کار ببندند. هاآنزندگی فردی و اجتماعی بدون استثنا قلمرو 

تشتکیل اسالمی(  در عصر حاضر، ما مسلمانان از سوی خدا مکل  هستیم تا حکومت )خالفت (3
ستنت   فقته استالمی مستطور استت و از کتتاب و دهیم و احکام خداوند را، که در ابواب مختل

 استنباط شده، در روی زمین اجرا کنیم.

حجتت ما در تشخیص این وظیفۀ شرعی و تکلی  الهی مجتهد هستیم. این تشخیص برای ما  (2
هتم بتا متا است و بر مجتهد جایز نیست از تشخیص شرعی خود تخل  کند و اگر همۀ جهانیتان 

 ز نیستیم از این حکم شرعی سرپیهی کنیم.مخالفت کنند، ما مجا
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مقابلته هرک  و هر گروه و هر دولت در برابر ما بایستد ما شرعًا مکلفیم تا حد جنگیدن با آنان  (4
 اند، از میان برداریم.کنیم تا همۀ موانع را، که سد راه اجرای احکام الهی شده

ایم. پرداختتهأسی  حکومت و اجرای احکام الهی بر این مبناهای تئوریک عماًل به ت ما با تکیه (1
مسیحیان و یتا کشتتن گرفتن از کردن زنان تا جزیهنشینهمۀ تأمالت ما، از تأسی  خالفت تا خانه

 1دارد.سران جنگی، سربریدن خبرنگاران غربی و...، توجیهات فقهی مسلم 

مستلمان وستیلۀ متکلمتان و فقیهتان اها بهاند. این مبناین مبناها را اروپاییان و امریکاییان نساخته
رستیده کته ام کته امتروز وقتت آن فتراوپرداخته شده است. من در آن یادداشت کوتاه نوشتهساخته

در عصتر علمای دینی جهان اسالم، مسلمانان را از اسارت و عواقب این مبناهتای تئوریتک، کته 
و این کار نته ثابت شده، رها سازند  هاآنتباری اعنیست بلکه بی هاآنتنها دلیلی بر اعتبار حاضر نه

سیاستت، حکومتت و از طریق اصدار این فتوا یا آن فتوا، بلکه از این طریق میسر است که در باب 
های اخالقتی اجتماعی و ارزرهای حقوق بشری، علوم سیاسی، اقتصادی، گذاری به ایدهقانون

کنار بگذارند. آن تئوری، کته در عصتر ه سیاسی را منقح و مقبول در جهان حاضر روی آورند و فق
انجامتد، از چرخۀ استبداد و خشونت میحاضر مورد رضایت خداوند است و به نجات مسلمانان 

ی نظری زندگی سیاسی به استنباط از کتتاب هانابنیهمین است و ب . اگر قرار باشد در تأسی  
ول و مفید به نظر برسد، ولتی فقیته دیگتری پیتدا فقیه  معقو سنت بپردازیم، ممکن است آرای یک 

شاند و نتیجته ایتن کو مردم را به دنبال خود می دهدمیخطرناک و نظرهای غیر معقول و  دشومی
 دشتومیسیاسی زندگی مسلمانان به فتواهای خوب یتا بتد وابستته که سرنوشت بنیادهای  دشومی

، بلتوغ سیاستی تکامتل پیتدا رودمیشد(. تقلید سیاسی از میان ن طورهمین ه در مشروطهک)چنان
م فقهی با ِاعمتال کومت فتوا و یا حکدادن به حو ادامه دشومیم نکجمعی حاورزی ، خردکندمین

ام، تنهتا پتادزهر تئوریتک تتر گفتتهکته پیش. چنانکنتدمیای را حتل نمستألههم زور و خشونت 
گتذاری و ومتت و قانونکر فقته سیاستی در سیاستت، حکتتف وضتعیت عبتور ازرهاشدن از این 

اند. البته این کتار ست از آن نظر که انسانهاانسانو اعتبار و حرمت و حقوق آوردن به ارزر روی
آوردن به این تحتول درواقتع چیتزی غیتر از تفکر دینی مسلمانان خواهد بود. رویتحول بزرگ در 

جمعتی در بتاب سیاستت ورزی های جهان اسالم به ختردلتعمومی پدیدآمده در ماجابت تمایل 
گتتذاری نیستتت. صتتاحب ایتتن قلتتم مطالبتتاتی از نتتوع پویتتاترکردن فقتته سیاستتی و قانونو 

های را گرچته بتا حستن نیتت و خیرختواهی بترای جامعته هتاایندموکراسی و ماننتد کردن فقهی
                                                                                                                                                              

 در همین کتاب.« داعش و فقه اسالمی»  مقالۀ به کنید نگاه 1
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تنها دانتد کته امتروز نتهیجمعتی مورزی ، حرکت در مسیر مختال  ختردکردمیصورت اسالمی 
بلکه مطالبۀ بخش عظیمی از جهان اسالم است. بلوغ سیاستی پدیدآمتده  مسّلم ملت ایرانمطالبۀ 

جهان اسالم را نبایتد در متذبح فقته سیاستی قربتانی کترد! ادعتای ضترورِت دینتِی التتزام بته در 
 1لمی ندارد.گونه مبنای عسیاسی هم هیچفقه 

کته تر سازیم. باید بتدانیم آن را فربه اینکهبرای پذیرفتن دموکراسی باید از فقه سیاسی عبور کنیم نه 
دموکراسی های که ایدهتمام انواع قدیم و جدید فقه سیاسی مستند به کتاب و سنت است، درحالی

هایی دستت کوشتشن به چنین ای از متفکراتوان از کتاب و سنت به دست آورد. گرچه عدهرا نمی
 اند.موفق نبوده هاآناند، اما یازیده

 

                                                                                                                                                              

 مجتهتد بتا زمانته رادیتو مصاحبۀ» و «شودمین فقهی دموکراسی» و «فقیهان با نزاع محل تنقیح» مقالۀ سه به کنید نگاه 1
 کتاب. همین در( بشر حقوق دربارۀ) «شبستری



 1شکن است!آزادی بت نیست، بت
اول به دستم رسید، چشمم به این تیتتر اصتلی در صتفحۀ  شرق، وقتی روزنامۀ 1امروز ساعت  

 .2«بت آزادی را باید با ایستادگی شکست»افتاد: 

فتالن شتیء یتا فتالن شتخص بتت شتده  گوینتدمیین، بت ضد خداستت. وقتتی در اصطالح د
بتته جتتای ختتدا نشستتته و متتانع  هاانستتانایتتن استتت کتته آن شتتیء یتتا شتتخص در نظتتر منظتتور 

آزادی بتت  گویتدمیحقیقی گشته است. وقتی فردی از عالمان قرائت رستمی از دیتن خداپرستی 
ع خداپرستی است و عالمان دین باید هتر مقصودر این است که آزادی ضد خداست و ماناست، 

 پرستی را نفی کنند.بتگونه 

هستۀ اصتلی آزادی در عصتر حاضتر محرزدانستتن حتق آزادِی تفکتر، عقیتده و بیتان همتراه  
باشتد. پرستش متن ایتن استت مسئولیت اخالقی برای همۀ افراد جامعه بدون هتیچ استتثنا میبا 

 هاانستتانرا انکتتار کنتتیم و جامعتته را از آن محتتروم ستتازیم،  اگتتر آزادی را بتتت بشتتماریم و آنکتته 
هتا دور شتوند و بته ختدا توانند تشخیص دهند که بت چیست و خدا کیستت تتا از بتمیچگونه 

                                                                                                                                                              

 .9212اردیبهشت 32 شنبه،: اینترنتی نشر تاریخ .1

 .تسنیم گزاریخبر از نقل به ؛9212 اردیبهشت 32 ،شرق روزنامۀ یزدی، مصباح محمدتقی .2
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مگر ممکن است آزادِی تفکر و عقیده و بیان در یک جامعه به رستمیت شتناخته نشتود، بپیوندند؟ 
تی است بدون فریتب و ابهتام از یکتدیگر متمتایز گتردد. پرستی است از آنهه خداپرسبتاما آنهه 

تمام افراد جامعه بدون استثنای نتوادی، متذهبی و جنستیتی و هتر گونته تبعتیض دیگتر حتق اگر 
کستی بته چه دشتومیتفکر، عقیده و بیان نداشته باشند و آن را ِاعمال نکنند، چگونه معلوم آزادِی 

فریبی عتوامکسی دکان باز کرده و د؟ چهخوانمیاپرستی کسی به خدو چه کندمیپرستی دعوت بت
ر  کندمی حتافظ در میخانته را و به قول  کندمیو نیاز خود به جاه و جالل را ارضا  کندمیو جیب پ 

ورزد و درصتدد ایتن عشق متی هاانسانکسی واقعًا به و چه 1بسته، اما در خانۀ تزویر و ریا گشوده
کسی واقعتًا بته ختدا باالخره چهر خدا و خوشبختی جاویدان برساند؟ و را به آغو هاآناست که 

الحیل و ترفنتدهای نظتری و لطای ، اما با انواع گویدمیکسی گرچه ظاهرًا از خدا د و چهخوانمی
کستی شتیفتۀ د! چهخوانتمیآور بته ختود های دهشتها و هیکلوپرداختن لقبعملی و ساختن

 قدرت؟کسی تشنۀ خدمت است و چه

متا از آمیز همۀ افراد جامعۀ ایرانی با یکدیگر و رهاشتدن در حال حاضر، برای زیستن مسالمت 
 بیشتترگیر متا گشتته، دو راه مشکالت بنیادین فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که گریبان

 نیست: و علمای دین در پیش پای ملت ایران

ال ( حق آزادی تفکر، عقیده و بیان برای همۀ افراد جامعه، بدون استتثنا، مستّلم شتناخته شتود، 
وگوی عمتتومی متتداوم در فرهنتت  دینتتی ستتاری و جتتاری بحتتث و بررستتی و انتقتتاد و گفتتت

عمال گردد،  از سوی ملت تن دهنتد و رابطتۀ فکتری  هاآنعلمای رسمی دین به انتقاد از نظرها و ا 
طرفتته بتته یتتک ملتتی ایتتن دو طتترف بتتا یکتتدیگر از حالتتت اطاعتتت و تقلیتتد کورکورانتتۀ یکعو 

 همدالنۀ دوطرفه مبدل گردد.وگوی گفت

ب( عالمان رسمی دین همهنان اصرار کنند که آزادی بتت استت و متا بایتد ایتن بتت را بشتکنیم 
یتد بپذیریتد و طرفته بگتوییم و عمتل کنتیم و شتما هتم بافضولی موقوف! ما باید همهنان یکو 

؟ ایتن دومتی چیتزی نیستت کنتدمیکستی تردیتد کنید و خداپرستتی جتز ایتن نیستت. چهتقلید 
 خفقان، ظلمت محض و خشونت عریان!جز 

ها بتشکن است. فقط در پرتو درخشان آزادی است که همۀ آقایان محترم، آزادی بت نیست، بت
ند.شتتتتتتتتتتتتتومییکتتتتتتتتتتتتتی پتتتتتتتتتتتتت  از دیگتتتتتتتتتتتتتری شکستتتتتتتتتتتتتته 

                                                                                                                                                              

 (حافظ) بگشایند ریا و تزویر خانۀ در مپسند/ که خدایا ببستند میخانه در .1
 



 1یا حفظ حق انتقام؟پاسداشت عدالت 
 قصاص شد. ریحانه 

های اخیتر، تتر از بیستت ستال داشتت. در هفتتهریحانه دختری بود که هنگتام ارتکتاب قتتل کم
دوستتان جامعتۀ حکم قصاص او پ  از تحمل هفت یا هشت سال زندان قطعی شد، انسانوقتی 

کشتی منصترف کننتد و آن دختتر را، کته ل را از انتقامفراوان کردند تا بازمانتدگان مقتتوما کوشش 
کشتی ارتکاب قتل در اوایل ستنین جتوانی بتود، از اعتدام نجتات دهنتد. امتا شترارۀ انتقامهنگام 

های ها بود و چنان شعله کشید کته آن دختتر عاقبتت پت  از کشتمکشاین کوششنیرومندتر از 
 اعدام گردید.فراوان 

 

 ه اعدام نشود؟آیا ممکن بود ریحان 

از حق کشیدن، بلکه اگر در قانوِن مجازات کشور ما مجازات قاتل نه از حق بازماندگان برای انتقام
گذاشتته شد و تعیتین مجتازات برعهتدۀ دادگتاه عمومی جامعه برای پاسداری از عدالت ناشی می

هنگتام ه، در وستالی ریحانتشده بود، این امکان وجود داشت که قاضتی بتا درنظرگترفتن کتم سن
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یابتد و ارتکاب قتل، به علل مخففۀ مجازات استناد کند و به این ترتیتب ریحانته از اعتدام نجتات 
 حال عدالت اجرا گردد.درعین

 

 دارد؟از قانون قصاص دست بر نمی چرا جمهوری اسالمی ایران 

مجتازات مجید  ران این است که اواًل در قرآنگذاران جمهوری اسالمی ایمستمسک فقیهان و قانون
مکلت  حق خصوصی بازماندگان مقتول شناخته شده استت و ثانیتًا متا، در عصتر حاضتر،  °قاتل

 گذاری قرار دهیم.شده را مالک قانونهستیم این حق شناخته

 

 استدالل فوق نادرست است. 

که بخش دوم استتدالل فتوق، کته تنهتا یتک استتنباط صاحب این قلم بارها گفته و نوشته است 
افتاء است، مبنای علمی صتحیح و قابتل دفتاع نتدارد. در دو مقالتۀ کوتتاه، کته چنتدی پتیش و 

ام، دلیتل ختود را در ستایت منتشتر کتردهدر همتین وب« تنقیح محل نزاع با فقیهان»عنوان تحت 
م. در این یادداشتت کوتتاه نیتز همتان دلیتل را انادرستی آن استنباط و افتاء مشهور نشان دادهباب 
 گتتذاران جمهتتوری استتالمی ایتترانو بتتار دیگتتر از فقیهتتان و قانون گویممیبیتتان دیگتتر بتتازبتتا 
را، که متأسفانه چتون یتک بیمتاری متزمن در تفقته  هاانساناعتنایی به خون و جان بی خواهممی
ز آنان ریشه دوانتده، کنتار بگذارنتد و چتون طریتق نشتاندن پاستداری از ای اگذاری پارهقانونو 

گتذاری از آن جای حفظ حق انتقام، از نظر علمی گشوده است در مقتام افتتاء و قانونبهعدالت، 
 درآیند.طریق 

شناستتی امکتتان تبتتّدل مفهتتوم متتتون در طتتول تتتاریخ زنتتدگی اجتمتتاعی یتتک اصتتل مهتتم در زبان
های این اصل ایتن استت ممکتن استت کته یتک متتن ست. یکی از مصداقهرمنوتیک مدرن او 

زمانی برای مخاطبان آن، متِن آمرانه و قتانونی بتوده استت در عصتری دیگتر بترای مخاطبتاِن که 
آن متتن نته یتک متتن آمرانته و قتانونی، بلکته یتک متتن تتاریخی بته شتمار آیتد کته فقتط دیگر 

بیش از آن را. اگر این وضتع پتیش آمتده باشتد و متتن  و نه دهدمیتاریخی را نشان های چگونگی
توان آن را دوبتاره یتک متتن متن تاریخی مبدل شده باشد، با هیچ حیله و تدبیری نمیآمرانه به یک 

ای ایرانیان در جامعته ام، در عصر حاضر، ماتر نوشتهکه پیشقانونی به حساب آورد. چنانآمرانه و 
بتریم کته بته هتیچ صتورت، ای بته ستر میچنتان زنتدگی اجتمتاعیو در آن کنیممیزندگی جدید 
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ای مؤمنان عصر پیامبر نیست. ما ایرانیان، در عصر حاضتر، دو بتار زندگی اجتماعی قبیلهاستمرار 
دادن بتته محتواهتتای آن و زنتتدگی بتتا آن وارد تتتاریخ جدیتتدی از تتتدوین قتتانون اساستتی و رأیبتتا 

. اگتر متتون قصتاص در دشتومیتعریت  « دولت ت ملتت»ایم که با عنوان اعی شدهاجتمزندگی 
کشتیدن عتدالت بته ای مخاطبان پیامبر اسالم، کته در آن حفتظ حتق انتقاماجتماعی قبیلهزندگی 
امتروز بترای متا، کته زنتدگی  هتاآنشدند، همان متون و امثتال آمد، متون آمرانه تلقی میمیشمار 

کته در عصتر پیتامبر  دهنتدمیفقط نشتان  هاآناند. اریم، متون تاریخی گشتهجدیدی داجتماعی 
، هتاآنکشیدن یا بخشیدن بازماندگان مقتول واگتذار کترده بودنتد. حق به انتقامقاتل را بهمجازات 

انتد و تبدالت مفهتومی پیتدا کرده هاآن. کنندمیهایی برای ما، به بیش از این داللت نمتنعنوان به
گریزی ست و از این تاریخیت هاانسانناپذیر زندگی اجتماعی ما تبدل معلول تاریخیت اجتناب این

آمرانته کته هتدف آن تنظتیم امتور  باشیم، هیچ متتن پایبندهای عقالنی متون نیست. اگر به داللت
د. فراتر از ساحت تاریخیت زندگی اجتماعی معنایی را بفهماندر ساحتی  تواندمیناست ی اجتماع

طتور استت(، تلقتی فقیهتان و نظتر صتاحب ایتن قلتم همینطتور استت )کته بته اگر مطلب این
متن آمرانه و قانونی و حفظ قانون قصاص، فاقتد  مثابۀبهگذاران در عصر حاضر از آن متون، قانون

 هر گونه مبنای علمی موجه است.

را بتتا توجتته بتته  انانتتد قتتانون مجتتازات کشتتور ایتترگتتذاران متتا موظ در عصتتر حاضتتر، قانون
برمبنتای پاستداری از ، شدن جامعتۀ متا منتهتی شتده« ملت -دولت »اجتماعی، که به تغییرات 
کشتیدن بازمانتدگان مقتتول که حق جامعه استت تتدوین کننتد و نته برمبنتای حتق انتقامعدالت 

واهنتد توانستت، بتا استتناد ای است. در این صورت، قضات ما خهای قبیلهمخصوص زندگیکه 
چنان قتانونی، در تعیتین مجتازات فقتط پاسداشتت عتدالت را مبنتای قضتاوت قترار دهنتد و به 

در همۀ موارد حرمت خون و جان انسان را، که آن نیز بخشی از مراعات عتدالت استت، گونه بدین
 د جویند.العین خود سازند و در موارد لزوم از استناد به هر گونه علل مخففه سونصب

شتدن متا از تبتدالت مفهتومی متتون در رونتد آگاهرستد آنهته در بنتد اخیتر آوردم )بته نظتر می
شناختی و هرمنوتیکی است که فقیهان ترین چالش زبان(، امروز بزرگاجتماعی جدیدمانزندگی 

 مواجه هستند. با آن 

 

  





 نزاع با فقیهان  تنقیح محل  
 1کتاب قانون نیست گذار نبود و قرآنانونق محمد)ص(حضرت 

پیامبر  محمد)ص(قمری، نزد شیعیان روز میالد حضرت  9421االول سال ربیع 91فردا یکشنبه 
 میراث وی قرآنای از آنهه را که دربارۀ آن پیامبر جهانی و پاره خواهممیاسالم است. به این بهانه 

 خود با فقیهان بپردازم.یادآور شوم و به تنقیح محل نزاع اینجا ام یک بار دیگر در مجید تاکنون گفته

مجیتد استت. ایتن کتتاب حتتی در  ترین میتراث کته از پیتامبر استالم بتاقی مانتده قترآنمهم 
طتور استت این مشخصتات یتک متتن قتانونی را نتدارد و چتون« آیتات احکتام»بته معروف آیات 

تفسیر آیات احکام این کتاب این مفترو  پیشتین را داشتت کته بته تفستیر یتک  در مقامتوان نمی
 (.کنندمیکه فقیهان چنین پردازیم )چنانقانونی میمتن 

عصتر از بررسی تاریخی اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مکه و مدینه در 
ختانواده، هایی دربارۀ نظتام عرف آنجاآید که در مجید به دست می ز آیات قرآنای اپیامبر و نیز پاره

نظتام حفتظ تتداوم  هتاآنارث، مجازات سرقت، قتل، زنا، محاربه و... وجود داشتت کته نقتش 
تلقتی را قتانون  هتاآنعنوان قانون وضع نکرده بتود و کستی را به هاآناجتماعی اعراب بود. کسی 
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حکومتت  و مدینته رفت. اصاًل در مکتهبودن آن قوانین نمیو سخنی دربارۀ ابدی یا موقت کردمین
نیتز متورد هتا پت  از بعثتت پیتامبر وجود نداشت تا آن حکومت قانون داشته باشد. اکثر آن عرف

اجتمتاعی اعتراب مد و زنتدگی هم تعدیالتی به عمل آ هاآنای از موافقت وی قرار گرفت و در پاره
نتداد. در متوارد ها پیامبر کاری جز عمل بته عترف و یتا تعتدیل آن انجتام ادامه یافت. در آن زمینه

کتترد و هتتایی بتترای مؤمنتتان صتتادر دیگتتری ختتود پیتتامبر، بتترای تنظتتیم امتتور جامعتته، امرونهی
شتد آن میمؤمنان خواستته گذاری نداشتند. فقط از هایی معّین نمود که هویت قانوندستورالعمل

ه  و  »اوامر و نواهی را اطاعت کنند  وا اللَّ ِطیع 
 
ِر ِمتن   أ م 

وِلي األ  
 
أ ول  و  س  وا الرَّ ِطیع 

 
(. در 11)نستاء: « م  کأ
در همتۀ  هاانستانهمۀ االمری )لوح محفوظی(، که آن اوضاع و احوال کسی از قوانین الهی نف 

   1ت.گفعصرها مخاطب آن هستند، سخنی نمی

نهتی و اصطالح علمای علم اصول با صیغۀ امترویا سنت نبوی به ها گاهی در قرآناگر این موافقت
استتمرار دلیتل آن باشتد کته هویتت  تواندمیوجه نهیچهای لفظی بهمانند آن بیان شده، این شکل

جتای آن را گتذاری و قانونعرف و اصدار اوامر و نواهی و دستورالعمل برای مؤمنان از میان رفتته 
کننتدۀ متتن تعیینگرفته است. بنابه تحقیقات جدید در فلسفۀ زبان و هرمنوتیک شکل سمانتیکی 

جمتالت در زمینته و نیست. معنا از چگونگی فعل گفتاری گوینتده و کتارکرد  هاآنمعنای واقعی 
جای استمرار عترف بهاری گذآید. اثبات این مطلب که در آن عصر قانونمتن تاریخی به دست می

بتوان با شواهد تاریخی معتبتر و اصدار اوامر و نواهی نشسته است تنها در صورتی ممکن است که 
دستت نیستت. و بنتابراین استتنباط صورت موجه تأیید کرد. اما چنین شواهدی در این مدعا را به

 قرآن مبنای علمی ندارد.قوانین الهی ابدی از 

بیان ام همان است که در بند اول گفته دربارۀ تفسیر تاریخی احکام موجود در قرآن آنهه تاکنون 
قتوانین الهتی ام که در قرآن اند من پذیرفتهای از منتقدان آثار من تصور کردهکردم نه چیز دیگر. پاره

پرسند، من میگاه از نو آ« غیر ابدی»و « ابدی»این قوانین دو گونه است  گویممیبیان شده، ولی 
از متدعای متن معیار شما برای تشخیص قوانین ابدی از غیر ابدی چیست؟ ایتن یتک ستوءفهم 

کتتاب بتر های من آمتده، کته آنهته در قترآن ابتدی استت تأکیتد ایتن است. شاید آنهه در نوشته
وءفهم آن ستکه تاریخی هستتند، موجتب های آنهای اخالقی درجه اول است و نه مصداقارزر

مراعات عدالت در قرآن بودن حکم که منظور من مثاًل از ابدی کنممیتصریح اینجا شده است. در 
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ابدی معین شده و در مورد دوم بودن حکم قصاص این نیست که در مورد اول یک قانون و تاریخی
ام منظورم ابتدی عدالت به کار بردهیک قانون موقت. اگر تعبیر حکم ابدی را مثاًل در مورد عمل به 

متفتاوت در ستلوک اخالقتی در همتۀ های انستانی شدن مراعتات عتدالت از ستوی جامعتهتلقی
ام آید نته از متتن قترآن. خواستتهدست میبودن از مطالعۀ تاریخ بشریت به عصرهاست. این ابدی
المراعتات زمانتد بترای همیشته التلقی کردهالمراعات همیشه الزم هاانسانبگویم قرآن هم آنهه را 

بودن در نظتر متن قصاص. معنای این موقتبودن حکم طور است موقتتلقی کرده است و همین
گتاه قتانون یک عرف متداول نداشتته استت و هیچهمین است که این حکم و مانند آن هویتی جز 

  1شده است.تلقی نمی

آمتده چتون نمتاز،  ن قترآنبودن حکتم عبتادات، کته در متتاند که دربتارۀ ابتدیاز من پرسیده 
هتم موقتت استت؟! پاستخ متن ایتن استت کته توصتیه بته  هاآن؟ آیا گویممیانفاق و...، چه روزه، 

هتا هتویتی دارنتد کته عبادات در قرآن جعل قانون نیست تا ابتدی یتا غیتر ابتدی باشتد. عبادتاین 
 بتتادت کوششتتی انستتانی استتتگنجنتتد. عگتتذاری نمیوجتته در چتتارچوب قتتانون و قانونهیچبه

)تکنیتک روحتی( دارد نته قتانون. چتون « آیتین»شدن درون و تعالی روحی. عبتادت پاکبرای 
ِ  »کاررفتن صتیغۀ امتر چتون عبتادت چنتین استت بتههویت  تال  توا الصَّ ِقیم 

 
أ ( و یتا 41)بقتره: « و 

وا » ِفق  ن 
 
اأ ن  ق  ز  ا ر  ی  ک»(یا 314)بقره:  «م  کِممَّ ل  ام  م  الصِّ کِتب  ع  آیینتی را از هویت  هاآن( 982)بقره:  «ی 

تر گفتتم پیشکه مصداق عمل به قانون تلقی شود و چنان تواندمیکردن ن. و عبادتکندمیخار  ن
 نیست. هاآنشکل سمانتیکی متون مبّین معناهای واقعی 

طتور وگرنته بتهطلبنتد های دینی این است که نوعی التزام و استتمرار میمقتضای طبیعت این آیین
های بشتری تجربهاز این باب است که  هاآنبودن ند. بنابراین، غیر موقتشومیشایسته اثربخش ن

همتراه باشتند، واقعتًا که با زندگی سالم اخالقتی های عبادتی، درصورتیکه این آیین دهدمینشان 
کان یا آن مکان نتدارد. مبخشند و این اثر اختصاص به این عصر یا آن عصر و این تعالی روحی می

ای استتت مستتألهاستتت هتتا گتتاهی ایجتتاد چتته تغییراتتتی ضتتروری های ایتتن آییندر شتتکل اینکتته
 ست.هاآندائر مدار تأثیرات روحی  هاآنشناختی نه فقهی چون ضرورت روان

اِء و  »، دربارۀ نماز گفته شده: در قرآن ش  ح  ف  ِن ال  ی ع  ه  ن  ِ  ت  ال  ن  ِإنَّ الصَّ م  دربارۀ (؛ 41)عنکبوت: « رِ کال 
لَّ »فلسفۀ روزه گفته شده:  ع  ون  کل  ق  تَّ ن  »(؛ دربارۀ فلسفۀ انفاق گفته شده: 39)بقره: « م  ت  ِبترَّ ل  وا ال  ال  ن  ت 
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ون   ِحب  ا ت  وا ِممَّ ِفق  ن  ی ت  تَّ کته عمتل بته  دهتدمیخوبی نشان ( و... این تعلیالت به13)آل عمران:  «ح 
 ح نیست، سلوک معنوی مطرح است.قانون مطر

مورد نظر قرآن گنتاه بترای همتۀ ی دارد و گناهان هاناحساب جداگ بیان گناهان هم در آیات قرآن 
این جامعه یا آن جامعه و این عصر اند و نه گناه برای مردم ها به حساب آمدهدر همۀ عصر هاانسان

 یا آن عصر.

تمتایالت متن یتا هتر ها و ها و خواستاست، نه سلیقه و تعبیرات خود قرآنلحن  تفسیرمنشأ این 
تتوان ببینیتد کته نمیکه به گناهان مربوط است دقت کنید تا  مفسر دیگر. از باب مثال در آیات زیر

 فهمید:را ناظر به این عصر یا آن عصر، این جامعه یا آن جامعه  هاآن

-  
 
أ ه  ی  ن  ِإنَّ اللَّ م  ال  تاِء و  ش  ح  ف  ِن ال  ی ع  ه  ن  ی  ی و  ب  ر  ق  اِء ِذع ال  ِإیت  اِن و  س  ح  ِ

اْل  ِل و  د  ع  ر  ِبال  تيِ کتم  غ  ب  ال  ِعظ  ِر و  م  کتی 
لَّ  ع  ذ  کل  ون  )نحل: کم  ت   (؛12ر 

قِّ )انعام:  ت ح  ه  ِإالَّ ِبال  م  اللَّ رَّ ِتي ح  ف    الَّ وا النَّ ل  ت  ق  ال  ت   (؛919و 

او   ت ع  ت  اِن )مائده: و  و  د  ع  ال  ث ِم و  ِ
ی اْل  ل  وا ع  ن  او  ع  ال  ت  ی و  و  ق  التَّ ِبرِّ و  ی ال  ل  وا ع   (؛3ن 

ه  ت  ا ِإنَّ ن  وا الزِّ ب  ر  ق  ال  ت  ِبیاًل )اسراء: کو  اء  س  س  ًة و  اِحش   (؛23ان  ف 

ِ  ف   ت ر 
اد  ِفي األ   س  و  ف 

 
ف    أ ِر ن  ی  ًسا ِبغ  ف  ل  ن  ت  ن  ق  ا ق  کم  م  نَّ

 
ِمیًعا )مائده: أ اس  ج  ل  النَّ  (.23ت 

قترآن ماند کته گوینتدۀ فهمیده شوند، تردیدی در این نمی این آیات وقتی در ارتباط با مجموع قرآن
. او در مقتتام بیتتان احکتتام کنتتدمیرا در ایتتن متتوارد جتتاودانی تلقتتی  اخالقتتی اوامتتر و نتتواهی

 هتاآنتستلیم آن احکتام جتاودانی شتوند و از عمتل بته  خواهتدبرآمده و از مخاطبان میجاودانی 
ها، که در چند آیۀ فوق بیان شده، در موارد زیتادی از قترآن ها و ترغیبنکنند. این امرونهیتخل  

مخاطتب گوینتدۀ  دهتدمینشتان  هتاآنهای مختل  تکرار شده است. بررستی مجمتوع شکلبه 
و اند. گوینده از آنان اهتمام به نیتایش ز آن نظر که انسانهستند ا هاانساندر این موارد فردفرد قرآن 

 طلبد.اجتناب از گناه و تقید به اخالق می

مخاطب است.  ای دیگراشارت رفت، به گونه هانا، که بداما آیات احکام اجتماعی سیاسی قرآن
معّین و مشخص است کته  1«انسانی گروه»، بلکه یک هاانسانگویندۀ قرآن در آن آیات نه فردفرد 

و اشتراک منتافع زیستتی دارنتد،  کنندمیمعّین زندگی در سرزمینی مشخص و در زمانی و مکانی 
                                                                                                                                                              

1. gemeinschaft 
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دارنتد، ورزی است، اقتصادی مختتلط از شتبانی و کشتاحاکم  هاآنها و قواعدی بر زندگی عرف
فهم تفستیری از آیتات  کندیممخاطب است که ایجاب و همین تفاوت  .اند و...متشکل از قبایل

 احکام اجتماعی سیاسی قرآن متفاوت باشد.اخالق و عبادات و گناهان و آیات 

بر عالوهکه گویندۀ قرآن،  دهدمینشان  های مختل  قرآنارتباطات مفهومِی تنگاتن  میان بخش
های شتکل، در هتاایناننتد در بتاب اختالق و عبتادات و گناهتان و م هاانستانخطاب به فردفرد 

وگو، چالش و تعامل است. اوضتاع و گفتمختل  با یک گروه انسانی معّین و مشخص در حال 
انستانی( در حتال تغییتر و تبتدل استت. از سیاسی آن جمع و جماعتت )گتروه  ت احوال اجتماعی
ند، شتومیمبتدل  «اّمت»کثیر و نهایتًا به یک شمار در طول چند سال به جمعیتی تعدادی انگشت

هتای انستانی دیگتر . بتا گروهدهنتدمیتغییر وضع گران بودن به حکومتاالر از مستضعفین فی
اندازند، ناگهان غنتائم جنگتی فراوانتی بته دستشتان می، جن  و صلح راه کنندمیمعاهده برقرار 

رزهای روم و ایتران و آخر سر به قصد فتوحات به م دهدمیرا تغییر  هاآنرسد که وضع معیشتی می
 .ند و...شومینزدیک 

بتتا ایتتن گتتروه انستتانی در  هتتا و تعتتامالت مستتتمر گوینتتدۀ قتترآنوگوهتتا، چالشدر رونتتد گفت
. اما نه از این دشومیهایی در باب تنظیمات اجتماعی ت سیاسی صادر مختل  امرونهیهای مقطع

هستتند و مجتمتع « مجتمتع»یتک  هتاآنن جهت که که افرادی از انسان هستند، بلکه از آجهت 
هتا، وگومجتمع ادامتۀ حیتات دهتد. در ایتن گفت مثابۀبهقوانین الزامی الزم دارد تا بتواند احکام و 

آمیز و تصدیق و تترویج توحیتد، جتدل، موعظته، ها، تنها انکار اعتقادات شرکچالشها و تعامل
مطترح نیستت، بلکته جنت  و صتلح، معاهتدات،  تبشیر و دعوت بته اختالق و عبتادتانذار و 
دادن، مجتازات کردن، شتهادتغنتائم، نکتاح و طتالق، تقستیم ارث، چگتونگی قصتاصتقسیم 

االر ، ستتارقان، زناکتاران، چگتونگی تعامتتل بتا مشترکان، یهودیتتان، و مفستدان فتیمحاربتان 
 دارد.اطاعت از اولواالمر و بسیاری دیگر از این قبیل امور وجود مسیحیان، 

شتالق دست دزد را ببرید، محارب را بکشتید، زناکتار را در مألعتام  گویدمی هاآنبه  گویندۀ قرآن
، ارث را بیشتتربزنید، نف  را فقط در برابر نف  و چشم را فقط در برابر چشم قصاص کنید و نته 

سیاسی را بته مؤمنتان والیت  جنگند بجنگید،چنین و چنان تقسیم کنید. با مشرکان که با شما می
 اطاعت کنید و غیره.االمر بسپارید، مقررات نکاح و طالق را که گفتم رعایت کنید، از اولی

هتتا هتتیچ معنتتایی صتتورت یتتک مجتمتتع انستتانی نبودنتتد، ایتتن امرونهیاگتتر آن مخاطبتتان به
د را ببرید یتا نکتاح و ، که مجتمع معّین ندارند، گفت دست دزهاانسانتوان به فردفرد نمینداشت. 
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تتوان صتادر را فالن گونه انجام دهید. این دستورات را فقط خطاب به یک مجتمع معّین میطالق 
آیتات ها جامۀ عمل بپوشاند پ  مخاطب این به آن امرونهی تواندمیکه قدرت اجرایی دارد و کرد 

 یک مجتمع معّین و مشخص بوده است.

و را استمرار عرف بنامیم و چه قتانون، دائتر متدار دوام  هاآننواهی، چه  دوام اعتبار این اوامر و 
هتایش از میتتان رفتته باشتتد، استتمرار آن مجتمتع استتت. وقتتی آن مجتمتتع انستانی بتتا آن ویوگی

تتتوان کتترد کتته آن هتتا هتتم در عتتالم اعتبتتار وجتتود نتتدارد. تردیتتدی نمیهتتا یتتا قانونامرونهیآن 
ها پیش بود، سده ت سیاسی قرآن وامر و نواهی آیات احکام اجتماعیانسانی، که مخاطب امجتمع 

رفتتتته استتتت. در عصتتتر حاضتتتر، آنهتتته در کشتتتورهای استتتالمی وجتتتود دارد از میتتتان 
یتا  ایترانیا  کلی متفاوت از آن مجتمع مخاطب قرآن. امروز جامعۀ مصرهستند به 1«هاییجامعه»

اوامر و نواهی  اینکهگفتن از و یا.... ادامۀ آن مجتمع مخاطب قرآن نیست. سخن یا اندونزی ترکیه
هتایی را تکلی هتا و شده به یک مجتمع معدوم، در عصر حاضر، الزاماجتماعی ت سیاسی خطاب
 است.بداهت باطل بًا بهسخنی است که تقری کندمیها متوجه مسلمان این جامعه

مستلمانان ثبات و جاودانگی آن احکام و شتمول آن بته  گویندمیدانم که فقیهان دانید و میمی 
استت، آورنتد. ایتن متدعا نادرستت عصر حاضر را از طریق اطالق آن آیات احکام بته دستت می

حتق آن یتک متتن در  بودنبودن یتا قتانونتمسک به اطالقات در جایی صحیح است که امرونهی
باشد کته آن تر محرز شده باشد. مفرو  پیشین مسلم این پیش کندمیک  که به اطالق تمسک 

گاه وی در موارد ابهام و تردید به اطالقات آن امرونهی یتا قتانون قانون شامل حال او هم هست آن
تتوان بتا رفته است نمیصورت تاریخی از میان تمسک بجوید. جایی که اعتبار امرونهی و قانون به

 تمسک به اطالق به آن اعتبار و استمرار بخشید.

رور علمتتی صتتاحب ایتتن قلتتم در تفستتیر اوامتتر و نتتواهی  ،امبیتتان کتتردهاینجتتا آنهتته تتتا  
آیتات احکتام « تفستیر تتاریخی». منظتور از دهتدمیرا نشتان  سیاستی قترآنتت اجتمتاعی الزامِی 

ام همین است که در باال توضیح دادم. این تفسیر، به ایتن معنتا، ان اشاره کردهکه بارها بداجتماعی 
تاریخی است که آیات اوامر و نواهی الزامی مورد بحتث متا در زمینتۀ تتاریخی آن، یعنتی در تفسیر 
وگو، چالش و تعامل گویندۀ قرآن با مخاطبان خود در یک مجتمع انستانی معتّین و در گفتزمینۀ 
. گمتان گیتردمیانتد( متورد فهتم و تفستیر قترار پدیتدارهایی تاریخی هااینانی معّین )و مکزمان 

متن از موضتع ستلیقه و تمتایالت و « راه تفستیر»آشکار شتده باشتد کته در پیمتودن ایتن  کنممی
                                                                                                                                                              

1. geselschafts 
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ن  »یا نپسندیدن شخصی خود، یتا از موضتع  پسندیدنو بدآمدن، آمدن خور ض  و  ع  ِمن  ِبتب  تؤ  تر  کن  ف 
ض   ع  « پتذیریمرا نمی هتاآنای از پتذیریم و پتارهای از اوامتر خداونتد را میپتاره (912)نساء: « ِبب 

و دموکراستی  خواهیم به حقتوق بشتر. همهنین موضع من این نیست که چون میکنممینحرکت 
که با دموکراستی  ای از اوامر و نواهی قرآن راپ  بکوشیم با توسل به هرمنوتیک جدید پارهبرسیم، 

 دشتومیها کته گتاهی بته ایتن نگارنتده داده ستازد کنتار بگتذاریم. ایتن نستبتحقوق بشر نمیو 
ام و است در مواردی ناشی از قصور من در بیان کامل و صتریح و دقیتق متدعاهای نظتریممکن 

ام از ین ابهتبیشتترهتای مختلت  باشتد. امتا در مقتاالت و کتاب هتاآنبودن حتدودی پراکنتدهتا 
نتد و یتا مراحتل گونتاگون خوانمیای از ناقدان محترم همۀ آثتار متن را نکه پاره دشومیناشی  آنجا

های اخیتر های برستاختۀ دهتهگیرند. چسبیدن به اصتطالحجانب را در نظر نمیفکری اینتحول 
های هکردن همتۀ اندیشتو یتک کاسته هتااینو ماننتد « نواندیش دینی»و « روشنفکر دینی»چون 

در  هتاآنتتوجهی بته اختصاصتات هرکتدام از نکردن آرای افراد و بیبا این تیترها و تفکیکمرتبط 
 هذا.   علٰی هاست و قِ دادننوعی یکی دیگر از علل این نسبتبازار آشفتۀ سیاسی بهاین 

نته و  توان تفستیر کتردصاحب این قلم معتقد است آیات احکام مورد بحث را فقط تاریخی می 
حاضتر آید نته از جتای دیگتر. او معتقتد استت در عصتر می غیر آن و این الزام از ناحیۀ متن قرآن

ناحیتۀ گونه تکلی  شرعی، که عمل به احکام مورد بحث را برای مسلمانان الزامتی ستازد، از هیچ
برمبنتای یاستی ختود را خود قرآن متوجه مسلمانان نیست. اگر آنان بخواهند زندگی اجتماعی ت س

بر آن مبنا بنا هایی و دموکراسی و قانون نتایج حاصل از عقالنیت عملی عصر حاضر و حقوق بشر
 گتویممینیستت. متن  هتاآنزنتدگی کننتد، هتیچ منعتی از ناحیتۀ قترآن متوجته  هتاآنکنند و بتا 

دموکراتیک برمبنتای ا با قانون اساسی زیستن، در عصر حاضر، مانعی بر سر راه زیستن ممسلمان
برای زیستن با دموکراسی و معنای این راه بازکردن  گویندمیای ناقدان من حقوق بشر نیست. پاره

حقوق بشر بیرون بکشید و این کتار خواهید از قرآن دموکراسی و حقوق بشر این است که شما می
تتر کته پیشدانم و چنانوجته وارد نمتیهیچبتهبا قواعد هرمنوتیک سازگار نیست. من این نقتد را 

قابل دفتاع، کته برگرفتته از دانتش هرمنوتیتک جدیتد مشخص و  1توضیح دادم، من با یک رور
کشیدن دموکراسی و حقتوق بشتر از کار کجا و بیرون. این دهممیاست، فقط بازبودن راه را نشان 
 یازند، کجا؟!قرآن، که بعضی بدان دست می

                                                                                                                                                              

1. metod 
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آیتات بتا تفستیر تتاریخی از  خواهممیباقی است. آیا من اینجا دیگر در  ز یک پرسش مهمهنو 
اعتدام این را هم ادعا کنم که مثاًل در حکم قصاص یتا قطتع دستت دزد یتا  احکام اجتماعی قرآن

 ندارد؟عام، که در قرآن آمده، خشونت وجود  زدن در مألهمراه با شکنجۀ محارب یا شالق

امتتروز آن را خشتتونت  هاانستتان بیشتتترام و در مقتتام توجیتته آنهتته کتته متتن چنتتین ادعتتایی نکتترده
ام. در انتد برنیامتدهیافتهیی فرهیختته آن را خشتونت میهاانستانو در گذشتته نیتز  کنندمیتجربه 
ام: تشتر شتد، چنتین نوشتته، که شش سال پیش من«(9) قرائت نبوی از جهان»آخر مقالۀ بخش 

رستند، بایتد بته ایتن نکتته از احکام شرعی در عصر حاضر برای ما خشن به نظر میای اگر پاره»
طور کته عتدل یتا ظلتم تعریت  کته "خشتونت" یتک تعریت  فراتتاریخی نتدارد همتانتوجه کنیم 
برستد و در ندارد. ممکن است عملی در عصر معّینی و جامعۀ معّینتی خشتن بته نظتر فراتاریخی 

ای و در عصتری بترای مقابلته بتا دشتمنان یتا مبتارزه بتا دیگر نه. ممکن است در جامعتهجامعۀ 
عمتال خشتن تأکیتد شتود و در جامعتهمفاسد  ای دیگتر اجتماعی یا حتی ادای حقوق ختدا بتر ا 

رستد، براستاس اصتل نتاظربودن آن احکتام نباشد. امروز آنهه را که خشتن بته نظتر میطور این
داللتت لحاظ واقعیت اجتماعی معّین عصر ظهور اسالم، باید کنار بگذاریم. آیات این احکام بهبه 

مجتازات یتا ام. این متدعا کته فتالن اصاًل شامل عصر ما نیست و این مطلب را بارها توضیح داده
استت یتا دور از برای همیشه باید مالک عمل باشد یا همیشه عادالنته  فالن حکم موجود در قرآن

  1«.دشومیخشونت است در قرآن دیده ن

عمال در همان عصر هم هیچ امتناعی از این ندارم که بپذیرم پاره گویممیاکنون  خشتونت ای از آن ا 
دینی و یا صدور ساز بوده است، اما اصرار دارم بگویم که وجود احکام خشن در یک متِن سرنوشت

از پیام معنوی آن متن یا آن پیامبر  2گیری اگزیستانسیالکنارگذاشتن پیاماز یک پیامبر را مجوز  هاآن
 اند.عصر خویشدانم. پیامبران و متون دینی هم فرزندان نمی

 هتای اخالقتی قترآنتوان مطترح کترد. آیتا متن معتقتدم آموزهاما هنوز یک پرسش دیگر می
یتک خواهی ار بشریت را در مسیر عدالتر زمینۀ تاریخیاحکام اجتماعی ت سیاسی آن د بیشترو 

تِه کتل  »گام بلند به پیش رانده است؟ آری، من چنین اعتقادی دارم. من آیتۀ  توِل اللَّ س  ِ  م  ِفتي ر  تو  س 
 
أ

ة   ن  س  تأمین عتدالت گونه که رسول خدا در مسیر که همان کنممیمعنا  گونهاین( را 39)احزاب: « ح 

                                                                                                                                                              

 سایت شخصی نویسنده. در قالهم این متن به کنید نگاه .1
2. existential 
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آن عصتر از تان، در هتای انستانیؤمنان هم در هتر عصتر متناستب بتا دریافتحرکت کرده شما م
   1عدالت، در مسیر عدالت حرکت کنید.

 هایی معّین است.ها و تمایالت و انگیزهتردید هر کوشش علمی مسبوق به عالقهبی

  

  

                                                                                                                                                              

 فقته» مقالتۀ شخصتی نویستنده و سایت در... و «حکومت و سیاست ایمان،» و «قرآن در عدالت» مقالۀ به کنید نگاه .1
 .قلم این صاحب اثر دی  از رسمی قرائت بر نقدی کتاب در «است داده دست از را خود عقالیی بستر سیاسی





 1اسالم کلیسا ندارد القضات،آقای قاضی
 ان در سخنان اخیر خود گفته است:القضات جمهوری اسالمی ایرقاضی 

استالم : از کتدام گویندمیدر مقابل  دشومیوقتی اصول اسالمی به این افراد روشنفکرنما گوشزد »
چیتزی های گوناگون دارد. این در حالی است کته استالم واقعتی زنید، زیرا اسالم قرائتحرف می

ند نیستت؛ کردمی)ره( از آن با نام اسالم ناب محمدی )ص( یاد  جز آنهه که حضرت امام خمینی
دارد و متخصصتان یعنی همان اسالمی که در آن ایمان قوی، توحید، عزت، جهاد و دفتاع وجتود 

فهتم و شتناخت گرایی در عتالم حوزوی و مراجع تقلید کارشناستان واقعتی آن هستتند... نستبی
قترار گرفتته استت... در موضع خودر محل بحث و تتدقیق کننده متقنی دارد که های قانعپاسخ

کریم است دربرابر  قرآنمخالفت با اعدام درواقع مخالفت با حکم اسالم است؛ زیرا قصاص نص 
زیترا متا یتک  گویتدمیچته توان گفت که کدام قرائت نصوص اسالمی همانند حکم قصاص نمی

روشمند و مضبوط مراجع تقلیتد و صحت و تفسیر آن هم فهم نداریم که مرجع معتبر  بیشتراسالم 
 .)خبرگزاری ایسنا(« و علمای دین است

                                                                                                                                                              
 .1192آذر ماه  21: اینترنتی نشر تاریخ.  1
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بتار تهاجمی که در اختیار دارد، هرچنتد وقتت یتک  ۀطرفالقضات، با تریبون یکآقای قاضی 
 ایترانخواه بشتردانان نوانتدیش و حقتوقزند و به الهیضمن سخنانش گریز به صحرای کربال می

باطتل و ماننتد گرایی زدگی، تهاجم فرهنگی، روشنفکرنمایی، نستبیبر. آنان را به غکندمیحمله 
ایتن جامعته هترروز کشیدن آنتان را در سازد و با این کار فضای بسیار محدود نف متهم می هااین

 .کندمیبیش از پیش محدود 

طرفانتته از حقتتوق معنتتوی و متتادی همتتۀ شتتهروندان القضتتات پاستتداری بیاضیوظیفتتۀ ق 
القضات ما مدتی است ختود یتک طترف دعتوا ترین تبعیض است. اما قاضیبدون کوچککشور 

هتایی بتا تترور معنتوی و گتاهی فیزیکتی سال استت افتراد و گروه 21و آتشی را که  گیردمیقرار 
 سازد.ورتر میاند هرروز شعلهن کردهدگراندیش در این کشور روشمتفکران 

، سته موضتوع کنتدمی، که آقتای الریجتانی بته آن حملته در باب قرائت جدید از احکام قرآن 
 متفاوت زیر را باید از یکدیگر جدا کرد.کاماًل 

 هایی موجود است؟ال ( در متون دینی اسالم چه حکم

 به آن احکام عمل کنند؟ اند همیشهب( آیا مسلمانان مکل 

 ؟گیردمی ( قرائت جدید متون دینی چگونه شکل 

نخستت بتا خلط ناروای دو موضوع  کنندمیآن را ترویج  مغالطۀ عظیمی که امثال آقای الریجانی
ایتن  لماناِن مستموجتود استت  چون حکم قصاص )اعدام( در قرآن گویندمییکدیگر است. آنان 

مغالطه است کته، از اند حتمًا مجازات اعدام را اجرا کنند. این سخن به این جهت عصر هم مکل 
استتنتا  کترد. ایتن تتوان وجود یک حکم در قرآن، وجوب عمل به آن حکم در هتر عصتر را نمی

بتا امثتال آقتای  ایتراندانان نواندیش آید. اساس اختالف نظری الهیدرنمی« است»از آن « باید»
 .دشومیالقضات در باب احکام اسالمی از همین موضوع اساسی شروع قاضی

اساستی آید. مسئلۀ واضح است که تا آیۀ قصاص تفسیر نشود، هیچ حکمی از آن به دست نمی 
گونه تفسیر توان دو می ناین است که آیۀ قصاص و امثال آن تفسیر واحد ندارد. از آیات احکام قرآ

احکتام تفستیر تفسیر سنتی فقیهان متا از آیتات «. تفسیر تاریخی و تفسیر غیر تاریخی»ارائه کرد: 
دانتان نوانتدیش از آن دانند(، اما تفستیر الهیغیر تاریخی است )احکام موجود در قرآن را ابدی می

تفستیر اعتدام و ماننتد آن را دانند و براساس ایتن نمیآیات تفسیر تاریخی است )آن احکام را ابدی 
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روشتمند فهتم و تفستیر ستود گذارند(. هرکدام از این دو گروه هتم از نظریتات و ضتوابط کنار می
 جویند. عماًل دو خط تفسیری متفاوت وجود دارد.می

و بایتد نظریتات در این معرکۀ آرا، پرسش جدی نواندیشان از فقیهان این است که به چه دلیل آنان 
هتتای فقیهتتان ضتتوابط روشتتمند فهتتم و تفستتیر ختتود را کنتتار بگذارنتتد و تتتابع نظریتتات و رور

مرجتع معتبتر و صتحت تفستیر آن )استالم( فهتم : »گویتدمیصتراحت به آقای الریجانیشوند؟ 
ردن اعتبار و صتحت پرسیم منحصرکما می«. مضبوط مراجع تقلید و علمای دین استروشمند و 

ای دارد. مگتر استالم کلیستتای کننتتدهو رور مراجتع و علمتتای رستمی چته دلیتل قانعبته فهتم 
دارد تا آن کلیسا بگوید همه در تفسیر متون دینی باید از ما پیروی کننتد؟! جتان کتالم در کاتولیکی 

گتتر دانتتان نوانتتدیش و فقیهتتان همتتین پرستتش استتت کتته گفتتتم. ااختتتالف نظتتری الهیبتتاب 
زدگتی، تهتاجم متا پرستش اساستی و جتدی فلستفی کالمتی نواندیشتان را غربالقضات قاضی

 .و یا... کندمینامد یا تجاهل گرایی باطل، روشنفکرنمایی و مانند آن میفرهنگی، نسبی

شتتدن فرهنگتتی گرفتن تتتاریخی و مقبولو امتتا موضتتوع ستتوم، یعنتتی چگتتونگی شتتکل 
هتای نظتری و استتداللی و استانی دیگتر استت کته فراتتر از بحثمتون دینی، خود دهای قرائت

آورنتتد، امتتا نظران پدیتتد میهتتای متتتون دینتتی را گرچتته صتتاحبمحتتض استتت. قرائتتفستتیری 
به یک سنت مقبول الهیاتی و دینی در فرهن  یک جامعته در زمتان طتوالنی رخ  هاآنشدن تبدیل

ین رور فقیهتان متا )قرائتت آنتان از احکتام کشد. مگر همچندین قرن طول میو گاهی  دهدمی
تتوان ها شکل گرفته؟ تنها با تحلیل تتاریخی میپدیدۀ تاریخی است که در طول قرن( جز یک قرآن

یخی رخ داده رها با دخالت و تأثیرگذاری کتدامین علتل و عوامتل تتامقبولیت این قرائتفهمید که 
آمد در طول زمتان بخشتی از یتک ت و حتی کفر به شمار میچگونه آنهه در آغاز یک بدعاست. 

هتر قرائتت جدیتد  نخستت بتا مقاومتت شتدید و  دهتدمیگشته است. تتاریخ ادیتان نشتان دین 
آیتد. و بتدعت یتا کفتر بته حستاب می دشتومیرو کاران روبتهعنی  بنیادگرایان و محافظهحملۀ 

شتدن ، اصتحاب قتدرت از شنیدههایی کته قتدرت دینتی و سیاستی یکتی شتده استتجامعهدر 
آورنتد و وضعی غوغتاآمیز پدیتد می کنندمیالحیل، جلوگیری نوآوران، با تمام قوا و لطای صدای 

های هتا و کارآمتدیداوری منصفانۀ فلسفی و الهیاتی دربتارۀ آن قرائتت میستر نگتردد و تواناییتا 
زنتدگی اجتمتاعی آشتکار نشتود.  قرائت در بیان حقیقت و معرفتت دینتی و کارکردهتای آن درآن 

تا به نواقص کار خود پتی ببرنتد و مبتانی و دالیتل ختود  دهندمیبه اصحاب آن قرائت زمان نآنان 
منقح سازند و آن را در واقعیت عینی زندگی تتاریخی ت اجتمتاعی انستان بتا آزمتون و خطتا بته را 
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یک جریان نیرومنتد مبتدل شتود  بزنند و اصالح کنند تا بسط تاریخی پیدا کند و عاقبت بهمحک 
 های نظری و عملی حجت به شمار آید.دادن به پرسشعماًل در پاسخو 

. علتل و عوامتل گونتاگون تتاریخی بته کمتک کنتدمیقرائت نواندیشان را یتاری  اما گاهی بخت  
 رشتدآورد و مانتد و دوام متیها، سرپا میرغم همۀ حملهشتابند و آن قرائت، علیتقویت آن میو 

صتورت دوانتد و بهو در فرهنت  و ستنت جامعته ریشته می کنتدمی، بسط تتاریخی پیتدا کندمی
. واقع این است که به هر اندازه قدرت دینتی و قتدرت سیاستی دشومیقرائت رسمی شناخته یک 

یکدیگر جدا شده باشند به همان اندازه امکان بررسی مبتانی و دالیتل نظتری آن قرائتت جدیتد از 
منطتق و سیاست بتا  دشومی، الهیات با منطق خودر سنجیده دشومیتر اف علمی محتملانصبا 

 توضیح دادم.خودر. ظهور پروتستانیسم در اروپا یک مثال بارز برای این روند تاریخی است که 

قابتل که ممکن است، در مقام داوری علمی، یک قرائت کتاماًل  دهدمیوضوح نشان آنهه گفتم به
تاریخی آن کار آن را در نطفه خفه کنند و مانع از بسط د، اما قدرتمندان بنیادگرا و محافظهدفاع باش
 افتادن آن در فرهن  و سنت جامعه گردند.و مقبول

اند صتتتدا و منطتتتق ، اقتتتتدارگرایان نگذاشتتتتهمتأستتتفانه پتتت  از پیتتتروزی انقتتتالب در ایتتتران 
الحیتل فتراوان، جلتو درستی شنیده شود. بتا تمتام تتوان و بتا لطائ در جامعه به نواندیشدانان الهی

چیستت اند تا اصاًل معلوم نشود مدعای طرفتداران آن شدن این تفکر به جریان فرهنگی را گرفتهتبدیل
هتتا و تواناییختتورد، تتا تتا مبتانی و دالیتتل آنتان در آزمایشتتگاه زنتدگی واقعتتی متردم ایتتران چکتش ن

و عاقبتت بمیترد و الخلقه باقی بمانتد صورت نوزاد ناقصهای آن آشکار نگردد و همیشه بهکارآمدی
 سال اتفاق افتاده است. 21دفن شود! این آن چیزی است که در این 

یترد، بگایم و نخواهیم گذاشت تا قرائت جدید از اسالم شکل گفت نگذاشتهآقای الریجانی اگر می
 گویتدمیو  دهتدمیاصطالح( آدرس عوضی سخن صددرصد مطابق واقع گفته بود. اما ایشان )به

 های گوناگون ندارد!دین اسالم که قرائت

هتا، بلکته تنهتا دو دهته ایتن شمشتیرهای آویتزان، کته تتوان امیتدوار بتود کته نته قرنآیا می 
نظترًا و عمتاًل  هتاآناند، کنتار رود تتا داشتته باالی سر اصحاب قرائت انسانی از دین نگاههمیشه 

گاه معلوم شود این قرائت چته در چنتته دارد و محتتوا و اثتر و نتتایج نظتری، فعال شوند. آنکاماًل 
 و اجتماعی آن کدام است؟!سیاسی 

لیبی های اخیر در کشورهای مسلمان چون مصر، تون ، به نظرم آن تحوالت سیاسی، که در سال
دارد. دلیتل متن محور از دین اسالم قرار افتد، در مسیر پیدایش یک قرائت انسانفتاده و میاتفاق ا
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خواهنتد نته کنارگذاشتتن استالم، این است که آنهه مردم مسلمان و غیر مسلمان این کشورها می
مطالبتۀ مهتم این است. « شرافت شایستۀ انسان»است و زیستن با « حقوق بشر»بلکه زیستن با 

از استالم نیستت. محور( محور )و نته قتدرتبرای مسلمانان چیزی غیر از مطالبۀ قرائتت انستان
   امیدوار باشم.مطالبۀ مردم ایران هم همین است و نه جز این. پ  من حق دارم به آینده 





 داعش و فقه اسالیم
 1از فقیهان بپرسد« داِعش»اگر 
بتتدون تردیتتد و صتتد در صتتد محکتتوم « داِعتتش»ۀ گتتروه ستتابقهتتای وحشتتیانه و بیجنایت 

تنها بتترای تمامیتتت ارضتتی کشتتورهای منطقتته و صتتلح ادامتتۀ موجودیتتت ایتتن گتتروه نتتهاستتت. 
ی گوناگون حیات این گروه هانابلکه صلح تمام جهان خطرناک است. قطعًا باید شریخاورمیانه، 

 از صفحۀ روزگار ناپدید شوند. هاآنشود تا قطع 

استالم ، که ختود را مستلمان نتاب و مجتری شتریعت «ابوبکر بغدادی»ا اگر خلیفۀ داعش ام 
شتریعت نامد، از فقیهان رسمی جهان اسالم بپرسد: فرق مبنایی و تئوریک شما با من در بیتان می

او خواهنتد بته ؟ این فقیهان چه پاسخی کنندمیاسالمی در کجاست که این همه مرا لعن و نفرین 
 داد؟!

ستلفیه، کته گتروه ( در بیان عقایتد و فتواهتای فقهتی ق138ت  119) ک  به اندازۀ ابن تیمیههیچ 
ها و ای از پرستشمجموعتهدانند، موفق نبوده است. او در و مانند آن خود را دنبالۀ آنان می« داعش»

را از ماستت بیترون کشتیده و از وی در دست است، متو « مجموع فتاوٰی »ها، که تحت عنوان پاسخ
تیمیته  ابتن نمایش گذاشته استت.را مفصاًل به  هاآنتاروپود تفکر اعتقادی و فقهی سلفیه و مخالفان 
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تفستیر  هاآنمسلمانان در این است که در آن مجموعه نشان داده که اختالف بنیادین سلفیه با سایر 
وجته جتایز هیچحتوزۀ شتریعت، بهه در حتوزۀ اعتقتادات و چته در متون نخستین اسالمی را، چت

باید زنتدگی کننتد کته صتحابۀ پیتامبر گونه دانند و معتقدند که مسلمانان در همۀ عصرها هماننمی
شمارند و ای تفسیر را جایز میمسلمان به گونههای که سایر گروهند، درحالیکردمیگونه زندگی آن

 پذیرند.گی را میتا حدودی تحوالت زند

مثتل به فقیهان رسمی بگوید شتما هتم در حتوزۀ شتریعت استالمی  حال، اگر ابوبکر بغدادی 
در های مربوط به احکام شتریعت را کته کدام از متنگویید هیچو می کنیدمیو من عمل  تیمیه بنا

هتیچ طور که در این متون بیان شده بتدون را باید همان هاآننباید تفسیر کرد و  و حدیث آمده قرآن
 ؟دهندمیچه پاسخی  هاآنتغییری صد در صد اجرا کرد، 

استت؟ تنها در حوزۀ اعتقادات اسالمی « داعش»آیا تفاوت مبنایی و تئوریک فقیهان رسمی با  
شتریعت الهتی آقتای بغتدادی،  گویندمیفقیهان  هاینکتفاوت دیگری هم وجود دارد و آن  اینکهیا 

 گوینتدمی اینکهکرد؟!، یا توان اجرا گویید، ولی در عصر حاضر همۀ آن را نمیهمان است که شما می
 درست نیست؟!و این  کنیدمیآقای بغدادی، شما خیلی وحشیانه اجرای شریعت 

، تیمیتهداده که برخالف مدعای ابن  های دانش هرمنوتیک، در سه قرن اخیر، نشانموشکافی 
هتا، داعشای تفسیر است و مبنتای تئوریتک دارد. خطتر عظتیم احتراز از تفسیر متون  خود گونه

خیتزد و نته از برمی هاآندر جهان حاضر از مبنای تئوریک تفسیر  هاناها، طالبهصرها، الن  القاعده
و  این است که متون قرآنی تئوریک مشترک میان آنان و فقیهان رسمی . آن مبناهاآنتفسیرنکردن 

اخالقتی، اجتمتاعی، سیاستی و هتای ثابتت و ابتدی معرفتتی، حدیث حاوی یتک سلستله نظام
نامند. این یک می« شریعت الهی»باشد که آن را در همۀ عصرها می هاانساناقتصادی برای همۀ 

های شتدید و یتا همۀ خطرها و خشتونتمقام تفسیر متون اسالمی است که باطل در « فهمپیش»
ها و این قلم از بیست ستال پتیش در نوشتتهخیزد. صاحب غیر شدید در جهان اسالم از آن بر می

پرستم های علمی نقد کرده است. من اکنتون میفهم باطل را با رورهای خود این پیشسخنرانی
تداعشها، هصر، الن  هاناالبطها، آیا پیدایش القاعده رت ها و... در جهان اسالم کافی نیست کته چ 

 فهم باطل و خطرساز را کنار بگذارند؟!وادار سازیم آن پیشما مسلمانان را پاره کند تا فقیهان را 

بتر )عالوه کنممیاند، پیشنهاد من به همۀ فقیهان محترم، که در حوزۀ علمیۀ قم و نج  نشسته
استالم در حتوزۀ اند( یک نشست جهانی از فقیهتان ها که انجام دادهکردن سیاسی آن گروهکوممح

وستیلۀ ستاز را بهفهم مشترک باطتل و خطترقم یا نج  فرابخوانند و یک بار برای همیشه آن پیش
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حستاس، کته حتق موافقان و مخالفان آن به بحث و نقد جدی بگذارند و در ایتن مقطتع تتاریخی 
مبانی ختود استالم و حیات مسلمانان در جهان حاضر زیر سؤال رفته، با تجدید نظر در  موجودیت

جانب به خواهد بود.اینو مسلمانان را نجات دهند. این یک خدمت تاریخی بسیار بزرگ به اسالم 
داد و را تشکیل نمتی 3واتیکان  9112م که اگر کلیسای رسمی کاتولیک در دهۀ شومیآنان یادآور 

بتود و ایتن نتدامت هتیچ ستودی ، امتروز بستیار نتادم کردمیای از مبانی خود تجدید نظر نپارهدر 
 نداشت.

یک داِعش   1مبناهای تئور
فقهتی اگر از داعش بپرسیم مبناهای تئوریک شما چیست؟ در پاسخ ما حداقل مبناهای کالمی و 

 زیر را برخواهند شمرد:

 هاانستانمتر و نتواهی ثابتت و ابتدی ختود را بته همتۀ . خداوند، از طریق قترآن و حتدیث، اوا9
و در همتۀ قلمترو زنتدگی فتردی و اجتمتاعی نموده و بر آنان واجب کرده در همتۀ عصترها ابالغ 
 را به کار بندند. هاآناستثنا بدون 

تشتکیل اسالمی(  . در عصر حاضر، ما مسلمانان از سوی خدا مکل  هستیم تا حکومت )خالفت3
ستنت مختل  فقته استالمی مستطور استت و از کتتاب و حکام خداوند را، که در ابواب دهیم و ا

 استنباط شده، در روی زمین اجرا کنیم.

هستتیم، ایتن تشتخیص بترای « مجتهتد». ما در تشخیص این وظیفۀ شترعی و تکلیت  الهتی 2
جهانیان  تشخیص شرعی خود تخل  کند. اگر همۀاست و بر مجتهد جایز نیست از « حجت»ما 

 هم با ما مخالفت کنند، ما مجاز نیستیم از این حکم شرعی سرپیهی کنیم.

مقابلته یم تا حد جنگیدن با آنان مکلف. هرک  و هر گروه و هر دولت در برابر ما بایستد ما شرعًا 4
 اند، از میان برداریم.احکام الهی شدهکنیم تا همۀ موانع را، که سد راه اجرای 

تکیتته بتتر ایتتن مبناهتتای تئوریتتک، عمتتاًل بتته تأستتی  حکومتتت و اجتترای احکتتام  . متتا بتتا1
گرفتن کردن زنتان تتا جزیتهنشتینتتا خانهایم. همۀ اقدامات ما، از تأستی  خالفتت پرداختهالهی 

 مسیحیان و تا کشتن اسیران جنگی و...، توجیهات فقهی مسّلم دارد.از 

*** 
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 کنتدمیلم را دچار وحشتت و اضتطراب و تأست  آنهه، در جهان حاضر، همۀ عقالی عا
 ،دهنتدمیاست. این متدعاها اجتازه افتادن و شیوع همین مدعاهای تئوریک مقبولخطر 

هایی سر بلنتد کننتد و بته نتام ختدا یتا هتر یک بار، اینجا و آنجای جهان افراد و گروهقت و ندچ هر
نتابود کننتد و همتۀ نهادهتای سیاستی، المللتی را جهانی و همتۀ تنظیمتات بیندیگر صلح عنوان 

وخون بکشتند و جا را بته ختاکستازند، همتهها را منهدم اقتصادی و فرهنگی جامعهاجتماعی، 
کتتور و ظلمتتت سیاستتی محتتض را جانشتتین همتتۀ محاستتبات عقالنتتی و عقالیتتی خشتتونت 

 کنند.سیاست درباب 

 هتتا وچتتارچوب کالمحتتال، پتتادزهر تئوریتتک ایتتن مبناهتتای تئوریتتک خطرنتتاک چیستتت؟ در 
در چارچوب همان کتالم و  هاآنندارد، چون همۀ اسالمی این مبناها پادزهر تئوریک رسمی های فقه
شتناختن رسمیتبهاند و قابل توجیه هستند. پادزهر تئوریک در این باب فقط و فقتط مطرح شدهفقه 

هتیچ گروهتی ه در جهان حاضتر هتیچ انستانی و شناختن این مبنا کرسمیتاست. به« بشر حقوق»
ها و حکومتت جامعتهیا هر عنوان دیگر با قهر و غلبه قیام کند و نظم سیاستی حق ندارد به نام خدا و 

را در دستت ختود نگتاه و اختنتاق آن را در دست بگیرد و یا، برخالف رأی اکثریت، بتا استتبداد  هاآن
 حفتتظ آن، حقتتوقعتتد آن و ِاعمتتال قتتدرت سیاستتی و دارد. تأستتی  نظتتم سیاستتی و تعیتتین قوا

که بشتر استت و در حقوق بشر است از آن نظر  هااینی هر جامعه است و الغیر. هاانسانفردفرد 
 شناخته شوند.ها باید به رسمیت همۀ جهان و همۀ جامعه

و تئوریک آن است. اما کالم  ، در جهان حاضر، ناشی از همین پادزهربودنحقوق بشر« حقانیت»
پیتدایش تنها فقیر استت، بلکته بسترستاز مبناهای خطرناک نهفقه رسمی اسالم برای مقابله با آن 

بایتد آن را بته اسالم دانان و فقیهان است که الهی« حقوق بشر»ها و داعشیان است. همین داِعش
زیستتن و بالیتدن در ستاز تتوان ام تاریخرسمیت بشناسند و فرهن  اسالم و مسلمانی را با این اقد

 مسلمانان در عصر حاضر.این است رسالت انسانی و دینی تاریخی ما جهان حاضر ببخشند. 

آورم تتا را در اینجتا متی ای حقتوق بشترمتاده 22در پایان این سخن، چند ماده از اعالمیه جهانِی 
ای معطوف کنم که در این چند متاده بیتان مشخص به آن ایدهتوجه خوانندگان محترم را به صورت 

ها یک بخش اساستی از ایتدۀ شده و تا معلوم شود فقیهان ما چه چیز را باید بپذیرند. مفاد این ماده
ام فقیهان اسالم با تجدید نظر در مبانی فقهی و کالمی غیرقابتل حقوق بشر است که پیشنهاد کرده
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الهیاتی و فقهی هضم کنند و سپ  التتزام عملتی بته  ۀ، آن را در هاضم1آفرین خودبستدفاع و بن
 را از مقتضیات مسلمان زیستن در عصر حاضر اعالم کنند. هاآن

*** 

ند و از لحتاظ حیثیتت و کرامتت و حقتوق بتا هتم برابرنتد. شومی: تمام افراد بشر آزاد زاده 9 ۀماد
 ای برادرانه رفتار کنند.با روحیههمگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر 

ویوه از حیث نواد، رنت ، جتن ، زبتان، دیتن، بی هیچ گونه تمایزی، به تواندمی: هر ک  3 ۀماد
ملی یا اجتماعی، ثروت، والدت یا هر وضعیت  أعقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر، و همهنین منش

 مند گردد.یه بهرههای ذکرشده در این اعالمدیگر، از تمام حقوق و همۀ آزادی

مند شتود: ایتن حتق مستتلزم : هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره98 ۀماد
هتا آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همهنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزر دینی، عبادت

 وصی یا عمومی است.ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصو اجرای آیین

: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن استت کته کستی از داشتتن 91 ۀماد
عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطالعتات و افکتار، بته تمتام 

 وسایل ممکن بیان و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد.

حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیمًا یا بته وستاطت ( هر شخصی 9: )39ۀ ماد
( هر شخصی حق دارد با شرایط برابتر 3) نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

اساس قدرت حکومت است: این اراده ، ( ارادۀ مردم2) به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.
پذیرد. انتخابتات بایتد عمتومی، بتا ز شود که به طور ادواری صورت میباید در انتخاباتی سالم ابرا

 ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه

عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مستاعی  عنوانبه: هر شخصی 33 ۀماد
حیثیتت و  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری بترای حفتظملی و همکاری بین المللی، 

 کرامت و رشد آزادانۀ شخصیت خود را، با توجه به تشکیالت و منابع هر کشور، به دست آورد.

                                                                                                                                                              

 از سدمیر قرائدت بر نقدی کتاب از سوم بخش نیز و سایت شخصی،وب در «ندارد علمی مبنای فقیهان مدعای» مقالۀ .1
 ستخن مستلمانان ستوی از آن پتذیرفتن ضترورت و بشتر حقتوق دربارۀ مشروح صورت به آنجا در که نگارنده این اثر دی 

 .امداده پاسخ کنندمی رد را نظر این که را کسانی اشکاالت و امگفته





 1دشویمن« فقهی»هشدار! دمورکایس 
ار آشتککه تئوری و عملیات فرقۀ داعش یک بحران پنهان و مزمن در تفکر فقهی سیاسی را پ  از آن

« دموکراتیتکنتوع »کوشند نشان دهند که فقه سیاسی یتک نظران میساخته است بعضی از صاحب
. کننتدمی)سکوالر( تقسیم هم دارد. کار این دوستان این است که دموکراسی را به فقهی و غیر فقهی 

نتای یتک نظتام حکتومتی را برمبوجودآمتدن به در نظر آنان، دموکراسی فقهی آن است که یک فقیه
برنتد از بعضی فقیهان نتام می هاآن. هااینآرای مردم مشروع تلقی کند یا آن را الزم برشمرد و مانند 

انتد. براستاس همتین را پذیرفتهآرای آنان چنتین بتوده استت و آن فقیهتان دموکراستی  گویندمیو 
ای از نشتریات در پاره پویایی بیشتر آنها اخیرًا دمیدن در کورۀ تولید فقه سیاسی و خواستن تحلیل

 کشور ما روا  مجدد یافته است.

، در کنیتدمیآن فقیهتان، کته شتما بته آرای آنتان استتناد  گویتدمیصاحب این قلم به آن عزیتزان 
انتد پاکردن حکومت اجرای احکام اسالم است و اصرار نمتودهاند هدف از بهخود صریحًا گفتهآثار 

استالمی بایتد تصادی و سایر احکام اجتماعیۀ موجود در فقه که احکام جزایی، قضایی، مدنی، اق
تخلت  نکنتد. آنتان گذاری باید از شتریعت وسیلۀ حکومت در جامعه اجرا شود و هرگونه قانونبه
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همین قانون اساسی را نیز اند و حتی مشروعیت دینی ها را وارد قانون اساسی ما کردههمۀ این الزام
ای پرسم این چگونه دموکراسیمیاند. من از شما عزیزان ه منوط دانستهبه اجازه و تنفیض ولی فقی

، ولتی زنتدگی سیاستی متردم را، کندمیوجودآمدن نظام سیاسی را به آرای مردم مربوط است که به
هتای فرهن  و هنر را و خیلی از حوزهگذاری را، اقتصاد را، سیاستمداران را، قانونورزی سیاست

 .کندمیبه عدم تخل  از احکام فقهی دیگر را ملزم 

دوستان من، بنابه هر تعریت  قابتل قبتول کته از دموکراستی بته عمتل آمتده، نظریتۀ سیاستی آن 
بگذاریتتد، امتتا آن را  هتتاآنخواهیتتد روی نیستتت. هتتر استتم دیگتتری می« دموکراستتی»فقیهتتان 

 ننامید.دموکراتیک 

گفتت. میاو درست  .«دشومیمشروطه مشروعه ن»گفت:  وریالله نشیخ فضل در آغاز مشروطه
هوشتیار باشتید مشروطه مبانی دیگری دارد که با مبانی فقه سازگار نیست. امروز همه باید بگوییم 

 دادن نیست!رأیدموکراسی فقط «. دشومیدموکراسی فقهی ن»خواهید، که اگر دموکراسی می

  

  



 1اندونه مباین کالیم و فقهی فروریختهچگ
 ام کته فهتم و تفستیر همگتانیبر این مدعا پای فشرده« قرائت نبوی از جهان» گانۀپانزده در مقاالت

 ۀماننتد همت ،االذهانی( متن و کالم قرآن، تنها در صورتی میستر استت کته آن متتن و کتالم را)بین
انسانی و پرداختته شتده  االذهانیبینموجودی پدید آمده در جهان  ،ی زبانی دیگرهاها و کالممتن

ی بر این متدعا اقامته هایدلیلتفصیل شمار آوریم. در آن مقاالت بهانسان و گفتار انسان به ۀوسیلبه
 را چنین بیان کرد: هاآنام که شاید بتوان ملخص کرده

جهتان متا تنهتا در زیستت ۀبان انسانی بنتا بته تجربتمتن قرآن از جن  زبان انسانی است و ز .9
)کالم  کندمیو معنا و مفهوم پیدا  دشومیپدیدار  هاانسان االذهانیبینمشترک تاریخی اجتماعی و 

ای واقتع شتود و متنتی گردد. اگر فر  کنیم معجزهمی االذهانیبین( و قابل فهم و تفسیر دشومی
قابتل  االذهتانیبینزبان دیگر پدید آید، آن متن بته صتورت  مرکب از الفاظ و جمالت عربی یا هر

 فهم و تفسیر نخواهد بود.

کته آنهته عمتوم  دهتدمیاالذهتانی( متتن قترآن نشتان . پدیدارشناسی فهم و تفسیر همگانی )بین3
ند، همانتا فقتط شتومیرو هصورت تجربی با آن روبدر مقام این فهم و تفسیر بدون واسطه به هاانسان

                                                                                                                                                              

 . 9214 اردیبهشت 1 یکشنبه: اینترنتی نشر تاریخ .1



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 298

د. خوانتمییت گفتاری )کالم( یک انسان مدعی نبتوت استت کته ایتن متتن را بترای مخاطبتان فعال
تق فهتم و تفستیر بین  االذهتانی مخاطبتان چیتزی غیتر از ایتن فعالیتت زبتانِی انستانیبنابراین، متعل 

گفتن انسان مدعی نبوت( نیست. حتی اگتر او بگویتد ایتن الفتاظ و جمتالت را از جتایی )سخن
آنهه قابل فهتم و تفستیر استت همتین  االذهانیبیندر مقام فهم و تفسیر  کندمیگو د و بازشنومی

مدعای اوست که به اجزاء مختل  قابل تحلیل است و نه خود آن متن که او ادعای دریافتت آن را 
   دارد.

آید و چون متن قرآنی بته از یک متن که به زبان انسانی پدید آمده جز کالم انسانی به دست نمی .2
آیتد. زبتان قترآن و کتالم قترآن هتر دو زبان انسانی است از آن متن جز کالم انسانی به دست نمی

ممکن است یک کتالم انستانی از نظتر محتتوا  ،انسانیت دارد. البته چون انسانیت ذو مراتب است
اثبتات کنتد کته  تواندمیبسیار ژرف و از نظر شکل در نهایت فصاحت و بالغت باشد. اما کسی ن

 العاده از خود آن انسان ساخته نبوده است.دن این محتوای ژرف و فصاحت و بالغت فوقمپدیدآ

 :دشومیسخن زیر نیز به این سه دلیل اضافه 

بختش نشتان دهتد پیتامبر ای در دست نداریم که به صورت اطمیناندینیدلیل معتبر تاریخی درون
ویتا  به او منسوب است، انتساب متن و کالم قرآنی به ختود را نفتی کترده که متن قرآن اسالم )ص(،

تنها چنین دلیلی درست نیست بلکته در . نهدشومیگفته است عین الفاظ و جمالت قرآن به او القا 
پیتامبر و مخاطبتان او کتالم قرآنتی را کتالم  دهتدمیمتن قرآن شواهد بارزی وجود دارد که نشتان 

گفتت متن بتا امتداد الهتی ایتن ستخنان را اند. با این تفاوت که پیتامبر میشمردهمی محمد)ص(
  1.محصوالت ویا اقتباسات ویا توهمات بشری است هااینگفتند اما منکران نبوت او می گویممی

« خدا از طریق عین الفاظ و جمالت قرآن با محمد)ص( سخن گفته استت»بنابراین، گزارۀ ِاخباری 
 دینی ندارد.دلیل درون

*** 

در مقالتۀ کته  ،در الهیتات «چرخش هرمنوتیکی در مفهتوم وحتی»پ  از بیان  کنممیاکنون فکر 
گاهی خوانندگان گرامی رساندم در همین کتاب« شناسی در روزگار معاصردین»  ،تفصیل آن را به آ

 فه کنم:صورت زیر به دالئل پیشین خود اضاذهن آنان آماده باشد دلیل چهارم را نیز به
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وجتود خداونتد را  توانیممین هاانسانکه ما  دهدمیهای دقیق فلسفی نشان بحث ،در عصر حاضر
وقتتی  .منان به وجود خداوند ایمان دارند و این ایمان معقتول استت(ؤبا دلیل اثبات کنیم )گرچه م

ر یتک زمتان و مکتان ادعا کنیم که خداوند د توانیممین ،وجود خدا را با دلیل اثبات کنیم توانیممین
ستخن گفتته استت  با الفتاظ و جمتالت متتن قترآن (ص()معین با یک انسان مشخص )محمد

توان ایتن گونته خبتر نمی قابل اثبات نیستاز خدائی که وجودر  .وحی واقع شده است( ۀ)حادث
 داد که او سخن گفته است.

این است که این مدعا که خداوند با عین الفاظ و جمالت قرآن بتا حضترت ها این استدالل ۀنتیج
از آن  تتوانیممیمحمد سخن گفته و او آن سخن را به صورت قرآن حاضر برای ما نقل کترده و متا 

دینی ندارد، بلکته معقتول نیستت. ایتن تنها دلیل دروننه به دست آوریم، االذهانیبینفهم و تفسیر 
از طترح  ،ایمکه در پیش آورده ،دینیعقول نیست که چندین دلیل فلسفی برونمدعا به این جهت م

   1.کنندمیآن ممانعت 

گرفتتار « خدا از طریق متن قرآن با محمد سخن گفته استت»متکلمان اسالم که در دام گزارۀ ِاخباری 
نگشتند چتون  از این دام رها شوند، اما موفق« معجزه بودن قرآن»شده بودند کوشش کردند با اثبات 

 اثبات معجزه بودن قرآن ممکن نیست.

عبتور کترده « هستی خداستت»به گزارۀ « خدا وجود دارد»فیلسوفان و عارفان مسلمان، که از گزارۀ 
دانستند کته در  «کالم الهی متمثل»هم عبور کردند و قرآن را « خدا سخن گفته است»بودند، از تعبیر 

گتذاری گتزارۀ ِاخبتاری د. اگرچته ایتن نامخوانمیرای مخاطبان شد و او آن را بسامعۀ نبی شنیده می
هتای زبتان و کتالم انستانی را کته نبود، بلکه توصیِ  بخشی از هستی بود، اما همین نظر هتم ویوگی

انداخت و بته االذهانی همگانی میستان د و آن را از قابلیت فهم و تفسیر بینبرشمردیم از متن قرآن می
 یرهای آن عارفان و فیلسوفان به جای تفسیر متن، تطبیق به متن از آب درآمد.این جهت فهم و تفس

 ٭٭٭

مثابۀ یک پدیدار انسانی، متن زمینی، تاریخی و تنها به مهم سخنان پیشین این است که قرآن ۀنتیج
کته  کنیمیمتناگهان تجربه  ،رسیموقتی به اینجا می اما اجتماعی قابل فهم و تفسیر است والغیر.

آن آراء و مبتانی کالمتی و  ۀیتابیم کته کلیتزنیم و درمیسکوالر گام می در قلمرو هرمنوتیک مدرِن 
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ستخن  )ص(متن قرآن با محمتد ۀوسیلخدا به» ۀهای اصولی و فقهی )اجتهاد( که بر گزارکوشش
اند و هاستتوار شتد« نبی است سامعۀقرآن کالم متمثل و مسموع الهی در »ویا نظریۀ « گفته است

 اند.فروریخته آورندشمار میاوامر و نواهی قرآن را تشریعات لفظی مستقیم خداوند به

 !تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

 اوامر و نواهی قرآن
اگر این ادعا که اوامر و نواهی قرآن تشریعات لفظی مستتقیم و بالواستطۀ شتخص خداونتد حال 

 های چه کسی هستند؟امر و نهی هاآنته شد( پ  است، معقول نیست )چنانکه پیشتر گف

 پاسخ صاحب این قلم برای این پرسش چنین است:

الت ( امتر و  :بر دو قسم استت هاآنهای بیانی گوناگون نظر از شکلهای قرآن قطعامر و نهی .9
هتای مربتوط بته نظتم و های مربوط به تهذیب نف ، اخالق و عبادات و... ب( امتر و نهینهی
 دهی به زندگی اجتماعی مخاطبان قرآن.انسام

که پیتامبر  دهندمیوضوح نشان شواهد تاریخی به ۀمثاباسناد تاریخی و نیز بسیاری از آیات قرآن به
رسالت کرده است: هدایت معنوی مخاطبان ختود و  یاسالم در طول دوران نبوت خود دو گونه ادا

این اعتقاد مفترو  کته آیتات  بر شده بود. بنا رهبری حکومتی آن مجتمع که از پیروان او تشکیل
یم: قستم یچنین بگتو توانیممی 1رسول)ص( منسوب است اوامر و نواهی قرآن به شخص حضرت

به رهبری  هاآنبه هدایت معنوی آن حضرت مربوط است و قسم دوم از  اول از اوامر و نواهی قرآن
ستی  کترده أت« طریقت معنوی نبوی»اند یک ی که از قسم اولیها. او با امر و نهیحکومتی وی

و  نظم و سامان اجتمتاعیداری خود اند در طول حکومتی که از قسم دومهاینهیاست و با امر و 
اوامر و نواهی قرآن تشریعات نبتوی  ۀهم ،جن  و صلح یک مجتمع را اداره کرده است. بنا بر این

 اسالم است. شخص پیامبر

. آنهه در این نوشته مورد اهتمام من است تشریعات حکتومتی پیتامبر استت. تشتریعات پیتامبر در 3
هتای داران دیگتر بتوده استت. ایتن امتر و نهیداری خود مانند تشتریعات حکومتتقلمرِو حکومت

« اتامکانت» و« هاضرورت»، «هاقابلیت»، «واقعیات»حکومتی در یک مجتمع انسانی معین، که 
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و در  ختألدر  هتاآن 1.های معینتی را تعقیتب کترده استتمشخص داشته صورت گرفتته و هتدف
( کننتدمیناکجاآباد و برای هر مکل  در هر کجا و در هر عصر که باشد )چنان کته فقیهتان ادعتا 

گتاهیهای حکومتی پیتامبر بتا محتدودهامر و نهی ،اند. عالوه بر اینصادر نشده هتای او و های آ
نظم و سامان اجتماعی و جنت   و های دریافت او از عدالتاو، چگونگی ۀت انسانی ویوشخصی

 شده است.و صلح و بسیاری از امور دیگر از این قبیل محدود می

آمتده امتر و  های حکومتی خود را که در قرآنجای انکار نیست که پیامبر بسیاری از امر و نهی .2
 ت. حقیقت این نسبت دادن به خدا چیست؟نهی خدا اعالم کرده اس

مجموعتۀ تفستیری روائتی نبتوی از »قرآن را بیش از هتر چیتز یتک  ۀصاحب این قلم که مجموع
را نیتز  هتاآن کنتدمیها در بافت کلی مجموعه قرآنی نگاه بیند وقتی به این نسبت دادنمی« جهان

 است که در نظر محمد)ص( اگر خداوند بیند والغیر. معنای تفسیر در اینجا اینامر تفسیری مییک 
های نهی زیست، همان امر وکه او در آن می کردمیفرضًا در روی زمین بر آن مجتمع انسانی حکومت 

ای تفسیر استت را صادر کرده است. این دریافت  گونه هاآن که محمد)ص( کردمیحکومتی را صادر 
داری از اوامتر و نتواهی دهی اجتمتاعی و حکومتتمد)ص( در باب نظم و ستاماناز ارادۀ الهی. مح

ست، خبر نداده استت. چنانکته هاانساناالمری خدا، که ناشی از علم خداوند به مصالح افعال نف 
نگفتته ای حکمتی دارد ستخن هر واقعته وی از دین واقعی که آفریدۀ خداست ویا اینکه خداوند در

  اند.پرداخته را متکلمان و علمای اصول ساخته و هااین. دشومیقرآن دیده ن است. این مقوالت در

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 .قلم این صاحب از آزادی و ایمان بکتا در «حکومت و سیاست، ایمان،» مقالۀ در هاواژه این توضیح به کنید نگاه .1
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 1هرمنوتیک متون دیین چیست؟
 محتتوای که است این کوتاه پاسخ. چیست دینی متون هرمنوتیک از منظور که پرسندمی بسیار -1

 کته متا، از پتیش کته ندهست «هاشده فهمیده» سلسله یک دیگر زبانی متون همه مانند دینی متون
 از فهتم بنابراین،. اندشده فهمیده متون آن پدیدآورندگان سوی از بفهمیم، را هاآن خواهیممی اکنون

 .متون آن پدیدآورندگان فهم فهِم  یعنی است؛ دیگران فهم فهِم  واقع در متون، آن

 نهتی، و امتر تمّنی، تطمیع، د،تهدی تبشیر، انذار، ِاخبار،: باشد که هرگونه از نوشتار، یا گفتار هر در
…  و تهدیتد تبشتیر، انذار، ِاخبار، از فهمی نویسنده یا گوینده آن، غیر یا و روایت… .  و خواهش

 .باشدمی…  و تهدید تبشیر، انذار، ِاخبار، عمل از غیر که دارد خود

 هتایفهم کته بفهمتیم را…  و انتذار و ِاخبار همراه هایفهم آن که است این دینی متون هرمنوتیک
 .است متون آن گویندگان یا نویسندگان

 عتادی حتال در گوینتده کنتدنمی فرق نیست، عاری گفتیم که فهم آن از نوشتار، یا گفتار هیچ -2
. دیگر وضعیت و حالت هر یا( vision) رؤیا حالت در یا جذبه حال در یا بنوسید، یا بگوید سخن

 .کندمی همراهی را گفتار عمل فهم، ایگونه ها،وضعیت و هاحالت این تمامی در

                                                                                                                                                              

 .1195مهر  19: اینترنتی نشر تاریخ .1
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 متتن و نیستت مستتثنی شد بیان که کلی قاعده دو از مجید قرآن متن قلم، این صاحب نظر به -1
 فهمیتده قترآن. باشدمی شده فهمیده آن فهمیدن ما کار و است شده فهمیده یک خود مجید قرآن
 .جهان آواز نبوی فهم است، اسالم پیامبر شده

 هتر یتا و رؤیا یا وحی نام که حالتی در قرآن جمالت و کلمات که بپذیرم را اعتقاد ینا اگر حتی -1
 و ترتیتب هربته را هتاآن او و شتده داده و رستیده استالم پیامبر به جایی از نهندمی آن بر دیگری نام
 کته نیستت گریزی مطلب این پذیرر از هم باز است، کرده منتقل دیگران به باشد که هرصورتبه
 کته خیتزدبرمی جتاآن از متدعا ایتن. استت «شدن فهیمده» ایگونه هم کردن منتقل و گرفتن نای

 و استت «فهتم» یتک پیتدایش باشتد کته ترتیب هروبه منشاء هر از انسانی زبان پیدایش معتقدیم
 .الغیر

 

 



 1ن فهم که ممتنع استآ  
 فهمید خدا با شما سخن گفته استیشما باید نشان دهید سگونه می

چگونته مبتانی کالمتی و »گویی برخوردم کته در آن مقالتۀ وچند روز پیش در اینترنت به گفت 
گو ودر آن گفتت 3قم قرار گرفته استت. ۀعلمی ۀمورد نقد یکی از مراجع حوز 2«اندفقهی فروریخته

های پیشتین متن بیتان در نوشته هاآنمدعاهای متعددی آمده که نظر صریح من دربارۀ هر کدام از 
دانم بینم. تنها آنهه پرداختن مجدد بته آن را ضتروری متیدر اینجا نمی هاآنده و نیازی به تکرار ش

جانب و نقد آن آمده تقریر نظر این صورتگو بهوپاراگراف نخستین گفت هشتمطلبی است که در 
 :کندمیجانب را چنین تقریر دهنده، نظِر ایناست. پاسخ

ار بشر باشد. براین اساس، اگر قترآن را ت که فاعل و پدیدآورندههویت کالم در گرو آن اس ال (
کالمی بدانیم که خداونتد آن را بته پیتامبر وحتی کترده و پیتامبر ناقتل آن بتوده استت نته فاعتل و 

 توان واجد هویت کالمی قابل فهم دانست.یآن، متن آن را نم ۀپدیدآورند

بته معنتای  ،ه آن متتن از هویتت کالمتیگاه ممکن است کتفهم یک متن کالمی برای بشر آنب( 
 ار بشر باشد.بشری آن، برخوردار باشد، یعنی پدیدآورنده

                                                                                                                                                              

 .9214 مرداد 4 یکشنبه: اینترنتی نشر تاریخ .1

 منتشرشده در همین کتاب. .2

 .9214اردیبهشت  32، روزنامۀ اطالعات .3
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گاه برای بشتر و براستاس قواعتد محتاوره و مزبور این است که قرآن کریم آنۀ دو مقدم ۀنتیج  (
ایتن مفاهیم بشری )فهم بین االذهانی( قابل فهم است که فاعل آن را پیامبر بدانیم، نته خداونتد و 

 قرآن کریم است. ۀدربار یبرخالف دیدگاه رسمی متکلمان، فقیهان و مفسران اسالم

 ۀگیری است کته بتا شتمارخطای فاحش آن در آن نتیجه ،های تقریر فوققطع نظر از نارسائی 
 االذهتانیبینفهتم » گتویممیدهنده به من نسبت داده است کته مشخص شده است. پاسخ « »

ایتن نستبت  .«  ممکن استت کته فاعتل متتن را پیتامبر بتدانیم نته خداونتدفرقرآن با این پیش
ام که در باب فهتم های خود تصریح کردهصددرصد نادرست است. من در موارد متعددی از نوشته

تر از قلمرو فهم سخن االذهانی این متن به قلمروی فراخمشکل ما این است که فهم بین متن قرآن
. ایتن مشتکل دشتومیجا متوق  و در همان کندمیوی نر  او( پیش ۀوسیلاین متن به نبی )خواندن

بته صتورت « های فهتم متتونمحدودیت» ۀبه مرزهای فهمیدن متون مربوط است که من در مقال
االذهانی به بیرون فر . امتناع گسترر فهم بینام و نه به این یا آن پیشمشروح آن را توضیح داده

کلی غیر از این است که کسی بگوید اگر پیامبر را فاعل متتن بتدانیم فهتم حاصتل بهاز سخن نبی 
فر  تر هم این خطای خلط پیش. پیشدشومیولی اگر خدا را فاعل متن بدانیم حاصل ن دشومی

ای از اهل حوزه و دانشگاه پیش آمتده بتود و بترای تصتحیح های فهم متن برای عدهبا محدودیت
 .نوشترا  «های فهم متنمحدودیت» ۀصاحب این قلم مقالهمان خطا بود که 

های فهتم محتدودیت» ۀدانم در اینجا بار دیگر همان موضوع را که در مقالضروری می ،با این همه
 تر بیان کنم.ام صریحکید نمودهأبر آن ت «متن

از طریق گفتار قرآنی با ما ستخن گفتته استت معنتای  مفهمیم که پیامبر اسالم ما میییاگر بگو 
االذهانی به یکدیگر نشان دهیم کته چگونته و طتی به صورت بین توانیممیاین سخن این است که 

یم طبتق شتواهد معتبتر بگتوی متثالً  توانیممیفهمیم که او با ما سخن گفته است. ما کدام مسیر می
ن قرآن در فالن تاریخ تدوین شده و پیش از آن فالن نویسندگان آن را بر روی پوستت یتا تاریخی مت

های قدیمی از متن در دست است و شواهد دیگتر سن  یا هرچیز دیگر نوشته بودند و فالن نسخه
اگر بتوانیم با معیارهای  ؛ده است و...خوانمیپیامبر آیات این متن را بر مخاطبان  گویدمیتاریخی 

انتساب متن قرآن به پیامبر را در حد قابل قبول نشان  ،ای فهمیدن استکه خود گونه ،قد تاریخین
فهمیم کته پیتامبر از االذهانی نشان دهتیم کته چگونته متیصورت بینایم بهدر واقع توانسته ،دهیم

امتر دادن ایتن همتان نشتان طریق متن قرآن با ما سخن گفته است. نشان دادن این خط سیر عینتاً 
شتدن فهمیم که پیامبر از طریق متن قترآن بتا متا ستخن گفتته استت. پیمتودهاست که چگونه می
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االذهانی از سخن گفتن پیتامبر بتا ماستت. هرجتا این خط سیر همان تحقق فهم بیناالذهانِی بین
 االذهانی وجود ندارد.نتوان راه تحقق فهم را نشان داد آنجا فهم بین

فهمیتد کته االذهتانی میصتورت بتینا فقیهان که مدعی هستتید بتهحال پرسش این است که شم
خداوند از طریق متن قرآن با شما سخن گفته و اوامر و نواهی خود را در آن برای شتما بیتان کترده 

فهمیتد کته ختدا بتا شتما ستخن سگونه مینشان دهید که  االذهانیبینتوانید به صورت می ،است
که پیشنهاد من این است کته نشتان  کنممی؟ تصریح دشومیی گفته است و راه این فهم سگونه ط

اید که خدا با شتما فهمید که خدا با شما سخن گفته است نه اینکه چرا معتقد شدهدهید چگونه می
زنیتد، دینتی حترف می ۀاید یا اینکه اگر عارف هستید و از تجربسخن گفته یا چرا به آن ایمان آورده

جتای ختود بایتد متورد  این ادعاها نیز بتر ۀورد چیست؟ )که البته همشما در این م ۀحقیقت تجرب
 االذهتانیبینتوانید بته صتورت نمی بحث و بررسی جدی قرار گیرند( به نظر صاحب این قلم شما

فهمید که خدا با شما سخن گفته است در ایتن بتاب می نشان دهید که چگونه و با طی کدام مسیر
 وجود دارد.« امتناع فهم»

اند. اگر کسی بگویتد چهار موضوع کاماًل متفاوت دینی ۀویا تجرب ،آوردندن، معتقدشدن، ایمانفهمی
ام، از او دلیتل ویتا علتت اعتقتاد یتا دینتی داشتته ۀام ویا تجربام یا ایمان آوردهبه فالن امر معتقد شده

فالن شتخص در فتالن  ام کهاما اگر کسی بگوید فهمیده ؛پرسندار را میایمانش را ویا اعتبار تجربه
بتودن را چگونته پرستند ایتن مخاطتبسخن مرا مخاطتب قترار داده و بتا متن ستخن گفتته از او می

االذهانی نشان دهد که چگونه آن را فهمیتده استت نته اینکته ای و او باید بتواند به صورت بینفهمیده
مخاطتب واقتع  آورده کتهدلیل و علت بیاورد که چرا معتقد است که مخاطب واقع شده یا چرا ایمان 

فهمیتدن چیستت و چگونته اتفتاق »شده ویا چگونه تجربه کرده که مخاطب واقتع شتده استت. 
دینی را بته جتای آن  ۀتوان اعتقاد، ایمان ویا تجربفلسفی و عقلی است و نمی ۀلئیک مس« افتدمی

 گذاشت.

به جای اینکته  که اوالً  این است دشومیهای این آقایان دیده دو اشتباه فاحش که در استدالل 
االذهانی خود از متن قرآن را نشتان دهنتد همتواره از قتدرت نامحتدود های فهمیدن بینچگونگی

گوی وگفتت ۀدهنتد)چنانکته پاستخ گوینتدمیخداوند بر ایجاد هرگونه متن یا هرگونه ِافهام سخن 
گاهانته  ست( و ثانیاً به همین موضوعات پرداخته ا گو مکرراً وبند نخست گفت هشتمورد نظر در  آ

گاه اعتقاد و ایمان و گاهی تجرب گذارنتد و از اظهتار نظتر دربتارۀ دینی را جتای فهمیتدن می ۀیا ناآ
همه ناشی از این است که  هااین. کنندمیخودداری  ،فلسفی است ۀلئکه یک مس ،فهمیدن مسئلۀ
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)هرمنوتیک جدیتد(  های فلسفی دربارۀ حقیقت فهمیدن متون و چگونگی تحقق آنتاکنون بحث
ی نداشتته جتایهتای علمتی آقایتان های فلسفی دربارۀ حقیقت زبان انستانی در حتوزهو نیز بحث

دیگران وارد مباحثات علمی جدی )دور از غوغاساالری و جلتب  است. اگر این آقایان بخواهند با
دن و فهمیت نظترات فلستفی ختود را دربتارۀ موضتوِع  ضروری است قتبالً  ،رضایت مریدان( شوند

 که زمینۀ علمی مباحثات را فراهم ،بیان کنند. بدون این اعالم صریح حقیقت زبان انسانی صریحاً 
جانتب کته ایتن ،گوی مفید با آقایان در آن قبیتل مباحتثوهرگونه پرسش و پاسخ و گفت ،آوردمی
 ناپذیر است.امکان ،کندمیرا دنبال  هاآن

*** 

تتوان گفتت االذهانی به دست داد اما نمیتفسیر بین تن قرآنتوان از منتیجه این است که گرسه می
االذهتانی تتوان گفتت کته بته صتورت بتینتفسیر ستخن مستتقیم خداونتد استت. نمی تفسیر  آن 
و سنتین یتا  گویتدمیسنین یتا سنتان  صورت مستقیم و بدون واسطهبه فهمیم که خدا در قرآنمی

. لتوازم دهدمیو سنین یا سنان وعده و وعید  دهدمییا سنان خبر  و سنین کندمیسنان امر یا نهی 
های اسالمی چون کتالم و فقته گیری و تأثیر آن در تفسیر قرآن مجید و دانشهای این نتیجهو تالی

ها پرداختته استت و در و... بر اهل نظر پوشیده نیست و این نویسنده در مواردی به آن لوازم و تالی
صورت گیرد  تواندمی االذهانی قرآن چگونهپرداخت. اما این موضوع که تفسیر بین آینده نیز خواهد

باشتد و مستائلی از ایتن قبیتل موضتوعاتی  تواندمی های آن چهو مقدمات آن چیست و پیش فهم
 پرداخته شود. هاآنهستند بسیار جدی که در جای خود باید به 



 1و مسلمان زیسنت اهلیات مسلمان وبدن
 مسلمان بودنالهیات 

 چنین بگوییم: توانیممی ،کندمیپیروی  اگر مسلمان را آن ک  بدانیم که از دین محمد)ص(

« تفستیر تجربتی نبتوی»این بود که او از پدیدارهای جهان یک  در مقام نظردین محمد)ص(  .9
در (. خداستت هستتی  داونتد استت )پدیدارهای جهان افعال خ ۀداشت و آن تفسیر این بود که هم

 زیست که در نظر وی مقتضای این تفسیر بود.او چنان می ،هم مقام عمل

پتذیرد و از آن ختود آن ک  است کته آن تفستیر را می ،مثابۀ پیرو دین محمد)ص(به ،مسلمان .3
آن شکوفا  ورزد، بازید و هر روز بیش از پیش در آن تعمق و تأمل میسازد و با مقتضیات آن میمی
کته بتر مترگ پیتروز  رودمتییابد و تا آنجا پیش و اگر عنایت نصیب او شد تولد جدید می دشومی
و هر دین یا هنتر  ،ای، علمیگردد. چنین انسانی ممکن است در روند تکامل خود از هر فلسفهمی

 یه کند.ذدیگری تغ

د )نه به معنای پیروی از استالم کته بودن به معنای پیروی از دین محممسلمان الهیاِت  ،بنابراین .2
در معنای فلستفی « الهیات طل  حقیقت»یک تعبیر کلی است و معنای مشخص و معین ندارد( 

 ،هتااینو ماننتد  اثبات نبوتو  اثبات وجود خدانیست. الهیات  ،پردازندکه فیلسوفان به آن می ،آن
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معتبرشتناختن فتت دینتی از گونتۀ هم نیست. الهیات تحصیل معر ،پرداختندکه متکلمان بدان می
ه کتچنان ،بتا محمتد)ص( ستخن گفتته استت بر اینکه خدا از طریق متن قرآنگذشتگان  گواهِی 

 و... ،رسد( هم نیست)و مدعایی معقول به نظر نمی گویندمیای از اندیشوران جدید پاره

استت  )هرمنتوتیکی( الهیات تفستیریمحمد)ص( الهیات مسلمان بودن به معنای پیروی از دین  .4
 که محمد)ص( دعوت خود را بر آن بنیاد نهاده بود و قرآن آن را به نمایش گذاشته است.

هرگونه بحث و بررسی چه دربارۀ الهیات دین محمد یا دربارۀ شناختن  ،به نظر صاحب این قلم .1
و یا دربارۀ ارتباط اخالق فلسفی و سیاست با دین او و چه  دین او یا دربارۀ اخالق و احکام دین او

دربارۀ امکان تفسیرهای گوناگون از دین او ویا ارتباط علم و فلسفه و هنر با دیتن او و همتۀ مستائل و 
تنها در صورتی موجه استت کته هویتت تفستیری دیتن محمتد)ص( و الهیتات  قبیلمباحث از این 

اگتر ایتن  ،یتق قترار گرفتته باشتد. بته نظتر ایتن نگارنتدهالعین اهل بحتث و تحقمحمد)ص( نصب
 که در گذشتته چنتین شتده استت و درچنان ؛ها به بیراهه خواهد رفتالعین در کار نباشد بحثنصب

 وضتوح دیتدههای بعضی از نواندیشتان در دیتن بتهها و بحثحال حاضر هم این بیراهه در بررسی
 .دشومی

یستن  الهیات مسلمان ز
از تفستیر  ،و متحتول استت ،کته امتری اجتمتاعی، تتاریخی ،در روند زیستن خودشخص مسلمان 

انتقادی و نتاظر بته چگونته زیستتن و متحتول بته عمتل  و دالنهمحمد)ص( از هستی، تفسیری هم
زیستتن »تفسیر استت ت ستابقًا ایتن گونته زیستتن را  گونهاینزید که مقتضای آورد و آن گونه میمی

پت  تقتدیر مستلمان بتودن و  .نتامماینجتا آن را الهیتات مستلمان زیستتن میو  1امنامیده« موحدانه
 زیستن ما مسلمانان چیزی غیر از تفسیر ما از تفسیر محمد)ص( نیست.

دیتتن واقعتتی »هتتا و تعبیراتتتی چتون تفستتیر استت و در آن از واژه الهیتات مستتلمان زیستتن سراستتر  
حتق مولویتت »، «کتم شترعی از کتتاب و ستنتاستنباط ح»، «احکام واقعی خداوند»، «خداوند
اصتالح »، «کشت  دیتن واقعتی بتا تترازوی اختالق»، «تفکیک فهم دین از خود دیتن»، «خداوند

 ایتن تعبیترات بتر چنتان ۀام همتر گفتهخبری نیست. چنانکه پیش هااینو مانند « انتقادی سنت دینی
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فروریختته  هتاآنآیند و اعتبتار میمبناهای کالمی استوارند که در عصر حاضر نامعقول به حساب 
 1.است

، اخالق تفسیر )عمل اخالقی، آن استت رودمیدر الهیات مسلمان زیستن هرجا سخن از اخالق 
 که معنای اخالقی دارد( است و نه غیر از آن.

ای از آنهه ها بخش عمدهبینم در آن سالمی ،کنممیخود نگاه  ۀاکنون که به آثار بیست سال گذشت
ی کته داشتته، بترای هایجاذبتههتا یتا احیانتًا ها و ابهامام با همۀ کاستتیب دین گفته و نوشتهدر با

الهیتات » بوده است که در جای دیگر آن را« الهیات تفسیری»شدن به تقریر و توضیح همین نزدیک
را از ام آن تتدریج کوشتیدههاین کار در آغاز آن فقط یک استشتمام بتود، امتا بت 2ام.نامیده« تفهمی
گاهی و شعور خود وارد کنم و قابل تقریر و تجزیته و تحلیتل ستازم. اگتر دیدگاه های مختل  در آ

با همین نام یتا مشتابه آن بته پایتان رستد و « قرائت نبوی از جهان»توفیق یار شود و تدوین کتاب 
بیشتر معلوم خواهد  م برای خوانندگان  چاپ بگیرد و منتشر شود، آن وقت هم برای خود و ه ۀاجاز

 3.امشد که من دنبال چه بوده

 
 

                                                                                                                                                              

 در همین کتاب. «اندریخته فرو فقهی و کالمی مبانی چگونه»مقالۀ  رک: .1

 در همین کتاب. «معناها معنای جویوجست در» عنوان تحت گوییوگفت به رک: .2

 سایت شخصی نویسنده.در وب «جهان از نبوی قرائت» مقاالت مجموعهرک:  .3





 1آیا خداوند دین نازل رکده است؟
کته قترآن و حتدیث حتاوی « فتر پتیش»یتا « فهتمپتیش»ام که این در مقاالت پیشین نوشته 

م باشتند و فقته سیاستی ناشتی از آن، بترای جهتان استالهای ثابت سیاسی، اجتماعی و... مینظام
 هتا بته رستمیتبستتبتن ام تنهتا راه خترو  از آنهای خطرناکی به وجود آورده است. گفتهبستبن

 از سوی فقیهان اسالم است. 9148 شناختن اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

رو شتده کته اگتر دیتن استالم هدر جهان اسالم این قبیل پیشنهادها همیشه با این پرسش روبت
های ثابت و ابدی نیست پ  چرا این دین از سوی خدا نازل شده است؟ دین خداونتد امحاوی نظ

تمقتعصتری را از  که قابل کم و زیاد کردن نیست تا فقیهان مجاز باشند التزام به حقوق بشر یات ض 
« تۀبرستاخ»زیستن اعالم کنند؟ دین اسالم از سوی خدا آمده، امتا حقتوق بشتر عصتری مسلمان

توان یک برساختۀ انسانی را به پیتام آستمانی دیتن استالم می ی قرن بیستم است، چگونههاانسان
 اضافه کرد؟!

که بسیار مهم است، یک مبنای مشهور ولی ناصواب دارد. آن مبنا این استت کته  ،این پرسش 
تجدیتد نظتر دین اسالم از سوی خداوند نازل شده است و آنهه از سوی خدا آمده قابل اصتالح و 

و در گذشتته و در  دشتومیخواهد بداند این مبنا که بسیار به آن استناد نیست. صاحب این قلم می
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های فراوان در کشورهای اسالمی گشته، از کجا پیدا شتده عصر حاضر مایۀ مشکالت و گرفتاری
 است و چقدر اعتبار دارد؟

آید خالف این مبنتا استت. بلکه آنهه از قرآن به دست می مجید نیامده این مبنا نه تنها در قرآن 
. طبتق آن شتمارر کته کنممتیبرای روشن کردن این منظور معنای واژۀ دین در قترآن را بررستی 

 قترآن ۀآیت 12در  ،آورده لفاظ القدرآن الکدریمألالمعجم المفهرس محمد فؤاد عبدالباقی در کتاب 
)در مقابتل « دین حتق»کار رفته است: هوجود دارد. در این آیات تعبیرات زیر از دین ب« دین»واژۀ 

دینی که خداوند بته »، «دینی که فقط برای خداوند است»)روز قیامت(، « روز دین»دین باطل(، 
دیتِن مقبتول نتزد »، «نیستت بترداراکراه دین  »، «دینی که خداوند آن را برگزیده»، «آن راضی شده

، «بترادری دینتی»، «دین باید فقط بترای ختدا باشتد»، «طعن در دین»، «دین خداوند»، «خدا
دیِن تسلیم شدن »، «دین فطرت»، «تفّقه در دین»، «دین قّیم»، «یاری کردن دیگران در کار دین»

ِلک»، «در برابر خدا قتال برای »، «دین ۀاقام»، «  قرار نداده استر  حخداوند در دین »، «دین م 
، «تکتتذیب روز دیتتن»، «تکتتذیب دیتتن»، «خداونتتد بتته دیتتن ۀتوصتتی»، «تشتتریع دیتتن»، «دیتتن

بته »، «اکماِل دین»، «غلو در دین»، «تبعیت از دین»، «برگرداندن از دین»، «ترین دینپسندیده»
« از دیتن برگشتتن»، «محمد)ص(دین مشرکان و دین » ،«مبّدل کردن دین»، «سخره گرفتن دین

 «.دین خود را بازیهه کردن»، «فریب خوردن در دین»)ارتداد(، 

آیته از آیتات قترآن از  هشتبار درقرآن آمده در  بیش از یک هاآنای از در کنار این تعبیرات که پاره
ه  الدِّ  هاانسان ِلِصین  ل  خ  (.خواسته شده دین را برای خدا خالص گردانند )م   ین 

در قرآن حتی یک آیه وجود ندارد که بگوید دین اسالم یا هر دین دیگر از سوی خدا نازل شتده  
که همیشه به نتام دیتن  کندمیاشاره  هاانسانم است. واژۀ دین در قرآن به آن واقعیت پایدار در عال  

آیتد. ایتن می هانستاناقابل اشاره و منشأ اثر بوده است و نه به واقعیتی که از عالم غیب به ستوی 
همتا یا در ارتبتاط بتا ختدایان در ارتباط با خداوند یکتا و بی هاانسانراه و روشی است که  واقعیت  

بودن هیچ ربطی اند. البته این برساختهشدهاند و در اعتقاد و عمل به آن ملتزم میساختهآن را بر می
انتد اند اما نه موهومهای انسانیهنر هم برساخته و ،بودن یا باطل بودن ندارد. علم، فلسفهبه موهوم

 خواهتد ختالص کتردننه باطل، بلکه واقعی و ارزشمندند. آنهه گویندۀ قرآن از مخاطبان خود میو 
 شده از سوی خدا.نازل برای خداوند است و نه قبول کردن دیِن  هاانساندیِن موجود نزد 

انستانی استت و در  ۀو هنر یک برساخت ،فلسفه، علمحال اگر دین از جایی نازل نشده و مانند  
محتتوای  تتوانیممیچترا ن ،قرآن از ما خواسته شده که آن را برای خداوند خالص گردانیم )توحید(

انسانی را در عصر حاضر در عین حفظ اخالص دین برای خداونتد، بتا بته رستمیت  ۀاین برساخت
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غیرسیاستی  های تئوریک سیاسی وبستتر سازیم و بنلی به آن غنیو التزام عم شناختن حقوق بشر
از این برساخته را بگشاییم. متکلمان و فقیهان ما در طول تاریخ، علتم کتالم، علتم اصتول،  دهبرآم

چرا آنان حاضتر نیستتند  ،از سوی خدا نازل نشده است هاآنکدام از اند و هیچعلم فقه را برساخته
کته اهتل فلستفه و علتم و هنتر بشری خود و مبانی آن تجدیدنظر کنند چنانهای در این برساخته

؟ تجدیدنظر در دین مایتۀ ادامتۀ حیتات و پویتایی کنندمیهای خود تجدیدنظر همواره در برساخته
 و نه سستی یا زوال آن. گردددین می

اب آن مبنای ناصتواب و افکار فقیهان و متکلمان سنتی نیست که در گرد ءطرفه این که این تنها آرا 
 است. افتاده بلکه بسیاری از آراء و افکار نواندیشان در دین هم از پیهش های آن گرداب در امان نمانده

هایی چون تفکیک فهم دین از خود دین، دین در لتوح محفتوظ، رسد تعبیرات و پرسشبه نظر می
ختورد؟، قلمترو دیتن تتا میپت  بته چته درد  استدین برای چه آمده است؟، اگر دین قابل تغییر 

را بپذیرد، دین برای انسان است یا  حقوق بشر تواندمیکجاست؟، دین فقط تعبد است و مسلمان ن
که عقل به آنجا راه ندارد، سنت ظترف استت و  کندمیانسان برای دین؟، دین تنها در آنجا مداخله 

ک ذاتیات و عرضیات دین، احکام دین بایتد دین مظروف، تفکیک گوهر دین از صدف دین، تفکی
که در آثار نواندیشان و روشنفکران دینتدار چته در  ،اخالقی باشد چون دین برساختۀ خداوند است

خورد همه و همته بتر ایتن مبنتا استتوار و چه در سایر کشورهای اسالمی فراوان به چشم می ایران
بته ایتن دلیتل  ،است که از سوی خدا نازل شده است. اگر این مبنا را« ایمجموعه»است که دین 

 هتاآنهای مترتبط بتا آن تعبیرات و بحث ۀآید، نپذیریم تقریبًا همکه از قرآن خالف آن به دست می
های پیشین خود نشان داده که این آراء غالبًا از الهیتات . صاحب این قلم در نوشتهدشومیبالموضوع 
های متألهان مدرنیست مسیحی در اواخر قترن نتوزدهم و اوائتل قترن بیستتم جوییچارهمسیحی و 

کلمتۀ »ها در ارتباط با اعتقاد ویوۀ الهیون مسیحی در باب تفستیر جوییاما آن چاره ،متأثر شده است
چتون کلمتۀ ؛دهیم را به الهیات اسالمی گستترر هاآنتوان نمی ( انجام شده کهمسیح )عیسٰی « خدا

صورت گوشت و پوست و خون و به دشومیخدا در معنای مسیحی آن، حقیقتی است که متجسد 
ها در حتال جوییاین چاره 1.آید، در اسالم وجود ندارد. اسالم تجسد کلمه را نفی کرده استدرمی

   حاضر در الهیات مسیحیت هم از کانون توجه متألهان برجسته بیرون رفته است.

کترده، امتا نآید که خداوند گرچه دیتن نتازل توان در این موضوع شک کرد که از قرآن برمینمی اما
از ستوی « تنزیتل کتتاب»یتا « انزال کتاب»تعبیر  آیۀ قرآن 31، در بیش از کتاب نازل کرده استت

  کار رفته است.خدا به
                                                                                                                                                              

 «.(9) جهان از نبوی قرائت» مقالۀ آخر بخش رک: نمونه برای .1





 1خداوند کتاب نازل رکده است 
این مدعای مشهور که خداوند دین نازل کرده است مبنای قرآنتی نتدارد. پیشین گفتم  ۀدر مقال 

دربارۀ مدعای مشهور دیگر یعنی انزال کتاب از سوی خدا ستخن بگتویم.  خواهممیدر این مقال 
تنزیتل »و یتا « انزال کتاب»تعبیر  آیۀ قرآن 31این مدعا بدون تردید مبنای قرآنی دارد. در بیش از 

کته خداونتد  دشتومیصراحت فهمیتده از سوی خدا به کار رفته است. از همۀ این آیات به« کتاب
 کتاب نازل کرده است.

در قرآن چیست؟ ب( « کتاب»اما در این باب سه پرسش بسیار مهم وجود دارد: ال ( معنای  
 در قرآن چیست؟  ( کتاب به چه کسی نازل شده است؟« نزول کتاب»معنای 

مهم الهیاتی ما پرداختن به موضوع  مسئلۀقرآن انزال کتاب است و نه انزال دین، چون مدعای  
انزال و تنزیل کتاب از سوی خدا و موضوعات و مسائل مهم مربوط به آن است، نته پترداختن بته 

هتا را بحث .«دین چیست؟»هست و نه « قرآن چیست؟»موضوع دین. پرسش اصلی در این باب 
شروع بتا هرمنوتیتک  اید شروع کرد، نه از دین مسلمانان. شروع از متن  از متن مقدس مسلمانان ب

 .کندمیاست، کاری که صاحب این قلم از بیست سال پیش آن را دنبال 
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 پرستِش  های الهیاتی نواندیشانه به جای آغاز کردن از متن، یعنیمعتقدم قرار دادن دین در محور بحث
های فکتری های متعتدد و سترگردانیط مبحثهای گذشته موجب خلدر دهه ،«؟قرآن چیست»

 فراوان شده است. خطاهای گذشته را باید تصحیح کرد.

 معنای کتاب در قرآن
« کتتاب»واژۀ  لفداظ القدرآن الکدریمالالمعجم المفهدرس فؤاد عبدالباقی در  بنا بر احصاء محمد

تکرار شده است. این واژه در معناهای کاماًل متفاوت به کار رفته است کته ن آبار در قر 311تقریبًا 
برشمرده است. اما « کتب»ذیل مادۀ  المفردات فی غریب القرآنرا در  هاآن از ایپاره اصفهانیراغب 

بنتدی کترده محمدحستین را تقستیم هتاآنصتا و استق کسی که معناهای کتاب در قترآن را بتا دقتت  
 از ستورۀ انعتام تحتت 12تتا  84است وی در ذیتل تفستیر آیتات  ،المیزان صاحب تفسیر ،طباطبائی

 مطالبی آورده که خالصۀ آن چنین است:« معنای کتاب در قرآن»عنوان سخنی دربارۀ 

مطتالبی  هتاآنهایی استت کته در صتحیفه دشتومیدر ذهن ما متبادر  "کتاب"واژۀ آنهه امروز از »
معناهای دیگر داشته باشد. مثاًل هر آنهه ظترف ضتبط  تواندمی "کتاب"نوشته شده است. اما واژۀ 

 و کلمتات در آن ،نامیده شود بدون آن کته خطتوط، الفتاظ "کتاب"سلسله حقایق و معانی باشد یک 
ر مربوط به آن سمانتیک مورد نظتر طباطبتائی استت کته وی در سراستر تفستیر )این تقری« باشد

 و در مقدمۀ آن تفسیر آن را توضیح داده است(. کندمیاز آن پیروی  المیزان

کاماًل متفاوت است. بخشی  دشومیدر مواردی با آنهه به ذهن ما متبادر  در قرآن «کتاب»معنای 
واژۀ کتاب برای غیر از ملفوظات و مخطوطات به کتار رفتته بته سته دستته  هاآناردی که در از مو

 (3 ؛(392 :بقتره ،هایی که بر پیامبران نازل شتده استت )از بتاب نمونتهکتاب (9: دشومی تقسیم
هایی کته ، کتابدشومیضبط  هاآندر  ،هایی که اعمال فرد فرد بندگان، از حسنات و سیئاتکتاب
)از بتاب  دشتومیدر آن ضبط  هاانسان، کتابی که اعمال همۀ دشومیضبط  هاآنها در ل امتاعما
هایی که تفصیالت نظام هستی و حوادث را ضتبط کتاب (2 ؛(31-38 :؛ جاثیه92 :اسراء ،نمونه

 (.941 :؛ آل عمران19 :یون  ،)از باب نمونه کندمی

در همۀ  «کتاب»است. واژۀ « توسع»از باب  «کتاب»کار بردن واژۀ در هر سه دسته از این آیات به
 مخطوط است. که غیر از الفاظ و جمالِت  کندمیهایی اشاره آن آیات به واقعیت
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 ن  ِمت طائفتة   فی اطالق الکتاب علٰی  ه تعالٰی کالم   رٰی ج   ِع التوس  هذه  علٰی  و» :نویسدجا میاو همان
شده بر پیامبر را کتاب نامیتده از بتاب القاای از وحی اینکه خداوند طائفه «النبی الٰی  الوحی الملقٰی 

 توسع است.

این سخن مختصر کته در اینجتا  ۀدیاین مقال جای پرداختن به تفصیالت بحث فوق نیست. فا 
ای گونه چشمان کسی است که در عین حال که برای قرآن آوردم کنار زدن یک حجاب بزرگ از جلِو 

های علمی در آن تحقیق کند یا آن را تفسیر کند. چنتین خواهد با رورست، میالهی قائل ا ۀریش
یک تصور علمی داشته « متن»و در همان آغاز کار باید از  کندمیکسی از مطالعۀ متن قرآن شروع 

که قرآن خود را کتاِب نازل نامیتده و بنتا بتر  ،فر  باطل و مانع تفسیرفهم یا پیشباشد. این پیش
مانع تحقیق علمی و تفسیر قرآن استت  ،انشاء و تألی  خداوند است آنو جمالت و معانی  الفاظاین 

پدیتد  «معنای کتتاب در قترآن»چیز از سوءفهِم  که این مدعا بیش از هر دهدمی و مطالب باال نشان
 آمده است.

 معنای انزال کتاب بر حضرت محمد)ص(
تنزیل کتاب بر پیامبر آمتده، منظتور از انتزال  حال پرسش این است که در مواردی که تعبیر انزال و

 باشد؟ تواندمیکتاب چه 

منظتور  گویدمیام از او نقل کرده ترکه پیش المیزاندر آن فراز از تفسیر  یئمحمدحسین طباطبا .9
ستت. ایشتان توضتیح ای از وحی است کته بته او القتاء شتده اشده بر پیامبر، طایفهنازل از کتاِب 

دقیقًا چیست. آیا مقصود این استت کته  «ای از وحی و القاء آنطائفه»منظورشان از  که دهندمین
هایی بدون قالتب کلمتات ای از کلمات و جمالت مدون بر پیامبر القاء شده است یا معرفتمجموعه

ایتن پرستش کته روی آن  ،قتاء چیستت؟ در هتر حتالو جمالت؟ و اینکه در هر دو صورت معنای ال
استالمی  ایم پرسشی است که نه تنها در علم تفسیر بلکه در عرفتان و فلستفه و کتالمانگشت گذاشته

های فراوان قرار گرفته است. بر هیچ عارف و فیلسوف و متکلم و مفسری ها و مناقشهمحل بحث
دریافت کترده استت و آن ارتبتاط چگونته بتوده  کاماًل روشن نیست که پیامبر اسالم از خداوند چه

 است؟ در این باب نه تنها وحدت نظر وجود ندارد بلکه سخن واضح کم گفته شده است.

 91و  9بته ویتوه در مقالتۀ  «قرائت نبوی از جهان»صاحب این قلم بر مبنای آنهه در مقاالت  .3
معنای نزول کتاب بر پیامبر اسالم در قرآن، انکشاف مستمر یک  :بر این نظر است که 1آورده است
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جهتان، همتۀ موجتودات را زیستتاستالم استت کته وی در آن  بر پیامبر« جهان وحیانیزیست»
ه است و هستی چون یتک کتتاب الهتی کردمیکلمات پایان ناپذیر خداوند )آیات خداوند( تجربه 

 1ده است.خوانمیشده است و او آن کتاب را ون او گشوده میجلوی چشم در

ن مخطتوط متدّو  ۀای به این مجموعهیچ اشاره در قرآن «انزال کتاب»و  «کتاب»در هر حال واژۀ 
 ندارد. دشومیکه فعاًل در دسترس ماست و پ  از نزول همۀ آیات به وجود آمده و قرآن نامیده 

رستد می به چه کسی نازل شده است؟ به نظر «کتاب»بود که از نظر قرآن،  پرسش سوم ما این .2
پاسخ این پرسش نیز از بررسی فوق روشن شده است. آن پاسخ این است که معنای انزال کتاب بر 
پیامبر اسالم، در قرآن هر چه باشد، از نظر قرآن، کتاب بر پیامبر اسالم نتازل شتده استت و نته بتر 

گشتاید و مستیر دعا در چگونگی فهم و تفسیر قرآن کنتونی راهتی جدیتد متیمخاطبان او. این م
 .کندمی هرمنوتیکی عقالنی ما را مشخص
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 1اهلیات تفهمی
 اندفهمیدهپیامبران هم می

بنامم تتا « الهیات تفهمی»ساله دارد  بیستخود را که قدمتی  ۀکوشش معنایابان دهممیترجیح  
های صاحب ایتن قلتم ها و گفتهدر نوشته خواهممینندگان گرامی از شما خوا«. الهیات تفسیری»

 تغییر دهید. «الهیات تفهمی»اید آن را به برخورده «الهیات تفسیری»هر جا به تعبیر 

ام با دقت و تأمتل های علمیتفسیر انواع گوناگون تفهمی و غیرتفهمی دارد و آنهه من در کوشش
همی آن است و بنا بتر ایتن بترای پیشتگیری از هرگونته ستوءفهم و ، نوع تفکنممیفراوان آن را تعقیب 

چنتین  کار برم وه را ب« الهیات تفهمی»برداشت نادرست، صواب این است که همه جا و بدون استثنا 
 خواهم کرد.

صتورت صورت اجمال و گاهی بتهست و من گاهی به«معنای معناها»در الهیات تفهمی خدا  
جوی ودر جستت»گویی با من که با عنتوان وام، از جمله در گفتکرده تفصیل این موضوع را شرح

 2.منتشر شده است« معنای معناها
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در الهیات تفهمی موضوع دعوت نبوت و رسالت پیامبران هم از سنخ و جن  تفهم است. بته 
 شهادت کتب منسوب به پیامبران و رسوالن الهی که فعاًل در دسترس ماست آنهته را کته آنتان بتا

انتد از جتن  و ستنخ امتور را به تأمل در آن دعوت کرده هاآناند و مخاطبان خود در میان گذاشته
 فهمیدنی )تفهمی( بوده است.

ایتن موضتوع را در ارتبتاط بتا نبتوت و  «قرائت نبوی از جهان»در مقاالت یک و چهارده و پانزده 
تواننتد دیگتران را بته تنها در مواردی می هاانسانام. ل شرح دادهتفصیرسالت پیامبر اسالم)ص( به

آن موضتتوع را فهمیتتده باشتتند. تنهتتا  ختتود  فهمیتتدن یتتک موضتتوع دعتتوت کننتتد کتته نخستتت 
ی دیگر هم فهمیده شتوند. اگتر کستی بته هاانسانهستند که ممکن است از سوی « هاشدهفهمیده»

از دیگتران بخواهتد آن حقیقتت  توانتدمیاشتد نهتای تفهمتی رستیده بهایی غیتر از حقیقتحقیقت
بته  . پیامبران و رسوالن چوندشومیغیرتفهمی را فهم کنند. فهم پسین همیشه از فهم پیشین سیراب 

در  ،انتد. بتدین ترتیتبخود فهمی از آن داشتته هاآناند الجرم شدنی دعوت کردهفهم امور فهمیده
انتد کته یی بودههاانساننیست که پیامبران و رسوالن الهیات تفهمی معنای نبوت و رسالت جز این 

 ۀاند آن مخاطبان هم بفهمنتد. اینکته در تجربتفهمیده هاآناند آنهه را که از مخاطبان خود خواسته
ساخته را ممکن می هاآنپیامبران و رسوالن از یک امداد الهی )وحی( سخن به میان آمده که تفهم 

بته دیگتران عرضته  هاآناند اصل این مطلب را که آنهه ای داشتهویوه حاالت معنوی هاآنویا اینکه 
 .دهدمیاند، تغییر نفهمیدهمی را ند خود آنکردمی

در این استت کته متفهمتان  ،ویوه الهیات فقیهانهب ،گرانزاع الهیات تفهمی با الهیات جزمیت 
ده به شهادت متن قرآن از جتن  و چون آنهه را پیامبر اسالم به مخاطبان خود عرضه کر گویندمی

سنخ امور فهمیدنی است الجرم مخاطبان آن حضرت در عصر حاضر باید آن را با کوشش تفهمتی 
 به فهم خود درآورند و غیر از این ممکن نیست.

کته در  ،های او راشدهحال اگر قرار بر این است که مخاطبان آن پیامبر در عصر حاضر فهمیده 
بفهمند، هیچ گریزی از این نیست که آنهه را که در عصر حاضر دربارۀ فهم و  ،هقرآن و حدیث آمد

آن در میان فیلسوفان مطرح است مد نظر قترار دهنتد و ایتن آن تحتول  تفهم و چگونه ممکن شدِن 
ویتوه فقیهتان هسفانه علمای رسمی دین و بأبزرگ است که باید در جهان اسالم اتفاق بیفتد، اما مت

اساستی  و اقتصادی خود از وقوع آن تحتول ،ی تمام قدرت و امکانات سیاسی، اجتماعیکارگیرهبا ب
گاه باشتند چته نته. کنندمیجلوگیری  بتا یتک سلستله  کننتدمیکوشتش  هتاآن، چه خود از آن آ

زیستتن مستلمانان در جهتان حاضتر را  ای از مشتکالت خطیترِ فتائی پارههای فقهی و اِ پینهوصله
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 ای نته چنتدان دورره به جایی نخواهد برد و من بیم آن دارم کته در آینتده هااینو فصل کنند، اما  حل
های پر تالطم زیستن در جهان مدرن غترق ها و پیچ و خممسلمانان کشورهای اسالمی در گرداب

 شوند.

 خواجه در بند نقش ایوان است      بست ویران استخانه از پای

 نه از حجت شرعی، کندمی پیروی« فهم»تفهم از طبیعِت 
ذات و سیال است و نقد هتر فهمتی بخشتی از ختود بهچون هر فهمی بنا بر طبیعت خود قائم 

بترای  توانتدمیکت  ن چفهتم هتی امری اختیاری و دور از هرگونه اجبار است.« تفهم» فهم است،
ای از رهشمار آید. اگر کسانی برای فهم پتاک  دیگری حجت )غیر قابل عبور و غیر قابل نقد( به

راه فهتم دیگتران را  ،آدمیان حجیت قائل شوند و آن را غیر قابل نقد و غیر قابل عبور اعتالم کننتد
انتد و بتدون تردیتد بتذر اند و فرمان را به جتای فهتم نشتاندهاند و به تقلید فراخواندهمسدود کرده

 اند.خشونت و زورگوئی کاشته

« ختدا استت هستی  »م مربوط است، بخشی از فهم که به احکا ،خداوند ۀفهم اخالقی از اراد
ذات و سیال است و در این بخش هم صتاحب هتیچ فهمتی بهباشد. در این بخش هم فهم قائممی

 .از آن عبور کند تواندمیادعا کند که فهم او بر دیگران حجت است و کسی ن تواندمین

شرعی از ظتواهر کتتاب و ستنت  های گوناگونسی  حجیتأفقیهان اسالم از آغاز تاکنون با ت 
ختدا  هستی  »راه تفهم  ،اندرا باب حجج خوانده هاآنهای اصولی که در کتاب ،گرفته تا سایر موارد

اند. در ایجاد این انسداد هیچ فرقتی میتان را در باب احکام بر روی مسلمانان مسدود کرده« است
یش بتهای گذشتگان ما تراشیحجیت بارفقیهان شیعه و سنی نیست. در عصر حاضر که آثار زیان

از پیش آشکار شده و به بحران دینی در جهان اسالم انجامیده، وقت آن رسیده که ایتن انستداد بته 
خداوند جای استنباط احکام شرعی از کتتاب  ۀمبدل شود و تفهم اخالقی مستمر از اراد« انفتاح»

سی بترای مشتکالت جهتان استالم حل اساو سنت )حتی در مدل اجتهاد در زمان و مکان که راه
 نیست( را بگیرد.

در مقتام « خدا استت هستی  »جز تعهد ما به همین تفهم مستمر از  داریدینتعهد ما به دین و  
نظر و مقام عمل نیست. تفهم مستمر غیر از تعبد مستمر است. آنهته بتا نتوآوری در بتاب دیتن و 

 ۀمستمر. اشکاالت ناشی از تعبتد مستتمر نتیجتمنافات دارد، تعبد مستمر است نه تفهم  داریدین
های گذشتگان است که بیش از آنهه مبنای علمی داشتته باشتد مبنتای سیاستی و تراشیحجیت



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 244

هتایی کته از طبیعتت استتمراری و ای داشته است. تفهم مستمر بتا نوآوریهای فرقهحفظ هویت
 هتاآنو بتدون  کنتدمیتغذیته  هتاآننه تنها سازگار استت بلکته از  دشومیفهم ناشی  ۀتجددطلبان
عنتوان نتوآوری در دیتن و آنهته بته . در نظر صاحب این قلتم هتردشومیگردد و نابود منجمد می

قابل دفاع است مربوط به همین تفهم مستمر است که هیچ ضرورت نتدارد آن را تحتت  داریدین
م انستجام معنتایی آن ای از تعبیرات محتل نتزاع بگنجتانیم و ستپ  در انستجام و عتدعنوان پاره

 تعبیرات با یکدیگر به مجادله مشغول شویم.

شکی در این نیست که تأسی  اصول در مقام تفسیر متون، خصوصتًا متتون حقتوقی یکتی از 
مقبوالت و مسلمات دانش هرمنوتیک است. اما این تأسی  اصول که امری عقلی است بتا تأستی  

 است. پردازند از زمین تا آسمان متفاوتمی های شرعی که فقیهان و اصولیون بدانحجیت

 
  



 1خداوند ۀتفسری اخالقی از اراد
خداونتد بتر مبنتای درک از  ۀمحمد)ص( به یتک تفستیر اخالقتی از ارادام که پیش از این، نوشته

ند که در کالم قرآنتی هست نبایدهاییاخالق در عصر خود رسیده بود و اوامر و نواهی قرآن بایدها و 
 اند.به خداوند نسبت داده شده اند ویا مستقیماً آن پیامبر، بر مبنای این تفسیر اخالقی پدید آمده

هتای بتا تفصتیل بیشتتر و آوردن مثال 9281این سخن قدمت ده ساله دارد و آن را اولین بار سال 
در اینجا بخشتی از  2ام.منتشر کرده «بوی از جهانقرائت ن»اول از مقاالت  ۀدر مقال متعدد از قرآن

، باشتد کته خوانتدن دقیتق آن بته بهتتر دهممتیآن مقاله را جلو چشمان خوانندگان گرامتی قترار 
خداوند وجتود دارد یتاری رستاند.  ۀشدن این موضوع که در قرآن یک تفسیر اخالقی از ارادمفهوم
زیستن در عصر حاضر همین استت کته یعنی مسلمان )ص(محمدپیروی از دین که  کنممیاضافه 

بتر مبنتای تفستیر  دهنتدمیتشتریعی خداونتد نستبت  ۀمسلمانان آنهه را در روزگار معاصر به اراد
آنهته را  که با درک انسان امروز از اخالق سازگار است، استوار ستازند و ،خداوند ۀاخالقی از اراد

جتاز به خداوند نسبت ندهند، گرچه در متون دینی م   رودمیشمار هدر عصر حاضر خالف اخالق ب
کته  دشتومیت و جسارت از تفطن به این نکتته ناشتی ئیا حتی واجب شمرده شده باشند. این جر
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 و مالک تفسیر اخالقی انستان از کندمیدر عصرهای متفاوت فرق  هاانساندرک و فهم اخالقی 
 خداوند در هر عصر، درک و فهم او از اخالق در همان عصر است. ۀاراد

*** 

: در اینجا باید این موضوع مهم را هم مطرح کنم. کته عتالوه بتر قرائت نبوی از واقعیات اجتماعی
فهمتی ت  ۀیتک تجربت های طبیعی و سرنوشت و سرگذشت انسان و تاریخ اقوام، متن قترآنپدیده

و اصتول اخالقتی و احکتام دینتی  کنتدمیبوی هم از زندگی اجتماعی مردم حجاز بیان تفسیری ن
)عبادی و معامالتی( قرآن محصول همین تجربه است. خدا در متن و بطن واقعیات اجتماعی هم 

فعال خدا در بطن و متن جامعته  ۀگونه زندگی اجتماعی که با ارادبا انسان در حال تعامل است. آن
زندگی انستان حتتی  . چون سرنوشت و سرانجاِم دشومیزندگی نامطلوب فهمیده  نیستهماهن  

واقعیتتات »خداستتت، پتت  بایتتد  ۀدر بطتتن و متتتن واقعیتتات و تحتتوالت اجتمتتاعی مقهتتور اراد
خواهتد واقعیتات با آن سازگار شوند. اینجاست کته قرائتت نبتوی از متردم حجتاز می« اجتماعی
ربوط به معامالت تت خود را تغییر دهند. این تغییر باید بتر چه مربوط به عبادات و چه م ت اجتماعی

، عفتو و معروف، خیر، بّر  ،، عدالت، احسان، انصاف، ایثارامبنای توحید در عبادات، مراعات تقو
و اجتنتاب از فستق، ظلتم،  ،االطالق خدا در جهان هستندکه سازگار با فعالیت علی ،هااینمانند 

 هاانستانبایتد انجتام شتود. درحقیقتت از  ،که با آن ناستازگارند ،هاینامنکر، شر، اعتداء و مانند 
نه تنها در مقام نگاه به جهان و تفسیر آن بلکه در مقام عمل در جهتان هتم تستلیم  دشومیخواسته 

استت. در « عبودیتت»زندگی کتردن در قترآن  گونهاینفاعلیت مطلق خداوند شوند. عنوان جامع 
موجود مصداق ظلتم، شتر، اعتتداء، فستق و... فهمیتده  روابط اجتماعِی قرآن بسیاری از اعمال و 

روابط و اعمال دیگری که مصداق عتدالت، احستان،  هاآنو به جای  دشومینهی  هاآنو از  دشومی
. تقریبًا در تمام مواردی که حکمتی مربتوط بته دشومیانصاف و مانند آن هستند پیشنهاد و به آن امر 

ای تعلیل اخالقی دارد که آن تعلیل بته اصتول گونهعیات اجتماعی در قرآن آمده بهروابط انسانی و واق
هتا از صتورت رماگتر ایتن ارتباطتات و ن   هاخالقی یادشده مربوط است. قرائت نبتوی ایتن استت کت

خداونتد  ۀغیراخالقی به صورت اخالقی، مثاًل از صورت ظالمانه بته صتورت عادالنته درآیتد، از اراد
 ت.استبعیت شده 

از این موضع صادر شده و بر فهمی تفستیری از  تمام احکام مربوط به عبادات و معامالت در قرآن
 خدا مبتنی شده است. ۀروابط و واقعیات اجتماعی سازگار و ناسازگار با اراد
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 ۀباشتد کته داوری دربتاراساستی می ۀکردن به این نکتتآنهه در این باب مهم و راهگشاست توجه
ا متمشخص و معین )و در مورد  ۀبا یکدیگر یا با خدا همیشه در یک جامع هاانسانروابط موجود 

 تفستیری دارد. متثاًل یتک گونته ت معنا پیدا کند و همیشه یک ماهیت فهمی تواندمیحجاز(  ۀجامع
، دشتومیصورت توحیدی دعوت و به تغییر آن به دشومیآمیز دیده شرک ۀعبادت معین رایج در جامع

و از آن نهتی  دشتومیدیتده  ،ظالمانته ۀمانند نظتام ختانواد ،معین انسانی آن جامعه ۀیک رابط یا مثالً 
بودن ناظر عادالنه بودن باظالمانه ۀها دربار.این قضاوتدشومیو به عادالنه شدن آن دعوت  دشومی

را مشتخص کننتد.  هتاآنخواهند تکلیت  اند و میای معیناجتماعی مشخص در جامعهبه واقعیت 
معینی استت کته در زمتان و  ۀناظر به حادث هها مانند قضاوت قاضی در دادگاه است کقضاوت این

طور که قضاوت قاضی در ایتن متوارد بتر استاس تفستیر او از مکان معین انجام شده است. همان
ر یتک جامعته اجتماعی معینی هم د ۀخواندن رابطخواندن یا عادالنه، ظالمانهدشومیقانون انجام 

متورد  ۀو تنها تکلی  آن متوارد معتین را در آن جامعت دشومیبر یک تفسیر از ظلم و عدالت مبتنی 
هر مورد دیگری را که با تمام مشخصات مانند آن متورد اول باشتد  حداکثر  و  کندمینظر مشخص 

ا خدا همیشته در انسان ب ۀدر روابط انسانی یا رابط« باید»و نه بیشتر. پیشنهاد یک  دشومیشامل 
خواهد آنهه هست را تغییر دهد و معطوف به یک می« باید»قرار دارد. « آنهه هست»مقابل یک 

اجتمتاعی ممکتن « استت»اجتماعی به جتای یتک « باید»است. پیشنهاد یک واقعیت مشخص 
 مگر در شرایط تاریخی معین؛ یعنی مثاًل تفسیر اوضاع و احوال معتین اجتمتاعی بته ظلتم و دشومین

 ۀعدل تفستیر شتده استت. همت عنوانبهکردن وضعیت معین دیگر اجتماعی به جای آن، که جانشین
عنتوان نمونته بته ها ماهیت فهمی ت تفسیری دارد. در اینجا به قسمتی از این موارد در قرآناین داوری

 .کنممی اشاره

« عفتو»متی ت تفستیری از بتر مبنتای فه ۀ بقترهاز ستور 911و  918احکام قصتاص در آیتات 
تنظیم شده است. پت   هاآنو تعیین مصداق برای « حیات»و « اعتداء»، «احسان»، «معروف»

 و «خیر»اموال قرار دارد که بر مبنای فهمی تفسیری از  از این آیات، آیات مربوط به احکام وصیِت 
یم شده استت. آیتات تنظ هاآنو تعیین مصداق  مردماصالح میان  و «اثم» و« تقوی» و« معروف»

و طالق بیتان  ،همسر و اوالد ۀاحکام آمیزر جنسی، نکاح، نفق هاآنکه در  بقره، ۀسور 43تا  33
حتق »، «الح میان متردماص»، «اتقو»، «خوییپاکیزه»، «توبه»شده، بر مبنای فهمی تفسیری از 

لم به نفت  ظ»، «مراعات حدود خدا»، «احسان»، «معروف»، «یک انسان دربرابر انسان دیگر
، «ضرر نرساندن به دیگری» ،«ترتر و پاکعمل خالص»، «وعظ»، «تراضی دو طرفه»، «نکردن

بیان شده است و ایتن احکتام مصتداق ایتن  هااینو مانند « عفو» ،«اتقو»، «مشاوره با یکدیگر»
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و شتهادت بیتان شتده،  ،که احکام ربا، قتر  ،382تا  318شمار آمده است. در آیات فضایل به
، «انتختاب شتاهد بتا رضتایت»، «تقتوی»، «عتدالت»تفستیری از ت  ین احکام بر مبنای فهمیا

تنظیم شده  هاآناجتناب از ضرر رساندن به دیگری و بیان مصداق بر « شهادتاستواری »، «قسط»
کوالت حترام و أ، مت«عقتود» ۀکه احکام متفتاوتی دربتار ،مائده ۀسورششم  تا اولاست. در آیات 

عتدم »، «وفتا بته پیمتان»فهمتی تفستیری از  هتاآن ۀط جنسی زن و مرد آمده، همتو رواب ،حالل
، «نعمتت»، «فستق»، «اجتنتاب»، «عتدوان عدم تعاون بتر اثتم و»و « اتعاون بر تقو»، «اعتداء

محصتنین »زنان با مردان، « دارِ روابط جنسی پاکیزه و حریم»، «باتطیّ »، «اضطرار در مخمصه»
حکتم تحتریم ربتا بتر فهمتی ت ستورۀ بقتره  382تا  311. در آیات استتنظیم شده « و محصنات
، «نکردن و مظلوم واقع نشتدنظلم»، «اتقو»، «نفی تشبیه ربا به بیع» ،«زدگیشیطان»تفسیری از 

تنظیم شده و مصداق بیان شتده استت.  هااینو مانند  ،«در تنگدستی بدهکار به او فشار نیاوردن»
، احکتام قتتال بتر دشتومیهای مختل  قترآن دیتده که در سوره در آیات مربوط به قتال )جن (

.. تنظتیم شتده .و« جن  تا از میان رفتن فتنه»)صلح( « لمِس « »عدم اعتداء»فهمی تفسیری از 
ماهیتت  هتااین ۀنامیده شده همین است که همت« حکم»این احکام  ۀاست. شاید سبب اینکه هم

بترده  کتارای است کته عمتدتًا در قضتاوت بتهمهکل «حکم»قضاوت در موارد معین داشته است. 
 .دشومیهم روشن « الله   ل  نز  ما ا  م بِ ک  ح  ی   م  ل   ن  م  و ». در این صورت معنای دشومی

شاهدهای واضحی برای این مدعاست که احکتام شترعی قترآن بتر فهمتی ت تفستیری از  هااین
با خدا در آن جامعته  هاانسانی حجاز و بر روابط عباد ۀواقعیات و روابط موجود اجتماعی جامع

خدا سازگار باشد بوده است.  ۀمبتنی بوده و هدف آن تفسیر واقعیات اجتماعی به صورتی که با اراد
عصترها نبتوده استت.  ۀها و همتجامعته ۀبه معنای وضع احکام برای هم صدور این احکام اصالً 

ردنتد و بتا آن نیازهتای ختود و اینکه در قرن نخستین استالم مستلمانان علتم فقته را بته وجتود آو
کلی مطلب دیگری است. از متتن قترآن تنهتا آن مقتدار بته دستت حکومتشان را برطرف کردند به

 آید که توضیح دادیم.می



 1ان فرار رکدوتاز کمند هرمنوتیک منی
 2معاصدرفقه و سیاست در ایدران ام کتاب اخیر خوانده ۀهای سودمند که در چند ماهیکی از کتاب

در یکی  ،پرداخته استهای جدی ارتباط فقه و سیاست که به بحث ،محترم کتاب ۀت. نویسنداس
از آن دفتاع نمتوده استت. مطرح کترده و « خطابات قانونیه»ای را به نام های کتاب نظریهاز فصل

استت، صتواب و قابتل دفتاع های فکتر او نیتز مربتوط صاحب این قلم آن نظریه را که به مشغله
گاه داننمی  سازد.د و مایل است خوانندگان را از نقد خود بر آن نظریه آ

چنتتین « خطابتتات قانونیتته»ای بتتا عنتتوان : نویستتنده کتتتاب در مقتتام طتترح نظریتتهتقریتتر نظریتته
 است:آورده 

ای های ابتداعی امتام خمینتی استت کته در پاستخ بته شتبههحلکلی از راهبه« خطابات قانونی»
در ین نتتق ۀامام خمینی به اقتفای تجرب» ...طرح شده است« بحث ضد»ذیل دانش اصول فقه در در 

خطابتات ، کنتدمیعمتده تقستیم  ۀگذاری عرفی و مدرن خطابات شرعی را به دو گونمجال  قانون
موضوع کلی استت. خطابات شارع به عناوین عام و  خطابات قانونی  ... شخصی و خطابات قانونی

بترای تکلیت  شخصتی احکام برای جمیع مکلفین استت و موضتوعی  این نوع خطاب، متکفل بیان
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محتدود و مقیتد نیستت. هتدف از نیست. به همین لحاظ هم به زمان، مکان یا افراد و صن  خاصی 
 ۀگتذار صترف ارادغر  شارع یتا قتانونبلکه  ،مخاطبین و مکلفین ۀخطابات قانونی نه تحریک هم

گتذاری مطابق ایتن تحلیتل، قانون…. مکلفین است ماع تحقق فعل/ ترک یک امر در جامعه و اجت
واحدی دارند و آن هتم عبتارت استت از جعتل حکتم بتر منطق  عرفی ۀدر شریعت و مجال  مقنن

اعم از حاضر و غائب به فر  اطالع و فقدان عذر متعارف عناوین و موضوعات تا اینکه همگان، 
 …مایندنبدان عمل 

انتد کتته بتتا خطابتتات قتانونی را تلختتیص کتترده ۀخمینتتی دربتاربرختی نویستتندگان، مبنتای امتتام 
 :کنیممیتصرف به آن اشاره اندکی 

 ؛گو با مردم مسلک عقال را داردوشارع در خطاب و گفت .1
چون خطابات شرعی از این مقولته استت تتابع همتان قواعتدی استت کته در مستلک عقتال  .2

 ؛دشومیدیده 
نامنتد، در مستلک خاصتی دارنتد کته خطابتات قانونیته متی عقال در وضع قتوانین موضتوعه .1

گیرنتتد و آن را بتته متعتتارف در خطابتتات عتتادی و روزمتتره فاصتتله می ۀحتتوزه از طریقتتایتتن 
 ؛رانندمیحاشیه 

قترار افراد را مخاطب  مراد از خطابات قانونیه این است که عقال در عرف تدوین و وضع قانون   .1
 ؛جه جمیع شهروندان استبلکه خطابشان متو دهندمین

 .های قانونی استهای الهی از سنخ خطاببه نظر امام خمینی، خطاب .9

بتر تحلیل ماهیت تشریع در احکام شرعی بر مبنای ستاختار حتاکم  نظریهبه هر حال، اساس این 
و  دلیل استگذاری این نظریه به خطابات قانونی، نیز به همین قوانین اجتماعی و عرفی است. نام

 ...موضوعه استهای شرعی و عرف جوامع امروز در وضع قانون خطاب ۀسانی شاکلناظر به هم

نتیجته  ...معنای این تحول این است که شریعت نه در مقابل قانون، بلکه قسمی از قتانون استت
 و منشتأقانون است و لوازم و الزامات خاص خود را دارد، اما همتین قتانون بته اعتبتار  آنکه قانون  

تفتاوت در کیتد کته أ؛ قانون شرعی و قانون موضوعه. با ایتن تدشومیخاستگاه به دو قسم تقسیم 
د. در نتیجته نتدارثیری در مختصتات هندستی آن أجعل )یعنی الهی یا بشری بودن( قانون تت أمنش

 گشاید.مل در قوانین موضوعه، راهی برای درک قوانین شرعی نیز میأت
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ضتمن و  کندمیپ  از تحلیل فوق چند نکته را بیان  است در ایران معاصرفقه و سیکتاب  ۀنویسند
هتتای دوم هتتم عبتتور از کمنتتد شتتبهات هرمنوتیتتک یتتا تحلیل ۀنکتتت» نویستتد:آن بیتتان چنتتین می

اختصاص تکالی  شرعی به زمتان صتدور و عصتر بعثتت استت. در هرمنوتیکی در باب احتمال 
ز مانند قتوانین موضتوعه استت، همهنانکته در قتوانین احکام شریعت نیونی، نتئوری خطابات قا

اندازند؛ قوانین شترعی نیتز چنتین های تصویب آن تفکیک میمصوب و زمینهموضوعه بین قانون 
تتاریخی ختاص طترح و تصتویب  ۀتوضیح آنکه همواره یک قانون موضوعه در زمینتحالتی دارد. 

زمتان تتاریخی قطتع شتده، هتم ۀبتا زمینتبه محض تصویب، برای همیشه ارتباط آن . اما دشومی
االجراستت. احکتام شترعی و قضات تا زمتانی کته قتانون استت الزم ،شهروندان، مجریانبرای 

الزامتی نسخ نکرده باشد، حکم قانون  شریعت نیز تا زمانی که خود شارع صریحاً  ۀخطابات عامو 
و تتاریخ  ۀئتم آن در غیتر زمینتمندی صدور یک حکتم شترعی منافتاتی بتا التزام دارا دارد و تاریخ

تیا أی  »شرعی مثل  ۀجغرافیای تشریع نخواهد داشت. بدین سان خطابات عام  از «انتوآم   ذین  ا اّلته 
ایتن منان در هر جغرافیا و تاریخ است. اما حجیت ؤم ۀو شامل هم رودمیتاریخی خود فراتر  ۀزمین

 1.«عی توانایی و غیره استها در هر زمان و مکان مشروط به اطالع از حکم شرخطاب

از منظرهتای  ،گونته کته در ستخن فتوق تقریتر شتدهآن ،خطابتات قانونیته را ۀ: نظریتنقد نظریته
تترین نقتد آن ایتن استت کته معنتا و قلمترو ختار  از تتاریخ و توان نقد کرد، اما مهممیگوناگون 

با معنا و قلمرو ختار  ت ت ندکنمیگونه که فقیهان تقریر آن تتشریع، در احکام شریعت تجغرافیای 
متفتاوت  ( کتامالً هتاناگتذاری )پارلمگذاری مجال  قانونو جغرافیای تشریع، در قانوناز تاریخ 

تتاریخ و جغرافیتای تشتریع نیتز  ۀحکتم شترعی در ختار  از زمینت گویندمیوقتی فقیهان است. 
ها مجتمع ۀیعنی در هم ،هاناکو م هانازم ۀمنظورشان این است که آن حکم در هم ،استآور الزام

آینتد )و بته قتول نویستنده زمین پ  از تشریع آن حکتم پدیتد می ۀهایی که در سراسر کرجامعهو 
آور هر جغرافیا و هر تاریخ(، با شرط اطالع افراد انسان از آن حکم و توانتایی عمتل بته آن التزامدر 

ختار  از گتاه معنتا و قلمترو هتیچ هتانالمدر پار های عقال و خصوصاً گذاریاست. اما در قانون
هتایی قانونتوانسته آن باشتد. و نمی گویندمیجغرافیا و تاریخ تشریع آن نبوده و نیست که فقیهان 

 ۀکشتور و جامعتهمیشه محدود و منحصر به تاریخ و جغرافیای یتک  کنندمیوضع  هاناکه پارلم
اطالق زمانی یا مکتانی قلمرو الزامی هستند و  تنها در آن محدوده و هاآنمعین و مشخص است و 

گتذاری مجتال  قتانونزمین بشود ندارند و ممکتن نیستت داشتته باشتند.  ۀکه شامل سراسر کر
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ها و کشتورها وضتع جامعتههتا و مجتمع ۀو همت هتاناو مک هتانازم ۀگاه قانون را برای همتهیچ
آید. در تعریت  به حساب نمیآور الزام هاناعصرها و مک ۀدر هم هاآن ۀو قوانین موضوع کنندمین

با ضمانت اجرا باشتد و ایتن شترط های قانون بودن آن است که همراه اند یکی از شرطقانون گفته
حکومت معتین دارد قابتل تحقتق استت. ای معین و مشخص که سرزمین معین و تنها در جامعه

یرند و قانون اساسی همیشه قانون اساسی این گمیگذاری را از قانون اساسی حق قانون هاناپارلم
گاه بگوید این قتانون بایتد در پارلمان قانون وضع کند و آنکشور یا آن کشور معین است. اگر یک 

آورنتد. اگتر منظتور اثر به شتمار میبی و عقال این کار را لغوکشورهای روی زمین اجرا شود،  ۀهم
تترک  ت تحقق فعل یتات گویدمیچنانکه نویسنده  تاست تترک رف تحقق یک فعل یا گذاری ِص قانون

ای فعالیتت گتذاری گونتهزمتین. قتانون ۀاست نه در سراسر کردر جامعه و سرزمینی معین منظور 
تهتا مراعتات نشتود قتانوندارد و اگر آن قاعتدههای خود را زبانی است که قاعده ق گتذاری محق 

 ین فعالیت زبانی است و نه چیز دیگر.محصول ا. سعه و ضیق قلمرو قانون دشومین

هایی خطاب اجتماعی   مقتضای تحلیل فوق این است که اگر قرار باشد ماهیت اوامر و نواهی شرعی
جغرافیا و تتاریخ محدود به  قطعاً  هاآندر این صورت  ،تلقی شود هاناپارلم ۀاز نوع خطابات قانونی

)هرمنوتیتک( و اگتر باید تاریخی تفستیر شتوند  ند و در عصر حاضرشومیجامعه و مجتمع معین 
کنند که بتا استتناد بته چته از نوع خطابات قانونیه نیستند، علمای اصول و فقیهان باید معین  هاآن

کته از اوامتر و نتواهی  ،هتاترکهتا یتا عصرها به آن فعل ۀمبنایی تمام مکلفین روی زمین را در هم
 !دانند؟مکل  می ،آیدشرعی برمی

 



 

 1چرا دوران عمل اصول واجتهاد فقهی سپری شهد است؟
. در دوران حیات پیامبر اسالم)ص(، همۀ ضوابط و احکام زندگی آیینی و اجتماعی پیروان او بتا 1

شد، اما پ  از رحلت او جماعتی از علمای امت، که بعدًا فقیهتان امضاء ویا تأسی  او معین می
« سیاستات»، و «معتامالت»، «عبادات»ند تا در سه قلمرو نامیده شدند، به اجتهاد فقهی پرداخت

هایی جدید از کتاب و سنت استنباط کنند و از این طریق ادامتۀ حیتات اجتمتاعی ضوابط و حکم
 هتاآنتتدریج بتر تعتداد ممکن سازند. این جماعت، کته به« امت اسالمی»مسلمانان را به عنوان 

، «اجتمتاعی»در همۀ قلمروهای زنتدگی آیینتی ویتا  شد، در قرون آغازین اسالم تقریباً اضافه می
نتد. همتواره، گستترۀ کردمیمسلمانان تکلی  همۀ مستائل را روشتن « اقتصادی»، و «سیاسی»

هتا و فتواهای فقهی آنان تقریبًا به انتدازۀ گستترۀ زنتدگی فتردی و اجتمتاعی مستلمانان در آن قرن
 وستیلۀ محتستبان وشد و بهها صادر میها و قاضیبود. فتاوا و احکام، که از مفتی هاآنمتناظر با 

آمد، تقریبًا همتۀ ابعتاد زنتدگی اجتمتاعی و آئینتی امتت را درمی سایر عوامل اجرایی خلفا به اجرا
 .ماندبیرون نمی هاآنداد و چندان چیزی از محدودۀ نظری و عملی پوشش می

ی و محتسب و هم تکلی  سلطان در آن وضعیت تاریخی، آنهه هم تکلی  مفتی و هم تکلی  قاض
علم فقه بود که متکفل بیان احکام شرعی ت  کردمیهای آیینی هر فرد مسلمان را معین و هم تکلی 
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الهی شده بود. این فقیهان بودند که همۀ احکام شرعی را، کته امتت استالمی بترای بقتاء و ادامتۀ 
نتد. بته قتول ابوحامتد کردمیاط حیات الزم داشت، مستقیم یا نامستقیم از کتاب یا ستنت استتنب

 درستت قتانون ستلطان بترای همتواره فقیهتان ،الددی  علوم احیاءغزالی )قرن پنجم هجری( در 
 ند.کردمی

سازی های مسلمانان در قلمروهتای گونتاگون نظتری و . در قرون دوم و سوم هجری، که تئوری2
تنباطات فقیهان نیز یتک تئتوری عملی پدیدار گشت و رو به توسعه نهاد، برای توجیه و تتثبیت اس

 :توان در دو اصل چنین بیان کردکالمی ت فلسفی ساخته و پرداخته شد که آن را می

)افعال بندگان خدا( در زندگی فتردی « افعاِل عباد»ال ( خداوند چون به مصالح و مفاسد واقعی 
عباد کته در همتۀ و اجتماعی عالم است به مقتضای حکمت و قدرت خود برای هر کدام از افعال 

یک حکم واقعی مقرر فرموده است تا بندگان خدا بته  دشومیاز آنان صادر  هاناعصرها و همۀ مک
آن افعال را، که مصلحت واقعی دارد، به جای آورند و آنهته را مفستدۀ واقعتی دارد  هاآنمقتضای 

)آنهته بعتدًا ترک کنند. تا هم مصلحت دنیوی آنان تأمین شتود، هتم بته ستعادت اختروی برستند 
سعادت دنیا و آخرت نامیده شد(. بر هر فرد مکل  واجب است پیش از هر اقدام به فحص حکتم 

 .وجوی حکم الهی( بپردازد)جست

گاه شدن از احکام واقعی خداوند مراجعه به کتاب )قرآن( و سنت نبوی استت و بایتد  ب( طریق آ
   1ستند استنباط کرد.ه هاانسانرا از این دو منبع که حجت خداوند بر  هاآن

. استفاده از این تتئوری کالمی ت فلسفی نیازمند این بتود کته بترای استتنباط احکتام از کتتاب و 1
تدریج در میان مسلمانان اقتباس سنت یک رور قابل قبول و قابل دفاع ابداع شود. این رور به

لتم در واقتع منطتق نامیتده شتد. فقیهتان گفتنتد ایتن ع علم اصتول و ابداع شد و سامان یافت و
ها باید به که بر اساس کدام ضوابط و رور کردمی( است. این دانش معین اجتهاد فقهیاستنباط)

 استنباط احکام از کتاب و سنت پرداخت.

های استالمی، فقیهتان موفتق شتده بودنتد بتا . در سراسر تاریخ اسالم، تقریبًا در همۀ سترزمین1
نامیدنتد، « اجتهتاد فقهتی»ز کتتاب و ستنت کته آن را تمسک به علم اصول و استتنباط احکتام ا

آمد برآورده کننتد. ایتن موفقیتت تدریج پیش مینیازهای قانونی/ حقوقی جوامع اسالمی را که به

                                                                                                                                                              

ئوری و ضرورت پیروی از آن نوشته شتده تهای گوناگون علم اصول بر اساس مسلم گرفته شدن این تباحث کتابم ۀهم. 1
 .است
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و  کتردمیعملی  صواب بودن استناد به آن تئوری کالمتی فلستفی را در میتان امتت همتواره تأییتد 
و  دشتومیتهاد فقهی آنان با کارآمدی تمام مثمر ثمتر توانستند نشان دهند که اجفقیهان همواره می

و همته نیازهتای آنتان را برطترف  دهتدمیدر همۀ موارد احکام خدا را در دستترس مکلفتان قترار 
آمیز، دلیل ویا علتی که موجب تردید در صواب بودن استتناد بته سازد. در این وضعیت موفقیتمی

شد. ائمۀ چهارگانتۀ برداری از آن تئوری باشد دیده نمیهآن تئوری و استفاده از علم اصول برای بهر
در آن عصتر  هتاآنفقه اهل سنت و امامان شیعه هم تابع همین تئوری بودند که مقتضتای زیستتن 

ها بدین منوال سپری شد، تا اینکه رویارویی مسلمانان با تمدن جدید اروپایی آغتاز شتد. بود. قرن
ل و موضوعات حقوقی و قانونی جدید در زندگی مسلمانان پدیتد ای از مسائدر این رویارویی پاره

نتام گرفتت، ماننتد بیمته، تلقتیح مصتنوعی، مالکیتت دولتتی، و، در « مسائل مستحدثه»آمد که 
که فقیهتان  هاآنهای اخیر، وجوب مبارزه با طاغوت و وجوب اقامۀ حکومت شرعی و امثال دهه

ند و به زعم خود باز هم به صحت تئوری کالمی ت فلستفی هایی پرداختنیز به استنباط هاآندربارۀ 
 .ای استنباطات جدید فقهی صورت گرفتخود مهر تأیید زدند. در نهضت مشروطه هم پاره

خوبی نشتان های مراجتع تتتقلید بتههای فقه و مستائِل توضتیح المستائل. بررسی ابواب کتاب9
های علم فقه در طی قرون گذشتته تتا اناییکه قلمرو استنباط احکام از کتاب و سنت و تو دهدمی

کجا بوده است و محصول آن چه نیازهایی را برآورده است. شما وقتی یک کتاب توضیح المستائل 
بته  هتاآنهتزار عتدد از 2ید کته حتدود شتومیرو هزار مسئلۀ فرعی روبه9با حدود  کنیدمیرا باز 

م زکات، احکتام خمت ، احکتام حتج( عبادات )احکام طهارت، حکما نماز، احکام روزه، احکا
هزار مسئلۀ فرعی دیگتر بته احکتام معتامالت )احکتام خریتد و 1اختصاص یافته است و حدود 

ساقاِ، وکالت، قر ، رهتن، ضتمان، کفالتت،  زارعه و م  عاله، م  فرور، احکام صلح و اجاره، ج 
هتا و م خوردنیودیعه، عاریه، نکاح و طالق و رضاع، غصب، سر بریدن و شکار حیوانات، احکتا

ها، احکام نذر و عهد، احکام وق ، احکام وصیت، احکام ارث، احکام امر به معتروف آشامیدنی
آزمایی، تلقیح، تشریح، پیوند و نهی از منکر، و چند مسئلۀ دیگر مانند سفته، سرقفلی، بیمه، بخت

ها کته در توضتیح المستائلاضافه کنیم آن فتاوای فقهی را  هااین(. و اگر به هاایناعضاء، و مانند 
نیز نتام  هاایننیامده باید از فروع فقهی مربوط به حدود و دیات و قصاص و آیین قضاوت و مانند 

ها و رسد گسترۀ احکامی که در توضیح المسائلببریم که در ابواب کتب فقه آمده است. به نظر می
هتای علتم ، همان گسترۀ تواناییهای فقهی و چند مسئلۀ معدود دیگر که برشمردم بیان شدهکتاب

اضافه شود. در واقع ظرفیتت اصتلی علتم  هاآنفقه است و ممکن است کم یا بیش مسائلی هم به 
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و  دشومیدیده  هاآنها و آن موارد جدید و مانند فقه همان است که در کتب فقه و توضیح المسائل
 .نه چیزی بیشتر از آن

ای علمای اصول و فقیهان در جهان استالم بته نتام علتم ه. آنهه در طی چهارده قرن با کوشش5
بتود چنانکته هرمنوتیتک  هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امتای اصول و علم فقه پدید آمد، گونه

بتود، در حتالی کته مثابۀ قوم برگزیتدۀ ختدا هرمنوتیک حفظ هویت قومی یهود بهسنتی یهود هم 
 .بود هرمنوتیک بشارتوت داشت زیرا هرمنوتیک سنتی مسیحیت با این هر دو هرمنوتیک تفا

، در کشور ما وضتعیت تتاریخی 1197. اما با پیدایش حکومت جمهوری اسالمی ایران در سال 7
ای به وجود آمده که آن تئوری کالمی ت فلسفی فقیهتان و علمتای اصتول را و بی سابقه کاماًل ویوه

کته در ایتران معاصتر، کته زیتر ستایۀ از این طریق رخ داده  ابطال این. است کرده ابطال وضوحبه
، تکلی  هتزاران افعتال عبتاد )افعتال بنتدگان ختدا( در سیاستت و دشومیحکومت فقیهان اداره 

 هتاآنستازی های کالن، که سرنوشتگیریگذاری و تصمیمحکومت و اقتصاد و قضاوت و قانون
های عال مورد بحث در کتابتر از افها بندۀ خدا به مراتب قویدر سعادت دنیوی و اخروی میلیون

های هتای تمتدن جدیتد غربتی و تجربتهبا استفاده از علتوم و فرآورده هاستفقه و توضیح المسائل
 .و نه با استنباط از کتاب و سنت دشومیبشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص 

قانون اساستی به این طرف که در ایران  1197منکر این واقعیت شود که از سال  تواندمیچه کسی 
نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی ت خصوصی ت 
دولتی، انتخابات، و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملتت ت دولتت پذیرفتته 

های گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت
النی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صتورت لتزوم تترجیح داد و بتا نوشتتن و تصتویب عق

و تصتویب هتزاران قتانون، بتا  هتااینانداز بیست ساله و مانند چندین برنامۀ توسعه و برنامۀ چشم
های بشتری در مجلت  شتورا و تأستی  صتدها نهتاد حقتوقی و استفاده از علوم جدید و تجربه

های سایر کشورها بترای هتزاران افعتاِل حکتومتگران کته و سیاسی با استفاده از تجربهاقتصادی 
ند شتومیقطعا مصالح و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مقام عمل به قوانین مرتکب 

ن شتده استت امتا نته بتا تکلیف و قطعًا مصالح و مفاسد دارند های مهم و سرنوشتت ستازی معتیش
از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بود( بلکه بتا  هاآنکتاب و سنت )که استنباط از 

های حکتومتی غربیتان یتا های عصتر و تمتدن جدیتد و تجربتهها و فلستفهاستفاده از علوم و ایتده
 .شرقیان
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ساز که در ایتران اتفتاق افتتاده و آن را تصتویر . در حال حاضر، آن رخداد بسیار مهم و سرنوشت7
 کردم یک پرسش کاماًل جدی و غیر قابل اغما  را پیش آورده که چنین است:

اگر در عصر حاضر ما مسلمانان برای ادامۀ حیات در جهان حاضر راهی جز این در پتیش نتداریم 
بتا استتفاده از افکتار و  زننتدمیکه تکلی  هزاران فعل خود را که سرنوشت اکنون و آیندۀ ما را رقم 

رفتته و کارامدنتد، های بشری معاصتر، کته پیشهای تمدن جدید و تجربهو فلسفهها و علوم ایده
مشخص کنیم و برای معین کردن تکلی  آن افعال هرگونه مراجعه به کتاب و سنت بی ثمر و عقتیم 

ندارد(، این مدعا که مقتضای علم  هاآنو عملی لغو است )چون کتاب و سنت هیچ سخنی دربارۀ 
 هتاناند این است که برای همۀ افعال بندگان در همۀ عصترها و همتۀ زمو حکمت و قدرت خداو

را بایتد از طریتق کتتاب و ستنت  هتاآن)الٰی یوم القیامه( احکام جعل فرمایتد و او چنتین کترده و 
وجو هم استفاده از علم اصول و اجتهاد فقهی است کتاماًل بتی وجو کرد و رور آن جستجست

کته در  کنیممتیرسد؟! وقتی چتون روز روشتن تجربته ل به نظر نمیاعتبار و سراسر غیر قابل قبو
ها هتیچ حکمتی گیریسازترین افعال و تصمیمجامعۀ کنونی خودمان برای تعیین تکلی  سرنوشت

خود را به نادانی بزنیم و باز هتم از اعتبتار  توانیممیتوان از کتاب و سنت به دست آورد. چگونه نمی
 سخن بگوئیم؟!آن تئوری کالمی ت فلسفی 

صورت مشخص و معتین از کتتاب . ممکن است بگویند گرچه در موارد آن هزاران فعل که گفتی به9
 هتاآنمشروعیت  توان حداقلهای آن دو مأخذ میآید، اما از کلیات آموزهو سنت حکم به دست نمی

که در آغتاز هتر  سوز است. آیا با این کاررا به دست آورد. این سخن فرار صریح از آن پرسش جان
برنامه و قانون چند آیۀ قرآن بنویسیم ویا چند جای یک قانون یتا برنامته را، کته سراستر براستاس 

پینه کنتیم و های بشری نوشته شده، با چنتد فتتوای فقهتی وصتلهوری از علوم جدید و تجربهبهره
و  دشومینامه عو  ای و اقتباسی آن قانون و برگاه بگوییم مشروع شد، ماهیت علمی و تجربهآن

 .رسدآید؟ این کارها جز خودفریبی و دیگرفریبی به نظر نمیاحکام شرعی آن افعال به دست می

ممکن است بگویند آن هزاران فعل همه جزو مباحات است و به این سبب استت کته در کتتاب و 
ت. یتک تر استبیان نشده است. بطالن این سخن از سخن اول نیز روشن هاآنسنت حکمی برای 

مدعی شود که علم و حکمت و قدرت خداونتد اقتضتاء نمتوده تتا  تواندمیانسان خداباور چگونه 
هتا و برای افعال مربوط به طهارت و نجاست و اجاره و مزارعته ویتا مستاقات و احکتام خوردنی

، حکم تعیین شود و ابالغ گردد تا مصلحتی از بندگان ختدا فتوت نشتود هااینها و مانند آشامیدنی
ستاز دیگتر کته اما همان علم و حکمت و قدرت  بندگان ختدا را در متوارد هتزاران فعتل سرنوشت
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حکمی بیان نکرده تا بندگان هرطتور خواستتند عمتل  هاآنبرشمردم به حال خود رها کرده و برای 
 باشد! هاآنکنند و عواقب فوت مصلحت و ارتکاب مفسده نیز بر عهدۀ خود 

استت. « شتبهۀ شترور»نهه با ایتن پرستش جتدی پتیش آمتده شتبیه . حقیقت این است که آ10
طور که شروِر مشهود و انکارناپذیر در این جهان  اعتقتاد بته وجتود خداونتد عتالم و قتادر و همان

شدگی بندگان خدا به حال خود برد، مشاهدۀ وضع رهاشدگی و واگذاشتهخیرخواه را زیر سؤال می
شتان در ابعتاد مختلت ، آن تئتوری جهانین زنتدگی اینهای کتالدر جهان حاضر، برای مدیریت

. متأسفانه فقیهان متا چشتم کندمیبرد بلکه ابطال کالمی ت فلسفی فقیهان را نه تنها زیر سؤال می
پینه عالقه دارند چنتین فکتر کننتد کته بتا وصتله هاآنشدن را نبینند. اند تا این ابطالبر هم گذاشته

افتتد زیتر این مدعا که همۀ آنهه در جمهوری اسالمی ایران اتفاق می های فقهی و یا تکیه برکردن
 .اندنظر ولی فقیه است پ  مشروع است، آن ابطال را چاره کرده

های بی دلیل و بی اعتبار، سشم بستن بر واقعیت استت و بایتد از آن دستت «اسالمیزه کردن»این 
 .برداشت

مسلمانان در عصر حاضر باید پروندۀ علتم اصتول  . پس از این ابطال شدنی که توصیف کردم، ما66
ای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بتود و دوران آن ستپری شتده، و اجتهاد فقهی را، که گونه

ببندیم و کتاب و سنت را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم، که یتک رویکترد عقالنتی 
این قلم از بیست ستال پتیش آن را  است، تفسیر کنیم. این اصل و اساس آن روش است که صاح 

 .ورزدو بر آن اصرار می کندمیتوصیه 
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 1چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟
 پرور خشونت و معقول غیر رسمی قرائت» ایران حکومتی تقلید مراجع است سال چهل قریب. 1
 و هاقداستت انواع با آنان محیط. کنندمی تئوریزه و ترویج پشتیبانی، ایران در را «سنت و کتاب از

 آنتان اجتماعی و سیاسی مواضع و فتاوی و افکار و آراء گویی که شده آراسته چنان آورتوهم القاب
 هستتند استالم ناپتذیر تولیتت دیِن  بر تولیت مدعی که آنان. دارد قرار انتقاد و پرسش گونه هر فوق

 ستنتی یهتاآموزه بتا کته را سنت و کتاب تفسیر و دین باب در نو سخن هر مستقیم غیر و مستقیم
 فشتارهای همته تئوریتک گتاه تکیته. نامنتدانحرافمی و گتذاریبدعت شبهه، القاء سازدنمی آنان

 در نتو هااندیشته و آراء صاحبان کردن منزوی و محدود برای متعدد نهادهای سوی از که گوناگون
. دشتومی صتادر مراجع آن زبان و قلم از که است فقهی فتاوای و آراء آن دشومی ِاعمال دین، باب

 و اقتصتادی اجتمتاعی، سیاستی، کتالن هایخسارت پیدایش در دینی مراجع آن حاضر حال در
 .دارند را هانقش ترینمهم سنت و کتاب از آمیز خشونت قرائت از ناشی معنوی و اخالقی

 سیاستی کتار شخصتا کته ستالها آن در چته 1197 انقالب پیروزی از پ  که قلم این صاحب. 2
 بتارزیان و خشتن قرائتت ایتن از همتواره کشتید، رختت دانشتگاه بته کته آن از پ  چه و کردمی

 و معقول و انسانی قرائتی به رسیدن برای و آورده عمل به گزنده گاهی و جدی و صریح انتقادهای
 بر  از واالمقام مراجع آن که رسیده آن هنگام کندمی فکر است، کوشیده سنت و کتاب از اخالقی

                                                                                                                                                              

 .1199دی ماه  1: یتتاریخ نشر اینترن. 1
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 بته دیگتران از بتاالتر را ختود و بتکاننتد ختود از را آورتتوهم القاب آیند، بیرون فروتنانه خود عا 
 آمیتز آفتت هایهالته از کته هتاییمحیط در راستتین دانشتمندان همته شتیوه به و نیاورند حساب

 روی در روی و شتوند حاضتر کشتور بتزرگ هایدانشتگاه ماننتد استت پتاک موهوم قداستهای
 و عقالنتی نقتدهای بته کته بپذیرنتد را اخالقتی مستئولیت ایتن اً شخص و بنشینند کنندگانپرسش

 رویاروئی این تا معتقدم من. گویند پاسخ است وارد هاآن مشی و افکار و آراء به که جدی اخالقی
 نخواهتد بتاز برنتدمی بسر آن در تقلید مراجع که منجمد سنتی بسته محیط آن نیفتد اتفاق مستقیم

 دادن فتوا و اندیشیدن عوام افکار و هاخواسته به تنها و عوام از آنان پذیریسلطه عقیم چرخه و شد
 خواهتد ادامته دانستتن، خود مشغله ترینمهم را عوام برای مبّلغ تربیت و عوام به مربوط امور برای
 .بود خواهد عوامانه قرائت همهنان ما کشور دینی رسمی قرائت و یافت

 و دینتی مقامات که رفت پیش آنجا تا قلم این صاحب بر دوار فشارهای وقتی اخیر هایماه در .1
 چتون گفتنتد و کردند تراشی مانع اینجانب سخنرانی برای کشور بزرگ دانشگاه چندین در سیاسی
 منتاظره صورت به باید او جلسات کندمی شبهه القاء دینی موضوعات در شبستری مجتهد محمد
 متن دارد ما کشور در مناظرات که مفید غیر و یرمؤثرغ و مبتذل وضع با پرسیدم خود از شود، انجام

 یتافتم چنتین را خود پاسخ تأمل قدری از پ  ام؟ نداده انجام لغو کار کنم مناظره اگر کسانی چه با
 و موهتوم قداستت هایهالته از دور محتیط در آنهتم «تقلید مراجع» با مستقیم، رویاروئی تنها که

 دربتاره بحتث و پرسشتها ایتن به آقایان آن صریح جوابهای طلب و بنیادین پرسشهای به پرداختن
 تکان و فکری تحول موجب تاحدودی شاید و نباشد لغو کار است ممکن که است هاآن جوابهای

 صتورت ایتن در تنهتا آری گفتتم خودم به. گردد دینی زایخشونت و منجمد رسمی قرائت خوردن
 .بود دنخواه لغو و مبتذل شود انجام مناظره اگر که است

 مراجتع آقایتان بتا منتاظره مبتتذل، غیر و مفید و موثر مناظره تنها که رسیدم نتیجه این به وقتی .1
 درخواستت و کتردم اعتالم ایمنتاظره چنتان برای را خودم آمادگی. یادداشت یک طی است تقلید
 و استت علتم فضتای دیگتر جتای هتر از بتیش کته تهتران دانشتگاه در آقایان، آن از فردی نمودم

 بتا دیگتران و دانشتجویان و علتم و نظر اهل حضور با ندارد وجود آنجا در خیز توهم هایقداست
 دیگتران و متن پرسشتهای بته و بنشیند ما کنار در ما از یکی مانند و شود رو رویا مستقیما ما همۀ

 اعالم من. بگیرد عهده بر را خود سخنان مسؤلیت شخصا و کند نقد مرا افکار یا و آرا یا دهد پاسخ
 داشتتم نظر در. «حاضر جهان در فقهی اجتهاد اعتبار» باشد این تواندمی مناظره موضوع که کردم

 اعتبتار هتاآن در من که مقاله چند آن نقد در بخواهم ایشان از کند آمادگی اعالم آقایان از فردی اگر
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 پنج اقالً  ام برده والسئ زیر حاضر عصر در( عبادات به مربوط مسائل غیر در) آقایان فقهی اجتهاد
 خواندنتد را آقایتان نقتد و من مقاالت عالقمندان، آنکه از پ  و کنند منتشر و بنویسند ایصفحه

 .بنشینیم مناظره به یکدیگر با

 استت تقلیتد مراجتع فتاوی و افکار و آراء متوجه که حاضر حال در بنیادین هایپرسش گرچه. 9
 را ستواالت ایتن جملته، از مناظره، جلسات یا جلسه در یانآقا آن از خواستممی من اما است زیاد

 :بپرسم

 امتور بتاب در فقهی اجتهاد یعنی عبادات از غیر در شما فقهی اجتهاد اعتبار حاضر عصر در –ال 
 جامعته ماننتد متدرن ایجامعته در …و خانواده جزائی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

 در را مهتم اهتداف کدامین به رسیدن و است؟ استوار دفاع قابل و معقول مبناهای کدامین بر ایران
 مبناهتای کتدامین بتر تکیته بتا شما سازد؟ می برآورده کنونی مدرن جهان در ایرانی انسان زیستن
 ابتدی احکام سنت و کتاب در شده وارد احکام که کنید می ادعا تفسیری کالمی، فلسفی، معقول

. کننتد عمتل هاآن به عصرها تمام در است واجب مسلمانان بر و هستند خداوند تغییر قابل غیر و
 فتراوان بستتهای بتن حاضتر عصر در مسلمانان زیستن تحوالت در که را عظیم مدعای این شما

 امتا آیتد می بدست سنت و کتاب تفسیر از مدعا این گفت خواهید اید؟ آورده کجا از کندمی ایجاد
 بته شما که الفاظ مباحث آن و تفسیری روشهای آن رابرب در حاضر عصر در گویم، می شما به من
 روشتهای که است سربرآورده زبان جدید های فلسفه و جدید های هرمنوتیک کنیدمی تکیه هاآن

 را هتاآن برابتر در مقاومت تاب شما روشهای و کشند می چالش به جدی صورت به را شما سنتی
 رهبران خصوصا و دینی رهبران که ما عصر جدید یها فلسفه و دانشها با خواهید نمی چرا. ندارد
 !شوید؟ آشنا ندارند، هاآن به اهتمام و هاآن از استفاده در گریزیی حاضر عصر در ابراهیمی ادیان

 کته یابنتدمی ستنتی فقه همان در را خود فقهی تئوری داعش مانند جنایتکاری تشکلهای چرا –ب
 متفتاوت داعتش فتتاوی و احکتام با کجاها در شما تاویف و احکام ؟کنیدمی نمایندگی را آن شما

 است؟ متفاوت آن با یا است داعش شریعت همان شما شریعت آیا است؟

 صتحنه در کته زیانبتار حادثته صتدها برابر در چرا مردم ایمان و دیانت رهبران و دلسوزان شما - 
 بتر را جوان نسل خصوصا مردم دین و ایمان و افتدمی اتفاق ما کشور فرهن  و اقتصاد و سیاست

 جلتب را شتما توجته بتانوان لبتاس چگتونگی گهگتاهی فقط و کنیدمی پیشه سکوت دهدمی باد
 !شود باز جهنم درهای مبادا که کندمی
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 نیامدندی آقایان سرا
 بتی را قلم این صاحب مناظره درخواست حکومتی تقلید مراجع آقایان چرا پرسم می خود از اینک
 کرد ذکر دلیل سه بتوان شاید. نیامدند صحنه به و گذاشتند پاسخ

 پاستخ. بنشتینند روبرو دیگران با ایمناظره در مستقیماً  که دانندمی این از اجل را شأنشان هاآن .1
 آن داننتد؟نمی( ع) رضتا امام و( ع) صادق امام شاگرد را خودشان هاآن مگر که است این دلیل این
 آیتا استت شیعه تفکر تاریخ مسلمات از این و نشستندمی اظرهمن به دیگران با مستقیما حضرت دو

 دانند؟می شیعه امامان از باالتر را خودشان شأن آقایان

. نیستت مقتدور برایشان جلساتی چنین در شرکت که برندمی سر به سنی کهولت چنان در آنان .2
 از بعضتی که شکر را اخد است هاآن از ما مشاهدات خالف مدعا این که است این دلیل این پاسخ
 از متردم عمتوم و هاآن تدری  از علمیه حوزه همواره و برخوردارند خوبی نسبی سالمت از آقایان

 .کنندمی استفاده آن مانند و رمضان مبارک ماه ایام در تلویزیون در هاآن افاضات

 از ختود هایاستتدالل در شبستتری مجتهد که هامفهوم و اصطالحات و هادانش آن با آقایان. 1
 یهانازب فلسفه و جدید هرمنوتیک به مربوط اصطالحات و هامفهوم مانند ،کندمی استفاده هاآن

 .نیست فراهم مناظره مقدمات بنابراین و نیستند آشنا جدید

 استت این معنایش باشد درست سوم دلیل اگر که است این بگویم توانممی اینجا در که مطلبی تنها
 بتواننتد تتا چیست من مبناهای و گویم می چه من که نیست معلوم اصال محترم انآقای آن برای که

 چترا که است سؤال این جای باشد اینطور اگر. کنند داوری من استداللهای سقم و صحت درباره
گاهی بدون آنان  آراء و افکتار و ستخنان بته جلوت و خلوت در من، مبناهای و استداللها از الزم آ
 یتک روا  و دینتی تفکتر رشتد متانع و چسپانندانحرافمی و گذاریبدعت بهه،ش القاء مارک من

 بتر وجتودم تمتام بتا متن کته ندشومی ما جامعه در سنت و کتاب از خشونت بدون انسانی قرائت
 .دارمبرمی گام آن راه در اخالقی وظیفه حسب

 انتد داده را اینجانب با مناظره پیشنهاد اخیر روزهای در که محترم فضالی از دسته آن کنممی گمان
 ،کنممتی مناظره تقلید مراجع با فقط گوئیمی که است اصراری چه این که اند گرفته خرده گاهی و

 بته فضتال آن از گزاریستپاس ضمن من. کنند درک دادم که توضیحاتی با را من اصرار دلیل اکنون
 شتما همته بترای من ولی گوئیدنمی سخن دوستانه من با آقایان شما از بعضی گرچه گویممی آنان
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ِریتد   ِإن  . کنممین لغو کار من! محترم آقایان کنممی عر  شما به و قائلم احترام
 
ح   ِإالَّ  أ تال  ص  ِ

تا اْل   م 
ت   ع  ط  ت   (.11/77/مجید قرآن) اس 





 1ظهور محمد )ص( در تاریخ، سخن خداوند در عامل انسان است
منتشتر کترد ختود مقالۀ کوتاهی را در وبسایت  1191. صاحب این قلم در هشتم اردیبهشت ماه 6

سخن گفتته استت؟ در آن مقالته  هاانسانکه این عنوان را داشت: آیا خداوند از طریق قرآن با همۀ 
جهان یتک ها و زیستتما در رویاروئی تجربی با متن قترآن، بتا ذهتن و زبتان و تجربته»چنین آمده بود: 

فهمیم و ی بیش از آن. در واقع، در این رویاروئی ما یتک انستان را متییم و نه با واقعیتشومیرو انسان روبه
آوریم و نته ستخن نه یک واقعیت فوق انسانی را )بنابر این سخن مستفاد از قرآن را سخن نبی به شتمار متی

 ۀپرسیم آیا خداوند نیز از طریق این متن که یک متن انسانی است بتا همتای دیگر(. در عین حال میگوینده
پرستش از  است آن سخن چیست؟ این پرستش  سخن گفته  هاانسان ۀسخن گفته است و اگر با هم هاسانان

معنتای ایتن پرستش ایتن . هاانسان ۀسخن گفتن خدا با هم ۀاست، حادث« حادثه»وقوع یا عدم وقوع یک 
متین یتا بخشتی از ی روی زهاانستاناز این مدعا که خداوند نیز از طریق متن قرآن بتا  توانیممیاست که آیا 

 دشتومیصتورت مستتقیم از ایتن متتن دریافتت هسخن گفته )سخنی که غیر از آن سخن است کته بت هاآن
 «.؟وسخن یک انسان نبی است( تصوری داشته باشیم و برای آن دلیل قابل قبولی اقامه کنیم

 :کنممیه ام به این پرسش پاسخ دهم و اینک آن پاسخ را به خوانندگان عرضتر وعده دادهپیش

                                                                                                                                                              

 .1191دی ماه  1تاریخ نشر اینترنتی: . 1
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 دشتومیطتور مستتقیم از متتن قترآن دریافتت هاگر از یک طرف بپتذیریم کته آن ستخن کته بت. 2
نیتز از طریتق و از طرف دیگر ادعا کنیم که خدا  1است نبی انسان الجرم سخن دارد و« انسانیت»

 :اشیمسخن گفته، در این صورت باید مثاًل تصور زیر را داشته ب هاانسانمستقیم با همین متن غیر

ده، پتیش از هتر بتار خوانتمینبوت، هرگاه پیامبر آیات قترآن را بترای مخاطبتان  ۀسال 21در زمان 
کته غیتر از زبتان  ،با زبانی خدایی ،که از غیر جن  سخن انسان است ،خواندن، سخنانی خدایی

نستانی و که سخن ا ،شده تا پیامبر آیات قرآن راموجب می هاآنآمده و بر او فرود می ،انسان است
 .برای مردم بخواند ،زبان انسانی خود اوست

امتا پرستش متن . فر  فرود آمدن چنان سخنانی با چنان زبانی مستلزم هیچ محال عقلی نیست
این است که آیا دلیل قابل قبول و قابل دفاعی وجود دارد کته متا را بته قبتول فترود آمتدن چنتان 

یل یا دالئلی فرود آمدن چنان سخنانی را اثبات کنتد سخنانی با چنان زبانی قانع سازد؟ آیا فرضًا دل
 راهی برای درک و فهم آن سخنان داریم؟ هاانسانما 

ام که بتوان با استناد بته ای نیافتهکنندهنگارم دلیل قابل دفاع و قانعتا این لحظه که این سطور را می
گفتنتی آمده است و چنان سخنیآن اثبات کرد چنان سخنانی با چنان زبانی بر پیامبر اسالم فرود م

شده است. نیز معتقدم بر فر  فرود آمتدن چنتان ستخنانی در واقع می( سخن گفتن خدا ۀ)حادث
ه کتنتداریم و چنان هتاآنصورت عقالنی همگانی راهی برای درک و فهم به هاانسانعالم واقع، ما 

احتی فراتر از درک و فهم ستخن ام درک و فهم همگانی عقالنی ما از متن قرآن به ستر نوشتهپیش
 2.کندمییک انسان نبی عبور ن

 ۀدر این باب سخنی دیگر بگویم که مفاد آن، ادعا و اثبات وقوع یک حادثته )حادثت توانممیاما . 1
استت و نته یتک  «تفسیر» آن یتک حقیقت که مدعاست یک بیان بلکهسخن گفتن خدا( نیست 

)ص( در تاریخ که نه تنها قرآن را از خود به یادگتار حمدتفسیر این است که نف  ظهور م اثبات. آن
بیکران را پدید آورده، خود، همتان  ۀگذاشته بلکه یک طریقت توحیدی جهانی با معناهای نوشوند

چنانکه  ،و مفاد آن هاانسانسخن خداوند در عالم انسان است و آن سخن سخنی است برای همۀ 
وت  : »در یک جمله چنین است ،آمدهدر قرآن  اغ  وا الطَّ ِنب  ت  اج  ه  و  وا اللَّ د  ب  ِن اع 

 
)خدا را بپرستید و از « أ

                                                                                                                                                              

 نگارنده. تیساوب در( 19) و( 11) جهان از ینبو قرائت ۀمقالرک: . 1

 نگارنده. تیساوب در «متن فهم ۀتجرب یهاتیمحدود» ۀمقالرک: . 2
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ترین نهتایی»مبتنی استت کته خداونتد « یافته»این تفسیر بر این  .(15( )نحل: طاغوت بپرهیزید
 !تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل 1.«معنای همۀ معناها است

 .امام بیان کردهرا در آثار گذشته هاآنای از ر، دالئل فراوان دارم که پارهبرای این تفسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 وگوها.در بخش گفت« وجوی معنای معناهادر جست»نگارنده با عنوان  با ایپو شهیاند ۀمجل یگووگفت رک:. 1



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 214

 



ت زبان قرآن د و انسانی   1امیان محم 
 که قرآنی متن که رسیممی نتیجه این به تاریخی هایبررسی دنبالبه که کنممی عر  ابتدا در
 استت متعتددی بزرگ و کوچک هایمتن زا یافتهترکیب است، ما دسترس در فعلی شکل به
 استاسبتراین نظتر ایتن البته. اندآمده بوجود سال وسهبیست طول در متعدد هایمتن این که

 اند،گرفته شکل و شده پدیدار اسالم پیامبر حضور زمان در قرآنی، آیات تمام بگوییم که است
 . دارند قبول را آن هم مسلمانان که ایتاریخی مبنای

 قترن اوایتل و دوم قرن اواخر در قرآن که است این آن و دارد وجود نیز دیگری تاریخی نظریه
 قترار هم کنار در شکل این به آیات این یعنی ؛است کرده پیدا را رافعلی شکل هجری، سوم

 را هابحث گونهاین بخواهند کسانی اگر(. شوم هابحث آن وارد خواهممین فعالً  که) اندگرفته
. نماینتد مراجعته استت شتده نوشتته قترآن تاریخ ۀدربار که هاییکتاب به باید د،کنن مطالعه

 و است شده نوشته فارسی زبان به ایپاره است، شده نوشته زمینه این در متعددی هایکتاب
 وجتود نیز دیگری متعدد هایکتاب و است شده ترجمه فارسی به فارسی غیر زبان از ایپاره

 استت، زبانتانفارسی ما اختیار در فعالً  که هاییکتاب از یکی .انددهنش ترجمه هنوز که دارند
. استت حجتتی بتاقر محمد دکتر آقای قرآن تاریخ دیگر، یکی و است رامیار دکتر قرآن تاریخ

                                                                                                                                                              

که توسط مجتهد شبستری در حستینیه ارشتاد ایتراد شتده و « فلسفه زبان»گفتارهای این نوشتار بخشی است از درس. 1
 .1191دی ماه  29و  27، 27ترنتی: ریخ نشر اینتاسایت شخصی وی منتشر گردیده است. فایل صوتی آن در وب
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 اما ،است شده ترجمه عربی به و شده نوشته زمینه این در که مهمی خیلی هایکتاب از یکی
 شتناسقترآن، (Noeldke) نولدکه که است کتابی ست،ا نشده چاپ آن فارسی ترجمه هنوز

. استت شتده نوشتته هتاهزمینت این در هم دیگری هایکتاب. است نوشته آلمانی به معروف،
 خود زمان در آیه هزاروششصدوچند شش این که است این مسلمانان عامه قبول مورد اعتقاد
 آمتده پدیتد چگونته قترآن متن اینکه. اندشده خوانده پیامبر خود وسیلهبه و آمده پدید پیامبر
 جهتان از نبتوی قرائت مقاالت در و) شوم آن وارد خواهممین اینجا در که است بحثی است،

 و گرفتته شتکل ستال وسهبیست طول در آیات این که پذیرممی هم من بنابراین(. امکرده ذکر
 سوره یک یا آیه بیست یا ده گاهی و آیه یک گاهی. است خوانده را هاآن پیامبر و اندآمده پدید

 کته حتال عتین در امتا ؛استت شتدهمی نوشته هااین سپ  و شدهمی خوانده پیامبر وسیلهبه
 این شدن گذاشته هم کنار از است، ما اختیار در نمدّو  متن این که اکنون است، بوده گونهاین

. استت آمتده جودبو و شده تشکیل واحد متن یک شناسیمتن نظر از کوتاه، و بلند هایمتن
 توضیحاز جهان  نبوی قرائت پانزدهم و چهاردهم هایمقاله در که گونههمان من، مدعای این
 آن بتر و چیستت متن که امگفته و امداده آنجا در من که است متن از تعریفی بر مبتنی ام،داده
 قیتبتع را واحتد موضتوع یتک کته متنتی .استت متن یک اکنون قرآن که امکرده روشن مبنا
 و ختدا دارد، محوریتت قترآن در کته واحد موضوع آن و( است مهم خیلی نکته این) کندمی

 (.خدا صفات و خدا نه و) است خدا افعال

 حتمتاً  کننتد پیدا وقوف کامالً  من سخنان این مبادی به بخواهند دوستان اگر که کردم عر 
. بخواننتد رااز جهتان  نبتوی قرائتت پتانزدهم و چهتاردهم اول، هایمقاله که است ضروری

 خودشتان بته را خواندن زحمت اند،نخوانده را مقاالت آن که ییهاآن که است این درخواستم
 . شود روشن شانبرای سخنان این مبانی تا بدهند

 بتتا و گونتتاگون یهتتانازب بتته قتترآن در کتته گونتتاگونی هتتایستتخن. استتت متتتن یتتک قتترآن
 ختدا افعتال و ختدا محتور، آن و است محور یک حول است، آمده گوناگون هایورزیزبان
 به هم گفتن سخن از دیگر انواع آن و دشومی دیده قرآن در هم دیگری هایورزیزبان. است
 .هستند اصلی موضوع این درخدمت نوعی

 نته نیستت، اعتقتادی مستأله یک این و) کنممی تلقی متنی چنین یک را قرآن من چونپ  
 را متتن این که محقق یک عنوان به من !نه دارم، را اعتقاد این هستم مسلمان من چون اینکه

 این که برسد نتیجه این به تواندمی هم مسلمان غیر یک. رسممی نتیجه این به کندمی مطالعه
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 (است این مامبنای و کندمی دنبال را خاصی مطلب و دارد واحدی موضوع و است متن یک
 ذکتر قترآن در که تعبیراتی و اصطالحات از ایهپار شدن روشن برای که دهممی حق خود به

 روشتن برای که معنا این به ؛کنم استفاده المتنیبین رور یک از قرآن خود مورد در اند،شده
 مراجعته مختلت  هایقسمت به چیست، منظور اینکه به بردنپی و هامفهوم از ایپاره شدن

 را هستتند پراکنتده قترآن مختلت  یهابخش در که مختل  هایآیه از مستفاد مطالب و کنم
 امتروزه کته استت روشتی ایتن چیست؟ قرآن در واژه فالن معنای که ببینم و بگذارم هم کنار

 فتالن معنتای که گویندمی سپ  و کنندمی را کار این متون، تفسیر و فهم در و است متداول
 معنتوی مثنوی یا کند شناسیحافظ بخواهد کسی اگر. است این متن این در واژه یا اصطالح

 در را متتن این مختل  هایبخش توانیدمی شما. دهد انجام را کار همین تواندمی بشناسد را
 المیتزان تفستیر در هتم طباطبتایی مرحوم. آید می در آب از چه که ببینید و بگذارید هم کنار

 .است کرده را کار همین

 متن سخنان معنای که است این دازمبپر لهأمس اصل به تا دهم توضیح امروز باید که دوم نکته
 سخن ایمان از که ک  هر که نیست این کردم، عر  قبالً  که ایمانیورزی سخن آن مورد در

 در و دارد را مشخصتتات ایتتن اوورزی ستتخن و کنتتدمیورزی ستتخن گونتتهاین، گویتتدمی
 از کته فرادا از بسیاری. نبود این منظور ؛کندمی حرکت هاصحنه پشت آن از ارورزیسخن
 و کننتدمی بیان را خودشان ایمان، (است آن ایمان و است این ایمان که) زنندمی حرف ایمان
 در متن که را هاییویوگی آن اصالً ، است ایمان به مربوط که اظهارات این از بسیاری در شما

 ؤالست این اینجا در که است ممکن. بینیدنمی، برشمردم ایمانیورزی سخن برای قبل جلسه
 و کننتدمین هتاییصحبت چنان اصالً  زنندمی حرف ایمان از که هااین که بیاید پیش تانبرای
 در متا یا دشومی باز مانبرای افقی که گویندمین، زنندمی حرف خودشان ایمان از وقتی حتی

 ار پتولش هتم بعتد و زنتدمی حرف ایمان از و رودمی منبر باالی آقا. ایمافتاده چیزی چنگال
، دهتدمی انجتام را ختودر شتغل و نیستت هتاحرف این وادی در اصالً  و رودمی و گیردمی

 ایتن ایمان که دشومی گفته، هاجلسه در، خودمان میان در اصالً  یا. کندمی را خودر کاسبی
 صتحبت متوارد گونتهاین متورد در متن. ...  و گویدمی را این ایمانم، است آن ایمان و است

 عهتد و عتیق عهد در که گویممی را ایایمانیورزی سخن آن من که کنممی کیدتأ – کنممین
 که است آنجا در. است شده مطرح قرآن در و مسیحیان و یهودیان مقدس هایکتاب ،جدید
 متتون آن تحلیتل و پدیدارشناستانه بررستی بتا و دارد را هتاویوگتی ایتن، ایمانیورزی سخن

 را هتاآن هتایگفتتن ستخن وقتتی و زنندمی حرف شانمانای ازای عده که دشومی مشخص
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 چنتتین از هتتاآن و دارد را هتتاویوگتتی ایتتن هتتاآنورزی زبتتان کتته بینتتیممتتی، کنیممتتی بررستتی
 هتایحترف و زبتان لقلقته گرنه و نشود اشتباه. است این مسأله. دهندمی خبر هاییوضعیت

یاکارانه و نفاقی و تربیتی و عادتی و تقلیدی و معنابی و مفت  هتااین همته و ... و مبتذل و ر
. استت فتراوان متا جامعته در ،(استت آن ایمتان و استت ایتن ایمان که) ایمان پوشش تحت

 آیا که ندارد این به ربطی، چیست قرآن در ایمانیورزی سخن اینکه مورد در بحث، همهنین
 کته شد کسی تابع باید آیا؟ نه یا دارد حقانیت، دارد وجود قرآن در که ایمانیورزی سخن این
 کستی است ممکن. است دیگری هایبحث هااین؟ نه یا کندمی ایمانیورزی سخن گونهاین

 گونهاین که انسانی این که ببیند تا کند دنبال را آن و است جالبورزی سخن گونهاین که ببیند
 هتاحترف ایتن؟ استت افتاده اتفاقی چه رابرای؟ است انسانی چگونه، کندمیورزی سخن

 آن بته و کننتد دنبتال را آن و باشتد جالبای عده برای امر این که است ممکن، بله؟ چیست
 و کند سرایت هم هاآن به، کنندمی گور وقتی و کنند گور دادم توضیح کهای ایمانی روایت

 در است دیگری هایبحث هابحث آن، حال هر به اما. شوند تبدیل راوی به تدریجهب هم هاآن
 از صترفاً  را متن این وقتی که کنممی عر  من. امنشده بخش آن وارد فعالً  من و خود جای
 حتق آیتا اینکته. است گونهاین که بینیممی، کنیممی بررسی زبان تحلیل و شناسیزبان منظر
 و کنتیم دنبال اینکه – چیست حقانیت آن معنای و ندارد یا دارد حقانیت، نیست حق یا است

 یتک یتا استت هنتری یتا اخالقتی یتا فلستفیورزی زبتان همانورزی زبان این آیا که نیمببی
 شتاید و هستند مهم بسیار بسیار خود جای در که هستند هاییبحث هااین؟ دیگرورزی زبان

 .بپردازیم هاآن به مقداری آینده در

 و داشتتم گذشتته تجلستا از یکتی در که تعبیری درباره دهممی توضیحی بعد نکته عنوانبه
 احستاس شتفایابی زمتان، کننتدمی ایمتانیورزی ستخن که کسانی تجربه در زمان که گفتم

 استارت در عتادی صتورت بته هاانستان ما. دهممی توضیح بیشتر کمی را نکته این. دشومی
  تجربه این. است زمان گذر تجربه و احساس، آورد می در پای از را ما که آنهه و هستیم زمان
 اینجتا در؟ کنیممی پیدا حالتی چه جمعه عصرهای معموالً  ما. است آوررنج بسیار زمان گذر

 در هتم و استت معتروف اینجتا در هم و یکشنبه عصرهای اروپا در و است جمعه عصرهای
 بختواهیم اگتر) رنجتوری جمعه گوییممی اینجا در، رنجوری یکشنبه گویندمی آنجا در. آنجا
 مثتال یک این. است شدنمالل دچار یا سررفتنحوصله آن منظورم .(مببری بکار را تعبیر این

 را ما و ایستاده زمان که آید می وجودهب علت این به حالت این. کردم عر  که است کوچک
 مطرح را گذشته، کندمی مطرح را آینده. دهدمی آزار را ما ایستا زمان گذر تجربه. دهدمی آزار
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 ایتن دنبتال بته فکرمان ساعتی چند، ما اینکه مثل و کندمی یجادا خیال و فکر هزار، کندمی
 ساعت. است گونهاین جمعه عصرهای...  گذشت ساعت یک، گذشت ساعت نیم که است
؟ شتد چنتد ستاعت. شد شش؟ شد چند ساعت. رفت سر امحوصله، است پنج؟ است چند

 بعضی حتی. است مهمی بسیار مسأله و آورد می فشار ما بر، زمان تجربه این. ... شد هفت
 پتل از خترر، اصتطالح بته، شتود آزاد زمان فشار و تجربه از انسان اگر که اندگفته افراد از

 در کسی، ایمانی روایت در وقتی. است این، دشومی گفته که شفایابی زمان آن. است گذشته
 که) دشومی ازب او رویپیش افق لحظهبهلحظه که دارد را تجربه این و دارد قرار وضعیت این

 حادثه افتادناتفاق و روپیش افق لحظهبهلحظه شدن باز این، (امداده قبالً  را نکته این توضیح
 ستپردن و( گفتتم روایتت تعری  در که همانگونه) دیگر جدید حادثه یک، آن از پ  و جدید

 از را نستانا، حالتت ایتن – دشومی چه ببینم بگو، بگو که آن کردن دنبال و روایت آن به خود
 یتک کستی اگتر. کنتدمین احساس را زمان دیگر انسان و کندمی رها ایستا زمان گذر فشار

 زمان فشار و کنیدمین احساس آخر تا اول از را زمان شما، دهد انجام شیرین خیلی سخنرانی
 و کنتدمی بتاز را تتاندرونی افق و بردمی و بردمی طورهمین را شما او زیرا ،نیست محسوس

 یتک بته دادنگتور و تئتاتر نمایش یک تماشای در. کنید ح  را زمان فشار که گذاردنمی
 و بردارهتافتیلم اینکته، دلیتل همتین بته و استت گونتههمتین هتم امثتالهم و موسیقی قطعه

 با را بیننده برخورد و کنند منعک  فیلم یک در چگونه را زمان مسأله که بفهمند هاناکارگرد
 شتفایابی زمتان، ایمتانی گریروایت در، زمان آن. است مهم بسیار، کنند تنظیم چگونه زمان

 کندمی وارد او بر زمان تجربه که فشاری از را شخص، ایمانی روایتگر که معنا این به دشومی
 تعبیتر از منظتور. کنتدمی مواجته جدیدی مسأله با لحظههبلحظه را او زیرا بخشد می رهایی
 . است این کردم، رذک قبالً  که شفایابی زمان

 امروز .هستند قرآنی مطالب، کنم عر  شما خدمت خواهممی امروز که مطالبی تمام تقریباً 
 در و کنممتی مطترح تتانبرای استت قرآن در کلیدی موضوع یک من نظر به که را موضوعی

 بته ختواهممی من. کرد خواهم گیرینتیجه، کنممی مطرح امروز که موضوعی از آینده جلسه
 .ختود ایمتان از متؤمن یتک روایت، است روایت کتاب یک قرآن چگونه که دهم نشان ماش

 یک است، شما ذهن در قرآن مورد در غالباً  که آنهه زیرا کنم آماده را آن زمینه اول باید امروز
 بته و امکترده دنبال هم مقاالت آن در و کنممی عر  قرآن درباره من که آنهه و است مطلب

 جلسه یک در که حدی در و کمی باید امروز پ . دیگر مطلبی، است جدید هنظری یک نظرم
 . کنم آماده را زمینه، بگنجد
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 آیات و تعبیرات و هاواژه از خودم فهم و تفسیر، ابتدا در باید من که است این مطلب ترینمهم
، قترآن کته دوشتمی گفتته هاآن به استناد با معموالً  و استدالل هاآن اساس بر که راای قرآنی
 مبنتایی چته بر من که دهم نشان شما به تا کنم بیان، نیست پیامبر خود پردازیسخن و گفتار

 جتایی از، کلمات و جمالت صورت به و است نبی یک هایپردازیسخن قرآن، که گویممی
 روایت که) روایت داستان آن صورتی در. زندمی حرف که است او بلکه است نشده داده او به

 ختود او کته شتویم نزدیتک مستأله این به ما که دشومی فهم قابل( است مؤمن شخص یک
 و – استت پیتامبر یتک، کنتدمی روایت که است نبی یک البته. کندمی روایت و زندمی حرف
 او بتا کاری زیرا؟ کندمی روایت او چرا. نیست معمولی انسان یک و دارد صحنه پشت پیامبر
 وحیتاتی جهانزیست یک او به که است این اتفاق آن. است افتاده او برای اتفاقی و اندکرده
 او. (چهتاردهم مقاله در مخصوصاً ، امآورده نبوی قرائت مقاالت در را مطلب این که) اندداده

 او و کننتدمی زندگی جهانی زیست در هاانسان همه. کندمی زندگی دیگری جهانزیست در
 وارد فعالً  که) است شده خوانده و شده باز او برای یهست کتاب، آن در که جهانی زیست در
 .(مشومین بحث آن

 بتوانم ابتدا در باید، است او خود پردازیروایت، قرآن چگونه که شود روشن اینکه برای حال
 مطالعته تفستیر آن استاس بتر را قترآن متن وقتی چگونه که دهم نشان شما به را خود تفسیر

 مبنا آن بر و کنندمی استناد هاآن به افراد از بسیاری که بپذیرم را یموارد آن توانممین، کنممی
 همتین بته جمتالت ایتن بلکه نیست پیامبر خود سخن و گفتار، قرآن که کنندمی عقیده ابراز

 . بگو را جمالت این که اندگفته او به و اندشده داده او به جایی از، شکل

 متورد مستائل از خیلی من نظر به، بپردازیم آن به راگ که دارد وجود قرآن در کلیدی واژه یک
 . است «آیه» واژه، کلیدی واژه آن و دشومی حل باب این در اختالف

 امتروز من که هست معنا دو اما دارد وجود مختلفی معناهای؟ چیست قرآن در «آیه» معنای
 که آورد خواهم هم را آیه شماره و سوره اسم، استشهادهایم در و کرد خواهم استشهاد هاآن به

 هتاییبحتث هتااین کته کنممی تکرار. کنند دنبال را مطلب این بتوانند، خواستند کسانی اگر
 داشتته انتظتار توانیتدنمی، باشید نداشته جنبی مطالعات و نکنید دنبال خودتان اگر که است

 .ودش روشن تانبرای مطالب همه، گویممی جلسه یک این در من که آنهه با که باشید

 ستوره مقابتل در قرآنی آیات، آن از منظور و آیه دشومی گفته زمانی. است معنا دو به آیه واژه
 «آیته» معنتای ایتن. ستوره فالن از دهم آیه، سوره فالن از اول آیه...  آیه آن و آیه این – است
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. است دیگری چیز کلی به، قرآن در آیات و آیه اصلی معنای اما «سوره از قسمت یک» یعنی
 در. «نشتانه» یعنی، «عالمت» یعنی آیه. است «عالمت»، قرآن در آیات و آیه اصلی معنای
 در آیته اصتلی معنتای. ختدا نشانه؟ چه نشانه. نشانه:  نویسندمی را این هم لغت هایکتاب
 نشتانه کته آنهته از است عبارت( خورید برمی تعبیر این به قرآن آیه صدها در شما که) قرآن
 هتاجمله همین، قرآن آیات و کتاب آیات معنای که اندشده عقیده این بر ریتاکث. است خدا

. انتد گذاشتته مبنا همین بر نیز را قرآن بودنمعجزه بحث و خدایند هاینشانه هااین. هستند
ِم : یمخوانمی نماز در را سوره این وقتی مثالً  هِ  ِبس  ِن  الل ّ م  ح  ِحیِم  الر ّ ل  . الر ّ و   ق  ه   ه    الل ّ

 
د  أ ه  ( 1) ح   الل ّ

د   م  م  ( 2) الص ّ ِلد   ل  م   ی  ل  د   و  ول  م  ( 1) ی  ل  ن   و  ک  ه   ی  ًوا ل  ف  د   ک  ح 
 
 از کته ستوره این که گویندمی هاآن( 9)أ

 خود و است آمده خدا سوی از شکل همین به و است خدا نشانه، است شده تشکیل آیه چند
 کلمتات این که کرده نازل پیامبر بر سپ  و است پرداخته و کرده تألی  گونههمین را این خدا

 معجتزه هااین و بگوید را هااین مثل تواندمین ک  هیچ که اندگفته هم اساس این بر. بگو را
 و ختدا جانب از تواندمی فقط که است غیرعادی و استثنائی چنانآن پدیده یک این. هستند
 .باشد او تألی 

 اینکته معنای که است نیامده قرآن در. پذیرمنمی را آن و گذارممی انگشت مدعا این روی من
 بته و انتدآمتده خدا سوی از هاآن که است این، هستند خدا ایهنشانه کلمات و هاجمله این
 نشتان را ختدا گونتهاین و معنا این به – هستند خدا عالمت و دهندمی نشان را خدا، معنا این
. پذیرمنمی را ادعا این من. تواندمین، بگوید هاآن مانند سخنانی بخواهد ک  هر که دهندمی

 چیست؟ من دالیل

 رد را آن پیامبر و کنندمی درخواستی پیامبر از پیامبر مخالفان، کریم قرآن از متعددی آیات در
 گونتهاین مخالفتان کته استت آمتده آنجتا در. 90 آیته، عنکبتوت ستوره در جمله از، کندمی
وا: گویندمی ال  ق  ال   و  و  نِزل   ل 

 
هِ  أ ی  ل  ات   ع  ن آی  هِ  ِمّ ِبّ ل   ر ّ ا ق  م  ات   ِإن ّ هِ  ِعند   اآل ی  تا الل ّ م  ِإن ّ تا و  ن 

 
تِذیر   أ ِبتین   ن  . م ّ

 که هایینشانه) شدمی نازل او بر او پروردگار از هایینشانه که بود خوب چقدر منکران گفتند
 پیش هانشانه این که بگو هاآن هب پاسخ در(. بود خدا هاینشانه یعنی بود پروردگار هاینشانه

ا» و است خدا م  ِإن ّ ا و  ن 
 
ِذیر   أ ِبین   ن   بتیم تتاناعمتال عواقتب از را شتما که هستم انسانی من، «م ّ

 آخرتتی. باشید تاناعمال مواظب که گویممی و دهممی بیم آشکارا و هستم نذیر من. دهممی
 متن و هست نهایی سرنوشت یک، هست شقاوتی و سعادت، هست کتابی و حساب، هست
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 آیتات؛ دهممتی بتیم، ستوء عاقبت از و باشد بد آینده در تاننهایی سرنوشت اینکه از را شما
 .است خدا پیش

 ختدا هتاینشتانه دخوانتمی که جمالتی همین که بود این پیامبر مدعای اگر که گویممی من
 حتاال تتا من که گفتمی باید بلکه زدمی حرف گونهاین نباید، اندآمده خدا سوی از و هستند
 ! امآورده تانبرای خدا نشانه صدها

 هتم حضترات و باشتند ختدا هتاینشتانه کته بیتاور هایینشانه که گویندمی پیامبر مخالفان
 و واضتح کته معنتا این به هستند خدا هاینشانه – هستند خدا هایهنشان هااین که گویندمی
ن ِیّ  اصتالً . بگویتد توانتدمین را هتااین مانند ک هیچ و تندهس خدا عالمت هااین که است ب 
!  ختدا هاینشانه ندشومی پ . بگوید هاآن مانند تواندمین ک هیچ که دهندمی نشان هاآن

 از؟ مبینم نذیر فقط من و است خدا پیش هانشانه که گویدمی پیامبر چرا، است چنیناین اگر
 از کته هستتند کلماتی و جمالت هااین که است نبوده ینا او ادعای که دشومی معلوم آیه این

 نشتان خودشتان اصتالً  کته دارند را صفت و خاصیت این که معنا این به – اند آمده خدا سوی
 .بیاورد را هاآن مثل تواندمین کسیهیچ که معنا این به هم معجزه. هستند معجزه که دهندمی
 تتا هزار ،تا صد شما برای من که گفتمی بلکه زدنمی حرف گونهاین که بود این ادعایش اگر

 !ام آورده هااین از

  :91 تا 90 آیه اسراء سوره در، دارد وجود دیگری آیات، قرآن در

وا ال  ق  ن   و  ِمن   ل  ؤ  ك   ن  ی ل  تَّ ر   ح  ج  ف  ا ت  ن  ِ   ِمن   ل  ر 
وًعا األ   ب  ن  و   ﴾90﴿ ی 

 
ون   أ ک  ك   ت  ة   ل  نَّ ِخیل   ِمن   ج  تب   ن  ِعن   و 

ر  ف   جِّ ف  ار   ت  ه  ن 
ا األ   ه  ل  ِجیًرا ِخال  ف  و   ﴾91﴿ ت 

 
ِقط   أ س  اء   ت  م  ا السَّ م  تت   ک  م  ع  تا ز  ن  ی  ل  تًفا ع  و   ِکس 

 
ِتي  أ

 
تأ تهِ  ت   ِباللَّ

ةِ  ِئک  ال  م  ال  ِبیاًل  و  و  ﴾92﴿ ق 
 
ون   أ ک  ك   ی  ت   ل  ی  ف   ِمن   ب  ر  خ  و   ز 

 
ی أ ق  ر  اِء  ِفي ت  م  ن   السَّ ل  ِمن   و  ؤ  ك   ن  ِقیِّ تی ِلر  تَّ  ح 

ل   زِّ ن  ا ت  ن  ی  ل  اًبا ع  ه   ِکت  ؤ  ر  ق  ل   ن  ان   ق  ح  ب  ي س  بِّ ل   ر  ت   ه  ن  ًرا ِإالَّ  ک  ش  واًل. ب  س   استت ایتن آیات این معنای ر 
. دربیتاوری زمتین از چشمه یک که آوریممی ایمان تو به وقتی ما که گفتند پیامبر منکران که

 یا، شود جاریای چشمه و بشکافد زمین بارهکی به و کنی اراده هستیم تو پیش ما که زمانی
 مدونی کتاب یک ما برای بیاوری پایین اینکه یا، بیاوری زمین روی بر آسمانی باغ یک اینکه

 یک ما برای ایمنشسته که طورهمین و بیاید کتاب ما برای آسمان از یعنی. بخوانیم را آن ما که
 کته داشتتند قبتول که اندزده کسانی را آخر حرف این که دشومی معلوم. بیفتد پایین به کتاب

 ایتن ظتاهراً . بتود آمتده زمتین به آسمان از که بود کتابی، آمد موسی حضرت برای که توراتی
 و نظرهتا گرفت، خدا از را تورات چگونه موسی اینکه مورد در چون است مسأله آن به اشاره
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 در موسی که زمانی که است گونهاین هاروایت از یکی در مثالً  دارد وجود مختلفی هایروایت
، لتوحی یتا ستن  یتک روی، بودنتد تترطترف آن قتدری یتا آنجتا در هم قوم و بود محل آن

 محتل آن در کستانی اگتر، ختوب. شتد حک هایینوشته آسامعجزه صورت به و خودخودبه
 صتورت بته، عجتب کته ببیننتد و( استت تتاریخی هتایروایتت هااین) باشند داشته حضور

 نیستت معلوم و ندشومی حک سن  روی هایینوشته، غیرعادی و آسا معجزه و خودهخودب
 قابتل کته کتتابی کته دشومی این شبیه تقریباً  حالت این، کندمی را کار این دارد یسکچه  که

 و مخطوطتات ازای مجموعته یعنتی ؛بیایتد آستمان از (مدون یک یعنی) باشد شدن خوانده
 تکته یک که بگویند خواستندنمی .دشومی حک آسمان از و است خواندن قابل که جمالت

 ایتن هتاآن، ختوب. داشتت ستابقه چتون گفتنتدمی را مطلب این هاآن. بیفتد پایین به کاغذ
 ستؤال. نیستم اینکاره من که گفتمی و کردمی رد را هاآن همه پیامبر، و ندکردمی را تقاضاها

، مختوانمی شما برای من که کلماتی و جمالت این که بود این پیامبر ادعای اگر که است این
 من برای را هااین کسی و آیدمی من برای، است همان ولی فهمیدنمی شما، است همان اصالً 

 چرا -مخوانمی شما برای هم من و آیدیم خدا سوی از، دشومی حک من دل در و دخوانمی
 کته اتفاقتاتی همتان شبیه، آمدمی پیش یحالت چنین اگر؟ بینیممین پیامبر از جوابی چنین ما

 سترعت بته خیلتی ختواهممی متن بتاز و) که است آمده متعددی آیات در. شدمی کردم ذکر
، شتد اژدهتا موستی عصای که گونههمان که گویندمی پیامبر به( کنید دنبال خودتان بگذرم،

 آمتده هتامتتن این در که آنهه امثال و( صالح ناقه) آمد بیرون شتر سن  دل از که گونههمان
 بشتری متن کته استت این پیامبر پاسخ، آخر در – بیاور ما برای چیزهایی چنین هم تو، است

ا » شما مثل هستم م  ات   ِإن ّ هِ  ِعند   اآل ی   « !الل ّ

 امتوری چنتین، آیات این که است نبوده این پیامبر خود دعوی که دهدمی نشان وضعیت این
 شما که هستند اموری چنان، آیات این همه که گفتمی و کشیدمی هاآن رخ به وگرنه هستند

 !کنیدمی درخواست

 چه کرد خواهم ذکر اکنون که آیاتی گونهاین پ  که بیاید شما ذهن به اینجا در که است ممکن
ال   : » آیات گونهاین؟ گویندمی ون   ف  ر  ب ّ د  ت  آن   ی  ر  ق  و   ال  ل  ان   و  دِ  ِمن   ک  رِ  ِعن  ی  هِ  غ  وا الل ّ د  ج  و  ًفا ِفیهِ  ل  ِتال   اخ 

ِثیًرا ِإن  : » آیه این یا .نساء سوره( 72) آیه  ک  م   و  ت  ن  ب   ِفي ک 
ی  ا ر  ا ِمم ّ ن  ل  ز ّ ی ن  ل  ا ع  ِدن  ب  وا ع  ت 

 
أ ِ   ف  تور   ِبس 

ِلهِ  ِمن    از آیا که) کردیم نازل پیامبر بر که آنهه در دارید شک شما اگر. بقره سوره( 21) آیه« ِمث 
وا»، ( نیست یا هست خدا سوی ت 

 
أ ِ   ف  ور  ِلهِ  ِمن   ِبس   چنتین کته کنیتد پیدا انسانی هم شما، « ِمث 
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 گونتهاین از امتا( نباشد چنان و باشد چنین و باشد نخوانده درس یعنی) باشد داشته سوابقی
 هم زمین اهل اگر که است آمده آیات ازای پاره در یا. بیاورد ها سوره این از و بگوید سخنان

و  »، شوند معج ل  ان   و  م   ک  ه  ض  ع  ض   ب  ع  ِهیًرا ِلب   را قترآن مثتل توانندنمی، اسراء سوره( 77) آیه« ظ 
. نتدابوده گونهآن، آیات این که است این منظور که بیاید شما ذهن به که است ممکن. بیاورند

 این خودتان یدبا، کنید دنبال را آن بخواهید اگر که دارد وجود ظری  بسیار نکته یک اینجا در
 آیتات ایتن معنتای کته دانیتدمتی. کنید دنبال «المفهرس معجم» در کردم ذکر که را آیه چند

. ندکردمی وارد پیامبر سخنان بر که هستند هااشکال سلسله یک به پاسخ، آیات این؟ چیست
 و هاحرف این صحنه پشت که بود این سر بر قرآن مورد در رامنکران و پیامبر میان اختالف

 سوی از چون که کندمی ادعا او. بود این مسأله؟ چیست دخوانمی انسان این که هاییروایت
 است این ادعایش. بخواند را هااین تواندمی، است او سوی از مؤید و است شده مبعوث خدا

 به دیگری جهانزیست در اصالً  و بخواند را هااین تواندمی که است کرده کاری او با خدا که
 چنتین چتون و – ندشتومی مکشوف او بر خاصی امور و است خبر با اسراری از و بردمی سر

 گفتنتدمتی و بودنتد منکر را همین هم منکران. بگوید سخن چنیناین تواندمی، است انسانی
 شتامل ختدا ستوی از که گوییمی که تأییدهایی و هاکش  آن و صحنه پشت آن !نخیر» :که

گتاه هتاآن از کته گوییمی که اسراری آن. دارندن وجود، است شده تو حال  وجتودای شتده آ
 به هم تو و گویندمی تو به را هااین که هستند جماعتی؟ میگویی را هااین چرا دانیمی. ندارند
 هاانستان از بعضی (.است آمده قرآن در تعبیری چنین) میکنی بازگو ما برای و آیی می اینجا

 جمتع را پیشتینیان استاطیر یتا؛ گتوییمتی را هتااین هم تو و ندانخومی تو گور در را هااین
؛ گوییمی ما برای صورت این به وای شنیده طرف آن و طرف این از را هاهافسان این وای کرده

ك  »  یا...  کنندمی کمک تو به ها جن و شیاطین یا ون   ِإن ّ ن  ج  م   تو عقل، سوره حجر( 5)آیه  «ل 
 تتو یتا؛ زنتیمتی حرف گونهاین که هستی ساحر تو یا؛ زنیمی حرف گونهاین که است مختل

 گونتهاین و( دارد وجتود کته دیگتری های کهانت مانند) کاهنی یا سرایی؛می شعر و شاعری
 از متن. استت دیگتری خبتر یک !نه :که گفتمی پیامبر. بود این، هاآن حرف «میزنی حرف

 متن داستان. نیستم، گوییدمی شما که ییهااین از کدامهیچ و امشده خبر با دیگری چیزهای
 همته اگر، بگوید تواندمین ک  هیچ را این مثل» که سخن این معنای. است دیگری داستان

، است چنیناین کهکنیدمی فکر شما اگر که است این، «توانست نخواهید هم باز کنید جمع را
 اگتر که ببینید و کنید جمع را نفر صد یا نفر بیست یا نفر ده، نه؛ کنید پیدا را نفر یک و بروید

، نباشتد« پیتامبری» واقعتاً  اگتر یعنتی، باشتد نداشتته وجود جهانزیست و صحنه پشت آن
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 وضتعیتی از کته کننتد حکایتت پیامبر مانند توانندمی یعنی؟ بگویند سخن گونهاین توانندمی
 او بته چیتزی کته دهدمی نشان رابیان و رازبان – رسدمی او به چیزی که کندمی حکایت

 گرفته قرار چنگال در انسان این که گیرند قرار چنگال در گونهاین توانندمی هاآن آیا. رسدمی
 مصتنوعی تقابل این چون نیست شدنی این، خوب؟ است پیدا راگفتن سخن از این و است

 در ادا بته تبدیل رکا این زیرا کند مقابله( original) اصیل با تواندمین مصنوعی و بود خواهد
 ختودر متال، حتافظ ستخن امتا درآورد را حتافظ ادای کسی است ممکن. دشومی آوردن
 زیرا؟ دشومین رومی چرا. دشومین رومی اما درآورد را رومی ادای کسی است ممکن. است
. بیاید آنجا از تواندمین دیگری شخص و دارد خودر به اختصاص که آید می جایی از رومی
! درآورد را حتافظ ادای کستی یا درآورد را او ادای و بیاید صحنه روی کسی که است ممکن

 ،آمتدن صتحنه پشتت آن از نته و بتود خواهتد درآوردن ادا، کنیتد کته کتاری هر شما، نه اما
 و اندکرده حرکتای صحنه پشت و هاتجربه از رومی و حافظ. اصیل نه بود خواهد مصنوعی

 ایتن :کته بگویتد کستی اگر حال. دهندمی قرار خطاب ردمو دیگر جهانزیست یک از را ما
 گونتهاین، هتاآن مطالعته دنبتالهبت و بودنتد کترده مطالعته را هتاکتتاب، بابا چیست هاحرف

 خوانتده را هتاکتتاب همتان که کن پیدا را نفر صد برو که گفت خواهید او به شما «گفتندمی
 قضتیه ایتن نته؟ یتا بگتوییم گونهاین توانیممی آیا! بگویند سخن گونهاین توانستند اگر، باشند

 ایتن – باشتند خوانتده کتاب که کن پیدا را نفر هزار برو شما. نیست خواندن کتاب به مربوط
 بگوییم گونهاین توانیممی آیا. است دیگری داستان بلکه نیست خواندن کتاب به مربوط قضیه

! بگویتد را ستخنان ایتن توانتدمین انستان کته خواندن کتاب با !کن پیدا را نفر هزار ده؟ نه یا
 جمتع خواهیدمی که را ک  هر که است آمده قرآن در و گفتمی پیامبر که مطلبی آن معنای

 بتا، ستاحربودن و کهانتت بتا کته استت ایتن، بگوید تواندمین را این مثل ک هیچ اما کنید
 چنتین تتواننمتی امور این با...  بخوانند گوشش در و شوند پیدا کسانی اینکه با، بودندیوانه

، بریزنتد هتم روی را شتاننیروهتای همته کته کنیتد پیتدا هتم کاهن صد اگر. گفت سخنانی
 دیگری چیز راجهانزیست و صحنه پشت، سخن این چون بگویند سخنی چنین توانندنمی

 . است

 کته امعنت آن بته) نیستتند خدا هاینشانه قرآن کلمات و جمالت اگر که است این دیگر نکته
 داشتته خاصتی فترم و شکل و تألی  و تدوین یک یعنی – نیستند خدا های نشانه ،گویندمی

 آمده قرآن در که را تعبیرات ازای پاره تکلی  باید ما، (آید می بر خدا دست از فقط که باشند
تك  » متثالً  که است شده گفته قرآن جاهای از بسیاری در اینکه جمله از. کنیم روشن است  ِتل 
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هِ  ات  آی   ا الل ّ وه  ل  ت  ك   ن  ی  ل  ِقّ  ع  ح   یمختوانمی حتق بته تتو بر را هاآن ما که است خدا آیات این؛ «ِبال 
 که را آیاتی توانیدمی شما(.  50 آیه جاثیه سوره، 107 آیه عمران آل سوره، 292 آیه بقره سوره)

، متوارد از بعضی در. دکنی دنبال، دشومی آیه هاده شامل و دشومی دیده تالوت ماده هاآن در
ا: » است گونهاین تعبیرات م  ا ک  ن  ل  س  ر 

 
م   أ واًل  ِفیک  س  م   ر  ک  و ِمن  ل  ت  م   ی  ک  ی  ل  ا ع  اِتن   ستوی بته رستولی «آی 

 کته انتدفهمیتده گونهاین را هااین همه. کندمی تالوت شما برای را ما آیات که فرستادیم شما
 ایتن؛ دخوانمی را والعصر یا الله هو قل سوره پیامبر یعنی؛ قرآن آیات یعنی ما آیات از منظور

 مطلب که داد خواهم توضیح حاال و فهمممی دیگرای گونه به بنده. دخوانمی را آیه آن و را آیه
 .چیست

والً : »  است آمده 11 آیه، طالق سوره در نیز س  وا ر  ل  ت  م   ی  ک  ی  ل  هِ  آیاِت  ع   را رستولی شما برای؛ «الل ّ
ع  : » استت آمده دیگر جای در. کندمی تالوت را خدا آیات که فرستاد تم  س  تاِت  ی  تهِ  آی  تی الل ّ ل  ت   ت 

هِ  ی  ل  یاد خیلی آیات گونهاین از. دشومی تالوت او بر که را خدا آیات دشنومی؛ «ع   .است ز

 شتما خدمت خواهممی که مهمی نکته آن است این؟ چیست قرآن در «آیات تالوت» معنای
 تتالوت معنای که شویم قائل عبارات این برای درستی معنای توانیممی زمانی ما. کنم عر 

 چه؟ یعنی «تالوت». بفهمیم را

 در. انتدشتده بررستی قرآنی هایواژه، است معتبری بسیار کتاب که راغب مفردات کتاب در
 یعنتی «یتلتو»؛ «استت کتردن تبعیتت، تالوت»:  است آورده گونهاین تالوت معنای در آنجا

 راغب مفردات کتاب در اصفهانی راغب را مطلب این. کرد تبعیت یعنی «تال»؛ کندمی عیتتب
 کته استت دلیتل این به، کندمی تالوت که گویندمی متن یک خواندن هنگام اینکه. گویدمی

 را آن و کنتدمی نگتاه متن به؛ کندمی پیروی آن از، کندمی نگاه متن به خواننده شخص وقتی
. استت قرائتت متاده از غیر تالوت ماده و قرائت از غیر تالوت، دلیل همین به .کندمی دنبال

 نگتاه متتن ایتن بته من که است این منظور. کردن پیروی یعنی تالوت و خواندن یعنی قرائت
 و کنممی تبعیت - کنممی تبعیت آن از، دهدمی نشان را خودر متن آن که گونه هر و کنممی

 . روممی راه آن با

 را هایینشانه، پیامبر که دشومی معلوم؟ چیست قرآن در، «خدا آیات تالوت» عبارت یمعنا
 هتاینشتانه چه یعنی. است دهخوانمی را خدا هاینشانه. است دهخوانمی را هاآن و دیدهمی

 مقابل در را خطی شما. بگشاید را رمزی کسی که است این همانند؟ است دهخوانمی را خدا
. بخوانتد را آن تواندمین کسی و است نشده گشوده رموزر هنوز که خطی ،گذاریدمی کسی
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 کنیدمی پیدا را کسی شما. کریتسان  خط نیز و بود گونهاین پیش مدتی تا هیروگلی  خط
 آیات تالوت، اساس این بر. دخوانمی را هاآن و کندمی باز شما برای را هاهنوشت این رموز که

 بتا و ببینتد را آیتاتی کستی بایتد – هتاآن خواندن با هانشانه و آیات از کردن پیروی یعنی خدا
 و دیتدمی که آیاتی آن. کردمی پیامبر که بود کاری این و کند پیروی هاآن از، آیات آن خواندن

 در ختدا آیتات کته گتویممی بنتده که هستند اموری همان، کردمی پیروی هاآن از خواندن با
 این، «آیه». دید می وحیانی جهانزیست در او که هستند آیاتی انهم هستند؛ زمین و آسمان

 هتاینشانه، هستند خدا تکوینی آیات هااین و است این قرآن در «الله آیات» معنای و است
، امگفتتهاز جهتان  نبتوی قرائتت مقتاالت در که گونههمان  .هستی کتاب در، هستی در خدا

 هتر. دیدمی دیگرای گونه به را انسان و زمین و آسمان او. بود همین در، پیامبر بودناستثنائی
 . خدا هایواکنش و هاکنش، دیدمی خدا هایکنش، دیدمی که آنهه

 از زنتده که دیدمی چگونه او که امکرده بیان تفصیل به جهان از نبوی قرائت اول مقاله در من
 آستمان از آب آیتد؛متی شب از  پ روز و روز از پ  شب آید؛می بیرون زنده از مرده و مرده
 چنتیناین دارد خدا که گویدمی، هااین همه نقل هنگام و .آیدمی بیرون زمین از دانه و آیدمی
 ختدا، شتکافدمتی دارد خدا، کندمی چنیناین دارد خدا: کنید مالحظه را آیات شما. کندمی

 پیتامبر اینکه نه...  دارد خدا، ددهمی نعمت دارد خدا، کندمی زنده دارد خدا، میراندمی دارد
 رحمتت دارد ختدا! بیتنممی دارم، پیامبر من و کندمی گونهاین دارد خدا !نه ،دهدمی« خبر»

 همته پیتامبر. بخشتدمی دارد خدا، کندمی عذاب دارد خدا، کندمی لط  دارد خدا، دهدمی
، دیدمی گونهاین را هستی و جهان که او! او صحنه پشت آن بود این و دیدمی گونهاین را چیز

 وقتتی و کتردمی روایت و دخوانمی را هاآن او. کرد می پیروی دیدمی که آنهه از، خواندن با
ح  » گفتمی ِبّ س  هِ  ی  ا ِلل ّ اِت  ِفي م  او  م  ا الس ّ م  ِ   ِفي و  ر 

 و متن بترای و شتنیدمی را تسبیح آن، «األ  
 در کته آنهته هتر و زمتین و آستمان که مشنومی من اما یدشنومین شما .کردمی روایت شما

ح  » ایتن! گوینتدمی خدا تسبیح، است زمین و آسمان تِبّ س  تهِ  ی  تا ِلل ّ اِت  ِفتي م  او  تم  تا الس ّ م   ِفتي و 
  ِ ر 

 کتهای آیته ؛کتردمی تتالوت، کتردمی تجربته که راای آیه آن او. گفتمی او خود را« األ  
 .دیدمی را آیه این او. گویندیم تسبیح زمین و آسمان اینکه از بود عبارت

، دیگتر پیتامبران یتا اسالم پیامبر که است شده گفته مختل  هایشکل به که مواردی تمام در
 من تا بیایید که گفتندمی مردم به اینکه نه و است این منظور، دندخوانمی مردم بر را خدا آیات
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ِم : »ِ بخوانم آیه چند شما برای هِ  س  ِن  الل ّ م  ح  ِحیِم  الر ّ ل  . الر ّ و   ق  ه   ه  د   الل ّ ح 
 
ه  ( 1) أ د   الل ّ م  م  ( 2) الص ّ  ل 

ِلد   م   ی  ل  د   و  ول  م  ( 1) ی  ل  ن   و  ک  ه   ی  ًوا ل  ف  د   ک  ح 
 
 .نبود هنر که این، نبود این قضیه. «(9)أ

 پیتامبر کته بتود ایتن اختتالف متورد مطلتب. گفتتم شما خدمت را اختالف مورد مطلب پ 
. گتویممی را مطالب این که بینممی چه و امنشسته کجا در من که دانیدنمی شما که گفتمی

 تبتدیل، را حساسیت و ظرافت این با و جالب موضوعی متأسفانه اما .بود این اختالف محل
 ایتن مانند تواندمین ک هیچ که است حدی در سخن این بالغت و فصاحت اینکه به کردند
 گونتهاین دشومی !نخیر که گفتند و شدند پیدا همای دهع گفتند گونهاین وقتی، خوب. بگوید
 با چقدر پیامبر که نیست این داستان. نکردند قبول را این همای عده و زد حرف بلیغ و فصیح

 از و دیگترم جتایی از و دیگرم چیزی من که است مدعی او. زندمی حرف بالغت و فصاحت
 .کنید دنبال را مطالب این خودتان توانیدمی شما. است این، مسأله – زنممی حرف دیگر جایی

 فکر. کنممی ذکر اینجا در را آن و کرده گشاییره من برای که هست قرآن در مهمی خیلی آیه
 کلی طور به و) اسالم پیامبر و چیستدر قرآن  وحی معنای که بود مشغول موضوع این با من

ای آیته در؟ چیست هاآن گفتارهای گونهاین و ندکردمی زندگی حاالتی چه در( دیگر پیامبران
ل  : » دشومی گفته و کندمی صحبت است مربوط پیامبر به که آنهه مورد در قرآن از و   ب   آیات   ه 

نات   ِیّ ورِ  ِفي ب  د  ِذین   ص  وا ال ّ وت 
 
م   أ ِعل  د   ما و   ال  ح  ج  ون   ِإال ّ  ِبآیاِتنا ی  اِلم   (عنکبوت سوره از 19 آیه) «الظ ّ

 آیتات: »گویتدمی را این قرآن؟ چیست رسدمی خدا سوی از که آنهه یا وحی که یددانمی آیا
 خیلتی هتاینشتانه ایتن جتای. واضح خیلی هاینشانه، واضح خیلی هایعالمت –« بینات
نات   آیات  »؟ است کجا واضح ِیّ ورِ  ِفي ب  د  ِذین   ص  وا ال ّ وت 

 
م   أ ِعل   هتاینشانه و بینات آیات این، « ال 

 آن جتای. استت شتده داده علتم هتاآن بته خدا سوی از که است کسانی هایینهس در واضح
 از کته آیتاتی آن. استت آیتات، هاجمله این اینکه نه؟ کنیدمی توجه. است هاسینه این، آیات
ورِ  ِفي»، آیند می خدا سوی د  ِذین   ص  وا ال ّ وت 

 
م   أ ِعل   داستتان ایتن. هستند هاسینه در هستند،«  ال 

 اینکته و هستند سینه در بلکه هستند مغز در هااین که نیست این مسأله اینکه، آنقر در سینه
 اما شوم بحث این وارد خواهممین من. است ظریفی خیلی داستان، چیست سینه این معنای

 مغز با ما که دانستندنمی ،دارم سینه در که هاسخن چه که اندگفته که کسانی که کنیدمی فکر
 انسان که است داستانی چه این. کنیممی فکر مغز با ما که دانستندمی هم ها آن؟ کنیممی فکر
 به را سوز چرا؟ کنممین پیدا آن برایای شنونده اما ،دارم سینه در که هاسخن چه که گویدمی

 توانیتدنمی کجا هیچ در را دل شما. دارد دل مثل داستانی هم سینه این؟ دهندمی نسبت سینه
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 بشتر عرفتانی ادبیتات کته دلتی از منظتور. است دل این که بگویید و کنید اشاره و کنید پیدا
 امتر ایتن؟ استت کجتا دل این پ . نیست صنوبری قلب آن که است خورده گره آن با قدرآن

 کجتا «دل» ایتن. «دل» از استت پر دنیا ادبیات بلکه .ندارد هم فارسی ادبیات به اختصاص
 اند داده خبر آن ازای عده که احساس این بر فراوانی هتکی، جهان ادبیات در همهنین؟ است

 وقتتی. انتدشده ذکر مواردی چنین هم قرآن در. است شده، است سخن از پر سینه گویی که
ال  » برود محل آن به موسی با که دشومی مأمور موسی برادر ِبّ  ق  ح   ر  ر  ِرع ِلي اش  د   29 آیه) «ص 

تم  » کته هستت هم اکرم پیامبر خود درباره. گردان فراخ را امسینه (طه سوره از ل 
 
ح   أ تر  ش  تك   ن   ل 

ك   ر  د   » که است آمده دیگری آیه در؟ نگردانیدیم فراخ را تو سینه آیا (الشرح سوره از 1 آیه) «ص 
ن م  ِردِ  ف  ه   ی  ن الل ّ

 
ه   أ هِدی  ح ی  شر  ه   ی  در  ن ِلإِلسالِم  ص  م  ِرد و  ن ی 

 
ه   أ ِضل ّ ل ی  جع  ه   ی  در  ًق  ص  ِیّ ًجا اض  ر  ما ح  ن ّ

 
أ  ک 

د   ع ّ ص ّ ماِء  ِفي ی  ٰذِلك   الس ّ ل   ک  جع  ه   ی  ج    الل ّ ی الِرّ ل  ذین   ع  ون   اَل  ال ّ ِمن  ؤ   (انعتام ستوره از 129 آیه)«ی 
ن  .» م  ِردِ  ف  ه   ی  ن   الل ّ

 
ه   أ ِدی  ه  ح   ی  ر  ش  ه   ی  ر  د  تالم ص  س  ِ

، کنتد هتدایت بخواهتد ختدا را کت  هتر؛ «ِلإل 
تل  » کته داریم هم اینجا در چون؟ چیست سینه این داستان. گرداندمی فراخ را ارسینه تو   ب   ه 
نات   آیات   ِیّ ورِ  ِفي ب  د  ِذین   ص  وا ال ّ وت 

 
م   أ ِعل   . دارد فراوان مطالعه جای، پرسش این. «ال 

. امداشتته زمینه این در تجربهای گونه هم خودم و است رسیده نظرم به چیزی نظر بدو در من
 در رشتید جتویرزم یک مثالً  ،است کرده سپر سینه فالنی که گوییممی خودمان هایگفته در

 در پتیش چنتدی مثالً  .ایددیده هافیلم از بعضی در را این. است کرده سپر سینه دشمنان برابر
 کته زمتانی آن در و کترده لختت را ستینه کته دیدیم را نفر یک که بود سوریه یا تون  داستان

. بزنیتد: گویدمی و ایستاده خیابان وسط در و آمده، ندکردمی اندازیرتی باال از تیراندازهاتک
 که است این منظور. بزنند جا هر به توانندمی خوب؟ کندمی لخت را سینه چرا؟ چه یعنی این

 عر  تانخدمتای نکته من اما کنید دنبال را این شما. دارد داستانی سینه این؟ بزن قلبم به
 راه، انستان که زمانی. است تجربه نوع یک به مربوط داستان این که رسدمی نظر به. کنممی

 مهتم اقتدام یک، بردارد بزرگ گام یک میخواهد و ندارد تردید و است روشن راپای جلوی
 با دیگران اینکه رغمعلی است، فهمیده که را مطلبی، جماعتی میان در خواهدمی، دهد انجام

 بیمتی هیچ چون، کند بیان است شده که قیمتی هر به، کند بیان هستند مخال  خیلی او نظر
 وظیفته احستاس و استت کترده پاک خودر با را حسابش خودر، ندارد باکی هیچ، ندارد

 ،نته .نیستت پایین سرر و دشومی وارد فراخ سینه یک با انسان، شرایطی چنین در ؛کندمی
 ستر او از فیزیکتی حرکتت ایتن نهات نه، حالت این در. دشومی وارد و گیردمی صاف را سینه

 بیرون او سینه از هاسخن این گویی که دهدمی دست او به تجربه و احساس این بلکه زندمی



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 212

 این که نداریم را احساس این، زنیممی حرف ما وقتی اصوالً . است تجربه یک این. ریزندمی
 داریتد را تجربه این تاندامک، دارید حضور اینجا در اآلن که شما. گوییممی مغز با را هاحرف

 آن از احساستی هتیچ متا امتا کنتدمی را خودر کار دارد مغز؟ کنیدمی فکر مغز با دارید که
 خاصتی شترایط در، استت ستینه هتاآن جملته از کته بتدن هتایبخش از بعضی اما. نداریم

 دل ردد کستی بتا متثالً  وقتتی واقعاً  که کندمی احساس انسان که کنندمی پیدا هاییوضعیت
. دارد وجتود هایی تجربه چنین. ریزدمی بیرون سینه از، ریزدمی بیرون را دلی سوز و کندمی

 راحتت و تهتی اینجتا، دشتومی فتراخ اینجتا، ندشتومی بتاز سینه عضالت، دشومی باز سینه
 سینه که کنیممی احساس بلکه دشومی راحت مغز که کنیممین احساس هیهگاه ما. دشومی
 .است مهم خیلی سینه داستان خالصه .سینه گشایش تجربه ؛دش راحت ما

 هم اینجا در. سینه شدنفراخ، سینه شدنگشاده است شده گفته، صدر شرح موارد آن تمام رد
نات   آیات  » است شده گفته ِیّ ورِ  ِفي ب  د  ِذین   ص  وا ال ّ وت 

 
م   أ ِعل   که بود کسانی جمله از پیامبر پ . «ال 

 این آن و دشومی مطرح مهم خیلی مسأله یک اینجا در اما. داشت ارینهس در را بینات آیات
 هکردمی تبعیت هاآن از پیامبر و دارند وجود هستی کتاب در که گفتیم که آیاتی همان که است

 از، استت هکتردمی بروز او برای او سینه از، هستی کتاب آیات آن، است دهخوانمی را هاآن و
 بیشتتر چیتز یتک، است بوده هستی کتاب در که آنهه و بوده او درون رد که آنهه. او اندرون

 ؟ چیست حافظ شعر! است نبوده

 گرفت آسمان در که ایست شعله خورشید     است من سینه در که نهفته آتش زین

 زبده بسیار بسیار اشعار از شعر این. مغز به نه و دهدمی نسبت ارسینه به را آتش هم حافظ
تون در که آیاتی آن که است این قضیه هم اینجا در راً ظاه. است حافظ  آن، استت هستتی و ک 

ورِ  ِفي »ای گونه به ارنسخه یک، بینات و آیات د  ِذین   ص  وا ال ّ وت 
 
م   أ ِعل   دیگر اینجا در! است«  ال 

 آن، استت صتغیر عتالم داستان همان این؟ است داستانی چه این که است سخن جای خیلی
 . ... است کبیر عالم یکپ که صغیری عالم

 قترآن در کته متشتابه و محکتم آیات مسأله، بپذیریم را مبانی این اگر که است این دیگر نکته
 اندشدهداده تفصیل که آیاتی، متشابه آیات، محکم آیات. آید می در دیگر شکلی به است آمده

 موجود آیات این صفات دیگر هااین ،مفصل آیات، مبین آیات .اندنشدهداده تفصیل که آیاتی و
 تعبیتر .استت دهخوانتمی پیتامبر که هستندای الهی آیات آن صفات بلکه ،ندشومین قرآن در
شاِبهاً  ِکتاباً » ت   خوانتده وضتوح بته کتهای آیته. استت آمده قرآن در هم( متشابه کتاب آن« )م 
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تّینای آیه. است بوده متشابه، شدهنمی خوانده وضوح به کهای آیه و محکم، شدهمی ب   بتوده م 
ّین، است بوده ارتباط در آنجا با پیامبر که جایی آن در) است ب   هتم مواردی در و( است بوده م 

 سوره در. بخواند درست است توانستهنمی، بخواند باید پیامبر که را آنهه و است بوده مجمل
و  : » گویدمی عمران آل ِذع   ه  ل   ال ّ نز 

 
ك   أ ی  ل  اب   ع  ِکت  ه   ال  ات   ِمن  ات   آی  م  ک  ح  ن ّ  م ّ م ّ  ه 

 
تاِب  أ ِکت  تر   ال  خ 

 
أ  و 

ات   اِبه  ش  ت  ا م  م ّ
 
أ ِذین   ف  وِبِهم   في ال ّ ل  غ   ق  ی  ون   ز  ِبع  ت ّ ی  ا ف  ه   م  اب  ش  ه   ت  اء ِمن  ِتغ  تةِ  اب  ن  ِفت  تاء ال  ِتغ  اب  ِویِلتهِ  و 

 
أ تا ت  م   و 

م   ل  ع  ه   ی  ِویل 
 
أ ون   الّله   ِإال ّ  ت  اِسخ  الر ّ عِ  ِفي و  ِم ال  ون   ل  ول  ق  ا ی  ن ّ ل ّ  ِبهِ  آم  تدِ  ِمن   ک  تا ِعن  ن  ِبّ تا ر  م  ر   و  ک ّ تذ ّ تو ِإال ّ  ی  ول 

 
 أ

اِب  ب  ل 
 متن همین که اندکرده تفسیر گونهاین معموالً  را مطلب این (عمران آل سوره 7 آیه) «األ  

 ازای پاره که است آن در جمالت گونه دو یعنی دارد آیات گونه دو ،است ما دست در که قرآن
 کتته هستتند ییهتتاآن محکتم آیتتات. هستتند متشتتابه هتاآن ازای پتتاره و محکتم جمتالت آن

 بنده. نیست روشن کامالً  شانمعنای که ییهاآن متشابه آیات و است روشن کامالً  شانمعنای
 . فهممنمی گونهاین را مطالب این دیگر

ل  » استت شتده گفتته هکت جا هر که است این کنم اضافه اینجا در باید کهای نکته تز  ن 
 
تك   أ ی  ل   ع 

اب   ِکت  ، امنوشتته کوتتاهای مقالته در کته گونتههمان – است شده نازل کتاب تو بر پیامبر - «ال 
 آمده پیامبر برای که نیست ملفوظات و مخطوطات و مدونات سلسله یک، کتاب آن از منظور
 در. استت شتده مفهتوم او برای هستی کتاب. است شده نازل هستی کتاب، پیامبر بر. باشد

 ام» اینکته ؛استت شتده استتفاده« الکتتاب ام» یتا« المبتین کتاب» عبارات از موارد بعضی
؟ چیستت عبتارات ایتن معنتای. استت شتده نتازل پیتامبر بتر« المبتین کتتاب» یا« الکتاب
 را کتتاب آن استت توانستته او یعنتی، استت شتده مفهتوم کتتاب آن که است این شانمعنای
 و نتدخوانمی کته آنهته کته نتدارد لزومتی اما ندخوانمی را آن که است چیزی ابکت. بخواند
 شما که است شده گفته قرآن در. باشد مخطوطات از متشکل، کرد اطالق کتاب آن به میتوان

 و صتفحات آنجتا در آیتا. یتدخوانمی کتتاب صتورت بته را تتاناعمتال نامته، قیامت روز در
، تتاریخ فتالن در و کتردی را کتار فالن، تاریخ فالن در که ندانوشته و دارند وجود هاییستون
 مرحتوم. استت شتده تعبیر «کتاب» به آن از اما ؟است مکتوب؟ است مخطوط؟ را کار فالن

 و متدون کته چیزی معنای به الزاماً ، قرآن در کتاب که است آورده تفسیرر در هم طباطبایی
 بته، قترآن در زیتادی متوارد در کته کتاب آن. اندآورده هم هاییمثال و نیست باشد مخطوط

 شتده نتازل کتتاب، دیگتر انبیتاء و تتو بر اینکه) است شده صحبت آن از مختل  هایشکل
، خوانتد دشتومی را هستتی، خوانتد دشومی را جهان. است بوده« خواندنی امر» آن، (است
 ! است دهخوانمی را هااین پیامبر و ،خواند دشومی را خدا آیات
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ک   الر: » بینید می تعبیرها گونهاین از قرآن از بسیاری نقاط در شما ِکتاِب  آیات   ِتل  کیِم  ال  ح   «ال 
تک   » معنتای آیتا؟ چیستت تعبیترات ایتن از منظتور (یون  سوره از 1 آیه) ِکتتاِب  آیتات   ِتل   ال 

کیِم  ح   مبنایی بر بنا، نه؟ است کتاب آن آیات، داری اختیار در اآلن تو که آنهه که است این« ال 
ِکتاِب  آیات  ». هستند گونههمان، هم تعبیرات گونهاین، کنممی حرکت آن از من که کیِم  ال  ح  « ال 

ک  » که بفرمائید شما است ممکن. محکم کتاب آن آیات، حکیم کتاب آن آیات یعنی  بته« ِتل 
ک  » آیا؟ کندمی اشاره چه  ایتن که پیامبر زمان در؟ کندمی اشاره مخطوط و مدون یک به «ِتل 

ک  » بگویند که بودند نشده کتاب هنوز اصالً  سخنان ِکتاِب  آیات   ِتل  کیِم  ال  ح   آیدمی نظر به! « ال 
ک  » است گفتهمی و هکردمی نگاه پیامبر که ِکتتاِب  آیتات   ِتل  کتیِم  ال  ح   و هکتردمی نگتاه او. «ال 
ک  » - هستند آیات هااین همه که است گفتهمی  ! کلمات این به نه و کندمی اشاره آنجا به «ِتل 

 روشتن مطالتب آن مبانی تا کنم اضافه است قبل مطالب مکمل که را نکته یک باید اینجا در
 آن به دشومی هم گویممی من که گونهآن که شود محتمل یا قبول قابل تانبرای حداقل یا شود

 جهت در و شده تکیه هاآن بر که مطالبی روی ما که اندازه هر، حال هر به. کرد نگاه مطالب
لت ِان هاآن برابر در و بگذاریم انگشت است شده استدالل هاآن تأیید  بته را هاآن و بیاوریم ق 
 آن برابر در و کنیممی تضعی  را او مبانی و سالح خلع را مقابل طرف، کنیم معنا دیگرای گونه

 شتده پیتدا شتکل همین هب، جدید نظر هر. کنیممی مطرح را بحثی قابل جدید مبانی، مبانی
 و نکردنتد قبتولای عده و کردند قبولای عده، موافقای عده و شدند مخال ای عده. است

 . ...  بتدریج

 ایتن کته بگوییم ما که کندمین فرقی و است زرگری جن  یک این که نکنید تصور همهنین
 متن بته و ردکت مطرح را مطلب این شخصی؟ است آمده آنگونه که بگوییم یا است «روایت»

 تو؟ باشد گفته پیامبر یا باشد گفته خدا حاال که کندمی فرقی چه فالنی،» :که پرسید و گفت
 یتکای گونته بته نهایتتاً  سخنان این که میگویی و نمیداری بر اعتقادت از دست باالخره که

، نستخنا ایتن که بگوییم اگر. کندمی فرق چقدر که دانیدنمی شما گفتم «.دارند الهی ریشه
 و کنتدمی زندگی مردم میان در که است نبی انسان یک ایمانی پردازیسخن و گفتار و روایت

گما، میزند حرف احوال و اوضاع با متناسب  و آیتدنمتی بیرون آن از تغییریغیرقابل جزم و د 
 در و بتوده انستانی هتم پیامبر که فهمیممی گونهاین. فهمیممی خودر زمینه در را سخنی هر

 مثتل) استت هکتردمی گتذاریقانون و هکردمی حکومت و زندگی و رفتهمی راه هاانسان میان
 و همیشته برای - است جامعه همان برای و دارد زمان هم گذاریقانون. (دیگر جاهای همه
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  که بیاید شما ذهن در است ممکن که است همین داستان حاال. گذاردنمی قانون کسی که ابد
 منتقتدین ازای عده که گونههمان، آخر در و کنیم تدقیق قدراین ما که کندمی فرقی چه حاال

 کنتار را دیتن بتاالخره ما که دارند انتظار گویا) نگذاریم کنار را دین هم باالخره، گویندمی ما
 آن که است این پاسخ ؟کندمی فرقی چه دیگر پ  .بهسبیم دین به دیگران مثل و!( بگذاریم

ای گونته بته و است دیگرای گونه به زندگی در آثارر، زنیممی حرف آن از بنده امثال که دینی
 وقتتی. استت دیگتری دین، زنندمی حرف آن از هاآن که دینی و است زیستن متدینانه، دیگر

 از، میزنیم حرف دین از ما وقتی. کنندمی نفی را تو و من انسانیت، زنندمی حرف دین از هاآن
 گویندمی و کنندمی ما انسانیت سوار را چیزی باال از هاآن. کنیمیم حرکت خودمان انسانیت

 ایتن در متن آختر» :گوییممی. بگنجانید قالب این در شده که جور هر را تانتانسانیّ  باید که
 خود پای ،گیردمین جا هم من پای. بگیر جا و ببر را دستت» :گویندمی، «گیرمنمی جا قالب

 حترف آن از بنتده امثال و بنده که دینی در. است این قضیه «!بگیری جا باید، کن قلم هم را
 جتایی بته. رستیممتی ختدا بته و یمشومی شکوفا و کنیممی حرکت مانانسانیت از، زنیممی
. کنتیم پیتدا معنتویتی و روح یک و شویم رها روزمره زندگی این مالل از بتوانیم که رسیممی

 البته ،تو گیر نه و کنم پیدا احاطه او به توانممی و آیدمی من گیر نه، هست که گونهآن هم خدا
 .ندارم را ادعا این هرگز من و است تو مشت در خدا که هستی مدعی تو

 اینکته و «قترآن» تعبیتر بتر بایتد شتما که است این کنم عر  اینجا در باید که دیگری نکته
 گفته متعددی آیات در؟ یستچ قرآن در «قرآن» واژه معنی. کنید تکیه هم چه یعنی «قرآن»

ا» مثالً  ،است شده نازل« قرآن» که دشومی اه   ِإن ّ ن  ل  نز 
 
آًنا أ ر   کته بیاید هاذهن به است ممکن. «ق 

. کتتاب این یعنی« قرآن»، است شده نازل« قرآن» که گویدمی وقتی. است واضح دیگر این
 مدون این اسم ،اکنون چون که یمکنمی تصور ما. گیرندمی کتاب این معنای به را قرآن افرادی

 کتتاب ایتن منظورمتان، کتریم قرآن یا مجید قرآن گوییممی وقتی و ایمگذاشته مجید قرآن را
. نیستت گونتهاین بنتده نظر به. است همین هم قرآن خود در« قرآن» واژه معنای پ  ،است

 کته انتدفتتهگ بعضتی البته. است مصدر اسم و دارد مصدری معنای و خواندن یعنی« قرآن»
 خوانده را هااین همه اکرم پیامبر آنکه از بعد یعنی ،است شده خوانده که چیزی آن یعنی قرآن
 بنتابر امتا. (استت آیتهای خترده و هتزار شش که) شده خوانده یعنی ،است قرآن این، است

  واژه ایمعن. خواندن یعنی« قرآن»، کندمی ییدأت را آن زیادی شواهد و امکرده بنده که تأمالتی
 خواندن، قرآن. پیامبر خواندن این یعنی – است خواندن، موارد اکثر در، قرآن خود در «قرآن»

 کت  هتر. بتود نبی کار بلکه نبود ک  هر کار خواندن این. دخوانمی را هااین او. بود پیامبر
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 کته ویتدبگ کستی مثالً  که گونهآن. نبود تقلید، خواندن این چون بخواند گونهاین توانستنمی
 از، دخوانتمی او کته آنهته. نبتود ایتن داستتان – مختوانمی و امکرده حفظ را حافظ شعر من

 و استت« روایتت» قضتیه طرف یک. دخوانمی و دیدمی ،دخوانمی او و جوشیدمی درونش
 ایمتان از روایتت ایتن اما بود خودر ایمان از روایت. بود دو هر. «خواندن»، آن دیگر طرف

تِل  و  : »استت شتده گفته هم قرآن در که معنا این به؟ معنا چه به. بود «نخواند»، خودر ِتّ  ر 
رآن   ق  تیالً  ال  ر   شتما را فلستفی متتن یتک. خوانتد فلستفی متتن یک مثل دشومین را قرآن. «ت 

 آهنت  و لحتن و آوایی هایجنبه، خواندن از منظور اینجا در. بخوانید ساده خیلی توانیدمی
 کتتاب که ندارد معنا؟ بخواند آهن  با را فلسفی کتاب یک مثالً  کسی هک ایددیده هیچ. است

 چگونته و آهنت  بتا آن چتون خوانتد آهنت  با باید را قرآن اما .بخوانند آهن  با را فلسفی
، جتاهمته در را مولتوی دشتومی مگتر. استت خوانتدن ایتن گیتریشکل از بخشی، خواندن

 قترار چته از مطلتب کته دانندمی، هستند یخوانمولوی اهل که کسانی؟ خواند جوریهمین
 داشتته وجنات و اطوار و ادا باید، باشد داشته حال، باشد داشته ح  باید که ایددیده. است
 کته را مولتوی! است« خواندن»، این .برآورد سر سماع، آن از و کند سرایت بتدریج تا باشد

 آنگونته دشتومین، استت حماستی کته هتم را فردوسی. خواند ریاضیات کتاب مثل دشومین
 . خواند

 بختوانای گونه به را قرآن که دشومی گفته پیامبر خود به و است« مؤمنانه روایت» یک قرآن
 میان در که خوانیقرآن صنعت. باشند ردی هم، تاروایت با تو بدنی حرکات و صدا و آوا که

 و دخوانمی چنینینا پیامبر، خوب. است مبنا همین بر درست، است گرفته شکل مسلمانان
 همراه بدن زبان یعنی .دندخوانمی گونهاین همه، دندخوانمی را قرآن وقتی هم اسالم صدر از

 و است این قرآن در« قرآن» معنای. شدمی جاری دهان در موجود زبان بر که آنهه با شدمی
، کنید جمع را همه اگر که است شده گفته قرآن درباره که هم آنجا در. است «خواندن»، این

 تقلیتدی و مصنوعی یعنی .بخواند گونهاین تواندمین کسی یعنی بیاورید را این مثل توانیدنمی
و  » از که اصیل خواندن یک نه و – بود خواهد کالشی و دکان و بازیحقه. بود خواهد  آیات   ه 
نات   ِیّ ورِ  في ب  د  ذین   ص  وا ال ّ وت 

 
م   أ ِعل   روز و شتب که هست هم جهت همین به! گیردمی ریشه« ال 

 .نیست« خواندن» آن، این. کندمین اثر هم ک  هیچ در و کوبندمی

 بنتده مثتل شخصتی وقتتی که است این نکته یک: است مطرحدیگر  مطلب چندیندر اینجا 
 خود ایمان از اسالم پیامبر ایمانیورزی زبان و مؤمنانه روایت( قرآن) متن این که کندمی ادعا
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 و ایمشنیده که آنهه بر بنا، (کردم مسأله این به مختصری اشاره گذشته جلسات در که) است
ای گونتهبه – کندمی خودنمایی ما مقابل در مانع عنوانهب نکته چند فوراً ، ایمخوانده و اندگفته

 را مطلتب ایتن متا که گذارندنمی و ندشومی بحث این به ما کردن دقت و توجه مانع اصالً  که
 از متورد دو؟ نته یا است درست مدعا این آیا که ببینیم و کنیم تحقیق آن مورد در و نیمک دنبال

 و امگفتته ستخن هانکته این مورد در کمی هم گذشته در. کنم عر  ابتدا در باید را موارد آن
 و کنممتی استتفاده فرصت از اینجا در فعالً  و است آمده هماز جهان  نبوی قرائت مقاالت در
 : کنممی عر  را نکته دو

 میتان در کته آنهته؟ کترد قبتول را ستخن این دشومی چگونه اصوالً  که است این نکته اولین
 طتول در استالم متفکترین و علما همه که رسدمی نظر به بسا چه و) است مشهور مسلمانان

 کته استت کرده ادعا پیامبر خود که است این، (اندکرده قبول تردید بدون را آن، قرن چهارده
 بازگو شما برای و( شکل همین به) کنممی دریافت خدا سوی از را کلمات و جمالت این من
 دریافتت خدا سوی از را هاآن بلکه نیست پیامبر خود آِن  از کلمات و جمالت پ  – نمایممی
 را تتابو ایتن و استت مهتم خیلی که کنم عر  نکته یک مورد این در باید من. است هکردمی
 از اول ستطر چنتد در کته را مطلبتی من. کنیم فکر بیشتر که دهدمی اجازه ما به و شکندمی

 کته کنممتی ختواهش و مختوانمی تتانبرای را امآورده جهان از نبوی قرائت چهاردهم مقاله
 استالم پیامبر آیا: »امکرده مطرح شکل این به را مسأله آنجا در. کنید دنبال را مسائل خودتان

 آن عتین و کنتدمی دریافتت ختدا ستوی از انستانی زبان به را هاییلهجم که است کرده ادعا
 میان در مشهور؟ است هاشده بازگو همان، قرآن آیات و کندمی بازگو دیگران برای را هاجمله

 متورد نه مشهور اعتقاد این اما. است داشته ادعایی چنین خود پیامبر که است این مسلمانان
 است این معنایش نیست اسالم علمای اجماع مورد اینکه. ... « است اسالم علمای اجماع

 این که اندداشته وجود مسلمان علمای ازای عده هم مسلمانان تاریخ طول در و گذشته در که
 مقالته ایتن پاورقی در من. است نداشته وجود ادعایی چنین اندگفته د؛اننکرده قبول را حرف

 صتورتهبت را هتابحتث ایتن که داشتید عالقه اگر. اندبوده کسانی چه هاآن که امداده توضیح
 به کنید نگاه: »یمخوانمی چنین پاورقی در. کنید مراجعه مقاله آن پاورقی به کنید دنبال جدی
لفسون" کالم علم فلسفه  فلستفه» کتاب سوم فصل در. « آرام احمد ،ترجمه( Wolfson" )و 

لفسون" نام به شناس اسالم دانشمند یک نوشته که «کالم علم  نوشتته انگلیستی به و است" و 
 قترار بحتث متورد را مستأله همین ایشان، اندکرده ترجمه را آن آرام احمد آقای و است شده
 قبتول را حترف ایتن کته انتدبتوده استالم علمتای ازای عتده کته دهندمی توضیح و دهندمی
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 ایتن کته استت شتده داده نشتان خوبی به( سوم فصل همان یعنی) فصل این در». اندنداشته
 چنتین پیتامبر ختود و استت آمتده پیتامبر بر خدا سوی از کلمات و جمالت تمام که) اعتقاد

 افترادی بلکته استت نبتوده اجمتاع مورد تنها نه اسالمی امت میان در، (است داشته ادعایی
 متن ستپ « .است( ص) محمد گفتار قرآن، متن که اندگفته صراحت به که اندداشته وجود

 در صدرا مال یعنی ما میان در محترم و معروف بسیار فیلسوفان از یکی که امگفته مقاله آن در
 قضتیه کته دارنتد اجمتاع مطلتب ایتن بر اسالم علمای تمام که است کرده ادعا هایشنوشته

 کته نیستت معلوم که مانوشته سپ ! ندارد وجود اجماع این که حالی در ،است بوده گونهاین
، پیتامبر کته دارنتد اتفتاق و اجماع اسالمی امت که کندمی ادعا مبنایی چه بر صدرالمتألهین

 بته اگر بنابراین. است گفته و است شنیده را هااین خودِ  و است کرده استماع را وحی کلمات
لفسون کتاب آن  استالم اول قترون همتان از را معتبتری دانشمندان نام ایشان، کنید مراجعه و 

 بته، هتاآن عقیده این با البته. اندکرده رد را مسأله این و اندنداشتهی اعقیده چنین که برندمی
 تنبتّو  بته و انتدبتوده مستلمان هم دانشمندان آن و است خوردهنمی لطمه اسالم پیامبر تنبّو 

 استالم پیتامبر پیتامبری بته اعتقتاد. انتدبوده معتقد، پیامبری به اعتقاد معنای و اسالم پیامبر
 ختدا ستوی از همته حتمتاً ،کلمات و جمتالت ایتن کته بگویتد کستی که نیست این مستلزم

 الهی تأیید نوعی و آمدهمی پیامبر بر وحی نوع یک که بگوید کسی که قدر همین. اندآمدهمی
 بته اعتقتاد بترای( شوم بحث این تفصیالت وارد خواهممین فعالً  که) است بوده او سر پشت

 یتا بتدعت یتک این که نباشد تانشری  ذهن در پ . است نکته یک این. است کافی تنبّو 
 بتدعت نته، خیتر! استت شتده پیدا اخیر سال دویست یا صد در مثالً  که استای تازه عقیده
 ؛انتد داشته را اعتقاد همین مسلمانان ازای عده هم گذشته در. است شده پیدا تازه نه و است

 عرفتا از بستیاری سخنان ریشه که بینیدمی، کنید دقت عرفا سخنان به شما اگر اینکه مضافاً 
 ندارد جمالت و الفاظ اصالً  خدا کالم که گویندمی عارفان ازای عده. است مسأله همین هم

 از عتده آن اعتقتادات، جهتان از نبوی قرائت مقاله دومین در من. است دیگر چیز یک بلکه
 در متن. استت نبتوده جماعا !نه. کنید مراجعه هم آنجا به توانیدمی شما و امآورده را عارفان
 قابتل معتبتر دالئل و تاریخی شواهد که امکرده اضافه نبوی قرائت مقاله چهاردهمین ابتدای
 ما. است این مسأله .است نشده ارائه، استهکردمی ادعایی چنین پیامبر اینکه مورد در قبولی

 راه یتک فقتط متا. استت افتاده اتفاقی چه آنجا در که بگوییم تا نداریم راه پیامبر قلب به که
 متردم بترای کته کلمتاتی و جمتالت ایتن دربتاره او ختود کته ببینیم که است این آن و داریم

 گونهاین که کندمی ادعا خودر آیا حاال. است این ما راه تنها؟ گویدمی چه است دهخوانمی
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 یتک بتا، استت هکردمی ادعایی چنین خودر آیا که برسیم مسأله این به بخواهیم اگر؟ است
 کته دهنتد نشان که باشیم داشته کافی تاریخی شواهد باید یعنی هستیم مواجه تاریخی مسأله

، کلمتات و جمالت این که) است گفته چنین مخاطبانش به و کرده ادعایی چنین پیامبر خود
  برای را جمالت و کلمات این من و رسدمی من به خدا سوی از، هست که گونههمین ارهمه
 پیتامبر کته داریتم کتافی تتاریخی دالیل و شواهد آیا که دید باید بنابراین. (کنممی بازگو شما

 نته. ندارد وجود کافی معتبر دالیل و شواهد که است این پاسخ؟ است هکردمی ادعایی چنین
 متفتاوت مستأله دو این. نیست هاکتاب آن در حرفها این، کنید باز را هاکتاب شما اگر اینکه
 ک  فالن که گویندمی هاکتاب از بسیاری در که بینیدمی کنید باز را هاتابک شما اگر. است
 رحمتت ختدا؟ دارند وجود« تاریخی معتبر شواهد» آیا اما هست موارد گونهاین .گفت چنان

 را آبتادی نجت  صتالحی آقتای مرحوم او کنار در و او از پیش و را مطهری آقای مرحوم کند
 حتوادث مورد در. اندنوشته هازمینه این در هاییکتاب که( « جاوید شهید»  کتاب نویسنده)

 درستت درصتدر چنتد، کنندمی نقل شما و من برای را عاشورا حوادث که آنگونه، عاشورا
 اگتر. ایتمنگرفتته فاصتله عاشورا و تاسوعا از هم خیلی و هستیم محرم ماه در ما فعالً ؟ است

؟ استت درستت هاحرف این از درصد چند. ختل م هایحرف از است پر، کنید باز را کتابها
 درستت استت آمتده هتاکتاب این در که هاییحرف از کمی مقدار که دهدمی نشان تحقیقات

 تاریخی صورت به که ک  هر و گویندمی هم صالحی مرحوم و مطهری مرحوم را این. است
 امام و است هشد واقع شهادت اصل، است درست بله. گویدمی را همین، است کرده تحقیق

 آن و شتخص ایتن قول از، کسی هر قول از، نویسندمی که جزئیاتی این اما اندکرده شهید را
 استت ختوب مردم گریاندن برای !بله خوب...  و بازمانده آن و بازمانده این قول از، شخص

 بایتد چترا حتاال) کنندمی گریه بیشتر مردم، بگویند ترغلیظ هرچه و است دیگری مسأله که
 شیعه؟ کنند گریه باید بلکه بروند را هاآن راه مردم نباید چرا. (!دانم نمی من؟ کنند گریه مردم
. استت زیتاد دل درد بتارهاین در. زندمی سرر توی آنکه نه رودمی را هاآن راه که کسی یعنی

 مردم به و ندخوانمی و کنندمی نگاه را هاآن هم آقایان این و هست هاکتاب این در که مطالبی
 چقتدر تتاریخی حادثته و داستان یک برای تاریخی معتبر شواهد اما. است فراوان، گویندمی

 دالیتل و شتواهد آیتا کته است گونههمین هم ما مسأله مورد در. کرد دنبال باید را این؟ است
 هتم را ایتن؟ معتبرنتد هاآن آیا؟ است کرده ادعایی چنین پیامبر خود که دارد وجودای تاریخی

 . کنید دنبال
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 ایتن خودشتان کته ختوردمتی آقایانی و هاخانم درد به بیشتر گویممی اینجا در من که نکاتی
 ایتن، نکننتد را کتار ایتن اگتر. کنندمی تحقیق و مطالعه و کنندمی دنبال عالقه با را هابحث
 خودتتان بایتد را ارادامه و کنممی باز را راه من. نیست کافی گویممی اینجا در من که مقدار

 ایتن از کتدام هتر دربتاره مفصتل صتورت به بتوانم من که نیست کافی فرصت. کنید پیگیری
 .کنم بحث مطالب

 مدتی. مشومی رد و کنممی عر  را نکاتی و باز پرانتزی مطلب همین با ارتباط در و اینجا در
 در قرآن با تباطار در که هاییبحث تکمیل در هم را نکات این که هستم صدد این در که است

 شتاءاللهان. گتویممی اینجا در اجماالً  اکنون اما .ام نکرده فرصت اما بنویسم، امآورده سایت
 وقتی که بفرمائید شما که است ممکن: است این مطلب. نویسممی و کنممی فرصت آینده در
 مثتال بتاب از، یمکنمتی بتاز انتدشده نوشته قرآن تاریخ مورد در که را هاییکتاب ازای پاره ما

، ختوب خیلتی کتتاب این با هاخانم و آقایان شما ازای پاره شاید) را رامیار قرآن تاریخ کتاب
 مطتالبی بته، استتشتدهمتی نتازل چگونته وحی اینکه به مربوط هایبخش در( باشید آشنا

 کته استت آمتده گزارشات از بعضی در که است شده نوشته مثالً  اینکه جمله از. خوریمبرمی
 بته گتاهی و افتادنتدمی گاهی و شدهمی سنگین شانبدن، است آمدهمی پیامبر بر وحی وقتی

 فالن وقتی اینکه یا. است شده نقل تاریخ در و دارد وجود سخنان این. ندکردمی عرق شدت
 روز چنتد و شتود خبتر با سؤال آن پاسخ ازای گونه به تا ماند منتظر، کردند پیامبر از را سؤال

 حکتم فالن که خواند را آیه فالن مثالً  و آمد هم او و کرد خبر با سؤال پاسخ از را او داخ، بعد
 نتازل آیته فالن که ؛هست نیز« نزول» تعبیر. هست هاکتاب این در موارد گونهاین. داشت را

 امثتال و انتدنشده ذکر هم گفتم من که موارد این تنها. شد نازل سوره فالن حتی گاهی و شد
 وجتود هتاکتاب از نوع این در، باشندمی وحی نزول هایچگونگی به مربوط که یراتتعب این

 ستخن این، استگفتهمی خدا سوی از را سخنی پیامبر هرگاه که دهدمین نشان این آیا. دارند
 هستت تعبیترات از بعضی در مثالً ؟ استآمدهمی او بر قرآنی آیات کلمات و جمالت همین با

 آیتا. شتد نازل سوره یا آیه فالن، دهد پاسخ خواست پیامبر و پرسیدند را سؤال فالن وقتی که
 اگتر، گرامتی دوستان؟ اندآمده خدا سوی از کلمات و جمالت این که نیست این معنایش این

 نقتل گونتهاین کته حتوادث ایتن از کتدامهتیچ در و نیست این معنایش، نه، باشیم دقت اهل
. اندآمده عیناً  درآنجا، آیات و جمالت و کلمات اینکه بر مبنی ندارد وجود شواهدی، ندشومی

 آیتا، خوب؟ چه یعنی شد نازل که بپرسید است ممکن! ندارند وجودای تاریخی شواهد چنین
 مطالعته کته ایدداشته فرصت اصالً  حالبه تا شما؟ ایمکرده تأمل نزول و نازل معنای در اصالً 
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 گونتهاین از کته بینتدمتی ،کنتدمی دقت موارد دراین انسان وقتی؟ چه یعنی نزول که فرمائید
 بتار یتک شاید. اندآمده خدا سوی از کلمات و جمالت این که آید نمی بدست اصالً  تعبیرات

 بیترون را اشتعار وقتتی کته استت آمده رومی الدین جالل حاالت در که باشم گفته اینجا در
 تحویتل ختودر از یتا حتال، گرفتنتدمتی تحویتل را اشتعار که ییهاآن) نویسندگان، اددمی
 هتاآن بترای و شتدمتی شتارژ هتاآن بتا مولتوی کته ییهاآن، دیگران یا چلبی از یا گرفتندمی
. استت شتده نتازل هابیت این که بود این تعبیر. است شده نازل اشعار که گفتندمی( گفتمی

 بته ختدا ستوی از تکلما این که نبود معتقد که رومی الدین جالل؟ چه یعنی است شده نازل
 اصتحاب کته بفرمائیتد فر  حاال. داشت وجود نزول تعبیر این هرحالبه ؛آیند می او سوی
 کلمات آن که کندمی داللت این بر تعبیر این چگونه ؛شد نازل هااین که باشند گفته هم پیامبر

 متانه بته نهایتتاً ، پیتامبر اظهتارات اینکته بته توجته بتا؟ انتدآمتده ختدا سوی از جمالت و
 آن در کته او کته وقتتی دشتومین چترا، ندشومی مربوط او ارتباطات و وحیانی جهانزیست
 بگویند، کندمی روشن را قضیه یک تکلی ، دارد را استعداد و نیرو آن و کندمی زندگی عوالم

 گوییمنمی مانتعبیرات در گاهی خودمان ما مگر! است حجت ما برای این یعنی ؛«شد نازل»
؟ شتد نتازل وحتی مثتل؟ شتد نازلای آیه مثل؟ شد نازل من برای آسمان ازای ائدهم مثل که

 گفتتم و دادم تذکر راای نکته است دانشمندی شخص که دوستانم از یکی به من پیش چندی
 بته جامعته ایتن در شتما شتأن. کنیدمی شرکت هم جلسات فالن در شما که امشنیده من که

 و کنند تفتین جلسات آن در حضورتان علت به بخواهند ایعده است ممکن که استای گونه
 مثتل متن بتراین سخن تتو  واقعاً : گفت و خورد تکانی یک او. کنند درست حرف شما برای
 مالحظته هتاکتتاب در مقتوالت ایتن از چه هر شما. داریم را تعبیرات این ما. شد نازل وحی

 چته، استت شتده نقتل کته اریخیتت مطلتب آن از واقعاً  که ببینید و کنید دقت خوب، کردید
 بته کته کنیتد برختورد تعبیتری بته هم جایی در شما که نیست بعید؟ کرد دشومیای استفاده

 ایتن: گفتت پیتامبر کته گویدمی شخص آن یا تاریخی شاهد آن که بدهد را معنا این صراحت
 بینیتدب را تاریخی نقل آن سند باید که است وقت آن خوب. شد نازل من بر کلمات و جمالت

 ؟ است چگونه سندر؟ کندمی نقل را آن کسی چه که

 ستخنان ایتن بته متا که گذاردنمی و دارد قرار ما مقابل در سّدی مثل ابتدا در که دومی نکته
 در بتار صتدها شما شاید: است این، شویم نزدیک کنممی عر  تانخدمتمن  که جدیدی

 از هتم آن، کنتدمی صحبت آنجا در پیامبر از غیر کسی گویا که خوریدبرمی تعبیراتی به قرآن
 مایته را آب متا، فرستتادیم آب آستمان از متا، گفتتیم متا، کردیم خلق ما، کردیم نازل ما: باال
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 یکی. هااینو مانند  کردیم مبعوث را پیامبران ما، فرستادیم بینات آیات ما، دادیم قرار پاکیزگی
 گونتهاین با اینکه محض به. گیردمی را ما جلوی خیلی، نکنیم تدبر اگر که است نکته این هم

 که رسیدمی نکته این به کجا از شما اما! خدا یعنی ما: گوئیممی فوراً  کنیممی برخورد تعبیرات
 ایتن از منظتور کته دارد وجتود دلیلتی چته. کنیممی علمی بحث داریم؟ خدا یعنی« ما» این

 ایتن در و دارد وجود قرآن در تعبیرات این که شود منکر تواندمین کسی؟ است خدا، ضمیرها
ظتاهرًا  کته دارد وجتودای زبتانی تعبیترات. زندمی حرف باال از کسی زیادی موارد در، متن

 ازای پتاره در حتتی و زنتدمی حرف باال از دارد پیامبر، از غیر کسی که است این شانمعنای
 پرستش اما .باشد انکار مورد دتوانمین مسأله این وجود. کندمی خطاب پیامبر خود به موارد

 بته بالفاصتله کته چیتزی. کیست که کنید فکر کمی؟ است کسی چه« ما» این که است این
 استای نکته، این و گویدمی را هااین دارد خدا گوییممی که است این کندمی خطور ما ذهن

 ایتن بته دشومین وجه هیچ به، متن این در تعبیراتی چنین بردن کار به از. دارد تدبر به نیاز که
 کته است متنی، متن این که فهمید دشومی مقدار همین. است خدا «ما» آن که رسید مسأله

 گتاهی . یعنتیاستت صتدایی چنتد( متافیزیکی نظر از نه گویممی rhetoric و ادبی نظر از)
 حترف پیامبر منکران و مخالفان گاهی. زندمی حرف دیگری شخص گاهی و پیامبر مستقیماً 

 اگتر، ختوب. زنتدمتی حرف باال از چیست یا کیست دانیمنمی که کسی هم گاهی و زنندیم
 در زدن حرف نوع این که بینیممی،  بپردازیم بررسی به چیست مسأله این که بدانیم اینکه برای

 و تجزیه از باید ما پ . دشومی دیده ندارد تردید هاآن نبودانسانی در ک هیچ کههم  متونی
 ایتن قضتیه آیتا. کیستت گویدمی سخن که کسی که آوریم بدست قرآن زبانی و ادبی تحلیل

 جهتان؟ میزنتد حترف ختدا جتای به و زندمی حرف خدا سوی از پیامبر خود گاهی که است
. نیاید بعید نظرتان به حالت این؟ زندمی حرف گونهاین گاهی که دشومی متحول قدرآن پیامبر

 ختدا مستت پیتامبر وقتتی که گویدمی رومی الدین جالل. اندفتهگ زیادی افراد را مطلب این
 آمده« فیه ما فیه» کتاب در نکته این. «هالل قال» گفتمی اما گفتمی سخن خودر، شدمی

 امتا گفتتمی سخن خودر، شدمی خدا مست پیامبر وقتی که است این موالنا تعبیر. است
 اعتمتاد ختود ستخن به آنقدر که بفهمیم گونهنای ظاهراً  باید یعنی ؛«تعالی الله قال» میگفت
 چتون و او بود عظمت با او نظر در آنقدر و آمدمی بر هستی باطن از آنقدر سخن آن و داشت

 ایتن کته گفتتمتی یعنی! الله قال:  میگفت ،نبود نظرر در ک هیچ خدا جز لحظات آن در
 . است خدا سخن، سخن
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 کتتاب چهتارم جلد، من دوستان از یکی. کنمیم عر  ارتباط این در دیگر جالب نکته یک
 آلمتانی برجستته بسیار شناس اسالم یک که( van Ess) «ِاس فان» پرفسور محققانه بسیار
 ترجمه و است مجلدات این ترینمهم، چهارم جلد. است کرده ترجمه فارسی زبان به را است

، دارم کتار و سر هابحث این با من که دانستمی ایشان چون. رسدمی پایان به تقریباً  دارد آن
 دقیقتی بستیار بحث ِاس فان پروفسور. شد آوردیا من به را جالبی خیلی مطلب پیش چندی

 جمهتوری همتین) استت گرفتته را ستال جهتانی کتتاب جایزه هم ایران در کتاب این و دارد
 و دوم قرون در جامعه و کالم علم: »است این کتاب موضوع(. است داده جایزه او به اسالمی

 اینجتا در کتتاب این از هاییمناسبت به و نوبت دو دریکی من که کنممی فکر. «هجری سوم
 مربوط مسائل درباره دارد دقیقی بحث درآنجا فان ِاس. است نفیسی بسیار کتاب، امبرده نام
 آیتا اینکته درباره هاعقیده اینکه و شد پیدا اشاعره و معتزله بین که اختالفاتی و قرآن خلق به

 اصتطالح در کته چیتزی آن) استت بوده چه نه یا اندآمده خدا سوی از جمالت و کلمات این
 «ملفتوظ وحتی» یا «لفظی وحی» به ایران در و دشومی گفته verbale inspirationآلمانی
 آنجتا در ایشتان. (تردیتد دارم باشتد درستت انتدازه چته تتا ترجمه این حال؛اند کرده ترجمه

، یدخوانمی را قرآن آیات وقتی که اندگفتهمی علما ازای عده اینکه برای است آورده شواهدی
« تعالی الله قال» نگویید اصالً ؟ نه، دارد تازگی تانبرای خیلی! «تعالی الله قال» نگویید ابتدا

 که را تفسیری هر امروزه. است بوده بحث محل قضیه این پ . ندهید نسبت خدا به را این و
 ابتتدا در، کنند تفسیر راای آیه خواهندمی وقتی یا خوریدمی بر تعبیر این به رراً مک کنیدمی باز
 کتردن تفستیر بته شتروع بعتد؟ استت درست، «تعالی قوله» یا« تعالی الله قال» نویسندمی
 ایتن و استت محتترم قرآن. بیاید باید «تعالی الله قال» تعبیر که نداشتند قبول همه. کنندمی

 کسی چه. اندبوده دقیقی بسیار یهاانسان هاآن اما نیست قرآن حرمت نفی معنای به سخنان
 ستخن ختودر، شتدمتی ختدا مستت نبتی :گویدمی چه او ببینید؟ است مولوی از ترمحترم

 ! «تعالی الله قال» گفتمی اما گفتمی

تا) استت آمتده« متا» چون که بگوییم فوراً  سادگی به دشومین پ ، خوب بسیار ز   ِإن ّ ن 
 
تاه  أ ن   و ل 

 حترف گونتهاین ختدا اصالً  آیا که نکنیم فکر هیچ و زندمی حرف دارد خدا (تعبیرات گونهاین
 در را این. رسید خواهیم بحث این به؟ زندمی حرفبا کلمات و جمالت  خدا اصالً  آیا؟ زندمی

 یک مه این حال هر به. داد خواهم توضیح را قرآنی کالم تانسانیّ  و گفت خواهم بعدی بخش
 ؛«الحتق اان» گفتمی حال  که یدانشنیده شما مگر کرد تأمل آن مورد در باید که است نکته

 گشت کزو یار آن: »کردمی هویدا اسرار چون باخت را جانش که عارف آن، صوفی عارف آن
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 ،است گونههمین همیشه قضیه اصالً . «کردمی هویدا اسرار که بود این جرمش/بلند دار سر
 گرفتتمتی قرارای درونی شرایط در او. «الحق اان: »گفت انسان آن، خوب! لفندمخت اسرار

 اانت» گفتمی آنجا در و شدمی لبریز حقیقت و حق از و کردنمی احساسای فاصله دیگر که
 گرفتته قترار شرایطی در اینکه؟ نیست تصور قابل مطالبی چنین، پیامبر مورد در چرا. «الحق
ا» بگوید خدا از نمایندگی به که باشد ن  ق  ل  اِت  خ  او  م  ر     الس ّ

األ    حتال هتر به. هااینو مانند « و 
 .گفت دیگر جایی در باید را موضوع این تفصیالت

 در یا گویممی امروز که عرایضی به، شوند برداشته تانچشمان مقابل از شده ذکر مانع دو اگر
 کته دانتممی من. دشومی باز راه و دیشومی ترنزدیک کمی، امگفته گذشته جلسات ازای پاره
 هتیچ. استت ستخت خیلی، است شده گفته ما به که مطالبی آن رفتن کنار و راه این شدن باز

 مگتر اما. است کرده بیان را خودر درک بلکه است نگفته نیتسوء با را مطالب آن هم ک 
؟ نکند پیشرفت قرآن تفسیر چرا؟ است نکرده پیشرفت علم مگر؟ است نکرده پیشرفت فلسفه

 کته، استت رتحّجت قتدر ایتن، استت جمتود قدر این؟ است داستانی چه این که دانمنمی من
 صد چند کهاست  همان فقط ؛بزندای تازه حرف ندارد حق ک هیچ قرآن مورد در گویندمی

 ؟ چرا. نداگفته پیش سال

 ایتن( کنممتی اشاره بارهدو اما گفتم هم گذشته جلسه در من و) کندمی باز را راه که بعد نکته
 پیتامبر ایمتانی روایت کتاب این که گوییممی ما وقتی! است آورده ایمان پیامبر خود که است
 کته پیتامبر کته کنیممی فکر ؛گیردمی قرار تعار  در است هاذهن در که چیزی آن با، است
  قرآن خود در اما کنندمی فکر گونهاین مردم! آوریم می ایمان که هستیم ما، است نیاورده ایمان
 اصتالً  زمتانی. است آورده ایمان هم پیامبر خود که دهندمی نشان که دارند وجود آیاتی مجید

تا: » آیته طبتق، است آورده ایمان و شده متوجه بعداً  اما چیست ایمان که دانستهنمی نتت   م   ک 
ِری د  ا ت  اب   م  ِکت  ال   ال  ان   و  یم  ِ

ن  »:  گویدمی که دیگری آیه یا. (12سوره  92)آیه  «اْل  تول   آم  س   الر ّ
ا نِزل   ِبم 

 
هِ  أ ی  هِ  ِمن ِإل  ِبّ  گفتتیم اگتر پ . است آورده ایمان هم رسول خود. (2سوره  279)آیه « ر ّ

 ربطتیبتی حترف، استت او ایمانیورزی سخن و روایت، است مانده جا به او از که متنی که
و ایمتان همتواره بتا  کتردمی ایمانیورزی سخن و بود مؤمن و بود آورده ایمان هم او. ایمنزده
 ای فهم همراه است و حضرت محمد از ایمان خود یک فهم داشت.گونه

 .رستیممی دیگر مهم خیلی مسأله دو به، کن صاف جاده اصطالح به مقدمات این از پ  اما
 تتدری  جلسه چند این در من که زبان فلسفه و زبان به نگرر نوع آن از حاصل مهم نتیجه
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 – دارد تانسانیّ ، انسانی زبان: » است این، کنم تأکید نتیجه آن روی خواهممی امروز و امکرده
 سخن انسانی زبان با هاانسان که بگوییم که است این از غیر، سخن این. «است انسانی فقط

 ستخن آن بتا هاانسان که است آن انسانی زبان که بگوییم که است این از غیر نیز و گویندمی
 بته فقط توانمی را آن و دارد تانسانیّ  انسانی زبان. است آن از جلوتر گام یک این. گویندمی

 آن متتن از ستطر چنتد متن اکنون. است این قبل سخنان نتیجه و خالصه .داد نسبت انسان
 اآلن که پدیداری همین مثل« هستند انسانی یزبان پدیدارهایی: » مخوانمی تانبرای را مقاله

 یعنتی انسانی زبان که بدانید بخواهید اگر. است انسانی زبان و دشومی صادر اینجا در من از
 یادتتان اگر و کنممی تعبیر پدیدار به این از من. دشومی صادر من از اآلن که همین یعنی، چه

 .جمتالت و لغتات تعتدادی نته و استت انستانی فعالیت، انسانی زبان که ایمگفته قبالً  باشد
 کته نیستت این زبان تانسانیّ  از منظور. دارند تانسانیّ ، هستند انسانی زبان که رهاییپدیدا»

 و بتروز و ظهور با انسانی زبانی پدیده هر که است این منظور، گویندمی سخن آن با هاانسان
 و هامفهوم و هاایده، هاآن هاییبینجهان و هانگاه، هاانسان هایخصلت و صفات انعکاس

 زبتان هتر زیربنتای. هستت کته دشتومی آن، پدیدار آن در هاانسان آن جهانزیست و افکار
، هتاغریتزه، هتامیل، هادریافت، هادرک، هاحساسیت، هاانسان زیسته هایتجربه، انسانی
 انستان عالم شود ظاهر جا هر انسانی زبان. است هاآن مانند و دریافتی هایالهام و هاتخیل

، انستان زبتان، بنتابراین». استت عتالمی چگونته، انستان عتالم این که -« دهدمی نشان را
 «الوهیتت» از توانمی انسانی زبان با گرچه. است انسانی فقط، انسان زبان یا دارد انسانیت

، دهدمی نشان انسانی زبان آنهه ؛«.داد نشان را الوهیت عالم تواننمی آن با ولی گفت سخن
 سخن الوهیت عالم از انسانی زبان با یعنی) «کند چنین کسی اگر». است انسانی عالم فقط

 انستانی هتم بتاز کته دهتدمی نشتان زبان با را الوهیت عالم از خود تجربه واقع در»( بگوید
 یهتانازب. را الوهیتت عتالم ختود نته و»( استت انستانی هتم باز، تجربه این یعنی) «است

 « .الوهیت آئینه نه و اندتانسانیّ  گوناگون هایآئینه انسانی گوناگون

 شما که جا هر. دهممی توضیح کمی حال عین در اما امنوشته واضح را هااین که کنممی فکر
 و تجزیته را آن و کنیتد دقتت اگتر، کنیدمی برخورد مکتوب متن یک یا شفاهی گفتار یک به

 و هتالتخص و معلومات جز؟ را هاانسان هایتجربه جز؟ بینید می چه آنجا در، کنید تحلیل
 کتردیم تعبیر گونهاین قبالً . دشومی سرریز زبانش در آدمیزاد: بگویم ساده؟ را هاآن هایدرک

، ریتزدمی بیرون را خود انسان وقتی. ریزدمی بیرون را خود، انسانیورزی زبان در انسان که
 هتااین، استورزی زبان این در آنهه. ریزدمی بیرون را هایشتجربه و هاهدانست و هاخصلت
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 یتک هتایورزیفلستفه؟ بینیدمی چه کنیدمی مطالعه را فلسفه کتاب یک شما وقتی. است
، بخوانیتد شعر اگر. بینید می را شیمیدان یک دانش، یدخوانمی شیمی کتاب وقتی. را انسان

 ایتن؟ استت ایتن از غیتر مگر ،بینیدمی است انسان یک که را شاعر یک خیالی هایصورت
 اینکته، دهتدمی نشتان را تانستانیّ ، زبتان .دارد تانستانیّ ، انستانی زبان اینکه معنای است
 توستعه، زبتان حفتظ، زبان که دشومی گفته که است جهت همین به. است چگونه تانسانیّ 
 یک زبان اگر که است این علت. هستند مهم خیلی هاهویت حفظ در، موارد گونهاین و زبان

 و بدهتتد دستت از را ختتود ستاختار و شتتفافیت و لتاصتا و شتتود ختراب ملتتتی و جماعتت
 راهویتت و رودمی دست از ملت آن، بروند دست از دارند وجود زبان آن در که هاییمفهوم

 . دارد تانسانیّ ، انسانی زبان که است اصل یک این پ . رودمی دست از

. دارد تانستانیّ ، استت انسانی زبان از سنخ پدیدار مجید قرآن. مجید قرآن سراغ بیاییم حال
 دعتا: است همین هم اینجا در، کنیدمی نگاه را کتاب این وقتی یعنی؟ دارد تانسانیّ  چه یعنی

 هتایتجربته، بینیتدمی و تصور و تصدیق محمول و موضوع، بینید می اتمنّ  و تقاضا، بینیدمی
 در نیتدبتوا کته کنیتدمی پیتدا چیزی چه قرآن در شما...  و بینیدمی را خدا و غضب رحمت

ّرانی انسان از و نیست ،انسانی مطلب این که بگوئید ارباره  زمتین و آستمان اینکته. است ب 
. انستان بترای؟ است خدا آیات کسی چه برای آسمان و زمین؟ چیست این ،است خدا آیات

 هرچته. است آیات، من برای هااین بگوید خدا که نیست که خدا تجربه، است انسان تجربه
 را استمش متن کته استت چیتزی آن این. است انسانیات. است گونههمین ینیدبمی قرآن در

 است زبانی البته. است گونهاین، است کتاب این در که زبانی. گذارممی قرآنی زبان تانسانیّ 
 ارتبتاط در ختدا بتا کته استت آن در هاییحرف و هاتجربه و هامفهوم و دخوانمی را خدا که

 ایتن و ،هستت هتم مهمی خیلی ساحت که داریم هم ساحتی و عدب   چنین هاانسان ما. است
 دربتاره متارک  کتارل از وقتی، باشد مانده خاطرم در درست اگر! است انسانی، هم ساحت

. نیستتم بیگانته، استت انستانی که آنهه هر با من که گویدمی و دارد تعبیری، پرسندمی دین
 بیگانته، دارد تانستانیّ  و است انسانی هچ هر با و چیست دین که فهمممی من، بله گویدمی

 . نیست تأیید معنای به این البته. است انسانی هم دین و نیستم

 کنتیم نگاه آن به زاویه این از، یمشومی مواجه که پدیداری هر با ما که استای نکته این پ 
 قترآن در کته دبینیمی ،کنید مالحظه زاویه این از اگر حال؟ انسانی غیر یا است انسانی آیا که

 چنین آسمان اینکه بیان، هست نهی و امر، هست وعید و وعده، هست تطمیع، هست تهدید
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 و کترد چنتین ختدا و بتود چنان گذشته و شد خواهد چنین آینده و است چنان زمین و است
 گونهاین انسان اگر. است انسانی هااین همه. هست هااین همه .... و کرد خواهد چنان خدا

 است این و کندمی فکر گونهاین انسان؟ گویدمی سخن گونهاین چه کسی پ ، یدنگو سخن
 . «است انسانی، زبان» گویممی من که چیزی آن

 یتک انستانی زبتان این با اما است انسانی، زبان این، خوب که بگویند است ممکنای عده 
 انستانی هتم هتایشظرفیتت و استت انسانی که زبان این با. است شده گفته غیرانسانی کالم

 ستخن از غیتر کته استت شده گفته سخنی، زبان این با ،است انسانی، هست هرچه و است
 چیتزی کالم. کرد ادعایی چنین دشومین وجههیچ به که است این من عر . است هاانسان
 تانستانیّ  ستخن و کتالم، باشتد داشتته تانسانیّ  زبان اگر و دشومی مستفاد زبان از که است
 توجته نکتته ایتن بته .نیستت انسانی، سخن اما است انسانی، زبان که گفت دشومین. دارند

 کته مکتتوب یتا شتفاهی هتایمتتن از( مستتفاد هتایستخن) مستتفاد هایکالم: »فرمایید
 از انستانی زبتان الفتاظ و معتانی کته سبب این به، هستند انسانی زبان جن  از پدیدارهایی

 آن از بیشتتر نته و دارند را زبانی پدیدارهای ظرفیت همان، هستند تفکیک قابل غیر یکدیگر
 آن یعنی را معناها، است انسانی، زبان اما نیست انسانی، سخن که گویندمی که ییهاآن. «را

 حستاب بته جتدا امتری، دشتومی استتفاده انستانی جمالت و کلمات این از که را چیزهایی
 دیگری مجزای امر، هستند انسانی زبان همان آورنده بوجود که را کلمات و الفاظ و آورندمی
 و جمتالت و الفتاظ یعنی، انسانی زبان گوییممی ما وقتی که کنندمی فکر و گیرندمی نظر در

 زبتان یتک بتا کته گوینتدمی دلیتل همین به. نیستند انسانی زبان از جزئی، معانی و  کلمات
 انسانی غیر سخنی دشومی ،است عربی کلمات و جمالت و الفاظ از متشکل مثالً  که انسانی

 کته استت این بر مبتنی فکر این. است اشتباه این. کرد افاده را انسانی غیر معناهایی و گفت
 معتانی بتا جمتالت و الفتاظ ارتبتاط و اتصتال و اتحاد اما. هستند جدا معانی از الفاظ گویا

 ایتن متروزها. لفتظ بتدون معنتی نته و دارد وجود معنی بدون لفظ نه که است محکم آنهنان
 و) کنیممتی فکتر زبان با اصالً  ما. است شده ثابت و رور کامالً ، زبان هایهفلسف در مسأله

 تشری  خانه به اینکه از پ  لطفاً . (امکرده بحث اینجا در مورد این در بار چندین کنون تا من
 مغزتتان در را فکری توانیدمی آیا که ببینید و کنید فکر کمی، شد خستگی رفع قدری و بردید

 یتا بیایتد بیترون دهتان از صتدا بتا که نیست آن فقط لفظ؟ باشد نداشته لفظ که دهید خطور
 و کنیتد فکر همهنین. دارد ذهنی حضور، لفظ، آنجا در. ببندد نقش کاغذ بر نقشی بصورت

 ؛نکنتد داللتت معنتایی هتیچ بتر کته کنیتد حاضتر تتانذهن در را لفظی دشومی آیا که ببینید
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 چنیناین که حال ،هستند وصل هم به الفاظ و معنا و کنیممی فکر زبان با اصالً  ام. دشومین
 و معناها. دارد تانسانیّ  و است انسانی هم سخن، دارد تانسانیّ  و است انسانی، زبان و است
 زبتان بته کته هتاییمتتن و هتانازب، هستند تفکیک قابل غیر یکدیگر از انسانی زبان الفاظ

. را آن از بیش نه و دارند راانسانی  زبانی پدیدارهایو محتوای  ظرفیت انهم، هستند انسانی
 ایتن زیتر انتدگفتته عارفانه تفسیرهای در البته. است همان هم سخن هست، زبان در هرچه
 معناهتای؛ معنا هفتاد تا...  و سوم و دوم و اول معانی) دارد وجود معانی ازای سلسله، زبان

 و الفاظ این بین یهاناشناسزبان داللتی ارتباط هیچ که است این تفکر این معنای(. باطنی
 یکنیست بلکه  هاانسانهای تاریخی اجتماعی زبان از سنخ فعالیت و ندارد وجود معانی آن

 و معتانی و هستتند ِاعتدادی علتل، قلمرو الفتاظ و جمتالت است حاکم طبیعی ارتباط نوع
 بته، دشتومی افاضته هتاآن از یکتی، شتخص یک به! ندشومی افاضه خدا سوی از هامفهوم

و  هفتتادم بطن کسی به و...  هفتم بطن، دیگری به...  ششم بطن کسی به...  تا دو دیگری
. امآورده «قرائت نبوی از جهان» مقاالت آن در من که است زبان به دیگر نگاه یک، این. ...

 متنها از مستفاد هایکالم»ها. لسفهها را قائل شده در این فها را زده و این تفکیکاین حرف
 بینیجهان و افکار و هاایده از هاسخن و هاکالم آن پود و تار تمام» یعنی «دارند تانسانیّ  هم

 محتتوای! »انستان بافته دست است گلیمی. «است شده بافته انسان جهانزیست مفاهیم و
 پدیدار و متن یکو قرآن چون « انانس عالم از خار  نه و است انسان عالم از هم هاکالم این

 جهتانیزیستت معتین، هاییمفهوم و هاایده و افکار و هابینیجهان و هانگاه از، است زبانی
 انستانی زیستتی هتایتجربته سایر و افعال آن های تجربه و معین گفتاری افعال و مشخص

 .« است شده بافته

 ارتبتاط در وحیتانی جهتانزیستت آن با که نبوی هایتجربه که است این است مهم که آنهه
 و نبوی هایتجربه، قرآن در که نیست این سخن این معنای. هستند انسان عالم از هم هستند

 هاآن اما دارند وجود ؛ندارند وجود، اندگرفته نشأت نبوی وحیانی جهانزیست از که سخنانی
 ستاحت منتهتا استت انستان هم نبی که است این سخن. هستند انسان عالم هایتجربه هم

 زمتین و آستمان در متن کته بگویتد کستی اینکه. دهدمی نشان را انسانیت از وسیعی خیلی
 در که سخنانی) است فعالیت در لحظه هر خدا که کنممی تجربه و بینممی را خدا هاینشانه
 هتااین، خوب بسیار... کندمی حفظ لحظه هر، کندمی خلق لحظه هر، (دشومی دیده قرآن

 از بخشتی هتم پیتامبری و نبتوتهای تجربته نبتی انستان هاتمن، است انسان هایتجربه هم
. دارند قبول هم( خودمان فیلسوفان حتی) فیلسوفان که استای مسأله این. هستند تانسانیّ 
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 آن چته، بخوانیتد است نوشته نبوت مورد در طباطبایی آقای مرحوم که را هاییبحث شما اگر
 در ایشان نبوت هایبحث چه و «مرموز شعور یا وحی» نام به دارند ایشان که کوچکی جزوه
امتا  انسانی است شعوری، وحیانی شعور که است همین آنجا در ایشان حرف، المیزان تفسیر
 چنین که بگوییم خواهیمنمی، بنابراین. دشومی بیدار شعور این هاانسان از بعضی در. مرموز

مقتاالت قرائتت  در من حتی! است انسانی هم هاآن نتهام هست، نه ،نیست قرآن در مطالبی
 همتاناز  چتون قترآن از مستتفاد کتالم، گفت باید خالصه طور به:»  امنوشته نبوی از جهان

 .است انسانی کالمی آن، از بیش چیزی نه و آیدبدست می انسانی زبان ظرفیت

 متفکتران و شناستان ستالما ازای پاره، است شده متداول بینیجهان اصطالح که ما عصر در
 تحقیق مورد این در هاآن .«.اند داده قرار بررسی و توجه مورد را قرآن بینی -جهان، مسلمان

 مال بینیجهان که است این من سؤال. دارد وجود قرآن درای بینی جهان نوع چه که اندکرده
 بینتیجهتان کته ختدا، دارد بینیجهان که است انسان. است انسان مال بینیجهان؟ کیست

 ژاپنی شناس اسالم ؛است «ایزوتسو» یکی که ام برده نام نفر دو آثار از رابطه این در من! ندارد
( بشناستید را آن شاید و است خوبی خیلی کتاب که) «قرآن در انسان و خدا» کتاب مؤل  و
 بینتیجهتان» کتتاب مؤلت  مطهتری مرتضتی مرحتوم، مستلمان معاصر فیلسوف دیگری و

 امتری هتم بینیجهان. بینیدمی بینیجهان، (قرآن) متن این در( دیگران و) هاآن. «توحیدی
 ! است انسانی

 مطالبم و کنممی نگاه قرآن به دارند تانسانیّ  دو هر قرآن کالم و زبان که اساس این بر من پ 
 خود کهی انبی، اینجا در که بینم می، کنممی بررسی و نگاه که زاویه این از و کنممی عر  را

 را مراحتل ایتن من پ . کندمی روایت کتاب این سراسر در را خود ایمان، است آورده ایمان
 .کنممی طی قدم به قدم کردم بیان که بصورتی

 قترآن. استت« متن» یک، کتاب این اینکه یکی. کنیم روشن را نکته چند باید مرحله این در
، متن این که کرد را ادعا این بتوان تا کنیم روشن را این باید ابتدا در. است« واحد متن» یک
 دو از بیش، متن این اعظم قسمت که است این دوم نکته. است پیامبر ایمانی نامه روایت متن
 استت شده بیان و ادا روایت شکل به، است آیه چند و ششصد و هزار شش که متن این سوم

 تانبرای امروز من که استای مسأله دو این(. امداده توضیح تانبرای هم را روایت معنای که)
 ظرفیت از خار  زیرا بخوانید مقاالت در لطفاً ، ایدنخوانده را مسائل بقیه اگر. دهممی توضیح
 . بپردازم هاآن به تفصیل به که است ما جلسه
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 بتود جاده کردن صاف و موانع برداشتن اولی که بود نظرمان مورد هدف چند امروز جلسه در
 و زبتان تانستانیّ  متورد در اساستی گذاریپایه یک، دیگری و( شد عر  که کاتین بیان با)

 . قرآنی کالم

 یک، متن این و است متن یک قرآن که است این دشومی مبتنی قبلی مطالب بر کهای مسأله 
 از نیتز دیگری بسیار نتایج. است روایی متن یک، (rhetoric) ادبی نگاه با. است روایی متن
 و اول مقاله، از جهان نبوی قرائت مقاالت در را هاآن ازای پاره که دشومی گرفته مطالب این

 اینجا در را مانده باقی نکته دو فقط امروز. کنممین تکرار را هاآن و امکرده ذکر، دیگر مقاالت
 .کنممی تمام را بحث این و کنممی عر 

 توضیح متن درباره باید ابتدا در ؟چیست« متن». است متن یک قرآن که است این اول نکته 
 منظتر از کته شده تشکیل متوالی هایجمله از متن: »کرد تعری  چنین توانمی را متن. دهم

 هتم با مرتبط پیوندهای، متن یک. هستند مربوط یکدیگر با تفکر یک تشکیل و زبان دستور
. نیستت متتن یچیتز هتر «.دهدمی نشان را پارادایم یک پیوندهای و ذهنی افق یک و است
 نظتر از علمتی تعریت  یتک متتن. نیستت متتن باشند، گذاشته هم کنار را هایینوشته اینکه
 را فکتر یک و باشند مرتبط هم با باید هاجمله. دارد شناسیمتن و هرمنوتیکی و شناسیزبان

 بایتد متتن. باشتد شتده مراعات آن در زبان دستور و دهند نشان دارد، سریان متن این در که
 ذهنتی افتق یتک ک  هر) دهد نشان را ذهنی افق یک و باشد هم با مرتبط پیوندهای رایدا

 که هستند زیادی خیلی امور بلکه نیست واحد امر یک، دارد وجود افق آن در که آنهه و دارد
 پارادایم یک پیوندهای و دهد نشان را این باید متن (دارند پیوند هم با و یکدیگرند با ارتباط در
 بته را ستاختار اصطالح و دهم توضیح پارادایم مورد در مفصل بصورت توانممین اینجا در. را

 گونتهاین اینجتا درمستامحتًا  متن بلکته نیستت ستاختار معنتای به پارادایم البته؛ برممی کار
 و اصتلی اجتزاء کته ینیتدبمی، کنیدمی بررسی را آن وقتی و دارد ساختار یک متن. گویممی

 ایتن، بکشتید را هتایشپایه از تا دو مثالً  اگر و است شده استوار دیگری بر یکی و دارد فرعی
 بته لزومتاً  نته استدالل ؛دارد هاییاستدالل و مفروضات و مقدمات. ریزد می هم به ساختار
 .دارد هاییگیری نتیجه و هاشدهگفته. فلسفی استدالل معنای

هتا را گتزار «هاو آنگونته هستت هاهستت گونتهاین»؟ کندمی کار چه« متن»، خوب بسیار 
 اینکه. دارد معنی، متن یعنی؟ چه یعنی های جهان را(های هستی. )نه الزامًا چگونگیکندمی
 متتن در واقتع در. «کندمی گزارر را هاو آنگونه گونهاین» یعنی دارد معنی متن گوییممی ما
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 تبعیتت کتردن بیتان دقصت یتک از متن». است چنانآن و چنیناین که کندمی گزارر کسی
 و دارد بیان قصد که هستید مواجه شخصی با، هستید مواجه متن یک با شما وقتی. «کندمی
 کستی یعنی :همین یعنی التفاتی حیث. «دارد التفاتی حیث» و کند بیان را چیزی خواهدمی
 حترف هتاآن بته معطتوف دارد و است نگاهش و دیدرس در، دارد توجه، دارد نظر اموری به
، متتن اینکته نته ؛«دهدمی خبر خواننده یا شنونده به گوینده طرف از را چیزی متن». زندیم

 از را چیتزی. استت ختاص متتن یک خود، خبری متن. نیست خبر متنی هر، نه. است خبر
 و است گونهاین، اینجا گویدمی که معنا این به دهدمی خبر خواننده یا شنونده به گوینده طرف
 و ارتباطی کنش یک متن،». ببینید متن در را دادن خبر قصد باید شما... است گونهآن، آنجا

 کته( ارتبتاطی کتنش) گیتردمی ارتباط کسانی با کسی. «است اجتماعی داده یک، نتیجه در
، آن از ختار  در چتون آیتدنمی بوجود متن، انسانی اجتماع از خار  در و آیدمی بوجود متن
 از متتن». دشتومی پیتدا انستانی اجتماعی زندگی در متن. دگیرنمی شکل ارتباطی کنش این

، گرفتت شتکل متتن یتک وقتی. «کندمی استمرارپیدا زمان طول در و است برخوردار تداوم
 . کندمی پیدا تاریخی بسط، بعدی هرمنوتیکرهای قول به. کندمی پیدا استمرار

 خواهنتد و یمختوانمی و ددنتخوانمی: دارد استتمرار استت متن یک که حافظ دیوان، ببینید
، متنها .اندیافته سامان شدن فهمیده برای متنها». است چیزی چنین یک واقع در ...خواند

 افتق یتک بتا، یدشتومی مواجته که متنی هر با شما« .کنندمی باز تفسیر و فهمیدن هایافق
 و فهمیتد یدبا که را منظری. دهدمی نشان شما به را منظری، متن آن. یدشومی مواجه جدید
 تفستیر چیتزی، گتذاردمتی شما و من چشمان مقابل در را شدنی فهمیده چیزی. کرد تفسیر
 در بایتد شتما: استت مهتم خیلتی مسأله این «.دهندمی نشان را فکر یک متنها» . را کردنی

 در معانی تداعی با صرفاً  که هاییجمله». است متن این که بگویید تا کنید پیدا فکر یک، متن
 تتداعی با جمالتی گاهی« .دهندمین نشان را فکر یک چون نیستند متن، شوند پیدا هم کنار

 شاعر که بینید می، کنیدمی دقت شما وقتی که هستند اشعار از بسیاری. ندشومی پیدا معانی
 موالنتا و نظترم بته. دشتومی بلند و نشیندمی مکرراً  کبوتری مثل و است معانی تداعی دچار

 در ارتبتاط کتردن پیدا که هست هم جهت همین به و است گونهاین موارد از خیلی در حافظ
 یک در ارتباط کردن پیدا گاهی حتی. است مشکل خیلی موالنا یا حافظ هایغزل ازای پاره
 معانی تداعی. اندگرفته شکل معانی تداعی اثر بر هاآن زیرا است مشکل هم اشعارر از بیت

 آن از عللی و دالیل به و آید می راذهن به معنایی، سرایدمی ای گویدمی که کسی که است آن
 هتااین که است ممکن و سوم معنای به دوم معنای از و دشومی منتقل دیگری معنای به معنا
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. آیتد می در آب از شیرین خیلی هم گاهی البته و ؛باشند نداشته هم با هم ارتباطی هیچ اصالً 
ای نمونته وگرنته ،نداشتتم فرصتت متن. باشتید داشته ذهن در شواهدی شما ازای پاره شاید
 و دهتد نشتان را فکر یک باید متن. گویندنمی« متن» آن به، حال هر به. آوردم می تانبرای

 هتاآن و آیتد می خوشش خیلی معانی تداعی باب از هایپرداخته آن از انسان. بگوید چیزی
 آن داختل از فکتری هیچ نهایتاً  اما – کندمی گور انسان و کشانندمی خود دنبال به را انسان
 نیتز و موضتوعی وحتدت، استت فکر یک آئینه، متن چون» جهت همین به. آید نمی بیرون

 پیرامون و است متمرکز موضوعی بر متن یعنی دارد موضوعی وحدت .«دارد قصدی وحدت
 قصتد از و استت مربتوط واحتد موضتوعی بته یعنتی دارد قصدی وحدت و است موضوعی

 یتک قاعتدتاً ، متتن». آشتوب نه، دشومی دیده قصد« یک» متن در. دشومی ناشی احدیو
 و استت متتن مرکتزی هستته، اصتلی موضتوع. دارد فرعتی موضتوع چنتد و اصلی موضوع

 اصتلی موضوع. دارند قرار اصلی موضوع با شده بندیدرجه ارتباط یک در فرعی موضوعات
 آن بته، کننتدهقتانع بیشتتر چته هر تحلیل با، ار متن موضوعات سایر بتوان که .است آن متن

 اصتلی موضوع با مستقیم غیر یا مستقیم نوعی به فرعی موضوعات« .برگرداند واحد موضوع
 آورنتده بوجتود یعنتی) متتن متاتن که است همان واقع در متن اصلی موضوع». ارتباطند در

 یتا گتویی دگتر، ودگوییخ است ممکن متن ماتن. است داده قرار خود غم و هّم  را آن، (متن
 . است مهم بسیار نیز نکته این« .کند گوییجهان

« کتانون»آوری و پت  از جمتع قترآن که است این مدعا و مطلب. است این «متن»، خوب
 یتک این. دارد کردیم ذکر اینجا در ما که را مشخصاتی این یعنی است شده متنی چنین شدن
 . کنید بررسی، آن مورد در بیشتر بعداً  توانیدمی شما که است مدعا

 



 1وحی اشاریت وبد و نه آوازی
( 5 ۀ، شمار1175) مدرسه ۀدر فصلنام «قرائت نبوی از جهان»سال پ  از انتشار مقالۀ  یک

هتایی از آن دربارۀ قرآن برخوردم کته بختش ایبه نظریه خسروناصر المسافری  زاددر کتاب 
قرائت نبوی از جهان دارد که صاحب این قلم پیش از آن با تتأمالت  ۀشباهت زیادی با نظری

به تقریر آن پرداخته است.  «قرائت نبوی از جهان»مقاالت  سلسله خود بدان رسیده بود و در
نگارنتده ستایت وب)کته در  «ختدا راز جهتان»هتای از سلسلۀ درس 99یا  97در درسگفتار 

هتای خشام. مدتی در این فکر بودم که بخسرو را توضیح دادهناصر ۀمنتشر شده است( نظری
سایت نیز بیاورم تا خوانندگان آن سلسله مقاالت از آن خسرو را در این وباصلی سخن ناصر

گاه شوند. اینک خوا زاد ز کتتاب خسرو را که اتوانند سخن ناصرنندگان گرامی مینظریه نیز آ
 :در زیر از نظر بگذرانند شده انتخاب( تابی محمودی،تهران، فروشیکتاب ناشر) المسافری 

 اندر بیان قول و کتاب حق سبحانه وتعالی»

گویند  آواز و حروف با رسول خدا سخن گفت و هپ  گوئیم که جاهالن امت گویند جبرئیل ب
راستته کته متر آن را رق گوینتد و انتدر آن روز قیامت نامته بدهنتد از پوستت پیه هر ک  را ب

الکرسی بر گرد عرر خدا نوشته است و عرر هزار  ةهای او نوشته باشد و گویند که آیرکردا
نشناستند و جتوهر معنتی ست و جز مر جسم را چیزی دیگر همیا بار بیش از چندین جهان

                                                                                                                                                              

 .1191بهمن  1تاریخ نشر اینترنتی: . 1
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د و بتر ظتاهر قتول داران علم حقیقت نشنوند و منتابع دیتوان گشتتنرا از خزینه کتاب خدای
بایستادند از علم حق دور ماندند و هر که روی سوی فصتل و رحمتت ختدای کنتد ستلطان 

 (.197، زاد المسافری ) «شیطان از او معزول شود

تعالی  ست که سخن خدای بشنود واجب آید که نوشتۀ خدایا و چون بر هر مردمی واجب»
الجرم این نوشته که سخن خدایست پیش از آمدن مردم انتدر  ،همیشه اندر عالم حاضر باشد

 (.209-201، زاد المسافری )« این عالم حاصل و حاضر بوده است اندرین عالم

حکم عقل سخن گفتن آفریدگار با مردم از راه کتابتت و معلتوم ه و گوئیم چون الزم کردیم ب»
م را فایده شنودن این سخن و کار کردن بر آن سپ  از گذشتن گردانیدیم مر خردمند را که مرد

تتن باشتد کته او  گتوی یتکست کز نتوع جتانور ستخنا زمان فانی او حاصل آید که واجب
مّیان خلق خواند، و قول آن  ۀتعالی مخصوص باشد تا مر نوشت بخواندن کتاب خدای او را بر ا 

، کسی را از آن نویسنده گوید آنهه گوید تن قول خدای باشد از بهر آنکه خواننده نوشته یک
مّیان مر آن گفته را بشنوند و مر نوشته را ببینند  (.205، زاد المسافری ) «تا ا 

ست که نوشته از نویسنده، ا خدای تعالی آفرینش عالم ]است[ این ۀاما برهان بر آنکه نوشت»
یتا بتر چیزهتای ختاکی و اثتر از آفریتدگار عتالم، صنعت بیرون آورده بر خاک هاثری باشد ب

هاست که بر اجسام عالمی پدید است و دیگر چیزی نیست جز ازیتن و ازیتن گفتت صورت
وِقِنین  و  »تعالی  خدای م  ات  ِلل  ِ  آی  ر 

ِفی األ   ون   و  ِصتر  ب  ال  ت  ف 
 
م  أ ِسک  ف  ن 

 
و اگتر قتول ختدای « ِفی أ

همتی نیتز  های شماست وزمین است و اندر نف  ها اندرکه آیت گویدمیهاست پ  هآیت
را که بدان با خلق ستخن گویتد واجتب آوردیتم و تت سبحانه تت خدای  ۀنبینند. و چون نوشت

ختدای  ۀسخن از نویسنده به اشکال باشد بر خاک چه شک مانده خردمند را اندر آنکه نوشت
نش اندر ایتن جستم کلتی و بینیم از آفریست که همیا که بدان همی با مردم سخن گوید این

ند بر آنکه دلیل بر درستی صانع حکیم مرید، ایتن صتنع اموالید او با آنکه جملگی مردم متفق
خدایست سوی  ۀپرحکمت است و پرآثار مرید است و چنان است که این مصنوع عظیم نوشت

 (.207-207، زاد المسافری ) «قولی کلی که من حکیم و مریدمه خلق ب

تعتالی ممتنتع و  کتابت و قول و آواز و حروف از ختدایه قول رسد یا به مردم یا به و علم ب»
ست ا خدای بر خاک ۀست و کتابت )از کتابت( اثری باشد نگاشته بر خاک و نگاشتا محال

الهتی را برخوانتد  ۀو آن این عالم محسوس است، پ  الزم شد بر هر کسی که مر این نوشتت
 (.211، افری زاد المس)
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ِک " :گویدمیخدای تعالی ه» ا ال  ِری م  د  ت  ت  ن  ا ک  ا م  ِرن  م 
 
وًحا ِمن  أ ک  ر  ی  ا ِإل  ن  ی  ح  و 

 
ِلک  أ ذ  ک  ال  و  اب  و  ت 

ِکن ل  ان  و  یم  ِ
ت اْل  تِدی ِإل  ه  ت  تک  ل  ِإنَّ ا و  اِدن  اء  ِمن  ِعب  ش  ن  ن  ِدی ِبِه م  ه  وًرا ن  اه  ن  ن  ل  ع  ِقیم  ج  تت  س  اط  م  ی ِصتر 

تور   م 
ِصیر  األ   ِه ت  ی اللَّ ال  ِإل 

 
ِ  أ ر 

ا ِفی األ   م  اِت و  او  م  ا ِفی السَّ ه  م  ِذی ل  ِه الَّ اِط اللَّ  [92شتورا: " ]ِصر 
تو خلق را  گویدمیصراط راه باشد و راه خدای که اشارت اندرین آیه بدان است و رسول را ه

انتد از طاعتت فرودینتان متر چیزها اندر آفرینش بر آن روندهنمای، این است که آن راه همی
 (.211-211 ،زاد المسافری برینان را )

روحتی بتود نته جستمی و آواز از تتت صلعم تت و اندر این آیه پیداست که وحی سوی رسول »
وازی و چون این حکم این آیه که وحی اشارتی بود نه آه جسم آید نه از روح پ  ظاهر است ب

اشارتی بود سوی این نوشتۀ الهی که عالم است از بهر آنکته متر رستانیدن هآواز نبود بهگفتار ب
تتن را نوشتته  مردم جز این دو، طریق سومی نیست و نمودن آفریتدگار متر آن یتکه علم را ب

ندیشته روشن کردن بود مر بصیرت او را بر وحی که بدو فرستاد از امر خویش تا اه خویش، ب
شگفتی عالم، و بیدار شد بر آنهه دیگتران از آن غافتل و خفتته بودنتد و  کرد اندر آفرینش بر

کسی رسد از واق  شدن بر چیتزی کته آن ه ندیدند چنانکه مانند آن ببدید آنهه دیگران همی
روشن که پدیتد آیتد متر کستی را بیترون از دیگتران،  ۀاندیشه بیش از آن بر او پوشیده باشد ب

م  » گویدمیهتعالی  که خدایچنان ت  ه   خ  تی اللَّ ل  توِبِهم   ع  ل  تی و   ق  ل  ِعِهم  و   ع  تم  تاِرِهم   س  ص  ب 
 
تی أ ل  ع 

او   ست و ا های ایشان مهریها و گورنیکوهد بدانهه بر دلو چون مر جاهالن را همی« ِ  ِغش 
نیست و  این قول دلیل است بر آنکه بر دل و گور رسول مهر. های ایشان پرده استبر چشم

های ایشان پرده است همی مر بر چشم هاآنبیند )چیزهائی که بر چشم او پرده نیست و همی
آن را نبینند و فضل رسول بر خلق به علم بود پ  واجب آید که بدین که بر چشم رسول پترده 

خواندن نوشته حاصل نشود پ  پیدا ه نبود مر او را علمی حاصل شد و علم از راه بینائی جز ب
ا خواندن و پیش شد که رسول به بر گرفتن آن غشاوه از چشم او توانست مر این نوشته الهی ر

نتوانست خواندن، و از این کتابت امی که بر چشم او نیز غشاوه بود مر این نوشته را همیاز آن
م  ی  "تعالی گفت  بود چنانکه خدای ه  تواًل ِمتن  س  تین  ر  یِّ مِّ

ث  ِفتی األ   ع  ِذی ب  و  الَّ اِتتِه ه  ِهم  آی  تی  ل  تو ع  ل  ت 
ِبین   ل  م 

ال  ِفی ض  ل  ل  ب  وا ِمن  ق  ان  ِإن  ک  ه  و  م  ِحک  ال  اب  و  ِکت  م  ال  ه  م  لِّ ع  ی  یِهم  و  کِّ ز  ی   [.2]جمعه: « و 

اندر این آیه نیز پیداست که پیش از رسیدن وحی رسول نیز اّمی بود و امی آن باشد که نوشتته 
پ  از بعثت و نبوت بر خلق، آیتات را خوانتدن گرفتت و  ویدگمیرا نتواند خواندن و چون ه

ست بر آنکه بدانهه پرده ا این سخن دلیل... بفرمودر تا مر ایشان را کتاب و حکمت بیاموزد
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از چشم او برداشت از امیان جدا شد و خواننده گشت مر کتاب را تا متر ایشتان را بتوانستت 
ل پیش از وحی بود و بر چشم کافران، نه پردۀ که( بر چشم رسو)آموختن و آن پوشش با پرده 

جسمی بلکه مانند آن پوشش امروز بر چشم هر کسی که نوشته نداند هست و آن پوشش کته 
یان افتاده است از چشم نویسندگان برخاسته است و پرده بر چشم امیان اندر خط بر چشم امّ 

 را و پوشش از چشم آن یک بشری بدان برخیزد که نفوس ایشان آراسته شود مر پذیرفتن علم
 ۀیید را و چون مر نوشتن تاتن که امی باشد از خط الهی بدان برخیزد که آراسته شود مر پذیرفت

تعالی جسم نیست نوشته او جز بنمتودن بهشتم  بشری را بشنودن آواز توان آموختن و خدای
یکتی گتور استت و علم رسد کتز او ه نتوان آموختن، از بهر آنکه مردم از راه این دو مشعر ب

دیگر چشم است و چون ممکن نیست کز خدای آواز شنوند جز آنکه اندر آفرینش بنگرنتد و 
تعتالی  مر جستن علم الهتی را نیتز روئتی نیستت چنانکته ختدای ،حق تفکر کنندهاندر آن ب

ت  ه  » گویدمیه ق  ل  ا خ  ا م  ن  بَّ ِ  ر  ر 
األ   اِت و  او  م  ِق السَّ ل  ون  ِفی خ  ر  کَّ ف  ت  ی  تا و  ِقن  ان ک  ف  ح  ب  اِطاًل س  ا ب  ذ 

ارِ  اب  النَّ ذ  تتت نتد و رستول مصتطفی ایانجملگی اندر نوشته الهی امّ هپ  گوئیم که خلق ب« ع 
 ۀپیش از آنکه روح القدس بدو رسید نیز از این نوشته امی بود و چون بتایید، خوانندتت صلعم 

بشتری  ۀنوشتته ند بتاهی امیانبشری بی نیاز شد و امت کز خط ال ۀخط الهی گشت از نوشت
تتر باشتد و بدان مفتخرند و معلوم است کاندر شهر امیان هرچنتد کته دبیتر کتم حاجتمندند

خدای یک خواننتده بتیش روا  ۀپ  اندر عالم که این شهر امیان است از نوشت .عزیزتر باشد
ل برخاست نبود مر این خط ابدی را تا عزت او بیشتر باشد و چون پرده از چشم بصیرت رسو

الهی را برخواند و بشناخت و آنهه مر خلق را بدان حاجت بود برخواند بر خلق  ۀمر این نوشت
هتا و رمزهتا انتدر مثتله زبان تتازی بته را ب« الهی»ها ها را و یکی از آن این معنیاین نشانی

 مد ازآن مطلع نتوانست شدن و چنین واجب آپوشیده نه مشرح و مصرح چنانکه هر کسی بر 
صتراط مستتقیم  تعالی رفت و بتر نیز بر سنت خدایتت صلعم تت حکمت و بدین معنی رسول 

را اندر این نوشته یافت که جملگی خلق از خواندن آن عاجز  گذشت از بهر آنکه سخن خدای
بودند پ  بر او واجب شد که مر این گفته را چنین گتذارد کته عتاقالن و مطیعتان و روشتن 

نیافتند تا عزت علما اندر امت باقی باشد چنانکه خدای تعالی عز او را  بصیرتان مر آن را اندر
 .باقی کرد است

 ؛بیان آنکه گفتار رسول خدا گفتار خداست
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کته متن گفتت کته اینگفتت و همیبر مقتضای این نوشته سخن همتیتت صلعم تت پ  رسول 
دای گفتت و خت ۀو راست گفت از بهر آنکته آنهته گفتت از نوشتت گویدمیخدای ه گویممی

نامه آنهه از نوشته همی برخواند از گفتار نویسنده  ۀگفتار او باشد و خوانند ۀنوشته از نویسند
از خدای گفت قول خدای بتود بتی تت صلعم تت گفته باشد. پ  درست کردیم که آنهه رسول 

دیم که زبان باشد چنانکه جاهالن گفتند تا بر عجز ناستا تعالی را آواز و کام و آنکه مر خدای
اند بر این عجز بدانیم که چگونه گفت و لیکن گوئیم که او گفت چنانکه ضعفای امت ایستاده

اوست  ۀنهه اندر اوست نوشتآ گاه گوئیم که آفریدگار عالم نویسنده است و عالم وو جهل، آن
ست از گفتتار ختدای ا این نوشته است و گفتار رسول عبارت ۀاو خوانندتت صلعم تت و رسول 

راه این کتابت گفتست و روح رسول روحیست برتر از روح مردم کته او بتدان مخصتوص  کز
پ  رستول  .وحی برتر از ایشان مخصوص است است چنانکه مردم نیز از جملگی حیوان بر

خدای همهنانکته متر ه تر کسی است بخدای است نزدیک ۀنوشت ۀکه او خوانندتت صلعم تت 
دیکتی آشتنائی و دیگتران کته نوشتته را نتواننتد زک باشتد ننویسنده نزدیته خواننده از مردم ب

خواندن از نویسنده دور باشند دور بیگانگی و مر سخن آن نویسنده را جز از زبان آن خواننده 
 نتواننتد را آن کتهالهتی را بخوانتد بتر همته متردم  ۀنتوانند یافتن و مر رسول را که او مر نوشت

 .را بر ناخوانندگان است بشری خط خوانند که فضلست همان خواندن

 ؛الهی را که آفرینش است کسی تمام برنخوانده است ۀنوشت

الهی را که آفرینش است کسی تمام بر نخوانده است و معانی را کته  ۀگوئیم که مر این نوشت و
 بر اندخواندهاز رسوالن ازین نوشته مقداری بر اندر این نوشته است نهایت نیست و هر کسی

معنی را بیشتر یافته است و مر او را بر دیگر رسول  نوشته این از هرکه و اندیافته که تایید ۀانداز
تد  »  :گویتدمیکه مر آن معنی را کمتر یافته است فضل بوداست چنانکه ختدای تعتالی ه ق  ل  و 

وًرا ب  ود  ز  او  ا د  ن  ی  آت  ض  و  ع  ی ب  ل  ین  ع  ِبیِّ ض  النَّ ع  ا ب  ن  ل  ضَّ ن آنوشته باشتد و از  و زبور [99اسراء: ] «ف 
تان  »است که همه رسوالن گفتند و اندر قرآن ثابتست که سخن خدای سپری نشود  تو  ک  ل  ل  ق 

تد   ِلتِه م  تا ِبِمث  ن  و  ِجئ  ل  ی و  بِّ ات  ر  ِلم  د  ک  ف  ن  ن  ت 
 
ل  أ ب  ر  ق  ح  ب  ِفد  ال  ن  ی ل  بِّ اِت ر  ِلم  اًدا ِلک  ر  ِمد  ح  ب  و اگتر « ًداال 

وان کردن و اگر ۀ خدای نتدند و درختان قلم، همه تمام شود و شرح نوشتدریاها همه مداد گر
هتا و کسی گوید که اندر قرآن سخنانی هست که آن اندر آفرینش نوشته نیستت چتون قصته

ها از فرعون و موسی و جز آن جواب او آن است کته گتوئیم بنیتاد کتتاب ختدای بتر حکایت
حکام است و تعلق آن ب  از آن اندر و نیست دین اصول حکایات و قصص و است امر و نهیه ا 
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چیزی نوشته نیست و احکام که آن اصول دین است بر مقتضتای  معصیت و طاعت و احکام
 گویتدمیتعالی که ه آفرینش است بی هیچ تفاوتی و درست کند مر این دعوی را قول خدای

ت" م  ک  ح  ات  م  ه  آی  اب  ِمن  ِکت  ک  ال  ی  ل  ل  ع  ز  ن 
 
ِذی أ و  الَّ اته  تاِبه  ش  ت  تر  م  خ 

 
أ تاِب و  ِکت  م  ال 

 
تنَّ أ پت   "ات  ه 

حکام است در کتاب و حکایات و قصص مانند اخبار( و قصص است و متابعت آن واجب ) ا 
تون  " گویدمینیست بلکه متابعت احکام واجبست چنانکه ه ِبع  تَّ ی  غ  ف  ی  وِبِهم  ز  ل  ِذین  ِفی ق  ا الَّ مَّ

 
أ ف 

ه  ا ه  ِمن  اب  ش  ا ت  ن  م  ِفت  اء  ال  ِتغ  ِویِلهِ  ةِ ب 
 
أ اء  ت  ِتغ  اب   (.219-211، زاد المسافری ) "«و 



 1هویت شیعه وبدن
شیعیان باید هویت شیعه بتودن ختود را کته یکتی از  کندمیتأکید  الله ناصر مکارم شیرازی. آیت1

است، با تمام وجتود و استتفاده از همتۀ امکانتات بته صتورت  ارکان آن نصب حاکم از سوی خدا
المللی همیشه حفظ کنند و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بته همتین جهتت رسمی و بین

 .عشری اعالم کرده استمذهب رسمی این جمهوری را تشیع اثنی

نداخت که وی تا چنتد وگوهایی ااین اصرار ایشان، صاحب این قلم را به یاد یکی از دیدارها و گفت
گذار جمهوری اسالمی ، بنیانسال پ  از پیروزی انقالب هر چند وقت یک بار با آیت الله خمینی

ستخنانی بته متن « هویت شتیعه بتودن»ایران، داشته است. در یکی از این دیدارها ایشان در باب 
 هتاآنفکران ایشان مروز آقای مکارم شیرازی و همکلی نقطه مقابل آن نظرها است که اگفتند که به

 .کنندمیرا تبلیغ 

کشورهای  ۀوزرای خارج ۀاعالم شد که کنفران  ساالن 1197چند ماه پ  از پیروزی انقالب . 2
ها چون روابتط ایتران و متراکش بته ستبب اسالمی در کشور مراکش برگزار خواهد شد. در آن ماه

 ،فراری ایران تا حدودی تیره بود، دکتر ابتراهیم یتزدی راکش از شاهای سلطان ممیزبانی چند هفته
بته متن  ،در آن کنفتران  شترکت کنتد خواستت شخصتاً دولت موقت بتود و نمی ۀکه وزیر خارج

بته صتورت یتک  ی دکتر کمال خرازیپیشنهاد کرد همراه چند نفر از وزارت خارجه و به اتفاق آقا
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ها و ضتمن ستخنرانی ،ت ایرانی در آن کنفران  شرکت کنیم و متا هتم رفتتیم. در آن کنفتران هیئ
گوهایی که داشتیم چند تن از وزرای خارجه کشورهای اسالمی یک پیشتنهاد بته متن ارائته وگفت

 .در ایران در میان بگذارم کردند و خواستند آن را پ  از بازگشت از مراکش با رهبران انقالب

رفتتم و آن پیشتنهاد را بته  گزارر سفر خدمت آیت اللته خمینتی ۀپ  از بازگشت، من جهت ارائ
 :ایشان ارائه کردم. پیشنهاد این بود

به همین جهت بستیار . نه فقط شما شیعیان ایران ،جهان اسالم است ۀانقالب ایران متعلق به هم»
در آن  ب است که شما ایرانیان در قتانون اساستی خودتتان روی تشتیع تأکیتد نکنیتد و متثالً مناس

ننویسید مذهب رسمی جمهوری اسالمی ایران مذهب شیعه است. بگذارید انقالب شما و کشتور 
 .«شما و حکومت شما رن  و بوی یک مذهب خاص را به خود نگیرد

خودشان را اهتل  هاآناگر : ، ایشان در پاسخ من گفتندالله خمینی گفتموقتی این پیشنهاد را به آیت
ننامند و فقط بگویند ما مسلمان هستیم ما هم ختود را  ...سنت، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی و

گوئیم مسلمان هستیم و در قانون اساسی هتم متذهب شتیعه را متذهب نامیم و فقط میشیعه نمی
گذارند ما هم ناچتاریم بگتوییم متا ها را بر خود میین ناما هاآن، اما تا کنیممیرسمی کشور اعالم ن

 .شیعه هستیم

 !ایمکجا بودیم و از کجا سر در آورده



 1ازسوی خدا منصوب نشهد است؟ چگونه بدانمی اوببکر بغدادی
انتد چنتین اخیر درباب حکومت گفتته که در روزهای لباب مطالب آقای ناصر مکارم شیرازیلّب 

براساس یک سلسله مبانی و دالئل کالمی و فقهی، مسلم استت کته حتاکم مستلمانان در  :است
همه عصرها باید از سوی خدا منصوب شود و نه از سوی متردم و احتراز منصتوب بتودن شتخص 

 .معین هم با همان مبانی و دالئل ممکن است

 :پرسممن از ایشان می

ای از مبتانی و دالئتل )حاکم داعش( هم همین مدعای شما را دارد و براساس پاره بغدادیابوبکر 
از سوی خدا منصوب شده  کندمیادعا  2،که شبیه همان مبانی و دالئل شما است ،کالمی و فقهی

خدا منصتوب نشتده توانید با حفظ مبانی و دالئل ثابت کنید که او از سوی است. شما چگونه می
اید جتواز ایجتاد در این صورت بدانید با این فتوا که داده ،است؟ اگر نتوانید این مطلب را ثابت کنید

 !ایدهر  و مر  در سراسر جهان اسالم را صادر کرده
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 1زوال تدریجی یک وتمه 
فقهتی و قتدرت . با ورود افکار و علوم سیاسی جدید به ایران در آغاز قرن بیستم، نظام شتریعت 1

سیاسی ت اجتماعی فقیهان شیعه، که پیوند بسیار محکم با قدرت نظام استتبدادی حتاکم داشتت، 
مورد تهدید قرار گرفت. این تهدید به ایتن ستبب بتود کته آن افکتار و علتوم بتر ضترورت تحقتق 

 ۀهای مسئوالنه همتحکومت از طریق انتخاب مردم و ِاعمال حقوق آزادی« مشروعّیت سیاسی»
راد جامعه و برابری همه آنان در برابر قانون و مشروط ساختن قدرت حکومت با قانون و توزیتع اف

با نظام شریعت فقهی و قدرت  هااین ۀو هم کردمیتأکید  هااینقدرت و عدالت اجتماعی و مانند 
 فقهیان در تعار  بود. ۀگسترد

چتاره ایتن بتود کته گفتنتد غیتر از  ای اندیشتیدند؛ آنفقیهان شیعه برای رفع این تهدیتد چتاره .2
مشتروعیت »دیگری به نام  ۀلئکه به انتخاب مردم مربوط است، مس ،مشروعیت سیاسی حکومت

وجود دارد و این مشروعیت اصاًل به انتخاب مردم و حقوق افتراد جامعته مربتوط « دینی حکومت
ان بته حتاکم عرفتی آید و راه تحقق آن این است کته فقیهتنیست. این مشروعّیت از سوی خدا می

 حکومت دهند، آن را تأیید کنند و آن را مشروع سازند! ۀمنتخب مردم اجاز

 1197مشتروعیت سیاستی، بتا پیتروزی انقتالب  هاین مّدعا، یعنی افزودن مشروعّیت دینی بت .1
 ای گرفت و وارد قانون اساسی ایرانکه به رهبری یک فقیه اتفاق افتاده بود، دوباره جان تازه ،ایران
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تّدعای فتوق بحث ۀگتذرد دربتارکته از پیتروزی انقتالب ایتران میه شد. در این چهار دهت هتا و م 
بته  هتاآندفتاع علمتی از  قبول و قابتل قابل ۀهای فراوان درگرفته است که تاکنون هیچ نتیججدل

االجزاء مشتهور دست نیامده است. آخرین سخن در این باب همین عبتارت نتامفهوم و متنتاقض
 .«آید و مشروعّیت از سوی خدامقبولیت از سوی مردم می»اند: گفته است که

سیاست ایتران اتفتاق افتتاد واقعیتتی استت  ۀسال گذشته عماًل در صحنچهل اّما آنهه در این  .1
ند. آنهه در این متّدت در ایتران رخ داده کردمیکاماًل متفاوت با آنهه فقیهان در آغاز انقالب تصور 

هتای سیاستی فتراوان ناپذیر گستترده و چالشهای مکّرر و ِاجتناب: انتخاباتهستند هاایناست 
هتای هتا و مرجعها، رشد گسترده و سریع گروهدادنهای رأیتر شدن مستمر مالک، عقالنیهاآن

و بتاالخره بتاالتر  ،کننتدمیهای اخیر رهبتری ها را خصوصًا در سالسیاسی غیردینی که انتخاب
این مسائل با مشروعیت  ۀهم .و فرهنگی آحاد مّلت ایران ،ت سیاسی، اقتصادیرفتن مدام مطالبا

موجتود در  ۀو مشتکل پیهیتد مسألهها اند و نه با مشروعّیت دینی. چنانکه حل دهسیاسی مربوط
وری هوشمندانه از عقالنّیتت و از علتوم و سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد ایران که تنها با بهره

 ۀالتتزام بته توستع ۀو دیپلماسی حاکم بر جهان امروز مّیسر است، فقط در ستایفنون عصر حاضر 
مشروعّیت سیاسی حکومت در ایران ممکن و مقتدور استت و تبلیتغ و تترویج مشتروعّیت دینتی 

 .کندمیحکومت ایران و اصرار بر آن هیچ مشکلی را در این ابواب حل ن

آن  ۀسی حکومت در ایران و ضرورت توسعبدیل مشروعّیت سیاآفرینی بیدر حال حاضر نقش .9
 ۀکته روزگتاری چتون یتک ایتد ،تا آن اندازه آشکار گردیده که موضوع مشروعیت دینی حکومتت

رسد به نظر می« توّهم»، امروز چنان بالاثر شده که چون یک کردمیآسمانی بر سر ایران حکومت 
 تدریج در حال زوال کامل است.که ناگهان پیدا شد و به

افه کردن مشروعّیت دینی بر مشروعّیت سیاستی، از آغتاز هتیچ مبنتای فلستفی و الهیتاتی اض .5
پ  از اصالت پیدا کردن مشروعیت سیاسی حکومت و آرای مردم در ایران، نوبت  .محکم نداشت

 .رویمسوی روشنایی میبه اصالت پیدا کردن حقوق بشر در ایران خواهد رسید. ما به



 1 تنها راه حاممیت ملت و نجات کشور استتفسری حقوقی قاونن اسایس
سیاستی در ایران، بر اهل نظر پوشیده نبود که وصل کردن قدرت  1197. از آغاز پیروزی انقالب 1

زمینی به یک  ۀو آن را از یک پدید کندمیبه خداوند در مقام نظرپردازی، طبیعت قدرت را عو  ن
بتر  هاانستانافتتد حکومتت در روی زمتین اتفتاق میسازد و آنهه عمتاًل آسمانی مبّدل نمی ۀپدید

شر، نه عصتمت زند و هم سر می هاآنئی که هم خیر از هاانسانست و نه هیچ چیز دیگر. هاانسان
اثتر  هتاآنهتم در انتد و علمی دارند و نه عصمت عملی، هم محکوم تحوالت و تغییرات اجتماعی

گردنتد و هتر رت افراد، تنها اثرگتذار در زنتدگی اجتمتاعی به صو توانندنمیگاه اما هیچ ،گذارندمی
سازد و هم جامعه میقدرت سیاسی در دست آنان هم آنان را تباه  ۀاندازه هم صالح باشند تمرکز هم

که بدون استثناء آنهه را سیاسی کشور ما رخ داد  ۀسال گذشته اتفاقات زیادی در صحن سیرا. در 
شتدت تکتان داد چنان بتهآنحوادث دو ماه اخیر کشور بود که جامعه را اما این  ،دادگفتم نشان می

ایران را از جلو چشمان اکثریتت های توهم الهی بودن قدرت سیاسی در جمهوری اسالمی که پرده
های هتای دینتی و هالتهو لعابرنت   ۀرغم همتمردم ایران کنار زد. این حوادث نشان داد که علٰی 

جمهوری اسالمی ایران هم ماننتد  ،سپهر سیاست در ایران را پوشانده بودسال تمام  سیقدسی که 
آمیخته با خیر و شر استت کته محتور پدیدۀ سیاسی زمینی  های سیاسی دیگر جهان یکنظام ۀهم

مسائل و مشکالت قدرت استت و نته اصلی آن ساختار قدرت و مسائل و مشکالت آن هم همان 
زشت و زیبای تحتوالت قتدرت نبتود، یدیم آشکارا جز مقتضیات چیز دیگر. آنهه در این دو ماه د
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ی هاانسانزمینی و خاکی که حامل آن  ۀقدرت در همان مفهوم فلسفه و علوم سیاسی، همان پدید
فرشتگان، همان قدرت که اگر دست فیلسوفان بیفتتد جایز الخطا، شرور ویا خیرخواه هستند و نه 

وری قدرت که برای مصون ماندن از شترور آن و بهترهازد، همان سرا عقیم می هاآنتوان فلسفیدن 
مهار کرد، همان قتدرت  هاانسانکار عقالنی به دست خود از منافع آن حتمًا باید آن را با یک سازو

سپرد و باید آن را در میان نهادهتای گونتاگون حکومتت تقستیم آن را به دست احدی نباید  ۀکه هم
های آن نباید جدا ساخت. همان قدرت سیاسی گاه از مسئولیتهیچآن را  کرد و اختیارات ناشی از
و شتهروندی افتراد  ،بخشیدن به حقتوق سیاستی، اجتمتاعی، اقتصتادیزمینی که تنها با اصالت 

توان چه از نظر دینتی و چته از نظتر ناظر یا مدیر در باالی هرم قدرت میجامعه و نه گماشتن یک 
 خشید.بسیاسی به آن مشروعیت 

نشده است. دریده  هاآندانم هنوز کسان زیادی در کشور ما هستند که پردۀ توهم . با این همه می2
های شخصی، دادههای چشمان خود را خوب باز کنند و دور از حّب و بغض خواهممیمن از آنان 

، ختوب دهندمینشان  ها خود رااصطالح پدیدارشناسان، چنانکه این دادهسیاسی دو ماه اخیر را به
 نگاه کنند. حوادث سیاسی دو ماه اخیر چنین هستند:

جمهوری( )ریاستچهار انسان از جن  ما آدمیان جایزالخطا برای به دست آوردن قدرت سیاسی
دستت زدنتد. دوازده وارد میدان شدند و مانند همۀ کشورهای جهان بته انتواع مختلت  تبلیغتات 

را  هتاآنداوطلبان صتالحیت عنوان شورای نگهبان پ  از حذف سایر هانسان جایزالخطای دیگر ب
تلویزیونی آشکارا بتا یکتدیگر های تأیید کردند و کارزار تبلیغاتی شدت گرفت. کاندیداها در مناظره

زمینتی انستانی  ۀهمتین جامعتبه نبرد سیاسی پرداختند و دربارۀ مشکالت و مسائل فعلی و آینتدۀ 
سیاسی دیگر جهان نف  یکتدیگر را های مناظره ۀی خود سخن گفتند و مانند همهاایران و برنامه

جلب آراء بینندگان جعبۀ جادوئی تلویزیون بند آوردند و از هر ترفندی برای شکست دادن رقیب و 
فساد مالی متهم کرد و آن دیگتری او را کستی نامیتد دیگری را به اتکا بر مافیای  یکیبهره گرفتند. 

زدگی ، ستومی از فالکتتگویتدمیدروغ  هتاآنبته و آشتکارا  کنتدمیدر چشم مردم نگاه  که خیره
خره دیتدیم کته بتاال. و ...گفتت و چهتارمیسوء مدیریت دولتت ستخن  ۀاقتصاد کشور در نتیج

ی جایزالخطاینتد و نته هاانستان استتثنابتدون  هتاآن ۀصدهاهزار طرفداران چهتار نتامزد کته همت
و هیجتتان انتخابتتات بتته صتتورت گذراندنتتد، شتتور  هتتاناادی را در خیابهای زیتتفرشتتتگان، شتتب

، انتخابتات 77خترداد  22جمعته ای سراسر ایران را فراگرفت و به او  خود رسید. صبح سابقهبی
تشخیص انسانی و زمینی ختود و نته های رأی رفتند و با ها انسان پای صندوقآغاز گردید. میلیون
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هتای تئهتای اجرائتی و هیتئدادند، هیآسمان! به فرد موردنظر خود رأی  گیری از غیب وبا الهام
های رأی نشستته دار پتای صتندوقبغضو حّب و  جایزالخطاای انسان نظارت، یعنی باز هم عده

های رأی رفتند تا مبتادا در ایتن نامزدها به حوزهنامزدها برای حراست از آراء  ۀبودند، هزاران نمایند
کت  در  ستیمای جمهتوری استالمی ایتران کته هتیچی، رقیبان تقلب کنند. صتدا و کارزار سیاس

تردیتد نداشتت بتا تمتام تتوان، کتارزار سیاستی و کار کشتور طرفداری مطلق آن از جناح محافظه
ها بته نمتایش گذاشتت. گیریترفندها و هتدفتحوالت قدرت در سرزمین پهناور ایران را با انواع 

امتا پت  از چنتد ستاعت وقتتی  ،پایتان رستیدا میلیون نفر با مسالمت به هگیری با شرکت دهرأی
ها و تردیدها با قوت تمام سراستر فضتای شبههوزارت کشور به اعالم نتایج آراء پرداخت، شک و 

بته جشتن و پتایکوبی  هانانامزد ظاهرًا پیروز در خیابایران را پر کرد. یکشنبه هزاران انسان طرفدار 
ی تهران آمدند و بتا تظتاهرات هانادیگر به خیاب ۀدهندرأیز دوشنبه هم صدها هزار پرداختند و رو

 سابقه شروع شد.های شدید و بیو کشمکشآرام به نتایج انتخابات اعترا  کردند 

یافتت. اکبرهای شبانه هم به تظاهرات آرام خیابانی اضافه شتد و اعتراضتات همهنتان ادامته الله 
جمهتوری تهتران گترد آمدنتد تتا رهبتر  ۀها هزار نفر در نمتاز جمعتا رسید و دهخرداد فر 29جمعه 

تحلیل کاماًل های خود یک تجزیه و نماز و خطبه بخواند. ایشان در خطبه هاآناسالمی ایران برای 
دخالت فرشتگان و سیاسی زمینی از انتخابات به عمل آورد، نه ادعای الهام از غیب داشت و نه از 

شتور و شتوق سیاستی آسمانی در انتخابات سخن گفت. محور بیانات ایشان تمجیتد از  نیروهای
ملتی، تأییتد انتخابتات مردم، تقبیح مداخالت خارجی و انقالب مخملی!، ضرورت حفظ وحدت 

از رئتی  مجمتع جمهتور منتختب و دفتع تهمتت شده و طرفتداری از تفکتر و عمتل رئی انجام
ایتن  ۀخیابتانی بتود. همتمکین به قانون و توق  تظاهرات تشخیص مصلحت نظام و درخواست ت

یک رهبر سیاسی صورت وسیلۀ سخنان بررسی مسائل تحوالت قدرت سیاسی در کشور بود که به
 گونتهایندینتی دیگتر. مبتانی نه از کتاب و سنت اخذ شده بود و نه از هیچ منبتع  هااینگرفت. می

سیاستتمداران  ۀوجود دارد و همم سیاسی بشری و زمینی ها فقط و فقط در علوها و تحلیلبررسی
. امتا زنندمیها و از همین حرف کنندمیها استفاده و رهبران دیگر جهان هم از همین سنخ تحلیل

 ،خترداد 10 ،ها پایان نیافت. عصر شنبهاعترا ها و ها فصل الخطاب نشد و کشمکشآن خطبه
ای از شتهرهای دیگتر بته بترای در تهتران و پتارهه انتخابتات ها هزار انسان معتر  بتبار دیگر ده

های گترم و پلی  و غیرپلی  مسّلح بتا ستالحاما این بار هزاران  ،آمدند هاناتظاهرات آرام به خیاب
بتر  هاآنشدت عمل آن نیروها به او  خود رسید و ص  کشیده بودند. متأسفانه  هاآنسرد در برابر 
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گناه زیتادی کشتته شتدند و صتدها نفتر زخمتی بیی هاانسانک کردند، روی تظاهرکنندگان شلی
 گردیدند و هزاران نفر بازداشت شدند.

شدید سابقه، و تدبیرات امنیتی سانسور مطبوعاتی بی ،هاحساب و کتاب، ارعابهای بیبازداشت
سراستر وری در آاز همه سوی بر سرزمین ایران حاکم گردید و اوضاع بسیار نامطلوب، تلتخ و رنتج

خطرنتاک پایتان خواست راه حّلی پیدا شود و این وضعیت کشور پدید آمد. هر آدم عاقلی دلش می
نماز جمعه  ۀبرای اقامدیگر فرا رسید و رئی  مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۀیابد. یک روز جمع

های متفتاوت، موافتق یشگراها هزار نفر البته این بار با تفکرها و به دانشگاه تهران رفت. باز هم ده
نه ادعتای برختورداری از الهتام های وی نشستند. این خطیب هم و معتر  انتخابات پای خطبه

هم یک تجزیه و تحلیتل عقالنتی و غیبی داشت و نه به استدالالت دینی و فقهی پرداخت. ایشان 
است و بایتد آن را پدید آمده « سیاسیبحران »زمینی از اوضاع سیاسی کشور داد و گفت در کشور 

.اعتراف به 1مدت پیشنهاد کرد: عملی کوتاهراه حل  الحساب چهاربا عقالنیت حل کرد. وی علی
های عمتومی و سانستور شتدید موجتود از رستانه. برداشتتن 2وجود بحران سیاستی در کشتور؛ 

. دلجوئی 1 . آزاد کردن دستگیرشدگان؛1معترضان؛ خصوصًا رادیو و تلویزیون برای بیان نظرهای 
ها به کار بسته نشد و اعترا  و التهاب متأسفانه این راه حلدیدگان تظاهرات. از قربانیان و آسیب

شدگان تظتاهرات فرارستید و آن روز ادامه یافت. روز چهلم کشتهبا عمق بیشتر در کشور همهنان 
 ۀای را هم روانعده ای معتر  به کشتار را مضروب و مجروح کرد وعدههم در بهشت زهرا پلی  

جمهوری مانتده بتود کته جستدهائی از به مراستم تنفیتذ و تحلیت  ریاستتزندان نمود. چند روز 
های آنان دادند و فضای اعترا  و التهتاب تشتدید شتد. در میتان خانوادهشدگان را تحویل کشته

ها و حتتی و شتتمعنوان مرکتز ضترب تهران اسم بازداشتگاه کهریزک به ۀالهویی مجهولهانازند
افتاد، آن چنان رسوائی غیرقابل توجیه به وجود آمد که  هانابدتر از قتل بر سر زبها و فجایعی قتل

 ،هتا مستئول بتودها و قتلضرب و شتم ۀکه خود برابر هم ،قضائیه ۀآن داده شد و قوفرمان تعطیل 
خره دانیان روشن شود. بتاالزن ۀروز سکوت دستور داد تا در طی یک هفته تکلی  همپ  از چهل 

ستابقه از صتدا و ستیمای جمهتوری هایی از یتک دادگتاه بیاما ناگهان صحنه ،شدندای آزاد عده
بار بود. دادگاهی که در آن حدود صد نفر از رجال پخش شد که نمایشی تلخ و تأس اسالمی ایران 

جی )بنتا بته دعتوی قتوه هتای ختارهای خیابانی و عوامل دولتکشور و عامالن تخریبسیاسی 
دهنده در کنار هتم نشتانده بودنتد. دانشتمندان با لباس زندان با وضعی تحقیرآمیز و رنجقضائیه( را 

اکنتون کته ایتن ستطور را کشور ایتن دادگتاه را فاقتد اعتبتار خواندنتد و در عتین حتال همحقوق 
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مکش عمیق دیگتری هتم بته دوم و سوم و چهارم این دادگاه نیز برگزار شده و کش ۀجلسنویسم می
 ها بر اعتراضات انتخاباتی افزوده شده است.دادگاهسبب این 

دیتده های دو ماه اخیر که با اجمال زیتاد در ایتن ستطور آن را تصتویر کتردم چته . در این پدیده1
های قتتدرت سیاستتی زمینتتی چتته چیتتز ها جتتز تحتتوالت و کشتتمکش؟ ایتتن پدیتتدهدشتتومی

اند تغییری در واقعیتت عریتان ای حاکمیت را رن  و لعاب دین دادهه عدههستند؟ آیا اینکدیگری 
های بشری پدید آورده است؟ آیا واقعیت ملموس غیر از ایتن استت کته تمتام موافقتان چالشاین 

کار و چتته معترضتتان انتخابتتات گذشتتته چتته روحتتانی و چتته غیرروحتتانی، چتته محافظتتهو 
جع تقلید و چه مقلتد، چته رهبتر و چته پیترو، بتدون چه سنتی و چه متجدد چه مرطلب، اصالح

هتای متفتاوت دینتی و غیردینتی و بتا اند که با انگیزهی جایزالخطاییهاانسانهمه استثناء همه و 
، کننتدمیو ضع  و با عقل و توان انسانی خود عادالنه یا ستمگرانه کتار سیاستی های قوت نقطه

و زیانبتار  ،غیراخالقتی، خطرنتاک هتاآنای از مفید و پتاره اخالقی و هاآنای از پارهکارهائی که 
ها و جنایتات ها و بازداشتتها، ضرب و جرحتردیدی در این هست که مسّببان این قتلاست؟ آیا 

هر قیافه و لقب و لباس هم که داشتته باشتند  ،را محکوم کردند هاآنعقالی جهان  ۀهمکه  ،فجیع
 ۀگر هستتتند کتته در همتتخشتتونتاز جتتن  همتتان کنشتتگران جدابافتتته نیستتتند و های تافتتته

آیا در این دو ماه، درهای آسمان باز شتد و بته  ؟کنندمیغیردموکراتیک جهان حکومت کشورهای 
الخطاب باشد چنانهه در عصر رسول خدا)ص( چنان دیده وحی فرود آمد تا آن وحی فصلکسی 

سال طبیعت قدرت سیاستی در ایتران  سیدت شد؟ آیا توجیه دینی قدرت سیاسی در ایران به ممی
تغییر داده است؟ آیا تنها موافقان وصل کتردن قتدرت سیاستی بته ختدا هستتند کته بترای نظتر را 

استدالالت فقهی دارند و مخالفان ایتن وصتل کتردن دالئتل فقهتی ندارنتد؟ آیتا بستیاری از خود 
آیا همتین امتروز بستیاری از مراجتع اند؟ سازی نبودهبزرگ دینی از آغاز مخال  این قدسیمراجع 

؟ چگونته و بته کننتدمیاند و از به رسمیت شناختن آن ختودداری نبه دولت دهم پشت نکردهدینی 
ای جدابافتته دانستت تتوان تافتتهمعنا نظام جمهوری اسالمی ایران و قدرت سیاستی آن را میچه 
ت استتت کتته در همتته حتالی کتته همتتۀ تحتتوالت سیاستتی آن آشتتکارا از جتن  همتتان تحتتوالدر 

 غیردموکراتیک جریان دارد؟کشورهای 

چته کستی »است و نه « چگونه باید حکومت کرد»در عصر حاضر که پرسش اصلی سیاست  .1
مشتروعیت عینتی و ختارجی قتدرت سیاستی،  ۀحکومت با ساختار عادالنت« باید حکومت کند

چنان بتا جتور ار عینی و خارجی حکومت و نه با عادل بودن حاکم. اگر ساخت کندمیسیاسی پیدا 
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حربته کته بتا ایتن  تواننتدنمیو جّباریت آمیخته شود که عقال آن را مشروع نشتمرند عالمتان دیتن 
روی حاکم آید آن را مشروع سازند. درست است که در کتاب و سنت مشروعیت از سوی خدا می

امتا ایتن رت سیاستی حکومتت، عادل تکیه شده و نه روی عادالنه بودن ستازمان و ستاختار قتد
حکومتت ها حکومت ،واقعیت علت تاریخی دارد نه بنای تئوریک. در محیط ظهور کتاب و سنت

مشتروع آن محتیط حکومتت ستتمگران را  یانتد یتا ستتمگر. عقتالافراد بود، افرادی که یا عادل
در آن « قتدرت ستاختار»شمردند. واقعیتی به نام شمردند ولی حکومت عادالن را مشروع مینمی

همان رور پیروی روز مورد توجه و شناخت اهل نظر نبود. کتاب و سنت هم در باب حکومت از 
زبتان فلستفه و علتوم کرده است و نه چیز دیگر. زبان کتاب و سنت در باب حکومت و عدالت نه 
لت از حکومتت و عتداسیاسی بل یک زبان اخالقی است که بر درک اخالقی مخاطبان این متون 

 در آن عصر بنا شده است.

وقتوع ه بتدر قانون اساسی یک خلتط ویرانگتر « والیت فقیه»در  فتوای  زدر کشور ما پ  ا .9
آورد. آمتدهای بستیار زیانبتار بته دنبتال گونه از این فتوا بود. این خلط پیپیوست و آن تلقی فلسفه

نظریه در باب اوی یک فلسفۀ سیاسی و چنین تبلیغ شد که این فتوا و مبانی آن در کتاب و سنت ح
متردم قترار دارد. بتا های سیاسی عصر و مثاًل حاکمیت مقابل سایر فلسفهدولت است که در نقطه

ضرورت کنتترل ستاختار و این تبلیغات زمینۀ توجه مردم ما به موضوع چگونه باید حکومت کرد و 
سیاستی و دینتی حکومتت شروعیت سازمان عینی و خارجی عادالنه قدرت سیاسی برای دوام م

پرستش اصتلی مؤمنتان در بتاب ما چنین تبلیغ کردند که  ۀبسیار ضعی  گردید. اقتدارگرایان جامع
غیرفقیته؟ ایتن تبلیغتات متردم متتدین سیاست این است که چه کسی باید حکومت کند، فقیه یتا 
گرفتت غافتل شتکل میتتدریج که بتهجامعه را از ساختار واقعی و خارجی غیرعادالنه حکومت 

نامشتروع سیاستی را پوشتاند، واقعیتات واقعیات نتامعقول و  کرد. حضور فقیه در رأس حکومت  
آشکار ستاخت. ملتت ایتران هنگتام تتدوین اسفباری که حوادث دو ماه اخیر تنها بخشی از آن را 

گونته چ» ۀلئکسی باید حکومت کنتد بته مستلۀ چه ئقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از مس
حکومتت و  ۀبته ستاختار و ستازمان عادالنتعبور کرده بود و بیش از هرچیتز « باید حکومت کرد

و نه به حاکم عادل، و به همین جهتت بتود اندیشید قدرت سیاسی و تحقق خارجی و عینی آن می
استتوار  هتاآنها و حقوق بر آراء مردم و آزادیمشروعیت سیاسی حکومت را  اسی  که در قانون اس

بتود کته بته آن « میثاق مّلی حقتوقی»مردم یک کردند و نه به عدالت حاکم. قانون اساسی در نظر 
هتای های گذشتته گروهکردند. متأستفانه در ستالرأی دادند و نه یک فتوای فقهی که به آن عمل 

 ،افقهی درآوردند و رژیم جمهوری اسالمی ایتران ر ۀصورت یک رسالاقتدارگرا قانون اساسی را به
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نامیدند که بته هتر «! نظام مقدس» ،سیاسی دیگر استهای که یک رژیم سیاسی مانند همه رژیم
ه تفسیر حقوقی ب« میثاق ملی»از قانون اساسی به عنوان قیمت باید آن را حفظ کرد. به جای آنکه 

ق هتا و حقتودادند و بتا ایتن کتار حاکمیتت ملتت و آزادیعمل آورند از آن تفسیر فقهی به دست 
کردند و وجوب اطاعت شرعی ملت از ولی امتر را بته مصّرح افراد جامعه در قانون اساسی را دفن 

اساسی را سکوالریسم نامیدند و آنان را که حکومتت در نشاندند. تفسیر حقوقی قانون  هاآنجای 
س سکوالرهایی خواندند که در مقابل یک نظتام مقتد کنندمیچهارچوب قانون اساسی را مطالبه 

 برداشت.را از میان  هاآناند! و باید ایستاده

او آماده دولت  ۀوظیف گویدمیجمهور چنان او  گرفته که اخیرًا رئی ها آنها و انحرافبدعت این
عنتوان یتک بتهقانون اساستی  ۀکردن مقدمات برای ظهور امام زمان)ع( است. این دعوی بر ریش

حقتوق متردم و حکومتی خود را تأمین  ۀبه جای اینکه وظیف جمهورزند. رئی میتیشه میثاق ملی 
امتام آن را تعجیتل فتر   ،جمهوری آمتدهریاستت ۀچنانهته در ستوگندنام ،کشتور بدانتد یاعتال

او زیترا فقتط  ،گتذاردو بدین ترتیب هر قانونی را که خواست زیر پتا می کندمیعصر)عج( معرفی 
 !دشومی داند که راه تعجیل ظهور چگونه هموارمی

سیاستی و قانون اساسی کشور ما بر اساس ضرورت دوام جریان عدالت در ساختار واقعی قدرت 
میثتاق ملتی، تفکیک قوا نوشته شده و نه براساس فتوای فقهی والیت فقیه. ساختار حقوقی ایتن 

گانه هقتوای ستو استقالل  هاآنوالیت فقیه را در چهارچوب حاکمیت آراء مردم و نظارت و کنترل 
قتانون  107نشانده است و نه بالعک  و باید بر همتین استاس تفستیر شتود. بته مقتضتای اصتل 

اعتبار حقوقی اساسی این آراء مردم است که به والیت فقیه در چهارچوب حقوقی قانون اساسی، 
مصّوب ملتت استت تعیتین قانون اساسی که را وظای  و اختیارات رهبر  ،110بخشد. در اصل می
تواننتد رهبتر را عتزل ملتت میتصریح شده که خبرگان منتختب  ،111. در اصل وندو نه خداده کر

حتّق »فصل سوم قانون اساستی که در  دشومیکنند. همۀ این اصول از این واقعیت حقوقی ناشی 
حاکمیت مطلق در جهان و انستان »داده شده و این چنین تقریر گردیده است: « حاکمیت به ملت

ک  حق  خویش حاکم ساخته است، هیچداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خ از آِن 
خدمت منافع فرد یتا گروهتی ختاص قترار دهتد و ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا در 

در قتانون اساستی نته از نظتام  .«کندمیآید اعمال میملت این حق را از طریقی که در اصول بعد 
اطاعت ملت از ولی امر. اینکه افرادی در حوزۀ عقائد و میان آمده و نه از وجوب مقدس سخنی به 

را واجب شرعی بدانند و جمهوری اسالمی ایران را نظامی زندگی شخصی خود اطاعت از ولی امر 



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 422

نیستت و عمتاًل هتم چنتین کستانی وجتود دارنتد. امتا آنهته مقدس شمرند، خود به خود مردود 
اتفاق افتاد سوءاستفاده از این اعتقادات در صتحنۀ زنتدگی افتاد ولی متأسفانه بایست اتفاق مینمی

ایتن  ۀهای اقتدارگرای کشور ما با مسلط کردن انحصارطلبانگروهاجتماعی و سیاسی عمومی بود. 
گفتتار، از جامعه در طول سالیان دراز و ایجاد یک فرهنت  سیاستی تکمفاهیم بر صحنۀ سیاسی 

بینتی شتده بتود ممانعتت شان که در قانون اساسی پیشاز حقوق سیاسیدیگران  مندی کاملبهره
تدریج ستاختار ها پوشاندند و بهممانعت هویت حقوقی قانون اساسی را از دیدهکردند. آنان با این 

هتای گونتاگون ها و لعابریزی کردند، آن را با رن پیقدرت سیاسی در کشور را  ۀکنونی ناعادالن
ای را در فضای جامعه پراکندند و زیر پوشتش آن جامعته را بخشیدند، توهم گستردهاست دینی قد
 .دور کردند 97انقالب های از هدف

کشتور متا ما کنار رفته و ماهیت عریان قتدرت سیاستی در  ۀهای توهم در جامعاکنون که پرده .5
روشتنائی کار برند تا این ه کوشش را بطلبان نهایت الزم است تغییرخواهان و اصالح ،آشکار گشته

دوبتاره در سیاستی کشتور تابیتده  ۀسیاسی پربرکت که با خون و رنج و مقاومتت ملتت بته صتحن
دموکراتیتک جهتان های ظلمت توهمات پوشیده نشود. در کشور ما هم مانند همۀ کشورهای پرده

 هتاآنحکومت و کنتترل  شدگی واقعی و خارجی قدرت سیاسی در میان نهادهای گوناگونتقسیم
چنانهه در  ،اجتماعی و مدنیهای از طریق نظارت افراد و گروه هاآنتوسط یکدیگر و کنترل همۀ 

ستپ  مشتروعیت دینتی بینتی شتده، تنهتا راه تتأمین مشتروعیت سیاستی و قانون اساسی پیش
« الحعمل صت»قرآن کریم حکومت است. کنشگری سیاسی اخالقی و کوشش در راه عدالت در 

پیش از آن مشروعیت سیاسی که  کندمیبه شمار آمده است. حکومت وقتی مشروعیت دینی پیدا 
رستد مشروعیت سیاسی ندارد. به نظر میحقیقتی غیر از  دینی)عقالئی( یافته باشد و مشروعیت 

 زدائی ازاساسی و ابطال تفسیر فقهی و قداستدر شرائط حاضر بازگشت به تفسیر حقوقی قانون 
استقرار حاکمیت ملت و تأمین مشروعیت سیاستی و ای است که برای قدرت سیاسی، تنها گزینه

طلب ملت ایران قرار دارد. نیروهای تغییرختواه و اصتالحروی  دینی حکومت و نجات کشور پیش
توجته  ،اندهای سیاسی خود قرار دادهاساسی را محور کوششکه اخیرًا بازگشت به قانون  ،جامعه

 تفسیر حقوقی قانون اساسی است و نه تفسیر فقهی آن.بخش است ند که آنهه نجاتکن



 1کمنیمرا وتصیه  ابن میمون« الحائرین ةدالل»خواندن کتاب 
به مناسبت مباحث مربوط به نبوت که در حال حاضتر در میتان متفکتران اهتل دیتن مطترح استت، 

. ابتن کنممیتوصیه  ابن میمون الحائری  ةداللها را در کتاب های مربوط به انواع نبوتن بخشخواند
تترین فیلستوفان و متکلمتان یهتودی استت کته ق( یکی از مهتم500-921م/ 1201-1119میمون )

هتای مشتهود در ها و ناهماهنگیناقضرا )رفع ت کتاب مقدس ای از معضالت فهمکوشش کرده پاره
یاهتای ؤکتاب مقدس و نقل رویدادهایی که ممکن نیست در عالم خار  اتفاق بیفتند( با طرح انواع ر

ایتن  ختود مقداالت الهیداتی و سیاسدی در کتتاب حل و فصل کند. اما استپینوزا هاآننبوی و تحلیل 
حل همتان معضتالت  اسپینوزا. کوشش ابن میمون را نپذیرفته و بر آن نقدهای جدی وارد کرده است

مورد نظر ابن میمون در کتاب مقدس را از این طریق پیش برده که همه انتواع اظهتارات نبتوی انبیتاء 
هتای روانتی هتای شخصتیتو تفاوتتخیل و تصورات و تصدیقات تخیلی آنان  ۀیهود را محصول قو

 .دانسته است هاآنو سوابق زندگی  هاآن

: نویستدمی مقداالت الهیداتی و سیاسدیدر کتتاب  گوی پیشتین گفتته بتودم استپینوزاودر یک گفتت
تتاب مراجعته دوباره به آن ک اما چند روز پیش که«. یاهای انبیاء یهود را باید تعبیر کرد و نه تفسیرؤر»

خود نقل کرده بودم در آن کتاب پیتدا کتنم. بنتا بتر ایتن آن  ۀاز حافظ توانستم آن جمله را که قبالً کردم ن
 .آورم تا دوباره سر فرصت با دقت آن را بررسی کنممیدر تعلیقاستناد را فعال به حال 
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 1سالم بر آن روح زبیا
 آوردمی در خشونت از سر وگرنه کرد سیراب «تعقل و تفکر» با باید را «ایمان» آموختم او از

ل/  نگاهداشت توانم چگونه او از چشم من  (سعدی) شدم ور دیده او دیدن به نظر کاو 

 ستخنی طباطبتایی عالمته کتل، معلتم و فیلسوف عارف زیبا، روح آن درباره خواهیدمی من از وقتی
 هتم هنوز من! نهشم را او یاد لذت و ننویسم او درباره و نپذیرم را خواسته این توانممی چگونه بنویسم،

 .هستم او افاضات و رفتار و شخصیت تاثیر تحت سخت

 بتود، قتم علمیته حتوزه در تفستیر و فلستفه بالمنتازع استتاد دراز سالیان که طباطبایی محمدحسین
 قابتل صتورت بته را فقهتی منجمتد فضای حوزه آن در فلسفه تدری  با او. داشت پربرکت وجودی

 حوزویتان بته قترآن تفستیر روشمند و تحلیلی تدری  با او. داد تغییر فلسفیورزی خرد نفع هب توجه
 ایتراد بتا او. حتدیث یتا و اصولی و فقهی متون نه و است «قرآن» اسالمی، معارف اساس که فهماند

 او یتاران و ارانتی تقتی دکتتر ماتریالیستم مصتاف به( پنجشنبه های شب در) فلسفه اصول هایدرس
 (.نشد تعقیب متاسفانه که) ساخت فراهم حوزه آن در را جدید کالم مقدمات و رفت

                                                                                                                                                              

 اطتالع بتدون کته جمتالت ازای پتاره ایتران روزنامته شتده چتاپ متتن ؛ در1191 آبان 21 تاریخ ایران روزنامه از نقل. به1
 .1191آبان  25ریخ نشر اینترنتی: تا .1؛ است شده آورده حاضر متن در شده، حذف نویسنده
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 بتدون. کترد بتاز ایتران در را غربی های فلسفه با «وگو گفت» راه مسلمان، فیلسوف یک عنوان به او
 تتا را هتاآن و داد تکتان اخیتر قترن در شتیعه هتای حتوزه در را دینی تفکر که ک  آن گویممی مبالغه

 فکتری فتراوان بتذرهای. دیگتر فترد هتیچ نه و بود طباطبایی شخص کرد جدید عصر وارد حدودی
 امتا داشتته گوناگون عوامل و علل گرچه است شکفتن و رشد حال در هاحوزه این در امروز که جدید
 گفتتم که عقالنی افاضات آن همه بر عالوه اما. است بوده طباطبایی هاآن باغبان نخستین تردید بدون

 ارتقتا را انسان روح او، حضور در بودن. بود اسالمی مثبت عرفان از «درخشان نمای» یک طباطبایی
 کمیتتی زمتان و فضتا از را تتو که یافتی درمی یکردمی گور را او عرفانی سخنان وقتی. بخشیدمی

 او زنتدگی. صتفت الگتو هتم و بتود تاثیرگذار بسیار هم بود ویوه کامالً  او شخصیت. است برده بیرون
 او مثتل توانستتیمی کتارای کته بتردیمی حسرت. است نیامده بر کتاب از او عرفان داد،می اننش

 .کنی زندگی

 حیثیتتی و متادی هتای چشمداشتت بتدون و فروتنی کمال در را خود بزرگ کارهای همه طباطبایی
 مختصتری التتالی  حتق از را خود معار متمادی های سال او که دانندمی او شاگردان. دادمی انجام
 تنگنتای یتک در 1197 انقتالب از پتیش. شدمی او عاید «المیزان تفسیر» چاپ از که کردمی تامین

 همتین جز آخوندی از من بود گفته بودند گذاشته فشار زیر اعالمیه یک امضای برای را او که سیاسی
 زنتدگی با او. بود طورهمین واقعا وی. گذارممی کنار هم را آن باشد الزم اگر و ندارم دیگری چیز لباس
. گترددمی تبتاه ایمتان شود چنین اگر و شود شغل یک نباید ایمان از گفتن سخن که دادمی نشان خود

 او. آورد درمتی خشتونت از ستر وگرنته کرد سیراب «تعقل» و «تفکر» با باید را ایمان دادمی نشان او
 دینتی معتارف تعلیم یا آموختن در را مقتع و تامل بدون و انضباط بدون و مبتذل زبان که دادمی نشان

 .دشومی زده عوام دین گرنه و گذاشت کنار باید

 بهتره آن از و داشتت حضتور فتراوان شتوق با او قرآن تفسیر جلسات در مدتی که سطور این نگارنده
 ختودم گذشته در وقتی چشیدمیای جرعه او با شخصی مصاحبت لذت از نیز گاهی و بردمی فراوان

 گذاشتته اثتر متن فکتری زنتدگی مستیر در دیگری شخص هر از بیش طباطبایی بینممی کنمیم تامل
 گونتاگون، داران لقب همه آن میان در مکردمی تحصیل قم علمیه حوزه در که سال 17 مدت در. است

 اندیشتیدن بته مترا ستال و ستن در جوانتان ختود، رفتار و منش و ها تدری  با که بود طباطبایی تنها
 عمتر یتک و شتدن صدرنشتین و القتاب کسب خط در افتادن و ظواهر در جمود از و کردیم دعوت

 .داشتمی باز کردن، ریاست
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 کته بتودم نرستیده ستالگی 20 بته هنوز. نکنم نقل را او از شیرین خاطره یک که آیدمی حیفم اینجا در
 دستت مشکل آن حل برای روز یک. آزردمی را ذهنم و داشت برنمی من از دست فکری دغدغه یک

 خانته در بته عصتر ستاعات از یکتی درای مقدمته هتیچ بتدون. زدمای نستنجیده و ناشیانه عمل به
 بفرماییتد گفتت متن به علیک و سالم از پ  و کرد باز را در و آمد او خود و زدم را در. رفتم طباطبایی

 غیتر که خدایی به توانیم چگونه که آمده پیش من برای سوال این است مدتی آقا گفتم. دارید کار چه
 آزارم مستاله ایتن و بپتذیرم را خدایی چنین توانم نمی من. داشت ایمان است جهان از جدا و جهان از

 طتور همتین بلی: گفت حقیقت جویای ولی ناپخته جوان من به و کرد تبسمی نیم طباطبایی. دهدمی
 ایشتان پاسخ این. داد توضیحاتی و نیست جدا جهان از خدا و ندارد معنا جهان از جدا خدای است،

 کتار چته ایتن کته شتدم شترمنده ختود پیش بعداً  اما. رفتم من و کردیم خداحافظی و کرد راحت مرا
 هتای سال در. شدم ایشان مزاحم و رفتم ایشان خانه در مقدمه بدون من که بودای نسنجیده و ناشیانه

 کتردم، تتر کامتل بتودم خوانده را آنهه خودم شخصی مطالعات با و خواندم اسالمی فلسفه وقتی بعد
 .فهمیدم بهتر بود گفته من به در دم که را ایشان مختصر توضیحات





 سومبخش 
 وگوهاگفت





 1هرمنوتیک و تفسری دیین از جهان
 سطور شد به طرح مباحث هرمنوتیک پرداختیدی

کستانی نتی برای دو سال بیشتر از پیروزی انقالب نگذشته بود که فهمیدم چارچوب تفکر فقهی س
ستوی یتک اند اسباب زحمت شده و مانع حرکت بهکه با حسن نیت ادارۀ کشور را در دست گرفته

هایی که در ایدهخواهند از دیدم مثاًل میگردد. میزندگی متناسب با عصر حاضر و دنیای امروز می
بیاورنتد، امتا در ایتن د وجو دموکراسی هست و از افکاری که در کالم و فقه شیعه هست تلفیقی به

آورد. متثاًل جتای میوجود  و مشکل به کندمیند و همیشه تفکر فقهی سنگینی شومیکار موفق ن
تعبیترات شتفاف، کته چنان مبهم و عتاری از این پرسش بود که چرا این تلفیق در قانون اساسی آن

قانون اساسی نوشتته ه در الزمۀ نوشتن یک قانون اساسی است، انجام شد؟ چرا همان مقدار هم ک
عمل، تفسیری کاماًل فقهتی توانست یک تفسیر نسبتًا دموکراتیک داشته باشد، در مقام بودند و می

موازین فقهتی آن را تفستیر کننتد. پیدا کرد و قانون اساسی هم شد مثل یک کتاب فقهی که باید با 
چتارچوب  خواهند ازرسند و مییبست مبندیدم مدیران کشور وقتی به جاهای خیلی حساس و می

ها را بتا همتان اصتطالحات فقهتی حلهم این راههایی بدهند باز حلتفکر فقهی بیرون بیایند و راه
                                                                                                                                                              

، 1 شتمارۀ ،مدرسده نامۀفصل شبستری، مجتهد با دباغ سرور و توکلیان جالل وگویگفت شدۀتصحیح متن  .1
 . 9281 سال
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بایست چارچوب تفکتر باشند، می پایبندها حلراهکه اگر به لوازم منطقی آن ، درحالیدهندمیارائه 
ارند. متثاًل گفتته شتد هروقتت ضترورت ایجتاب کنتد گذنمیفقهی را کنار بگذارند، اما آن را کنار 

گذاشت، رجم را وارد قانون جزا کردند ولی وقتی دیدنتد در دنیتا فالن حکم شرعی را کنار  دشومی
گفتند حاال که رجم موجب وهن اسالم است پت  در عمتل کنتارر سروصدای زیادی بلند شد، 

ان مجلت  امتری را ضتروری یتا اضتطراری گفتند اگر دوسوم نمایندگای گذاریم. در یک دورهمی
یک حکم شرعی را موقتًا تعطیل کترد. تتا اینکته در آختر فراتتر  دشومیتشخیص دادند، آن موقع 
وجود آمتده بتود تتا از  مصلحت نظام تشکیل شد. اول شورای نگهبان بهرفتند و مجمع تشخیص 
ی نگهبتان بگویتد، شترع گفتند آنهته شتورامجل  جلوگیری کند و میخالف شرع در مصوبات 

 کنتدمیعنوان شرع، اعتالم شود. بعدًا دیدند گاهی آنهه شورای نگهبان، بهاست و باید بدان عمل 
و میان مجل  شورا و شورای نگهبان تعتار   کندمیسیاست و اقتصاد ایجاد بست عملی در بن

بته مجمتع تشتخیص مجمع را تشکیل دادنتد و گفتنتد در ایتن مواقتع ارجتاع شتود . دشومیپیدا 
دیدم ، تصمیم بگیرند. من میدشومیآنجا، مطابق با آنهه مصلحت نظام انگاشته مصلحت نظام تا 

افتد این است که آقایان در مواقع زیادی فتتاوای مشتهور فقهتی را، کته آن را اتفاق میعماًل آنهه 
آن  هتاناعنوولی با ایتن خواهند کنار بگذارند و به تشخیص عقالنی عمل کنند نامند، میمیشرع 

آمد که اندیشۀ حاکم  انستجام درونتی نتدارد دست میگذارند. از این وضعیت صراحتًا به کنار میرا 
کتته  کنتدمیگرایی بتتدون پشتتوانۀ تئوریتک هستتند. وقتتتی کستی مطترح متدیران دچتار عمتلو 

ه چیست. خواهد با عقل تشخیص دهد که مصلحت یک جامعچنین است، درواقع میمصلحت 
خواهد مصلحت یتک جامعته را بتا عقتل تشتخیص دهتد، نتام ایتن کتار دیگتر آن فرد میاما اگر 

فقهی از کتاب سنت نیستت پت  چترا بایتد بترای آن کتار عنتوان فقهتی درستت کترد. استنباط 
در تفکر و عمل فقیهان مشهود بود و این سؤال را برای متن  تعار  و ناسازگاریهرحال، وجود به

طتور استت؟ درنهایتت، بته ایتن ؟ چترا اینگیردمیها از کجا منشأ که این ناسازگاریآورد پیش می
هتای ایشتان فهمهتا و پیشفر که ِاشکال کار در مبانی تفکر فقهتی آقایتان و پیشنتیجه رسیدم 
شدن به رفع ِاشکال باید این مبانی را مورد بررسی قترار داد. متوجته شتدم کته نزدیکاست. برای 

شان و اینکه این مبانی چه مشکالتی دارند توجه ندارنتد یتا ورز به مبانی تفکر فقهیسیاستیهان فق
بیشتتر شد و از این راه به مطالعۀ به دانش هرمنوتیک مربوط می مسألهپردازند. طبعًا این آن نمیبه 

فلستفی ث معنای اعم، یعنتی بحتدر دانش هرمنوتیک جدید کشانده شدم و هرمنوتیک فلسفی به 
اقامتت در های ، برای من اهمیت زیادی پیدا کرد. در سال«فهمیدن»دربارۀ مقدمات غیر تجربی 

و  گتادامر روشحقیقدت و ، که با فلسفه و الهیات مسیحی غربی درگیر شده بودم، از کتتاب آلمان
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و بعضتی دیگتر از  و آرای شتالیرماخر« داشتن و فهمیدنایمان»پیرامون  لتمانمباحث رودول  بو
مستیحی اصحاب هرمنوتیتک فلستفی )بته معنتای اعتم(، کته تتأثیر اساستی در تحتول الهیتات 

گاهی یافته بودم. ولی پ  از سال گذاشته هرمنوتیتک  ، وقت زیتادی صترف مطالعتۀ9212اند، آ
 دانید.فلسفی کردم و باالخره مباحثی طرح شد که می

هتای بحثها از پدیدآمتدن تحتول اساستی در اندیشتۀ شتما و شتروع رسد نخستتین نشتانهبه نظر می 
 وجو کرد.جستمنتشر شد،  کیهان فرهنری، که در «دین و عقل»هرمنوتیک را باید در مقاالت 

را منتشتتر  اندیشددۀ اسددالمیکتته مجلتتۀ  9218طتتور استتت. ولتتی قتتباًل، در ستتال بلتته، همین 
در عصتر  داریدیتنو مقتضتیات « فهتم متتون»های مستئلۀ نکاتی را در باب پیهیتدگیم، کردمی

نوشتتم محصتول  کیهدان فرهنردیدر « دیتن و عقتل»بودم. مقاالتی را که با عنتوان حاضر آورده 
اضافۀ مطالب دیگری کته مربتوط بته ایتن تأمالت بود. بعد از مدتی آن مقاالت بهیافتۀ همان بسط

منتشر شد. و بعدًا همین مستائل بته نتوع  هرمنوتیک، کتاب و سنتدر کتابی به نام شد مسائل می
و بعتدًا  نقدی بر قرائت رسدمی از دید تاب دنبال شد و سپ  در ک ایمان و آزادیکتاب دیگری در 

در همه دنبالۀ آن تأمالت است. آنهته الزم استت  هااین. در قرائت انسانی از دی  تأمالتیکتاب در 
هرمنتوتیکی مکتتب  تاب و سدنتهرمنوتیک، کخواستم در اینجا عر  کنم این است که من نمی

دانشی تحت عنوان معّینی را بیان کنم و ترویج کنم. تنها خواستۀ من در آن کتاب این بود که بگویم 
در علتم اصتول فقته، تر از آن مباحثی است که، دانش هرمنوتیک جدید وجود دارد که خیلی فراخ

مطترح استت ایتن گردد. موضوعی کته در علتم اصتول و تدری  می دشومیمبحث الفاظ نامیده 
موضتوع است که ظواهر کتاب و سنت، حجت است و مباحث الفاظ عمدتًا بته مقتدمات همتین 

دارد. متن گیری ساختار تفکتر فقهتی موجتود . این موضوع نقش اساسی در شکلدشومیمربوط 
فروعتات آن از مبحتث حجیتت ظتواهر و تر خواستم بگویم مباحث مربوط به فهم متون گستترده

هتا و فهمپیشدادن طور عمتده درصتدد نشتان، بتههرمنوتیک، کتاب و سنتاست. البته در کتاب 
بتودم. بترای متن  هتاآنهای مفسران کتاب و سنت خصوصًا فقها و نقش آن در تفسیر فر پیش

هرمنوتیتک هتای علتوم استالمی را بته دانتش ه فضالی حوزهاهمیت فراوان داشت که بتوانم توج
ضترورت تنقتیح به بعد شروع شده، جلتب کتنم و  فلسفی جدید، در معنای اعم که از شالیرماخر

فهتم »نظریته کته خواستم در آن کتتاب بگتویم کته ایتن ها را برسانم. میفر ها و پیشفهمپیش
در دانش هرمنوتیک تنها یک گونه تفسیر « ظواهر کالم بر مقصود متکلم بردن ازعبارت است از پی

های فقیهتان نظریتهاست و در این باب فهم متون تفسیرهای عمدۀ دیگری هتم وجتود دارد. چترا 
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گفتم گیرنتد؟ متینمیو در فهم متون دینی بته کتار  دهندمین دیگر در باب تفسیر را مورد توجه قرار
نیستت اعتبتار ک  حاضتر قدر قداستت پیتدا کترده کته هتیچظاهر کالم اینچرا نظریۀ توق  در 

کنتیم؛ چراکته چنتین کتاری  توانیممیانحصاری آن را زیر سؤال ببرد؟ پاسخ متداول این بود که ما ن
ظاهر کتالم، کته اند که باید از همان رور توق  در پیشوایان دین با قول و فعلشان به ما نشان داده

نیست. این مطلب، که شیوۀ معمول و عرفی فهم بود، تبعیت کنیم اما این سخن تمام  هاآندر عصر 
چنتین بتوده  هاآناند و نظر کردهاند و چنین عمل اند و چنین گفتهپیامبر و امام از ما چنین خواسته

ا جتز و تفسیر گردیده استت. آیتای فهم بر گونه، خود مبتنیهاایناست و امثال این تعبیرات و همۀ 
فهتم و تفستیر داشتته باشتیم کته این است که برای فهم و تفسیر پیامبر و امام قباًل باید یک نظریۀ 

اگر بخواهیم پیتامبر یتا امتام را  گویندمیگفتند و خودمان با موازین عقالنی آن را انتخاب کنیم؟ می
ی آنان نداریم. پاستخ ظاهر کالم تشریعبفهمیم، راهی جز توق  در « شارع احکام ابدی»عنوان به

دست آیتد کته، در فهم عقالنی معّین، به من این بود که اگر از مراجعه به متون پیامبر و امام، با یک 
اند و احکتام اخالقی عام بشریت بودههای زمینۀ حکمت عملی، آنان تأییدکنندگان اصول و ارزر

صتر خودشتان بتوده )کته شتواهد در عهای آن اصول شرعی آنان بیان فهمی و تفسیری از مصداق
احکام ابدی، به آن معنتا کته در فقته صورت آنان را شارع  کننده برای این فهم هست(، در اینقانع

بتر متا تحمیتل نخواهتد شتد و « کتالمتوق  در ظاهر »، نخواهیم دانست و نظریۀ دشومیمنظور 
دید خواهیم داشتت. بتاری، تفسیر جهای میدان فراخی برای استفاده از هرمنوتیک جدید و رور

هرمنوتیک دگماتیک بته یتک هرمنوتیتک این بود که از یک  هرمنوتیک، کتاب و سنتنظر من در 
اصول اعتقادی از ختود کتتاب و ستنت استتنباط سلسلهطور نباشد که یک عقالنی عبور کنیم. این

سنت قرار داده شود. این کار  افتادن در یک دور باطل و  کتابفر  فهم مبنا و پیش هاناشود و هم
کته  دشتومیاجتناب از این دور باطتل در صتورتی میستر است و چنین فهمی اعتبار علمی ندارد. 
باشند. هرمنوتیک فلسفی نه الزامًا در معنای اختص، کته مسلمانان یک هرمنوتیک فلسفی داشته 

پردازی لکه در معنتای اعتم، کته شتامل هرگونته نظریتهبهایدگر و گادامر است،  همان هرمنوتیک
کته استتفاده از چنتین  کنممتیحتال بته شتما عتر  . دشومیفلسفی در باب فهم و تفسیر متون 

 را برای خود روشن کرده باشیم که متن قترآن مسألهکه قباًل این  دشومیای در صورتی میسر نظریه
هرمنوتیک فلسفی آن را بفهمیم. این کار هم در صورتی میستر با یک  توانیممیچنان است که ما آن

موجود در قرآن را با دالیل کافی نشان دهیم. چون ارتباط زبانی بودن ارتباط زبانی است که انسانی
حتال کته ، الزم است نشان دهیم کته متتن قترآن، درعیندشومیمحقق انسانی تنها با کالم انسان 
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مسلمانان منشأ وحیانی )الهی( دارد، کالم انسان )پیتامبر( استت. ایتن و اعتقاد بنابه تصریح قرآن 
 دارد.مرا به خود مشغول میکاری است که فعاًل ذهن 

اش این بتود کته بته زندگیتوان گفت که ماحصل فعالیت آقای مجتهد شبستری در این دوره از آیا می
 فهمیدی دشومیما بگوید متن را سند جور 

متتن کته  کننتدمیها بوده است. و اگر کستانی اصترار گونه کوشش ، این یکی از نتایج بارز اینبله 
اگتر توان فهمید، باید دالیلشان را برای اثبات این موضوع نشتان دهنتد. دینی را فقط یک جور می

تشتخیص  ای نشان دهند، مسلمانان آزادند که از هر فهمی که آن را ارجتحکنندهنتوانند دالیل قانع
برسیم، قطعتًا تبعیت کنند. اگر از فهم و تفسیر دگماتیک عبور کنیم و به فهم و تفسیر آزاد  دهندمی

 آمد.مراد باشد پیش خواهد  تواندمیها در معناهای متفاوتی که از این تنوع تنوع فهم

سنین سیزی ممکن  دگوینمیدرواقع کسانی که قائل به قرائت واحد هستند نظر شما را قبول ندارند و 
 نیست، درست استی

حجیتت شتان همتان بینم عر  کنم که ایتن آقایتان مستئلۀ اصلیبله، در مورد این عقیده الزم می
. کننتدمینظواهر کتاب و سنت و عبورنکردن از آن است. ولی برای این مدعا دلیتل کتافی اقامته 

ممکتن استت تفسیر عقالنی هستیم و ایتن که قباًل گفتم ما ناگزیر از انتخاب یک فهم و زیرا چنان
متکلم هم ممکتن آوردن مقصود متکلم باشد و تازه همین فهم مراد دستغیر از فهم ظواهر برای به

 است به نتایج متفاوتی از فهم منجر شود.

 یدشومیحل ن مسألهاین « تبعیت از پیشوایان دین»یعنی با صرف بحث از 
و تفستیر را بفهمیتد  هتاآنز پیشوایان معنایش این است که شما ، چون تبعیت ادشومیخیر، حل ن

همۀ قصه ستر را بفهمیم و تفسیر کنیم؟  هاآن توانیممیکنید و بعد از آنان تبعیت کنید. حاال چطور 
علمتای گذشتتۀ این است. ما چرا باید برای فهمیدن آن پیشوایان از همان نظریات پیروی کنیم که 

را در ایتن بتاب  هاآنهای حرف توانیممیاند. ما د. علمای اسالم که معصوم نبودهاناسالم بیان کرده
نظریات قرار دهیم تتا گزارر کنیم اگر دالیل کافی داشت، بپذیریم یا آن را یک نظریه در کنار سایر 

فی )به معنتای عتام( فلسنظریۀ جدیدی داشته باشیم. باالخره ما نیاز به هرمنوتیک غیر دگماتیک 
 داریم تا اصاًل بتوانیم حرکت کنیم.

 



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 444

شد کته گفته می. کنیممیاشاره  هاآندر این دوره، نقدهایی علیه آرای شما مطرح شد که به بعضی از  
 استیکهنه در هرمنوتیک ای که نظریه کندمیتبعیت  از شالیرماخر هرمنوتیک، کتاب و سنت

هرمنتوتیکی بله، بعضی از اهل نظر چنین گفتند و بعضی دیگر از اهل نظر گفتند این کتاب نظریتۀ  
مطترح شتده در ایتن کتتاب  ای دیگر اظهار کردند نظریۀ گتادامررا مطرح کرده است. عده هیرر

مشخص نبوده استت. ر این کتاب بوده ترویج یک هرمنوتیک است. ولی آنهه هدف من از نگار
ای از فقیهان مستلمان بته پتارهپووهان و خصوصًا کردن قرآنهدف گشودن راهی بوده برای متوجه

ای همان کتاب مباحث عمتدهمباحث مهم هرمنوتیک جدید در عصر حاضر. به همین جهت، در 
توجه شود و شاید همین سبب شد  هاآنوان فتح باب به عندیدم آن روز بهرا مطرح کردم که الزم می

 ها متفاوت باشند.که قضاوت

 «.اندکرده مسلمان آن را ردهرمنوتیک همان تفسیر به رأی است که علمای »یکی دیگر از نقدها این بود که  
در یتک ش بله، یکی دیگر از مسائلی که گفتند و حتی یکی از مراجع فعلی تقلید در قم چندی پتی 

تفستیر بته »گفتنتد سخنرانی که از صداوسیما پخش شد مطرح کرد، این بود که در زمان قتدیم می
مستلمانان آن را و هرمنوتیک همان تفسیر به رأی استت کته « هرمنوتیک» گویندمیو اآلن « رأی

متتن، ختواه یتک اند. فهتم و تفستیر کلی غیر از آن است که ایشان گفتهقبول ندارند. اما مطلب به
ختواه  به رأی نیست تت وبردن از ظواهر کالم به مراد متکلم باشد تت که در نظر آقایان تفسیر براساس پی

تئتوری »یعنتی بر هرمنوتیک است. هرمنوتیک در این مقام مبتنی هااینای دیگر باشد، تمام گونهبه
و تفستیرها چتون  . بنابراین تمام فهمگفتندو نه تفسیر به رأی به آن معنا که قدما می« فهم و تفسیر

جدید است. در مجلۀ ای تفسیر به رأی به معنای بر یک تئوری فهمیدن و تفسیر مبتنی است، گونه
، نوشتند که من همتان دشومیهم، که در قم زیر نظر یک استاد تراز اول حوزه منتشر  اسالمی کالم

ام. متن بته ختود نستبت دادهرا  هتاآنام و متثاًل ام و در ایران مطرح کتردهرا آورده های گادامرحرف
بتدعات متن استت. در مخلوقتات و  گتویممیام که آنهه من در باب هرمنوتیتک جا ننوشتههیچ م 

نظرات دانشمندان علم هرمنوتیک ه این سخنان، ام کتصریح کرده هرمنوتیک، کتاب و سنتکتاب 
کردن بحتث و فترار سخن بگویند منحرف« من قال»نپردازند و از « ماقال»است. این شیوه که به 

 ام.خاص گادامر را بیان نکردهبر این من در آن کتاب نظریۀ از علم است و عالوه

 گیرند.اد میه ایرها هم، مطابق معمول، به منشأ غربی این ایدبرخی
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اند، از بودهها با آن مشغول گفت که مگر فلسفۀ یونان، که علمای اسالم قرن هااینبله، ولی باید به  
نکردنتد و فلستفۀ ها با آن تفسیر ها آن را نپذیرفتند؟ مگر اسالم را قرنیونان نیامده بود؟ و مگر حوزه

استت. مهتم ایتن دارد که ستخنی از کجتا آمتده وجود نیاوردند؟ اهمیتی ن اصطالح اسالمی را بهبه
که این همه علمتای ، است که باید ما تابع دلیل باشیم. تابع تفکر و عقل باشیم. مگر منطق ارسطو

منطتق زبتان و تفکتر اند، از یونان نیامتده بتود و اند و از آن سود جستهمسلمانان به آن اهمیت داده
متأثر نشده است؟ و خیلتی شدت از تفکر نوافالطونی و بودیسم اسالمی به یونانی نبود؟ مگر عرفان

اشکال دارد امروز ما مسلمانان بته نیست. چه  هاآنهای دیگر که اینجا جای بیان تأثرات و اقتباس
تنها اشتکال نتدارد، به نظتر متن نتهمباحث هرمنوتیک جدید که در غرب مطرح شده توجه کنیم؟ 

 رت دارد.بلکه این کار ضرو

 بودن هرمنوتیک سخن به میان آوردند.بعضی از اهل نظر هم از مشکوک 
آقایی استت بله، من آن مطلب را خواندم و خیلی تعجب کردم. مثل اینکه هرمنوتیک یک خانم یا  

مشتکوک خواهیم ببینتیم او فتردی طور قاچاقی وارد کشور ما شده و حاال میکه از یک کشور به
هرمنوتیک را ستاخته ای در جاهای دیگر با قصد توطئه علیه اسالم و مسلمانان یا عده است یا نه؟
. هرمنوتیتک دانتش کنیممتیاند و ما آن را مشکوک تلقتی اند و به کشور ایران وارد کردهو پرداخته

ت فلسفی است و در متورد  نظریباشد. هرمنوتیک یک مسئلۀ  تواندمیاست. دانش که مشکوک ن
 کار برد.توان به سائلی این تعبیرات را نمیچنین م

شبستری متروش  یکی از محققان هم گفته بود هرمنوتیک تحمیل به عالم اسالم است و آقای مجتهد  
 یک هرمنوتیک تحمیلی است.

علمای اصتول ها بله، اما من منظور ایشان را از تعبیر هرمنوتیک تحمیلی نفهمیدم. چیزی که قرن 
عرفتا ای سمانتیک و نیز هرمنوتیک بوده است، اما آنهه اند گونهسالم با آن سروکار داشتهدر عالم ا

استت. اند نوعی هرمنوتیک متافیزیکی بوده استت، هرمنوتیتک در تفسیر متون به آن تمسک کرده
مطترح شتده سخن من این است که در حوزۀ هرمنوتیک نظریات جدیدی )البته نظریۀ ستکوالر( 

 توجه کنیم. هاآنرای فهم و تفسیر متون دینی اسالم باید به که امروز ب

همتان هتای فالنتی هتم فر هتا و پیشفهمنظران هتم گفتته بتود کته پیشیکی دیگر از صتاحب
سخن به میتان های حوزۀ علمیۀ قم است و درواقع ایشان از چیز جدیدی فر ها و پیشفهمپیش
و کاربرد آن در  گویدمیسخن « این آن است»هرمنوتیک از  آورد. نکتۀ دیگر ایشان این بود کهنمی
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از دسترس ما خار  شده باشتد. و متا جایی است که یک متن برای ما نامفهوم شده باشد و دیگر 
بگوییم این معنای همان مضمون استت، چتون بخواهیم در این عصر از آن فهمی به دست دهیم و 

فاصتلۀ تتاریخی  هاآنآیند و ما هنوز از اتویک به حساب میاسترمتون اسالمی هنوز برای ما متونی 
از آن تفستیر  تتوانیممیانتد. پت  متا نهصورت مبهم و نامفهوم برایمتان درنیامدبه هاآنایم و نگرفته

 کنیم.جدید ارائه 

مستلمانان در ای از شدن متون نخستین اسالم پاسخ من این است که حداقل عدهدر مورد نامفهوم 
از نتو بفهمنتد و که آنان باید این متتون را طوریاند، بهعصر حاضر از آن متون فاصلۀ تاریخی گرفته

ب، تکلی   مسلمان زندگی کننتد ، خواهند، در عصر مدرنیتهمی هاآنچیست؟  هاآنتفسیر کنند. خ 
ناپذیر ساخته است. البتته جتنابا هاآنیک فهم و تفسیر جدید ازاین متون را برای  °و این وضعیت

متون دینتی استالمی بترای او معنتا اگر کسی ایمان اسالمی نداشته باشد، اهتمام به قرائت نوین از 
قرائت متون دینی همان است که در های من در فر ها و پیشفهمنخواهد داشت و اما اینکه پیش

بعد از مطالعۀ این مصاحبه )و مقتاالت به  های علمیه وجود دارد، داوری دربارۀ این مطلب راحوزه
ه کنممیموکول «( قرائت نبوی از جهان» سال است که ذهتنم بتا همتین مطالتب . من در حدود د 

وگو بیتان ختواهم کترد در ایتن گفتتآنهه  کنممیها مشغول است و فکر فر ها و پیشفهمپیش
رسمی قبول شده تفاوت زیتاد دارد. صورت های علمیه بهنهه در حوزهکه مطلب با آ دهدمینشان 
ای به نقتد پرداختنتد، گونهدیگری نیز بهبر همۀ آن نقدهایی که شما اشاره کردید، نویسندگان عالوه
تر این بتود کته رو کردند. اما از همه عجیبای جای توجه به اصل موضوع به مسائل حاشیهولی به

های نماز جمعۀ تهران هرمنوتیک خطبهپیشچند هفته متوالی در  89یا  82در سال  یکی از آقایان
زمان آدم تاکنون خواند و گفت کسی که این حرف ترین شبهه از را لعن و نفرین کرد و آن را ابلیسی

هاست. این آقا استاد فلسفۀ اسالمی در حتوزۀ خارجینویسد ایمان ندارد و مأمور و می گویدمیرا 
 علمیۀ قم است.

دینتی معاصتر رغم این انتقادات، نظریۀ هرمنوتیتک تتا حتدی جتای ختود را در ادبیتات هرحال، بهبه 
کتته از پتتیش از آنانتتد هتتا بتتاز کتترده استتت. البتتته بعضتتی از محققتتان هتتم گفتهخصتتوص در حوزهبه

عتبار معرفتی وحی الزم است اهرمنوتیک جدید و کاربرد آن دربارۀ متون دینی اسالم صحبت شود، 
 بررسی شود. و وثاقت تاریخی قرآن

ه سال اخیر کتابهمین  شتده های متعددی دربارۀ هرمنوتیتک ترجمته یتا تتألی  طور است. در د 
صتورت بههای علمیتۀ قتم ای از محافل حوزهاست. مقاالت زیادی به چاپ رسیده است. در پاره
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مقتاالت هتا و . غیتر از متواردی کته شتما ذکتر کردیتد در کتابدشتومیباره بحتث جدی در این 
موافقتت یتا جانب متورد بررستی و متعددی، چه در داخل کشور و چه در خار  از آن، نظرات این

انگلیستی و مخالفت قرار گرفته است و در این زمینه چند رسالۀ فوق لیسان  و دکتتری بته زبتان 
نظران، که به اصل صاحبت. من از انتقادات علمی تمامی آلمانی و عربی و فارسی نوشته شده اس

های ختوبی کته در حتوزۀ کتابگزارم. ازجمله سپاس هاآنام و از اند، استفاده کردهمطلب پرداخته
استت.  از آقای احمد واعظی هرمنوتیکدرآمدی بر علمیۀ قم دربارۀ هرمنوتیک نوشته شده کتاب 
درستتی یتادآور شتده کته گوناگون پرداختته و بههای نویسندۀ محترم این کتاب به شرح هرمنوتیک

یعنی داللت ظواهر کالم متکلم بر مقصود متتکلم، ، کنندمیای که علمای اسالم از آن تبعیت نظریه
ه این مباحث مفید است. امتا مندان ببرای همۀ عالقههاست. خواندن این کتاب تنها یکی از نظریه

های گونتاگون در اول کتاب نوشته که او در کتتابش نظریتهنقدی هم دارم و آن اینکه خود نویسنده 
که در مقابل نظریۀ رایج در  کندمییی را نقد هاآنولی فقط ، دهدمیها( را توضیح فهم )هرمنوتیک

هتا همستو هایی که با نظریۀ رایج در حوزهیهعبارت دیگر، نقد نظربه های علمیه وجود دارد. حوزه
نشده است. بر این مبنا، مثاًل تا آنجا کته یتادم هستت ایشتان نقتد نظریتۀ است در این کتاب آورده 

، نیاورده کندمیهماهنگی دارد با نظریاتی که همان قصد متکلم را مطرح را، که تا حدودی  هیرر
و  یتا دیلتتای یتا گتادامر نظریتات بتتی را. امتا نقتدهایی را کته بتر ریکتورنقتد  طوراست و همان

تر و مفیتدتر آوردنتد، کتتاب جتامعوارد شده آورده است. اگر ایشان آن نقدها را نیز می شالیرماخر
وگو روشتن لب دیگری که دربارۀ سؤال شما باید بگویم این است که پ  از ایتن گفتتمطشد. می

بترای فهتم و تفستیر عقالنتی ایتن  شد که بحث دربارۀ اعتبار وحی و وثاقت تاریخی قرآنخواهد 
یتن ا توانتدمیضرورت ندارد، گرچه بحث وثاقت تاریخی  کنممیای که من آن را دنبال گونهبهمتن، 
تر کنتد. فهتم و تفستیر عقالنتی متورد نظتر متن چنتان کوششتی استت کته عقالنی را دقیقفهم 

که اگتر قترار باشتد متا بته  دهدمیسازد، نشان که محتوا و پیام دینی قرآن را آشکار میحال درعین
فهمید یا پیامبر  و پیامبر بپردازیم از کجا باید شروع کنیم؟ آیا باید قرآن را در پرتو پیامبربررسی قرآن 

ختواهیم قترآن را بفهمتیم یتا ابتتدا پرتو قرآن؟ یعنی ابتدا باید مراجعته کنتیم بته قترآن کته میرا در 
ختواهیم پیتامبر را بفهمتیم؟ متن در اینجتا یتک ختاطرۀ کوتتاه را مراجعه کنیم به پیامبر که میباید 

شتناختم اشی رفته بودم. نقار را از قبتل می. چندی پیش به دیدن یک نمایشگاه نقکنممیعر  
دانستم. بعد از دیدن تابلوهتا ایشتان از متن خواستت چیتزی در دفتتر نظترات کماالت او را میو 

دانم با شناختی که از این نقتار محتترم دارم آثتارر را در پرتتو نقتار نمی»و من نوشتم: بنویسم 
متا بایتد از پیتامبر  کنممتیطور است. من فکتر اهی اینواقعًا گ«. او را در پرتو این آثارربفهمم یا 
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ای است که او به ما عرضه کترده کنیم تا به فهم و تفسیر قرآن برسیم. چرا؟ چون قرآن پدیدهشروع 
نه با یک کتتاب.  گویدمیدر آغاز اسالم، ما با انسانی مواجه هستیم که از یک تجربه سخن است. 
او بتا یتک  گویتدمیهای اوست و آن تجربه ایتن استت کته تهاین کتاب درواقع محصول گفچون 

متن ستخن  گویتدمی. او نگویتدمیاعطتایی از ختدا )و تحتت تتأثیر امتداد ختدا( ستخن قدرت 
. ما باید از اینجتا شتروع کنتیم. او را گویممیبا قدرت خدا در من سخن  گویدمیبلکه ، گویممین

کته مستلمانان نخستتین کارشتان  دهتدمیی هم نشتان مطالعه قرار دهیم. شواهد تاریخباید مورد 
شان این بوده که با ایتن شتخص چته بایتد بکننتد؟ مسألهپیامبرشناسی شروع شده است. یعنی از 
اینکه در صدر اسالم مسئلۀ اصلی این بوده، یعنی اینکته دربتارۀ ایتن شتخص چته نظتری بایتد در 

استالمی مؤیتداتی هستت. اینکته قترآن کنتیم، مؤیتداتی هستت. در ختود قترآن و در کتالم پیدا 
اولین سندی فر  شود که در بحث و فحص از اسالم باید نخست به آن مراجعه کنیم، از عنوان به

نبتوده استت.  گونتهاینبرهۀ تاریخی به بعد در میان مسلمانان پیدا شتده استت. در آغتاز کتار یک 
فهمیدن این شخص باید از محتیط بعدی این است که چگونه این شخص را بفهمیم. برای مسئلۀ 

جامعۀ او شتروع کنتیم، چراکته هتر کالمتی و هتر عملتی در یتک ستیاق انستانی )تتاریخی ت و 
گیتریم . مطلب سوم این است که وضعیت آن جامعه را وقتتی در نظتر میگیردمیانجام اجتماعی( 
چیزی تقابتل بتا چتهکنیم که در آن جامعه حرکت این شخص یا افعال او و گفتارهتایش باید توجه 

تقابل او در آن محیط با چه چیزهایی بوده است؟ به نظر من، تقابتل پیتامبر در درجتۀ  است؟داشته 
پرستی بوده است که عقیدۀ رایج دینتی در آن دوره بتوده استت. قبتل از بیش از هرچیز با بتاول و 
ست. زنتدگی اعتراب جتاهلی گرفته اهم دین  همۀ عرف و رسوم اجتماعی اعراب را دربر میاسالم 

 دینی نبوده است.به معنای بی« جاهلیت»نوعی زندگی دینی بوده است و هم 

صتالِ، ای بوده که مسائلی مثل قصاص، بریتدن دستت دزد، جنت ، حتج، جامعۀ حجاز جامعه
در  دشتومیطور کلی آن چیزهایی که مناستک و شتعائر نامیتده قربانی، گوشت حالل و حرام و به

اند. در چنتین داشتتهها معنتا ها هم در ارتباط با بتوجود داشته است. ارزر هاآنپرستانۀ تدین ب
ّمی سر بلند  فلسفه است و نته اهتل که نه اهل کتاب است، نه اهل  کندمیشرایطی، یک شخص ا 

ّمتی» دشتومیهتم تعبیتر  . اینکه در قترآنگویدمیعلم است و سخن دیگری  ای صتحیح ، معنت«ا 
ّمی» این نیست، بلکته ایتن استت این نیست که او سواد خواندن و نوشتن نداشته است. داستان « ا 

ّمی در قرآن که او به هیچ نحله تث  ِفتی »همین است. ای انتساب نداشته. معنای دقیق ا  ع  اّلذی ب  و  ه 
م ه  واًل ِمن  س  ّمیین  ر  می(. »3)جمعه: « اال   کته فرهنت  دینتی نتی کستی یعنی غیر اهل کتتاب یع« ا 

نداشتته استت. یتک مند، چته دینتی و چته غیتر دینتی، بینی نظامآسمانی نداشته است و یک جهان
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فهمیتده   «کاسموس»بینی سیستماتیک که جهان را در یک کلیت ببیند؛ یعنی آن چیزی که از جهان
« کتّل شتیء»رآن هم تعبیر قوجود نداشته است. دیدها در آن جهان به اشیا بوده است در  دشومی

کته  کنیتدمییک تعبیر پیتدا نهرحال بازگوکنندۀ ذهن آن جامعه است، حتی هست. در قرآن، که به
است. آسمان و زمتین استت. را نشان دهد. اگر هم باشد بسیار نادر « کاسموس»جهان به معنای 

همتین جهتت هتم مطرح استت و بته چیز جداجدا حیوانات است. انسان و جن و اشیاست. همه
، اعتراف: 93)استراء:  گویتدمیهست که خود قرآن در موارد متعددی از تفصتیل اشتیاء ستخن 

بینی جهتانها، ماه، آسمان، خورشید و زمین و... یک ند: کوهشومی(. چیزها جداجدا دیده 941
حتال، . کنتدمیسیستماتیک وجود نداشته است. در چنین جتایی شخصتی دعتوی یتک تجربته 

پیامبر اسالم عنوان دربردارندۀ تجربۀ این تجربه در قرآن منعک  است؛ یعنی ما قرآن را بهمحتوای 
 .کنیممیبررسی 

لحاظ کته اول بتهتر شروع کنیم. بته ایتن معنتا را از عق  مسألهبرخی از محققین معتقدند که ما باید 
وثاقت تاریخی متن. بته  مسئلۀتاریخی مشخص کنیم که این کتاب حاوی تجربۀ نبوی است یا همان 

 دانیدیای فرعی میمسألهرا روشن کردی یا کاًل این را  مسألهنظر شما باید این 
اصتاًل نبتوت به نظر من این بحث فرعی است که متن به پیامبر اسالم استناد دارد یا نه. چرا؟ چتون 

و  نبوت یک بحث فرعی در اسالم است. بحث اصلی نیست. بحث اصتلی در  استالم مستئلۀ ِبما ه 
چیتزی بتیش از به خدا و نته  هاانسانکردن خدا و توحید است. نبی یک طریق است برای متوجه

شتده و مستئلۀ متا عرضته  کار ببریم، مهم آن ایده است که در قترآن این. اگر بتوانیم تعبیر ایده را به
شتد. محتتوای تر روشتن خواهتد های بعدی بیششدن آن، بحثبررسی این ایده است و با روشن

 هاآنو تحوالت  هاآنای که در این کتاب هست این است که پیدایش همۀ موجودات و دوام تجربه
. نته دشتومیتجربته مثابۀ افعال خداوند . یعنی جهان بهدشومیعنوان افعال خداوند یکتا مطرح به
هست یتک محتتوای اس آنهه در این کتاب ها و... اسمثابۀ افعال غیر خداوند، مثاًل دهر یا بتبه

تق  »: دشتومیتفسیری است نه یک محتوای اخباری. اگر در ایتن کتتاب گفتته  ل  اللته  اّلتذی خ  و  ه 
تون» دشومی( یا اگر گفته 4)حدید: « الّسموات واال ر   تن  الّزاِرع  م  ن ح  ته  ا  ون  ع  ر  ز  م  ت  ت  أن  )واقعته: « ء 

واِقح  و  » دشومییا اگر گفته ( 14 االّریاح  ل  لن  س  ر  ّبح  لله ما فی»( ویا 33)حجر: « ا  موات و  ما یس  السَّ
ِ  فی گتذارد نمی خدا دشومیی شما را متفاوت کرده، یا گفته هانااینکه خدا لس( یا 9)تغابن: « اال ر 

و هتر  هااینخدا خیل حیوانات را مسخر شما کرده و... تمام  دشومییا گفته آسمان به زمین بیفتد 
بته  هتااینافتد در این کتاب  تفسیری الهی پیدا کرده است. یعنتی تاریخ اتفاق میآنهه در طبیعت و 
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ِمتل  الّصتدق و »های صورت قضیهتفسیر شده است. نه اینکه کسی از جایی، بهافعال خداوند  ت  یح 
ب ِکذ  . کنتدمیرا تفسیر و تعبیتر  هانآو او  دشومیو نه اینکه چیزی به پیامبر داده  دهدمیخبر ، «ال 
. ختتود ایتتن دیتتد، کتته متتن نتتامش را بیتتنش دشتتومیاساستتًا ختتود تفستتیر بتته او داده بلکتته 

. نبتوت کندمیگذارم، محتوای تجربۀ نبوی است. پیامبر یک بلیک را تجربه می «بلیک»ناگهانی 
مکی های ی اصلی تمام سورهتجربۀ این بلیک و رسالت او نتیجۀ این بلیک است. تقریبًا محتوااو 
هرکتدام از ام. ها را من بررسی و یادداشتت کتردهتک این سورهای بیان این بلیک است. تکگونهبه

را تفستیر ها چند آیۀ محوری تفسیری دارد و بقیه با آن تفسیر مربتوط استت. یتا آستمان این سوره
و همته افعتال ختدا هستتند  هااینهمۀ  گویدمییا زمین را یا حیوانات را و یا تاریخ را و...  کندمی

تجربته ایتن بینتد. اگتر را نمود خدا می هاایناست که تمام  گونهاینمنتسب به اویند. تفسیرر هم 
چیتزی جتز معناست که اصاًل محتتوای ایتن تجربته ، بدینکندمیباشد که کسی نمودها را تجربه 

   1خواهیم داد.اند که البته توضیح بیشتری لهمسأهای مدنی هم دنبال همین تفسیر نیست. سوره

... ستخن مسئلۀ دیگر در اینجا این است که تفسیر چیست؟ گفتم تفسیر زمین، آسمان و حیوانتات و 
یء»از  ّل ش   تواندمیتفسیر ننظر من، این مهم است. به هست، اما دامنۀ این کّل شیء چقدر است؟ « ک 

ل ست  نظتری  غیر ازمیشه تفسیر چیزی در یک زمینه است. تفسیر تفسیر در زمینه نباشد. تفسیر ه ف  ت 
 زمینۀ عینی است.طور که تحلیل، ناظر به یک جمله است؛ تفسیر، ناظر به یک است. همان

 داریمیفرمایید نا ر به همین عالم پدیداری است که ما با آن سروکار این کل اشیا که می
ندارد. در یک وحدت سیستماتیک قرار  هااینت؛ یعنی مجموعۀ البته تعبیرهای بعدی هس هااین 

تجربته، طور نیست که در این تفکر و در ایتن محتتوای مجموعۀ آسمان و زمین و گیاهان و... این
زمتین و وجود آورده باشد که ختود نظتام دارد. آستمان، آستمان استت و زمتین،  یک جهانی را به

درک یک وحتدتی الزم استت کته بتاالخره ایتن اشتیا قابتل خورشید، خورشید و انسان، انسان. 
وحتدت صورت چیزی که آسمان است. یا زمتین بشوند. آن وحدت، وحدت خود آسمان است به

زبان عربتی خودر را دارد که قابل فهم است. زمینۀ عینی تمام این تفسیرها آن جهان است که در 
 منعک  بوده است.

 

                                                                                                                                                              

 .«جهان از نبوی قرائت» مقاالت به کنید نگاه .1
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بته عتالم  attitudeیتا پیامبر داده شده است، این تفسیر یک نوع نگرش  فرمایید به خودتفسیری که می
 کردنیجور عالم را نگاه استی بلیک یعنی یک

بته او داده . ایتن نگتاه دشتومی، بلکه این نگاه به او داده کندمینه اینکه او نگاه  بنابه محتوای قرآن
او را عبتور ند و شتومیبترای او شتفاف  یتن کتل اشتیا. ادشومیچیز برایش روشن و همه دشومی
ختودر قابتل از خودشان به چیز دیگری. نمود معنایش همین است کته آن چیتز دیگتر  دهندمی

آیتد، امتا قابتل میدستت به چیزی که وجتوهی از آن بته  کندمیاکتناه نیست. نمود همیشه اشاره 
استت، نته عالمتت و و معنای آیه در قرآن نمتود اکتناه نیست. نمود غیر از عالمت و نشانه است. 

نتاظر استت بته یتک نشانه. به نظر من، ترجمۀ آیه به عالمت و نشانه ناقص است. تفسیر همیشه 
حجاز شتناخته شتده زمینه. زمینۀ تفسیر، که در قرآن هست، فراتر از آن کل اشیایی که در فرهن  

ایتن استت کته او متثاًل پرستی قبل امبر با بتست. تفاوت پیهانابود نیست. چون قرآن تفسیر هم
استت و تفستیر همیشته . این تفستیر دهدمیشناختند به خدا ارجاع آسمان و زمین را که همه می

های گزاره هاایناعراب بود. ناظر بر زمینه است، زمینه هم آن چیزی است که در فرهن  جاهلیت 
شود در عالم وجود چه هست این نیست که گفته  مسألهمعنا که گفتم، نیستند. اصاًل ِاخباری، بدان
رستالت او ایتن نبتوده استت.  دشتومیطور کته در قترآن دیتده این نیست، آن مسألهو چه نیست. 

خداوند را مطترح کنتد. نته اینکته در رسالت او این بوده که آن کل اشیا را به خداوند ارجاع دهد و 
رفته است، اما نظر بتر ایتن نبتوده کته رآن از جن سخن جهان چه هست و چه نیست را. مثاًل در ق

بوده که جن هم مخلتوق ختدا و مطیتع این  مسألهچون جن گفته شده است پ  جن وجود دارد. 
فر  کنیتد در خلقتت انستان، کته قترآن طور است وجود یا عدم وجود شیطان. یا اوست. همین

فتالن مراحتل را طتی کترده استت.  گویدمین که فرماید ما آدم را از ِگل آفریدیم، یا دربارۀ جنیمی
ببینیم و این سؤال برایمان پیش آید کته قترآن بتا ممکن است ما امروز مراحل جنین را طور دیگری 

. گیتردمینبوده که بگویتد جنتین چگونته شتکل علم سازگار هست یا نیست. اما مسئلۀ قرآن این 
در آن فرهنت  شتناخته شتده بتود، بته خداونتد  طور کهمسئلۀ قرآن این بوده که مراحل جنین، آن

 طور بوده است.ارجاع دهد. در همۀ مسائل هم همین

 ارجاع به خداوند یعنی سهی 
نظریتۀ بته یتک  هاانسانعنوان مثال، در گذشته های عالم کار خداست. بهیعنی بگوید تمام پدیده 

نتد. کردمیو نهایتًا تبیین را به خدا منتهی  زمان به خدا هم اعتقاد داشتندعلمی اعتقاد داشتند و هم
روز یتک به انسان آن عصتر ایتراد بگیتریم کته چترا آن  توانیممیشده، ما امروز اگر آن نظریه ابطال
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صتحت و ار دار، در آن عصر، مسئلۀ دینیداده است. آن فرد دینسخن باطل را به خدا ارجاع می
 است.این بود که خدا خالق و حاضر و ناظر یا عدم صحت یک نظریۀ علمی نبود، بلکه 

 یدشومینمایی سه مسئلۀ واقع
طبیعتت شتده ایتن بتوده کته متردم هرچته در رسیم. بنابراین آنهه به طبیعت مربوط میبه آنجا می

صتدق شتد. در حتوادث تتاریخی هتم همتین امتر اند در تجربۀ نبوی به خدا ارجاع میشناختهمی
بترد و میشتد. ختدا بتود کته اقتوام را مثابۀ افعال خداوند دیتده میی هم به. حوادث تاریخکردمی
. وقتتی کتردمیو همو بود که فتالن قتوم را هتالک  کردمیآورد. خدا بود که پیامبران را مبعوث می

اثتر جتزر و متد شتدن بتراین نیست که آیا ایتن غرق مسألهفرعون در نیل غرق شد،  گویدمی قرآن
رخ داده یا نته؟ آن بیعی رود نیل بود یا اینکه خداوند مستقیمًا وارد تاریخ شد و یا اساسًا این واقعه ط

کته آن اعتم از آنشتد، چیزی که در مجموعۀ منقوالت تاریخ وجود داشت به ختدا نستبت داده می
نتدارد بته زبتانی  واقعیتاین نیست که ما بیاییم چیزی را که  مسألهواقعه رخ داده باشد یا نه. حتی 

ّنه  واقع شده بگوییم. فرعون را چه ا  ظالمتان، مؤمنتان و کستی غترق کترد؟ ختدا. سرنوشتت که ک 
ایتن نیستت  مسألهخدا. کسی تعیین کرد؟ خدا. تقدیر قوم ثمود در دست که بود؟ اسرائیل را چهبنی

دربارۀ ایتن قتوم نقتل شتده  این بوده که همۀ آنهه مسألهکه اصاًل قوم ثمود وجود داشته یا نه. بلکه 
بحتث فلستفی دارد، اگتر فعل خداوند بوده است. حتی در مواردی که ظاهر سخن نشتان از یتک 

است تفستیر استت. متثاًل بینیم که آن گزاره یک گزارۀ فلسفی نیست و آنهه مطرح دقیق شویم می
ه  فِ کو  »در قرآن چنین آیاتی هست:  اِئر  اه  ط  ن  م  ز  ل 

 
ان  أ ِقِه ل ّ ِإن س  ن  تی ع  ِقیام  م  ال  ه  یتو  ِر   ل  ن خ  تاه  ک ةِ و  ق  اًبتا یل  ت 

وًرا ش  ن  ٰی »( و 92)اسراء: « م  اد  ر  ا ف  ون  م  ت  د  ِجئ  ق  ل  اکو  ن  ق  ل  ا خ  ِ  کم  رَّ ل  م  وَّ
 
برخی ( و غیره. 14)انعام: « م  أ

بینیم کته متیکنتیم،  ها را اگر ما دقتتاند این آیات شأن فلسفی و انتولوژیک دارند. اما همینگفته
خداستت چتون خواهد بگوید کته همتۀ کارهتا دستت قضیه این نیست. در همۀ این موارد باز می

یم خوانمیدر قرآن های آیات مربوط به خداست و نه مربوط به طبیعت هستی و مانند آن. یا ضمیر
و  ج  ی   ل  ه  »که  آنهه عملشان ایجاب به آنان براساس  ، آیا غیر از این است که«لون  عم  ی   اواّل ما کان  اِ  ن  ز 
اعمال است که یک مسئلۀ اند که مراد تجسم ؟ بعضی در تعبیر این آیه گفتهدشومیجزا داده  کندمی

کسی را مجازات کنتد. یعنتی خواهد در این آیه هم این است که کسی می مسألهفلسفی است. اما 
اه  کو  » آیۀ یا در  دشومیهمین قضیه هم باز به خداوند ارجاع  ن  م  ز  ل 

 
ان  أ نحتوۀ  مستأله، باز ...«ل ّ ِإن س 

. کنتدمیدارد افعال خودر را بیان بیان فلسفی نیست. بلکه بیان افعال کسی است. کسی )خدا( 
و قضتایا  کنتدمیو معلولی را مطرح یک نظام عّلی  دشومیبنابراین حتی این قبیل آیات، که تصور 
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بینیم چون به شخص نستبت داده شویم می، دقیق که دشومیعلولی بیان در ذیل یک نظام عّلی و م
ای استت کته نظتام عّلتی و جهتان بته گونتهدرواقع بیان فعل خداوند است، نه اینکه این  دشومی

همۀ امور به شتخص ختدا نستبت طور نیست. برد. دید قرآن اینار امور را پیش میمعلولی
 .دشومیداده 

 قیامت هم وضع از این قرار استی در مورد معاد و 
معتاد هتای ِاخبتار از واقتع نیستت. گزاره طور است. عمدۀ آیتات معتاد در قترآنبله، معاد هم این

آوردر متی، از خاک بیرون کندمیآفریندر، خاکش تفسیری است از انسان. انسانی که خدا می
مهتم نیستت. از محتوای تفسیری است و شکل بیان )نگاه کنید به آیات مربوطه در قرآن(. محتوا 

ترّجی باشتد. ممکتن باب مثال، ممکن است کسی به زبان امر سخن بگوید اما مقصودر تمّنی و 
بسا ایتن استت کته چهاست کسی به دیگری بگوید: بیا جلو. این در ظاهر، امر است اما در باطن 

انکاری این است که ظتاهرر چیست؟ استفهام  که تو بیایی جلو. استفهام انکاری کنممیمن تمنا 
آیاتی هست که مثل اینکه کستی از ها در قرآن استفهام است، اما باطنش انکار است. بعضی وقت

هست. مهم نیست که شکل جملته ایتن « قل» هاآنای از که در اول پاره گویدمیباال دارد سخن 
تجربه مهم است. محتوای تجربه در این آیات . محتوای گویدمیباشد که کسی از باال دارد سخن 

برد. آنهته آورد و میدست کسی است که او را میچیست؟ محتوای تجربه این است که انسان در 
کردن خود خداست و نه چیزی بیش از این. اینکته مطرحعنوان تجربۀ نبوی هست در این کتاب به

بیشتر هم این تجربته شتکل انتذار و تبشتیر  تاریخ افعال اوست وهمۀ حوادث و اشیا در طبیعت و 
. اگر محتوای تجربۀ کستی کندمیهم با این نگاه موضوعیت پیدا دارد. مسئلۀ تسلیم در دین اسالم 

 توانتدمیچیتز غیتر از تستلیم نتسلیم ارادۀ خدا شتدن نیستت. هیچراهی جز  باشدای چنین مقوله
، بایتد تستلیم او بتود. دشتومیبه خداوند وصل چیز تفسیری همهمطرح باشد وقتی در این تجربۀ 

 دشتومیو گفته  دشومییک گزارۀ اخباری باشد که به پیامبر داده طور نیست که محتوای تجربه این
، و دشتومیداده « بینش ناگهانی»، دشومیداده « دید. »دشومیداده نگزاره این معرفت را ابالغ کن. 

. و به همین جهت هست که در قرآن همۀ حوادث و کل اشیا الصدق والکذبیحتملهای گزاره نه
تّل اشتیاء»دیتدن ایتن ایو چیزی که در محتوای تجربته قترار دارد آیه دشومینامیده « آیات» « ک 

ند. یعنتی شتومیبینند و این نمودهتا را نمود می هااینمحتوای تجربۀ پیامبر است. همۀ است. این 
ح للته متا فتی الّستمواِت و متا : »گویتدمی. وقتی پیامبر دشویمچیز شفاف پیغمبر همهبرای  یستبِّ

دانیتد ولتی کته متثاًل شتما نمی دهتدمیالصدق و الکذب خبر ن، از یک گزارۀ یحتمل«األرِ  فی 
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. نه، بترای او ستماوات و ار  چنتان کنندمیاین است که همه موجودات خدا را تسبیح واقعیت 
ستوی ختدا بترایش به هتااینبودن همتۀ . و اشتارهکندمیرا شهود  هاآنکه تسبیح  دشومیمشهود 
ون: »گویدمی. آنجا که دشومیروشن  ن  الّزاِرع  م  ن ح  ه  ا  ون  ع  ر  ز  م  ت  ت  أن  ار این است کته کنتار تجربه« ء 

ا: »گویتدمیآورد. وقتتی خداوند وجود دارد و او آن را بیترون متیگیاه  تم  تن ِفتي السَّ م مَّ ِمنتت 
 
أ
 
ن أ

 
ِء أ

ِس   بِ  خ  ر  کی 
؟م  األ   ( شما چگونه از این امنیت دارید کته آن کستی کته در آستمان 91)ملک: «   

ب این یعنی چه؟ یا مثاًل در قترآن گفتته شتده ختدا داخل زمین فرو ببرد؟ خ  است ناگهان شما را به 
 توانتدمیت که آسمان این نیس مسألهگذارد فروبیفتد. مرئی نگاه داشته و نمیآسمان را بدون ستون 

افتتد. در دیتد آن روز، ، تا ما بیاییم ِاشکال کنیم آسمان کته بته زمتین نمیتواندمینبه زمین بیفتد یا 
گفتت کته خداونتد آستمان را نگتاه داشتته استت و توانست به زمین بیفتتد و پیتامبر میمیآسمان 

کسی باید ارجاع داد؟ قعیت را به چهاین است که این وا مسألهاین سق  به زمین بیفتد. گذارد نمی
طبیعت؟ دید سکوالر باید داشت؟ فلسفی باید تحلیل کرد؟ ماتریالیستتی بایتد تحلیتل کترد؟ یتا به 

ند، شتتومیطور کتته حتتوادث  آیتتات دیتتده خداونتتد بایتتد ارجتتاع داد؟ بتته ایتتن ترتیتتب، همتتانبتته 
. یعنی نمتود دیتده دشومینامیده  ند، خود آیات قرآن هم آیاتشومی)شفاف و روشن( ترانسپارنت 

؛ یعنی کاماًل بر این واقت  استت دشومیحتی خود این تجربه هم برای پیامبر نمود دیده ند. شومی
الیه در قلمترو اکِتنتاه  کنتدمیهم اشتاره بته جتایی « دید»تجربه و پیداشدن این که این  کته مشتار 
الیه دپیامبر   ر احاطۀ او نیست.نیست. معنای نمود این است. آن مشار 

 خطا کند یا خیری تواندمیپیامبر در این دید خود 
است؟ او چیز در اختیار ما قرار داده باشد که من تشریح کردم، پیامبر چه گونهاینبپرسیم اگر قضیه 

عرضته ؟ او بته متا یتک بلیتک کنتدمیخواهد؟ یا به تعبیری دیگر او به ما چه عرضته از ما چه می
متا چته از  کنتدمیلیک هم برای او قدسی هست وقتی او این بلیک را بر متا عرضته این ب کندمی
کنیتد. تتازه شما این بلیک را داشته باشید و شما از این منظر به عالم نگتاه  گویدمیخواهد؟ او می

یعنی توجه بته شما این بلیک را داشته باشید بلیک هم طریقیت دارد نه موضوعیت.  گویدمیوقتی 
همین  مسألهتمام . کندمیکه او در این تجربه )دید( خطا ن کندمیطرح است و پیامبر تجربه خدا م

 . دشومیاست که در الاله اال الله خالصه 

 خدا هست، آیا این سخن سویۀ وجودشناختی نداردی  دشومیوقتی گفته 
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طور است کته و واقع همانبینم می گونهاینمن عالم را  گویدمیخدا هست، او  گویدمیپیامبر که ن
 مولوی گفت: بینم همان که من می

 نظر کنمدوست نشسته در نظر من به کجا   دوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم 

صتورت سخنش را بهشدت متأثر است از این قضیه است و چون به گونهاینقضایا  گویدمیپیامبر  
و الکتذب ارائته کنتد و الصتدق واهد یتک گتزارۀ یحتمتل خ. اما او نمیکندمیانذار و تبشیر بیان 

این  گویدمیچیست؟ او تا شما بگویید دلیل صحت تفسیر تو  کنممیخواهد بگوید من تفسیر نمی
تا ما بیاییم بگوییم شتهود  کنممیگذارم و نه اینکه تفسیر شده را با شما در میان میتفسیر به من داده

طور ببینیم یا این توانیممیاین است که بگوییم  توانیممینهایت چیزی که تو عین تفسیر است یا نه. 
آن اعتقاد پیدا کنند(. این یک طریق استت. طور ببینند )یا الاقل به خواهد که دیگران ایننه؟ او می

طریق دیگتر بتاز منافتاتی بتا غتر  او نتدارد. یعنی اگر دیگران مشغول مسئلۀ خدا شوند، ولی از 
دیگتر مطترح کترد و فلستفه طتور دیگتر. او ای گونته طور شد. عرفان خدا را بهبعدها این ازقضا،

متن بته  گویتدمیدنبال حجیت هستید؟ او که نوقت  بینم. شما آنچیز را نمود میمن همه گویدمی
اصاًل قضیۀ متا ایتن نیستت کته از پیتامبر تقلیتد . دهممیالصدق و الکذب ارائه شما گزارۀ یحتمل 

شناختی وحی( بر من روشتن کتن تتا تقلیتد معرفتکنیم، تا شما بگویید اول صدقش را )صحبت 
مثتل او  کنیتدمیو شتما ستعی  کنتدمیشهودر را بیان کنم. قضیه این است که کسی برای شما 

 .کنیدمیببینید یا این سعی را ن

در تقریتتر کم ، دستتتدکتتارتی ت کتتانتیبندی کنتتیم. ستتنت صتتورت گونتتهاینرا  مستتألهاجتتازه دهیتتد 
هایی که میان است و ابژهدر  ت ابژه. فاعل شناسایی ش، مبتنی است بر تفکیک میان سوژهاکالسیک

به جهتان بخش معرفتت او نستبتقتواممستقل از وی هستند. مجموعۀ معتقدات فاعل شناسایی که 
دانم که پتن  پرتقتال در ر من میای نظیند. گزارهشومیبندی صورتها پیرامون هستند، در قال  گزاره

الصتدق و الکتذب استت جزئتی از مجموعتۀ فرمتایش شتما یحتمتل این  رف وجود دارد که مطتابق 
ها سراغ گرفتت از محتوای صدق گزاره دشومی. در اینجا دهدمیتشکیل معَتَقدات فاعل شناسایی را 

یتتت معرفتو اینکتته  اعتتل شناستتایی و فنجتتا بتتین شتتناختی دارنتتد. در ایمعتقتتدات فتترد سقتتدر حجش
کته بتا ای وجود دارد. از سوی دیگر، سنت فلسفی پدیدارشناسی، متعلق آگاهی وی است فاصلهآنچه 

عزیمتش نه ستوژۀ رسد، نقطۀ هایدگر به او  خود میو بنابر رأی برخی مفسران با دشومیهوسرل آغاز 
تمیزنهادن میان سوژه و ابژه در ایتن نگتاه ک و جدا و ایستاده در برابر ابژه که سوژه در عالم است. تفکی

ه به بیراهه استت. در اینجاستت کته صتدق و کتذب و محتتوای رفتن فلسفی حجیتی ندارد، بلکه بالمرش
رونتد. پرستش از اقتضتائات و شترایطی کته فهتم فاعتل میکنتار  ها در معنای نخست بهصدق گزاره
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یابنتد. آنچته در اینجتا نستبت بته سازند محوریت میرا محقق میبه اشیای پیرامون شناسایی نسبت
است.  یابند. آنچه در اینجا دست باال را دارد فهمیدن سازند محوریت میمیاشیای پیرامون را محقق 

عالی، در بتتاب های حضتترتگفتتته کنممتتیکتتذب  فتترع بتتر فهمیتتدن استتت. متتن فکتتر صتتدق و 
 این نگاه دوم است.تعامل نبی با جهان پیرامون، متالئم با سگونگی 

 بر اصطالحات جدید.بلی، گشودگی وجود است منتها نه مبتنی

ایتن دستتگاه مگتر رسد سؤال از صدق و کذب مهم است. در داختل ختود اما همچنان در اینجا به نظر می
)ع( عیستی ( بتا تجربتۀعبدالله )صبن  ها سراغ گرفت. آیا تجربۀ محمدها و فهمتوان از تفاوت تجربهنمی

این باشد سه لوازم و لواحقی بتر آن مترتت  استتی اندی یا اصاًل این سؤال را نباید پرسیدی اگر قابل قیاس
اب است سرا در این تلقی سخنانش شنیدنی نباشدی سترا مثاًل مسیلمۀ کذاب که در اعتقاد  مسلمین کذش

بتر صترفًا مبتنی دشتومیشنیدنی باشدی آیا تقریری که اینجا بته دستت داده  اسالمفق  سخنان پیامبر 
 اندیحادثه پس از وقوع است و تبیینی که مسلمین بر آن گذاشتهتبیین 

اینکته هرحال، مسئلۀ اساسی و اولیه اثبات نبوت کسی یا اثبات صتدق تجربتۀ کستی نیستت و به
ای گونتهبهبلکه مسئلۀ اصلی این است که کسی متا را کسی نیست، کسی واقعًا نبی است و چهچه

موّحتد باشتیم.  تتوانیممیمتوجه خدا کرده است. مسئلۀ ما مسئلۀ خداست. به این معنا که چگونه 
دیگتر، نبتوت و گذارد. به عبتارت تر است، بر کلیۀ مباحث تأثیر میچیز مهم، که از همهمسألهاین 

شتده و بنابته ید( طریقیت دارد نه موضتوعیت. یعنتی کستی پیتدا تجربۀ پیامبر اسالم )در باب توح
استت. آمتده و ار آیات خدا را تجربه کرده و، از این طریق، جهتان بترای او شتفاف شتده دعوی

داده و از همته ار را انجتام مطرح کرده و، با این کتار، وظیفتۀ اصتلی هاانسانخدای یکتا را برای 
طرح کرد و به کرسی را  مسألهار این بوده است. وقتی او این لهمسأخواسته که تسلیم خدا شوند. 

طور هتم شتد؛ یعنتی همتان. در عمل، رودمیو بعد کنار  دهدمیار را انجام نشاند، وظیفۀ اصلی
کار کرد؟ او هست؟ یا باید چه شد و اینکه با این خدا « خدا»بعد از پیغمبر مسئلۀ اصلی مسلمانان 

واقع باید چنین گفتت پیتامبر استالم ا تمرکز روی مسئلۀ خدا شکل گرفت )درنیست؟ و علم کالم ب
یلمۀ کّذاب س   .دهد(نتوانست نشان  توانست خدا را نشان دهد و م 

 در اینجا وجود داردی« صدق و کذب»و « هست و نیست»سه نسبتی میان 
ختودر طریتق تجربتۀ ختودر، کته بترای  . یعنی کسی آمده و ازدشومینه، آن دیگر مسئلۀ من 

فلستفی و بترای متا مستائل کالمتی  مستألهتردیدناپذیر بوده، مسئلۀ خدا را مطرح کرده و بعد این 
فلسفه و کالم وجود آورده است،  الصدق والکذب بهوجود آورده است. قضایای یحتمل عرفانی به
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ایتن گتزاره وجته ه که خدا هست و آن وقتت جود آورده است. برای ما این گزاره را به وجود آوردبه
 وجودشناختی و متافیزیکال دارد.

بته  مستألهتعمیم ایتن شناختی وحی ابتدا در مسیحیت عنوان شد. به نظر شما مسئلۀ حجیت معرفت
 همان شکل به تجربۀ نبوی پیامبر اسالم درست استی

 قترآنست، غیر از آن تجربۀ نبوی است که در طور که در انجیل منعک  ا، آنخیر، داستان عیسی
تتاریخ منعک  است. تعبیری که از عیسی شده این است که عیسی درواقتع خداستت و ختدا در 

مستیحیت است. و این مسئلۀ تجسد در طول تاریخ برای کالم  «تجسد»مسئلۀ  ،ظهور کرده است
نتوع ستوم از ین بوده است که عیسی منشتأ یتک مشکل ایجاد کرده است. آنجا عقیدۀ مسیحیان ا

معرفتت  حسی، بلکهمعرفت شده است که این معرفت نه معرفت عقالنی است و نه معرفت تجربی ت 
هستم. اصتاًل تمتام محتور وحیانی است. خدا در تاریخ آمده و خبر داده است که من تمام حقیقت 

ای بتوده مستائل زیتادی عقیده است. چون چنین« حقیقت»مسیحیت حول این است که عیسی 
معرفت وحیانی است، از کجتا آمتده؟ در این زمینه پیش آمده است. حال این نوع سوم معرفت، که 

وستیلۀ مؤمنتان بته کتتاب بیشتتر بهدانید که نقد کتتاب مقتدس حجیت آن از کجاست؟ این را می
ستن ظتاهر کتتاب مقتدس و شکخواستند، از طریق می هاآنمقدس انجام گرفت. به این دلیل که 

دارد برستند. مستئلۀ حجیتت نتد وجتود کردمینقد تاریخی آن، به آن معرفت نوع سومی کته فکتر 
 شناختی وحی دربارۀ این معرفت نوع سوم مطرح شده است.معرفت

 شناختی موقت وحی که  اهرًا در این امر هم موفق نبودند.حجیت معرفت
هرحال، به این معرفت نوع ستوم برستند. بته توانندنمیتاریخی  بله، بعد فهمیدند که با این نقدهای

است. کتالم متفاوت  در کالم مسیحیت متضمن معنایی است که با معنای آن در قرآن« کالم خدا»
و بیان شتده صورت عیسی مسیح درآمده خدا در مسیحیت عبارت است از سخنان خود خدا که به

داشتت گتویی از دو گویی از دو لب خداست، یعنی اگر خدا لب  گویدیماست. یعنی آنهه عیسی 
ختدا ممکتن استت گفت و تصور مسیحیان این بود که آن چیزی که از دو لتب لب خود سخن می

دیگری است کته در فارستی بشنوند نه معرفت عقالنی است و نه معرفت تجربی حسی، بلکه چیز 
آشکارشتدن »بتود آن را بته تر آن که صتحیحد، درحالیو عربی آن را به وحی مسیحی ترجمه کردن

خاستت و اصل تجستد برمیند. همۀ این مشکالت در مسیحیت از اعتقاد به کردمیترجمه  «خدا
آمد. تجّستد بته ایتن وجود نمی بهاگر این مسئلۀ تجّسد در مسیحیت وجود نداشت، این مشکالت 
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آید گویی همان است که از دو لب میدو لب او بیرون معنا که خدا در کسی متجّسد شده و آنهه از 
دربارۀ پیامبر اسالم بروز نیافته استت و بته ای خدا بیرون آمده، در اسالم مطرح نبوده چنین دعاوی

محور مسیحیت قرار گرفتت، امتا پیتامبر بعتد از همین دلیل است که عیسی حتی پ  از مرگ در 
از ختدا در  گفتن عیستیبتر ایتن، ستخن. عالوهگیردمیار و خدا در محور اسالم قر رودمیمرگش 

پرستان. بته ایتن در میان بت گفتن محمد)ص(از سخناسرائیل بسیار متفاوت بوده است میان بنی
زد و زمانی که عیسی در میتان آن قتوم از ختدا حترف متیاسرائیل به خدا معتقد بود و معنا که بنی

؟ گویتدمیآمد که آیا واقعًا ختدا ستخن سؤال پیش میاین  هاآنام، برای گفت من تمام حقیقتمی
خواهتد اصتل ، چتون عیستی نمیدشتومیجا مطترح همینشناختی وحی مسئلۀ حجیت معرفت

آن  گویتدمیمسئلۀ وجود خدا در آنجتا مفترو  استت. او مسئلۀ خدا را مطرح کند، چراکه اصل 
و این البته خیلی  گویدمیصورت من با شما سخن به گونهاینما مفرو  است، خدایی که برای ش

اسالم موضوع چیز دیگری است. در استالم آنهته از آغتاز مطترح بتود برانگیز است. اما در مسأله
اینکه خدا از هرگونه تجسد و تجسم و شریک منّزه است. در محتیط چیز به خدا بود و ارجاع همه

ای غایب بود. اگرچه عتده هاانساندر صحنۀ زندگی « احد»و « واحد»خدای ره پرستی آن دوبت
داده  هتاآنها بته شدند و قربانیعبادت می هاآنکاره بودند. ها همهاما عماًل بتبه او معتقد بودند، 

بتود شریکی خدا ها بودند. آنهه پیغمبر اصالتًا مطرح کرد یکتایی و بیمایشاء آن بتشد و فعال می
، یعنتی همتین. پیتامبر بترای اعتراب ختدا را گتویممیخدابودن خودر. طریقت نبوت، کته و نه 

دانتد. البتته کستی کته پیامبرانته ختدا را نشتان نه خود را. او خود را تجسم خدا نمی دهدمینشان 
عنوان امتری ثتانوی و دارد، بتهبته یتک معنتا از طترف ختدابودن ختود را نیتز اعتالن متی دهدمی

 همان طریقیت است.بودن نویثا

سگونته فهتم در ایتن تلقتی شتما « لتیس کمثلته شتیء»و « هواالول واآلخر الظاهر والبتاطن»آیاتی مثل 
 ندیشومی

 جایی خداوند است.این آیات حاکی از حضور و سیطرۀ همه

 گویید که دغدغۀ صدق و کذب نداردییعنی شما می
چته؟ یعنتی « آختر. »گویتدمید. او از تفستیر جهتان پیامبر دغدغۀ صدق و کذب منطقی را ندار

ختدا یعنی چه؟ در محیطی که فعتال مایشتاءبودن « باطن»یعنی چی؟ « اول»یعنی چه؟ « ظاهر»
بزنید ممکن آورد. فلسفی حرف زند و خدا را به صحنه میمطرح نیست، او از این معناها حرف می
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را « ختدا»بایتد زد که اول امبر در محیطی حرف میِاخبار از واقع است. اما پی هاایناست بگویید 
سفر و از آنجتا یتک ام آورد نه اینکه فلسفه بگوید. فر  کنید من رفتهداد و به صحنه مینشان می

چگتونگی ستاخت آن ام. گاهی با مخاطب خود از جتن  آن و ارزر متادی و کاالی زیبا خریده
بینم کته شتما وارد متیو کذب است. اما گاهی که در آنجا دغدغۀ من صدق  گویممیو... سخن 

من توجه شتما را بته آن صورت  ام نیستید. در آناید و اصاًل متوجه این شیء زیبا که آوردهاتاق شده
متن صتدق و کتذب آن شیء زیبتا را ببینیتد. در اینجتا دغدغتۀ  گویممیدفعه و یک کنممیجلب 

 گرر است.. بحث نکنممینیست، بلکه بلیک شما را جلب 

در داستتان نبتوت، دیگر، ی به عبارت دشومییا به شما القا  کنیدمیجل   شما توجه ما را به این شیء
 یکندمیاین تفسیر را خود پیامبر القا 

شتفاف و خیر، بنابه تجربۀ وی از جانب خودر نبوده است. اگر چیزی برای کسی بتدون ارادۀ او 
 روشن شد که کار خودر نبوده است.

 سرای
مستائلی نظیتر بگذارید یک مثال بزنم. شاعری خیلی شبیه پیامبری است. اصاًل نبوت و وحی بتا 

 :گویدمیاالفق هستند. مثاًل حافظ که شعر و استعداد شعری قریب

گاه نیست  سق  بلند سادۀ بسیارنقشچیست این   زین معما هیچ دانا در جهان آ

. مستئلۀ دهدمیای را از خودر عبور و او تجربه دشومیود شفاف و رازآلدفعه آسمان برای او یک
گتویی. یتا آنهته گفتنتد تتو دروغ میثابت کند خدا هست. منکتران هتم کته میپیامبر این نبود که 

جایی ختدای اساطیراالولین است یا شعر؛ و یا اینکه تو مجنونی درواقع با حضتور همتهگویی، می
هتتای خودشتتان بودن بتکتتارهاو در سراستتر هستتتی و هیچیکتتتایی فعتتال مایشتتاءبودن محمتتد و 
شان این نبود که او چنتان استت، ولتی تتو فرستتادۀ او نیستتی. ند و مسئلۀ اصلیکردمیمخالفت 

یی که منکرر شدند نگفتند تو مجنونی، تو ساحری! گفتنتد تتو هاآنآمد،  وقتی عیسیکه درحالی
ایتن دو بتا هتم تفتاوت دارنتد در کتالم اولیتۀ استالمی هتم تتالر  نیستی. تو مسیح نیستی.« او»

مصروف این بود که خود خدا را نشان دهند و ثابت کنند. بعدها و در تعامل با مستیحیت متکلمین 
معتزله و غیر معتزله پیدا شدند و مسئلۀ اثبات نبوت پیش آمد. یعنی اصل و اساس ایتن بتود بود که 
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خصتوص عرفتا الله بعتد از درگذشتت پیتامبر هتم مستئلۀ مستلمانان و بهالوجود االال مؤثر فیکه 
 فالسفه خدا بود.و 

و شیخ محمود  مولویاست سرا عرفایی نظیر  گونهاینآیا برای عرفا هم خدا محوریت داشته استی اگر 
بتوده استت کته شتریک اذواق و اند و فخرشتان بتدان کرده گذاریروی آموزۀ نبوت سرمایه شبستری

 اندیالبشر خواندهاندی سرا وی را سلطانمواجید نبی بوده
در بودن تجربته نبتوی. بله، قبول دارم. مسئلۀ خدا مطرح شد، اعتم از تجتارب شخصتی و طفیتل

را ختدا  هااینت که طریقیت داش هااینطفیلیت تجربۀ نبوی، باز خدا مطرح بود نه نبی. یعنی همۀ 
 تجربه کنند نه نبی را.

 مگر در مسیحیت هم غایت قصوٰی خداوند نیستی
 نیست.مسیح است. چون او غیر از خدا  طور نیست. غایت قصوٰی و محو خود عیسینه این

 اند.عرفا مسئلۀ کشف را مطرح کرده
مخفتی و بر داشته کش  استت. یعنتی عتوالم کش  را بعدها عرفا مطرح کردند و گفتند آنهه پیغم

کته  کنممتی. من فکر گویممیغیبی بر پیغمبر کش  شد. ظاهرًا این غیر از آن چیزی است که من 
 مقولۀ نبوت.اند به دوگونه نگاه هااینهمین آسمان، همین زمین برای او شفاف شد.  همین عالم،

منظر دینتی بته عتالم از  توانممیدار نیستم، اما نمن آدمی دین گویدمیکه  ای دارد ویتگنشتاینجمله
میتزان ایتن نگتاه آنتولوژیکتال بلیک دینی داشت، اما آنتولوژی نه. سه  دشومینگاه نکنم؛ یعنی که 

 حداقلی به دین و متون دینی با بحث شما سازگاری داردی
بگوییتد خواهیتد آنتولوژی استت. گتاهی می آیا قرآن گوییدمطرح است. گاهی شما می مسألهدو 

کتاب متنعک  پیامبر آنتولوژی داشته است یا نه؟ ما بحثمان این نیست که قطع نظر از آنهه در این 
آنتولتوژی نیستت. قترآن ای داشته یا نه. درواقع حرف ما این است که قترآن است پیامبر آنتولوژی

شدند. فلسفه بعدها در میان است. بعدها بود که مسلمانان واجد آنتولوژی حکایت افعال خداوند 
 مسلمانان پیدا شد.

 یعنی سهی« خدا وجود دارد»گزارۀ 
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اینکته . تمامًا ارجاع است. اشاره به کسی است. مثل کنیدمی، گزارۀ خدا وجود دارد پیدا ندر قرآن
مربوط استت. گویید به این شخص شما می دشومیت کسی اینجا نشسته و از هرچیزی که صحب
 . بستر اصلی بلیک است.دشومینه اینکه هیچ آیۀ آنتولوژیک در قرآن دیده ن

 بینم و بلیک من این است. همینیمی گونهاینپس پیامبری یعنی اینکه من عالم را 
 است.ه شده انگیختنه، در تجربۀ او رسالت هم هست. مبعوث شده است، بعث الهی است. 

 کنیم.از بعثت در معنای کالسیکش استفاده  توانیممیرسد در اینجا نهرحال، به نظر میبه
بایتد گفتنتد مجنتون؟ چترا بته پیتامبر می شدگی، اصالً در معنای کالسیک هم بعث یعنی انگیخته

گفتنتد میهتت عالئمی، آثاری یا مشترکاتی وجود داشته باشد که به او بگویند مجنون. بته ایتن ج
 هاایننیست. . در این دیوانگی که آنتولوژی مطرح کردمیوار در این راه حرکت مجنون که او دیوانه

شتدن «مستّخر»را ما مسلمانان بعدها درست کردیم، چون آن دیوانگی را نداشتیم. دیوانگی تجربۀ 
 متا را هرطتورا و است. اگر ما مسّخر کستی هستتیم، یعنتی تستلیم کستی هستتیم کته ایتن جهتان ر

کته مولتوی چنانوپای بیهوده بزنیم و باید تستلیم او شتویم. چرخاند. ما نباید دستخواهد میمی
چراکته جهتان آید بایتد بتا متو  رفتت و مقاومتت نکترد، گفت که مو  هستی از هر طرف میمی
 طور است.این

 دانیدییصدور احکام اجتماعی و عبادی را سگونه با این بلیک قابل جمع م
زمینته دیتدن جهتان نتاظر بته  گونهاینطور که پیامبر در این بلیک و واقع قضیه این است که همان

رویتارویی بتا دیتده استت؛ در مواجهته و طور میجهان و همین اشیا و... را آنبوده؛ یعنی همین 
یعنتی بته ستت. ه اکتردمیهای زندگی اجتماعی هم از باال و از آستمان بته آدمیتان نگتاه نواقعیت
در مدینته ه است، مسئلۀ احکام اجرایتی هتم کردمینگاه  هاانسانهای زندگی اجتماعی و واقعیت

عبتادت ختدای ها، جای عبادت بتپیش آمد. یعنی قضیه این بوده که حال که باید تسلیم شد، به
، حتالل، طتوافپرستانه حج مستلمانی بگتذاریم. حتج، جای حج بتواحد را جایگزین کنیم. به

داشته استت. پیتامبر حرام، قصاص، قطع ید سارق و... همه قبل از اسالم بوده و معنای دینی هم 
بترای ختدا، نمتاز بترای سوی خدا تغییر داد. حج برای خدا، طتواف را به هااینوسوی همۀ سمت

 امالً کت مستألهعبتادی هتم، در احکتام  .خدا، روزه برای خدا، سربریدن حیوانات برای خدا و...
 واضح است و ناظر به زمینۀ موجود بوده است.
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 اندینفسه واجد اهمیتی برای پیامبر نبودهیعنی این احکام فی
 اند اما در طریق جاانداختن و تمرین توحید.مهم بوده

 در معامالت و احکام اجتماعی سطوری
قیتد  قترآندر آیات  کندمیل گفته که خدا در گرداندن این عالم با عدالت عمتجربۀ پیامبر به او می

در زنتدگی و همۀ کارهای او بتا معیتار عتدل استت.  کندمیک  با ظلم رفتار نشده که خدا با هیچ
زنتدگی شتدن در خدا ، چتون در نگتاه او تستلیمکنتدمیاجتماعی هم پیامبر ایتن عتدل را مطترح 

نبتوده استت. چرخاند میسر خدا با آن می کردن خود با آن عدلی که عالم رااجتماعی جز هماهن 
فرزنتدی، ای، زنتی، و به همین جهت هم هست که هر کجا حکم شرعی مربوط به ارثتی ختانواده

تر این عادالنهاین بهتر است،  گویدمیقصاصی، حدی و... بیان شده آخرر تعبیرهایی هست که 
احکام بته ایتن شتکل همه معلل است. تر است و غیره. یعنی این احکام است، این به تقوا نزدیک

این احکام در ایتن بافتت بیان نشده است که کسی امر کرده و مخاطب باید حتمًا به آن عمل کند. 
امورتتان عادالنته عمتل کنیتد. است، شما هم باید در  گونهاینکه چون گردر عالم  دشومیگفته 

های اجتمتاعی به همین واقعیت، بلکه کندمیقضیه به این شکل است و پیامبر اصاًل از باال نگاه ن
هتای آن دوره، مقتضتای واقعیتنگرد. به همین جهت است که در هرجتا آنهته، بتا توجته بته می

هتای ارث، کته نتاظر بتر واقعیتعدالت، تقوا و فضایل اخالقی بوده بیان کرده است. مثاًل احکام 
اخالقی آن جامعه بوده است و این فضایل  کنندۀ عدالت اقتصادی یااقتصادی آن دوره بوده، تأمین

بینیم. وجته نمتیهیچبه قتانون را در قترآنهم درواقع هویت تفسیری داشته است. اساسًا ما تعبیر 
هم شد. حکم یعنی چه؟ یعنی داوری. اما جای آن تعبیر حکم است که این حکم بعدها وارد فقه به

وجود آمده و ما که وضعیتی پیهیده به  دشومیوری زمانی مطرح ؟ دادشومیداوری در کجا مطرح 
پیامبر یک نوع داوری است. یعنی در آن متوارد معّینتی دانیم چگونه عمل کنیم. احکام شرعی نمی

عمتل کنیتد. اگتر چنتین  گونتهاینگفتته آن بافت بوده، میکه پیش آمده با توجه به واقعیاتی که در 
ه است و این کار تفستیر کردمیبرای عدالت تعیین مصداق ه عبارت دیگر، بکنید، عادالنه است. ب

گتذارم. تعبیتر حکتم که من دارم برای کل بشریت قانون میگاه دعوی پیامبر این نبوده است. هیچ
که این خود یک تفسیر بتوده استت. یعنتی اینکته کستی  گویممیبوده است: حکم شرعی. باز هم 

مقتضای عدالت این حکم استت، او یتک تفستیر ارائته کترده استت. رایط بیاید و بگوید در این ش
است. اصل عدالت را درنظرگترفتن و در یتک متورد ختاص گفتتن چیزی را با چیزی تطبیق داده 

وسیلۀ عرفتا بر احکام، حتی آنهه بهاست عین تفسیر است. عالوهمصداق عدالت  °اینکه این عمل



 412 | هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان 

وکل، رضا، توبته و... در قترآن، نته معنتای فلستفی داشتته و نته دعا، تبه مقامات تعبیر شده مثل 
در یک عالم کور معنتا ندارنتد.  هااینیعنی چه؟ توکل و رضا یعنی چه؟ معنای عرفانی. اصاًل صبر 

خواهد بکند، . توبه وقتی میدهدمیزند یعنی به کار کسی رضایت حرف میاگر کسی از مقام رضا 
عنوان . در عالم کور کته توبته معنتا نتدارد. تمتام آنهته در عرفتان بتهکندمیتوبه یعنی پیش کسی 

، در قرآن به شکل چگونگی عملکرد انسان در برابر خدا مطرح شده است. دشومیمقامات مطرح 
دهی است از یک عالم کور به عالمی که کور نیست. بر ایتن استاس، مستئلۀ نوع جهتیعنی یک 
گفتت )و می کته اقبتالثابت را چگونه به متغیر ربط دهتیم، چنان مسلمانان این نیست کهامروز ما 

 قدب  و بسدت تروریدک شدریعتتعقیب کردند. نگاه کنید بته  نظران آن را در ایرانصاحباز بعضی 
شتناختی وحتی را اثبتات کنتیم. (. این هم نیست کته چگونته حجیتت معرفتعبدالکریم سروراز 
باشتد. طور ببینیم که خدایی جهان را آن توانیممیعصر حاضر، مسئلۀ ما مسلمانان این است که آیا در 

کته پیتامبر  ختدایی سوی خدا داشته باشیم؟ آنبه توانیممیطور ببینیم، چه راه دیگری آن توانیممیاگر ن
بترای متا چته اسالم مطرح کرد و در تاریخ آورد و از این طریق یک دین پدید آورد، آن خدا امتروز 

در دنیتا  مستألهگفت وقتی م، میکردمیمعنایی دارد؟ او کیست؟ من زمانی با یک کشیش صحبت 
کیست؟ از او چته خدا امروز این است که اصاًل  مسألهبه خدا معتقد بود؟ اما  دشومیاین بود که آیا 

ایتن استت کته اصتاًل به او معتقد بود یا نه. مسئلۀ ما هتم  دشومیتوان داشت؟ نه اینکه تصوری می
اگتر قترار باشتد کتالم  کنممیزدن ما معنا دارد؟ من فکر از خدا حرف بزنیم؟ آیا این حرف توانیممی

گیرد. کالمی با این مبنا کته ل باید شک مسألهوحور این جدیدی بین مسلمانان شکل گیرد، حول
گونه از خدا حترف بتزنیم یتا همان توانیممیزدیم، امروزه ای از خدا حرف میاگر در گذشته به گونه

و متغیر را به هتم ربتط دهتیم کتالم ای دیگر باید حرف بزنیم؟ نه اینکه برای اینکه ثابت خیر و گونه
 جدیدی تأسی  کنیم.

 استی یک تفسیرخود  اخیر شما را در این عبارت خالصه کرد که متن قرآن توان حاصل تأمالتآیا می
 بله، محتوای متن کاماًل یک محتوای تفسیری است.

که جهتان را کتور آیا راهی برای مقایسۀ این تفسیر و تفسیرهای متعارف وجود داردی مثاًل آن تفسیری 
 بیندیمی
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جتای گوییتد کته در . شما چیتز دیگتری را میدشومییر متن ناین سخن شما دیگر مربوط به تفس
 گونهاینگونه. دید یا آن دشومی گونهاینخود مهم است. البته مسئلۀ اصلی همین است که جهان را 

 گونه؟باید دید یا آن

 هریک استیپیش بیاید، کدام تفسیر را باید برگزید و سه دالیلی پشت سر  مسألهخوب اگر این 
 یک بر دیگری رجحان دارد. در این مورد باید بحث کرد. بحث اینکه کدامبله، 

ی کسی مثتل کنیممیدر مقایسه با نگاه شخصی دیگر که نگاه متفاوتی دارد سگونه معیارها را قیاس 
بته ستنت یا عرفتایی کته، بتا تأستی  کندمیکه عالم را کور و کر تجربه  گویدمیدرست  صادق هدایت

 ندیکردمیتجربه  ارادهشعور و واجد ذیپیامبر اسالم، نگاه قدسی به عالم داشتند و آن را حی و 
 توان حل کرد. باید معقولیت را پیش کشید.ببینید این مسائل را با مقولۀ صدق و کذب نمی

 ممکن است به این دیدگاه برسیم که هر دو معقول است. آن وقت سطوری
دیگر. نهایتتًا عیسی به دین خود و موسی به دین خود. ببینید پلورالیسم همین است  بله، آنجا دیگر

بیتان کتردم بته متن ممکن است شما بعد از اینکه من آن چیزها را  کنممیمن یک چیزهایی را بیان 
 نبینید.طور طور ببینیم. ولو اینکه خود شما همان را آنحق بدهید که جهان را این

 حداقلی است.ولی آن بسیار 
ب حداقلی باشد. همین کسی به که به من حق بدهید کافی است. عینًا مثل این است که  بسیار خ 

پرسید کته میام. شما با تعجب از من من بسیار مهر و محبت کرده است و من خیلی شیفتۀ او شده
داشتته توضتیح ام گیقدر او را دوست داری؟ من، در پاسخ، رفتاری را که او با متن در زنتدچرا این

این است که ما بته گویید بله من حق دارم. این یعنی معقولیت. نهایتش و درنهایت شما می دهممی
 بودن برسیم.معقولیت و محق

مطترح کردیتد کته برانگیزی خیلی ممنون از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. نکات بتدیع و تأمتل
 یامده بود.هایتان نها و گفتهتاکنون در نوشته

مباحث وگوی خوبی بود. امیدوارم اهل نظر برای غنابخشیدن به این من هم از شما متشکرم. گفت
مقالتۀ وارد شوند و مالحظات و نظرات خویش را عنوان کنند. البته من، در ادامتۀ ایتن مصتاحبه، 

مصاحبه وشت. امیدوارم اگر ابهامی در این خواهم ن« قرائت نبوی از جهان»مستقلی تحت عنوان 
باشتتتتتتتتتتتتتتد، مطلتتتتتتتتتتتتتتب فتتتتتتتتتتتتتتوق آن را رفتتتتتتتتتتتتتتع کنتتتتتتتتتتتتتتد.



 1و عمل فقه حقوق بشر
انسان فتارغ که آیا در فقه شیعه برای انسان بماهو  کنیممیآغاز  گونهاینرادیو زمانه: ورود به بحث را 

 ر نظر گرفته شده است یا نهیاز اینکه دارای سه عقیده، دین و آیینی باشد حقوقی د
قطتع مجتهد شبستری: بله، حقوقی در نظر گرفته شده است. مثاًل جان و مال انسان محترم است 

انستان ها دربتارۀ گستترۀ حقتوق نظر از مذهب و نواد و جن  این حقوق برایش هستت. پرستش
فقتط در ؟ است، این حقوق چقدر است؟ و در چه مواردی است؟ مربوط به چته مفتاهیمی استت

مطترح  ها معمتواًل در مقایسته بتا اعالمیتۀ حقتوق بشتراینجاست که تردیدها هست. این پرسش
انستان ها در آنجاهاست که آیا آن مقدار که بترای انستان از آن نظتر کته ، تردیدها و پرسشدشومی

ذاتتی حرمتت و کرامتت اند؟ براستاس ای حقوق بشر حقوق قائل شدهاست در اعالمیۀ سی ماده
همان معنتا خود انسان، آیا حقوق اسالمی هم به همین اندازه در همان گستره و به همان مقدار و به 

 حقوق قائل شده است یا نه. سئوال در اینجاست.

تستاوی حقتوقی اندیشد این عتدم درواقع پرسش اصلی مربوط به انسان است در ماورای آنچه که می
اعالمیتۀ جهتانی حقتوق یر مسلمان در فقه اسالمی وجود دارد در تعارض با مفاد که بین مسلمان و غ

   . نظر شما سیستیدشومیمحسوب  بشر
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 گتویممیمطالبی به شما من برای اینکه یک پاسخ جامع داده باشم بدون اینکه وارد جزئیات بشوم 
پیتامبر استالم در یتک  هتاآنامبری و ازجملۀ . از نظر من هر پیکنممیو طرز تفکر خودم را عر  

داشته آمده است. آن ستب ک فرهن  خاص و سبک و ساختار زندگی خاصی که جماعتی، قومی 
اصتطالح عتام کلمته، فرهنت  کته آن و ساختار زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی و به

بوده است؛ یعنی نوع انستان  هاانانسمربوط به مراحل تاریخی زندگی  هااینجماعت یا قوم داشته 
مختل  سیاسی و اجتماعی و اقتصتادی و های متفاوت داشته و در شرایط در طول تاریخ فرهن 

سیاسی، اجتماعی، و اقتصتادی چگونته از ها و شرایط دینی متفاوت زیسته است. اینکه فرهن 
در جوامتع مختلت  در یتک  دکنتمیپیتدا ها چگونه تغییر ، سیستم ارزرکندمیاساس تغییر پیدا 

استتت کتته مطالعتتات تتتاریخی، مستتائلی  هتتااینعصتتر و یتتا جوامتتع مختلتت  در اعصتتار مختلتت  
طور نیست کته هتر قضیه این. دهدمیپاسخ  هاآنبه  هااینشناختی و امثال شناختی، انسانجامعه

است نته چنتین  عو  کردهپیامبر در هرجا آمده ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی و اجتماعی را 
مستتند بته تتاریخ  ختواهممی. متن دهتدمیچیزی نیست. کارنامۀ پیامبران چنین چیتزی نشتان ن

کته هتر  دهتدمیپیامبران نشان صحبت کنم نه اینکه بحث کالمی و اعتقادی در اینجا بکنم. برنامۀ 
بتر الوهاقتصادی )فرهنگی( و... که بتوده عپیامبری در داخل همان وضعیت سیاسی، اجتماعی، 

های را برجستته کترده و متردم را بته آن هتدفهای اخالقی بینی توحیدی یک سلسله هدفجهان
مورد همتۀ پیتامبران استت و اختصتاص بته در  گویممیکه  مسألهاخالقی دعوت کرده است. این 

و  طتور استت. منتابع استالم، یعنتی قترآنهمینپیامبر معّین ندارد و در مورد خود پیامبر اسالم هم 
ستاختارهای ستنتی اجتمتاعی، سیاستی و سنت و بعد هم حقتوق استالمی، در چتارچوب یتک 

از استاس. البتته  هتاآنو نته بترای تغییتر اقتصادی )فرهنگی( که وجود داشته شکل گرفته استت 
تحوالتی در همتان ستاختارهای سیاستی، های اخالقی موجب بینی و هدفکردن آن جهانمطرح

را از بنیاد دگرگون نکرده استت. در آن  هاآنی، اجتماعی و فرهنگی و ارزشی شده است اما اقتصاد
ها وجود داشت. شروع کرد انواع و اقسام ارزرجامعه و عصری که پیامبر اسالم آمد و دعوتش را 

اجتمتاعی و اعتقتادی سته مشخصته داشتت. البتته فرهنگی در آنجا بتود کته از نظتر سیاستی و 
که مربوط استت بته  کنممیار را من اینجا مطرح مشخصهمتعدد داشت، اما سه تا  هایمشخصه

ساالری بتود دیگتری های آن فرهن ، دین. یکی از مشخصهکنیدمیحقوق بشری که شما مطرح 
تنها در آنجتا بتود در بستیاری از نته هتااینساالری بود. مشخصۀ آن حاکممردساالری بود و دیگر 

گرفت بنابراین بستگی اجتماعی در آن عصر بیش از هرچیز با دین قوام میهمود. جوامع دیگر هم ب
یک دین رسمی بود درواقع دین رسمی حرمتت  کردمیبستگی اجتماعی را حفظ همآن چیزی که 
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دادند کسی علیه آن دین به نتوعی حرکتت کنتد شد و اجازه نمیبایستی از آن دفاع میمیداشت و 
بستتتگی اجتمتتاعی بتته خطتتر بیفتتتد، ایتتن را اجتتازه یتتن و درنتیجتته همموجودیتتت آن دکتته 
العرب هم همینکردمیجوری زندگی ایندادند. نمی طور بود و به ند مردم. ساختار زندگی در جزیِر

پرستتی، مخالفت کترد و توحیتد را مطترح کترد در برابتر بت هاآنجهت وقتی پیامبر با دین همین 
های بسیار شتدید د. تا آنجا که ناچار شد از مکه برود بیرون. مخالفتتحت فشار گذاشته شبسیار 

گرفتت و بستتگی اجتمتاعی آن روز بتا دیتن شتکل میبا پیامبر شتد بترای همتین بتود کته همکه 
ستاالری بستتگی اجتمتاعی بتود. ایتن وضتع دینپاشتیدن آن همبا دین بته معنتای ازهممخالفت 

ه زمتام اصتلی در زنتتدگی مشتترک ختانوادگی و حتتتی در مردستاالری بته ایتتن معنتا بتود کتتبتود. 
ها ها، زنگیریها و امکان تصمیممندیاجتماعی دست مردها بود و، ازلحاظ حقوق و بهرهزندگی 

های گفت تعری  موجودیت اجتماعی زن مقدار زیادی بته خواستت دشومیدوم بودند و در درجۀ 
یی کته قتدرت سیاستی داشتتند هتاآنمعنا بتود کته  ساالری هم به اینارتباط داشت. حاکممردان 

هایی استت کته وجتود واقعیت هااینکشیدند گرفتند و دیگران را هم دنبال خودشان میمیتصمیم 
 ند.کردمیها زندگی هم در آنجا و هم در دیگر جاها مردم با این واقعیتداشت. 

امکتان ای اصاًل ت در چنین جامعهساالری هسساالری، مردساالری و حاکمای که دیندر جامعه
حقوقی کته در بینیم. می ندارد حقوقی برای افراد مطرح باشد شبیه آنهه ما در اعالمیۀ حقوق بشر
اجتماعی انسان استت و اعالمیۀ حقوق بشر است در درجۀ اول مستند به مسئلۀ فردیت سیاسی و 

فردیت وجود نتدارد. اول د دارد اصاًل مفاهیم مربوط به ای که آن سه مشخصه وجودر چنان جامعه
نداشتته استت. وقتتی چنتین باید این مفاهیم وجود داشته باشند و چنین مفاهیمی اساستًا وجتود 

آن مقتدار کته در نصتوص های اخالقی در آن جامعته کردن هدفمفاهیمی وجود نداشته، برجسته
از  هتاآنو تغییردهنتدۀ نتدۀ آن ستاختار موجتود باشتد کنبینیم در حدی نبوده کته ویراناسالمی می

دانان مستلمان نصتوص و حقوقهای حقوقی اساس باشد. ما در کتاب و سنت و یا بعدًا در نظریه
مشخصته و ایتن سته ارتبتاط اجتمتاعی تغییردادن بنیادین این سه  هاآنگیری نظریاتی را که هدف

کردن یتک سلستله دارد، برجستتهدر ایتن منتابع وجتود بینم. آنهه باشد، که برای شما گفتم، نمی
کردن آن ستاختارها، متثاًل انستانیمنظور های اخالقی است در داخل همتان ستاختارها بتههدف

 .داده شود، حاکم ستم نکنند و...ها حق منظور اینکه مقداری بیش از آنهه بوده است به زنبه

 بوده استییعنی بیش از آنچه که در عهد پیش از اسالم 
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منابع ما هستت. و متن وارد بله، بیش از آن حق داده شود که بوده و این اتفاق افتاده است و این در 
هتایی کته بتوده کتنم. ظلمبحث را در چارچوب کلی مطترح  خواهممیم، زیرا شومیجزئیات آن ن

رچوب، چته در چتاها گرفته شتده استت و امثتال آن. درواقتع در آن به زن هاآنجلوی بسیاری از 
العرب بوده و چه در مقایسته  ستاختارهایی کته در جاهتای  بتامقایسه با آن ساختاری که در جزیِر

استت. شتبیه ایتن مطلتب تر اند که انستانیها یا رعایا حقوقی قائل شدهدیگر بوده است، برای زن
هل ذّمه پذیرفته موجودیت اساالری به هم نخورده است. مثاًل دربارۀ دین هم هست یعنی اصل دین

استت قضتایا در مستئلۀ تر شتده بینیم کته یتک کتم جلتو آمتده و انستانیشده استت. اینجتا متی
های نهتایی را او تصتمیمطور است اصل اینکته وقتتی کستی حتاکم شتد ساالری هم همینحاکم

صتورت ستنتی حتاکم به دشتومیبا او نقض بیعت کرد و این کسی کته حتاکم  دشومیو ن گیردمی
)شورا، بیعت( و بقیتۀ افتراد  دهندمیند و او را حاکم قرار شومیای بانفوذ جمع ؛ یعنی عدهدشومی

این ساختار باقی مانده، ولتی در اند. سفیدان و شورا بر آن اتفاق کردهباید تبعیت کنند از آنهه ریش
راد را در نظتر ظلم نکن، حقوق افداخل این ساختار به حاکم توصیه شده که با عدل حکومت کن، 

 بیشتر از این در منابع اسالمی نیست.بگیر و از این قبیل موارد. این مقدار در منابع ما هست و 

بشتر در فهمم باید بگوییم نقش پیامبران در تکامل سیاسی و اجتماعی طور باشد که من میاگر این
تنهتا حترف ایتن استت کته  بینم و نه بیش از آن. معنتای ایتنهمین حد بوده است که در تاریخ می

که تتاریخ اند اند عوامل دیگری هم وجود داشتهسوی تکامل بردهپیامبران نیستند که تاریخ بشر را به
در جوامتع انتد و یتک سلستله تغییترات اند. این دعوی که پیامبران آمدهسوی تکامل بردهبشر را به

بعتد هتم بتوده و  هتاآنعی و اقتصتادی اند که مربوط به اساس ساختار سیاسی، اجتماایجاد کرده
و  دشتومینآل انسانیت است و بهتتر از ایتن اند که این ساختارها که ما معّین کردیم ایدهاعالم کرده

هم قابتل قبتول لحاظ تاریخی تبعیت کرد چنین مدعایی هیچ دلیلی ندارد و به هااینهمیشه باید از 
 توانتدمیانسانیت هم اند، خود آورده هاانسانمبران برای نیست. اما قطع نظر از آن کماالت، که پیا

ستوی افتد بهاتفاق میاز طریق تحوالت دیگری که در زندگی اجتماعی، سیاسی و معرفتی جوامع 
 کمال نزدیک شود.

قتابلیتش را حال اگر بپذیریم که رور حکومت دموکراتیک که بشر کش  کرده و بته آن رستیده و 
ستاالری حاکمستاالری و ستاالری و دینجوری زنتدگی کنتد و غیتر از مردواند اینپیدا کرده که بت

انستانیت انستان در است. با کمال انسانی سازگارتر است و این روشی است کته بته شکوفاشتدن 
آن را  تتوانیممین هانامسلمتر است، چرا ما و خالصه انسانی کندمیزندگی اجتماعی بیشتر کمک 
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دموکراستی متوقعی شتکوفا لیلی نیست که ما نتوانیم آن را بپذیریم. و اگتر بپتذیریم بپذیریم؟ هیچ د
گتذاری شتده بنیان حقوق بشترکه براساس  کندمیو موقعی معنای واقعی خودر را پیدا  دشومی

هب و در حقوق بشر آزادی متذبپذیریم؟ ممکن است گفته شود  توانیممیباشد، چرا حقوق بشر را ن
شده، مساوات در برابر قانون حق طور مسائل مجاز است و حق انسان شناخته تغییر مذهب و این

غیتر انستانی و خشتن و ممنتوع ای که مقبول اسالم بتوده های ویوهانسان شناخته شده، مجازات
یر کته مغتا هتاایناست و امثال اعالم شده، اساس و منشأ قدرت و حکومت ارادۀ مردم اعالم شده 

را  هتااینمستلمانان بیتاییم همتۀ باشد. بله، این حرف درست است، اما اگتر متا با فقه اسالمی می
کمتال اخالقتی انستانی و آنهته کته بتا ستوی افتد جز اینکه یتک قتدم بهبپذیریم ،چه اتفاقی می

ر مردستاالری را کنتا تتوانیممییم. بلته، متا شتومیتر های انسانی سازگارتر استت نزدیتکارزر
هتای خشتن را ساالری و مجازاتحاکمساالری را کنار بگذاریم و ساالری یا دینبگذاریم، عقیده

را  هتااینوجود داشته است. ما کنارگذاشتتن  هااینحال که در زمان پیامبر هم کنار بگذاریم درعین
لمانی متا وجته بته مستهیچبه هتااینکنارگذاشتن نویسیم و به حساب تکامل اخالقی خودمان می

بپذیریم، مسائل اخروی را بپتذیریم، عبتادت و زند. اگر مسلمانی این است که توحید را لطمه نمی
در متتون استالمی  هتاایناحسان را بپذیریم، که همتۀ پرستش را بپذیریم، ایثار را بپذیریم و عدل و 

شر داشتته باشتیم و آن حال دموکراسی و حقوق برا حفظ کنیم و درعین هااینهمۀ  توانیممیآمده، 
کته متا در  دشتومیوجه دلیل این نهیچرا تغییر نداده به هاآنسه وضعیت را تغییر دهیم. اینکه پیامبر 

 دهتدمیطور کته گفتتم تتاریخ نشتان دهتیم، چتون همتانرا تغییتر  هتاآناین عصر مجتاز نیستتیم 
های موجتود در داخل وضعیت هاآنموجود بوده است های کارکردهای پیامبران در داخل وضعیت

 توانتدمیگرایی و آن جهت امروز بوده از اخالق و عدالتاند و آن جهت عبارت جهتی را نشان داده
را  هتااینتواننتد و دموکراسی برویم. پ  مسلمانان هتم میسوی حقوق بشر به ما دیکته کند که به

 .  کنممیفکر  گونهاینانتخاب کنند، من 

   یافتی سوی حقوق بشرتوان راهی بهدرون فقه و شریعت نمییعنی عماًل از 
تتاریخ شتکل گرفتته . فقه موجود و شریعت موجود چیتزی استت کته در طتول دشومینه، اصاًل ن

از کتاب و ستنت، است. از این طریق و از طریق استناد به منابع حقوق اسالمی، که عبارت است 
ستاالری و دینرا پیتدا کترد کته آن متتون بته متا بگوینتد مردستاالری،  نصوص و متونی دشومین

 متونی نداریم.عصری داشته باشیم چنین  ساالری را باید کنار بگذاریم و مثاًل حقوق بشرحاکم
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آیا نظر شما هتم نیست. های ضد اسالمی لزومًا روش دینی برای التزام به حقوق بشرهای بروناما روش
 همین استی

عصر حاضتر استت کته بته در  هاانساندینی آن توافقات حقوقی های برونبله. در این باب، رور
 ضد مسلمانی نیست. هااین. دشومیتکامل اخالقی انسان مربوط 

ارد تر ومصتداقیطور مشخص بحث فردگرایی را که شما مطرح کردید اگتر بختواهیم متوردی و ولی به
هتایی و در مجازاتبینیم که فضای خصوصی فرد در فقه به رسمیت شتناخته نشتده بحث بشویم، می

فردیت در مبانی حقتوق که این ناقض آن  دشومیاین حریم خصوصی نادیده گرفته  دشومیکه اعمال 
 باشد، نظر شما سیستیمی بشر

این فقهتی کته متا اآلن داریتم سالمی را اصالح کنیم. ما باید رور تفسیر کتاب و سنت و حقوق ا
جوامتع استالمی در شترایط هایی که در طول تاریخ از منتابع استالمی در عبارت است از استنباط

پایین نیفتاده است. این فقه با دفعه از آسمان گوناگون و به اشکال گوناگون شده است. این فقه یک
هتا امروز اگر بختواهیم آن چارچوبسب و هماهن  است. های گذشته که گفتم متناآن چارچوب

های اخالقی عصتر متا ستازگار ارزرهای جدید که در نظرمان با را کنار بگذاریم و در چارچوب
داریم. من یک مثال ستاده دست برمیاست زندگی کنیم، از آن ابعاد نامقبول فقه و حقوق اسالمی 

 خدمت شما عر  کنم.

منتازل ند بایتد برونتد در کردمیشتۀ تاریخ جمهوری اسالمی، یک روز فکر در همین سی سال گذ
بترود در تفتیش کنند و ببینند آیا کسی مشروب دارد یا نه. اما امروز حکومت دنبال این نیست کته 

است و کجتا ند ببینند کی با کی نشسته کردمیها تفتیش منازل مردم تفتیش کند. وقتی در اتومبیل
شترعی )فقهتی( را وظتای   هتاآنهتا، کته های عمومی. اآلن این نقشو یا در پارک رودمیدارد 

چیست؟ این به این معنا دانستند، به مقدار زیادی کنار گذاشته شده است این تحوالت معنایش می
گاهی پیدا شده که ما اآلن در شرایط فرهنگی خاصی  کماست که کم که این کارها  کنیممیزندگی آ

. یعنتی مقتدار زیتادی دشتومینول نیست؛ یعنی اخالقی و متناسب با حرمت انسان تلقی قابل قب
یتک چنتین  هتاایناست. پ  حوزۀ خصوصی و مفهوم حوزۀ خصوصی جای خودر را باز کرده 

دوام قائل شد و گفت همیشه یک ثبات و  هاآنمسائلی نیست که بتوان برای  هااینمسائلی است. 
جای دنیا خصوصی و عمومی در هیچچنین باشند. عصری وجود داشت که حوزۀ باید مثاًل  هااین

از  هتاایننتد کردمیفکتر  انقالب در ایراناز هم تفکیک نشده بود حاال تفکیک شده است. پ  از 
 هتاایتنبایتد از هتم تفکیتک کترد، را  هتااینهم قابل تفکیک نیست حاال معلوم شتده کته نخیتر 
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های کتاب و سنت ندارد. شتیوهربطی به وحی و منابع  هااینست. هاانسانکردن های زندگیشیوه
و  دشتومیاز حوزۀ عمومی جتدا ، حوزۀ خصوصی کندمیست که تحول پیدا هاانسانکردن زندگی

 هتااین دشتومیخشتن تلقتی شتده، اآلن ها وقتی خشتن تلقتی نمیامثال آن. بسیاری از مجازات
های . شتیوهکندمیتغییر پیدا ، عواط  انسان کندمیوالت زندگی انسان است، انسان تغییر پیدا تح

شتد و معلم خشتونت تلقتی نمیخوردن شاگرد توسط ، زمانی کتککندمیزندگی انسان تغییر پیدا 
یتب از را کتتک زد نبایتد در تأدنبایتد بهته  گوینتدمیگفتند جور استاد به ز مهر پدر، اآلن همه می

ست. تغییر رجتم و قطتع هاانسانخشونت استفاده کرد این تغییریافتن دانش، روحیات و عواط  
و روحیتات و عواطت  و عترف های خشن مربوط است به دانش عصتری دست و سایر مجازات

هتا را در . ایتن مجازاتکنندمیتلقی چیزی را خشونت به اینکه در چه عصری چه هاانساناخالق 
ها اعمتال شتود. در دارد این خشتونتند ضرورت کردمیند یا فکر کردمیونت تلقی نعصری خش

گتذاریم و را کنتار می هتاآنشمرند. متا نمیو ضروری هم  کنندمیرا خشونت تلقی  هااینعصر ما 
کشتی سعی کرد در قصتاص حتداقل انتقامزند. پیامبر اسالم هم ای به مسلمانی ما نمیهیچ ضربه
تواننتد یتک نفتر را مجروح شتد فقتط میو گفت در صورتی که یک نفر از شما کشته یا واقع شود 

آمتده  ببخشید بهتر است این مطلب در قترآنقصاص کند و نه بیشتر و اگر اصاًل قصاص نکنید و 
 تتوانیممیپیتامبر ایتن استت کته در ایتن عصتر متا وسیلۀ است. مقتضای منطق تعدیل قصاص به

طور استت بته شترط کنیم و موارد دیگر هم همینی قانون قصاص اصاًل قانون دیگری وضع جابه
 .  شودها تأمین که اهداف اخالقی و اصالحی مجازاتآن

مشخص فقهتا طور هایی بیان شده که بهعنوان مجازات، حدود بهویژه در قرآناما در منابع اسالمی، به
ایتن نقتض و  دشتومیالمی روی آن تأکید دارنتد. در متوارد حتدود سگونته و زمامداران حکومت اس

 حل کردی مثاًل قطع دست در قرآن آمده است. را با حقوق بشر هاآنتعارض 
پتیش از استالم وجتود  هاایناحکام امضایی است با تعدیالت اخالقی.  هااینپاسخ را قباًل گفتم. 

شتدند کته طریتق او را متانع میاند و از این بریدهی بوده که دست دزد را میطورداشته و عرف این
آمده کنند. این کار مقبول به نظر میخواستند ارعاب دوباره دزدی کند یا از این طریق دیگران را می

آمتد، مجتازات خشتنی هتم بته نظتر میآمده است. یتا اگتر و آن روز مجازات خشنی به نظر نمی
نتد اگتر کردمیکنتیم؛ زیترا فکتر مجتازات خشتن اعمتال  دهیممتیبه خودمان اجازه  گفتند مامی

اگر ما امروز با مطالعات خودمان . حاال دشومیمجازات خشن ِاعمال کنند بهتر از جرم جلوگیری 
تر باشد بیشتر جلوگیری هرچه خشننیست که مجازات  گونهاینبه این نتیجه رسیده باشیم که خیر 
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را انجام نتدهیم.  هاآناز اینکه دیگر  کندمینچیز ما را منع وقوع جرم در این صورت هیچ از کندمی
دارد معنایش این نیست که همیشه باید بته آن وجود  ای در مورد یک حکم در قرآنصرف اینکه آیه
متثاًل قطتع دستت  ای در خصوصیکی اینکه آیا آیهرا باید از هم تفکیک کرد  مسألهعمل کرد. دو 

ای در متورد منکتر آن شتود یتا آیته توانتدمیک  نهتیچدزد در قرآن وجود دارد یا نه؟ بله هست و 
ای در مورد اینکه زانی و زانیه را شالق بزنیتد آن هتم آیهقصاص در قرآن هست یا نه؟ بله هست. یا 

ستت کته ایتن آیتات در نه؟ بله هست. هیچ شکی در ایتن نیجلوی چشم یک عده، در قرآن هست یا 
است. صحبت در این است که آیا ما مسلمانان مکل  و موظت  هم معلوم  هاآنقرآن هست و معنای 

عمل کنیم؟ این است آنهه مایۀ اختالف من و دیگران است. آنهته متا ها هستیم امروز هم به این حکم
 را چنتدین هااینجود ندارد. من بودن ودلیل قابل قبول و دفاع برای این مکل گوییم این است که می

این است که چون در قترآن  کنندمیام بیاورید دالیلتان را. تنها چیزی که آقایان ذکر گفتهام و بار نوشته
های پیشتین ختود و نیتز بتاره بحتث کننتد. در نوشتته آیند بیشتر در ایتنباید عمل شود و نمیهست 

توانیتد می ام. شتمامّدعای فقها را در این باب نقد کترده« (1 -9) قرائت نبوی از جهان»مقاالت در 
 را مالحظه نمایید. هاآنهای من و در سایت )که البته صفحۀ شخصی من نیست( کتابدر 

ضترورت معنای این  کنیممینویسند ضرورت است، اجماع است و ما از این آقایان سؤال آنان می
ضرورت غیتر ی این اجماع چیست؟ این ضرورت چه جور درست شده است؟ مگر چیست؟ معنا

غیر از این است که و مگر  دشومیاز این است که ضروریات هر دینی در طول تاریخ آن دین درست 
باشتد و بتتوان از آن ، تازه اگر چنین چیتزی ممکتن گیردمیاجماع فقها در طول تاریخ دین شکل 

در طتول تتاریخ  هاایناگر  کنیممیست. حاال ما از این آقایان سؤال هااینا هاطالع یافت. واقعیت
های کته پایتهخدشته کنتیم بته ایتن معنتا خدشته کنتیم  هتاایندر  توانیممیما چرا ن گیردمیشکل 
از هرچیتز بتیش  هتااینگرفتن را بررسی و نقد کنیم و نشان دهیم چگونه شتکل هااینگرفتن شکل

آن معنتا و یتا اریخی بوده است و اگر شرایط تاریخی عو  شود ضرورت دین به محصول شرایط ت
تنهتا پیتام توحیتد دیگر برای ما تکلی  ایجاد نخواهتد کترد. و  گویندمیاجماع فقها به آن معنا که 

 است که همیشه باید آن را حفظ کرد.

زمتان و مکتان متثاًل صتال  موجتود و شترای  جواز سنین برداشتی را داده است که براساس م آیا قرآن
 حدود اجرا یا تعطیل بشودی

هتا و چه مبانی و با چه انگیزهکسی باشد و با چه افکاری و با چه بستگی دارد به اینکه مفسر قرآن
تتا چهتار تتا نیستت و یتک امتر ها مانند دو دو گاه این حرفعالیقی برود سراغ تفسیر قرآن. هیچ
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هاستت هرمنوتیک استت کته متن سالدر آن اختالف کرد. این همان  دشومیضحی نیست که نوا
تفسیرمان از قترآن کته  مقدمات غیر تجربیزنم. وقتی قرار باشد ما در مبادی و دارم حرفش را می

بترای ایتن تفستیرها. آیتا مجمتع  دشومیباز در خار  از قرآن قرار دارد فکر کنیم و بحث کنیم راه 
ها را که تا به حتال از شکل گرفت، همان حکمخیص مصلحت نظام، که در جمهوری اسالمی تش

را  هاآن؟ حق تصرف در دهدمیتغییر ن« نظاممصلحت »شده تحت عنوان مسّلمات فقه شمرده می
نص شرعی تا چندی پیش از امور غیتر ممکتن کردن به مصلحت در مقابل یک ندارد؟ اصاًل عمل

شناستند، فقیه به نام طوفی، که اهل فقته او را میعه. در فقه اهل سنت هم فقط یک بود در فقه شی
عمل کرد حتی در موارد که نص وجود داشتته باشتد و به مصلحت  دشومیاین عقیده را داشت که 

ه مقتضتای مصتلحت آنهه را کت توانیممیگفته شد  ایرانند. پ  از انقالب در کردمیهمۀ آن را رد 
کنیم. رئی  قوۀ قضائیۀ جمهوری استالمی ایتران، کته است بر حکم منصوص مقدم  جامعۀ ایران

نامتۀ های اخیتر چنتد بتار بخش(، در ستالشاهرودیخود یک فقیه طراز اول است )سیدمحمود 
کته بنتابر فتتاوی سال ممنوع است، درحالی هجدهزیر  رسمی صادر کرده که رجم و اعدام جوانان

ب  هااینفقهی همۀ  همان جتواز تغییریتافتن احکتام  هااینیعنی چه؟ لّب  هااینباید انجام شود. خ 
ستت. متن هاانساندانتش و روحیتات و عواطت  شرعی فقهی طبق مقتضیات هتر عصتر یعنتی 

صورت مبنایی حل کنیم و نه شیم و این مسائل را بهبابیایید با خود و مردم صریح و شفاف  گویممی
تدوین کنیم و خودمتان تغییتر دهتیم نته اینکته منتظتر باشتیم موردی. بیایید تئوری این تغییرات را 

 آورد یک مورد یاد و دو مورد را موقتًا تعطیل کنیم!هروقت افکار عمومی دنیا به ما فشار 

 رجم را تعطیل کردی دشومیآیا از منظر همان کرامت انسانی ن
برابر آنهه نص استت قترار موضوع کرامت انسانی را در  توانیممیها نشویم نببینید تا وارد این بحث

مستئلۀ  اینکته بگتوییم در قترآنکم جا باز شود برای ها شویم تا کمدهیم ما باید اول وارد این بحث
ایتن را عتر   خواهممیآید؟ مییم از آن چه به دست کرامت انسانی هم وجود دارد پ  بیایید ببین

های اروپتا که در بعضی از دانشتگاههایم، ای از سخنرانیها باز است به نظر من. در پارهکنم که راه
و دموکراستی همیشته ایتن را اول یتا استالم  ام، در خصوص موضوع اسالم و حقوق بشرایراد کرده

و دموکراستی ستازگار استت یتا طور طرح نکنید که اسالم با حقتوق بشتر را این ألهمسکه  گویممی
ایتن استت کته آیتا مستلمانان  مستألهبرد. نیست. به نظر من، این نوع طرح سؤال ره به جایی نمی

با دموکراسی زنتدگی کننتد یتا خواهند خواهند با حقوق بشر زندگی کنند یا نه، آیا مسلمانان میمی
هتم در میتان آنتان هستتند. اگتر مسلمانان، علمای مسلمانان  گویممیاین است. وقتی  مسألهنه؟ 
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تر کردن انستانیدموکراستی زنتدگیبه این نتیجه برسند که در عصر حاضر بتا حقتوق بشتر و  هاآن
شتمرند، بلکته تنها متانع مستلمانی نمیرا نه هاایناست، آن وقت با قرائت جدید از منابع اسالمی 

خواهند؟ من خواهند یا نمیکه آیا میشمرند. این جور باید دید مسلمانی در این عصر می مقتضای
بشر و دموکراسی زنتدگی کننتد منتهتا خواهند با حقوق های مسلمان امروزه واقعًا میمعتقدم ملت

بینیم در متواردی کته متی انقالب در ایرانکه گفتم ما بعد از گذارد. چنانموانعی وجود دارد که نمی
اند، یک حکم شرعی را بخواهنتد و خواستتهاند باید تغییر اند و دیدهحکام احساس ضرورت کرده

بستگی دارد بته اینکته ایتن آقایتان چقتدر احستاس اند. پ  مسّلمات قبلی فقهی را کنار گذاشته
نیم ببینتیم ضترورت و احستاس پت  بیاییتد بنشتیاین است،  مسألهضرورت و اضطرار کنند. اگر 

حقتوق بشتر و  کنتدمیعصتر حاضتر ایجتاب ضرورت چیست؟ ضرورت انستانی و اخالقتی در 
این جوری بحث کنیم که چون فالن آیه در قرآن دموکراسی را یا نه. بیایید این را بحث کنیم نه اینکه 

حاضتر واقعتًا  های زنتدگی در عصترضترورتهیچ کاری کنیم. اگر معنتای  توانیممیهست پ  ن
حتمًا باید زندگی با حقوق بشر و دموکراسی تحلیل و بررسی شود، معلوم خواهد شد که مسلمانان 

 خواهند.که عماًل آن را میرا بخواهند، چنان

 زمانه: آیا فقه موجود هم این قابلیت انطباق را داردی
بودن مستلمانا دارد و یا نتدارد مجتهد شبستری: مسئلۀ مسلمانان این نیست که علم فقه چه قابلیتی ر

گفت چه دینتی قابلیتت  دشومین گاهبه توحید و نبوت وابسته است و به علم فقه وابسته نیست. هیچ
وقتی در اروپا بته وجتود پروتستانتیسم  1چه تغییری را دارد و چه دینی قابلیت چه تغییری را ندارد.

هتای مبتارزه کردنتد و جن ها بتا آن و دهته ها گفتند این خرو  از مسیحیت استآمد، کاتولیک
پروتستانتیستم ختار  از کته  گویتدمیک  دیگتر نمذهبی به راه افتاد اما اآلن چطتور؟ اآلن هتیچ

طور استت. ادیتان هم همینمسیحیت است، پروتستانتیسم شده نیمی از مسیحیت. در ادیان دیگر 
و اگر با ایتن  دهندمیتطبیق و احوال  خودشان را  و با اوضاع کنندمی، تغییر پیدا کنندمیتحول پیدا 

کته هتیچ تغییتری را نپذیرنتد قدر دگم و بسته باشند اوضاع و احوال خودشان را تطبیق ندهند و آن
ستؤال، کته فقته ایتن را اجتازه . بنابراین اینکه گفتم ایتن دهدمیند، تاریخ این را نشان شومینابود 

بخواهیم این کارهتا را  هانامسلمل صحیحی نیست بستگی دارد ما ، سؤادهدمییا اجازه ن دهدمی
 دشتومیگذاشته شده است و دیگتر نبکنیم یا نخواهیم این کار را بکنیم. بله، اسالم بر مبنای توحید 

براساس این گذاشتته شتده کته عیستی گفت ما شرک را هم بپذیریم. یا مثاًل فر  کنید مسیحیت 
                                                                                                                                                              

 در همین کتاب.« شناسی در روزگار معاصردین»رک: مقالۀ  .1
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فرزند  بپذیرم که عیسی خواهممیاصل را نحی پیدا شود و بگوید این فرزند خداست. اگر یک مسی
. توحید متا را هتم اگتر کستی بخواهتد منکتر دشومینخداست، به هیچ معنایی این دیگر مسیحی 
اسالم را کستی بخواهتد منکتر شتود، دیگتر مستلمان شود، دیگر مسلمان نیست و یا نبوت پیامبر 

دارد. اما مستائلی کته مربتوط تفسیرهای متفاوت برمیاست گرچه  گونهاینن نیست. بنیادهای دی
همیشه در  هاایناجتماعی و یا معرفتی و یا ارزشی درجۀ دوم به اوضاع و احوال و تغییرات  دشومی

 هتااین کندمیی دینی ارتباط پیدا نهانادیگر به بنی هااینتاریخ. حال تغییر و تحول هستند در طول 
 .دهندمیمتناسب با معرفتشان و احتیاجاتشان در آن تغییراتی ان پیروان ادیان هستند که هم

بشر داده شتده استت، های خالف حقوق صراحتًا دستور به ِاعمال برخی مجازات در برخی از آیات قرآن
ن را بزننتد و برختی از زمثل اینکه در مورد عدم تمکین زن در برابر شوهر دستور داده شتده استت کته 

ها را برطترف کننتد نظتر تعارضروز کنند تا این آیات را تأویل و تفسیرهای به کنندمیمفسرین سعی 
 شما سیستی

ها وقتی بته جاهتای این راهبینم ها را بنیادی نمیاین تفسیرها را نکنند، اما من این راه گویممیمن ن
ها بتا اصتول علمتی تفستیر و تأویلن نوع تفسیرها و رسد. ایبست میرسد دیگر به بنحساس می

شتما گفتتم. در عصتر حاضتر بایتد سازد. قباًل نظر خودم را در امثال ایتن متورد بته فهم متن نمی
های آن عصتر زنان هم از همان ستنتصورت بنیادی از کتاب و سنت قرائت جدید بدهیم. زدن به

 بوده و امروزه باید کنار گذاشته شود.

*** 
در فقده اسدالمی همدۀ ای، در نقدد پاسدخ اول، گفتندد مردر نده اید  اسدت کده وگو در اینترنت، عدهپس از انتشار ای  گفت

کده جزیده بپردازندد یدا محتدرم نیسدت، مردر آن هداآنند و جان و مال شومیی غیر مسلمان کافر حربی محسوب هاانسان
کده بدا  دشدومیردند که در فقه اسالمی کدافر حربدی بده کسدی اطدالق نکگیران به ای  نکته توجه مسلمان شوند  ای  خرده

اسدت. اگدر جنردی در کدار نباشدد، بده صدرف اینکده انسدانی مسدلمان نیسدت، کدافر حربدی مسلمانان در حدال جند  
المللدی معاهددات بی . مثالخ در عصر حاضر، که میان مسلمانان و غیرمسلمانان جنردی وجدود نددارد و دشومینمحسوب 

، کدافر حربدی هسدتند و کننددمیمسدلمانان جند  نکه مثالخ اروپاییان، که با  دهدمیکم است، هیچ فقیه طراز اول فتوا نحا
 محترم نیست. هاآنجان و مال 

به نظر مد  . رودمیمرتّد از میان البته مقتضای حکم ارتداد در فقه اسالمی ای  است که اگر ارتداد اتفاق بیفتد، حرمت جان 
خ باید آن را کنار گذاشدت. اید  فتواسدت و هدر فتدوایی را می دوشمین تدوان بدا اسدتدالل از ای  حکم فقهی دفاع کرد و قطعا

 مخالف کنار گذاشت. 
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نظر از حالدت جنردی، کده ممکد  توان گفت قطع نظر از حادثۀ ارتداد، که ممک  است اتفاق بیفتد، و قطع حال میدرعی 
هر انسان در فقده اسدالمی محتدرم شدمرده شدده اسدت و مانان اتفاق پیش آید، جان و مال است میان مسلمانان و غیر مسل

اندد جدان و مدال هدر انسدان محتدرم نیست مرر اینکه مسلمان باشند، بلکه گفتهاند که جان و مال ایشان محترم فقها نرفته
 کسی کافر حربی یا مرتّد شود.است مرر اینکه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1زیسنت مثابۀزندگی به
پیرامون حیدات و شدناخت آن تنهدا شده د بیشتر نظری د نراه اندیشمند، از زندگی تنها زندگی را خواست  و از مجموعۀ تنیده

رو کده، در پاسخ به ای  ساال دشوار اسدت، ولدی نده نداممک . ازآنبه اصل زیست و زندگی نظرداشت  چرونه میسر است  
اسدت و در گدذر از همدۀ « محد »کده  دشدومیای از زنددگی ظداهر ته، چهدرهنشدناخهایی شدناخته و عبور از سداحت

، دشدومیحایدل نرسند و مفاهیم و قضایا میان انسان و زندگی او پایان، در جایی که انسان و زندگی به هم میها، در ساحت
تپدد کشد، در قلدب او میفس میدر عقل او نتوان به روحی از زندگی دست یافت که در ذات آدمی نهفته استن تردید میبی

 کشد.و در وجودش قامت برمی

زندگی. سخ  بر سر ای  نیست که آیدا توان به ای  انراره اندیشید که زندگی  درون  آدمی است و انسان  برون  اینجاست که می
ی  درک یا بداور از زنددگی توان به اسان میبر سر ای  است که چهای  موضوع واقعیت دارد یا عاری از واقعیت است! سخ  

 دست یافت 

وگو بدر وهوای گفدتحدالوهوای زنددگی بدیش از وگویی که با استاد مجتهد شبستری صورت گرفته اسدت، حدالدر گفت
زنددگی منقطدع از لفدظ و حداالت. و بده عبدارت موضوع سایه افکنده است. در ای  روایت، سخ  از زندگی مح  است، 

گوی آن دسدته از وگو در میدان اید  مجموعده پاسدخباشدد کده اید  گفدتمثابدۀ زیسدت . ی بهبهتر، زندگی وجودی و زندگ
 جویند.اندیشند و کنه زندگی را میکه به اعماق میهای اهل پرسش باشد پرسش

                                                                                                                                                              

؛ تتاریخ نشتر 9288 اطالعتات، انتشتارات ،3جلتد ،بدس و زندگی: شبستری؛ منبع مجتهد با فیضی کریم وگویگفت .1
 .1179آذر  19اینترنتی: 
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گی زندد دشومیوجود ندارد. کوشش ناندیشیدن چه در زندگی ناظر به اعماق و معطوف به هویت و حقیقت  الزامی به قالبی
حدال ای رهدا و درعی ، بلکده بده گوندهدشومیها استخراج نواژههای کلمات و ریزهاز آینۀ کلمات نرریسته شود. از سن 

 و سیالن ذاتی و حضوری آن در ذه  و موجودیت انسان. دشومیزندگی واگذاشته عاقالنه و هوشمندانه به خود 
اندیشۀ زنددگی و اندیشدیدن بده که خود را ملزم به چارچوبی خاص در باب آننررند، بیکسانی که از ای  منظر به زندگی می

است و جالدب اینکده قابلیدت « اطالق»و « رهایی»صفت آن که نخستی   دهندمیزندگی بنمایاند، تفسیری از زندگی ارائه 
 گوناگون عمر را داراست.های تغییر و دگرگونی در دوره

 جواب بگیرم.هایی را مطرح کنم و از شما سؤال خواهممیموضوع صحبت ما زندگی است و من 
 بار برای من بخوانید.مجتهد شبستری: الزمۀ این امر آن است که اول سؤال را یک 

معنتای زنتدگی در صورت زیر است: تعریف زنتدگی سیستتی صورت کلی، بهسؤال بحث زندگی، به
 سیستی

 این دو سؤال با هم فرق دارند؟

معناداری زندگی نباشتد یتا است که ممکن است کسی زندگی را تعریف کند و قائل به  فرقشان در این
 تعریف کند، ولی آن را معنادار بداند.برعکس، ممکن است کسی زندگی را تعریف کند یا نتواند 

 بفرمایید تا صحبت کنیم.قابل بحث است. حاال شما سؤاالت بعدی را مطرح  مسألهاین 

 گردد از قبیل:شتر به نسبت زندگی با قضایا و مسائل برمیهای بعدی بیسؤال
 زیبایی زندگی در سیستی -
 میان زندگی و هنر سه نسبتی وجود داردی -
 ترین مسئلۀ زندگی سیستیمهم -
 ای وجود داردیمیان زبان و زندگی سه رابطه -
 توان در نظر گرفتی و...سه هدفی برای زندگی می -

تتوان بتا بتاب زنتدگی نمیر همین ابتدا این نکته را بیتان کتنم کته، بته نظتر متن، در اجازه بدهید د
تتوان بته مستائلی کته نمیصورت تفصیلی هتم بحث کرد. از طرف دیگر، به« چیست؟ چیست؟»

 .گویممیرسد به شما مطرح کردید پاسخ داد. بنابراین مطالبی را که به نظرم می

من زنتدگی خود حاصل نیست. زیم. زندگی برای من، خودبهمی حقیقت این است که من زندگی را
نکنتد، متوقت  و هرگاه شنا  کندمیکه شنا  کندمیو احساس  کندمیزیم، مثل کسی که شنا را می
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. کنتدمیشتنا کردن مثل تجربۀ کسی استت کته بته آب افتتاده استت و است. تجربۀ من از زندگی
کردن فلسفی. زنتدگی؛ نه تعری  علمی نه تعری  دهممیدست نبنابراین، هیچ تعریفی از زندگی به 
 کنممتیم و احساس شومیزیم و هروقت که نزیم، بسیار کسل تجربۀ من است و من زندگی را می

 زیم.زیم، میچیز بی معناست، اما وقتی میهمه

کته در بتاب معنتای دانم بت ختواهممیهرحال، شما ناگزیر از بیان معنایی از زندگی هستید. بنابراین، به
 گوییدیزندگی سه می

وجو از زندگی معنتایی جستتکه شما به دنبال آن هستید، باید بگویم من در خار  « معنا»در باب 
دارد و معنتای زنتدگی متن در زیم، این زیستن برای متن معنتا . من به همین شکل که میکنممین

کتران و مثتل شتناکردن در یتک بین من که زیست کنممیهمین زیستن من است و چون احساس 
کته بترای شتناکردن الزم استت. کران است، زیستن من پیرامون الزم دارد، مثتل آب اقیانوسی بی

 زیم با جهان.زیم، بلکه میکه تنها نمی کنممیبنابراین تجربه 

 ی است؟زیستندر اینجا باید روشن شود که مراد شما از جهان چیست؟ و زیستن با جهان چگونه 

جهتان جهان بسیار گسترده است و برای ما معلوم نیست که افق جهان کجاست! به نظر من، افق 
بلکته بته ، کنممینهایت ندارد. مفهوم این سخن آن نیست که یک هستی الیتناهی را از اول تصور 

بۀ ، تجردشومیهای جدید کش  . وقتی افقدشومیهایی جدید کش  این معناست که مرتب افق
و شما هتر انتدازه زیم، این خواهد بود که زندگی یک افق نامحدود دارد من، از جهانی که با آن می

ابتدا، دریا یک افق دارد ، در دشومی. وقتی شخصی وارد یک دریا دشومیبروید افق همهنان باز 
کران بیند بیرسد، میدریا میبه وسط  رودمیتر است. ولی وقتی که به فر  دو کیلومتر آن طرف

ای استت و چتون چنتین چنین تجربتهیابد. تجربۀ زندگی آب می کندمیاست. به هر سو که نگاه 
زیم. زنتدگی نامحتدود از نظتر افتق متیزیم بلکه بتا یتک پیرامتون در محتیط است، من تنها نمی

 – دشتومیآید و پوچی حاصتل وجود نمیو به  – دشومیمعنابخش است، چون معنا در جایی بسته 
های من ناظر بته چنتد رسم. به نظرم این حرفنمیبست بست برسد، ولی من به بنکه انسان به بن

 سؤال اول شماست.

ذهنتی دارد و حتتی دهید برای من جال  است از این جهت کته نتوعی پتویش هایی که شما میجواب
 نوعی فلسفیدن نیز محسوب شود. تواندمی
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بتزنم، بتاز با شما حترف  خواهممیبفلسفم. من حتی وقتی  خواهممیمجتهد شبستری: ولی من ن
 بزیم. خواهممی

، یعنتی «بزیم خواهممی»گویید سیستی وقتی می« بزیم خواهممی»سؤال همین است که مراد شما از 
 خواهید سه کار کنیدیسهی می

 زیستن، زیستن است. کار نیست.

 ندگی استیآیا مراد شما تعقل زندگی یا تعامل با ز
تعقتل و تعامتل بتا زنتدگی ای از خوِد زیستتن دارم. زیستتن نه. زیستن، زیستن است. من تجربه

یتا متعقالنته زیستتن هتای زیستتن و تشعشعات زیستن باشد، یا چگونگی تواندمی هاایننیست. 
 کدام از این موارد نیست.باشد و یا با احساسات زیستن، ولی زیستن هیچ

 هستن و بودن استی آیا زیستن شما
مقصود این نیست کته چیتزی . دشومیِاشکاِل بودن این است که از آن یک چیز مکانیکی فهمیده 

 بگردانی و بشوی.هست. بودن، شدن است. یعنی بخواهی که بشوی. خود را 

 است. بخواهم، زندگی مندانید؛ یعنی زندگی که من آن را شما درواقع زندگی را ارادی و خودخواسته می
 رفتید.. شما به سراغ تعری  زندگی دهممینه، من برای زندگی تعری  ن

 .کنممیرا برداشت  مسألهمقصودم این است که از گفتار شما این 
. متن کنممتیمتن از حتد فترار کته نه، شما این را برداشت نکنید! این تعری  و حتد استت، درحالی

 زیم.می

 دانیدیر میناپذییعنی آیا زندگی را تعریف
 کردنی.دانم، نه تعری من زندگی را زیستنی می

 قابل فهم سهی آیا زندگی، از نظر شما، قابل فهم استی
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زیم. فهمم که چگونته متیمیزیم گونه که میبله، زیستن من برای من قابل فهم است و من همان
فهمم چته کتاری متی خنتدم،میخورم و وقتتی دانم میاست، مثل خوردن که می «آکت»زندگی 
 .کنممیدانم که چه کار ورزم، می. یا وقتی به کسی محبت میدهممیانجام 

 دانید. درست استیها میپس شما زندگی را مالزم با فهم و دانسته
کته زنتدگی عتین فهمیتدن نه. مالزم نیست، ولی به یک معنا، به یک معنا، فقط شاید بتوان گفت 

فهمیتدنی کته یتک ابتوه و یتک لحظه فهمیدن من است، منتها نه بهاست. زندگی من همان لحظه
کتردن و من همیشه خود را طراحیسوژه و یک عین و یک ذهن دارد. نه این مراد من نیست. مراد 

است. زندگی عینی و ذهنی نیست تا یتک « فهم»کردن است که همان آن طراحی را همیشه تجربه
 عینی را بفهمیم.

 ی نیست، آیا فهم وجودی استیاگر عینی و ذهن
 طرح است.بله، فهم وجودی و طرح وجودی است. زندگی همیشه طرح دارد و 

 ایدیرسیدهبدانم شما از سه زمانی به این نگاه  خواهممی. کنیدمینگاه جدیدی را مطرح 
ستاس حتد ارائته بدهنتد، احخواستند چیزی را تعری  کننتد و من، از دوران جوانی، هروقت که می

ایتن استت، ایتن . »کنتدمیم قبول آن برای من سخت است و مثل این است که مترا متوقت  کردمی
به آن چیزهتایی کته م نستبتکتردمییم، ولی من احستاس کردمیدیم و قبول هم خوانمیها را «است

شتتده، محتتیط و پیرامتتون تعری به شتتد همیشتته نستتبتم عاصتتی هستتتم. ایتتن موجتتب میختتوانمی
شدۀ دیگتر اساستًا چتالش داشتته تعری شده و هرچیز های تعری شده و سیاستی تعری هاانسان
 باشم.

آن ایتن قراری خاصی در زندگی من بوده استت کته منشتأ رو، بیچیز چنین بودم. ازایندربارۀ همه
 ایتنهتا را از میتان بتردارم. خواستتم خطنتد. همتواره میکردمیها و دیوارهتا اذیتتم بوده که خط

آمتد و میبگویم. منتها حوادث مختلت  پتیش  توانممیترین چیزی است که در این زمینه خالصه
اآلن شتاید بهمان تعری  نه، فالن تعری ، فالن تعری  نه، پ  فالن تعری . ولی  کردمیآدم فکر 

 روم.ها نمیبیست سال است که دیگر اصاًل به دنبال تعری 

 گی سیستیدیدگاه شما دربارۀ زبان و زند
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بدون زبان زنتدگی کنتیم. زبتان  توانیممیتوان زندگی کرد. ما نحقیقت این است که بدون زبان نمی
. الزم هتم نیستت کندمیاظهار عبارت است از اظهار انسان، خودر را. انسان با زبان خودر را 

انستان بتدون زبتان  کند. بنتابراین،در درون  خودر را اظهار  تواندمیکه بنویسد یا بگوید. انسان 
 نقش زبان در زندگی خیلی مهم است.زندگی کند. زبان تجلی زندگی آدم است. بنابراین،  تواندمین

 یکنیدمیدربارۀ دین و زندگی سه فکر 
شتده و دیتن عقایتد تعری دین همیشه ممکن است وجود داشته باشتد. بنتابراین، اگتر منظتور از 

هتایی کته متناستب بتا آدمبا آن زنتدگی کننتد، متن ایتن را  هاانسانشده باشد که دستورات تعری 
. کنممتیبزنید، متن قبتول ببینم. اما اگر از ایمان حرف وجود دارد نمی هاآنیی در درون هاناعصی

مختلفتی از ایمتان وجتود دارد. های زیم. منتها تلقیایمان  ایماِن زیسته است. من بدون ایمان نمی
در یک طلب دائمتی. در مصتاحبۀ زیستن من؛ یعنی زیستن من ام که با ایمانمن این را مکرر گفته

هتا بترای افق خواهممیزیم و مرتب میهم این را گفتم که من در یک طلب دائمی « قرائت نبوی»
 بدون آن بزیم. توانممیزیستن است و نمن باز شود و دلم نگران یک واقعیت نامتناهی است. این 

سته جتوابی زییتد، بلکته آنچته دیدیتد، سم که زندگی را سه دیدید نه سیزی کته اآلن میاگر از شما بپر
 دهیدیمی

زمانی که پروندۀ زندگی بسته به این سؤال پاسخ بدهد که بخواهد بمیرد؛  تواندمیالبته انسان زمانی 
شتدن  : همتۀ زنتدگی  کشگتویممیام تا حتاال جتواب بتدهم، ، ولی اگر بخواهم به زندگیدشومی
 های پوشیده و ناپیداست. این چیزی است که من دیدم.افق

زیستتنی کته ترین مسئلۀ زندگی از نظر شخص آقای محمد مجتهتد شبستتری، بتا ایتن آن وقت مهم
 ای استیمسأله، سه گویدمی

ترین مسئلۀ زندگی این است، مهماز آنجا که تعریفی که من از زندگی برای شما کردم مثل شناکردن 
بزیم نه به این معنا کته بته یتک هتدف است که من خوب شنا کنم؛ یعنی بتوانم خوب بزیم. خوب 

همتواره بتا درگیتری و نتزاع بتا ایتن و آن تتوان خوب برسم، بلکه اساسًا خوب بزیم، چون هتم می
آلتود شتود و جایی برخورد کنتد و خونتوان به این صورت زیست که سر انسان به زیست، هم می

تتوان ایتن البتته توفیتق الزم دارد و هتم میبرخیزد زخمش را ببندد و دوباره حرکت کند کته  دوباره
 های بد.های خوب است، نه افقکردن افقنوعی زیست که انسان احساس کند در حال کش 
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است، ولی بینیم افق می دشومیآلود زندگی که کش  زندگی هم رنج دارد هم شادی دارد. ابعاد رنج
هایی پوشتیده افقهم  هاآنانگیز زندگی نیز وجود دارد که آور و شع آلود. ابعاد شادیایی رنجهافق

آور را کشت  شتادیهای . انسان باید بداند چگونه شنا کند تا افقگیردمیاست و مورد کش  قرار 
 ترین مسئلۀ زندگی برای من این است.کند. مهم

 ایدیکه خوب شنا کرده کنیدمیآیا احساس 
 نه خیلی، نه، خیلی نه.

 ایدیکردهید که در دریای زندگی خوب شنا کردمیتان به سه صورتی بود، احساس اگر زندگی
فرضتیات و تختیالت استت کته  هتااینشد. برای اینکته بگویم اگر چنین بود، خوب می توانممین

 شد!شد، یا کار چنین میبگوییم اگر چنان می

ختوب  گتویممی. وقتی کنممیدر نیامد، ولی از یک چیز احساس رضایت  کار را کاشتند چیزی
 کنممتیاحساس رضایت ام نیست. از یک چیز ام، الزامًا به معنای عدم رضایت از زندگیشنا نکرده

دیگران را اذیتت  هاآن، خیلی از چیزها، که فکرکردن به کنممیو آن این است که، چون چنین فکر 
 .کندمین ، مرا اذیتکندمی

 راضی هستیدی مسألهآیا از خود این 
بنتدد و میوپای آدم را خیلی چیزها را، که معمواًل دست توانممیام. خیلی راحت بله، از این راضی

زیم؛ یعنی می گونهاین، کنار بگذارم. این دلیل بر آن است که کندمیآزادی درونی را از انسان سلب 
وپاگیرند. اگتر بته چنت  ها بستیار دستتماندم. تعری ها میطۀ تعری اگر این چنین نبود، در ور

، دهنتدمیاآلن چتون آزارم نها آزارم دادند، ولی دادند کما اینکه مدتها افتاده بودم، آزارم میتعری 
 ام.کردهام، اما این خود الزامًا به این معنا نیست که بگویم: خوب شنا راضی

برخاستتن از یتک ختانوادۀ انگیز استت؛ ، یک زندگی شگفتکنیممین نگاه زندگی شما وقتی از بیرو
قم، و بعد رفتن به غرب و آشتنایی بتا های جوان سرشناس مذهبی در آذربایجان، پیوستن به نسل نخبه

ها و یتا تردیتد، پشتتوانۀ ایتن دگردیستیمستائل. بیترین تفسیرها در باب تمدن غرب و بعد ارائۀ غری 
یا اینکه در زنتدگی ستوق داده  کنیدمیید که سه کردمیاحساس ها زندگی شماست. آیا دنبودیگرگون

هتا ارادی بتود یتا غیتر بپرستم آیتا همتۀ ایتن اتفاق خواهممیشدیدی ُهل داده میاصطالح شدید و بهمی
 خود سنین شدیخواستید سنین شود یا خودبهخودتان میارادیی آیا 
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 دانید؟پشتوانۀ آن میبینید یا ن گفتم منافی با زندگی من میآیا شما آن چیزی را که م

 بیان خودتان این است که منافات نیست و پشتوانه است.
 بینم.بله، من منافات نمی

 سؤال من درواقع این است که این همه ارادی بوده است یا غیر ارادیی
است که یک عصتیان در متن قعیت این توان ارادی گذاشت یا نه! ولی وادانم آیا اسم این را مینمی

جهتان جدیتد چگونته استت! ، بسیار عالقه داشتم به خار  بروم و بببیتنم بود. در همان دوران قم
این »پذیرفتم. گفتند که من نمیمیهایی داشتم، چون چیزهایی حتی با بعضی از استادها هم بحث

از همتان زنتدگی طلبگتی، پتذیرفتن شوار بتود. برای من بسیار سخت و د« است و جز این نیست
 ها برای من دشوار بود.بعضی از هیبت

نیتز چنتین ام داشت. من در کودکی در خانته بنابراین، نوعی عصیان در من بود که ریشه در کودکی
استت. اگتر بودم؛ یعنی عاصی بودم. این هست و همین عصیان مرا به خیلی از چیزهتا ستوق داده 

توان ایتن میدانم تا چه حد موضوع را ارادی خواند، کار من هم ارادی خواهد بود، اما نمیبتوان این 
 موضوع را ارادی دانست.

حجتره ، پیرمردی روحانی بود که خیلی به من لط  داشت. او به متن خاطرم هست که، در ایام قم
شنیده بود کته سال و خوبی بود. مرد کهن دیدیم. اوداده بود. از محترمین بود و همدیگر را زیاد می

سالم کتردم، ولتی به خار  بروم. وقتی در خیابان به همدیگر رسیدیم، من به ایشان  خواهممیمن 
. آقا میرزا، اهتل کردمیصدا « میرزا»ار عو  شد. گفت: آقا میرزا! او همیشه مرا دیدم او قیافه
به مستجدی  خواهممیمن بروید؟ گفتم آقا،  خواهید به آلمان، شما میرودمی و مکه علم به کربال

بتروم در  ختواهممیتوضیح دادم کته در آنجا بنا کرده است و... مقداری  بروم که مرحوم بروجردی
 آنجا کار دینی انجام بدهم، تا او مقداری آرام گرفت.

که همتواره ای از پوسته کردمیورم این است که نگاه من از اوایل متفاوت بود و همین مرا وادار منظ
کشتورهای بود بیرون بروم و از افقی دیگر ستر بکشتم. ایتن سرکشتیدن و از طترف دیگتر، دیتدِن 

فکتر کتنم، ولتی  گونتهاینهرحال باعث شد کته های مختل  و ادیان مختل  بهمختل  و فرهن 
 ار دیگر در اختیار من نبود.موضوع همان عصیان بود. بقیهاصل 
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کردیتد کته بته ایتن آیا سیزی بود که این عصیان را تشدید کندی به عبارت دیگر، آیا به سیتزی برختورد 
 عصیان حالت فوران ببخشدی

استت. فهمیتدم جهتان هرگتز کلی متفتاوت چیز بهیک حادثه رفتنم از ایران بود که رفتم دیدم همه
در متن بستیار  مستألهنیست. این ی انسانی محدود هانامحدود نیست. این را لم  کردم که جه

یم اتفتاق خواهتد کتردمیچیزی کته فکتر مؤثر بود. با آمدن به ایران و پیوستن به مسائل سیاسی و 
تطبیتق هتا بتا واقعیتت بینیها و پیشتعری افتد، فهمیدم و اتفاق نمی دشومیافتاد و دیدِن اینکه ن

توان مهتار می کنیممیو گمان  کنیممیما فکر تر از آن هستند که ها بسیار وحشی. واقعیتکندمین
هتای سیاستی، هر نتوع واقعیتتی استت؛ واقعیتکرد. واقعیت  وحشی است. مقصود از واقعیت، 

ادثتۀ دخیتل بتود. در کنتار ایتن عوامتل، چنتد حنیز در نگاه من  مسألهاقتصادی و اجتماعی. این 
 غیر مترقبه بود.شخصی نیز در زندگی من پیش آمد که بسیار برایم 

 تر از همۀ حوادث بودیای غیر مترقبهبپرسم سه حادثه توانممیآیا 
مند بودم، فوت شتود. عالقهام، که بسیار به او سالهحادثۀ تصادفی که باعث شد دختر جوان هجده

تجربه را به دست بیاورم که مسائل ن داد و باعث شد این این حادثه، ازلحاظ روحی، مرا بسیار تکا
 عاطفی تا چه حد ناپایدار است.

حادثته بگویم هر بار تلنگری به من زده استت. آن  توانممیها، هر بار که روی داده است، این اتفاق
 هرحال هست.هرحال، حوادث  ریز و درشت دارد، ولی بهروی داد. به 9212در سال 

شناستیم کته را میوار نبود، سون کسانی بستری غرب را دید، ولی عصیان او عصیان دیوانهمجتهد ش
ایتد. سارسوب منطقتی حرکتت کردهاید و در یک نبوده گونهاینغرب را دیدند، منکر شرق شدند. شما 

سؤال من این استت کته زنتدگی  پذیر نیستم.سارسوباین نظِر من است. ممکن است شما بگویید من 
 زندگی غربی و زندگی شرقی وجود داردیغربی را سگونه دیدیدی و اساسًا سه تفاوتی میان 

گونه که ما وجود دارد. غرب آنمعتقدم در میان زندگی شرق و غرب  کنیدمیتفاوتی که به آن اشاره 
مته از ند و هشتومیهمدیگر ستوار به گردن  هاانسانیم نیست. به این معنا که در اینجا کردمیفکر 

ولتی در غترب متا ایتن را دیتدیم کته ، کننتدمیها تبعیتت یا شخصتیت هاناها یا جریبرخی از چهره
کشتد هاست و به این طترف و آن طترف میآدمها، ماشین به معنای اعم کلمه، و صنعت سوار ماشین

 دیگر. یک عیبها سوار همدیگرند. بنابراین، دیدم اینجا یک عیب دارد و آنجا برعکِ  اینجا که آدم
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باشتم و از نظر انسانی برای من خیلی مهم بود، چون همیشته دوستت دارم انستانی آزاد  مسألهاین 
آزادی مترا از انسان باید آزاد باشد. این از نظر انسانی برای من مهم بود که دیدم ،در غرب، صتنعت  

. انستان تتا گیتردمیزادی را نوعی، آای که در آنجا هست، بتهالعاده. حتی آن نظم فوقگیردمیمن 
زنتدگی شترقی نواقصتی بردار است نه بیش از حد؛ بنابراین، به این نتیجه رسیدم که هم حدی نظم

 دارد و هم زندگی غربی دارای نواقص است.

زندگی انستان بسته شیفته نشدم. دیدم هم در آنجا و هم در اینجا نقص وجود دارد و رو، چشمازاین
 هم در شرق و هم در غرب، بدون نواقص نیست. هرحال،گویی به

ب وقتی چنین است، رهاکردن شرق یعنی چه!؟ اینکه کشورم و وطنم برایم معنتا  نداشتته باشتد خ 
نکتردم. بنتابراین، یعنی چه!؟ دینم برایم ارزر نداشته باشد یعنی چه!؟ من در دین خودم نقص پیدا 

بود کته در گذشتته و در هم تربیتی  مسألهک عامِل این بر دین و اصول انسانی زندگی باقی ماندم. ی
 خانواده پیدا کرده بودم.

روی متا ام. درست است که تربیِت سختی به دنیا آمده من در یک خانوادۀ اصیل و مذهبی در تبریز
ریشته ی باورمنتدی بودنتد. از ایتن لحتاظ، متا هاانسانشد، اما پدر من و بستگان من ِاعمال می

بتود. بتا داشتیم و بنیانمان سفت بسته شده بود. مقصودم این است که باورهای متا بستیار استتوار 
سن را داشت کته همیشته اینکه به رور احستاس کتنم های تربیتی آن دوره انتقاد دارم، ولی این ح 

 ریشه محکم است.

احساس سیر جدید بدهم، ولی ممکن است تعبیر را عو  کنم، یا چیزی را نقد کنم و یا از متنی تف
بالکل چیزهایی چیزی بهتر را پیدا کند، نه اینکه  کندمیدر درون من چیزی است که سعی  کنممی

 را کنار بگذارم و راحت شوم.

 زیبایی زندگی را در سه دیدیدی
دِن بتا کربرقترار کنتد. زنتدگیهای زیبا بتوانتد رابطته که با زندگی دشومیزندگی انسان زمانی زیبا 

. دشتومیزیبتایی زنتدگی ظتاهر هاست که کردنکند. با زیبا زندگیزندگی را زیبا  تواندمیها خوب
شتکفتن همیشته در صتورتی اتفتاق شتکفتن باشتد.  تواندمیزشت باشد و هم  تواندمیزندگی هم 

کشتانند ن میزیبایان انسان را به شتکفتافتد که چیزی انسان را به شکفتن بکشاند. دلیل اینکه می
اگر ما بتا جهتان زشتت حشرونشتر داشتته . کنندمیاین است که زیبایی را در وجود آدمی شکوفا 
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لحاظ انستانی هایی برخورد کند که بتهبه آدم. اگر انسان کندمیمان رسوب باشیم، زشتی در زندگی
 ام.خورد کردهبر هاانسانگاهی به این نوع . من کندمیزیبا هستند، زیبایی زندگی را لم  

 توانید کسی را نام ببریدیمی هاانسانآیا از این نوع 
 بود. طباطبایی [عالمه]مرحوم  هاانسانیکی از این نوع 

 ایدینقد کرده هرمنوتیک، کتاب و سنتگویید که ایشان را در این را در حالی می
ام. ایشتان انستان بزرگتی کتردهام. یکی از نظرهای ایشان را نقتد را نقد نکرده من مرحوم طباطبایی

کته آدم در ارتبتاط بتا او ارتقتا پیتدا بینم در او این حالت بتود می کنممیکه به ایشان فکر  اآلنبود. 
بود. او ارتقا  باطباییمرحوم ط کردمیداشتن با او ارتقا پیدا . کسی که انسان از جهت ارتباطکردمی
 وجود دارد. هاآنمعنایی از معانی شکفتن در بیند که بخشید. گاهی انسان اشخاصی را میمی

 توان زندگی را به زندگی قدیم و جدید تقسیم کردیآیا می
طور کلتی، کنید. ولتی بتهصحبت . بستگی دارد که شما از کدام جامعه کندمیها فرق اواًل جامعه

یک اتفاق مهم افتاده و آن این استت است  توان گفت که با پیدایش آن چیزی که اسم آن مدرنیتهمی
تر شده است؛ یعنی زنتدگی انستان گستردههای زندگی، که قباًل از آن صحبت کردیم، بسیار که افق

رفت. به این معنا که زندگی قدیم تصور آن میل پیش تر از آن شده است که پانصد سابسیار گسترده
اند، ابعتاد هایی کته متدرن شتدهدر جامعتهابعادی محدود داشتته ولتی زنتدگی پت  از مدرنیتته، 

شده است؛ در هر دو جنبتۀ زشتت و زیبتا. هایش خیلی بازتر ای به خود گرفته است و افقگسترده
 وسعت یافته است.یبا های زهای زشت وسیع شده است هم افقهم افق

تهران قدیم! نظِر شتما توان گفت ش می3180ای معتقدند به تهران قبل از سال در راستای این بیان، عده
 ها سیستیدربارۀ تحوالت زندگی خود ما و ایرانی

ها سردرگمی روی برخی از زندگیزندگی ما یک کالِف سردرگم است. هیچ اسمی جز سرگردانی و 
مان نته هنتوز نظتم و نیستیم. زنتدگیلحاظ زندگی از وضع خوبی برخوردار شت! ما بهتوان گذانمی

بتریم کته در یک دوران گذار به سر مینظام جدید را یافته است نه قوام سابق باقی مانده است. ما 
چیزی ختار  خواهتد شتد! زندگی چهدانم از درون این رنج و سردرگمی آن بسیار زیاد است. نمی
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بینتی نیستت و حتوادث آینتده قابتل پیشدانم؛ چتون ام، ولتی نمتیاین موضوع فکر کرده گاهی به
 دانم چه خواهد شد.نمی

 یکنیدمیشدن زندگی سه فکر دربارۀ سخت
، تکلی  او روشن استت کندمیسواری قبول دارم که زندگی سخت شده است. کسی که دوچرخه

به حرکت کند. کار این شتخص نستبته و ابتدایی خواهد با یک وسیلۀ سادای محدود میدر جاده
دانتد بته کجتا ولی بتاز ستاده استت و میتر است، آمد کمی پیهیدهرفت و میکسی که با االغ می

دارد یک اتوبان شلوغ اتتومبیلی را برمتیتر است. اما یک وقت کسی در و درد و رنجش کم رودمی
مرتب باید خودر را کنترل کنتد و مرتتب در است. افتد. کاِر این شخص بسیار سخت و به راه می

کسی نزنتد و کستی نیتز بته او نزنتد و هتزاران معر  فشار عصبی است. باید مراقب باشد که به 
ها و آرمتتهرو و... بتنقرمتتز و پیتتادهمستتئلۀ دیگتتر، از قبیتتل آلتتودگی صتتوتی و دود و چتتراغ 

 .ها و دیکتاتورها و...خرارآسمان

 ده است.زندگی ما چنین ش

جدیتد زندگی، در جهان پیشرفته، از سیصد سال قبل دارای چتارچوبی استت کته استم آن تمتدن 
داننتد کته می کننتدمیهتا زنتدگی است، با همۀ نواقصی که دارد. همۀ کسانی که در درون آن نظام

 هایی که ممکن است داشته باشد.قواعد آن زندگی چیست، با همۀ بدی

ببینتیم چته آییم بیرون تا اینجاست که زندگی ما اساسًا قواعد ندارد؛ صبح میو ِاشکال مهم  مسأله
کستانی کته در ! آیا غیر از این استت؟ قواعتد وجتود نتدارد. دشومیشاءالله بهتر . فردا اندشومی

استت راحتت زنتدگی ممکن  کنندمیبیرون از نظام شهری در جایی دور و با روابطی اندک زندگی 
خواهند در جامعته، دانشتگاه، بتازار و اقتصتاد و می کنندمینی که در شهر زندگی کنند، ولی کسا

بتازی. بته همتین میبتری یتا : یتا میگویندمیای است که شان تابع قاعدهسیاست باشند، زندگی
از این منطتق پیتروی : خواهی نشوی رسوا، همرن  جماعت شو! تقریبًا گویندمیجهت است که 

 .دشومی

نقتش بستته و حتک ایم، عمدتًا دو تلقی بر پیشانی تاریخ و فرهنگ ما ی که پشت سرگذاشتهدر تاریخ
رها. به نظر شتما، کتدام از ایتن دو مند و تلقی و تلقی خیامی یا تلقی ضابطه شده است؛ تلقی موالنایی

 دانیدیدو شخصیت را صاحِ  تلقی رها مییک از این تر استی شما کدامتلقی به ذات زندگی نزدیک
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 دانم. البته گفتم زندگی یک تعری  ندارد.را رها می من خیام

 تر استیکردن نزدیکیک از این دو به زندگیمقصودم این است که کدام
 کنتدیمزنم. یکی در آب دریا شنا میکردن است. مثال کردن است. دو نوع زندگیاین هر دو زندگی

ار زند. یکتی دیگتر، تجربتهرا کنار میها ار از شناکردن در آب این است که همواره آبو تجربه
غتور آهتا همکسانی استت کته همتواره بتا آب. موالنا از دشومیها هماغور این است که با آب

نارتر بزند، وگرنته ها را کنار و ککوشد آبدائمًا میباشد که  هاانسان. شاید خیام از آن دسته دشومی
خواهد که انسان، . من سخت دلم میدشومیمحسوب کردن هر دو شناکردن است و هر دو زندگی
 در زندگی، با چیزی هماغور شود.

 پس تلقی موالنایی را بیش از تلقی خیامی قبول دارید.
 این نوع را بیشتر تمرین کنم. کنممیسعی 

 خوانید!خوب است برای حسن ختام یک بیت شعر ب
هستتم، ازجملته  هتاآنمن متأسفانه زیاد شعر بلد نیستم، ولی بعضی شعرها هست که تحت تتأثیر 

 :گویدمیم. شعر موالناست که خوانمیشعری است که آن را برای شما 

 رار آیدتته قتو تا کتترار شتقیتب بتطال قراریت از طلب قرار توستاین همه بی
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 1این اجتهاداقرتاح دربارۀ مب
سته علتومی بترای های فلسفی، کالمی و علمی با استنباط احکتام فقهتی سته ارتبتاطی داردی نظریه

  اجتهاد الزم استی
استتنباط؛ ( ارتباط نظریات در ایتن علتوم بتا 9خود دو سؤال است: : این سؤال درحقیقت گرجی

که آیا ایتن ر مقصود این است علومی که باید مجتهد بداند. سؤال اول، قدری مجمل است. اگ (3
خیتر، بتدون علوم هم مانند علم اصول در رابطۀ مستقیم با علم فقه هستند، پاستخ ایتن استت کته 

نیستتند.  گونتهایندانستن علم اصول و نحوۀ استنباط احکام فقهی غیر ممکن است، اما این علوم 
استت. متثاًل در ا حتدی الزم حال، در برخی از مسائل فقهی دانستن بعضی از این علتوم تتدرعین

مسائل تقستیم متال الجمله ریاضیات الزم است. در برخی از برخی از مسائل وصایا و مواریث فی
الجملته هیئتت الزم فتیالجمله ریاضیات و احیانًا هندسه الزم است. در معرفت قبلته مشترک فی

گاهی از بطالن دو ای استت مسألهاست که ر الزم است. در مورد عدم جواز تقلید در مسئلۀ تقلید آ
واحتد و نظیتر آن )البتته خبر خبر واحد در مسئلۀ حجیت فلسفی. همهنین در مورد عدم حجیت

گاهی از این مسائل اصولی حجیتت کتتاب و ستنت کته اند نه فقهی( و در مسئلۀ حجیت ظهور، آ
                                                                                                                                                              

استت: ابوالقاستم گرجتی،  نظدر نقد وهای مجلۀ های شش تن از دانشوران به پرسشآید بخشی از پاسخ. آنهه در پی می1
نقدد ناصر کاتوزیان، سیدکاظم حائری، محمدحسن مرعشی، محمدهادی معرفت، محمد مجتهد شبستری. منبع: مجلتۀ 

 .  9212، شمارۀ اول، زمستان و نظر
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اند نته فقهتی( و اگتر اصولیهم  هااینخبر واحد )ای است کالمی. هکذا در مسئلۀ حجیت مسأله
مختل  علتوم مختلت ، ازجملته مقصود این است که آیا کسی که به عقاید صحیحی که بر مسائل 

داشته باشد؟ پاسخ این استت کته تواند اجتهاد صحیح فلسفه و کالم مبتنی است معتقد نباشد، می
رط اینکته بتر قواعتد باشد؛ بته شتتواند کننده حجت هم میتواند، بلکه برای خود استنباطبلی می

سنت استفاده کنتد، قواعتد عتام و صحیح استنباط مبتنی باشد. مثاًل از نصوص و ظواهر کتاب و 
بته امتارات و اصتول معتبتره عمتل خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق و غیره را رعایت کند، 

 کند، هرکدام را در جای خود به کار برد.

خیتر؟ یتا    باال اجتهاد مجتهد برای دیگران هم حجت استو اگر مقصود این باشد که آیا در فر
آن، کستی شرط است، همهنین در قاضی و مانند  پاسخ این است که چون در مرجع تقلید عدالت

 تواند از وی تقلید کند یا به قضا و داور انتخاب کند.نمی

منطتق، لوم ادب عربی، اما دربارۀ سؤال دوم، علومی که برای اجتهاد الزم است عبارت است از ع
گاهی از موارد اجماع، احکتام  عقلتی در اصول فقه، تفسیر آیات احکام، معرفت احادیث فقهی، آ

 حد الزم و مختصری از بعضی علوم دیگر.

 الزم استتت، در کتتتب فقهتتی )در هتتاآن: فقهتتا، بتترای اجتهتتاد، علتتومی را کتته فراگیتتری مرعشتتی
های مقدماتی سفی و کالمی و علمی ممکن است در بینشاند. نظریات فلقضاء( بیان کردهکتاب 
کشتتانند. مثتتل مبحتتث باشتتند، لتتذا در اصتتول گتتاهی مباحتتث را بتته مستتائل فلستتفی متتیمتتؤثر 

امرونهی، مبحث ضد، مبحث طلب و اراده، قبح عقتاب بالبیتان، کته همتۀ ایتن مباحتث اجتماع 
 فلسفی و کالمی دارند.زمینۀ 

این بتاب توان در در تشخیص موضوعات مؤثر باشند و مواردی که میتوانند نظریات علمی نیز می
چت  و ثلتث توان مسئلۀ تعلق نص  دیه را در مورد قطع بیضۀ اند. از باب نمونه میذکر کرد فراوان

چون فرزنتد از اند آن را در قطع بیضۀ راست ذکر کرد که فقها، طبق بعضی از روایات ضعی ، گفته
 پذیرد. حتی شهید ثتانینمیآید، دیۀ آن نص  دیۀ کامل است، اما علم آن را بیضۀ چ  به وجود می

دانند. و یا اینکته تعلیل را درست نمیبه این نکته توجه داشته و فرموده است اطبا این  شرح لمعهدر 
چهل روز و مضتغه هتم چهتل علقه هم روایات، نطفه در رحم چهل روز است و طبق یک سلسله

توان مسئلۀ الکل صنعتی را مثتال زد. میها صحیح نیست. نیز بندیروز که از نظر علمی این زمان
در شناساندن موضتوعات بته فقیته کمتک تواند زیرا احکام تابع موضوعات خود هستند و علم می

تردیتد باشتد؛ ماننتد  شتناختی دقیتق و بتدوننماید. البته این در صورتی است که شناخت علمی 
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ثابت نماید کته دختتر در نته ستالگی بته بلتوغ مسئلۀ بلوغ دختر در نه سالگی که ممکن است علم 
 .  یا نه رسیده است

: اگتر منظتور ایتتن باشتد کته فلستتفه و کتالم نظتر فقیته را نظتتری الهتی کنتد و دیتتد او را حتائری
متتافیزیکی و الهتی داشتته باشتد. واال دهد، این خوب است و تأثیر دارد و فقیه باید دید گسترر 

کنتد کته فقیه  فقیه نخواهد بود و فتواهای او ارزر نتدارد. چتون فلستفه بترای متا ثابتت متیاین 
مسائلی است که عتالم دینتی بایتد بدانتد،  هااینای است در میان حلقات دیگر و جهان حلقهاین 
اصتتطالح اصتتول شتتود و بهاگتتر بخواهتتد مستتائل فلستتفی و علمتتی بتتا علتتم اصتتول خلتتط امتتا 

 تحویل ما بدهد، این قابل قبول نیست.متورمی 

متأثر از فلستفه و کتالم فرقی نیستی سون مرحوم کمپانی  و نائینی آیا بین دو مکت  مرحوم کمپانی 
تتأثیر ختودش را در فقته متفتاوت استت و طبعتًا است و اصول ایشان با اصول مرحوم نتائینی کتاماًل 

 گذاشته است.
 : بلی، اما اینکه کدام یک از آن دو مکتب احق است معلوم نیست.حائری

 سیز دیگری است. مسألهبحث ما در تأثیر ذهنیت فلسفی و کالمی در فقه و اصول است، احقیت 
 ود.ش : ما آن تأثیری را قبول داریم که منجر به احقیتحائری

انتد کته از فقهتا قائلتواند اثر داشته باشد. مثاًل در باب عصیر عنبتی برختی علم هم گاهی در فتوا می
ستکرآور باشتد و اگتر توست  خود باشد تا حالت استیدی آن زیتاد و طور طبیعی و خودبهغلیان باید به

ود و دیگر حکتم نجاستت شایجاد نمیگونه تغییری آتش به جوش و غلیان بیاید، در ماهیت عصیر هیچ
 را ندارد.
ولتی آیتد، وسیلۀ آتش اگرچه تغییتری بته وجتود نمتی: در عصیر عنبی، در ابتدای غلیان بهحائری

نجاستت شود و لذا فقها فتوا به حرمتت و بعد از سردشدن در ماهیت آن تغییری ایجاد می تدریجبه
 دادند.

و به این شتکل مطترح کنتیم کته چگونته فهتم را  مسأله: بنده معتقد هستم اگر مجتهد شبستری
ختار  هایی که کند )یعنی نظریههای فلسفی و کالمی ارتباط پیدا میبا نظریه تفسیر کتاب و سنت

استت و آن ایم. چون یک مسئلۀ خیلی مهتم مطترح تر مطرح کردهاز فقه هستند(، سؤال را صحیح
تفسیرها وجود دارد: سیر کرد. انواع فهم ها و این است که کتاب و سنت را چگونه باید فهمید و تف
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انتد، یتک فهتم هتم فهمیدهاند، فالسفه با فهم فلسفی کتاب و سنت را عرفا با فهم عرفانی فهمیده
اند. حاال سؤال ایتن استت متفاوتها با هم وجود دارد که فهم فقهی کتاب و سنت است. این فهم

کالمی، به این فهم و تفستیر فقهتی ی مبنایی فلسفی و هاشود کسی، بدون داشتن نظریهکه آیا می
تحقتق ایتن فهتم مستاوی استت؟ یتا بتا نائل شود؟ و آیا داشتن هر نوع نظریۀ فلسفی و کالمی در 

 شود؟های مختل  متحقق میشکلهای فقهی به های فلسفی و کالمی، فهمشدن نظریهمتفاوت

استت. نگی تحقق فهم و تفسیر کتتاب و ستنت فرمایید، بحث دربارۀ چگوطور که توجه میهمان
هم داریم. ، فلسفۀ علم فقه «علم فقه»بر مسئلۀ تفسیر متون یک مسئلۀ بسیار مهم است. ما عالوه

در تعریت  ها متداول است و موازین خاص خودر را هتم دارد و علم فقه همان است که در حوزه
شتود و ایتن متیافعال مکلفین بحتث و فحتص اند علمی است که در آن از احکام شرعیۀ آن گفته

عمتل فحتص و اند که این آید. اما در علم فقه بحث نکردهبه دست می هاآناحکام از ادلۀ تفصیلیۀ 
چگونه تحقق پیتدا بحث چیست؟ یعنی یک بحث فلسفی در این باره نشده که این بحث و فحص 

  کند و بافت و مقدمات و مقارنات آن چیست؟می

هتای حوزهمتکفل است. در « فلسفۀ علم فقه»ر حقیقت این فحص و مسائل اصلی آن را بحث د
امروزه که در کنار علمیۀ ما، علمی به نام فلسفۀ علم فقه وجود ندارد، ولی باید وجود داشته باشد و 

 بستیار مستئلۀ مهمتیتوانیم از فلسفۀ علم فقه، که هر علمی فلسفۀ آن علم نیز مطرح است ما نمی
شود، ولی مباحث میاست، غافل بمانیم. البته در علم اصول قسمتی از مباحث فلسفۀ فقه مطرح 

 شود.مهمی وجود دارد که در این علم مطرح نمی

  شناسی فقه استیاین همان معرفت
است. شناسی فقه همۀ فلسفۀ علم فقه نیست، ولی بخش مهمی از آن : معرفتمجتهد شبستری

کته آیتا مقدمات باید عر  کنم یک مسئلۀ اساسی در فلسفۀ علم فقه این استت  حاال پ  از این
دخالتت بینی فقیه در چگتونگی فهتم فقیته از کتتاب و ستنت های فلسفی، کالمی و جهاننظریه

 کند یا نه؟ این یک سؤال مهم است.می

بته  بایتدجانتب بتدان مثبتت استت، نخستت شدن پاسخ این ستؤال، کته جتواب اینبرای روشن
مطلب مهم توجه کنیم و آن این است که فقیته بایتد تکلتیفش را در ایتن زمینته روشتن بکنتد یک 

ای باید به کتتاب و ستنت مراجعته بکنتد مسألهقلمرو استنباط فقهی تا کجاست و وی در چه که 
 ای به کتاب و سنت اصاًل نباید مراجعه کند. این یک مسئلۀ اساسی است.مسألهدر چه و 
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که یتک کنم فقیه اول باید قلمرو و حدود مراجعه را معّین بکند، به این دلیل است عر  میاینکه 
فلسفی باشتد،  °اصل مسّلم در علم تفسیر وجود دارد و آن این است که فهم هر متنی، خواه آن متن

اول مشتخص کننتده تاریخی، حقوقی و دینی و... باشد، تنها در صورتی میسر است کته مراجعته
دانتد. مطتالبی متیانتظارر از مراجعه به آن متن چیست؟ و آن متن را اجمااًل متکفل چه نوع کند 

که چرا بته کتتاب و شود. فقیه باید مشخص کند نوع فهمی میسر نمیبدون تعیین این مطلب هیچ 
بته عبتارت دیگتر، دانتد. و یتا کند و کتاب و سنت را متکفل چه نوع مطالبی میسنت مراجعه می

مراجعته بتدان، داند و برای آن چه نقشی در زندگی انسان قائل استت و، از طریتق را چه می وحی
ستوی وی را بهای که خواهد برآورده کند؟ وی، در همین رابطه، باید به آن عالقهکدامین نیاز را می
گاهی پیدا کند و کّم کتاب و سنت می  بشناسد.درستی وکی  آن را بهکشاند توجه و آ

ستؤاالتی بته  ته ممکن است پ  از مراجعه به کتاب و سنت، فقیه درک کند که کتتاب و ستنتالب
همه  هااینکند، شدۀ فقیه را تصحیح دهد که به ذهن فقیه نرسیده است و یا سؤاالت طرحپاسخ می

شتد یعنی آمادۀ ایتن باباید کاماًل باز باشد. ممکن است. ذهن فقیه هنگام مراجعه به کتاب و سنت 
 که کتاب و سنت هر نوع تغییر را در آن بتواند بدهد.

همیشته عمل تفسیر کتاب و سنت، چه فقهی و چه غیر فقهی، دادوستدی است که در تفسیر متن 
 گیرد.های متن انجام میبین تفسیرکننده و داده

ر و مفستستوی سوی متن و از متن بهاین یک دادوستد دوری است، یک حرکت است از مفسر به
دور »بته کنندۀ هم هستند که، در علم تفسیر متن یا هرمنوتیک، از ایتن مطلتب دائمًا تکمیل هااین

ستوی بهشتود از متتن چیتزی هایی از مفسر نمیگذاریکنند. بدون سرمایهتعبیر می« هرمنوتیکی
دستت آورد و بته  کند تا از متن چیتزیگذاری میرا سرمایه هاآنهایی دارد و آدمی بیاید. آدمی داده

کند و بعد کته میهای اولیۀ خودر را تصحیح ها و سرمایهبعد، با آنهه از متن به دست آورده، داده
ستوی همتۀ دوباره بهگردد و از آنجا سوی متن برمیار را تصحیح کرد، دوباره بههای اولیهسرمایه
گاهی  گردد.های خود برمیآ

تصتور رد. عمل تفسیر چنین چیزی است. برخالف آنهه متا وجود دا« دور»در تفسیر متون، یک 
 فهمیم، قضیه به این سادگی نیست.کنیم پ  میکنیم، که ما مراجعه میمی

مطترح کند که چه نوع سؤاالتی را در برابر کتاب و ستنت های فقیه مشخص میانتظارها و عالقه
حکم شترعی خواهد قیه این است که میرا بخواهد. فر  کنید انتظار و عالقۀ ف هاآنکند و پاسخ 
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ب، حکم شرعی را دربارۀ چه  بیاورد؛ دربارۀ همۀ  دستخواهد به ای میمسألهرا به دست آورد، خ 
یعنتی حقیقتت کتتاب و ؟ و هرکدام که باشد به چته دلیتل؟ هاآنافعال مکلفین؟ یا دربارۀ بعضی از 

خواهتد چنتین کته متیان چه نقشتی قائتل استت در رابطه با انس هاآنداند و برای سنت را چه می
 دست آورد؟احکامی را به

ستادگی از دهتد و بهاین تعبیر حکم افعال مکلفین، که قلمرو انتظار از کتاب و سنت را تشکیل می
مقابتل هتم تواند سعۀ وضیق داشته باشد. ما دو معنتای متفتاوت آن را در شویم، میکنار آن رد می

مکلفتین بته ایتن آوردن حکتم افعتال دستکنیم. یک وقت انتظار بهمقایسه میگذاریم و با هم می
ختواهم بکتنم متیشوم هر کاری را که گوید: من صبح که از خواب بلند میمعنی است که فقیه می

معتّین شتده استت. باید اول به کتاب و سنت مراجعه کنم و ببینم در کتاب و سنت تکلی  چگونته 
ستنت، یتک حکتم صورت ابتدایی دربارۀ تمام افعال من، در کتتاب و ت که بهیعنی انتظارم این اس

استتثنا کتتاب و شرعی فقهی از نوع احکام خمسه معّین شده باشتد دربتارۀ تمتام افعتالم و بتدون 
است که در تمتام باید به من بگوید چه بکن و چه نکن؛ زیرا حقیقت وحی و نقش آن همین سنت 

ستنت داشتته باشتد، مرا معّین کند. اگر فقیه این انتظار را از کتاب و  حرکات و سکنات من وظیفۀ
خواهتد که این فقیه میای کنند و زندگی جامعهزندگی آن فقیه و کسانی که به نظر آن فقیه عمل می

بته ای نبایتد دستت جامعتهکند. مردم چنین ای پیدا میبرای آن جامعه فتوا بدهد شکل کاماًل ویوه
صتورت مطلبتی آمتده باشتد، بهو سفیدی بزنند، مگر اینکه در آن باره در کتاب و ستنت  سیاههیچ 

توانتد، در مقتام عمتل، نمتیای داشتته باشتد صورت عام. اگر فقیهی چنتین عقیتدهخاص و یا به
انستانی و تمتدن بشتری را، که مربوط به جریان طبیعی حیات  هاانسانبیشترین قسمت از افعال 

 هاانستانمستائل را بته ختود گیری در ایتن نوان که کلیات کتاب و سنت تصمیماست تحت این ع
بسپارد. این کار بتا ایتن عقیتده، واگذار کرده، از دایرۀ علم فقه بیرون ببرد و به علوم و تجربۀ بشری 

و ستکنات انستان استت، منافتات که نقش وحی بنابر طبیعت آن تعیین تکلی  برای همۀ حرکات 
ای کنار بگذارد تا بتواند بته عقیتدهکلی قیهی باید استفاده از علم و تجربۀ بشری را بهدارد. چنین ف

 بماند.که دربارۀ حقیقت وحی )کتاب و سنت و نقش آن( دارد وفادار 

ایتن ای دیگتر استت و آن بته گونته شکل دوم از انتظار، بیان حکم افعال مکلفین از کتاب و ستنت
یتک عنوان ذهنش هست؛ به این معنا که در مسائلی ختودر را بته است که فقیه یک تفکیکی در

برعهدۀ کند آن مسائل مربوط به عقل انسان است. قلمروی از زندگی داند و فکر میانسان آزاد می
کلی ارزشتی، ها وحی جز تعیین اصول عقل و تصمیم خود انسان گذاشته شده است و در آن زمینه
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تکلیت  همتۀ ری است، مطلب دیگر نیاورده و نقش وحتی تعیتین های بشدهندۀ فعالیتکه جهت
 حرکات بشر نیست.

واگتذار  هتاآنخواهند بته توستعۀ اقتصتادی برستند، ایتن تصتمیم بته ختود مثاًل اگر جماعتی می
خواهنتد ایتن تصتمیم را نگیرنتد. چیتزی خواهند چنین تصمیمی را بگیرنتد و متیاست. میشده 

اقدامی بکننتد، بایتد بته کتتاب و ستنت مراجعته کننتد تتا منهیتات هست اگر خواستند چنین که 
)گناه( را بدانند و در توسعۀ اقتصادی مرتکب عمل حرامی نشوند. یعنی نقش کتاب و ستنت الهی 

 مسئلۀ توسعۀ اقتصادی بیان نبایدها و نشایدها است نه بیان بایدها و شایدها.در 

ب، این هم یک نوع مراجعه به کتاب و سن و نقش ت است که به معنای دیگری از حقیقت وحی خ 
انتظتار از کتتاب آن مبتنی است. آن نگرر اول  تمامی قلمرو زندگی را از ابتدا برده است در پوشش 

)اجتنتاب از و سنت. این نگرر دوم  محور اصلی زندگی انسانی را، که همان زندگی معنوی انسان 
در تعیتین ستطوح ت در پوشش کتاب و ستنت و انستان را گناه و تقرب به خداوند( است، برده اس

هتا و مکانیستمو معتار باشتد، آزاد گذاشتته و تعیتین زندگی، که همان ایجتاد تمتدن و فرهنت  
 های زندگی در این عالم را به خود انسان واگذاشته است.رور

عقیتدۀ بتا دو نت آوردن احکتام از کتتاب و ستدستتفرمایید که این دو نوع انتظتاِر بهمالحظه می
اینجاستت کته متفاوت دربارۀ حقیقت وحی و نقش آن در زندگی انسان مرتبط است. مسئلۀ مهتم 

کالمتی نیتز مستائل این دو عقیده عقاید فلسفی و کالمی هستند. در تکون این عقایتد فلستفی و 
عنتا و اقتصتادی مکنتد کته توستعۀ کند. مثاًل اگر فقیه در عصتری زنتدگی متیدیگری دخالت می

فرهنگتی صتنعت پذیرفتته ضرورت پیدا کرده و پذیرفته شده و زندگی با صنعت و لوازم اجتماعی و 
صتنعتی استت، چنتین فقیهتی را پذیرفته و موافق توسعۀ اقتصادی و زنتدگی  هاآنشده و فقیه هم 

استت. تمدن جدید، هماهن ای است که با چنین زندگی، یعنی بینی ویوهناخواه دارای جهانخواه
چنین فقیهتی متتون وحیتانی را بته گذارد. بینی روی افکار فلسفی و کالمی فقیه اثر میاین جهان

باشد، نه اینکه آن را نفی کند و حکم هماهن  کند که با تمدن جدید فهمد و تفسیر میای میگونه
 به نابودی آن بدهد.

ایتن م و صنعت، از کتاب و ستنت فقتط دادن به زندگی متمدنانه و علچنین فقیهی، در باب سامان
بیان دادن باید مراعات شود، های معنوی را، که در طی این سامانانتظار را خواهد داشت که ارزر

علتم و دادن را بیان کند و نته اینکته بگویتد تمتدن و های این سامانکند نه اینکه مکانیسم و رور
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برابر کتاب ودۀ این انتظار سؤاالت خاصی را در صنعت را نابود کنید. چنین فقیهی متناسب با محد
 شد.و سنت مطرح خواهد کرد و جهت این سؤاالت از این محدودۀ انتظار اخذ خواهد 

عصتر گرفتن انتظار، علوم و فلستفه و وضتعیت تمتدن و وضتعیت بینیم که، در شکلهرحال میبه
تمتدن ی کند که اصاًل این علتوم و دخالت دارد. درست در نقطۀ مقابل، اگر فقیهی در عصری زندگ

شترایطی برای آن فقیه که در چنین و احوال وجود ندارد، خیلی آسان است  و صنعت و این اوضاع
تکلیت  تمتام کنم و خیزم و تنها و تنها به کتاب و سنت مراجعه میبگوید من صبح از خواب برمی

عمالم را که چه بکنم و چه نکنم از این مناب  آورم.ع به دست میجزئیات ا 

مقتضتیات اند و در هتر عصتری گرچه فقهای گذشتۀ ما حتی قبل از تمدن جدید چنین فکر نکرده
 اند.آن عصر را پذیرفته

شود میهایی که در بسیاری از فتواها دیده کنم و آن اینکه تشتتحاال من در اینجا یک پرانتز باز می
توجته بینتی فقیته ه مبتانی فلستفی و کالمتی و جهتانبتهای فقاهت علتش این است که در حوزه

هتای ناهماهنگیمنقح شود، بسیاری از  هاآنشود. اگر در این مبانی بحث کافی به عمل آید و نمی
 رود.افتائی از میان می

 دقتتبینتی شود در این مبتانی فلستفی و کالمتی و جهتاناگر آن اندازه که در علم اصول دقت می
در نقتد های شافی و وافی و ناظر به مسائل فلسفی و کالمی امروز و ناظر به آنهته شود، اگر بحث

در ها، کته مخصوصتًا ها مطرح است در این مبانی انجتام شتود، بستیاری از ستردرگمیبینیجهان
علمیۀ ما های رود. جای تأس  فراوان است که در حوزهها هست، از میان میمعامالت و سیاست

 شود.نمیبا فقه و اجتهاد توجهی  هاآنشود، به رابطۀ فه و کالم توجهی میاگر هم به فلس

تجاهل کند، بسا اگر فقیهی دربارۀ این امور شود فقیه احتیا  به فلسفه و کالم ندارد و چهتصور می
آن شتود و احیانتًا میدهد سؤال افتد. از مبانی اصولی یک فقیه در فتوایی که میتر میفقه او مقبول
اصول سترایت کترده و از بینی فقیه که به شود، ولی از مبانی فلسفی و کالمی و جهانمبانی نقد می

پرسد گیرد. کسی نمیقرار نمیشود و آن مبانی هرگز مورد نقد آنجا در فقه او اثر گذاشته سؤال نمی
بینتی جهتانکالمتی و چته نتوع که شما مقدمات فالن فتوا را براساس کتدامین اصتول فلستفی و 

سبب این غفلت از مبادی و مبانی اولیته استت کته هترک  هرگونته خواستت فتتوا اید؟ بهگذاشته
 آید.نمیها به دست دهد و ضابطۀ روشنی برای رهاشدن از این تشتتمی



 411 |اقتراح دربارۀ مبانی اجتهاد 

هتای حتوزهجانب در این مطلب تردید ندارم که راه اصالح رور فقاهت و اجتهاد این است که این
درجتۀ دوم ، یعنتی معتارف خداشناستی، باشتند و در «الهیات»های رجۀ اول حوزهعلمیۀ ما در د

گاه فقته و آنترین تالر باید در زمینۀ معارف خداشناسی انجام شود های فقه و اجتهاد. مهمحوزه
 و اجتهاد بر آن مبتنی شود.

ستپ  ریعت، رسید به ضوابطی معّین، تحت عنوان مقاصد شدر امر فقه و اجتهاد نیز باید نخست 
تدوین اصتول شدۀ شریعت، انجام داد. در باب تهیه و اجتهاد را، در چارچوب این مقاصد شناخته

کته فعتاًل های کلی فقه و اجتهاد، مطلتب فتراوان استت عنوان چارچوب، بهکلی مقاصد شریعت
 مجال پرداختن بدان نیست.

بایتد ، کته امتروزه مطترح استت، «کان حاضراجتهاد فقهی در زمان و م»بنابراین، قبل از مسئلۀ 
شتود متیدانتم کته معمتواًل گفتته اجتهاد فلسفی و کالمی در زمان و مکان حاضر انجام گیرد. می

نیاز به تجدید مبانی فلسفی و کالمی در طول قرون گذشته به اندازۀ کافی مستحکم و منقح شده و 
ب این نظریه نظریته، کته ادعتای های علمیۀ ما ایتن در حوزه ای است، ولی آیا نبایدنظر ندارد. خ 

بحتث و مناقشته صتورتی کتاماًل آزاد و محققانته و دور از تعصتب بته بسیار بزرگی را دربر دارد، به
 گذاشته شود تا صحت و سقم آن معلوم شود.

ه و فقتصورت زنده و در رابطته بتا بر این، چون همان مبانی فلسفی و کالمی گذشتۀ ما نیز بهعالوه
همتان رابطته و تناستبی بتا شود که هتیچ ها مطرح نیست، گاهی فتواهایی داده میاجتهاد در حوزه

فهم عرفی شود مالک در فقاهت و اجتهاد مبانی فلسفی و کالمی مقبول هم ندارد. گاهی گفته می
کالمتی و گونته مبتانی و مقتدمات فلستفی و از کتتاب و ستنت استت و در ایتن فهتم عرفتی هیچ

مقبتوالت و بینی دخالت ندارد. این سخن جای مناقشۀ فراوان است؛ زیرا فهم عرفی نیز بتر انجه
بینتی جهتانمقدمات عرفی مبتنی است. این مقبوالت و مقدمات عرفی خود یتک نتوع فلستفه و 

گتاه هیچصورت ساده و ابتدایی. پ  فهم، حتی فهتم عرفتی کتتاب و ستنت، دربر دارد، گرچه به
ستؤالی کته بینانته میستر نیستت. تنهتا ک سلسله مبانی و مقدمات فلسفی و جهتانبدون وجود ی

عرفتی که فهم فقهی و اجتهتادی کتتاب و ستنت بایتد فهتم »مطرح است این است که این مدعا 
فقهتای متا تا چه اندازه درست است و دالیل آن چیست؟ این سؤال بستیار مهمتی استت. « باشد

چه زمتانی و اند، ولی در کجا، در چه شرایطی، در سنت فتوا داده غالبًا براساس فهم عرفی کتاب و
 چه مکانی؟
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افتراد، عنوان اند که فتوا فقط به عمل مکلفین، بتهای چنین عمل کردهدر عصری و در جامعه هاآن
توستعۀ ریتزی بترای نظر داشته آن هم در یک جامعۀ ماقبل صنعت، ماقبتل علتم و ماقبتل برنامته

استالمی نگی و سیاسی. اما در عصر ما چطور؟ آیا در عصر ما هم کته جمهتوری اقتصادی و فره
هتا براستاس برنامهکند و تمام این با قانون اساسی مدون و برنامۀ اول و دوم توسعه زندگی می ایران

و مستائل  شتودتهیه میوسیلۀ صدها کارشناس و متخصص علوم اجتماعی و انسانی مربوط و به
شود و نه عمل این مکل  یتا میصورت تحوالت اجتماعی و مسائل کالن بشری بررسی انسانی به

مانتده از صتدها فهم عرفِی باقیها را بر توان فتواهای مربوط به معامالت و سیاستآن مکل ، می
، که غیر از «کالن بشری از متون دینیفهم متناسب با مسائل »سوی یک سال قبل مبتنی کرد و به

ای جتز کنارگذاشتتن فهتم این عصر چارهفهم عرفی مورد نظر است، حرکت نکرد؟ درهرحال، در 
 نیست.آوردن به یک فهم علمی دقیق عرفی مورد نظر و روی

ستال من معتقد هستم امروز باید مباحث جدی علم تفسیر متون )هرمنوتیک(، که در صتدوپنجاه 
هتای حوزهصورت دقیق و جدی در لم اصول فقه اضافه شود و بهگذشته مطرح شده، به مباحث ع

 علمیه تدری  شود.

گاهی از این مباحث نمی آنهته توان علم کالم یا علم تفسیر یا علم فقه متنقح داشتت. امروز بدون آ
ستوم و ورزنتد در قترن متفکران امروز ما در تفسیر متون دینی، خصوصًا علم فقه، بدان اهتمام نمی

اشتاعره م هجری مورد توجه متکلمان و معتزله قرار داشته است. دعتوای اساستی معتزلته و چهار
پیشین میستر گفتند فهم کالم خدا بدون داشتن مقدمات و مقبوالت عقلی همین بود که معتزله می

و در کتتاب  مسدهالخاالصدول شدرح، در گفتند میسر است. قاضی عبدالجبارنیست و اشاعره می
متکلم بدون شتناخت قبلتی از ، به این مطلب تصریح کرده که فهم کالم القرآن الکریمالمتشابه فی

توان شناخت، پت  اول عقل میاوصاف و حاالت متکلم ممکن نیست. و چون خداوند را فقط با 
گفتنتد زبتان فهمید. درواقتع معتزلته متیصفات خداوند را شناخت تا بتوان کالم او را باید با عقل  

توجه داشتتند کته ظهتور  مسألهمعتزله به این کالم خدا یک زبان عقلی است، نه عامیانه و عرفی. 
است و به مشخصات و صفات متکلم و سایر کلمات و جمالت در سخن یک گوینده امری نسبی 

معنی است. این مطلب ازجملته منهای این مسائل بیرتباط دارد و ادعای ظهور مقدمات موجود ا
 شود.مفصاًل بدان پرداخته میمسائلی است که در هرمنوتیک جدید 

کته از علتوم الزم گیتریم اگر ما پذیرفتیم که فلسفه و عرفان در اجتهاد تأثیر دارد، آن وقتت نتیجته متی
 قایان سیستیآسفه است. نظر برای اجتهاد، فراگیری عرفان و فل
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مقدمات  هااین: علوم الزم، برای اجتهاد، یک سری علوم ادبی و عقلی و استدالل است. معرفت
بته  آن وقتتواند اجتهاد بکند، ای که میباید پایه باشد. بعد وقتی که رسید به مرحله هاایناست. 
دخالتت دارد. بتدانی کته در استتنباطت  هتااینگویند تو باید یک سری علوم را هم در جنب او می

علمی، باید گفتت داشتن مسائل کالمی و حاال چون سؤال شما مربوط به قسم اول است، دخالت
مرحلته استتنباط احکتام در کدام مرحله از فقه مقصود است. چون فقه دو مرحله دارد: یک  هااین

نصوص )کتاب و ستنت( ایی در هشرع است. استنباط احکام شرع، یعنی شارع مقدس چه قانون
کنتیم. متی« احکام کلتی»بیاورد که تعبیر به  خواهد به دستها را فقیه میمطرح کرده که آن قانون

کی  بعضی موضوعات را روشن وداند که کّم یک مرحلۀ دیگر این است که فقیه وظیفۀ خودر می
طور مطلق ست، اما آن مطلب بهنیوظیفۀ فقیه  °گویید تشخیص موضوعبکند. درست است که می

بیتان کنتد، بایتد موضتوعی را کته ایتن خواهد بر اینکه حکم را میدرست نیست. چون فقیه عالوه
، «الخمتر حترام»بگوید به اینکته متثاًل طوری حکم در ضمن دارد مشخص سازد و ااّل اگر همین

ار استت. بیشتترین هحتال، ایتن مثتال ستادشود. که خودر نداند خمر چیست که نمیحال آن
موضتوع تأسیستی اصتاًل نتدارد. شتارع حرف در باب معامالت است. خصوصًا جایی کته شتارع 

فوا بالعقود»خواهد با قاعدۀ می و  ًِ عن ترا   »، «شروِطهمالمؤمنون  ِعند  »، «ا  لوا »، «تجار تأک  ال ت 
کم بالباطل کم بین  را مشتخص بکنتد. متثاًل فقیته بتین مستلمانان رایج و... حکم معامالت « اموال 

تب، بایتد کتاماًل و ، تحت این «شفعه»خواهد ببیند که حکم می موازین، از نظر شرع چیستت؟ خ 
فعه چیست تا حکمش را بیان بکند. در مسائل بانکی، که از متا ای که رایج است بداند که دقیقًا ش 

گتذرد ص بدهند در بانک چته متیفقهای ما توان اینکه تشخیشود، به این دلیل است که سؤال می
بستته ببیننتد بتا مضتاربه طور چشماند همیناند. خواستهندادهندارند و تا حاال جواب این سؤال را 

ای، هتم در مرحلتۀ این دلیل است که فقیه در هتر دوره و مرحلتهشود تطبیقش داد یا نه؟ این به می
خواهتد بترایش فتتوا بدهتد ضوعی که میتطبیق این حکم، بر مواستنباط اصل حکم و هم مرحلۀ 
موضتوعاتی را، کته  رو عالمهقدیم ما متوجه این نکته بودند؛ ازاینباید آشنایی داشته باشد. فقهای 

ای برای هتر معاملتهدقیقًا بررسی کرده و شرایطی را، که عرف آن وقت بوده،  در زمان خودر رایج
یتا قواعد کلی شرع مورد بررسی قرار داده و آن وقت یا گفتته جتایز استت کرده بود، در سایۀ مقرر 

بود، متورد دقتت قترار کنید عالمه مسئلۀ مضاربه را، که در عصر خودر رایج جایز نیست. فر  
کند. در آن عترف مالک و صاحب مال است و دیگری هم عامل و کارگر و کار میداده که یک نفر 

داد و پول نقتد هتم طتال و نقتره بتود و دیگتری هتم کتار است که مالک پول نقد میگونه بوده این 
ب، می خودر ایتن معاملته را  است. یعنی عرِف عقالی وقت این شرایط را از عرف گرفتهکرد. خ 
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و روی همین عرف عقالیی معاصر  مسألهدادند و عالمه هم روی همین شرایط انجام میتحت این 
این حکم را داشته است. حال بعد از هفتصد هشتصد ستال کته از دوران عالمته گذشتته خودر 

ب، نمانده است. چرا؟ به جهت است، آیا  عرف ما به همان عرف زمان عالمه ثابت مانده است؟ خ 
کنتد. متثاًل متا آن عرف و رور عقال در زندگی با شرایط زمان و مکتان و منطقته فترق متیاینکه 
تجارت بیشتر نداشتیم، ولی امروزه عرف عقالی جهان ده نوع تجارت قائل هستند. نوع سه وقت 
تمامی جوانب آن سه نوع تجارت را بررسی کرده و این مطلب را اتخاذ کرده است. حتاال در  عالمه

های یکتی از ایتن شترکتعصر، کته ده نتوع شترکت وجتود دارد، متا استتفتا از فقیته دربتارۀ این 
کنتد، اشتکال نویسد: اگر با یکی از این سه نوع تطبیق متیکنیم. این فقیه در جواب میمیمتداول 
این گونه افتاء به این دلیل است که فقیه، در عصر ما، آن کاری که عالمه در عصتر ختودر ندارد. 
 دهد.داد، نمیمیانجام 

زیتادی طور قطع دخالتت ائن و خصوصیات زمان و مکان به: به اعتقاد بنده آن شواهد و قرگرجی
در بعضی است.  اصطالح، چیزی شبیه شأن نزول که در قرآندر فهم ادله )کتاب و سنت( دارد. به

برداشتتی از که نزدیک به زمان صدور روایات بوده است، عمومًا یک  ییهانازماز روایات دیدم آن 
را از آن  هتااین، که دست فقهای متأخر افتاد، وجوه متعدد برایش ذکر کردند و آن داشتند و تدریجاً 

اجتهتاد خیلتی ار دور کردند. لذا اعتقاد بنده این است؛ یکی از چیزهایی که بترای مسائل اصلی
 زمان صدور روایتتضرورت دارد این است که فقیه کوشش کند تمام خصوصیات و شرایطی را که 

قین برداشتتش ۀبتعمتل کنتد،  گونتهاینخالت داشته است مورد توجه قرار بدهد. اگر یا نزول آیه د
 شود.میبه آنهه باید باشد، ولی اگر این دقت را نکند، دور تر است بسیار نزدیک

 ای ذکر کنید.اگر ممکن است، نمونه
مان»اند، : یک مورد جملۀ معروفی که اهل سنت نقل کردهگرجی بتر ایتن ، شتاهد «الخرا   بالِضّ

کردنتد. متیمعنتا « ما یخر  عن العین»ی سابق عمومًا الخرا  بالضمان را هاانمدعاست. در زم
ولی اگتر عتین بر او چیزی بپردازد، را دیگر الزم نیست عالوه هاایناگر عین را انسان ضامن باشد، 

وجتوه  بتزرگی از فقهتای را ضامن نباشد، خیر. مثاًل در گذشته برداشت این بود. اما حتاال بعضت
انحرافی است. اند که همه تقریبًا غیر از این است و همه هم متعددی در معنی این حدیث ذکر کرده

خترا  و یعنتی همتان « الخترا  بالضتمان»، «مالیتات»، یعنتی «الخترا »انتد فر  کنید گفته
)خترا  مالیتات عتین  اند: کسی که ضامن عین استت،ای که در فقه مطرح است که گفتهمقاسمه

بترای ستنت، آن( را باید بپردازد. و آن معنایی که علمای عصر اول تقریبًا شتیعه، مخصوصتًا اهتل 



 122 |اقتراح دربارۀ مبانی اجتهاد 

آن به رایگان اند این است که اگر کسی ضامن عین شد، دیگر منافع کرده« الخرا  بالضمان»جملۀ 
ام و مطالعه نکتردهچون جدیدًا از آِن اوست و ضامن منافع نیست. یک معنایی در حدود این معنا، 

( و... حمتزهابتی( و از شتیعه )مثتل ها )ابوحنیفتهها و از ستنیمطالعۀ سابق من است از قتدیمی
 هتاآنبرختی از  ختدمتکه رسد، آقایان علمای بزرگ، برداشت داشتند، ولی وقتی به زمان ما می

استت و چیتزی از آن « مجمتل»عددی احتمال دادند و همه را آخر سر گفتند وجوه مت هاآنبودم، 
صتالحیت استتدالل سند ضعی  و هم از نظر معنا مجمل است و از شود فهمید. هم از حیث نمی

 ساقط است.

متواردی حال ازجملته ای که مطمئنا آن معناست و مخال  فتوای مشهور هم هست. علٰی حال آن
 انم مثال بزنم همین است.توکه بنده می

 اند.توهم این را گفتهشود که کسی ضامن عین باشد و ضامن منافع هم باشد برای دفع این توهم می
 معتقد است. گونهاین : مثاًل یک همهون چیزی. ابوحنیفهگرجی

  حدیث نبوی استی
ماننتد اصتطالح راوی شتیعی نتدارد. : بلی، اما اینکه نبوی استت ضتعی  استت. یعنتی بهگرجی

هتتا هتتم از هاستتت و شتتیعهاستتت کتته از سنی« قواعتتد فقتته»بستتیاری از روایتتاتی کتته در بتتاب 
 اند. این هم یک همهو چیزی است. این دنبالۀ حرفم در رابطه با سؤال اول بود.گرفته هاآن

را ن مقاصتد شتریعت کتنم. ایتای بر عرایض سابقم اضافه می: بنده یک تکملهمجتهد شبستری
مقاصتد گوینتد اند و میروی مقاصد شریعت تکیه کرده و شاطبی باید در فقه جدی گرفت. غزالی

. حفتظ نفتوس؛ 4. حفتظ دیتن؛ 2. حفتظ امتوال؛ 3. حفظ عقول؛ 9شریعت پنج اصل است: 
 نقل کردم. حفظ نوامی . حاال از این دو نفر که یادم بود. 1

 اند.: بقیه هم از این دو نفر مخصوصًا از اولی گرفتهگرجی

مربتوط بته های مربوط به معامالت و مسائل گوید: کلیۀ استنباطمی : شاطبیمجتهد شبستری
ای مسألههر مالک معنی ندارد. های بیباید در این چارچوب انجام بگیرد. یعنی استنباط سیاست

کند، ارتباط پیدا میچیز ای مطرح است. به چهمعلوم شود که در چه چارچوبی و در چه زمینه باید
هتای ارتبتاطی. همتین زمینتهکردن این کند بدون معّینبه کدام یک از مقاصد شرع ارتباط پیدا می

روایتاتی کته  بکند به آیات یاای را از یک فقیه سؤال بکنند و فقیه هم مراجعه مسألهبیایند یک  طور
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نتوع استتنباط صتحیح نیستت. را بدهد، این  مسألهبعد پاسخ این مظان پیداکردن این حکم است 
شارع در هتر زمینته دارد، انجتام های کلی، که استنباط باید با درنظرگرفتن آن اصول کلی و دیدگاه
، متاده قتانون قانون را تفسیر بکنندخواهند یک شود. درست مثل تفسیرهای حقوقی که وقتی می

دهنتد و براستاس ختودر قترار متیگیرند تفسیر بکنند. ماده قانون را در جایگتاه تنهایی نمیرا به
عبارت از پنج اصتل متذکور استت نظتر آن کنند. اینکه مقاصد شرع موازین معّینی آن را تفسیر می

متذکور بیفزایتد، مقاصد شرع بداند و یا بر اصول قایان است. ممکن است کسی اصول دیگری را آ
 هست. مسألهخیلی ولی درهرحال در معناکردن این پنج اصل هم 

ب  مثاًل اگر بگوییم یکی از مقاصد شریعت متثاًل را چگونه معنا کنتیم. « دین»حفظ دین است، خ 
ولتی های فقهتی نیستت، بحث هااینگوهر و صدف آن را چه چیز بدانیم تا آن را حفظ کنیم. البته 

عمتل های فقهی است. اگر فقیهی بگوید فالن مطلب، فالن مقالته و فتالن تر از بحثخیلی مهم
دانتد کته متیشود، اول باید روشن کند که حقیقت و گوهر دین را چته موجب ضع  دین مردم می
 کند.دربارۀ آن احساس خطر می

نظریتات ل های فراوان است. عرفا، فالستفه و متکلمتان در ایتن مستائدر این مسائل جای بحث
قابتل قبتولی توان در این مسائل بته نظتر اند. تنها با بحث و مداقه است که میگوناگونی ابراز کرده

ها بایتد از استتنباطشود. رسید. به صرف اظهارنظر این شخص یا آن شخص این مسائل حل نمی
هتای آن اختالفها بایتد منتقتل شتود بته این حالت پراکندگی بیرون بیاید و اختتالف در استتنباط

مبنتایی معتّین، کسی، در فتالن مستئلۀ کسی با چهمبنایی. صحیح این است که مشخص شود چه
 اختالف دارد.

آن بتر بحتث در یتک مستئلۀ اصتلی مهتم استت و البته بحث در کلیۀ این مسائل مبنایی نیز مبتنی
 دم.باره صحبت کر حقیقت وحی و انتظار از کتاب و سنت است که قباًل در آن

نحو اطتالق است آیتا بتهسؤالی از آقای شبستری داشتیم. آن مقصودی که، در آن عصر، شارع داشته 
خاص داشته کته اگتر همتان را یا، در بخشی از احکام، شارع در آن زمان مقصودی  همیشه باقی است

یتا  مقصتود شتارع مطلتق استتخواست تشریع بکند، آن مقصود دیگر نبودی سؤال این استت کته می
 نحو قضیۀ حقیقیه است.سقدرش بهنحو قضیۀ خارجیه است و بهنسبی و سقدر از احکام شریعت 

ه از د  ه نوع یا بتیش جا مطرح است. مثاًل اگر د  : بلی، این سؤال درست در همینمجتهد شبستری
اًل اصتنوع تجارت به وجود آمده و حکم عقالیی هم دارد، یعنی قانون هم وضع شتده استت، چترا 
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ببیننتد کننتد تتا را نگیرند و طبق آن عمل نکنند؟ چرا به کتاب و سنت مراجعه متی هاآنمسلمانان 
حتاال تنها کدام یک از این قوانین را بپذیرند و کدام یک از این قتوانین را نپذیرنتد؟ ایتن مطلتب نته

یک عمتل صورت به های اجتهاداست، بلکه در آغاز کار هم، یعنی از زمانی که اولین جوانه مسأله
گاهانه در میان مسلمانان شروع شد، از همان روز   بوده است. مسألهآ

ایشان، از کردند. بعد از و احادیث ایشان عمل می تا پیامبر اکرم )ص( در حیات بود، به آیات قرآن
چیز چتهکته  مطترح شتد مستألهآن موقعی که اجتهاد به مفهوم یک نوع رأی و نظر پا گرفت، ایتن 

مراجعته آوردن یک نظر در یک متورد ختاص بته کتتاب و ستنت دستکند که برای بهایجاب می
مختلت ، بکنیم. این مطلب یک مبنای کالمی دارد؛ منتها این مبنتای کالمتی، در نتزد اشتخاص 

مطرح است کته  مسألهمتفاوت است و سعه و ضیق دارد. آن مبنا این است که برای مسلمانان این 
استت. حتاال ایتن موردی نباید خالف حکم خداوند رفتار کنند. زیرا شارع اصلی خداوند  در هیچ
محتل اختتالف هایی است و سعۀ وضیق آن چقدر استت، بودن خدا در چه زمینه، که شارعمسأله

 کند، یا فقیهتی کتهمیاست که قباًل هم بدان اشاره کردم. مثاًل آن فقیهی که از اصالةالحظر حرکت 
توقیفی هستتند و آن فقیهتی گوید حتی معامالت کند، آن فقیهی که میاز اصالةاالباحة حرکت می

این باب، اختالف نظتر فتاحش اند، در گوید معامالت توقیفی نیستند و به عرف واگذار شدهکه می
خداوند خیلتی وستیع استت و یکتی  شارعیتکند قلمرو جاست که یکی فکر میدارند. در همین

خواهد و یکی بتا اصتول کلتی مطلتب را میجا حکم مستقیم گوید محدود است. یکی در همهمی
هرحال، تفاوت مهمتی شده کافی است. بهگوید همین قدر که در نص وارد کند و یکی میحل می
همان مسئلۀ حقیقت وحتی و انتظتار از آن به  هااینهای فهم وجود دارد که همۀ ها و روردر فهم

 دد.گربرمی

حکتم است. اختالف در این است که ایتن « حکم خداوند»یک مسلمان همیشه خواهان و نگران 
 در کجاست و در کجا نیست. یعنی قلمرو آن محل اختالف است.

اصتالةاالباحة نقد و نظر: منظور شما اصالةالحظر و اصالةاالباحة است که اصولیون ما غالبًا قائتل بته 
اصتالت اباحته هتم حتال، قتائلین بته ن متا قائتل بته اصتالةالحظری درعینهستند و برخی از اخبتاریو

گویند کل افعال ارادی انسان یکی از احکام خمسه، اباحه، حرمت، وجوب، استصحاب و کراهتت، می
جوامتع روایتی ماستت. بعتد از جوری است ما باید رجوع کنیم بته شتریعت کته در را دارد و سون این

« تجارًة عتن تتراض»بریم؛ مانند میکمی ندارد، تحت عمومات و اطالقات اطمینان بر اینکه شارع ح
آورنتد. یعنتی درمی« احل الله البیع»تحت اگر ببینند منع خاصی در آن نیست، «. احلش اللُه البیع»و 

هم بنایشان بر متا حجتت استت. در اینجتا غالبتًا جور نیست که سون بنای عقالست و عقال این هااین
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یکی از اطالقات و عموماتی که از ناحیتۀ گردد تحت برمییا ند یا حکم خاصی در اینجا هست گویمی
صورت قهقرایتی برگتردد بته عقال نیز درست کنیم، این بنا باید بهشارع رسیده. و یا اگر بخواهیم با بنای 

باشتد یتا امضتا  کتردهزمان شارع یا باید همین بنا باشد و شارع امضتا السالم. و در زمان معصوم علیه
کافی است. باز اگر توجه بفرمایید، اصالةالحظر و اصالةاالباحة در ایتن دیتدگاه باشد و عدم ردع  نکرده

دانتم ایتن به افعال مکلفتین قائتل هستتند. بتاز نمتیهمین شمول و عموم فقه را نسبتتأثیری ندارد و 
  گوی ِاشکال ما باشدیتواند جوابمیتوضی  شما 

وجتود دارد حکتم « مباح»مورد اختالف است که آیا در مورد عمل  مسألهاین  هد شبستری:مجت
است که کستانی بینند. پ  این خودر یک نظر ای هستند که در این مورد حکمی نمییا نه؟ عده

ای که آنجتا منطقتهدانند، معنای این حرف این است می« الحکمی»دانند و که اباحه را حکم نمی
 تصتور از ایتن داشتتهاست. ما برایمان خیلی مشکل استت ه انسان اصاًل آزاد گذاشته شده است ک

ختاص روانتی کته تربیتت دلیل آن باشتد؛ بته باشیم که انسان در یک جاهتایی آزاد گذاشتته شتده
استت و اباحته گذاشته شتده ای آزاد ایم، ولی این خود یک مبناست که انسان در یک منطقهداشته

، «الحکمتی»یعنتی « مباح»فهمد، که اصاًل یست. بنابراین کسی که این جور قضیه را میحکم ن
 است.« فهم»این خود یک 

طور کته شتما فرمودیتد بگتوییم استت؛ همتان« حکتم»فهِم دیگر این استت کته بگتوییم اباحته 
یلۀ حکمتی بته وسترسیم که حکم اباحه وجتود دارد. یعنتی بهکنیم و به این نتیجه میمیفحص ما 
 است. آزادی داده شدهما 

آزادی بینیم که همتۀ مستائل تتوقیفی استت و کنیم و میفهم سوم این است که خیر، ما مراجعه می
سنت است. سؤال این است که این کتاب و « فهم» هاایناست. هر سۀ  شرعی هم به ما داده نشده

 مستألهکننتد؟ ن کتاب و سنت مراجعه میهمین کتاب و سنت است و صاحبان هر سه نظر به همی
  کند؟این است که این سه فهم چگونه تحقق پیدا می

فهمتد و متیشود گفت او ایتن جتوری خود نیست. نمیتحقق این سه فهم همین جوری و خودبه
خود اشخاص های اولیه در دلیلی در کار نیست. یک سرمایه فهمد و هیچدیگری جوری دیگر می

 شود این شخص چنین فکر کند و آن شخص چنان.د که موجب میوجود دار

و شتود: یکتی مستئلۀ حظتر و اباحته بحث  مسألهدانم قدری دربارۀ این : در اینجا الزم میگرجی
حکمتی برائت و اشتغال که جایش دوتاست. حظر و اباحه با قطع نظر از ورود شرع است که اگر 

گویتد؟ متیری بکنیم و در هرچه تصرف بکنیم یا نه. عقل چه شد، ما اجازه داشتیم هر کاوارد نمی
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بعضتی تتوانم بکتنم. کتاری نمتیتوانم بکنم یتا هتیچ حاال اگر شرعی وجود نداشت، هر کاری می
آنهته را توانم بکتنم مگتر کاری نمی گویند هیچتوانم بکنم. برخی دیگر میکاری نمی معتقدند هیچ

کاری  هیچن اسالم، اجازه داده شده انجام بدهم و اال صرف نظر از این که مثاًل از ادیان، ازجمله دی
ب، نمی انسان آزاد استت توانم انجام دهم. این اسمش حظر است. اباحه در مقابل این است که خ 

 تواند انجام دهد.گوید هر عملی را میتواند بکند. عقل میو هر کاری می

عمالی را که حکمش را متا نمتیمسئلۀ دیگر این است که بعد از ورود  آنجتا دانتیم در شرع، حاال ا 
باشتتد، ولتتی بتته متتا استتت. ممکتتن استتت وارد هتتم شتتده شتترع وارد نشتتده و بتته متتا نرستتیده 

ای معتقدنتد بته برائتت؛ خصوصتًا در شتبهۀ است. آیا اینجا حکمش چیستت؟ عتدهنشده واصل 
تغال که باید احتیاط کرد. اصولیین هتم ها( معتقدند به اصل اشتحریمیه. گروهی )اخباریحکمیۀ 
 ای که در شرع وجود دارد.به اصل برائت هستند با توجه به ادلهمعتقد 

مهتم مسئلۀ دیگر رجوع به عرف عقال یا مثاًل فهم عرف است. اما رجتوع بته عترف عقتال بستیار 
دخالتت ی بکند. بدون شک شتارع در امتور است. بنا نیست که هرچیزی را شارع در آن دخالت

ردع شتارع است و در آنجایی که دخالت نکرده انسان آزاد است. حتی بعضی معتقدنتد عتدم کرده 
 . بعضی هم معتقدند امضا الزم دارد.هاآنبرای ورود در کافی است 

احکتام و است. لغاتی کته در ادلتۀ « لغات»یک مسئلۀ دیگر فهم عرف است. فهم عرف در مورد 
بترایش قائتل و نیز در قیودر و در شرایطش. اگر عرف عام یک معنتایی موضوعات احکام است 

 مسّلم استتچیزی حمل کنیم؟ است، عرف خاص مصطلحات دیگری است. حال، این را بر چه
شراب حترام است. شارع به عرف فرموده:  بر فهم عرف. مسّلم است که این ادله به عرف القا شده

دیگر )مثتل بیتع( فهمد و از موضوعات یم عرف از شراب چه میاست و فالن چیز حالل. باید ببین
افتراد زمتان شتارع همتان فهتم  فهمد. باز یک مسئلۀ بسیار مهم این است که آیا فهم عرف  چه می

  یا نه عرف هر زمانی است؟ است

  هم متفاوت استیهای شرعی ها متفاوت است آیا حکمجایی که شارع به عرف ارجاع داده و عرف
دارد باشد، که بلتی! اصتاًل چته لزومتی  باشد. اگر ارجاع داده: لزومی ندارد که ارجاع داده گرجی

 اند.بیندازیم و بگوییم آنهه عرف زمان شارع فهمیده خودمان را به زحمت

  شرعی استی هااینسه ضرورتی دارد که بگوییم حتمًا 
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بشتود، هر زمانی که این کلمه به آن اطالق «. عاحل الله البی»است: : شارع مقدس فرمودهگرجی
گونتاگون فترق ی هتانانحو مسامحه. البته ممکن استت در زمنحو حقیقت است و نه بهاطالق به

عنایتت و نتوع  گوینتد و هتیچگفتنتد فروختت، امتا حتاال متیبکند. یک وقتی سترقفلی را نمتی
کردنتد تصور میاند که گفته« عین»اصل  روی این«. عین»اند: ای هم نیست. فقها گفتهمسامحه

حساب است. ولی اگتر اند که در بیع، عین شرط است روی این عرف آن زمان مالک است. گفته
« بیتع»زمتانی بته آن آن چیتزی استت کته عترف در هتر « احل الله البیتع»بگوییم نه، مقصود از 

 گوید.می

  گویدیرا نیز همان عرف می« احل  »ُخ ، 
ب، تمام الفاظی که در ادله اخذ شدهرجیگ  فهمد.میبر آنهه عرف از آن است محمول است  : خ 

معتامالت خواهم سؤالی مطرح کنم. البته متن هتم معتقتدم کته : اینجا بنده میمجتهد شبستری
در بیتع « البیتعاحّل الله »تأسیسی نیستند، ولی یک سؤال دارم. آن اینکه این جور فکرکردن، که از 

گویند زبان یتک می هااینکنند. شناسان بدان وارد میهر زمان منظور است، اشکالی دارد که زبان
تمتدن و هتر عصتری، امر تاریخی است به این معنا که زبان، در داخل هر جمعیتی، در داخل هتر 

« زبتانی بافتت»ترتیب، به آنهه در آن تمدن و عصر و جامعه وجود دارد. به این  تنها مربوط است
که ما معتانی آن را هرقتدر توان به تمدنی دیگر ناظر دانست. لغات چیزی نیستند یک تمدن را نمی

بلکه در تفسیرهای عرفتانی جاها نیست، اصطالح شبهه، تنها در اینبدهیم. این، به توانستیم کش
متین شتبهه را وارد شناستان هزبتانکننتد، ای از آیات متیو فلسفی هم، که فر  بفرمایید از پاره

« ید ملکتوتی»عامی داشته که حتی قدر معنای در زبان عربی آن« ید»کنند. مثاًل اینکه بگوییم می
شتود بتا محتدودیت و محفتوظ هتم متیشتامل قلتم لتوح « قلم»شود یا خداوند را هم شامل می

 سازگار نیست. هانازببودن تاریخی

بیتع فقتط همتان قستم از « احّل الله  البیتع  »باید بپذیریم که حاال اگر ما به این شبهه توجه بکنیم، 
هتای مختلت  آن را شتود نته هرچته را کته در عصترها و جامعتهرا شتامل متی زمان نتزول قترآن

ن ت را   »اند. تعبیر نامیدهبیع  ًِ ع  طور. تجارت، در آن زمان، مفهوم ویتوۀ ختودر نیز همین« تجار
اصتاًل چیزهتای  هتااینباشتد، حاال اگر در دنیا ده نتوع تجتارت دیگتر پیتدا شتده  است.داشته را 

 شوند.کریم نمی در قرآن« تجارِ»هستند و مشمول آن تعبیر دیگری 

  این شبهه را سگونه باید پاسخ دادی
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هتم و ایتن عترف  فهمدکنم این ادله به عرف القا شده و آنهه عرف می: اواًل بنده تصور میگرجی
بودند معتبر را افرادی که در آن زمان « احّل الله  البیع»قدر که ویوۀ یک زمان خاصی نیست. همان

کنند، عتین آن میکنند و عمل کنند و بر مبنای آن حکم استنباط میدانند و روی آن حساب میمی
کته ایتن عبتارات و نم این است خواهم عر  کدهیم و اساسًا نکتۀ دومی که میرا نیز ما انجام می

 اعتبار عمل عرف است. °جمالت

  : یعنی آن عرف زمان نزول و صدور اسالم؟مجتهد شبستری

: نتته، مقصتتود اصتتلی ایتتن نیستتت. بیتتع یعنتتی معاملتته. البتتته ابتتتدائًا ایتتن استتت. همتتین گرجتتی
عمال   .است دهند از نظر من هم پذیرفته شدهحقوقی را که عرف انجام میا 

فرماییتد، بتیش از منظور نیست یتا متی« احل الله البیع»: پ  معنای مطابقِی مجتهد شبستری
 یک معنای دیگری هم دارد.آن، 

مخصتص شبیه شأن نزول، شتبیه متورد. متورد خواهم بگویم آن یک چیزی است : نه، میگرجی
 نیست.

  : آن یک چیز دیگری است آقای دکتر؟مجتهد شبستری

شتده بترای روح له ختاص، آیتا الفتاظ وضتعاست، که وضع عام و موضوع شده صول بحثاینکه در ا
  معانی بر مبنای خصوصیت مورد و یا برای معنای عامی

ب، شبستری  قبول ندارند. هاآن: خ 

و.... عرف، با اینکته کند، مثل سرا ، میزان رسد عرف خصوصیت مورد را هرگز لحاظ نمیبه نظر می
مجازی برایش قائل نیستت و حتال کند، یک نحوۀ تجوز و ا به این نور و سراغ استعمال میاین سرا  ر

  است. سوز بودهاینکه سراغ آن زمان پی
در برند، ولی معانی الفتاظ کاربردن الفاظ نیست. الفاظ را به کار می: نزاع در بهمجتهد شبستری

 کند.ها فرق میدوره

 کنتتد. قیتتودی کتته در آن اختتذ شتتده، درقیتتودر فتترق متتیکنتتد. : معتتانی فتترق نمتتیگرجتتی
 کند.حقوقی تغییر نمی مختل ، متفاوت است اما ماهیت یهانازم
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شتود نمتیدرست همین است که اصطالح ماهیت را در مباحث زبتانی  مسأله: مجتهد شبستری
 آورد. بحث ماهیت و عوار  آن مال فلسفه است.

 کنم.مین : آن ماهیت منطقی را عر گرجی

ختواهم نمتیکتنم، متن میشناسی است. مبنا را عر  : بلی، این بحث هستیمجتهد شبستری
بحتث  هتااینخواهم بته ایتن مبنتا دقیقتًا توجته بکنتیم. یا نه. من می بگویم این مبنا درست است

 کلی چیز دیگری است.هاست. مسئلۀ زبان بهشناختی و وجودشناختی و این حرفهستی

 ر مسئلۀ فلسفه، بلی!: دگرجی

: مستئلۀ زبتان ایتن استت کته شتما لفتظ بیتع و هتر لفتظ دیگتری را ممکتن مجتهد شبستری
ای ایتن معنتای ختاص ختودر را ای ببینیتد، امتا در هتر دورههزارها سال در یک جامعتهاست 
فتاوت اند. لفظ باقی بوده، ولی معانی و کاربردها متفهمیدهیعنی یک چیزی از آن میاست. داشته 

انتد، آن فهمیتدهای میبنابراین اگر یک حکمی بار شده به معنای خاصی، که یک دورهبوده است. 
 داد. توان سرایتمعانی دیگر نمیحکم را به 

ثابتت کنم. این بیع یک عمل حقوقی استت. ایتن عمتل حقتوقی : دیگر نیست عر  میگرجی
 است.است و فرق نکرده 

 است.کرده : چرا، فرق مجتهد شبستری

 است. ماهیات  دیگر حقوقی نیست.است. یعنی بیع  اجاره نشده : فرق نکرده گرجی

فرماییتد متیاست. یعنتی شتما  : درست است، ولی خودر تحوالتی پیدا کردهمجتهد شبستری
 ده نوع اعتبار است. هااینمگر نه این است که  این ده نوع تجارت با هم فرقی ندارند؟ 

 شود. این جامع بین ده نوع است.همه را شامل می« جارتت: »گرجی

فقتط سؤال همین است که اگر در یک عصری کلمۀ تجارت را به کار بردنتد و  مجتهد شبستری:
بتا بتود،  بود و کشت  نشتدهشد و هنوز این انواع دیگر در زندگی بشر نیامده یک نوع از آن فهمیده 

 را شامل است. هااینامع همۀ توان گفت آن لفِظ جچه میزانی می

 : به همان مصداق اولی، همان جامع است.گرجی
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در گوینتد متی هتااینکنتیم و : این همان تجرید فلسفی است که ما در زبان میمجتهد شبستری
 کرد. توانزبان تجرید فلسفی نمی

هتای دیگتر و علتوم فهفلستشناسی از بحث این بود که بحث اصالةالحظر و اصالةاالباحة و بحث زبان
طور کامتل در فقته تتأثیر اصول  بهعنوان مقدمۀ فقه، و از است، بهدیگر آمده و وارد اصول فقه ما شده 

استت.  شناسی وارد شدهیک بحث زباناست. مراد از سؤال اول همین بود که دقیقًا خودش را گذاشته 
ستری مباحتث یتک  هاایناطالق سیست و... یا تراخیی مقدمات حکمت در باب امر دال بر فور است 

عنوان مقدمۀ فقه، تأثیر کامل ختودش فقه هم، بهشناختی است که آمده در اصول فقه ما و اصول زبان
سه مبنایی را در اصول فقه اتخاذ بکند و کدام یک از گذارد. بستگی به این دارد که فقیه را در فقه می

 آید.که در اصالةالحظر و اصالةاالباحة که میالمی آن آرا را بپذیرد. و همچنین بحث ک
ک  هتیچاستت کته های علوم در عصر ما چنان گسترده و پیهیده شده : هرچند شاخهکاتوزیان

فلستفه هنتوز را ندارد، ارتباط فلسفه و کالم را با فقه نباید از نظر دور داشتت.  هاآنیارای تسلط بر 
هتا و معلوماست. چراکته هتر بتار انستان دربتارۀ مبنتای  کرده هم سایۀ خود را بر همۀ علوم حفظ

فلسفۀ امروز با آنهته باورهای خود به تعقل بپردازد درواقع به فلسفه روی آورده است. منتها نقش 
هتا ستخنی همتۀ معرفتهای احاطه بر پنداشتند تفاوت فراوان دارد؛ دیگر از آن داعیهپیشینیان می

که فلسفۀ علوم، آورد. چنانمیهای گوناگون دانش را فراهم ی کلی شاخههانیست و فلسفه نظریه
هاستت کته هتر کتدام فلسفۀ تاریخ، فلسفۀ هنر، فلسفۀ ریاضی و فلسفۀ حقوق ازجملۀ این رشتته

شود که بته وسیلۀ حکیمانی تهیه مییا بهعنوان مثال، فلسفۀ حقوق متخصصانی برای خود دارد. به
ها و دانانی که دربارۀ مبانی و هدفحقوقانند فلسفۀ حقوق هگل و کانت( یا اند )محقوق پرداخته

قسم اخیتر مرستوم استت و دانشتمندان هتر پردازند. امروز، حقوق به مطالعه می تعری  و ماهیت
 پردازند.میرشته، که ذوق فلسفی دارند، به فلسفۀ رشتۀ خود 

معتارف ه به حقوق اسالمی یا فقه بپتردازد، در ترتیب، جای تدوین شعبۀ خاصی از فلسفه، کبدین
فقته اکنتون در فلستفه و کتالم و اصتول جدید اسالمی خالی است. مبانی و اجزای این شتعبه هم

دانشتمند است و به اندیشمندان و مبتکرانی نیاز دارد که به تألی  مباحتث پراکنتدۀ نیاکتان  پراکنده
س اجماع، رابطۀ ن و قبح عقلی و شرعی، مفهوم و اعتبار خود بپردازند؛ برای مثال، بحث دربارۀ ح 

و اخالق، نقتش ، اعتبار استحسان و مصالح مرسله در استنباط، رابطۀ فقه و عدالت سنت و قرآن
حکومتی(، معنتی عرف در تکوین شرعی، مبنای الزام احکام شرعی )اعم از اوامر و نواهی الهی و 

کته آیتا  مسألهبه این پیامبر و امام و فقیه(، علت و حکمت احکام و پاسخ و قلمرو والیت )اعم از 
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فقته و ابزارهتای آن ها مسئلۀ دیگر، از این قبیل، همراه با منطتق احکام دائر مدار علت است؟ و ده
 تواند موضوع فلسفۀ فقه یا حقوق اسالمی قرار گیرد.می

پتردازد و متیبه فقه و شیوۀ استنباط احکام  داشتن تخصص در چنین مباحثی از فلسفه و کالم، که
است. ولی بحث درواقع نظریۀ کلی حقوق اسالمی است، برای فقیه الزم و ضروری برای اجتهاد 

کیفیت نتزول وحتی، ، معنی لوح محفوظ و مراتب عقل، دربارۀ مسائلی مانند قدم و حدوث قرآن
ماهیتت بترای اجتهتاد الوجتود، اصتالت وجتود و واجتبتعالی و ارتباط آن بتا ذات اوصاف باری

های خواندن یک بار کتابضروری نیست و دریغ است در دورانی که متخصصان عمر کافی برای 
منقتول جلتوه کنتد و بته رشتۀ خاص خود را ندارند فقیهتی درپتی آن باشتد کته جتامع معقتول و 

شناسی رسد جامعهنظر میغافل بماند. به  اندیشی افتد و درنتیجه از مسائل اصلی کار خودپراکنده
مدرسته و اجتمتاع باشتد و، تواند وسیلۀ مناسبی بترای ایجتاد ارتبتاط میتان حجتره و حقوقی می

همهنین، مطالعتۀ علتم حقتوق )بته عنوان معاون اندیشۀ فقیهان، جانشین فلسفۀ محض شود. به
حکومتت  آید؛ زیرا فقیه دراد به کار میاجتههای سنتی معنای جدید خود( بیش از بسیاری از مقدمه

 کند. موانع اجرای استنباط خود نیز توجههای اجتماعی و کیفیت و اسالمی باید به بازتاب

است و یتا تکامتل آنی آیتا آیا زمان و مکان در اجتهاد فقهی تأثیری داردی نحوۀ تأثیر آن در تغییر احکام 
  گرددیمستحدثه میشناخت زمان و مکان موج  شناخت موضوعات 

گاهی داشته مرعشی وظیفتۀ باشد و تنها : تردیدی نیست که هر مجتهدی باید به مقتضیات زمان آ
بیتنش را کنتد، بلکته الزم استت ایتن  بررستی او این نیست که منابع فقهی را از نظر سند و داللت

کلی و عتام طور یا به باشد که حکم صادره بر طبق مقتضیات زمان شارع مقدس صادر شدهداشته 
باشتد؛ یعنتی گانه چنتین است. مثاًل ممکن است مسئلۀ تعلق دیه به عاقله و یتا دیتات شتش بوده

باشتد. و داشتته موضتوعیت  هاآنکدام از احکامی باشند مخصوص زمان صدور بدون اینکه هیچ
گاهی به مسائل روز و شناخت موضوعات مستحدثه برای  ن الزم استت و مجتهدیتردیدی نیست آ

 دارند. توانند حکم آن را بیانباشند، چگونه میاگر شناخت نداشته 

آتتوا »کنیم. نائینی معتقتد استت در مثتل  : در اینجا سخن را از مکتب مرحوم نائینی شروعحائری
ق حکم است؛ زکات که « الزکوِ موضتوع و یتا سه چیز داریم: وجوب که حکم است؛ ایتاء که متعل 
ِق  ق است که  متعل   باشد.متعلق فرق میاست. در اینجا بین موضوع و به او تعلق گرفته« ایتاء»متعل 
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الوجتود مفترو مقصود از موضوع چیزی است که، برحسب اصطالح اصولی در مرتبتۀ ستابقه، 
شتود. متعلتق نمتیالوجتود فتر  آید برخالف متعلق که مفترو شود و بعدًا حکم میمیفر  

نیست که ما آن را  گونهاینر است که ما مأمور به انجام و یا ترک آن هستیم، ولی موضوع وسیلۀ امبه
آیتد. حتال اگتر بختواهیم میایجاد کنیم. موضوع براساس فر  موجود است و به دنبال آن حکم 

ر کند؛ آیا در موضوع تأثیمیروی این مبنا بحث کنیم، باید دید زمان در کدام از این سه چیز دخالت 
)یعنی موضوع تازه حکم جدیتدی کند میکند و براثر آن حکم را عو  گذارد و آن را عو  میمی

کند؟ که متعلق را عو  می °و مکانبخواهد نه اینکه حکم کلی الهی عو  بشود(، یا اینکه زمان 
شتود و یتا، بتدون درنظرگترفتن عتو  متیناخواه حکتم هتم شدن متعلق خواهخاطر عو باز به

یابد. باید دید کدام یتک از ایتن سته تغییر میخاطر تغییر زمان و مکان وضوع و متعلق، احکام بهم
 گیرد.چیز مورد تغییر و تبدیل قرار می

آن نماید، این طبیعی است که حکم هم بته دنبتال در قسم اول، که زمان و مکان موضوع را عو  
ی منحترف بته هتر دلیلتی امکتان نداشتته هتابتا دولت عو  خواهد شد. مثاًل یک زمانی جن 

مبتارزه اند که باید تقیه کرد، ولی اگر شرایط زمان عو  شد و زمینۀ ائمه)ع( تأکید زیادی داشتهو 
به تقیته شود و حکم جا، با تبدیل موضوع، حکم هم عو  میبا حکومت منحرف پیدا شد، در این

بته دنبتال حکم الهی عو  نشده، بلکه حکتم بخشد. در اینجا جای خود را به حکم به مبارزه می
 ای ندارد.است و کسی در این مناقشهموضوع عو  شده 

تغییتر یابتد. خاطر مرور زمان و یا رابطۀ تغییر مکتان، در قسم دوم هم ممکن است که متعلق حکم، به
 تغییر موضوع باشد.ل که تغییِر متعلق به دنبایابد بدون آندر این مورد هم حکم به تبع متعلق تغییر می

مکتان استت، شتاید در زمتان و « احترام»، متعلق حکم، که «پدر و مادر را احترام کنید»در مثال 
 کند. در صدر اسالم، احترام به یک نحوی بود و امروزه احترام به نحوی دیگر است. فرق

ِر»است: و یا در روایت آمده داری را روزهدر ماه مبارک رمضتان  یعنی اگر«. اتقوا النار  ولو ِبِشّق تم 
ها مقتدسیتافتی. در اینجتا بعضتی  ولو با یک دانه خرما افطتار نمتایی، از عتذاب جهتنم نجتات

خرمتا افطتار کنند این عمومیت دارد و هرکسی را در کنار مسجد و یا خیابان با یک دانته میخیال 
دار کته روزهیست و این در موردی استت که چنین ناست. حال آن صورت گرفته« اتقوا النار»دهی 

 دهد.فقیر باشد و یک دانه خرما او را از گرسنگی نجات 
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نظتر متا اما در قسم سوم که بگوییم حکم مستقیمًا و بدون تبدل متعلق و موضوع تغییر یابد این بته 
 التفتات یافتتهمرور زمان فهم فقیه زیادتر شده و به نکتات زیتادتری که بگوییم بهشود، مگر آننمی

است. مثاًل در  گردیدهاست )نکاتی که پیشینیان متوجه نبودند( در این صورت حکم و یا فتوا تبدیل 
بتا بعد، حکم نجاست شود و، از عالمه به گفتند نج  می، میمسئلۀ ماء بئر که، تا پیش از عالمه

ها داشتتند خم  بعضیارت تغییر یافت. و یا شبیه فتوایی که دربارۀ حفظ موضوع و متعلق به طه
 را بایتد بته مصترفهتا چیستت، خمت  نمود و بعدًا گفتند ایتن حرف گفتند: باید آن را دفنو می

 رساند.

منزلتۀ خالصه اگر کستی تبتدل حکتم را بته ایتن معنتا بگیترد، درستت استت. متا اگتر فقهتا را به
شتود. در متی هرچه عمر بیشتری پیدا کنتد نکتات بیشتتری را متوجته نماییم، شخص فر یک 

ممکن است فتاوا و احکام عو  شود، ولی اگر مقصود این باشد که زمتان و مکتان کبترای اینجا 
حتالل  محمتد »گویتد: کند، این درست نیست و برخالف روایت است که می حکم را عو کلی 

. و تغییتر کبترای کلتی حکتم  متوقت  بتر 1«القیامتةام التی یتوم القیامة و حرامه حرالٰی یوم حالل  
 نماید. است که پیامبری بیاید و آن را نسخاین 

شرای  زمان و مکتان با توجه به بگوییم قسم سوم منظور است و فهم فقیه از آیه و روایت ممکن است 
 است.تغییر یافته ان مرور زمتغییر کند، مانند حرمت تشبه مسلم به کافر که این تشبه به

فقیته : نه، این داخل در قسم اول یا قسم دوم است و تشبه متعلق است. زمان و مکان فهتم حائری
شتود. متیکامتل شدن خط مرجعیت، فهم کند، مگر آن چیزی که گفتم، به طوالنینمی را عو 

زمتان متا. در مثتال م کند، همان فهم زمان امام  حجت است نه فهتاگر زمان و مکان فهم را عو 
پوشتیدن لبتاس در عترف تشبه به کفار، این تبدل موضوع است و از آن دیگر تشبه به کفار نیستت. 

 مستألهبیشتتر بته ایتن  دقتدنیا یک شکل است و تشبه معنا ندارد. ممکن است علمای متأخر با 
ه ایتن روایتت ضتعی  بتباشند که دلیل حرمت تشبه به کفار روایت ضعیفی است و قتدما برده پی 

متتأخر ممکتن دانستتند، ولتی فقهتای کردند. چتون عمتل اصتحاب را جتابِر ستند متیمیعمل 
قبتول نیستت و حرمِت تشبه به کفار قابتل  بگویند عمل اصحاب جابر سند نیست و روایِت است 

 دهد. تغییریابد و این غیر از این است که زمان و مکان حکم را روی این مبنا حکم تغییر می
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فقهتی : احکام فقهی دارای اقسام بسیاری است که کتب فقهی متداول، مخصوصتًا کتتب گرجی
احکتام استت. اصتول ایتن اقستام عبتارت استت از شیعه، تنها به برخی از آن اقسام اقتصار کرده 

و تکلیفی عبادی و غیر عبادی، احوال شخصتیه، احکتام وضتعی خصوصتی، عقتود و ایقاعتات 
زمتان و )حکومتی(. از این اقسام، تنها احکام تکلیفی مخصوصًا عبادات است که احکام عمومی 

جامعته  هتاآنتأثیر دارد، اما بقیۀ احکام، مخصوصًا احکام عمومی که موضوع  هاآنتر در مکان کم
انتد؛ کترده بحث هاآندانان دربارۀ بحثی به میان نیامده و تنها حقوق هاآناست و در کتب فقهی از 

ونقتل، بیمته، از قبیل حقوق مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصتی، حقتوق تجتارت، حمل
حقتوق متعتدد الملل عمومی و خصوصی، حقوق دریتایی و آبتی و ختاکی و فضتایی و مالیه، بین

ایتن اقستام را در دیگر، بدون شک، در این احکام، زمان و مکان تأثیر فراوانی دارد. فقها باید همۀ 
هنتوز ایتن کتار را را استنباط کنند. متأستفانه  هاآننند و به رور صحیح فقهی احکام کفقه داخل 

بتر  هتاآناستاس اند گرچه کلیاتی از احکام عمومی در کتاب و سنت وجود دارد، امتا نکرده شروع
مصالح و مفاستد تتأثیر ترین چیزی که در این مصالح و مفاسد جامعه استوار است و پیداست مهم

عقود و ایقاعات. صتحیح طور در سایر احکام؛ مخصوصًا احکام مان و مکان است و همیندارد ز
شتارع تنهتا مقتررات زمتان است که این گونه احکام احکامی هستند امضایی، ولی این تصور کته 

نیست، بلکه احکام عرف در همۀ وجه درست هیچاست بهخود، یعنی عرف جاهلی را، امضا کرده 
وا بتالعقود»شریفۀ است. شارع مقدس به موجب آیۀ ضا فرموده را ام هانازم وف  همتۀ عقتدها را « ا 

 خود را.تنها قراردادهای متعارف زمان است، نهصحه گذاشته 

دقیقتًا فرمایید زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد یا نه، این را بایتد : اینکه میمجتهد شبستری
گونتاگون کان دخالت دارد؟! منظور، از زمان و مکان، تحوالت معنی بکنیم. یعنی چه که زمان و م

دخالت دارد. افتد هست نه اینکه زمان و مکان خودر زندگی بشری که در زمان و مکان اتفاق می
دخالتت دارد، بخواهد حرف بزند که تحوالت گوناگون زندگی بشتری در احکتام  گونهایناگر فقیه 

وجتود دارد و بته واقعیاتی به نام تحوالت گوناگون زندگی بشری  پذیرد کهمعنایش این است که می
نیستت کته فقتط طتور بکنتد. یعنتی این خواهتد عمتلاین واقعیات توجه دارد و تنها کتابی نمتی

 دارد. دیگری نیز وجودکند، بلکه برای او واقعیت دیگری و مسئلۀ  خواهد به کتاب و سنت نگاهمی

ختودر کند، باید ایتن مطلتب را بترای  به نام تحوالت زندگی را مطرح ایمسألهاگر فقیه بخواهد 
 قبتولمعنی بکند که تحوالت زندگی و تمدن یعنی چه؟ چه مقتدار از تحتوالت زنتدگی و تمتدن را 

 کند.را قبول نمی هااینکند و چه مقدار از می
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نظتر را ای به یکی از آقایان قم، نوشتند: اگر شما فالن مه)ره(، در نا ما شاهد بودیم که امام خمینی
بپتذیریم. که باید تمتدن جدیتد را پذیرید؛ درحالیبدهید، معنایش این است که تمدن جدید را نمی

 .  بود« تمدن جدید»تعبیر ایشان عینًا همین کلمۀ 

ب، پذیرفتن تمدن جدید یعنی چه؟  خ 

ملمتوس بشر را همراه دارد، گرچه آن چیتزی کته بترای متا تمدن جدید انبوهی از تحوالت زندگی 
 کند مسائل مادی و معیشتی این تمدن است.می است و ارتباط مستقیم با ما پیدا

آقتای طور کته مرحتوم است؛ آن طور نیست که در تمدن جدید فقط ابزارهای زندگی فرق کردهاین
 ، روی ایتتتن مطلتتتب اصتتترار دارنتتتد کتتتهضدددیات زمددداناسدددالم و مقت، در مباحتتتث مطهتتتری
شتود. مطلتب بتیش از ایتن ناپذیر زندگی انسانی فقط به تغییر ابزارها مربوط متیاجتنابتحوالت 

کتردن مثاًل اگر کسی بخواهد مفهوم درستی از توسعۀ اقتصادی یا مفهتوم درستتی از زنتدگیاست. 
قانون اساسی مکتوب، که هر دو از تحتوالت عمتده در تمتدن جدیتد استت، جامعه بر طبق یک 

تواند تنها به ابزارهای مادی فکر کنتد. توستعۀ اقتصتادی و یتا زنتدگی بتا قتانون باشد، نمیداشته 
ای از زیستتن فتردی و اجتمتاعی. های خاصی؛ نوع ویوهکردن ارزربا قبولهمراه است اساسی 

مستائل بگتذریم و بگتوییم شتناخت زمتان و مکتان یعنتی فقتط شتناخت از کنار این نباید ساده 
تر . مطلب عمیتقهاآنهای جدید به معنای ابزارهای مادی جدید زندگی و آثار و نقشموضوعات 

هتای هاست و اجتهاد، در زمان و مکان، با رد یا قبتول بستیاری از ارزراز این حرفتر و گسترده
هتتا و آن هتتا نیتز فترع بتر شتناخت آن ارزر. ایتن ردهتا و قبولفرهنگتی ارتبتاط دارداخالقتی و 

بسیار مهم استت کته بتا چته روشتی  مسألهشناخت هم رور الزم دارد و این است. این فرهن  
های جدید را بشناسیم. با رور فلسفی قدیم خودمان یا با رور و فرهن ها خواهیم آن ارزرمی

 قدمای ما این رور را داشتند که جامعه را چتون یتک بتدن چه دلیل؟ مثالً و، هرکدام که باشد، به 
ای از قوای جامعته دانستند که هر فرد و یا قوهسالمت و اعتدال آن را در این میکردند و میفر  

وضع کل شت  فتی »گفتند عدل یعنی باشد و بر این اساس هم میخود قرار گرفته در جای طبیعی 
هتا بشناستیم یتا بتا های مربوط به زندگی اجتماعی را با ایتن روررخواهیم ارزمیآیا «. موضعه

ها یا فلسفۀ اخالق و فلسفۀ سیاستت مطترح استت؟ شناسی ارزرامروز در جامعههایی که رور
کنتد نمتی این است که امروز برای فقیه کفایت مسألههرحال، کردم. بهبود که عر این یک مثال 

پتذیریم و چیز را متیتمدن جدید برخورد کند و بعد بگویتد چته سطح ملموس و مادیکه فقط با 
پتتذیریم. همهنتتین وقتتتی در فقتته ضتترورت مصتتلحت، عستتر و حتتر  و ماننتتد نمتتیچیز را چتته
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شتود نظر به تحوالت زندگی دارد و تکلیت  ایتن عنتاوین را نمتی هااینشود، همۀ می مطرح هااین
کرد. ضترورت و مصتلحت همیشته در رابطته بتا  عّیننگاه به سطح ملموس زندگی امروز مفقط با 

گویتد فتالن کترده کته متی کند. باید دیتد فقیته کتدام مقصتد را قبتولمقصدی معنی پیدا مییک 
 ضرورت و یا مصلحت است.اقدام 

و ایتن : زمان و مکان از جهات گوناگون، در اجتهاد فقهی و حکم قابل اجرا، تأثیر دارد کاتوزیان
تتوان بته نمتیگمتان رضی به ثبات احکام الهی ندارد. در این پاسخ کوتاه و اجمالی، بیتعااثر هیچ 

عامتل مهتم یتاد شتود از چنتد عنوان نمونه و مثال میتمام عوامل مؤثر در اجتهاد پرداخت، ولی به
 کرد:

نگتاهی . داری استترین نمودار اثر این دگرگونی مسئلۀ بردههای اخالقی: مهمدگرگونی ارزر (9
 کاهش یافتهتدریج ها بهدهد که فروع مربوط به بنده و برده در کتابمی اجمالی به تاریخ فقه نشان

سخنوران عتذر ایتن شود. بعضی از میوگریخته از آن صحبت است و پ  از الغای بردگی، جسته
ه سبِب واقعتی تحتول کاست، درحالیآورند که موضوع منتفی شده اعتنایی را چنین میتحول و بی

بکشد، آیا وارثتان مستلمان های اخالقی است. اگر در جامعۀ اسالمی کافری مسلمان را در ارزر
مانع از استتفاده از ایتن حتق اید که کدام  از خود پرسیدهدارند قاتل را به بردگی گیرند؟ آیا هیچ  حق

  تملک شرعی است؟

گفتت: آیتا آنهته امتروز  وهر، در طول تتاریخ فقته، ستخنتر باید از روابط زن و شدر مرحلۀ پایین
کتنم. آیتا متی اند؟ اگر تردید دارید یتادآوریجامعۀ ما حکومت دارد همان است که فقیهان گفتهدر 
کنتد و تتن بته  استت کته بته حتاکم رجتوع دهد الزم خواهد زن خود را طالقفقه مردی که میدر 

الف دو جانبه(، به موردی که مرد تنها خواهان طتالق استت، دهد و آیا شقاق )نفرت یا اختداوری 
دادن زن استت و آیتا فتتوای عنوان قاعدۀ عام، مجوز طتالقکند؟ آیا عسر و حر  زن، بهمیصدق 

سید محمدکاظم طباطبایی دربارۀ عسر و حر  زنی که شوهر او غایب است و بتیم گنتاه او مرحوم 
. انتدکی بته هتااینتواند از شوهر دستمزد بگیترد؟ ... و ماننتد می اند؟ آیا زنرا همه پذیرفتهرود می

نَّ بالمعروِف »تر شویم، آیا مفهوم معاشرت به معروف نزدیک مسأله در جامعۀ امروز متا « عاِشروه 
معنای سابق را دارد و آیا در روستاها و شهرها یکی است؟ آیا به نظر شما در جامعتۀ کنتونی همان 

استت کته انفتاق بته او را دستت را گرفتته پذیرفتته دی که دختتری باستواد و تهتیشوهر ثروتمناز 
کنتتد و شتتئون ختتانوادۀ جدیتتد را در نظتتر بگیتترد؟ آیتتا چنتتین زن  بتتا ختتانوادۀ زن تعیتتینمتناستتب 
تواند هزینۀ مداوا یا بهداشت و مسافرت خود را از شوهر بگیرد و بایتد بته مستکن و نمینیازمندی 
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تی خانه و لبغذا و  ل  تون  ع  ّوام  ستاء( اس قناعت کند؟ آیا معنی ریاست مرد بر خانواده )الرجتال  ق  الِنّ
و اجرای تکلی  و نگاهداری امانتت استت )ماننتد رهبتری بتر جماعتت( یتا ستروری و رهبری 

ها، بایتد پتذیرفت کته تحتول ارضای تمایل شخصتی؟ پت ، بتا توجته بته ایتن ستؤالحکومت و 
 کند.ریخته و اجتهادهای جدیدی را اقتضا می هممرزها را به آرامیهای اخالقی بهارزر

هتای طبیعتی ( عوامل جغرافیایی و مکتانی: امتروز ناستازگاری ستن بلتوغ دختتران بتا واقعیت3
متارۀ قابتل تغییتر تلقتی شتود و از وجتود آورده اجتماعی این تمایل را به و  استت کته ستن بلتوغ ا 

باروری( به حساب نیاید. ناستازگاری حکتم بتا  ی و قابلیتموضوعی بلوغ )انقالب جسمعوامل 
ستالگی بلتوغ جغرافیایی در نقاط سردسیر بیشتر است و در سوئد، که دختران بعد از بیستمحیط 

تتر( بتالغ استت و ستاله )یتا کمتتوان ادعتا کترد کته دختتری نتهکنند، چگونه متیپیدا میجسمی 
 شوهر کند؟تواند می

نکتاح ت علوم و تکنولوژی: در فقه، برص )پیستی( زن و قترن از استباب فستخ ( تغییر و پیشرف2
شتود. متیکاهتد یتا متانع آن العال  استت و از رغبتت معاشترت او میسبب که صعباست بدین

دارو و یا عمل کنیم علم پزشکی بتواند با  همهنین است عنن یا ناتوانی جنسی شوهر. اکنون فر 
استباب فستخ را از  هتاآنسازد. آیا باز هم بایتد  ظرف چند روز برطرفجراحی ساده این عیوب را 

ختانوادۀ دهیتد کته آیتا می باشد، ایتن ایتراد را چگونته پاستخ نکاح شمرد؟ و اگر پاسخ شما مثبت
 ببرد؟بین تواند التزام به آن را از اسالمی چنان است که عاملی در ردی  سرماخوردگی می

عترف و شده یتا از دلیل نیاز شدید مردم وضع ها: در فقه، احکامی که بهورت( تغییر نیازها و ضر4
نتاتوان در های اجتمتاعی ای گروهباشد کم نیست. امروز نیز حمایت از پاره رسم زمان پیروی کرده

شود. دو گتروه کند که در قواعد حاکم بر آنان تحوالتی ایجاد برابر توانگران و زورمندان ایجاب می
استت کته قواعتد ست؛ در مورد کارگران، طبیعی هاآنترین کارگران و مستأجران ازجمله مهم مهم

تتأمین کنتد و ناچتار تواند عدالت مطلوب را در رابطه با کارفرمایتان مربوط به اجارۀ اشخاص نمی
ی گتذار استالمنیز قانونشود. در رابطۀ موجران و مستأجران میقانون کار از بعضی اصول منحرف 

 کند. مسکن جلوگیری، از تخلیۀ ناعادالنۀ «عسر و حر »است که، با توسل به قاعدۀ  ناچار شده

شتود، متیشدن احکام ثانوی تنها باعث جایگزینای است که نهها به اندازهفشار نیازها و ضرورت
تتوان نیتروی متیدر استنباط احکام طبیعی و نخستین شرع نیز اثر دارد. و با دیدن چند نمونه بهتر 

 کرد: این فشار را درک



 191 |اقتراح دربارۀ مبانی اجتهاد 

شترعی عقد بیمه نخستین نهاد اجتماعی و اقتصادی بود کته وجتود ختود را بتر نظتام حقتوقی و 
نیستتند و تحمیل کرد. بر طبق قواعد سنتی، قرارداد معوضتی را کته دو طترف در مقتام مستامحه 

گاهی ندارند، بایتد بتهدرعین تی رر باطتل دانستت دلیل وجتود غتحال به مقدار عو  آ ه  بتی )ن  النَّ
ر(. ولی ضرورت پذیرر این عقد چندان بتود کته فقیهتان نیتز درپتی حقوقعن  ر  ناچتار دانتان الغ 

است و حتی  شده شناختهدرصدد توجیه این غرر برآمدند و امروز در غالب فتاوا عقد بیمه مشروع 
پندارنتد در عقتود معتّین میقود را محصور بته دانند و شمار عرا نافذ نمی« شروط ابتدایی»آنان که 

 پیوستند.دانان اند و در این مسئلۀ مستحدث به جمع حقوقاین زمینه کوتاه آمده

ایتن بیتع های بارز، عقد کالی به کالی است؛ یعنی بیع سلم به نسیه. در روزگاری کته دیگر از نمونه
بتود. کشتان از ستم تتوانگران بتر زحمتحرام شد، حکم قانون وسیلۀ اجرای عدالت و جلوگیری 

به نستیه کرد؛ گندم مزرعۀ او را پناهی و عدم اعتماد برزگر سوءاستفاده میدار متجاوز از بیسرمایه
محصتول آینتده شد تا خریدار مسلمی بترای خرید و برزگر بدین کار راضی میو به ثمن بخ  می

بته میتان تتری بگیترد. ولتی امتروز مصتالح مهتممایۀ نتاچیزی نیتز از او باشد و دست خود داشته
همتین شتیوه خود را بته  سازد. ما امروز نفتاست که پذیرر چنین معامله را احترازناپذیر میآمده 

توان آن را داریتم خریم. پ  آیا فروشیم و تمام کاالهای مورد نیاز خود را با بیع کالی به کالی میمی
در حقوق متا باطتل ای نیم؟ و اگر خارجیان بدانند که چنین معاملهکه همۀ این معامالت را ابطال ک

  شوند؟است، آیا حاضر به معامله با حکومت اسالمی می

کته شتود، همهنانمتیباشتد. ولتی دیتر یتا زود مطترح هتا نیامتده هنوز به حوزه مسألهشاید این 
نگری بته مبتانی استتنباط هرحال، بتازدانان کنونی مطترح و متورد اختتالف استت. بتهحقوقنزد 

صتراحت در ستازد. آنهته بهبطالن این بیع تردید در اجمتاع متورد ادعتا را نیتز معقتول متیحکم 
باع  الدین  بالدین( هست که  1است« بیع دین به دین»شده  منعاخبار  و این تردید در مفاد اخبار )الی 

شتود در قلمترو نهتی قترار هم دین متییا آنهه براثر عقد  پیش از عقد استآیا مقصود فرور دین 
ن می در  2شتود.متی گفته« دین»احتمال نخست است؛ یعنی آنهه پیش از عقد هم گیرد. قدر متیق 

اندازه باید پذیرفت کته لتزوم بتازنگری و این مختصر، فرصت تفصیل در مطلب نیست. ولی همین 
   3.ها و نیازهاستاستنباط و اجتهاد جدید ناشی از فشار ضرورت

                                                                                                                                                              

 .  4/434 ،ا لکرامةمفتاح  ؛98-32/91 ،حدائق: رک .1

 .944  ،الشتاتجامع  ؛31/ 1 ،الکرامة مفتاح .2

 .9/391، معی  عقود ؛491/ 3 ،قراردادها عمومی قواعد کاتوزیان، ناصر رک: مفصل، مطالعۀ برای .3
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نیازهتای هتای انتدک های کوچتک و بتا سترمایه( تغییر ساختار اقتصادی: در زمانی که کارگاه1
کتارگر احتیتا  کرد، هم کارفرما برای ادامۀ زندگی اقتصادی به اجیتر و میصنعتی جامعه را تأمین 

ابطتۀ توانستت رداشت و هم کارگر به کارفرما. درنتیجه، عقتد اجتاره و تراضتی ایتن دو گتروه متی
رو هستتند روبتهداری با کتارگرانی های سرمایهی بین آنان برقرار کند. ولی امروز که غولاهنعادال

شد، ایتن نیتاز  که گفته اند، این گروه نیاز به حمایت دارد و چنانها طعم بیکاری را چشیدهکه مدت
 کند.می وجدان فقیه را متأثر و وادار به استنباط تازه

زمتان و شما باید گفت: چون کمال و نقص قانون نیز نسبی و وابسته به  دوم سؤالدر پاسخ بخش 
نیز بتدیهی را حرکت فقه بنامیم. پاسخ بخش سوم « شدن»مکان است، بهتر است نام این تحول یا 

یابد. بترای مثتال، است؛ تا فقیه نتواند زمان و مکان را بشناسد، مفهوم بسیاری از مسائل را درنمی
بتودن خطتر از غترر درک مفهوم بیمه، باید این اندازه را بداند که حساب احتماالت و جمعیبرای 

 کند.جلوگیری می

توانتد متیباشد، ولی روی موضوعات تواند تأثیر داشته : زمان و مکان در نف  احکام نمیمعرفت
 شتتد کتته آیتتا زمتتان و مکتتان موجتتب کتته در ذیتتل ستتؤال مطتترحباشتتد؛ چنانتتتأثیر داشتتته 

شود؟ زیرا زمان و مکتان، بتر موضتوعاتی کته شتارع بته عترف موضوعات مستحدثه میشناخت 
است، نقش مؤثری دارد. در توضیح مطلب باید گفت ما سه عنوان داریم کته فقیته در کرده موکول 
عبتارت استت از  هتاناعنواز این عنتاوین نقتش دارد و در برختی دیگتر نقتش نتدارد و آن بعضی 

عات و مصادیق. نقش فقیه در رابطه با احکام این است که احکام را از منتابع اولیته موضواحکام، 
گونته نقشتی نتدارد؛ زیترا تعیتین و بته مصتادیق هتیچاصولی استنباط کند، ولی فقیه نسبتطور به

نیستت، چتون فقتاهتش در شتناخت مصتادیق « فقیته بمتا انته فقیته»مصادیق  وظیفۀ تشخیص 
باشتد، در  باشد و اگر شناختی روی یک مصداق خارجی داشتتهلتی داشته تواند دخانمیخارجی 

بتتر جنبتتۀ فقاهتتت، یکتتی از افتتراد جامعتته و دارد. چتتون فقیتته عالوهشتتخص خبتتره ارزر حتتد 
بته یتک کنتد کته ختون نجت  استت، ولتی راجعمتیباشد. مثاًل فقیه از ادلته استتفاده میعرف 
باشد، اگر از فقیه سؤال شود که آیتا ایتن متاده ختون اشته خون را هم د، که غلظت رن سرخمادۀ 

بکنیم؟ فقیه، از آن جهت که فقیه است، هر جتوابی کته بدهتد احکام خون را بر آن جاری است تا 
عنوان عترف و یکتی از ندارد. چه بگوید خون است و چه بگویتد ختون نیستت. بلتی بتهارزشی 

باشتد موضتوعات کته غیتر از احکتام و مصتادیق متی دارد. امتا درجامعته پاستخ او ارزر افراد 
 باشد. زیرا فقیه باید حدود موضوع را، که در لستان دلیتل، واقتع تواند نقش مؤثری داشتهمیفقیه 
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کند. به این معنی که خون نج  آیا مطلِق ختون استت و یتا ختون مهتراق؟ یعنتی  مشخصشده 
ید نج  است و خون متخل  نجت  نیستت و آمی ها بیرونخون جهنده و خونی که از رگفقط 

اینکه مطلق خون، چته متخلت  و چته غیتر متخلت ، نجت  استت؟ و یتا ختونی کته در زردۀ یا 
دست آوردیتم کته نجت  استت و یتا  به شود، آیا همان خونی است که از شریعتپیدا میمرغ تخم

 د که اطالقی در ادلتۀ نجاستتشود. به عبارت دیگر، فقیه باید بداناین گونه خون نمیاینکه شامل 
م  نجت »باشد وجود دارد یا خیر؟ مثل اینکه شارع گفته خون 

اگتر، در بتاب دم، چنتین «. کتل  د 
مترغ هستت فتتوا ختونی کته در تختم توانیم به نجاستتباشیم، نمیشمول لفظی نداشته اطالق و 

داریتم، بته  ختوردن ختون اطتالق اید: چون در بتاب حرمتِت فرم)ره( می امام خمینیبدهیم. لذا 
مقتضتای قاعتدۀ نداریم، به دهیم، ولی چون در باب نجاست اطالقفتوا میمرغ خون تخم حرمت

زدن همکردن و بتهفرماید: اگر خون با مخلوطنماییم. همهنین میطهارت میطهارت، ما حکم به 
رود، چون موضتوع حرمتت در ختار  وردن هم از بین میخ از بین برود، حرمتمستهلک شود و 

شد که سد ثغور موضوع وظیفۀ فقیه است. یعنی فقیه بایتد ببینتد کته  بنابراین، روشنوجود ندارد. 
در لسان دلیل چگونه است و خالصۀ سخن اینکته فقیته بمتا انته فقیته وظیفته دارد موضوع حکم 

ناخت مفهوم این موضوع، که ختون چیستت، بایتد تعیین موضوع کند، ولی در شاستنباط حکم و 
است؛ یعنتی کند. چون شارع مقدس آن را به عرف موکول کرده  کارشناس مراجعهفقیه به عرف و 

که فقیته مفهتوم ایتن باید به سراغ کارشناس برود که خون چیست؟ زیترا درصتورتیفقیه در اینجا 
نتی در صتورت عتدم شتناخت و عتدم تشتخیص کند؛ یعداند باید به عرف مراجعه نمیموضوع را 

گوینتد و موضوع، ازلحاظ مفهوم، باید به عرف مراجعه کند که در اصطالح به آن شبهۀ صدقی می
صدقی غیر از شبهۀ مصداقی استت. در شتبهۀ صتدقی، مرجتع  عترف استت؛ یعنتی فقیته شبهۀ 

آن را از شترع و گیترد، امتا حتدود و ثغتور و شترایط موضوع حکم شترعی را از عترف متیمفهوم 
 کند.اخذ میلسان 





 1مسئلۀ عدالت و عمل فقه
از ایشتان های عتدالت از جناب آقای مجتهد شبستری که اجازه فرمودند در مصاحبه کنیممیتشکر  

مستحضر هستید که بحث قاعدۀ عدالت اصاًل در قواعد فقهتی مطترح نیستت؛ یعنتی  استفاده کنیم.
، از قاعتدۀ عتدالت دهنتدمیدۀ عستر و حتر  یتا الضترر را در فقته دخالتت گونه که مثاًل قاعتآنفقها 

تتری در جامعته پیتدا کترد و نگفتند، اما مخصوصًا بعد از انقالب، که احکام اسالم جنبۀ عملیسخن 
عنوان بته، مستألهشد احکام اسالم در جامعه تطبیق شود و قوانین براساس احکام تنظیم شود، این بنا 

فرهنتگ، انتظتارات و لش و نگرانی ایجاد کرد. برخی از احکام امروز، در نظر مردم، بتا یک دغدغه، سا
ایجاد کرده است  لتم انگاشتته توقعات جدید یا اقتضائات جدیدی که دنیای متمدن و تکنولوژی روز 

بیشتتر در دایترۀ احکتامی  مستألهایتن که در قدیم سنین نگرشی به این احکام نبود. ؛ درحالیدشومی
استالم مربتوط  کلی مباحتث حقتوق بشترطور های مذهبی و بهاقلیتاست که به اختالف زن و مرد، 

بترای  مستألهکه ایتن  دشومیهمین نکته باعث و باعث اعتراض دیگران به اسالم شده است.  دشومی
یا نتداردی متثاًل برختی از فقهتا در استنباط احکام دارد دخالتی  انگاری  فقها مطرح شود که آیا این  لم

و هر حکمی را که از دیدگاه عرف  لم محسوب شود، ایتن  دهندمی لِم عرفی را در فهم احکام دخالت 
َعبیِد »آیات و مخالف  را مخالف قرآن ٍم ِلل  آیا کستی از فقیهتان شتیعه بته  دانند.می« إن  اللَه َلیَس ِبظالش

 یتصری  کرده مسألهاین 
 اند.بله، تصریح کرده

                                                                                                                                                              

 و مکتررات حتذف ؛ بتا9281 استالمی، فرهنت  و علتوم پووهشتگاه انتشارات ،امامیه فقه در عدالت قاعدۀ کتاب از .1
 .1190تیر  27تاریخ نشر اینترنتی:  انجام یافته است. 9281ند سال قبل از وگو چموارد. این گفت از ایپاره تصحیح
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 حتی در مقابل نص، اگر نصی وجود داشته باشدی
اختالف دیۀ )حفظه الله( در باب  الله صانعیآیت اند؛ مثالً در مقابل ظاهر و اطالقات تصریح کرده

حکتم ظلتم استت، که چون ایتن  1اند، تصریح کردهالثقلی  فقهبین زن و مرد، در کتاب فقهی خود 
دستت از آن  دشتومیولو روایات متعدد باشد، اما چون ظاهر است نه نص  این ظلم عرفتی باعتث 

ظلتم عرفتی اعتنتا . از طرفی، برختی دیگتر اصتاًل بته دشومی روایات برداریم، چون مخال  قرآن
 نه.و اال  کندمی، دخالت اگر عقل حکم قطعی به ظلم کرد گویندمیو  کنندمین

 یگویندمیای باشد، آن را نو اگر آیه گویندمیآن قول اول را فق  در مورد روایات 
قطعتی عنوان نص باشد، که داللتش هم ای اطالق داشته باشد، به اطالقش چرا، اما اگر بهاگر آیه

طتور اینشان در متورد ارث . مثاًل ایزنندمیگونه که سندر قطعی است این حرف را نباشد، همان
موضتوعًا ایتن را اگر هم عترف  گویندمیدانند، اما . البته ایشان ارث را موضوعًا ظلم نمیگویندمی

هتای متا، گرایشتوان به آن دست زد. غیر از فقها و فقته موجتود ظلم بداند، چون نص است نمی
عنوان بته دشتومیروایات برداشت  دیگری هم وجود دارد که اصاًل دغدغۀ روایات و احکامی که از

احکتام  گوینتدمیو دانند و اصل عدالت را محور تشریع می دشومیمحسوب ن هاآندغدغۀ اصلی 
رستول استت کته در زمتان اسالم باید مطابق عدالت باشد و آنهه در لسان روایات ما آمده تطبیقی 

ببینیم که عدالت چه اقتضتا ت گرفته و ما باید هر زمان اکرم )ص( و ائمه )ع( از همین عدالت نشئ
 و این با مشیء متعارف فقهی ما همگون نیست.  کندمی

ما خدمت شما رسیدیم تا اواًل مبتانی ایتن اندیشته را .دشومیبرداشت  مسألهآثار شما این از بعضی از 
ادبیات مشترکی انتخاب شتود کته ایتن تعامل با فقها باشد؛ یعنی ای که قابل گونهبهتر تنقی  کنید به

و متعارف ما تت که درواقع دو گرایش هستند تت بتواننتد بتا هتم تعامتل مبانی شما با مبانی فقه موجود 
 تر شود.و فهم راحتفکری بکنند و نزدیک شوند 

مختلتف بتا انتواع هایی استت کته متا بتا افتراد هایی هم که خدمت شما تقدیم شد، همتان ستؤالسؤال
و  دهتدمیدغدغتۀ متا را نشتان ها فق  ایم و این سؤالهای حقوقی، فقهی و کالمی مطرح کردهرایشگ

بلکه هرکس، براساس گترایش فکتری ختود، ها پاسخ بدهند انتظار نیست که تنها درخصوص این سؤال
آغتاز عنوان متدخل بحتث، دانید، بهآنچه را که صالح می. شما گیردمییک مسیری را برای بحث پی 

 خود را مطرح کنیم.بفرمایید تا ما در طول بحث سؤال 
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مبارکی گزارم. این کار وگو تشری  آوردید خیلی سپاسبرای گفت از اینکه زحمت کشیدید و از قم
نظرهتای و مجتالی را بترای ابتراز  کنیتدمیگونه مباحث را مطرح  است که دوستانی مثل شما این

ناهماهنت  بتا غیر متعتارف و، بته قتول شتما،  هاآنای از بسا پارهازید که چهسمختل  فراهم می
اندیشتیده شتود و ها گونه دیدگاه خواهید دربارۀ اینمبانی اتخاذشده در حوزه به نظر آیند. حتی می

این کتار بستیار و آن نظریات متعارف حوزه برقرار شود.  هااینوگویی میان در صورت امکان گفت
 .کنممیی است و برای تمام آقایان کمال موفقیت را از خداوند مسئلت مبارک

ایتتد، طور کتته فرمودیتتد بنتتده از نظتتر چهتتارم، از چهتتار نظتتری کتته شتتما مطتترح کردههمتتان
نوعی ام. البته ممکن است کسان دیگری هم نظر چهارم را پذیرفته باشند و حتی بتهکردهطرفداری 

 .کنممیمرتبط کنند، اما بنده رویکرد خودم را در آن زمینه عر  با یک نوع رویکرد فقهی آن را 

یتک طور کلتی رویکرد بنده، با نظریۀ اول و دوم و سوم، در چگونگی رویکرد به کتاب و سنت بته
نظریتۀ از  دشتومیتفاوت بنیادی دارد. چون این رویکردهای متفاوت وجود دارنتد، بته نظتر متن 

حترف بزنتد، از نظریۀ چهتارم  تواندمیرویکرد را نداشته باشد ن چهارم حرف زد، ولی کسی که آن
با مبانی متعارف بلکه باید یکی از آن سه نظریۀ قبلی را انتخاب کند. هرکدام از این سه نظریۀ قبلی 

. بته دهتدمینشتان حوزه سازگار است و فقط نظریۀ چهارم است که با مبانی متعارف ناسازگاری 
چهتارم هستت، و ست که نوع رویکرد به کتاب و ستنت کته در ایتن نظریتۀ نظر من، دلیلش این ا

اول وجود دارد نظریۀ چهارم است، با نوع رویکرد به کتاب و سنت که در آن سه نظریۀ مبنای 
 است. متفاوت

 نظریۀ سهارم را توضی  دهید.
ایتن استت چهتارم  اید: نظریۀاید خوب تبیین شده است. نوشتهآنهه اینجا در طرح سؤاالت نوشته

دوره، بتا شارع برای تأمین عدالت صرفًا قاعدۀ عتدالت را ارائته داده استت تتا انستان در هتر »که 
دربتارۀ کتار را  اکرم )ص( نیتز همتین تمسک به آن، احکام مربوط به زمان خود را بشناسد. پیامبر

آورد. عدالت متفتاهم آن دوران بته دستت  زمان خود کرد و احکام مربوط به زمان خود را براساس
استت کته ، از نوع احکامی دشومیهمۀ احکامی که الاقل در اجتماعیات از احکام اسالم شناخته 

است، امتا تقریبًا مطلب همین «. پیامبر )ص( با قاعدۀ عدالت در دوران خود تشخیص داده است
نوعی آن را بته نیتاوریم، بلکته بته« شخیص دادت»با مختصر تفاوت در نوع تعبیرها؛ مثاًل تنها تعبیر 

 .دشومی. حاال با توضیح این مبنا مطلب روشن دهیممیوحی هم ارتباط 
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 رویکردهای مختلف دربارۀ ارتباط عدالت با کتاب و سنت
 تتوانیممیما در مسئلۀ ارتبتاط عتدالت بتا کتتاب و ستنت، کته اصتل قضتیه استت، دو رویکترد 

این است که اول در مباحث کالمتی تصتویری از ختدا، وحتی و نبتوت  باشیم. یک رویکردداشته 
باشیم و بایدهایی را معّین کنیم و بعد بگوییم نبوت و وحی نبتی )ص( چته کارهتایی را بایتد داشته 
دهند و چه خالئی را باید پر کننتد. پت  از اینکته بایتدهایی را در ابتتدا مشتخص کتردیم ت انجام 

های کالمی معلوم است ت و با بحث گونهاینهای کالمی گذشتگان ما ثکه در بعضی از بحطور آن
( کار نبی)ص( و وحی چیستت و انتظتارات خودمتان را مشتخص کتردیم، بته کتتاب )قترآنشد 

متتداول در  دستت آوریتم. مشتی کنیم تا مصداق یا محصول این بایدها را از این کتتاب بتهمراجعه 
بتودن است و گذشتگان  خود  معنای ختدا، اوصتاف ختدا، متکلم گونهاینی مباحث کالمحوزه در 

انتد و اینکته نبتی)ص( چته کتار معنای کالم خدا و معنای نبی)ص( و وحتی را معتّین کردهخدا، 
خصوص در مبانی کالمی معتزله و مبانی کالمی شتیعه کته بحتث در نبتوت عامته را بکند؛ بهباید 
 کننتدمیداننتد و دالیلتی را اقامته کردن( ممکتن میفۀ نبوت را بیانصورت عقلی )یعنی فلسبههم 

های عقالنتتی در نبتتوت براستتاس ایتتن دالیتتل نبتتی بایتتد بیایتتد. در همتتین استتتدالل گوینتتدمیو 
 ها به ما بگوید.که چه کار باید بکند و چه کنندمیدرواقع تکلی  نبی را هم معّین عامه، 

مباحتث آورند و اصتاًل ، در نبوت عامه، دالیل عقلی نمیهاآنچون  ندکنمیاما اشاعره این کار را ن
ماتریدیه استت و نبوت عامه را ندارند. مباحث نبوت عامه مخصوص معتزله، شیعه و بعضی مانند 

مبتانی کالمتی مسّلم گرفته شده است. استنباط و اجتهتاد فقیهتان بتر ایتن  هاایندر حوزۀ کالمی 
اینکته نبتی)ص( ماند، مگر انسان همیشه در ضاللت باقی می گویندمین مبتنی است. این متکلما

تترین مستئلۀ مهمچیز راه را روشتن کنتد؛ ازجملته دربتارۀ بیاید. نبتی)ص( بایتد بیایتد و در همته
چیزهایی استت چتهچیزهایی عدالت اجتماعی، که مسئلۀ عدالت است، نبی)ص( باید بگوید چه

همۀ عصترها مصتداق ها برای ها را معّین کند و این مصداقاقعدالت نیست. نبی)ص( باید مصد
 تحقق نیافته است.را بیان نکند، فلسفه و وظیفۀ نبوت  هااینعدالت است. نبی)ص( اگر 

این مبنا مفرو  است، چه به زبان آورده بشود و چه نشود. درستت استت کته نته در فقته از ایتن 
نه در اصول، امتا هتم بترای فقیته ایتن مبنتا مستّلم گرفتته آید بنده گفتم سخن به میان میبحث که 

ایم کته هم برای اصولی. به همین جهت تا حتاال هتیچ اصتولی و هتیچ فقیهتی را ندیتدهو  دشومی
دست آورد )مگر افراد بسیار نادر(. با  های آن را بهمنبع دیگری معنای عدالت و مصداقبخواهد از 

های مختلت  تتا امتروز، بته شتکل از پتیش از زمتان افالطتونهای عتدالت، دربارۀ فلستفهاینکه 
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اند ما ندیدیم نه در یک درس خار  فقهتی و نته در یتک درس ختار  اصتولی ایتن گفتهسخنانی 
استالم بته عتدالت توصتیه کترده معنتا و  گوینتدمیحتال کته مطرح شتود، چتون درعینها مسأله

گونه رویکرد به کتاب  . در اینکنندمیوجو تاب و سنت جستعدالت را هم از خود کهای مصداق
عصتری عتدالت معتّین های همهمسّلم گرفته شده که شارع تکلی  ما را دربتارۀ مصتداقو سنت، 

این موضوع را به شکل نظریتۀ اول  دشومیو چون این مبنای مسّلم گرفته شده آن وقت کرده است 
هتای صتادیق عتدالت را، از طریتق تشتریع احکتام در حوزهطور تشریح کرد: شارع معنتا و ماین 

توان این فر  را نمود؛ چون آن مبنای مسّلم را داریم. بر حیات بشر، تأمین کرده است میمختل  
اساس، نه حکمی از شریعت )مفاد کتاب و ستنت( ختار  از عتدالت استت و نته متوردی از این 

 است تا نیازی به ارائۀ قاعدۀ عدالت باشد.خار  از دایرۀ تشریع بر زمین مانده عدالت 

از شتارع بختش عظیمتی »ارائته داد:  گونتهاینتتوان نظریۀ دوم را نیز، براساس چنین مبنتایی، می
داده مصادیق عدالت را ضمن تشریع احکام تعیین کرده و قاعدۀ فقهی به نتام عتدالت را نیتز ارائته 

بعضتی خألهتای متوردی استت، بتا تمستک بته است تا بشر جزئی دیگر از عدالت را، که فقتط 
قاعده و کش  احکام عادالنه تأمین کند. ایتن دیتدگاه هتم بتاز مبتنتی استت بتر اینکته شتارع آن 

همتتۀ تکتتالی  متتا را دربتتارۀ عتتدالت معتتّین کنتتد. امتتا در متتواردی کتته حکمتتی وجتتود دارد بایتتد 
 «.برمبنای قاعدۀ عدالت از آن حکم دست برداشتتوان نمی

بتر عالوهتر از قبل است، باز بر همین مبناست. بنتابراین نظتر شتارع نظریه نیز، که مترقیسومین 
تزاحمتات احکتام تأمین عدالت در ضمِن تشریع احکام، قاعدۀ عدالت را نیز ارائه داده است تا، در 
ای بترای شتناخت و اوضاع و شرایط متحول جامعه، بشر با تمسک به آن بتواند معیتار و ضتابطه

ایتن استت کته بتر م فعلی خود در زمان و مکان خاص خود داشته باشتد. ایتن هتم بتاز مبتنیحک
گتوییم گونه کته میباالخره شارع در موضوع عدالت قطعًا باید تکلی  ما را معّین کرده باشد. بدین

تزاحم اهم و مهم پدیتد . دشومیهای شارع ابدی هستند، ولی در مورادی تزاحمات پیدا همۀ حکم
قاعتدۀ عتدالت وجتود دارد . در آن گونه موارد چیزی به نام دشومیآید و اوضاع و احوال متغیر می

 ای از احکام را کنار گذاشت.توان پارهکه برحسب آن می

ایتن . در دشتومیطور کلی از مبادی دیگری شروع ، بهکنممیجانب ارائه اما نظریۀ چهارم، که این
رو ( روبتهمحمتد: ما با انسانی )حضرت دشومید خدای متعال گفته نظریه، پ  از اعتقاد به وجو

ها و ازجملته مستئلۀ زمینته. باید ببینیم کتالم و عمتل او را در همتۀ کندمیهستیم که دعوی نبوت 
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ن ما آن انتظارات را که دیگترا. کنیممیبفهمیم. ما مطلب را از اینجا شروع  توانیممیعدالت چگونه 
 از وحی و نبوت دارند، نداریم.

مبتانی  گتویممیدر اینجا سخن من این نیست که مبانی کالمی دیگران تمام است یا نیستت، بلکته 
که این  کندمینباره صحبت هاست که گفتم و کسی هم در این متعارف حوزه در فقه و اصول همین

بتا چته ک از مباحتث کالمتی و یت انتظارات و مباحث در کجا خأل و اشکال دارد، در کتدام
چه  هااینوجود آوردند؟  دالیلی این بار را برعهدۀ نبوت گذاشتند و این انتظارات را از وحی به

 دالیل محکمی دارد؟

 تفصیل مبانی رویکرد مختار در ارتباط عدالت با کتاب و سنت
ختودم شدن مبتانی یک چیز دیگر است. برای روشن مسألهطور که گفتم، در رویکرد چهارم همان

مستیحیت که خدای اسالم با ختدای  کنممیتوجه شما را جلب  مسألهپیش از هر موضوع، به این 
متجّسدشتدۀ در یک فرق خیلی بارز دارد و آن این است که خدای مستیحیت ختدای واردشتده و 

رسانده نته از خودر حرف زده و پیامش را  هاانسانخودر را در تاریخ نشان داده، با تاریخ است. 
ختدای واقعتِی مستیحی طریق واسطه. در عالم مسیحیت همیشه دنبال چنتین ختدایی هستتند. 

عد از آن خدایی است که در تاریخ آمده و فعاًل روح خداستت، در کلیستا حضتور القدس، که یک ب 
کته  فلسفی، خدایی استت. اما خدای اسالم، از نظر دهدمیآمرزد و نجات دارد و مسیحیان را می
اند؛ یعنی ختدای دنبال او بودهبه  هاانسانهای گوناگون و در ادیان متفاوت  در همۀ عصرها به گونه

زند نه از آن خدایی کته در تتاریخ میاز این خدا حرف  فراتاریخی، فرازمانی و فرامکانی است. قرآن
کرده و آن نارستتگاری و دنائتت  هانانساوارد شده و با ورود در تاریخ لط  خودر را شامل حال 

)ع( تطهیر کرده  مسئلۀ فدیه و کفارۀ عیسیرا که در کون وجود داشت با حضور خودر و با همان 
 تواندمیصورت عقالنی بحث کنیم که چه صفاتی به توانیممیاست. حاال دربارۀ این خدای اسالم 

تتوان نستبت داد، ولتی هایی را نمیاو نسبت داد و چه فعله توان بهایی را میداشته باشد، چه فعل
فرامکانی استت و هرچته را هتم کته اشتاره بته فرازمتانی یتا هرحال خدا یک خدای فرازمانی و به

تأویل شود. فالسفۀ مسلمان و متکلمان معتزله در بحث خدا و نبودن خدا کند باید نفی یا فرامکانی
تنها نزد معتزله حتتی در نتزد اشتاعره هتم مستئلۀ اند. نهالنی کردهعقهای کاماًل صفات خدا بحث

ُّمدعدر  و همهنین صفات اصلی خدا عقلی است. مثاًل اشتعریوسیلۀ انسان معرفت خدا به ، در الل
. کنتدمی هتای عقلتیرسیدن انسان به خدا و صفات اصلی خدا، بحثاصل مسئلۀ خدا و کیفیت 

تا چه رستد بته  کندمیتری یک کتاب اشعری است، بحث عقالنی غلیظ، با اینکه باقالنی التمهید
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هتای . بحثهتااینو امثال  شیخ طوسی تمهید االصولیا  قاضی عبدالجبار ۀشرح االصول الخمس
هم، که کالم شیعه در آنجا  المرادکشف ماقبل وحی است، نه مبتنی بر وحی. در دربارۀ خدا  هااین

های مربوط به خدا و صفات ختدا و اینکته تکلیت  طور است. اصاًل بحثهمین، دشومیفلسفی 
کته در مستیحیت های ماقبل وحی استت، درحالیهمه بحث هااینروشن کنیم ان را با خدا خودم

 ها بعد از وحی است و این تفاوت عظیمی است.بحثبیشتر این 

تجربتۀ رهیافت من به وجود خدا تجربی ت عقلی است؛ یعنی تجربۀ شهودی عقلِی هستی. در این 
ممکتن استت دهد خدا چه باید بکند و چه نباید بکنتد  توان پیدا کرد که نشانشهودی، دلیلی نمی

حتمًا نبتی بایتد بیایتد تتا نبی بیاید و ممکن است نیاید. دلیل الزامی عقلی بر این مطلب نیست که 
متکلمتان در نبتّوت عامته ای برایش روشن کنیم. برای امثال بنتده، ایتن مباحتث تکلیفی و نسخه

و کسی آمده و با آن ختدا، فتاده و نبّوت و رسالت واقع شده مفرو  نیست، اما معتقدم این اتفاق ا
و داستان دینتی  هانامسلمکه ما به او اعتقاد داریم، خودر را مربوط اعالم کرده است. داستان ما 

که ما با انسانی طرف هستیم که  دشومیبه نام اسالم، مسئلۀ وحی، نبوت و پیامبری از اینجا شروع 
ای او را بتر ایتن نیست، بلکه قدرت فائقهکه این کالم  کالم خود او  گویدمی و کندمیدعوی نبوت 

تدأمالتی در قرائدت انسدانی از آخرین اثرم به نام طور منقح در را بنده به هااینکالم توانا کرده است. 
 ام.نوشته دی 

بتاال بته رویم، نه اینکته از . از انسان به باال میکنیممیشروع  را از انسان داریدینپ  ما موضوع 
ستخنانی آییم. ما با انسانی مواجه هستیم که دعوی او این است که با قدرت فائقتۀ الهتی پایین می

بگویتد. بعثتت و توانست ، این سخنان را نمیکردمیکه بنابه تجربۀ او اگر خدا او را قادر ن گویدمی
ق  »نبوت او با  ل  ذی خ  بِّک  الَّ ِم ر  امتداد الهتی ؛ او چیتزی را بتا دشتومی( شتروع 9)علق:  «إقرأ ِباس 

 1.کندمیقرائت 

ب حاال که ما با این انسان مواجه هستیم، شروع  کته او چته به مطالعه دربارۀ این انسان  کنیممیخ 
ب متا بته ایتن دعتوی اهمیت گویدمی. او گویدمی و  دهیممتیت رسالت وی از سوی خداست. خ 

سوی خداستت، از  گویممیبه مطالعه دربارۀ اینکه اگر یک انسان بگوید: آنهه من  کنیممیشروع 
جتاری باشتد و  تواندمیداشته باشد و چگونه کالم خدا بر زبان یک انسان  تواندمیاین چه معنایی 

نستبت دهتیم. مستئلۀ  تتوانیممیایم اصاًل کالم را به چه معنا به آن خدایی که با عقل دریافت کترده
                                                                                                                                                              

 ویسنده.سایت شخصی ن در مقاله آن بعدی هایشماره و 1 شمارۀ ،مدرسه نامۀفصل ،«(9) جهان از نبوی قرائت» رک: مقالۀ. 1
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ار این است که از سوی ختدا مسألهترین . مهمدشومیشروع  گونهاینوحی و نبوت ما از اینجا و 
که اگر  کنیممی؛ یعنی ابتدا بررسی کنیممیو کالم خدا یعنی چه؟ در اینجا هم باز تاریخی به آن نگاه 

انتد؟ و چته ده، چته کستانی متدعی آن بودهشتدر طول تاریخ انسان چیزی به نام کالم خدا مطرح 
به نام کالم خدا را ثابت کنیم که وجود دارد، امتا داشته باشد. نه اینکه از اول چیزی  تواندمیمعنایی 

پیتدا کنتیم. ایتن پیتامبران، کته آخرینشتان پیتامبر دانیم کجا وجود دارد و سپ  مصادیقش را نمی
ها دربارۀ کتالم ختدا انواع و اقسام دعوی عتیقعهد در اند. ای را مطرح کردهماست، چنین دعوی

در بحتث نبتوت  الحائری داللدةدر کتتاب را  هتاآن و انواع و اقسام آن ذکر شتده کته ابتن میمتون
 تفصیل آورده است.به

ب، ما مسلم نکترده بتود. تا چهل سالگی ادعایی  در برابر دعوی پیامبر اسالم قرار داریم که هاناخ 
؟ گویتدمیچه که این شخص کیست؟ سوابقش چیست؟  کنیممیقضیه را بررسی  گونهاینحاال ما 

مواجه هستتیم کته از این دعوی داشته باشیم؟ ما با انسانی  توانیممی؟ چه فهمی کندمیچه دعوی 
با قتدرت ختدا ایتن ، بلکه کندمیدعوت نبوت دارد و مدعی است که سخنانش را خودر ابداع ن

نقل شده که وحتی بته  بینیم از پیامبر، میکنیممی. وقتی به آثار تاریخی مراجعه گویدمیسخنان را 
را باید در نظر بگیریم.  هاآنرسیده. روایات گوناگونی هست که هایی میاو چگونه و به چه صورت

فرهن  معّین سخن جدیدی زمان، جامعۀ معّین و در داخل  سال پیش، در 9422پ  انسانی در 
اینکه من حامل کالم ختدا هستتم. گفته و دعوی جدیدی را کرده است. دعوی او عبارت است از 

او تألی  خود او نیست. ما هم قرائن است و به دعوی  حاال کتابی هم از او مانده است که آن قرآن
کتدام از حالتت تتألیفی نتدارد مثتل هیچتألی  نیستت و اصتاًل  دهدمیشان و شواهدی داریم که ن

بنتدی کنتیم، در تیت  و اگتر آن را تی ها نیست و یک نوع آهن  و اثر خاصی در آن هستت کتاب
هتای از یک افق دیگر، که غیر از افقهایی . صاحبان چنین کتابگیردمیهای پیامبرانه قرار کتاب
. در قترآن، دربتارۀ موضتوعات زننتدمیکه بر آنتان گشتوده شتده، حترف  ی عادی استهاانسان

انسان، از پیشینیان، از موجودات گوناگون و گوناگونی از آسمان، از زمین، از خلقت آدم، سرنوشت 
ِل »شده است و گفتته استت: صحبت « عدالت»خیلی مباحث دیگر از جمله  تد  ع  ر  ِبال  إنَّ اللته  یتأم 

ساِن  ح  اْل  وی»، (12حل: )ن« و  ق  ب  ِللتَّ ر  و  أق  وا ه  ِدل   (.8)مائده: « إع 

ایتن نگتاه را تا ببینیم او براثر تأیید الهی چه کرده و چه گفته؟ اگر  کنیممیپ  ما یک تحلیل انسانی 
با قید نبی ت کته در آن های او را بفهمیم؛ مثاًل بفهمیم این انساِن نبی ت حرف توانیممیداشته باشیم، 

دِل »ط گفته: شرای ر  بالع   تتوانیممیطور کته همتانمنظور او از عتدل چته بتوده استت؟ « إّن الله  یأم 
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عتدالت چیستت؟ مثتالی بفهمیم که امروز اگر انسانی مردم را به عدالت دعوت کنتد، منظتور او از 
 ستخنان آقتای خمینتیتا مطلب خوب روشن شود. به نظر من، در عصر خودمتان  کنممیعر  

عدالت تحقق پیدا کند و جا را گرفته و باید مثال خوبی است. ایشان قبل از انقالب گفتند ظلم همه
عنوان یک رهبتر دینتی، چته بههای عدالت دعوت کردند. از سخنان ایشان، مردم را به ایجاد زمینه

هتا چته ز ایتن حرفازد، متا شتد؟ وقتتی از عتدالت سیاستی و اقتصتادی حترف متیفهمیده می
او وظتایفی معتّین فهمیدیم؟ آیا ما حق داریم از قبل، یک آقای خمینی را فتر  کنتیم و بترای می

آن آقای خمینتی کته سازیم و از او انتظاراتی را در ذهن داشته باشیم. بعد که ایشان آمد، بگوییم که 
 گویتدمیالبد همتان را ف را زده، ما در ذهن داشتیم و انتظاراتی از او داشتیم. پ  اینجا که این حر

نکرده بود که این مباحتث ایم. این طرز تفکر درست نیست. ایشان تا نهضت که ما قباًل فر  کرده
، منظتورر از عتدالت گویتدمیهتا را زد، بایتد ببینتیم چته مطرح نبود، اما وقتی آمد و ایتن حرف

فهمیم ندهد، همان چیتزی را متیری چیست؟ ما از سخنان ایشان در مورد عدالت اگر تعری  دیگ
. به همین جهت هتم هنگتام دشومیکه در عصر ما از عدالت سیاسی یا عدالت اقتصادی فهمیده 

تعتاون را تأستی  کردنتد و گفتنتد و ها، متثاًل بختش نوشتن قانون اساسی، براساس همین حرف
باید تأمین شود، تعلیمتات  اهانسانهمۀ ک  مزدور نباید باشد، حداقل معیشت برای نوشتند هیچ

آمده است؛ چتون حاکمیتت ملتت، آزادی باید رایگان باشد و مباحث دیگری که در قانون اساسی 
 مطبوعات و احزاب، منع شکنجه و غیره.

ستال آیا این معنای عدالت  سیصد سال پیش در کشور ما وجود داشتت؟ وجتود نداشتت. سیصتد 
عادالنته درآمدها  ای باشد که توزیعگونهقتصادی کشور باید به پیش عدالت، به این معنا که سازمان ا

توستعه، های ریزی، ماننتد برنامتهباشد، وجود نداشت. چون جامعه و دولت جدید نبتود و برنامته
را ایتن  ختواهممیگفتت. وجود نداشت اصاًل از عدالت اجتماعی کسی بته ایتن معنتا ستخن نمی

روزگار متا جور فهمیدیم که در را درست همین ت آقای خمینیعر  کنم که ما این توصیه به عدال
مصداق همتان و هر مورد معّین هم که ایشان در ارتباط با عدالت مطرح کرد، آن را  دشومیفهمیده 

 و در عصر ما مصداق آن عدالت است. کردمیعدالت فهمیدیم که به آن دعوت 

ب  ِللّتقتوی»گفت: ت منتها با قید نبی تت اگر او میدر زمان پیامبر نیز ت تر  تو  أق  وا ه  ِدل  ( 8)مائتده:  «إع 
ِط »یا  ِقس  وم  الّناس  ِبال  طور استت و بایتد خودمتان را در آن شترایط (، آن هم همین31)حدید:  «ِلیق 

الت چته تت سیاستی مربتوط بته عتد های اجتماعیببینیم مثاًل ایشان دربارۀ آن واقعیتبگذاریم و 
خواهتد تغییتری در منظورر از عدالت چه بود؟ چون کالِم هر مصتلح و کستی کته میگفت و می
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اجتماعی ایجاد کند در تعامل استت بتا واقعیتت اجتمتاعی و نتاظر استت بته واقعیتات واقعیات 
ِل »صورت، معنای عدل در اجتماعی. دراین تد  ع  ر  ِبال  ن کته در آ دشتومیهمتان چیتزی  «إّن الله  یأم 

فهمیدند و روی هر مورد هم که در ارتباط با عتدالت تأکیتدی کترده باشتد، از عدل میعصر همه 
. این یتک رویکترد تتاریخی دشومیمصداق همان عدالت باشد، گونۀ دیگری فهمیده نجز آنهه به

های عتدالت در آن عصتر از مصتداق هتااینوقتی پیامبر موارد معّینی را عدل دانستته همتۀ است. 
گونته فهتم تتاریخی کتالم نبتوی پیتامبر و ستنت هتم از  واضتح استت کته ایتن 1.دشومیمیده فه

هرمنوتیکی بر انتظاراتی موقوف است، ولی این انتظارات با انتظارات متکلمان و فقیهتان، کته نظر 
 کلی متفاوت است.مطرح شد، بهقباًل 

پیتامبر طور مستّلم، بته حستاب یخی و بهلحاظ تار، بهتوانیممیگوییم که آنهه بر این اساس ما می
گونته همانصورت کلی گفت من طرفدار عدالت هستم. اکرم بگذاریم دو چیز است. یکی اینکه به

ظلمی و هم عتدلی ام: عدل زمانه در مقابل ظلم زمانه؛ یعنی در آن زمانه هم که بنده در جایی نوشته
گیترم نته عتدل را میعنوان پیتامبر، جانتب وجود داشت و او جانب عدل را گرفت و گفت من، بته

آن عصتر ایجتاب های موجود را، تتا آنجتا کته عقتل اخالقتی گاه قواعد و سنتجانب ظلم را. آن
گفتت کته ، از حالتت ظالمانته بته حالتت عادالنته درآورد؛ متثاًل در متورد تعتدد زوجتات کردمی

ة» ِعّلق  م  انتقام نگیرید. متن وع کرد. در قصاص، گفت و بسیاری از انواع نکاح را ممن 2نگذارید«ِکال 
لی»این آیۀ  یوِ یا او  ِقصاِص ح  م  ِفی ال  ک  باِب و  ل  ل  که قصتاص فهمم طور نمی( را این911)بقره: « اال 

هایم یکی از نوشتتهباید وجود داشته باشد تا زندگی اجتماعتان به هم نریزد. تفسیر این آیه را هم در 
عنوان انتقام چنتدین بهکشتند، ن است که در زمان جاهلیت وقتی یک نفر را میام. داستان ایآورده

ای و دعواهتتای قبیلتتهآوردنتتد. کشتتتند و در مقابتتل یتتک چشتتم، چنتتدین چشتتم درمینفتتر را می
انتقام یک چشتم حتداکثر که  کردمیجا، عدالت زمانه این را ایجاب کشی مطرح بود. در اینانتقام

و  »قصاص شود، نه بیشتر. پ  شدن یک نفر حداکثر همان قاتل برابر کشتهیک چشم باشد و در 
لی یوِ یا او  ِقصاِص ح  م  ِفی ال  ک  باِب ل  ل  استت و « حیتوِ»نفر نکنید کته ایتن ، یعنی تجاوز از یک «اال 

وی» ب  ِللّتق  ر  وا أق  ف  ع  وم نهایت عدالت و احساِن مفهتاگر ببخشید، خوب است.  (321)بقره: « إن  ت 
م  ِفی»معنای در آن موقع هم همین بوده که اصاًل صاحب حق ببخشد. اگر  ک  یوِ یتا و  ل  ِقصاِص ح  ال 

لی جرئتت کشتتن کستی را پیتدا نکنتد، این بود که شما حق قصاص داریتد تتا کستی « االلباِب او 
وا اقرب للتقویإن  »فرمایند، پ  شارع برای چه گفت: طور که آقایان میهمان ف   ؟«ِتع 

                                                                                                                                                              

 .قلم این صاحب از دی  در رسمی قرائت بر نقدی کتاب در «پیامبران گفتمان» مقالۀ به کنید نگاه .1

 .931 کریم، نساء: رک: قرآن .2
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شترایط )ص(تتت در فهمیم که اگر انسانی تت مثل نبیطور میخالصه اینکه مجموعًا ما قضیه را این
عتدالت در آن خاصی امر به عدالت کند بدون اینکه تعری  خاصی از عدالت بدهد، همان مفهتوم 

را  خمینتیقتای کته در همتین انقتالب استالمی متثاًل ستخنان آعصر مرادر بوده است؛ همهنان
معنتای خاصتی . اگر کسی بگوید من طرفتدار عتدالتم و کنیممیبراساس فهم همین عصر تفسیر 

گونه مباحتث این برای آن بیان نکند، اشاره دارد به آن عدالت و ظلمی که در جامعه موجود هست. 
دستت گرفتت. ارد شتد و حکومتت را در با سیاست کار دارد. پیامبر ما هم در سیاست آن عصتر و

یعنتی همتان متن طرفتدار عتدالتم؛  گویتدمیپیامبر حکومت را در دست گرفت و چنین کسی که 
آید. متن نیتز بته میآید و از ظلم بدتان اموری که شما را مشغول کرده. شما از عدالت خوشتان می

جتور قرائتت را اینرم. اگتر قضتیه داو از همان ظلم شما را برحذر می کنممیهمان عدالت توصیه 
پیامبر بوده، امتا اینکته که اصل توصیه به عدالت سفارر همیشگی  دشومیکنیم، این نتیجه گرفته 

عتدالت و حتتی معنتای های های مختل ، با تحوالت اوضاع و احوال زمانه، مصتداقدر جامعه
در هتر عصتر، حتتی در  هتانامستلممتعلق و مربوط بته ختود  دشومیعدالت چیست، این امری 

در تعامل با واقعیات اجتماعی عصر مواردی که نص از روایات و آیات هست. زیرا آن نصوص هم 
تقسیم ارث یتا قصتاص، حتدود، دیتات و بوده و به همان عدالت و ظلم اشاره داشته است؛ مانند 

های آن از مصادیق عتدالتمتون دینی آمده و های مربوط به نظام خانواده و امور دیگر که در توصیه
 رفته است.شما میعصر به 

عتدالت آن طور است؛ یعنی اگر در عصر حاضر مثاًل معنای گفتم که حتی معنای عدالت هم همین
یم و شتومی، متا بته همتین معنتا از عتدالت ملتتزم کندمی چیزی باشد که خرد جمعی آن را معّین

معنتا را پیتامبر چیتز دیگتری بتوده حتمتًا بایتد آن  بگوییم چون معنای عدالت در عصتر توانیممین
ه، کتردمیعنوان شخصی که در آن عصتر زنتدگی های پیامبر )ص(، بهانتخاب کنیم. چون فرموده

عتدالت در قاعدتًا به همان عدالت آن عصر اشاره داشته و پیامبر در مقام بیان معنای واحدی برای 
تعامل با واقعیتات و پیامبر زمانی و مکانی و در  قرآن همۀ عصرها نبوده است و خالصه اینکه زبان

از  پیتامبر استالمبگتوییم  تتوانیممیباشتد فقتط  توانتدمیاجتماعی بوده و اصتاًل زبتان جتز ایتن ن
بشریت با معناهتای بوده؛ همان عدالت که، در طول تاریخ، مصلحان « عدالت»کنندگان به دعوت

 1اند.وت به آن دعوت کردهمتفا

                                                                                                                                                              

 .کتاب همین در «قرآن در عدالت معنای» مقالۀ به کنید نگاه .1
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برعهتدۀ پیتامبر تر شود. شما فرمودید که متن از پتیش تا این مبنا کمی شفاف کنممیسؤالی را مطرح 
را تعریتف کنتد. آیتا  هتاآنکالم او بایتد عتدالت همتۀ زم گویممیگذارم. برای همین نای را نمیو یفه

گویید محال است که عتدالت میبکندی یعنی  که کالم او عدالت زمان ما را معنا کنیدمیممنوع هم 
فرض که ممکن است عتدالِت شنیدیم، با این پیشگویید ما سخن او را زمان ما را بگویدی یا اینکه می

منظتور، بایتد  نباشدی پس بدین هانااست مقصود او عدالت همۀ زمرا گفته باشد و ممکن  هاناهمۀ زم
وقتت بایتد پاستخ  تواهری را اگر احتمتال دوم را بتدهیم، آن  که گفته سیست.ببینیم مضمون سخنی 

ایتتن استتت کتته دیتتن پیتتامبر جاویتتد و احکتتامش دائتتم استتت و یتتا اینکتته  هتتاآنمضتتمون بتتدهیم کتته 
 گوییدیرا می هااینیک از شریعت، مثاًل به اجماع، جاویدان است. شما کداماحکام 

گفتته و ببینتیم چته مقتدار تا  دهیممیگور  این سؤال بسیار خوبی است. ببینید هر دو هست. هم
تمتام شناستی ایتن دعتوی را داریتم کته لحاظ زبانو هم بته کنیممیبیشتر از آن مقدار را بر آن بار ن

سمبلیکی توانید پیدا کنید تت زبان به معنای دستگاه اند؛ یعنی شما هیچ زبانی را نمیتاریخی هانازب
مفاهیم موجود عبارت دیگر،  تت که زباِن همۀ عصرها بتواند باشد. به کندمیای داللت که به معانی

اند هم منقر  شده هانازبای از یک تاریخ پیدایش و یک تاریخ تحول دارد و پاره هانازبدر داخل 
شتدن کته از بیگانهانتد منتهتا مشتترکاتی وجتود دارد و با انقراضشان آن مفاهیم هم انقترا  یافته

تتوان گفتت که نمیای است گونه . زبان اصاًل بهکندمیبا یکدیگر جلوگیری  هانازبصد این صددر
بعتد. هترک  بتا هتر زبان  مفهومی جاودانه است و اشاره دارد به هتزار ستال  فالن مفهوم در فالن

 در نظر داشته باشد. تواندمیزند مفاهیم آن زبان را زبانی حرف می

در هزار ستال آینتده ثابتی که اعم از آن است؛ یعنی هم در این زمان و هم  بفرمایید اشاره دارد به مفهوم
 نه اینکه فق  اشاره به هزار سال آینده داشته باشد.

مختلت  بینیم که مثاًل عدالت معنای ثابت همیشگی ندارد و در طول تاریخ و عصترهای ولی ما می
پیتامبر بته یتک بگوییم  توانیممیچگونه  طور است،معانی متفاوت از آن اراده شده است. وقتی این

 معنای ثابت همیشگی اشاره کرده است؟

 و یتکاند بگوییم احکامی را تتا روز قیامتت مصتداق عتدالت دانستته توانیممیپ  با چه منطقی ما 
 دعتوی متا ایتناند؟ باید به سراغ دلیل این مستائل بترویم، ولتی معنای ثابت برای عدالت معّین کرده

 بته چیتزی ملتتزمو بتیش از آن  دشومیما به همین مقدار ملتزم هستیم که از کالم او فهمیده که است 
 نیستیم.
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بستیار انتد کته شتئون البته عرفا دربارۀ پیامبر گرامی اسالم مسئلۀ حقیقت محمدیته را مطترح کرده
مطلبی استت م. آن پیوند بزنی توانیممیباالیی هم دارد، اما این موضوع را به چیستی عدالت و ظلم ن

بنتابراین، ستخن در که در ساحت دیگری مطرح است و در ساحت فقه و تاریخ و زبان چیز دیگر. 
منصوب به پیامبر وجتود که ظواهری وجود دارد یا نصوص  کنندمیاین است که کسانی که دعوی 

قیامتت بایتد و تتا روز  کنتدمیدارد، که معنای همیشگی عدالت و مصادیق همیشگی آن را معتّین 
 تا جواب دهیم.باید دالیلشان را عرضه کنند  هاآند، نکنگونه بماند و تغییر همین

 دانیدیپس شما محال نمی
اجتمتاعی دانم، ولی زبان ساختار دیگری دارد و خصوصتًا در مستائل سیاستی و محال عقلی نمی

 گفتار اشخاص در تعامل با واقعیات اجتماعی است.

 دانید.دعوی را محال میولی واقعیت این 
باید بته آن که تا هزار سال دیگر در امریکا هم  کنممیبگویم اآلن قانونی وضع  توانممیببینید آیا من 

جدی باشد؟ گذاری جدی و یک امر ارادۀ قانون تواندمیعمل کنند. سؤال من این است که آیا این 
قتانون و امتر قانون وضع کنم؟ وقتتی نتوانتد یتک  برای هزار سال بعد امریکا توانممیآیا واقعًا من 

و زمتان و جّدی باشد، معنایش این است که، در ساختار زبان، هر قانون و امر محدود بته حتدود 
قتانون تتوان خصوصتًا در مستائل اجتمتاعی و سیاستی امتر و مکان و شرایط معّینی است و نمی

 فرازمانی و فرامکانی داشت.

زمتان و د مشخص تعیین تکلی  کند و ضمانت اجرای بالفعل داشته باشد در قانون باید برای موار
یتک خواهتد بتا تکیته بتر ای است کته میگذاری ارادهمکان معّین ارادۀ امر و نهی به معنای قانون

نهتی کتنم ضمانت اجرایی بالفعل در جامعۀ معّینی اهداف خاصی را تحقق بخشد. اینکه من امر و 
چیزی استت کته گذاری نیست. قانون عد هرک  خواست عمل کند این قانونبرای هزار سال و ب

 طور جدی مورد عمل قرار گیرد و اهدافی را تأمین کند. واقعًا باید به

 

باشتند، از زجتر و آیند و اگر به این شخص اعتقاد داشتته یی میهاانسانفرض کنید در هزار سال آینده 
 ند.شومیبعث او منبعث یا منزجر 
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گتتذاری جتتدی، کتته بالفعتتل و بتتا ضتتمانت اجرایتتی عتتر  کتتردم کتته ایتتن نتتوع تصتتور بتتا قانون
سازد. شاید این تصور در مستائل عبتادی و معنتوی درصدد تحقق اهداف معّین است، نمیبالفعل 

ای استت کته مستألهقبول باشد، ولی در مسائل مرتبط به تحقق عدالت و نظم اجتماعی، که قابل 
گتذاری گذار حاکم قطعًا باید تحقق پیدا کنتد، قابتل قبتول نیستت. مستئلۀ قانونونارادۀ قانبنابه 

  1بحث و زجر ناشی از اعتقاد نیست. مسئلۀ وضع و سپ  اجرای عملی است.مسئلۀ 

                                                                                                                                                              

 اگتر. گیتردمی نشتئت گتذاریقانون زبتان هتایویوگی از که اندگفته هاییویوگی قانون برای «قانون» تعری  در که است این مسأله .1
 هتیچ ،شتودمی وضتع گتذارقانون طرف از عملی، اجرایی ضمانت با و معّین ایجامعه در و معّین مکان و زمان در که است آن «قانون»

( فراتتاریخی یعنتی) عملتی اجترای ضتمانت بتدون و ایفراجامعه و مکانیفرا و فرازمانی قانون جدی ایاراده با تواندمین گذاریقانون
 کته استت ایتن حترف ایتن معنتای و استت چیتزی چنتین گتذاریقانون و قتانون کته استت ختاطر ایتن بته واقعیتت ایتن. کند وضع
 فراتتاریخی قانون تواننمی است چنین چون و اجرایی ای،جامعه زمانی، مکانی، است زبانی یعنی است؛ زبانی چنین گذاریقانون زبان
 : است گرفته قرار نقد مورد زیر شکل به اندیشوران از ایپاره سوی از مدعا این. کرد وضع

 دارد؟ زبتان ماهیتت بته ربطتی چته امتر ایتن امتا. دانستت فراتتاریخی متوجهی نحوبته را قانونی احکام تواننمی هرگز که کنیم فر »
 بیتان آن قالتب در احکتام آن که زبانی نه است احکام آن اطالق و صدق شرایط تابع( صحت فر  به) نیقانو نواهی و اوامر بودنموقتی

 و همیشته بترای حکتم آن باشتد، داشتته وجود جاهمه در و همیشه برای فر  بنابه حکم یک اطالق و صدق شرایط که مادام. شودمی
 منتفتی حکتم یتک اطتالق و صتدق شترایط هم اگر( است فراتاریخی ریشبست نظر مورد معنای به یعنی) است جاری و صادق جاهمه

 کته روستتازآن صترفاً  نباشتند، فراتتاریخی فر  بنابه قانونی احکام اگر مبنا این بنابر. شودمی ساقط اعتبار از تبعبه نیز حکم آن شود،
 بترمبتنی( شبستتری متدعای از) ستوم قرائتت کته رستدمی نظر به. نیست جاری جاهمه در و همیشه برای هاآن اطالق و صدق شرایط

. شتودمی بیان آن قالب در حکم آن که است زبانی تابع( قانونی حکم ازجمله) حکم یک اطالق و صدق شرایط... باشد زیر فر پیش
 معنتاداری رابطتۀ هتیچ... استت کتاذب آشتکارا( تحلیلتی غیتر هتایگزاره دربتارۀ کمدست) فر پیش این یابمدرمی من که حدی در

 احکتام گنجانتدن بنتابراین،. نتدارد وجتود دیگتر ستوی از فراتاریخی احکام بیان در زبان قابلیت و یک سو از زبان تاریخی ماهیت میان
 عتالم در مستتمراً  متوجهی نحوبته بلکته رستد،می نظر به تصور قابل اشکالی هیچ بدون فقطنه هاانانس تاریخی زبان متن در فراتاریخی

 نتاتوان کتار ایتن انجام از را خداوند چرا بگنجانند، خود تاریخی زبان متن در را فراتاریخی احکام توانندمی هاانانس اگر. دهدمی خر واقع
 نقتد ایتن پاستخ در(. 3 ستال ،1 شتمارۀ مدرسده نامۀفصتل ،«شبستتری اندیشتۀ در وحیانی کالم ماهیت» مقالۀ نراقی، )احمد بدانیم

 کته استت فقیهتان متدعای بته نتاظر استت، ناقتد استتناد متورد کته ،«استالم و ستاالریمردم» وگویگفتت در متن سخن ،گویممی
 بته امخواستته. استت کترده وضع فراتاریخی و ابدی سیاسی جزایی، اجتماعی، قوانین سیاسات، و معامالت باب در خداوند، گویندمی
. باشتد تتاریخی فرا تواندمین واقعی قانون چون کند، وضع فراتاریخی قانون ارگذقانون یک دهدمین اجازه گذاریقانون زبان بگویم آنان

 یهتاانمک و هتاانزم در هاجامعه تحول برحسب خار  عالم در سیاسی جزایی، اجتماعی، قوانین باب در اطالق و صدق شرایط چون
 جتدی قصتد بتا( فراتتاریخی) هتاانمک همتۀ و هاانزم همۀ در هاجامعه همۀ برای تواندمین گذارقانون. کندمی پیدا تغییر دائماً  متفاوت

 فاقتد الجترم چتون تاریخیفرا گذاریقانون. نیاید حساب به لغو عملی که است گذاریقانون واقعاً  وقتی گذاریقانون. کند وضع قانون
 بترای کته آوردنمتی نظتر در اصالً  گذارقانون شود تصور اگر. شودمین محقق قانون اعتباری هویت و است لغو عملی است جدی قصد
 صترفاً  و نتدارد ختار  عتالم بتا کتاری او دیگر عبارت به و کندمی وضع قانون هدفی چه تأمین برای و زمانی چه و ایجامعه چه و کجا

 گتذاریونقان عمتل در کته استت چیتزی آن ختالف آشتکارا تصتور ایتن کرده، تصور نراقی کهچنان ،کندمی بار موضوعی بر را حکمی
 گتذاریقانون عمتل چتون و شتود منحرف گذاریقانون عمل ماهیت از تواندمین گذاریقانون زبان که است این مطلب. افتدمی اتفاق

 تتاریخی زبتان هتم گتذاریقانون زبتان استت، تاریخی عملی بنابراین و است معّین اهدافی و معّین ایجامعه و مکان و زمان به محدود
 گفتتم، کته استت همین انسان عالم در گذاریقانون زبان و گذاریقانون ماهیت اگر. کند بیان تواندمی را تاریخی عمل کی تنها و است
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ة »حاال برویم سراغ لسان پیامبر. لسان پیامبر در اوامر و نواهی، مانند  وا ِوالّساِرق ِوالّستاِرق  ع  ط  تاق  ف 
م (، قطعتتًا بتترای تتتأمین هتتدفی اجتمتتاعی و اخالقتتی در آن جامعتته بتتوده 28)مائتتده: « اأیتتدیه 
هایی منظتور بتوده استت. چنتین هتدف دهدمیشواهدی از آیات و روایات داریم که نشان است؟ 
 دربتارۀ آیتۀ قطتع یتد ستارق چیستت؟ آیتا هاناکه در عصر حاضر فهم ما مسلم کنیممیسؤال حاال 

خواهیم به ظتاهر آیته عمتل ه این آیه کاری کنیم که دزدی کم شود؟ یا فقط میعمل بخواهیم با می
اینکه دزدی کم شود یا نشود؟ مسئلۀ ما کدام است؟ انقتالب کتردیم و قتانون اساستی کنیم. اعم از 

کتردن سیستتم شد؟ اساسًا نوشتن قانون اساسی، معّیناین کارها چه اهدافی تعقیب مینوشتیم، با 
کتردن، در عصتر بودن و فقرزداییتعیین سیستم جزایی یعنتی چته؟ بته دنبتال عتدالتیا اقتصادی 
مقابلته کنتیم و  تتوانیممیچه معناست؟ ما مسلمانان امروز باید ببینیم بتا دزدی چگونته حاضر، به 

، در عصتر هاناباشد؟ آیا مسئلۀ مستلم تواندمیبا توجه به جمیع جهات مربوطه، چه مجازات آن، 
تر اتفاق بیفتتد؟ مستئلۀ متا ایتن این است که چه کار کنند تا در جامعه دزدی هرچه کمحاضر، جز 

وقتت ایتن ستؤال پتیش نیست؟ اگر این است، که معتقدم مسئلۀ ما هم اآلن این استت، آناست یا 
ما»آیۀ آید که می وا أیِدیه  ع  ط  اق  ة ف  الّساِرق  الّساِرق  و  ی از سته بفهمتیم یکت تتوانیممیامروز چگونته « و 

 باید بزنیم.حرف را 

القیامتة ت یوم. یا باید بگوییم که اصاًل ما دنبال این ارتباط نیستیم. این حکتم شتارع استت التی 9
داشتت و از ایتن طور که شما فرمودید ت و او گفته است کته هترک  در هتر عصتری عقیتده همان

الفر  ایتن آیته علیر نیست. چون منبعث شد باید آن را اجرا کند که گفتیم این سخن قابل پذیر
 انبعاث اعتقادی است.که بیش از انزجار و  کندمیاالجرا )قانون( داللت به یک حکم واجب

کتردیم، تا دزدی کم شود. اگر ایتن دعتوی را  کنیممی. حرف دوم این است که دست دزد را قطع 3
کته بتا  کنیممتیفقهتی. یعنتی ادعتا ، نه دشومیشناختی و جزایی و تجربی گاه دعوی ما جامعهآن

گتتوییم راه جلتتوگیری از آن جتترم ایتتن استتت. ؛ یعنتتی میدشتتومیبریتتدن دستتت دزد دزدی کتتم 
، دشتتومیبتته ایتتن ستتؤال، کتته چگونتته بریتتدن دستتت دزد متتانع دزدی  تتتوانیممیصتتورت، نایندر

ایتن را  و دشتومینتدهیم. بایتد بتتوانیم نشتان دهتیم کته بتا بریتدن دستت دزد دزدی کتم جواب 
                                                                                                                     

 کته شتد متدعی ستپ  و دانست خدا ابدی قوانین را شرعی احکام از مهمی قسمت و داد نسبت خدا به را گذاریقانون توانمی چگونه
. گوینتدمی فقیهتان کته طورآن است کرده وضع فراتاریخی قوانین اما برده، به کار برندمی کار به هااننسا که را گذاریقانون زبان همان او

 وگویگفتت در. امگفته را همین هم وگوگفت همین در. نیست دادم توضیح آنهه جز «اسالم و ساالریمردم وگویگفت» در من مدعای
  .امداده قرار وحیانی غیر کالم مقابل در را وحیانی کالم نه و امگفته سخن نیوحیا کالم ماهیت از نه اسالم و ساالریمردم
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ترتیب، با فر  اول و دوم، تکلی  متا بتا آیتۀ قطتع یتد ستارق معلتوم نشان دهیم. بدین توانیممین
 .کندمیو درواقع آیه برای ما در عصر حاضر نامفهوم جلوه  دشومین

استت کته ، این کندمیبودن مبّدل بودن به مفهومحل است و آیه را از نامفهوم. حرف سوم، که راه2
تاریخ نشان طور که قطع دست دزد عملی بوده که قبل از اسالم وجود داشته است و، همان بگوییم

 گونتهایندزد شد. پیامبر هم فرمتود شتما بتا طور مقابله می، در آن جامعه با دزدی تنها ایندهدمی
تم، که قتباًل گفتچنانای معّین و مواجه شوید. درواقع، این حکم  حکم امضایی است برای جامعه

مجازات آن، با توجه به همتۀ مقابله کنیم و  توانیممیامروز باید ببینیم با دزدی چگونه  هاناما مسلم
متقن شرعی و غیر شترعی باشد؟ هیچ دلیل  تواندمیاهداف و جهات شرعی و اخالقِی ویوه، چه 

اه را برویم، به اینجتا اگر این ربرای این تصور وجود ندارد که امروز هم باید دست دزد را قطع کنیم. 
مخاطبان وی بوده است، نه بیش از رسیم که اطالق ظواهر این قبیل احکام برای عصر پیامبر و می

 .دشومیما در این عصر خار  بودن برای صورت، آیۀ قطع ید سارق از نامفهومآن. دراین

  

 

 

 

 

 



 1دیین تریبت شنایسآسیب
 یادی نظام رسمی تعلیم و تربیت دینی سیستیمرادی: به نظر جنابعالی مشکالت بن

. دهممتیتوضیح  تانبرایآید که آن دو را برای اینکه تکرار مکررات نکرده باشم دو نکته به نظرم می
ضمن اینکه شاید بشود با تأمل در این دو نکته به خیلی از مسائل دیگر هم دسترسی پیدا کرد. یتک 

تتوان شناستی تربیتت دینتی نمیربارۀ تربیت دینی ویتا آسیبنکته به نظر بنده این است که اصاًل د
حرفی زد مگر اینکه نخست خود این تربیت دینی معنایش معلوم شده باشتد کته چیستت؟ تربیتت 

کننتدگان از دیتن معنایش معلوم شود، مگر آنکه قباًل معلوم شود که تلقتی تربیت تواندمیدینی هم ن
شناس از دین نیست بلکه اینجا منظتور ز دین، تلقی یک دینچیست، که باید گفت البته تلقی آنان ا

خواهتد تربیتت دینتی دینی از دین. چون کستی کته میتلقی الهیاتی از دین است، یعنی تلقی درون
خواهد دین را حفظ کند و کودکان را بتا دیتن آشتنا و ستازگار کنتد. بنتابراین، کند، او در واقع می

و ااّل برای یک آموزر و پرورر  گیردمیایمان انجام  عقیده و تربیت دینی تربیتی است که از روی
 عنوانبتهدیتن »ها از غیرمقید به دین، تربیت دینی اصاًل معنا ندارد مگر فقط همین مقدار که بهته

 اطالع داشته باشند.« عنصری از عناصر فرهنگی

                                                                                                                                                              

 انجام شده است. 31/8/9282وگو به توصیۀ وزارت آموزر و پرورر در این گفت .1
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گاه ی استت. بترای مثتال، ها از فرهن  دینی غیر از تربیتت دینتی استالمکردن بههکردن و مطلعآ
ها را مثاًل از دین زرتشت مطلع کرد یا از دیتن مستیحیت مطلتع کترد، از بهه دشومیهمان طور که 

توان مطلع کرد، اما تربیت دینی اسالمی چیز دیگری است. درواقتع کستانی کته دین اسالم هم می
کرد تا  ای تربیتگونهاید بهآورند، منظورشان این است که کودکان را بسخن از تربیت دینی به میان می

در دینتی استت. پت  تربیتت دینتی متدین به دین اسالم زندگی کنند. در اینجا دین به معنای درون
 بگیرد. صورتی معنا دارد که بتوان تربیت را بر اساس آن دین مشخص کرد و اینکه چگونه باید انجام

اند و نیز تلقی معلمان دینتی و بته طتور نوشتههای دینی مدارس را میتاکنون تلقی کسانی که کتاب
اند، ایتن بتوده کته گفتهکلی تلقی کسانی که به نوعی از تربیت دینی در آموزر و پرورر سخن می

دین سه بخش دارد. بخش عقاید، بخش احکام، و بخش اخالق. عقاید باید به صتورت عقالنتی 
عجزه بودن قرآن، به امامت امامتان، ار صحبت شود؛ مثاًل به وجود خدا، به نبوت نبی، به مدرباره

شان این بوده است که علمی بته نتام فقته به معاد و غیره استدالل بشود؛ در بخش احکام هم تلقی
رونتد بته صتورت و دیگران هتم می کنندمیوجود دارد و فقیهانی هم وجود دارند که احکام را بیان 

؛ در بخش اخالق هتم کنندمی، عمل دهندمی فتوا هاآنو طبق آنهه  کنندمیرا قبول  هاآنتقلیدی 
چته  هتااینشان این بود که باید فواید اجتماعی و انسانی اختالق را بیتان کترد و گفتت کته عقیده

نتد. متثاًل کتتابی کردمیطتور هتم عمتل شان از دین چنتین بتود و همتینتلقی هاآنفوایدی دارد. 
نتد و فوایتد کردمینتد و احکتام فقهتی را بیتان دادنوشتند که در آن عقاید را توضیح عقالنی میمی

نتد و کردمیدادند و احکام فقهی را بیان نوشتند، که در آن  عقاید را توضیح عقالنی میاخالق را می
نتد و کردمیها را در نماز جماعت در مدرسه حاضتر نوشتند. و مثاًل ظهرها بههفواید اخالق را می

نتد. ایتن کردمیدادند و کارهای دیگری از این قبیل ت میهای مذهبی شرکها و جشندر عزاداری
 وضع البته هنوز هم کمابیش به همان حالت باقی است. 

ای بایتد باید گفت این نوع تلقی از دین و تربیت دینی مربوط به جامعۀ بسته است. در چنین جامعه
لستله اصتول چون و چرا و رستمی دربتارۀ اصتول عقایتد، و یتک سیک سلسله اصول مسّلم، بی

چون و چرا هم دربارۀ اخالق وجود داشتته باشتد چون و چرا دربارۀ فقه و یک سلسله اصول بیبی
انتد احستاس کننتد کته ها هم با همان چیزهایی که یتاد گرفتهها یاد بدهند و بههرا به بهه هااینتا 
ایتن جامعته، عوامتل زندگی کنند و کم و کسری هم احساس نکنند. در  هاآنتوانند با خوبی میبه

و حتتی بته  کنتدمیهای مختلت  دعتوت را به تفکرهای مختل  و معاشرت هاانسانمتفاوتی که 
وجود ندارد یا اگر وجود داشتته باشتد بستیار ضتعی  و  کندمیهای اخالقی مختل  دعوت شیوه
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ش را ای که من اسمخصوصی است. در چنین جامعهنامحسوس است و استثنائًا در حوزۀ افراد به
وجود ندارد، آن سیستم تعلتیم و « های گوناگونکثرت»اصطالح  گذارم، و در آن بهجامعۀ بسته می

این استت  مسألهجواب دهد. ولی در جامعۀ فعلی ما  تواندمیتربیت دینِی یادشده فقط تا حدودی 
واع و ای کته انتکه این جامعه دیگر یک جامعۀ بسته نیست، بلکه یک جامعۀ متکثر است، جامعه

گاهی ،اطالعات ،هااقسام صداها، فکرها، زّی   ها در آن وجود دارد.آ

گاهی ها از یک طترف و مقتضتیات زنتدگی صتنعتی از طترف دیگتر، این انواع و اقسام فکرها و آ
خصوص کودکان، از همان آغاز زندگی خود در میان انتواع و ، بهموجب شده که مردم جامعۀ ایران

ها، انتختاب در الگوهتا، در سر برند. انتخاب در تفکتر، انتختاب در معاشترتها بهسام انتخاباق
ها و غیره. زندگی صنعتی هم تحوالتی ایجاد کرده و ستبب ها، در چگونگی لباس پوشیدناسطوره

های اجتماعی خاصی قرار گیرند کته این شده که همۀ مردم، چه بخواهند و چه نخواهند، در گروه
ها بندیهای اجتماعی جدیدی به وجود آمده و آن تقسیمها نبودند. در واقع گروهقًا در آن گروهساب

های اجتماعی سابق تغییر پیدا کرده است. مجموعۀ این اوضاع و احوال موجتب ایتن بندیو گروه
شده که آن احکام دینِی یکدست و عقاید دینی یکدست و اخالق دینی یکدست، کته ختود نتوعی 

 هتاآنو نهادهای اجتماعی هتم متناستب بتا  کردمیزندگی  هاآنر بود برای جامعه، جامعه با هنجا
بختورد. دیگتر ایتن طتور کلی به هم شدند، بهتربیت می هاآنیافت و کودکان هم با نظم و نظام می

است و دلیلش هتم چنتین استت ویتا  گونهایننیست که معلم به کودک بگوید فالن اصل عقیدتی 
ه فالن حکم فقهی چنین است و کودک هم بدون پرسش و مقاوت از معلم بپذیرد. برای اینکه اینک

عار  عار های آن اصل عقیدتی به گوشتش میآن کودک در جاهای دیگر م  هتای آن ختورد، م 
بیند که نوع دیگری از زندگی هتم وجتود دارد. در خورد، در نتیجه او میحکم فقهی به گوشش می

های فلستفی و دیگر آن تعری  سابق از دین ویا ردی  کردن یک سلسله استداللچنین وضعیتی، 
 .  دهدمیتربیت دینی، جواب ن عنوانبهها، ها و مدرسهارزشی در کتاب

 یکندمیُبعد ارزشی سطوری آیا نگاه ایدئولوژیک و ارزشی به تربیت دینی هم همین مشکل را ایجاد 
ها و جامعته و علتش هم این است که یکدستی خانواده دهدمیبله، نگاه فلسفی یا ارزشی جواب ن

دین، بتادین، نمتازخوان، غیتر آینتد بتیها بته مدرسته میاز بین رفته استت. انتواع و اقستام بهته
های دینتی نگیر، انواع و اقسام اطالعات و خالصه انواع و اقسام زندگیگیر، روزهنمازخوان، روزه

در آنجاها با کودکان اینجوری برخورد کرد که مطتالبی را  دشومیو غیر دینی همه هست. بنابراین ن
 .دهدمیو جواب ن دشومیدر مغز کودکان وارد کنیم و بخواهیم با همان هم زندگی کنند. این ن
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رسد حتی از لحاظ نظری وضع کنونی تعلیم و تربیت دینی )که به شکل مستتقیم و رستمی به نظر می
ن تحقق نداشته است. یعنی اگر فرض کنیم که در دنیتای ستنتی هتم است( در دنیای گذشته هم امکا

ها جوان را به یک قال  خاص دینی درآورد، باز به دلیتل خواست میلیونیک نظام آموزشی رسمی می
هتای متذهبی، و همتۀ های فردی امکان تحققش نبود. در گذشته نیز همۀ مساجد، هیئتهمان تفاوت

شتند یک جور نبودند، بلکه در آن زمتان هتم بتا توجته بته وضتع کسانی که مجلس وعظ و خطابه دا
 جامعه و در حد خودش یک نوع تکثری در درونش وجود داشته است. 

ها و غیره وجود داشتته بتاالخره ها که در قدیم در مساجد، هیئتبله، اما با این تفاوت که آن کثرت
دیگر آن زبان مشترک موجتود نیستت. همه دارای یک زبان مشترک دینی بودند در حالی که امروز 

باید فکر دیگری کرد. باید  دهدمیاین نتیجه را بگیرم که حاال که وضع سابق پاسخ ن خواهممیمن 
نگاه کرد و آن زاویه این است که به جای اینکه مثل گذشتته بپرستیم کته  مسألهاز زاویۀ جدیدی به 

ها رفتار ونه بار بیاوریم، بپرسیم که چگونه با بههها را چگها یاد بدهیم و بههچه چیزهایی را به بهه
وجو ها این توانایی و همهنین این عالقه را پیدا کنند که در باب دیتن خودشتان جستتکنیم تا بهه

پترداختن  عالقۀ هاآنپسندند انتخاب کنند. باید تمام کوشش ما این باشد که در کنند و آنهه را که می
 یهاانستتانخودشتتان  هتتاآنای هستتت فعتتال بشتتود تتتا اگتتر عالقتته بتته دیتتن بتته وجتتود بیایتتد و یتتا

وجوگری بشتوند و برونتد دربتارۀ دیتن تحقیتق کننتد و دربتارۀ زنتدگی دینتی، آنهته را کته جست
روشن کرد که مغتز  هاآنپسندند انتخاب کنند. این هم امکان پذیر نیست مگر اینکه بتوان برای می

و انسان اگر بدون دین زندگی کند چه مشکالتی پیتدا و حقیقت دین در زندگی یک ضرورت است 
خود دنبال مغتز و  هاآنتحمیل بکنیم  هاآن. در این صورت بدون اینکه یک فرم خاصی را به کندمی

 کردۀ دینی.های رسوبحقیقت و پیام اصلی دین خواهند رفت و نه به دنبال شکل

مقوله آشنا کرد کته ستهم حقیقتت دیتن در  ها را با اینبهه دشومیحال سؤال این است که چگونه 
را چگونته  هتااینداشته باشتد،  تواندمیزندگی آدمی چیست و دین چه جایگاهی در زندگی انسان 

کردن نیازمندی انسان بته معنویتت به بهه فهماند؟ به نظر من این کار تنها از طریق روشن دشومی
چیستت. از طریتق نشتان  کنتدمیح آدمی ممکن است. باید نشان داد که کاری که معنویت با رو

دادن این حقیقت که چگونه آدمی فقط با نان زنده نیست، باید کودک بتواند از اول این را بفهمد که 
را هتم  هتااینبرای زندگی انسانی کافی نیست، اگر او همۀ  هاآنتنها درس، شغل، ازدوا ، و نظایر 

عنوان یتک زنتدگی کنتد و بته تواندمین هاایننها با عنوان یک انسان تبه نحو خوبی داشته باشد به
ها هم باید بپتردازد. ار وجود داشته باشد و به آن ساحتهای معنوی در زندگیانسان باید ساحت
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گاهی و این توجه را در کودکان به وجود آورد که چنین چیزی هم هست. به وجود آوردن  باید این آ
 این توجه خیلی مهم است. 

ا کودکان اغلب از اول به این موضوعات توجه دارند کته آدم بایتد خانته داشتته باشتد، در جامعۀ م
 هتااینشغل داشته باشد، ارتباطات اجتمتاعی داشتته باشتد، همستر داشتته باشتد. هتر کتدام از 

معلوم است که چیست. امتا جایگتاه موضتوعاتی مثتل نیتایش و  هاآنجایگاهش در زندگی برای 
معلوم نیست. به نظر بنده، کاری که باید کرد این است که بتا زبتان و  هانآپرستش در زندگی برای 

به وجود آورد که بدانند عالوه بتر  هاآنها، باید این انتباه و هوشیاری را در رفتار قابل فهم برای بهه
یک چیز دیگر و یک ساحت معنوی دیگر  رودمیچیزهایی که انسان معمواًل در زندگی به دنبالش 

زندگی وجود دارد که انسان باید به آن بپردازد و آن ساحت دین است. امتا ایتن هوشتیاری را هم در 
یک  هااینبه نماز جماعت ایجاد کرد. چون  هاآنبا سخنرانی و با به ص  کشیدن و بردن  دشومین

یعنتی چته. ایتن توجته را چگونته  هااینفهمند سلسله اعمال شکلی هستند که کودکان اصاًل نمی
 توان ایجاد کرد؟می

به نظر من تربیت دینی  درست در اینجا به این قضیه باید پاسخ دهد، یعنی بعد از آنکته روشتن شتد 
ریزی کنند که برای تربیت دینی چه کار باید بکنند، حاال باید بنشتینند خواهند برنامهکه کسانی می

گاهی و توجه در بو برنامه ریزی ها به وجود بیاید. جای برنامتهههریزی کند که ما چه کار کنیم تا این آ
شناستی روان درست اینجاست و این یک مستئلۀ علمتی استت. در اینجتا بایتد از برای تربیت دینِی 

توان آشتنا تربیتی کمک گرفت تا به ما بگوید که کودکان را با این ساحت معنوی زندگی چگونه می
تزریق کنیم. در  هاآنصورت آمپولی به ی را بههای خاصها و یا عقیدهکرد، بدون اینکه بخواهیم فرم

عد نفی اینجا باید روان چیتزی بگتویم و آن  توانممیشناسی تربیتی جواب بدهد. من فقط در یک ب 
عد نفی این است که تجربه گتاهی نته ب  ها نشان داده که با یک سلسله اعمال فرمی و شتکلی ایتن آ

 .  کندمیا از دین متنفر ر هاآنبلکه  دشومیتنها در کودکان پیدا ن

 ای در این زمینه بوده که حضرتعالی ذکر کنیدیآیا در غرب تجربه
ذکر کنم. یک نکته این استت کته در آنجتا بترای ایتن کتار بیشتتر از  توانممیبله، در اینجا دو نکته 

گیرند. مثاًل از طریق نشان دادن یک فیلم جذاب، کته در آن یتک نفتر های هنری کمک میسمبل
که حقیقتی به نام ایثار در زندگی انسانی  دهندمی، به کودکان نشان کندمیمال ایثار در حق کسی ک

خواهند دربارۀ نیتایش صتحبت وجود دارد و اینکه معنا و آثار آن چیست؛ یا فر  بفرمایید اگر می
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ها را بهتهپردازنتد، امتا ها بته نیتایش میکنند در فیلمی که بازیکنان آن فیلم کودکتان هستتند بهته
یک فیلم بگیرند و بعتد بیاورنتد و همتان را نشتان  هاآنبرند در کلیسا تا از نیایش جمعی نمیدسته

ها دارنتد کتار ای که بهتهافتد. مثاًل در حادثهای اتفاق میسازند که در آن حادثهدهند. مثاًل فیلمی می
آورند؛ یا صبح که از خواب بلنتد ش میو رو به نیای کنندمی، مشکلی پیدا دهندمیماجراجویانه انجام 

را!  خدایا چته زیبتا آفریتدی جهتان گویندمییابند، ند و خودشان را در دشت بسیار زیبایی میشومی
 دهنتدمینشتان  هاایناین توجهات کودکانه منقطع از کارهای روز قبلشان و روز بعدشان نیست، 

کان نیایش را به صورت مصتنوعی تلقتی که جایگاه نیایش در زندگی کجاست. در این صورت کود
زندگی  فهمد جای شغل در زندگی کجاست، جای غذا خوردن درطور که کودک می، همانکنندمین

طور کته ، همتانکننتدمیکجاست. در این صورت کودکان نیایش را به صتورت مصتنوعی تلقتی ن
ت. معنی نقاشی فهمد جای شغل در زندگی کجاست. جای غذا خوردن در زندگی کجاسکودک می

و  هتاناجری فهمد که معنتی نیتایش در زنتدگی چیستت و ختودر هتم در آندر زندگی چیست، می
 . ایتن را از بتاب مثتال ذکتر کتردم کتهکندمیموردهای مشابه همان معنی را در زندگی خودر ایجاد 

 .کنندمیگفتید در خار  چه کار 

رشتد  ه باید به قدری عقالنی باشد که وقتتی بچتهالبته طرح نیایش و مقوالت دینی و معنوی به این شیو
واقعًا منطبتق بتا نیازهتای روحتی و  هاآنکرد و بزرگ شد، دانشمند و اهل فکر و اندیشه شد، ببیند که 

 معنوی او بوده است. 
عر  من این است که این امور در زندگی ما جایی دارند و باید در آنجتایی کته هستتند نشتان داده 

 فقط استدالل عقلی برایش بیاوریم.بشوند نه اینکه 

قتدری ستاختارش عقالنتی و هایی باید بهمنظور بنده استدالل عقالنی نیست، بلکه ارائۀ سنین برنامه
شده باشد که وقتی بچه بزرگ شد، ببیند واقعًا این امور در جتای ختودش قترار دارد. منطقی و حساب

ا را بپذیرد، اما وقتی بزرگ شد، ایتن امتور را بتا سون ممکن است بچه در این سنین خیلی از القائات م
 از اساس برایش معقول و منطقی نیست. هاآنترازوی عقل و منطق خود بسنجد و ببیند که 

 بله در جای خودر. یعنی در جای خودر از گسترۀ زنتدگی یتک انستان. متا همیشته چیزهتایی را
شتان در زنتدگی ه باشند. اموری که معنیکه در زندگی ما جایگاه معقولی داشت کنیممیمعقول تلقی 

 هااینو هر کدام از  کنیممیزندگی  هاآنما روشن است بخشی از زندگی ماست و به اصطالح ما با 
هتای ها بتا طریق. مسائل دینی بایتد جایشتان در قلمترو زنتدگی بهتهکندمینیازی را از ما بر طرف 

وقتی او بزرگ شد این چیزها معنای خودر را از اول غیرمستقیم از آغاز جا بیفتد. این جور که باشد 
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هست و نته  اصطالح با زندگی وی همراه شده است. در این طور برخوردها نه القابرای او باز کرده و به
شتان  ها که معنا و جای این امور دینتی را در زنتدگیسازی، بلکه کمک کردن است به بههایدئولوژی

کردن جای خودر را در زندگی کودکان تتا دگی کنند. چطور شده که ورزرپیدا کنند و بتوانند با آن زن
؟ کننتدمی؟ این یک واقعیت است. چرا فترار کنندمیاز دروس دینی فرار  هاآنحدودی پیدا کرده ولی 

ای استت پینهکه این یک چیتز وصتله کنندمی؟ برای اینکه فکر کنندمیچرا سخت احساس کسالت 
خورد؟ و واقعتًا می به چه درد هااین گویندمیچسبانند، نیازی به آن ندارند، پ  می هاآنکه به زندگی 

صتورت یتاد گترفتن خورد؟ یعنی بهمی هاآنبه چه درد  کنندمیعرضه  هااینهم به این شکل که به 
، دهتدمیخورد. اینکه در آموزر و پرورر ما تربیت دینی جواب نیک مشت درس به چه درد می

طور که گفتم، در این فکر ند. باید، همانشومیریزان از راه درست وارد ناست که برنامهدلیلش این 
کودکان را متنبه کرد به اینکه یک ساحت معنوی در زندگی انستان وجتود  دشومیباشند که چگونه 

 دارد. 

اًل . آنجایی کته متثگیردمیاشتباه دیگر در آموزر و پرورر این است که الگوسازی درست انجام ن
 )ع(کته امتام حستن گوینتدمینویستند و خواهند حرف بزنند، میهای دینی میاز الگوها و اسوه

قدر بخشید، لباسش را درآورد و به فقیر داد، دم افطار نتانش را آن )ع(حسین مقدر بخشید، امااین
ر را اپوشید، کسی آمد و اهانت کرد و حضرت بخشید، بندهبه مسکین داد، لباس خیلی ساده می

را  هااینها هم اند به این عنوان که بههپر کرده هاآنها را از چیزهایی است که کتاب هااینآزاد کرد؛ 
، دهتدمیالگوی خودشان قرار دهند. این گونه الگوسازی به هیچ وجته در دنیتای امتروز جتواب ن

بتا جامعتۀ فعلتی متا کلی ای بوده که آن جامعه ستاختارر بتهچرا؟ برای اینکه آن امور مال جامعه
شتده استت و ای بوده که در آن فقر یک امر طبیعی تلقتی میمتفاوت بوده است. آن امور در جامعه

مبارزه با فقر اصاًل معنی نداشته است. تلقی غنی و فقیر و اینکه یک عده غنی هستند و یک عتده 
رده بودند و یک عده برد دار، امر کاماًل طبیعی بوده هفقیر امری کاماًل طبیعی بوده و اینک یک عده ب 

شد، نه مبارزه با فقتر معنتا داشتته، نته امر طبیعی تلقی می هااینای که تمام است. در چنان جامعه
ریزی اقتصادی برای توسعه و رشد معنا داشته و نه حقوق اجتماعی به معنتای امتروزین آن. برنامه
 گویندمیبینند ه امروز، که وقتی گدایان را میها در آن جامعه معنا داشته است. نو انفاق هانااحس

آورند و نیاز تهیدستان های غلط به شمار میریزیها و برنامهویا بیکاری را تقصیر دولتبرو کار کن؛ 
 باشد. «الگوساز» تواندمین هاناها و احسسازند. بنابراین آن اتفاقها و مانند آن برآورده میرا با بیمه
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ام را بسازم و فقر وجود نداشتته من باید زندگی گویدمیشده است. انسان امروز اصاًل تفکر عو  
ها نبتوده های قدیم این حرفشهروند شغل داشته باشم، در آن جامعه عنوانبهباشد. من حق دارم 

؟ بترای رودمتی. چترا نرودمتیها نن اگر شما بگویید به فقیران احسان کنید در مغز بههاست. اآل
« کنتد دولت موظ  است برای تمام افراد شغل ایجتاد»اید که در قانون اساسی خود آورده اینکه شما

سازد. در دنیای امروز آن چیزی کته هتر کتودک از اول بته آن فکتر این فکر با آن فکر قدیمی نمی
این است که همه باید خانه داشته باشند، همه باید شغل داشته باشند، همه باید زنتدگی بته  کندمی

کفایت داشته باشند، آموزر و پرورر باید رایگان باشتد و.... یعنتی در دنیتای امتروز فکتِر  قدر
حاکم این است که باید فقر را از میان برد، نه اینکه به فقرا انفاق کرد. در چنین دنیتایی وقتتی شتما 

امش کتن گویید اگر فقیر دیدی لباست را به او بده، و اگر گرسنه دیدی اطعتآیید و به کودک میمی
و بتا گتدایی مبتارزه  کننتدمیجمع  هانافهمد. امروز دنیایی است که گداها را از خیاباین را او نمی

و  کنتدمیزنتد، آدم او را رد آیتد در خانته آدم را می، امروز دنیایی است کته وقتتی فقیتر میدشومی
؟ اگر کسی کنیممیا را نکلفتی برو کار کن! مگر همۀ ما خودمان این کاره: جوان! تو گردنگویدمی

. امروزه مثاًل سازمان بهزیستی وجود دارد که آن بهزیستی باید دهدمیجوان باشد کسی به او پول ن
یتک  بتا کنیممیهای علیل را جمع کند، یعنی ما یک نوع دیگر در این جامعه زندگی پیرمردها و پیرزن

 های دیگر.افکار دیگر و یک ارزر

گوییم قانونمتان ایتن زنیم و میها میها را به بههنیا از یک طرف این حرفحاال ما چطور در این د
بیفتتد  ؟! یک چیزی باید اتفاقکنیممیالگو معرفی  هاآناست، اما از طرف دیگر انفاق امامان را برای 

و آن این است که آن اعمال امامان باید ترجمه بشود و به زبان امروز، یعنی چه؟ یعنی اگر بختواهیم 
مروز از انفاق امام علی، امام حسن و امام حسین وغیره الگو درست کنیم باید بگوییم به هر حتال ا

خواست که در جامعه فقیر وجود داشته باشد، ناراحت بودنتد از اینکته در جامعته دلشان نمی هاآن
ت؛ نته این است. سپ  بگوییم ما هم ناراحتیم از اینکه در جامعه فقیر هست هاآنفقیر هست، پیام 

اینکه بگوییم برو به فقیر پول بده. به کودکان باید بگوییم همۀ ما باید کاری کنیم که درجامعه فقیتر 
های متا در وجود نداشته باشد و این همان چیزی استت کته در قتانون اساستی ماستت. اشتکال

 هتااینهتا از و بعد هم ناراحتیم از اینکه پ  چرا بهته کنیممیجور جاهاست، ما این کارها را ناین
اید بته . آخر شما فکرهای دیگری را گذاشتتهکنندمیگیرند، چرا اتفاق و ایثار و احسان ندرس نمی

گویید جامعه باید به صورت بنیادی درست شود. در حالی که فقر باید بر جای ایثار و احسان و می
 اثر توسعه و رشد اقتصادی از میان برود.
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مام علی)ع( هم داشتم. من معتقدم اصتاًل آن امتام علتی کته بته آن این نقدی است که من بر فیلم ا
شکل درست کرده بودند هیچ پیامی برای این جامعۀ ما نداشت. چارق برای جامعۀ امروز متا چته 

پرستم، فکتر کنیتد پیامی دارد؟ پیراهن کرباس چه پیامی دارد برای جامعۀ ما؟ نه واقعتًا از شتما می
اس بپوشد، آیا شما حاضرید که رئی  جمهورتان چتارق بپوشتد و اآلن کسی چارق و پیراهن کرب

گوییم حضترت علتی کستی بتود کته چتارق و پیراهن کرباس؟ خیر. پ  اینکه ما در این فیلم می
خواهیم چه پیامی و به چه کسی بدهیم؟ ببینیتد! آن رفتتار را بایتد در پوشید، میپیراهن کرباس می
پوشتید، اکثتر متردم ع که حضرت علی چارق و کرباس میار معنا کرد. آن موقچارچوب تاریخی

اید، متن هتم لباسشان همان بود و معنی این رفتار این بود که من از مردم هستم، اگتر شتما گرستنه
خورم. در عصر ما و جامعۀ متا نتان جتو خورید من هم همان را میام یا اگر شما نان جو میگرسنه

ل یک کشور که یک غتذای معمتولی ستاده بختورد، خوردن مطرح نیست. همین مقدار که مسئو
و همتین  کننتدمیهم مثل مردم ستاده زنتدگی  هااینکه  دشومیبسیار خوب معلوم  گویندمیمردم 

 الگو. مثل آن خانۀ مرحوم آقای رجایی که نشان دادند یک خانۀ ساده است.  دشومی

ی آن جامعته چته پیتامی داشتته استت؟ اند بتراپ  باید دید آن نوع زندگی و رفتار که امامان داشته
 هتااینگاه آن پیام را گرفت و منتقل کرد به این جامعه و این همان ترجمۀ پیام در این عصر است. آن

رستید و ختدمتتان عتر  کتردم. بایتد از ایتن دیتد یتک نکاتی است که خالصه به ذهن متن می
 هایی داشته باشیم.ریزیبرنامه

ته زبان تبلیغ دین  زبان موعظه، نصیحت، خطابته و بته عبتارت دیگتر بحث دیگر این است که در گذش
 گویی( بتتود. ولتتی از آنجتتا کتته روحیتتۀ نستتل جتتوان امتتروز، روحیتتۀ پرسشتتگری،مونولتتوگ )تتتک

رسد دیگر آن زبان برای ارتباط برقرار نمودن و مفاهمه با جوانتان و نقادی است، به نظر میوجوگری جست
 گو استفاده شود. وست و بهتر است از زبان دیالوگ و گفتمناس  و تأثیرگذار نی سندان

گو دربارۀ چه چیزی؟ دوبتاره دیتالوگ بترای اینکته یتک وبله، دیالوگ درست، اما دیالوگ و گفت
ار سلسله حرف به کودکان یاد بدهیم؟ یا برای کمک کردن به اینکه او جای معنویت را در زنتدگی

 کنیتدمیگو را برقترار وتان چه باشد، آیا گفتتگوووای گفتپیدا بکند؟ مهم این است که شما محت
 ر پیدا کند که این درست است؟ابرای اینکه او معنای معنویت را و دین را در زندگی

تر از روش متناست  بترای ویژه نسل جوان با معنویت بسیار مشتکلبه نظر من آشتی دادن جهان و به
های متا ه جهان با معنویت بیگانه است؛ ربطی هم به روشآشتی دادن باشد. من احساسم این است ک

تتوان بته معنویتت ندارد. جوانی را که دائمًا دنبال خانه، ماشین، شغل، پول و غیتره استت سگونته می
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خواهتد وارد زنتدگی دعوت کرد تا نوبت به روش مستقیم و غیرمستقیم برسدی به عالوه، دینی کته می
دانید که اعتقتاد داریتد بته راحتتی را شما سه می داریدینهای بچه بشود سگونه دینی استی شاخص

 وارد عرصۀ زندگی نوین بشود. تواندمی
هایی ماننتد جامعتۀ که جای تفصیلش نیست. در جامعه کنممیدر این باب فقط یک نکته عر  
 لهمستأ. کننتدمیها در زندگی با آن زنتدگی هست که آدم هاانسانما یک ساحت معنوی در زندگی 

 های غربی فرق دارد. این است که ما کودکان خود را با آن ساحت آشنا کنیم. جامعۀ ما با جامعه

 های غیرمستقیم.نقش خدا را در زندگی مشخص کرد ولو از راه دشومیراحتی نبه
آن خدا که معمواًل در ذهن ما هست موجودی مانند موجودات دیگتر استت، منتهتا یتک موجتود 

ختواهیم نقتش آید که ما میبه نظر می دشومیها متناهی. معمواًل وقتی این صحبتخیلی بزرگ، و نا
 هاانستانها نیست. منظور ایتن استت کته این خدا را بیاوریم غیرمستقیم در ذهن کودکان. این حرف

انتد و . به یک حقیقت الحقتایقی قائلکنندمیاند و با آن حقیقت زندگی باالخره به یک حقیقتی قائل
 هاانستان، کنندمیها زندگی با حقیقت هاانسانیابند. شان را پوچ نمیمین جهت است که زندگیبه ه

ایتن  هاانستانزنتدگی کننتد. اگتر  تواننتدنمیاگر همه چیز را دروغ بداننتد و زنتدگی را فریتب بداننتد 
بته آن توجته و  جای زندگی ختود بیابنتدرا در جای هاآنهای گوناگون را درک کنند و جایگاه حقیقت

دارند. مثاًل اگر انسانی از درستی و راستی و زیبایی خوشش بیایتد پیدا کنند دیگر از آن دست برنمی
هاستت و هاست، استاس همتۀ درستیگوییم خدا، یعنی آن که اساس همۀ راستیو بداند وقتی می

جا انتداختن  یدکنمیهاست، این خدا، برای او، غیر از آن خدایی است که شما فکر اساس زیبایی
در پ  ذهنشان کم و بیش هست،  هاانسانها مشکل است؛ و این است آن حقیقتی که آن در ذهن

 گرچه گاهی توجه به آن ندارند. 

، چیزی است که اصاًل در زندگی انسان هست ولی توجه به کنیممیآن حقیقتی که ما از آن صحبت 
عبارت نخواهد بود از ایجاد چیزی در زنتدگی ها هم معنایش آن نیست. پ  تربیت دینی در مدرسه

گاه کردن کودکتان بته حقیقتتی استت کته در  کودکانه که وجود ندارد؛ بلکه به معنی متنبه کردن و آ
 به آن توجهی ندارند. هاآنشان وجود دارد اما زندگی

 یعنی تذکر.
 تذکر. دشومیبله، به یک معنا 
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برد که سد بزرگی است برای تعلتیم و ایی تاریخی رن  میگربرخی اعتقاد دارند جامعۀ ما از یک قشری
 تربیت نسل امروز است، نظر شما در این باره سیستی

نتیجته را آمتوزر و گرایی. بستیاری از اعمتال بیخواهد بیرون آمدن از آن قشتریبلی، جرئت می
دیانتت را  ها در مدرسته گذاشتتن دیتن وپرورر باید کنار بگذارد. مثاًل نماز جماعتت بترای بهته

و این اشتباه است. نماز جماعتت معنتا و مفهتوم خاصتی دارد کته در مستجد و بتا  کندمیخراب 
. مثاًل نماز جماعت امام جماعتت عتادل و متورد اعتمتاد کندمیشرایط خاصی معنا و مفهوم پیدا 

ه خواهد. اصاًل تتا ایتن فضتاهای روانتی ستاختفضاهایی معنوی می هااینخواهد و تمام مردم می
خواهد که یتک فضتای روانتی خاصتی در . از جمله مسجد میدشومیجماعت درست ننشود نماز 

. مسجد یک معنای خاصی دارد و یک پدیدۀ خاصی است در هر محلی. بسیاری کندمیآدمی ایجاد 
ها برای چنتد تتا فضاهای روانی باید درست بشود تا نماز جماعت معنی پیدا بکند. حاال در مدرسه از

اند که در آن نماز جماعت بخوانند؛ این شکلک نمتاز جماعتت درآوردن ک اتاقک درست کردهبهه ی
ها اکثرشتان کستانی . ایتن بهتهکنتدمیاست و شکلک نماز جماعت درآوردن همه چیتز را ختراب 

هستند که وقتی بزرگ بشوند ممکن است نفرت پیدا کنند از اینکه بروند نماز جماعت. چتون از نمتاز 
فضتای فوتبتال را  ربط، شتکلک، ادا و اطتوار.هست، بی هااینربطی در ذهن یز بیجماعت یک چ

 در مدرسه ساخت.  دشومیدر مدرسه ساخت ولی فضای نماز جماعت را ن دشومی

به هر حال آموزر و پرورر باید جرئتی به خر  دهد و آن جرئت این است که بگویتد آقتا متا در 
ها نشتان دهتیم کته بته بهته کنیممیتعلیمات مدرسه سعی  . ما درکنیممیمدرسه کارهای دیگری 

نویستیم، امتا جای دین در زندگی کجاست. کتاب هم اگر هست باز آن کتاب را هم بتر آن مبنتا می
 گذاریم و...نمی هاآنگذاریم، روضه برای نمی هاآننماز جماعت برای 

 های ما پاسخ دادید.با تشکر و سپاس فراوان که به پرسش
 

  





 1حکومیت باید که وابستۀ هناد دین نباشد
نتام های بتعلی یا نویستنده و آیان هیرزی ناقدین سرشناسی مانند نجله کلک :زود دویچه تسایتونگ

ترین ویژه به حقوق زنتان کوستکبهو  بر این نظرند که اسالم به دموکراسی، حقوق بشر رالف جیوردانو
 ربطی ندارد.

استالمی استت، بته اصتالحات بپذیرم. شریعت، که حقوق برخاسته از اخالق  توانممیاین را من ن
یافتن بته عتدالت بترای دستتنیازمند است؛ این سخن درستی است. اما این بدان معنا نیست کته 

اند. چرا اسالم مشمول تحول بودهنار گذاشته شود. تمامی ادیان بیشتری ازجمله برای زنان اسالم ک
 از این قاعده مستثنا شود؟ 

امتا در بستیاری از ، قتانون ختانوادۀ مترقتی بته تصتوی  رستید. 4002دانیم که در مراکش، در ستال می
 جزایی.  حقوق خانواده و نه در حقوق، نه در گیردمیحاتی صورت ن، هیچ اصالکشورها، ازجمله در ایران

نظتام . اما ایتن بتدان معنتا نیستت کته دشومیگرد نیز مشاهده این صحت دارد، حتی گاهی عقب
 رودمینناپذیر باشد. اینکه اصالحات به میزان کافی به پیش حقوقی در این کشورها اصواًل اصالح

 ترین مانع این کارند. تمندان روحانی و سیاسی بزرگدالیل سیاسی دارد. قدر
                                                                                                                                                              

 کنفتران  در شترکت بترای شبستتری مجتهتد کته یافتته انجتام روزهایی در مصاحبه کیدرلن؛ این الیزابت: گرمصاحبه .1
 در کنفتران ، ایتن. بردمی سر به آلمان فرایبورگ در «دموکراسی و اسالم» عنوان با آنجا در سخنرانی و آلمان ناسانخاورش

 :  منبع .1175آذر  1تاریخ نشر اینترنتی:  .گردید برگزار آلمان فرایبورگ شهر در ،3221 سال اکتبر
Süddeutsche Zeitung, Nr. 245, Mittwoch. Den. 24 Oktobre 2007, Seite 14. 
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استالمی معرفتی شتده عنوان امپراطوری مسیحی، حکومت یهودی یا جمهوری در کشورهایی که به
 نیستند. خود از حقوق عامه برخوردار باشند، وابستگان سایر ادیان خودبه

اعتالم عنوان حکومتت استالمی بته حتمًا باید حکومت خود را هانااین صحت دارد، اما آیا مسلم
حکتومتی این امکان را نیز دارند که برای خود یک حکومت دموکراتیک ایجتاد کننتد؛  هاآنکنند؟ 

ربطی ندارد چیست و این موضوع به دین  هاآنمتکی باشد. باید دید که خواست  که بر حقوق بشر
 می چیست؟ و اصاًل باید ببینیم مقصود از نظام اسال

 در این مورد سندین نمونه وجود دارد. 
خدا ایمان ام. اینکه ملتی متشکل از مسلمانان باشد که به من هرگز از حکومت اسالمی حرف نزده

عتدالت باشتند داشته باشند، نماز بخوانند، روزه بگیرند و به اخالق اسالمی عمل کنند و خواستار 
باشد. مهم ایتن استت باید یک نظام سیاسی دینی حتمًا می هانآبدین معنا نیست که نظام سیاسی 

چگونه سامان دهند ایتن سیاست و اقتصادشان را  هاآنکه زندگی مسلمانی داشته باشند، اما اینکه 
 کارگرفتن خرد خویش ترتیب دهند. را باید، در هر مقطع تاریخی، با به

 در مشکل استیقکردن کشورهای اسالمی اینسرا تحول و مدرنیزه
 هانامستلمدانم چرا کشورهای غربتی زیرا قدرتمندان این کشورها نیازی بدین کار ندارند. من نمی

نیستتند. در گیرند. ملل مسلمان  مخال  اصالحات دینی و سیاستی هایشان یکی میرا با حکومت
اصالحات به معنتی ا اند. زیراین کشورها، حامیان اصالحات بسیارند. اما قدرتمندان با آن مخال 

اصتالح حقتوق روزکردن زنتدگی استت و بته معنتی قرائت جدیتد از استالم استت، بته معنتی بته
 ست و این اصالحات به نفع قدرتمداران نخواهد بود. هاانسان

ثابتت استت. آیتا کتالم خداستت و معنتی آن  کار بر این مبناست که قرآناستدالل روحانیون محافظه
 باشدیمجدد باب تفسیر مجاز می گشودن

دینتی گیری و انجمتاد بله، حتی این کار ضرورت نیز دارد. بسیاری از روشنفکران متدین با ستخت
لحاظ بایستت بتهپتذیر نیستت. بستیاری از آیتات میپایان اند. به باور ما، کار تفسیر قترآنمخال 

و باشتند کته در زمتان نتزول آیته پستندیده وراتی میدست هاآنتاریخی فهمیده شوند؛ زیرا موضوع 
موقعیتت زنتان و بردگتان  اند ولی امروز چنان نیستند. بترای مثتال، حضترت محمتدعادالنه بوده

بهبودی بخشید. به همتین لحتاظ نیتز متا بایتد بترای درک روح تعتالیم استالم اندیشتیده و بتا را 
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روز چته رفتتاری عادالنته استت و ایتن مخالفتت بتا قترآن و خودمان تشخیص دهیم کته امتفکر 
 نباید قرآن را لغت به لغت معنا کنند.  هانانیست. به عبارت دیگر، مسلمپیامبر 

 خشونت حل کنندیطلبان و بنیادگرایان اختالفات خود را با آیا روزی فرا خواهد رسید که اصالح
متردم هتا گیرند به میلیونبرخی از کشورها صورت می اما بیم من از این است که کارهایی که در، نه

 مسلمان نسبت داده شود. 

از قتدرت  هتاآنامتا طلبان هم وجود دارند، به برداشت کشورهای غربی در کشورهای اسالمی اصالح
 الزم برخوردار نیستند.

ثانیتًا دارنتد و خواهنتد قتدرت را در دستتان ختود نگتاه کاران میاین دو دلیل دارد. اواًل محافظته
میتان و در ایتن  کننتدمیبینادگرایان غربی احتیا  به دشمن دارند. این دو امتر یکتدیگر را تقویتت 

 فرسایند. روشنفکران مذهبی و اصالحگران را می

حاضتر نیستتند ایتن  هاآن، زیرا دیگر کنندمیروز بیشتر به تحصیل علوم دینی رو ، زنان روزبهدر ایران
 کار را در انحصار مردان بگذارند.

ایتتن زنتتان در آینتتده تتتأثیر بستتزایی خواهنتتد داشتتت. امتتروزه در تهتتران مستتاجد بستتیاری هستتت 
 اند و میزان تحصیالت اسالمی در میان زنان بسیار باال رفته است.زن هاآنسخنرانان که 

 تر از مردان هستندیآیا زنان آزاده
اگر زنتان در خود یک گامی است.  کنندمینین نیست. اما اینکه زنان سخنرانی مذهبی نه، غالبًا چ

هتای آزاده آدمکار عهتده گیرنتد، از زنتان محافظتهگفتن بپردازند و نقشتی را بهاجتماعات به سخن
در کشورهای هایشان بیرون آیند. حاکمین بنیادگرا از خانه هاآن. مهم این است که دشومیدرست 

بماننتد، مردستاالری که زنان در منتازل سلمان دو مخال  عمده دارند: زنان و جوانان. درصورتیم
بته حقوقشتان برستند، اند. اگتر زنتان طلبی. این دو به همدیگر وابستتهماند و نیز تمامیتبرجا می
 . رودمیطلبی به کنار تمامیت

دین باید مجددًا دین بوده ، زیرا عقیده دارند که کنندمینشینی ار سیاست عق از ک برخی از روحانیون ایران
 و نباید وسیلۀ قدرت گردد.
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 بدان معنااین فکر، که دین چیزی به غیر از حکومت است، امروزه طرفداران بسیاری دارد. اما این 
دیتن از نهتاد هند نهاد خوامی هاآننیست که این روحانیون خواهان جدایی دین از سیاست باشند. 

مهتم ایتن هایی را در پیش روی سیاستت بگتذارد، امتا خواسته تواندمیحکومت جدا باشد. دین 
 است که دین و نهاد حکومت از همدیگر جدا باشند. 

 یعنی حکومت سکوالر بوده و از حاکمیت دین خار  باشدی
معنتی کوالر به معنتایی کته در استالم و س دشومیالبته، اما سکوالر به معنایی که در غرب فهمیده 

و اند. دین در کشورهای مستلمان دارای نفتوذ بستیار بتوده و نقتد دولتت دو چیز متفاوت دهدمی
سیاستت  هاانسانکه در غرب شمار اندکی از . درحالیگیردمیهای مذهبی نشئت قدرت از ارزر

 . دهندمیهای مذهبی مورد انتقاد قرار را با انگیزه

 شماستی این تشخیصباشد یا اینکه حال ارزیابی شما نیز میاین تفاوتی که شما قائل هستید درعین آیا
ایتتن  کنتتدمیحالتتت دوم متتورد نظتترم استتت. در کشتتورهای غربتتی، دیتتن چنتتدان نقشتتی بتتازی ن

عنوان مسلمان با طیب خاطر سیاستت را از نظتر متذهبی متورد واقعیت تاریخی است. من بهیک 
 های مذهبی را تحقیر کرد. . نبایست انگیزهدهمیم قرارنقد 

 های مذهبی و غیر مذهبی در نقد سیاست در سیستیتفاوت انگیزه
 گرایی اهل سیاست(. گرایی )پوچایمان مانعی است بر سر راه پوچ

 گرایاند یا پوچآیا اعضای القاعده مؤمن
قرار داده و به وتحلیل را مورد تجزیه هاآندان آید. بسیاری از دانشمنبا ایمان جور درنمی هاآنکردار 

 تروریست باشد. تواندمییابند. یک انسان مؤمن نزندگی را عبث می هاآناند که این نتیجه رسیده



 1«خدا راز جهان» گفتارهایتا درس« قرائت نبوی از جهان»از 
سقتدر قانعتتان هتا . این کالسکنیدمیحسینیۀ ارشاد تدریس  که در دشومیسه سالی  کنممیگمان 

  هایتان در دانشگاه هستندیی و آیا جایگزین مناسبی برای کالسکندمی
هتای دانشتگاه نیستت. در دانشتگاه یتک رشتته علتوم مشتخص ها جتایگزین کالساین کالس

هتا تعتدادی س، ولتی در ایتن کالدشتومیای ختاص تتدری  ای مشتخص بترای عتدهبرنامهبا 
خواهند علمی را به معنای یتک رشتتۀ دانشتگاهی تحصتیل کننتد و بترای مندان، که نمیعالقهاز 
خواهنتتد بتته کستتانی هستتتند کتته می هتتااین. کننتتدمیای بگیرنتتد، شتترکت متتدرکی یتتا نمتترهآن 

گاهی  هتا تقریبتًا بته ستهشدن این کالسشان عمق ببخشند. تاریخ شروعمعنوی و اخالقیهای آ
گردد که مرا از دانشگاه تهران بازنشسته کردند. آن موقع فرصتی برایم پیدا شد که به برمیسال پیش 

هتا و خواستتند پاستخ بتدهم. دوستتان مطتالبی را در کتابهمواره برخی دوستان از متن میآنهه 
نقتدهای ای از پیرامتون معنویتات استالمی و اختالق و پتاره هاآنمن دیده بودند که همۀ مقاالت 

خواستتند مطالتب سنت دینی گذشتته و غالبتًا از موضتع هرمنوتیتک جدیتد بتود و میبنیادین بر 
را پاستخ دادم و، هتر دو هفتته یتک بتار،  هاآنبشنوند. بر این اساس من خواست تری کنندهکامل

کته  در کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد تشکیل شد که من آنجا تدری  کردم. مطتالبیها کالسی شنبهپنج

                                                                                                                                                              

 .1179شهریور  9تاریخ نشر اینترنتی:  شبستری. مجتهد با عابدی احسان وگویگفت .1
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های گذشتته اول تدری  شد، تقریبًا دنبالۀ مباحث هرمنوتیکی بود کته در ستالو نیم در یک سال 
قرائتت نبتوی از »خصوص آن بختش از مباحتث هرمنوتیتک کته در مقالتۀ بهمطرح کرده بودم و 

چاپ شده بود. تقریبًا یتک ستال و  1شمارۀ  مدرسهنامۀ مربوط به آن در فصلو مصاحبۀ « جهان
مربوط به آن مقاله و مصاحبه پترداختم و نکتاتی را مطترح کتردم کته در آن مقالته و نیم به مطالب 

بود. در همین مدت، مجموعۀ اطالعاتی که به دستم رسید مرا به این نتیجه رستاند مصاحبه نیامده 
هم شروع کنم که اختصاصًا در ارتباط با معنویات باشد آن های دیگری درسسلسلهکه الزم است 

ستخن گفتت. یتک وقتت کستی  دشتومیهم براساس مسئلۀ خدا، چون از معنویات به دو گونته 
پردازد، ولی نه براستاس مستئلۀ وجتود ختدا. یتک وقتت هتم معنویتات توضتیح معنویات میبه 
یی کته از یتک ستال و نتیم قبتل در هتا، ولی با محوریت مسئلۀ خدا. آن کالسدشومیتدری  و 

دربتتارۀ معنویتتات استتت و براستتاس مستتئلۀ وجتتود ختتدا. چتترا ایتتن کتتار را  کنممتتیتتتدری  آن 
در این سی سال گذشته کته مفتاهیم ستنتی دینتی متا بتا قرائتت  گویدمیاطالعاتم به من ؟ کنممی

یاستی، بته بوتتۀ حکومت از خدا و دین، در مقام عمل و ارتبتاط بتا زنتدگی اجتمتاعی و سرسمی 
که برای نسل جتوان  چنان آشکار شده هاآنگذاشته شده نقاط ضع  فلسفی و کارکردی آزمایش 

ای هم هست، یک بحران اخالقی و معرفتی به وجود آمده و ایتن بحتران کردهنسل تحصیلما، که 
کته پرستد استت. بته بتاور متن، ایتن نستل از ختودر مینهایت به بحران هویت منتهی شتده در

بودن خویش را امروز چگونه باید معنا کند. این مسئلۀ خیلی مهمی استت. کوشتش متن مسلمان
است که برای این پرسش یک پاسخ فراهم کنم و توضیح دهم که مسلمانی، در عصر حاضتر و این 
زیستتتن در عصتتر حاضتتر چگونتته شتترایط امتتروزی جهتتان، چتته معنتتایی دارد و اساستتًا مسلماندر 

متأسفانه آن مراجع رسمی دینی، که در گذشتته ستازندگان فرهنت  دینتی جامعتۀ متا است. زیستنی 
انتد بته دیتن عامته و خودشتان را مشتغول کرده هتاآنعنایتی بته بحتران ایتن نستل ندارنتد. اند، بوده

کستانی  هایی که برای آن بخش از جامعه مطرح است. امااقتدارگرایانۀ حکومت و پرسشمالحظات 
های این نسل را بررسی کنند. به هتر جهتت، ل این بخش از جامعه بشوند و پرسشباید متکفهم 
طور آغاز شده و، همتان« خدا، راز جهان»ها تقریبًا از یک سال و نیم قبل تحت عنوان کالساین 
از این عنتوان پیداستت، رویکترد متن چنتین نیستت کته دربتارۀ ختدا از دیتدگاه دیتن ختاص یتا که 

نم و یتا ایتن راه را بتروم کته بتا دالیلتی وجتود ختدا را اثبتات کتنم. چنتین خاصی صحبت کتفلسفۀ 
ها تبلیغی نیست. هدف این است تصویرهای گونتاگونی را مورد نظر من نیست. این کالسهایی بحث
را در  هتاآنبندی کنتیم و هرکتدام از رستیده دستته هاانستانخدا در طتول تتاریخ بشتر بته فکتر که از 

خودشتان  به یک انتخاب برسند و اگر خواستند، خدای مورد قبول هاآنرار دهیم تا مخاطبان قمقابل 
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ستخن بگویتد  هتاآنخواهد از یک ختدای ویتوه بترای ها نمیانتخاب کنند. مدرس این کالسرا 
ام کته بگوید این خدا را بپذیرید. اصاًل بحتث پتذیرر مطترح نیستت. متن بته مخاطبتان گفتتهو 

کشم و شتما مختاریتد بپذیریتد یتا نپذیریتد، چتون مستئلۀ را به تصویر میهای مختل  بینشاین 
ای بتیش از معرفتت و دانتش استت. در مستألهکردن بتا او دادن بته او و زنتدگیخدا و دلپذیرر 
بر مسئلۀ معقولیت وجود خدا، یک مسئلۀ دیگر هم وجتود دارد و آن ایتن خداشناسی عالوهمسئلۀ 
کنتد. و بتا او زنتدگی  کنتدمیصورت یک معنا درک خدایی که آن را بهکه انسان دل بدهد به است 

 ام که تصمیم با خودتان است.ام و توضیح دادهبه شنوندگان خود گفتهمن 

کردید و آنجا گفتید کته های ِاحیا در حسینیۀ ارشاد سخنرانی یادم است سه سال قبل به مناسبت ش  
 است. زمینی شدهبرد؛ این خدای فعلی خیلی در جامعۀ ما خدا را باید به آسمان 

قرائت رسمی ام که محصول . من دریافتهکنممیها را دنبال بله و به همین خاطر است که این بحث
آورده کته اغلتب کردن به نام او این مشکل را برای نسل جتوان بته وجتود حاکمیت از خدا و عمل

متن، در آن النتی از مستئلۀ ختدا داشتته باشتند. یک تعری  و تصور قابتل قبتول و عق توانندنمی
جامعتۀ متا سخنرانی عمومی حسینیۀ ارشاد، از این وضعیت انتقاد کتردم و گفتتم مستئلۀ ختدا در 

خداوند متافوق که کلی نادیده گرفته شده است. درحالیمبتذل شده است. تعالی و قداست خدا به
 هاانستانستت و هاانسانهتای فکرهتا و عملست. او داور نهایی هاانسانهای ما فکرها و عمل

حساب خدا و کالم خدا بگذارند. خواهند انجام بدهند و بعد آن را به حق ندارند هر کاری را که می
طوری گفته و متن تتو را طوری گفته و آناینخدا  گویدمیو  دشومیهرکسی از جای خودر بلند 

درستتی از ختدا نتدارد بلکته عملتش ختدا را نفتی ر تنها تصوکه نه، درحالیکنممیبه خدا دعوت 
های به نام خدا و ستم دشومیمساجد روا  داده ها در کوچه و خیابان و . بسیاری از خرافهکندمی

به نام خدا. در این شرایط، ختدا مبتتذل  کنندمیند و حقوق زیادی را پایمال شومیزیادی مرتکب 
ماند. در چنین شترایطی، وظیفتۀ مفهوم خدا نمیابزار از و چیزی جز  دشومی؛ یعنی خر  دشومی

مطرح کنند؛ یعنی نشان دهند که خدا آن نیستت کته متفکران این است که تعالی و قداست خدا را 
مردم ریختته استت و در سراستر جامعته پختش شتده وپای واسطۀ آن قرائت رسمی کنار دستبه

 .افکار و اعمال است )سبحان الله عّما یصفون(تر از این است. خدا باالتر، واالتر و منزه

 خواهید بگویید خدا یک امر درونی استیمی
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داشتته طور نیست که هرک  فقط در درون خودر با خدا کتار نه، تنها یک امر درونی نیست. این
ختدا شتوند ای متولی مسئلۀ باشد. خدا در صحنۀ زندگی اجتماعی هم حضور دارد، اما اینکه عده

دهیم بایتد آن را به نام خدا بگوییم و انجام  هاانسانرفته نیست. در نظر داشته باشید هر آنهه ما پذی
نه به حساب ختدا. به حساب خودمان بنویسیم، به حساب درک و معرفت ناقص خودمان از خدا 

ن امتری دستوری داده، ایتکه خداوند چنین یا چنان گفته و چنان یا چنین  کندمیاینکه انسان باور 
افراد در ایتن مستائل امتری شدن . قانعدشومیدرونی است و با زور و تلقین و ایدئولوژی حاصل ن

، تحت تولیتت دشومیظاهر شدن هم، که در صحنۀ اجتماعی و سیاسی درونی است. آثار این قانع
ا مبتتذل و مفهتوم ختدا رآیتد گیرد و گرنه همان قرائت رستمی بته وجتود میهیچ فردی نباید قرار 

. امتا در دشتومیبرگتزار ها براساس چنین دیدگاهی که اتفاق افتاده است. این کالسچنان کندمی
هتا بترای منظتور کته ذهنشناسی دین تدری  کردم بته ایتن ای من روانها، چند هفتهآغاز کالس

گفتن از ستخنو اقستام ها وجود دارد، انتواع داریدینبحث آماده شود. چرا؟ چون انواع و اقسام 
به علل مختلفی  هاانسانو خدا یا عبادت خدا وجود دارد، انواع و اقسام اعتقاد به خدا وجود دارد 

یتا  دشتومیانستانی ختداباور باره بایتد توضتیح داده شتود کته چترا ند. اول در این شومیخداباور 
ستت بته ختداباوری ممکتن اها یتا تقلیتدها اصطالح، علل خداباورشدن چیست. انواع تربیتبه

وجود بیاید و در نتیجۀ آن یتک منتهی شود. ممکن است یک دگرگونی ناگهانی درونی در انسان به 
درازمدت انسان را بته اینجتا برستاند. انسان خداباور شود و یا ممکن است یک دگردیسی طوالنی 

تتی و عتاطفی انسان یک پیونتد معرفباشد و  هاانسانممکن است علت خداباوری در درون خود 
بنابراین، کسانی کته . اند و...مدعی آنشناسان ای از روانکه پارهدرونی با خدا داشته باشد، چنان

خدا شتوند، ختوب استت قتباًل بته ایتن شده وارد مباحث مربوط به صورت حسابخواهند بهمی
 ها توجه کنند. مسأله

استت وجود آمتده ی را که در ما به هاناجوییبعدی و برترعبارتی، اول سعی کردید آن ذهنیت تکبه 
 اصالح کنید.

که اصتاًل بله، آن ذهنیت باید از بین برود. انسان باید یک حالت درونِی باز پیدا کند و نخست بداند 
نیستت کته و نیز اینکه تنها تصویر ممکن از ختدا آن  گیردمیشکل  هاانسانخداباوری چگونه در 

جلسه، که بته . تصویرهای دیگری هم از خدا وجود دارد. پ  از چند پیش آن شخص وجود دارد
 کنممتیتتالر ام. من شده« خدا راز جهان»شناسی دین اختصاص دادم، وارد مبحث اصلی روان

از ختدا  فالسفه،و  ،ترین متفکران و دانایان تاریخ بشر، مثل پیامبران، عارفانتصاویری را که بزرگ
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طتور کته فیلستوفان کنم. به این ترتیب چند جلسه به خداشناسی فلستفی، آن اند توصی ارائه داده
شتدن بته مستئلۀ نزدیکاند، پرداختم. سپ  وارد بحث دیگری شتدم و آن وجودشناس بیان کرده

وجو چگونته این جستتوجوی معناست. انسان در جست گویندمیخدا از زاویۀ معنایابی است. 
ام و فعتاًل ادامته مطرح کترده؟ این بحثی است که در این قسمت کندمیاو را به مسئلۀ خدا نزدیک 

بعتد برستم بته مستئلۀ ختدای دارد امیدوارم توفیق این را داشته باشم که این بحث را ادامته دهتم و 
معناشناسی بته ختدا نزدیتک عارفان و فیلسوفان که نه از خاستگاه وجودشناسی و نه از خاستگاه 

است شما از من بپرستید کته چته . حاال ممکن کنندمیهای دیگر حرکت ند، بلکه از زاویهشومی
دربتارۀ معنویتات صتحبت  دشومیاصراری است بر اینکه معنویات در پرتو مسئلۀ خدا قرار گیرد. 

بترای پیتروان یهودیتت، مستیحیت و ؟ کنممتیکرد، اما نه براساس مسئلۀ خدا چرا من این کار را ن
سخن گفت. در این ادیتان، مستئلۀ ختدا کز روی مسئلۀ خدا از معنویات توان بدون تمراسالم نمی

، نسلی است در یک گویممیآن سخن اساس معنویات است و ما مسلمانیم و این نسل، که من از 
سخن بگویتد، نته براستاس مستئلۀ ختدا، کشور اسالمی. ممکن است کسی بخواهد از معنویت 

پرسشی که در ذهن این نسل هستت پاستخی اگر قرار باشد به  این راه را برود، اما تواندمیهرکسی 
. در جامعتۀ متا محتور دشتومیمحتوری ممکتن بدهیم این کار فقط با توجه عمیق به این مستئلۀ 

شخصی هم در این باب دارم. من وقتتی ختودم معنویات مسئلۀ خداست. وانگهی من یک مسئلۀ 
انتد، در خانواده، مدرسه و حوزه به من یتاد داده، که بینم در آن تصویر از خدا، میکنممیرا بررسی 

اینک بته او ایمتان دارم و معنتای ایمتان ختودم، بتا ام و عالقه دارم از آن خدا، که تجدید نظر کرده
 دیگران سخن بگویم.

 این تصویر اولیه سگونه تصویری بودهی
زیتاد دارد؛ از خدا آفات بسیار واره و شخصی واره بوده است و تصویرهای انساناین تصویر انسان

منفی، کته در لحاظ عوار  ، و چه بهکندمیلحاظ اختالالت روانی، که در اشخاص ایجاد چه به
وار انستانگذارد و خیلتی متوارد دیگتر. تصتور نشتود کته ایتن ختدای جامعه و عالم سیاست می
حکومتت بتر یتد دینتی اکنون قرائت رسمی از اسالم در کشور متا و عقامخصوص عوام است. هم

واره را تبلیتغ انستانواره استوار شده است و متأسفانه حوزۀ علمیۀ ما هم همان خدای خدای انسان
 !کنندمیوارگی تنزیه . گرچه در دروس فلسفی خود خدا را از انسانکندمی

 دادنیواره از خدا به سه معناستی یعنی صفات انسانی را به خدا نسبتتصویر انسان
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صتفاتی کته انسان است، امتا  گویندمیاند. نله، خدا را چون یک انسان بزرگ مقتدر تصویر کردهب
او ستخن گونته کته بته نتام و آن دهنتدمیو به شکلی که آن صفات را توضتیح  کنندمیبرایش ذکر 

متردم ایتن کته ختدا در ذهتن  دشتومیمنجر به ایتن  کنندمیو به نام او عمل و حکومت  گویندمی
که امتر  گیردمیمعه چون یک انسان خیلی بزرگ، اقتدارگرا، فعال مایشاء و دور از دسترس جا جا
چون یک ابرحتاکم کشد و خالصه ، انتقام میدهدمیو ثواب  دهدمی، عذاب کندمی، نهی کندمی

بر دشمنان خود غلبته که خودی و غیر خودی دارد، بنده و دشمن دارد و عاقبت  کندمیحکومت 
. کنارآمدن با ایتن کنندمیاند و ها وارد کردهای که در ذهنوارههد کرد! این است خدای انسانخوا

 دشتومیگاه نبا آن خدا هیچیی که یک ذره اهل فکر بشوند، غیر ممکن است. هاانسانخدا، برای 
ایتن نیستت م. اشتغال من تنها شومیبندم و وارد بحث دیگری کنار آمد. من این بحث را اینجا می

 .کنممیتوضیح دادم. من مباحث هرمنوتیک را هم دنبال  تانبرایکه 

هرمنوتیدک، خواستم به این وجه از کارتان هم بپردازم. انتشار کتتاب معتروف شتما، بته نتام اتفاقًا می
 در مسیر جدیدی گذاشتتید، شاید تولد دوبارۀ شما بود. با این کتاب، قدم 3175در سال  کتاب و سنت

هایی که داشته. مجموعتۀ عتواملی کته خمورغم همۀ پیچدهید، بهکه تا امروز هم دارید آن را ادامه می
 باعث شد در این مسیر قرار بگیرید سه بودی

البتته آن  1ام.توضتیح داده 1، شتمارۀ مدرسدهنامۀ را تا حدودی در مصاحبه با فصتل مسألهمن این 
نامه فصتلط چاپی و غیر چاپی متعددی داشت که باعث گالیۀ من از دوستان ناشتر مصاحبه اغال

نوشتتم، ها، کته آن کتتاب را . در آن ستالدهممتیاجمال پرستش شتما را پاستخ هم شد. اینجا به
نام استالم اند. اقداماتی را به زده شدهدریافت من این بود که مسئوالن اجرایی کشور ما خیلی عمل

هایی مواجته بستتبنچتون بتا  کنتدمیمردند و بعدًا غیر مجاز و نظراتشان دائمًا تغییر شمجاز می
عالمتان دیتن در حتوزۀ ند. آن انسجام دستگاه مسلمانی، که قبل از انقالب و پتیش از ورود شومی

عنوان بتود. گتاهی، بتهحکومت وجود داشت، به هم ریخته و چیز جدیدی هم جتایش را نگرفتته 
مصلحت »یا « اسالم استفالن کار مایۀ وهن )آبروریزی( »هایی نظیر با طرح استداللاضطرار یا 

برانگیز )غیتر زدند که پرسشمیو از این قبیل مسائل، به برخی کارها دست « نظام این یا آن است
داد که یک تفستیر منستجم نشان میقابل قبول( بود. این تغییرات و رویکردهای متفاوت ناگهانی 

بودن و امتر سیاستی، بتین مستلمانتاب و سنت وجود ندارد که بتواند یک نسبت قابل قبتول از ک
شتد کته متن بته فکتر بیفتتم تتا از اقتصادی و فرهنگی در جهان معاصر برقرار کند. این موجتب 

                                                                                                                                                              

 در همین کتاب منتشر شده است.« هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان»وگو با عنوان . این گفت1
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داشتم، بهره بگیرم و نشان بتدهم مطالعات قبلی، که در باب هرمنوتیک جدید و تفسیر متون دینی 
منسجم و تفسیر منسجم از کتتاب جای اینکه براساس یک تئوری ما کجاست. چرا به اشکال کار

چیز وهتن استالم استت و ماننتد چهو سنت سخن گفته شود، از اضطرار و مصلحت و ضرورت و 
حل کنند. این یک دلیل من بود. اما خواهند مشکالت را و به این شکل می گویندمیسخن  هااین

گرا. این را یک آدم معناگرا هستم تا استدالللحاظ شخصیتی و روحی که من بهدلیل دیگر این بود 
گرا چشمشان همیشه به استتدالل استت، استداللهای ام و تازگی دارد. آدمتا به حال جایی نگفته

معناست. دنبال این هستتند کته بداننتد کجتا چته کتاری های معناگرا چشمشان همیشه به اما آدم
و چته ستخنی  دهدمیمعنا  هاآن. چه سخنی برای دهدمینو چه کاری معنا  دهدمیبرایشان معنا 

کسی برای چته ستخنی چته استتداللی اقامته که بدانند چه. خیلی دنبال این نیستند دهدمیمعنا ن
 هتاآن. دشتومیمسئلۀ فهم و معنا برایشان خیلتی برجستته طور هستند، . اشخاصی که اینکندمی

رسند. من از نظر روحتی چنتین معنایابی و فهم به آرامش میدی دارند و از طریق های زیادغدغه
افتد که از نظتر اخالقتی بترای متن خدا و دین اموری اتفاق میبینم به نام انسانی هستم. وقتی می

، معنای زندگی کندمیاست، مرا از خدایی که در صحنه هست دور معنا ندارد یا کاماًل غیراخالقی 
جای بترد، بتهاینکه به زندگی من معنا ببخشد، مرا بته ستمت پتوچی میجای ستاند بهمن می را از

آستوده باشتم  توانممی، نکندمیهای درونی و بیرونی برایم ایجاد ناهماهنگیاینکه سوی معنا ببرد، 
عناهایی خدای غیر اخالقی فاصله بگیرم و حساب خودم را از او جدا کنم. من با ممگر اینکه از آن 

ها. آنهه برای من مهم استت چگونته نه با استدالل کنممیخودم و جهان دارم زندگی که از زندگی 
است، برایم اهمیت پیتدا « معنا»ای هستم، مسئلۀ فهم، که همزاد است. چون آدم این گونهزیستن 

 قترآن اینکه بدانم فهم چیست، فهمیدن زندگی چیست، فهمیدن خدا چیستت، فهمیتدن. کندمی
زندگی برای من چه معنایی دارد، جهان برای من چه معنتایی دارد، قترآن بترای متن چته چیست، 

تتر استت، ها مهمبترای متن از همتۀ استتدالل هاایندارد، خدا برای من چه معنایی دارد. معنایی 
وانتی کته دارم در آن . متن، بتا ایتن ستاختار رکنتدمیها به ظهور معنا و فهم کمک استداللالبته 

ایم یکتی بتزرگ شتده هاآنبازاری که برای شما توضیح دادم، دیدم تمام معناهای سنتی که با آشفته
بتا  . آن سرمایۀ فرهنگی ت معنوی، که برای من خیلی مهتم بتوده ورودمیدیگری دارد از دست پ  از 

. آن وضتعیت دهتدمیمعنتا ن چتون دیگتر دهتدمیام، دارد ارزشش را از دستت هکردمیزندگی آن 
هتای بشتری، آن دانتش کته بته مستئلۀ فهتم توجته تر کرد. در میان دانشانتقادی من را قوینگاه 
دارد، هرمنوتیک جدید است و طبیعی بود که من از منظر هرمنوتیک بته فهتم و نقتد فهتم ای ویوه

مندان این سؤال را ای از عالقههکه کتاب من منتشر شد، پارکتاب و سنت بپردازم. بعد از آنفقها از 
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کتاب تأویل، »ام و چرا ننوشته هرمنوتیک، کتاب و سنتام اسم کتاب را گذاشتهکردند که چرا مطرح 
فارستی یتا معادل فارسی برای هرمنوتیک گذاشت و آن معادل  دشومیند کردمیفکر  هاآن«. و سنت

گاهانه این کار را نکتردم بترای اینکته « تأویل»عربی کلمۀ  فرهنت  متا در « تأویتل»است، ولی من آ
نتدارد. متن اگتر ، کندمیبا خود حمل « هرمنوتیک»وجه آن بار معنایی را، که در عصر حاضر هیچبه

های گونتاگون تئوریار معنا و چگونگی حصول فهم و مسألهخواستم از دانشی سخن بگویم که می
را « هرمنوتیتک»کنم و تعبیر طور که هست حفظ است، ناچار بودم اسم آن دانش را هماندر این باب 

مطترح شتده و « هرمنوتیتک جدیتد»عنوان به کار ببرم. مباحثی که تقریبًا از سه قرن قبل تتاکنون بته
وجتود نداشتته  هاناچیست، در میان ما مسلمموضوعش این است که فهم و فهمیدن از نظر فلسفی 

فهمیتدن چنتدان حرفتی نداشتتند.  تئتوری فلستفیند، اما دربتارۀ کردمی« تأویل»مفسران ما  است.
ها چیستت برایشتان اینکه تئوری فلسفی این فهمیتدنفهمیم اما فهمیم یا چنان میگفتند چنین میمی

متن  گویتدمیاستت. هرکستی کته « تئوری فهمیتدن»معنایش مطرح نبود. هرمنوتیک در کتاب من 
ها طور که در علتوم و فلستفهتئوری برای فهمیدن داشته باشد، همانفهمم باید یک چنان می چنین و

 هرمنوتیک، کتاب و سنتخاطر، به این نتیجه رسیدم که باید اسم آن کتاب را تئوری هست. به همین 
منتد کته هرمنوتیتک چیستت، چتون در تکانی ایجاد کند برای یک عده و تالر کنند بفهبگذارم که 

 موضوع خیلی ناشناخته بود.این  ایران

مهتم خواستم چند مستئلۀ نوشتم و ذهنم به آن مسائل مشغول بود، میآن موقع، که آن کتاب را می
بتا درنظرگترفتن طور انتخابی توضیح بدهم و بگویم اگر ، بهدشومیرا، که در تئوری فهمیدن مطرح 

آیتد. پتیش میو مبحث مهم به کتاب و سنت نزدیک بشویم، چه مسائلی بترای متا  مسألهآن چند 
کته معتقتدم آن خواستم دربارۀ چگونه فهمیدن کتاب و سنت سخنانی گفتته باشتم درواقع آنجا می

تا انستان  است. مباحثی از قبیل اینکهسخنان درست است اما در مباحث گذشتۀ ما سابقه نداشته 
هایی نداشته فهمبه آن متن نزدیک بشود و تا پیش تواندمیانتظاری از یک متن نداشته باشد اصاًل ن

 بتود، ولتی در ایترانهتای مقتدماتی ها که بحثبه آن نزدیک شود و این قبیل بحث تواندمیباشد ن
تدأمالتی در قرائدت و  نقدی بدر قرائدت رسدمی از دید و  ایمان و آزادیهای سابقه نداشت. کتاب

قرائتت »بودند، اما در مقالۀ ها هم، که بعدها منتشر شدند، تقریبًا دنبالۀ همان بحث انسانی از دی 
وارد مرحلتۀ دیگتری کلی ( منتشر شد، متن بته1)شمارۀ  مدرسهنامۀ ، که در فصل«نبوی از جهان

بشتوم.  هاآنتفصیل وارد  خواهممیوگو نشدم. دو نکتۀ اساسی را آنجا مطرح کردم که در این گفت
باشتم. مطالعتات متن در ا شرح داده ای به مرحلۀ دیگر رچگونگی انتقال از مرحله خواهممیفقط 

صتورت همگتانی بهتتوان یتک متتن زبتانی را هرمنوتیک و فلسفۀ زبان به متن نشتان داد کته نمی
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وستیلۀ یتک انستان بهکه بپذیریم آن متن، که به زبان انستانی استت، االذهانی( فهمید مگر آن)بین
بگتذاریم و آن انستان را حساب آن انسان  که بتوانیم آن متن را بهطوریگفته یا نوشته شده است؛ به

 تتوانیممیرا زمتانی  قترآنبه معنای واقعی کلمه گوینده یا نویسندۀ آن متن بدانیم. متوجه شدم کته 
گویندۀ این متن است و این رسول اکرم )ص( است و او واقعًا بفهمیم که بگوییم این اثر منسوب به 

داشتته و آن ستخنان را بتا امتداد ای هیچ منافاتی ندارد با این عقیده که او معلم الهی ویتوهموضوع 
شتد، ایتن متتن متتن شتمرده نمیای گویندۀ این الهی )وحی( گفته است. اگر پیامبر اسالم به گونه

 گردید.مفهوم همگان نمی

استت، یک وقت گفتار فلستفی نکتۀ دیگر این بود که این گفتار نبوی چگونه گفتاری است؟ گفتار 
مطالعاتم مرا بته چگونه گفتاری است؟  یک وقت علمی است و یک وقت هم شاعرانه و.... قرآن

بتا تجربتۀ امتداد از این نکته رساند که این گفتار یک روایت و قرائت از جهان است. پیامبری دارد 
دوم متن بتود. ایتن د. این هم مدعای خوانمی. جهان را کندمیسوی خدا )وحی( جهان را قرائت 

متأسفانه برای توضیح ایتن شد و باید توضیح داده میها داشت که میدو مسئلۀ اساسی خیلی ابهام
نتد کردمینشریات دیگر هم جرئت نتوقی  شد.  مدرسهنامۀ ای نداشتیم. فصلها هیچ نشریهابهام

شدم بقیۀ مقاالت را در اینترنت منتشتر . من ناچار دربارۀ این موضوع مهم چیزی از من منتشر کنند
هتای اینترنتتی منتشتر شتده کته در آدرسبر آن مقالۀ اول، در اینترنتت کنم. تاکنون هفت مقاله عالوه

 خوانتد. در ایتن هفتت مقالته، آن دو متدعایرا  هاآن دشومیو... « روند نو»، «قرائت»، «معناگرا»
ها، که در ارتباط با مقالۀ اول وجتود داشتت، پرسشای از و ضمنًا به پارهام اصلی را بیشتر توضیح داده

ام که سخن من هرگز به معنای نفی وحتی نیستت. باب دادهام و توضیحات بیشتری در این پاسخ گفته
جای اینکه متن قرآن وحی شمرده شود، وحتی . به این معنا که بهکندمیدرحقیقت، مکان وحی تغییر 

. بنابراین، نه وحی انکار شده و نه این تقریتر منافتاتی دارد بتا وحتی. در دشومیامبر منتقل به درون پی
ام ام و توصتیهمدعای اول پرداخته صورت واضح دوباره به این، به(«8نبوی از جهان )قرائت »مقالۀ 

 ها حتمًا آن مقاله را بادقت بخوانند.مندان به این بحثعالقهاین است که 

متاجرا فکتر کترده ای داشت. طبیعتًا شما هم به پیامتدهای سیاستی و فقهتی ابعاد گسترده مسألهاین  
 بودید. آیا نظریۀ شما در تضاد با آنچه فقه ما ارائه کرده نیستی

ن در آام کته ، نوشتته(«9) قرائت نبوی از جهان»من پاسخ این پرسش را، در آخرین قسمت مقالۀ 
احکتام در  دشتومیتکلی  احکام فقهی روشن شده است. نظر کالمی متن ایتن استت کته آنهته 

داد، صتورت دائمتی و جاودانته بته خداونتد نستبت معامالت و سیاسات )در اصطالح فقهتی( به
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همیشتته موظتت  بتته رعایتتت آن هستتتند و  هاانستتانهتتای درجتته اول اخالقتتی هستتتند کتته ارزر
احکام ام. های دیگرم هم نوشتهصراحت در کتابها. این را من بهارزر شدن آنهای پیادهشکلنه 

درجته هتای ها قوانین ناشتی از ارزرفقهی کاماًل مقطعی هستند و الزامی نیست که در همۀ دوره
مهتم واحد داشته باشند و این کار اصاًل ممکن نیست. مثاًل عدالت یک ارزر  اول اخالقی شکل

و است. در عصر حاضتر، بایتد دیتد در روابتط اجتمتاعی و سیاستی  ۀ قرآنو درجه اول و خواست
ایتن گذاری باشد تا به عدالت مفهوم و متورد قبتول ختود در چیزهایی باید مالک قانونجزایی چه

و در  چتاپ شتده آیدی ، کته در نشتریۀ «معنای عتدالت در قترآن»عصر نزدیک شویم. در مقالۀ 
 ام.را بیشتر توضیح داده مسألهشر شده ]و در این کتاب هم آمده[، این اینترنت نیز منت

دنبتال آن نشتریۀ شما ناآشنا با فضای سیاسی ایران نیستید. آن زمان، که این مقاله منتشتر شتد و بته 
زدۀ ایران را هتم شبستری فضای سیاستکاش آقای ای گفتند کهها میرا توقیف کردند، خیلی مدرسه

 یدیکردمیآن مقاله را به زمان دیگری موکول شد نشر گرفت. قبول داریدی آیا میدر نظر می
دقتت ایتن این را هم قبول دارم و هم قبول ندارم. قبول دارم به این معنا که خیلی باید با محاستبه و 

د بترای ایجتاای تر بهانۀ سیاسی به وجود آید و به عبتارت دیگتر وستیلهها را مطرح کرد تا کمبحث
جهتت دیگتر آن نگتردد. امتا از  هااینها و یا سرکوب یک شخص یا اشخاص و امثال محدودیت

عمتر متن اصتاًل . شتاید کنیممتیگفته را قبول ندارم، چراکه ما سی سال است همین مالحظات را 
ان و مسائلی را کته انستتوان صبر کرد ندهد به اینکه آن فضای باز و مطلوب به وجود بیاید. نمیکفاف 

، بتد کننتدمیبته آدم حملته مسائل اساسی هستند مطرح نکرد. حداکثر ایتن استت کته  کندمیفکر 
نامه ایتن آمتادگی ناشران این فصل. خالصه اینکه باید هزینه پرداخت کرد که دهندمیو آزار  گویندمی

و  دشتومیدیتر  کنممتیهستم، ولی فکتر ام و ها بودهکردن این هزینهرا داشتند و من هم آمادۀ پرداخت
 وجتود نداشتته باشتد، در اینترنتت منتشتررتخصصی هم  ها را مطرح کرد. اگر نشریۀباید این بحث

 .کنممی

 کردندیبازتاب آن مقاله در میان مراجع دینی و حوزۀ علمیه سگونه بودی آیا صحبتی با شما 
نداشتتم، ولتی شتنیدم « انقرائتت نبتوی از جهت»نه، من تماستی بتا مراجتع در ارتبتاط بتا مقالتۀ 

فشاری بود که از ناحیۀ حوزۀ علمیۀ قم بتر هیئتت نظتارت مطبوعتات  مدرسهعمدۀ توقی  عامل 
تب چته کستانی در حتوزۀ علمیته فشتار میوارد  آورنتد؟ البتد متنفتذین آنجتا. آن آقایتان شد. خ 

های علمی را منتشتر کترد تتا احث استقبال کنند و بگویند باید آزادانه بحثاینکه از این مبجای به
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شوند و اگر پاسخی هست پاسخ بدهند و بتاالخره بته رشتد فرهنت  استالمی کمتک کننتد، نقد 
بینند که صداها را خامور کنند! البته اطتالع دارم کته بستیاری از طتالب چاره را در این میظاهرًا 
 .کنندمیرا بادقت دنبال « قرائت نبوی از جهان»مطالب هرمنوتیک و  های علمیهحوزهفاضل 

صتنعتی اصتفهان سال قبل همین روزها بود که نه این مبحث، بلکته مباحتث دیگتری را در دانشتگاه 
گرا و حوزۀ قتم به جریان اصولهای وابسته ها و شخصیتمطرح کردید که با واکنش شدید برخی رسانه

 ماجرا سه بودیباره انجام شد. از بیست مصاحبه در این همراه بود. بیشتر 
کستانی کته هایی که آن موقع شد چند علت داشت. یک علت به نظرم این بود که برختی مخالفت

نتد آن کردمیفکتر  هتاآنند حتی از سنت موجود اسالمی هم اطالع کافی نداشتتند. کردمیحمله 
متفکتران و عالمتان انه نظر موجتود استت و همتۀ معنایی که از عصمت نبی در ذهنشان هست یگ

توضیحات من معلتوم شتد که بعدًا با  گویندمی هاآناند که مسلمان در طول تاریخ هم همان را گفته
ر بود که چرا آنجا مسئلۀ حقوق طور نیست. بعضیکه این ام و چترا بشر را مطترح کتردهها دلشان پ 

همتین مستئلۀ حقتوق بشتر، در ام. برخی از آن آقایان قباًل هتم ستر نوشته قباًل دربارۀ حقوق بشر
زیتادی در حتق ایتن بنتده گفتته و جاهای دیگر، ناسزاهای  هایشان در تبریزها و یا سخنرانیبیانیه

ا که بسگیری کنند و چهموضعهم به نظرم تحت فشار سیاسی واقع شدند که  هاآنبودند. بعضی از 
دیگر هم این بود کته برختی مقامتات گفتند. یک عامل ها را نمیاگر شرایط طبیعی بود، این حرف

خواستتند اسالمی دانشجویان آنجتا و میحسابی داشتند با انجمن دانشگاه صنعتی اصفهان خرده
بته انجمتن را بستتند. عوامتل گونتاگونی دستت آنجا را تعطیل کنند که بالفاصله پ  از سخنرانی 

زده بته کمتک معترضتان آمدنتد و حتتی شتتابهای رسمی دولتت هتم دست هم داد. خبرگزاری
 بحث علمی مترا در اصتفهان هاآنتکذیب کردم. را  هاآنچیزهای نگفته را اضافه کردند که من هم 

صالحات استت های ابودند چون فالنی از تئوریسینبا جریان اصالحات مرتبط کرده بودند و گفته 
هتا موضتع بگیرنتد. خالصته مباحتث را بتا این حرفطلبان باید علیه (، پ  اصالحهاآن)به قول 

ای بته جریتان خواستتند از ایتن طریتق ضتربهمیانتخابات و اصالحات مخلتوط کترده بودنتد و 
طلبان مشتور کننتد. ولتی بتود علیته اصتالحاصالحات بزنند و فضای انتخاباتی را که در پتیش 

تکفیرها به جایی نرستید، چتون پیتدا بتود کته طور که دیدید خوشبختانه همۀ این تحرکات و مانه
های مکتوب که به اعترا  یکی از مراجتع پاسخمبناست و بعد هم، با توضیحاتی که من دادم و بی

ه هتا ایتن بتود کتزدنها و تهمتنتیجۀ آن ماجراجوییای مطالب روشن شد. تقلید قم نوشتم، پاره
شتنیدند، ترغیتب شتدند تتا فایتل صتوتی را میها، که به عقیدۀ آقایتان نبایتد مباحتث متن خیلی
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آن را بخوانند. مجموعًا تمام آن سروصداها بته ام را از اینترنت پیدا کنند و بشنوند و یا متن سخنرانی
 سود نواندیشان در دین تمام شد.

برختی از روشتنفکران کاران ستنتی، بلکته فق  محافظهشما نه« قرائت نبوی از جهان»منتقدان مقالۀ 
جای مبتانی نظریتۀ بته هاآناینکه طلبان هم بودند. شما گالیه کرده بودید از دار و طیفی از اصالحدین

 نیستیای نا ر به نتایجی مگر هر نظریهباشدی  گونهاین. سرا نباید کنندمیشما، نتیجۀ آن را نقد 
اند و شتدهاگر نتایج یک نظریه منافات پیدا کند با نظریات دیگری کته در جتای خودشتان اثبتات 

پذیرفتنی نیستت؛ صورت کاماًل بجاست که گفته شود این نظریه دلیل کافی هم نداشته باشد، دراین
قضتیه اصتاًل « جهتانقرائت نبوی از »سازد. در مورد نظریۀ شده دیگر نمیچون با نظریات اثبات

که با اعتقادات شتایع در  دشومیگفتند، این نظریه به نتایجی منتهی جوری نبود. آن دوستان میاین
تا آن  دشومینظریه مطرح چنین بود که اصاًل این  هاآنمیان مسلمانان سازگار نیست. پاسخ من به 

معنتای ایتن حترف کته نبایتد اصاًل برای همتین استت.  اعتقادات نقد و اصالح شود. این کار من
اعتقادات دینی را، به همان صورت ای با اعتقادات شایع منافات داشته باشد این است که ما نظریه

منظور اصتالح ها اصاًل بهگفته؟ این بحثکسی این را که هست، همیشه حتمًا باید حفظ کنیم. چه
با  گفتند این نظریهشایع را مطرح کرده بودند و مین چند اعتقاد . آن دوستاگیردمیاعتقادات انجام 

نظریۀ مطروح قابل قبول باشد، معنایش این استت کته آن آید. اگر مبانی این اعتقادها جور درنمی
کته اصتالحات دینتی ضترورت  گوینتدمینواندیش ما خود اعتقادات را باید اصالح کرد. دوستان 

. بنابراین، این سخن، کته دشومیبدون نقد اعتقادات میسر نحات دینی دارد، معلوم است که اصال
قابل قبول باشد و گالیۀ من از این باب بتود و  تواندمینیست، ناین نظریات با اعتقادات ما سازگار 

 مورد استناد من بپردازند که اصل است و نه نتایج که فرع است.به نقد مبانی  هاآنانتظار داشتم 

متتون استالمی های آن را در کتدام سه بودهی ریشه« قرائت نبوی از جهان»های فکری نظریۀ هپشتوان
 توان یافتیمی

« کالم نبتوی»ام که مسئلۀ اول موضوع طور که گفتم در آن مقاله به دو مسئلۀ اساسی پرداختههمان
هرمنوتیتک بته آن حتث جدیتد فلستفۀ زبتان و ای است کته متن از پیگیتری مبامسألهاست. این 

این مدعا را بیتان ام. در مجموعۀ این هشت مقاله، که در اینترنت منتشر شده، مبانی فلسفی رسیده
ام. مطالعۀ قترآن دریافتتهیک قرائت است و من این را از  ام. اما مسئلۀ دوم این است که قرآنکرده

هتا، زمین، آستمان، درخت، دهدمیکه بخش عظیمی از قرآن را تشکیل  در آیات پ رشمار از قرآن،
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تحوالت و تغییترات زنتدگی شدن و مردن گیاهان و جانداران، حیوانات، آمدوشد شب و روز، زنده
همته آیتات ختدا دیتده اقوام، گردر ماه و خورشتید و خالصته تمتام پدیتدارهای جهتان همته و 

هتای آیتات قترآن گزارهقرآن بر من آشتکار شتد کته ایتن قبیتل  در یکی از ساعات مطالعۀند. شومی
موجودات آیات ختدا هستتند. که  دهدمیاین نیست که کسی در قرآن خبر  مسألهنیستند،  اخباری

درست در همان لحظتات تجربتۀ و  کندمیاین است که کسی موجودات را آیات خدا تجربه  مسأله
. کنتدمینمودهای خداونتد قرائتت ار جهان را ۀ شهودی. کسی دارد با تجربکندمیخود را بیان 

ترتیب، متن را آورده استت. بتدینباشتد کته قترآن  تواندمیکسی جز پیامبر اسالم ک  چهحال آن
ایتن تجربته و بیتان عتین ای استت. تجربهمتوجه شدم که متن قرآن در بیشترین موارد بیان چنین 

های مختلت  قترآن خصوصتًا در ستورهشتده را . متن ایتن حقیقتت آشکارروایت و حکایت استت
یافتم. درهرحال، تنّبته بته ایتن مطلتب، کته های مکی دنبال کردم و مؤیدات زیادی برای آن سوره
این دعوی را قباًل در هیچ منبع و مأختذی است، چنین اتفاق افتاد که توضیح دادم. « قرائت»قرآن 

بحث نیست. من مطالعاتم را در زمینتۀ فصیالت این وگو جای ورود در تندیده بودم. البته این گفت
 هتاآنتدریج محصول و به دهممیدارم ادامه « قرائت نبوی از جهان»و « کالم نبوی»هر دو مسئلۀ 

 منتشر خواهد شد.

 ای باید باشد.قاعدتًا کار گسترده
 ین راه توفیق مرا یاری کند.ای است. امیدوارم در ادامۀ اآری، کار گسترده





 1دارروشنفکری دیین یا روشنفکران دین
حضور در فضتای ای به رسید مجتهد شبستری عالقهاین سند سال خبری از شما نداشتیم. به نظر می

 .عمومی ندارند
 منظورتان از فضای عمومی چیست؟

هایشتان و اندیشهآن به نشتر آرا ای است که اصواًل روشنفکران در منظورم معنای سادۀ حوزۀ عمومی
مکتوب. در دوران پس از انقتالب، صورت نشر صورت سخنرانی و خطابه یا بهپردازند. حال سه بهمی

نتد و کردمیبستیار فعتال بودنتد و ا هتارنظر خصوص روشتنفکران دینتی در ایتن حتوزۀ عمتومی به
دادند. بته نظتر دشان واکنش نشان میبیان خاص خوبه مسائل جامعه هم از منظر خودشان و با نسبت

 بسیار کم شده است. دلیل آن سه بودیرسد حضور شما از این جهت می
بتودم ت به استثنای دو سالی که به دلیل خستگی فکری و عصبی به خودم قتدری استتراحت داده 

حرفی بتزنم  نمتوامیهای اخیر در مواردی که تشخیص دادم البته از مطالعه غافل نبودم ت در این ماه
متن آدم طور کلتی هایم هم منتشتر شتده استت. امتا بتهام و صحبتام، صحبت کردهحضور داشته

من صتحبت ین و مخاطبانی هستند، خود مستمعپ رحرفی نیستم. باید تشخیص بدهم که در جایی 
نویستم و و می کنممتیای دارم یا ضرورت دارد که صحبتی را تکرار کنم. در این موارد صحبت تازه

                                                                                                                                                              

 .1175آبان  29شبستری در تاریخ  مجتهد با شهروند امروز مجلۀ وگویگفت .1
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صتحبت هتم ام و ام شترکت کتردهدر این چند ماهۀ اخیر هم مواردی را کته چنتین تشتخیص داده
شتما وضتعیت بتر ایتن، لحاظ شخصیتی کسی نیستم که دنبال تریبون باشتم. عالوهام. اما بهکرده

انتشتار  توانتاییانتد و های فراوانتی پیتدا کردهفعلی مطبوعات را هم در نظر بگیرید که محتدودیت
که جراید یا منتشتر گوییم ها مطالبی را میبسا ما در سخنرانیها را هم ندارند. چهبسیاری از حرف

اگتتر  کننتتدمی. بتته جهتتت اینکتته فکتتر کننتتدمیصتتورت تغییریافتتته چتتاپ یتتا گتتاهی به کننتتدمین
خطرتر خواهتد کموتعدیلی در متن انجام دهند و بعضی از تعبیرات را تغییر دهند، نشر مطالب جرح

ام یتا بتار هتم گفتتهانتدازد. چنتدین بود. غالب اوقات هم این تغییرات  متن را از هویتی که دارد می
موارد باعث شده استت هرحال، این مطلبی را درست و کامل منتشر کنید یا اصاًل منتشر نکنید. به

و  کنممتیام فعالیتت ردهکتتری منتشر شود وگرنه در چارچوبی که همیشه کار که از من مطالب کم
 .حضور دارم

هتم در آن حضتور شناسی روشنفکری دینی برگزار شد که شتما هفتۀ گذشته، سمیناری در باب آسی 
منعکس شد که در آنجا گفته بودید های شما داشتید اما سخنرانی نکردید. در حاشیۀ سمینار، صحبت

 .نقد شما را بشنومخواستم قائل به مفهوم روشنفکری دینی نیستید. می
گفتم کته دربارۀ خود سمینار بگویم که دوستان از من خواستند که سخن بگویم. اما من به دوستان 

شناسی آسیببودند  . اسم این نشست را گذاشتهگویندمیمستمع باشم و ببینم دیگران چه  خواهممی
بشتنویم کته ایتد بنشتینیم و گیرنتد. پت  متا بروشنفکری دینی و کسانی که تحت این نام قرار می

 .نه اینکه خودمان هم وارد گود شویم کنندمیدیگران افکار ما را چگونه نقد 

نقتد و توانستم خودم را با عنوان سمینار هماهن  کنم. مثاًل اگر سمیناری تحتت بر این، نمیعالوه
 .مکردمیشد من شاید سخنرانی دار برگزار میبررسی افکار روشنفکران دین

دار روشتنفکران دیتندهیتد زیرمجموعتۀ یعنی مشکلتان با عنوان روشنفکری دینی بود و تترجی  می
 قلمداد شویدی

جامعته دار عنوان واضحی است. کسانی هستند که با این عنوان در به نظرم عنوان روشنفکران دین
افکتار قترار شتود آرا و  انتد. اگتراند و تحت این عنوان آرا و افکارشان را اظهتار کردهشناخته شده

و به نظترم هرکدام از این روشنفکران جدا و مشخصًا نقد و بررسی شود، کار با معناتری خواهد بود 
عنتوان متبهم نتیجۀ مشخص و خوبی حاصل شود. اما عنوان روشتنفکری دینتی بترای متن یتک 

بگویند. به نظتر وانند تاست. معلوم نبود که افراد تحت این عنوان چه خواهند گفت و اصاًل چه می
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بود فضای مبهمتی شناسی روشنفکری دینی را انتخاب کرده من، فضای سمیناری که عنوان آسیب
بودم و همۀ ستخنرانی بود. به همین جهت، ترجیح دادم که مستمع باشم. در تمام طول سمینار هم 

ید تتا در مطالتب تأمتل کشرا هم شنیدم و چیزهای بسیار یاد گرفتم. اما برای خود من قدری طول 
قترار داد و بته حستاب کنم و موارد را از هم تفکیک کنم و بفهمم که چته مطلبتی را بایتد در کجتا 

ها در بطن امثال من، که سالکسی است؟ برای کسی باید گذاشت، کدام نقد یا تأیید متوجه چهچه
ل بفهمیم هتر نقتدی متوجته تأمایم، شاید ممکن باشد که پ  از مقداری این جریانات فکری بوده

سخت استت کته چنتین تفکیکتی را گونه جلسات بسیار  کسی است. اما برای اکثر حضار اینچه
نقتد. بنتابراین، بته نظترم ستمینار در کسی بود و پاسخ متوجته کتدام قائل شوند که نقد متوجه چه

 .آمیز برگزار شدفضایی ابهام

استت، اند یا چنین نقدی بر روشنفکران دینتی وارد کردهبارها گفته شد که روشنفکران دینی چنین 
شان را تنقتیح مبانیکسی است. مثاًل گفته شد اغلب روشنفکران شان چهاما معلوم نبود مورد اشاره

روشنفکر در فتالن کتتاب توانستند بگویند فالن اند. منظور از این اغلب  چه کسانی بود؟ مینکرده
بردند، اما باشند که اسم نمیمنتقدین مالحظاتی داشته  کنممیاست. فکر ار را تنقیح نکرده مبانی

آیتد کته مالحظتات از آنجتا پتیش میدر نقد علمی چنین مالحظاتی نباید وجود داشته باشد. این 
انتد. و مطرحش کرده دشومیسیاسی مطرح عنوان یک جنبش روشنفکری دینی بیش از هرچیز به

برنتد و و استم نمی کننتدمیمنتقدین مالحظته هرحال، از این جهت است که طور نبود. بهقباًل این
جهت است که به این جنبش سیاسی یا افراد لطمته و مالحظاتشان از این  گویندمیروشن سخن ن

زند. در متورد دیگتر، گفتنتد روشتنفکران علمی ضربه میکه این مالحظات به نقد نخورد. درحالی
مقتدس چیستت و بتا متتون مقتدس چگونته برختورد معنتای متتون که  کنندمیدینی مشخص ن

گونه نقدها. وقتتی  اند و امثال اینوحی را روشن نکردهشناختی ، یا مسئلۀ حجیت معرفتکنندمی
انتد شامل حال همۀ کسانی که تحت این عنوان قرار گرفته، کنندمیطور کلی صادر این احکام را به

انتد و هایی کردهها کوشتشها در ایتن زمینتهنیستت. بعضتیطور نکه واقعیت ای. درحالیدشومی
شناختی وحی مستئلۀ اصتلی بترای مستلمانان حجیت معرفاند که مسئلۀ برخی اصاًل اعالم کرده

ای، به خاطر نوعی تتأثر و تتأثیر از الهیتات مستیحی در مسألهچنین توجه قرارگرفتن در مرکز  .نیست
 .است عالم اسالم
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نقتدی ها بکنند، که تأمل کافی در نوشتهرسید بعضی از منتقدان بدون آنارد دیگر، به نظر میدر مو
درستت و دیدم این نقد در مورد بعضتی از افتراد که من میند باز هم بدون بردن نام. درحالیکردمی

 .برای برخی نادرست است

 از این موارد، موردی هم بود که مشخصًا متوجه شما باشدی
نشتویم. وگو حالت دفاع از خود بگیرد. اجازه بدهید وارد این بحث گفت خواستم اینستش نمیرا

روشنفکری و دار یا نسبت بگویم آن است که داستان روشنفکران دین خواهممیاما مطلب کلی که 
 این معنا کته پت در قرن بیستم در اروپا و امریکا مطرح شد و معنای خاصی داشت. به  داریدین

 مسألهخوبی به این نحو شناسان بهای از جامعهزمین از جهان راززدایی شد و پارهکه در مغرباز آن
نتد، بته کردمیتغذیته ای از روشنفکران مسیحی، که از منابع روشنفکری اروپتایی پرداختند، دسته

ای ایتن جهتاِن که بتررفتند. هدف از تأسی  این الهیات جدید آن بود دنبال تأسی  الهیات جدید 
و...  ، بتولتمنبونهتوفر، ، تیلتیخوپا کنند. کسانی چون کارل بارتشده یک معنایی دستراززدایی

دارانته شتنفکری دیندار یا رودیننمایندۀ شاخص این جریان بودند. این افراد و جریان  روشنفکران 
معناشتده معنتایی بتا الهتام از تعتالیم شتده و بیروحنام گرفتند. هدف اینان آن بود که به جهتان بی

کته عنتوان صتحیحش ، امتا متا پتیش از انقتالب جریتانی داشتتیم مسیحیت ببخشتند. در ایتران
بختواهیم عنتوانی انتد کته اگتر الب فعالیتت کردهروشنفکران مسلمان بود و افرادی هم بعد از انقت

اینجاستت کته ایتن بگذاریم، نام روشنفکران مسلمان مناسب استت امتا نکتته  هاآنمناقشه بر بی
لحاظ علمی و چته بتهلحاظ . چه بهکنندمیآقایان روشنفکران مسلمان یک پروژۀ واحد را دنبال ن

آنان تحت یک عنوان به نام ن متفاوت که گنجاندن همۀ های متفاوتی دارند. چناالهیاتی اینان پروژه
طور است ابهام ایجتاد چون اینروشنفکری دینی بیشتر یک تکّل  یا یک مالحظۀ سیاسی است و 

ند. مسئلۀ مهندس بازرگتان کردمیفعالیت  . مثاًل در قبل از انقالب مرحوم مهندس بازرگانکندمی
هایی ، آن بتود کته بتا دانشتگاهطالقانیو مرحوم  ل ایشان، چون مرحوم یدالله سحابیو دیگرانی مث

شتد و هتدف ایتن اعتبتاری محستوب میبیدین یک امر مطترود و  هاآنمواجه شده بودند که در 
مثل انجمن اسالمی هم با این نیتت تشتکیل  آقایان آن بود که به دین اعتبار دوباره ببخشند. نهادی
هدف عمدتًا آن بود که نشان دهد دیتن همتان شد. مثاًل رور مهندس بازرگان برای رسیدن به این 

. منتها چون این افتراد گیردمیاست، دین هم اعتبار و چون علم معتبر  گویدمیکه علم  گویدمیرا 
شتان روشنفکرانه هلوی هم شدند، اما مغز و هستۀ فعالیتپسیاسی بودند وارد مبارزه با رژیم سیاسی 

برای مبتارزه بتا رژیتم موجتود و  کردمیشریعتی بود که فکر همان بود که گفتم. مورد دیگر مرحوم 
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توان از خود استالم ایدئولوژی الزم است و این ایدئولوژی را میرسیدن به یک جامعۀ مطلوب یک 
ئولوژی اسالمی مطرح کرد برای رستیدن بته اهتداف سیاستی. ایدساخت. بنابراین، شریعتی یک 
لحاظ مصتلحت، بایتد لحاظ ایمانی و هتم بتهمعتقد بود که، هم بهشریعتی چون آدم باایمانی بود، 

 .فاوت بودمت با کار مهندس بازرگان کرد. از این جهت، کار شریعتیایدئولوژی اسالمی را مطرح 

ندارنتد. که کارهایشان هیچ شباهتی به هتم  کنندمیاما بعد از انقالب هم متفکران عزیزی خدمت 
کار دکتر اند ، گفته«عبدالکریم سرور و کمال روشنفکری دینی»، در مقالۀ آقای دکتر آرر نراقی

داشته استت. هد همواره، در کنار امر قدسی، امر عرفی هم وجود آن بوده است که نشان د سرور
سترور در چهتار تنهایی در دسترس نیست. به گمان ایشان، دکتتر گاه بهبنابراین، امر قدسی هیچ

مستئلۀ تجربتۀ این نکته را نشان داده است؛ مستئلۀ معرفتت دینتی، مستئلۀ متتون مقتدس،  مسأله
حتداقلی نامیتده . آقای نراقتی ایتن کتار را سکوالریزاستیون وحیانی و مسئلۀ ترجمۀ معارف دینی
پتروژۀ دیگتری  هم این تفسیر را قبول دارنتد. استتاد ملکیتان است. ظاهرًا خود آقای دکتر سرور

گوی ندارد و پاسخای دارند و معتقدند دین مألوف در جهان معاصر و حتی در کشور ما دیگر جاذبه
رستاند و زیتان میضترر و  هاانستاننیست و حتی در بسیاری از موارد به  هاانسانمسائل معنوی 

حتتی ارکتان اصتلی و در التزام به معنویت  گویندمیبنابراین از یک معنویت رهاشده از دین سخن 
عنوان یتک من هم، بهت. دانند. این پروژه با پروژۀ قبلی متفاوت اسهای سنتی را ضروری نمیدین

دینتی از متتون دینتی یتا از عنوان تفسیر ای، بههیچ گزاره گویممیزنم و مسلمان، حرف دیگری می
کم در دستت داریدینحقیقت ای را باید دوباره تفسیر کرد و جهان، گزارۀ نهایی نیست و هر گزاره

منظور حرکتت بته ستوی جهان بهآن از  تبعادیان ابراهیمی یک تفسیرگری دائمی از متون دینی و به
به خداست و مسئلۀ اساسی استالم معنای معناهاست که خدا باشد و معنویت مورد نظرم هم مقید 

کته دانم و نه ختود وحتی. چنانوحی میرا محصول  دانم و نه وحی و قرآنرا هم دعوت به خدا می
هنتوز، بتیش از  ام. یا مثاًل آقای دکتر کتدیوردادهتفصیل توضیح به مدرسهنامۀ در شمارۀ اخیر فصل

 .کنندمیفقهی یا فقه جدید تأکید هرچیز، روی تهذیب و تنقیح موضوعات و مسائل 

نکته ایگنجنتد. رو هستیم که تحتت یتک عنتوان نمیها و مطالب متفاوتی روبهبنابراین ما با پروژه
انقتالب هایی را ردی  کنیم و بگوییم این تعداد افراد قبل از انقالب و این تعداد آدم بعتد از بیاییم نام

است تت بسیار ها این کار بسیار باب شده اند تت متأسفانه در این سالعضو مدرسۀ روشنفکری دینی
ولتی دیگتران دینتی بنامنتد،  آمیز است. بعضی از آقایان اصرار دارند کارهتایی را روشتنفکریابهام

 .چنین اصراری ندارند
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بدهیم بعضی هایی بگیریم و نشان مشترکممکن است در بعضی جاها بتوانیم میان این افراد مخر 
 .دانستتوان آنان را یک جریان مشترک است، اما نمی هاآنمسائل یا بعضی نتایج میان 

سیاسی های دار یا برخی از احزاب و گروهبه روشنفکران دینمندان ای از عالقهنکتۀ دوم اینکه پاره
صتحنۀ هتای سیاستی معّینتی را در ، با پالکارد روشتنفکری دینتی، افتراد یتا جنبشکنندمیسعی 

نهضتت زنتد. رشتد سیاسی نگه دارند. به نظر من، این کار به یک نهضت فکری علمی ضتربه می
استت. یک نهضت سیاسی تابع معیارهتای دیگتری  ای معیارهاست و رشدفکری علمی تابع پاره

آن امتور شاید برای یک نهضت سیاسی اموری اخالقًا جایز باشد، ولی برای ترویج یتک اندیشته 
زدن این دو با اخالق علم متفاوت است و گرهورزی لحاظ اخالقی جایز نباشد. اخالق سیاستبه

اگتر  دشومیخویی او به حساب همه نوشته . اگر کسی تندخویی کند، تندکندمیمشکالتی ایجاد 
سیاستی بته آینتد. اگتر آن حرکتت کسی خود را نقدناپذیر نشان دهد، همه نقدناپذیر به حساب می

کته درحالی. دشتومیخورده تلقتی طور طبیعی آن حرکت فکری هم شکستشکست بینجامد، به
الهیاتی تنهتا بته هنگی و معرفتی و هیچ ارتباط منطقی بین این دو وجود ندارد. پیشرفت مسائل فر

بختورد، تحتوالت کننده مبتنی نیست. وقتی این استدالالت با امور دیگر پیوند قوت استدالل بیان
بنتابراین، بته نظترم گتذارد. ناخواه بر پیشرفت مسائل فرهنگی معرفتی هم تأثیر میدر آن امور خواه

دار عضو حزبی روشنفکر دینر بشود. حاال یک دار کاماًل آشکاباید صحنۀ فکری روشنفکران دین
هم کرد بسیار خوب است. همۀ هم بود، مؤید یک جریان سیاسی بود، جهاد سیاسی و نقد قدرت 

بایستت در ، میدشتومیبه اندیشه . اما آنهه مربوط کنیممینوعی جهاد سیاسی و نقد قدرت ما به
کادمیک پیگیری شود نه در فضاهای سیاست  .زدهفضاهای آ

عنوان یتتک طلبانه هتتم بایتتد در جتتای ختتود، بتتههتتای اصتتالحهتتای سیاستتی و حرکتجنبش
هتای طلبی و فعالیتمیتان حرکتت اصتالح گتویممیسیاسی، مورد بررسی قترار گیرنتد. نحرکت 

هتا هتم بایتد هایی وجود دارد. خود ایتن پلدار هیچ نسبتی نیست. به گمان من پلدینروشنفکران 
نفسه قرار بگیرد، اما حرف من این استت کته اندیشتۀ فلستفی یتا الهیتاتی نبایتد در فیمورد توجه 

 .زده طرح شودسیاستفضای 

حداقل انستجام دار هم رسد اگر وجه سیاسی را در نظر نگیریم، حتی مفهوم روشنفکران دینبه نظر می
کته گفتیتد هتیچ نقطتۀ ور طکته همتان دشتومیهای متفاوتی تجزیته را نخواهد داشت. سون به پروژه

معنتای محتدود کلمته و طرفتداری از اشتراکی با یکدیگر ندارند. حاال الزم نیست وجه سیاسی را بته 
دار هرسه بوده از وجته روشنفکری دینی یا روشنفکران دینحزب خاصی بگیریم. اما به نظرم اثرگذاری 
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جهت انستجامی بترای روشتنفکران دینتی از این  دشومیاید که موافقاش بوده است. آیا شما سیاسی
 قائل شدی
سیاستی انسجامی قائل شد، اما نه تحت عنوان روشنفکری دینی و نه از نظر  دشومیمعتقدم 

 .این کارها

 

عنتوان اجتمتاعی پس شما تنها با این عنوان مشکل داریدی برای من عنتوان روشتنفکری دینتی یتک 
زیادی با هم دارند بته یتک نتام ند اشتراکات کردمیکه فکر  است. ذهنیت اجتماعی تعدادی از افراد را

عنتوان روشتنفکری دینتی تنهتا ارزش روشنفکری دینی بتوده استت. بنتابراین،  °نامیده است و آن نام
 .اجتماعی دارد

فکتر  کننتدمییی کته از ایتن نتام دفتاع هاآنقبول دارم، اما این عنوان باید یک مسّما داشته باشد. 
بته این نام محتوای معرفتی و دینی خاصی دارد که در همته مشتترک استت. ِاشتکال متن  کنندمی

اند که فکر قائلگردد. طرفداران عنوان روشنفکری دینی معنایی برایش همین محتوای خاص برمی
بررستی افکتار و ، ولی واقعیت این نیست. اگتر بته نقتد و کنندمیهمه این معنا را تعقیب  کنندمی

است اما اگر قترار دار پرداخته شود، بسیار خوب ها یا رویکردهای سیاسی روشنفکران دیناندیشه
خیلتی از اشتتباهات در لحاظ سیاسی افرادی را تحت عنوان روشنفکری دینی قرار دهنتد باشد به

 .باب معرفت به وجود خواهد آمد

اغلتت  قتتی شتتود، خواهنتتد روشتتنفکری دینتتی یتتک جریتتان سیاستتی تلکستتانی مثتتل شتتما، کتته نمی
های متا، کته نته دانشتگاه. به نظر شما با وضعیت فعلی کنندمیشدن این جریان را توصیه دانشگاهی

بته  توانتدمیدار روشتنفکران دیتن، ستنت کننتدمیهای علمی را قبتول سنتی علمی دارند و نه سنت
خاطر این بود کته دار بهتأثیرگذاری روشنفکران دینخصوص که جریان دانشگاهی موفقی بدل شودی به

 .آنان روشنفکر حوزۀ عمومی بودند
دانشتگاه نظام دانشگاهی ما متأسفانه چنین عمل کرده کته مباحتث روشتنفکران دینتی از محتیط 

بر مشکالت سیاسی، که مانع از است. عالوهبعد از انقالب تشدید هم شده  مسألهبیرون بیاید. این 
کادمیک هتتایی کتته دیگتر آن استتت کتته بتترای حوزهمتتانع عمتتدۀ  ،دوشتتمیها شتدن ایتتن اندیشتتهآ

تعریت  نشتده استت. معلتوم دانشگاهی کرسی و فضای  کنندمیدار در آن فعالیت روشنفکران دین
دانشتکده بررستی کترد. متثاًل  در کتدامبایستت نیست هرکتدام از مطالتب روشتنفکران دینتی را می

و عقالنیتت یتا بته هرمنوتیتک یتا معنویتت دار به قتبض و بستط معرفتت دینتی روشنفکران دین



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 111

شود. قاعدتًا بایستت در دانشتکدۀ در کدام دانشکده بایستی تدری   هاایناند. معلوم نیست پرداخته
ام گتروه علتوم . اخیترًا شتنیدهدشتومینهای علوم قرآنی تدری  شود که فلسفه یا الهیات یا دانشکده

تدری  کنند. آن هم خاطرجمع نیستم که چته حد هرمنوتیک قرآنی دانشکدۀ الهیات قرار است دو وا
جدید آمد بتر ستر ستایر موضتوعات مشتابه هتم . معلوم نیست بالیی که سر کالم کنندمی تدری 

 خواهد آمد یا نه؟

ها دانشتگاهدار آن باشتد کته در شتدن مباحتث روشتنفکران دیتنبنابراین اگر منظتور از دانشگاهی
خاطر اینکته . هتم بتهدهنتدمیها به چنتین مبتاحثی اجتازۀ طترح ناهتدری  و بحث شود، دانشگ

خاطر اینکته چنتین های ما بسط پیدا نکرده است و جا برای چنین مباحثی ندارد و هم بتهدانشگاه
است. بنابراین پیشنهادم ها با مشکل مواجه وبوی سیاسی دارد حضورر در دانشگاهمباحثی رن 

کننتدگان و معنا که هتم بیاناهی شود، اما خار  از دانشگاه. به این آن است که این مباحث دانشگ
کتادمی و دقتت هم مخاطبان این مباحث می نظتر مقیتد کننتد و هتم از بایست خود را به اخالق آ

 .باشندزده پرهیز کنند و هم مستمعان و مخاطبان دنبال حقیقت فضای سیاست

آن از نقتدهای گتردد. ارزیتابی برمی اسی دین و مدرنیتتهشنآخرین سؤالم باز مربوط به سمینار آسی 
شتناختی، منظتر جامعهپتور کته، از یجالئخصوص نقد خانم شریعتی و آقتای شده سه بودی بهمطرح

 .عامه را مورد نقد قرار دادند داریدینغفلت روشنفکری دینی از 
فیلستوف نگاه کنتد. ولتی یتک متألته یتا یتک  شناس حق دارد به مسائل از این منظریک جامعه

انتزاعتی سری مستائل طور نگاه کند. چون یکبه مسائل این تواندمیشناس نراحتی یک جامعهبه
نخواهتد هستند که تا حل نشوند و جوابشان به شکل صریح گفته نشود، مستائل انضتمامی حتل 

انضتمامی اگتر مستائل در حتد  شد. مسائل انضمامی ممکن است از نظر علمی مهم باشتند، امتا
کرد. بنتابراین نفوذ نخواهد  دشومیها به آنجاها که تفکر دینی در آنجاها ساخته بررسی شود، پاسخ

 .سری مسائل انتزاعی ضروری استپرداختن به یک



 1معنای معناها وجویدر جست
 وگو با محمد مجتهد شبستری شرح یک زندگی فکری و عملی در گفت

هدیچ عندوان دیردری قدرار اش در قالبی خاص به نام روشنفکری دینی یا نواندیشدی دیندی ویدا دارد که فکر و اندیشه تأکید
گیرندد. دغدغدۀ امدروزینش، باشند، معنا را از فکدر میکه معنادهنده به فکر ها، بیشتر از آننریرد. معتقد است که ای  قالب

آوردن معنایی در زنددگی اسدت. مواجهدۀ محمدد مجتهدد شبسدتری بدا دستبهدان مسلمان، فهم اسالم برای در مقام الهی
در عرصدۀ نهدادن های مختلفی بوده اسدت: از تکمیدل دروس حدوزوی تدا گامجهان مدرن، البته واجد دورهاندیشۀ دینی و 

بدر اید ، او از گدذارد. عدالوهمیندامش « الهیدات تفهمدی»روشنفکری دینی و، در چند سال اخیر، اتخداذ رویکدردی کده 
دد وجدودی از ایمدان و  جدید به دی  آشنا کرد. تلقی فردینخستی  کسانی است که خوانندۀ ایرانی را با رویکرد هرمنوتیکی 

 هدای متمایزکننددۀ، از ویژگیکنددمیهای اجتمداعی هدم سدرایت انسدانی، کده بده کوشدشدر زندگی « معنای دینی»توجه به 
و  در حوزۀ علمیدۀ قدمهد شبستری را از دوران کودکی او شروع کردیم، به دوران حضورش وگو با مجتاوست. گفتاندیشۀ 

اجتماعی او تدا انقدالب اسدالمی و نماینددگی در مجلدس های سیاسی و پرداختیم، با فعالیت سپس عزیمتش به هامبورگ
بررسی سیر تطور کارنامۀ فکری و علمی او ادامه دادیدم. تدالش کدردیم وگویمان را با گفتاول پس از انقالب همراه شدیم و 

اید  مصداحبه، وگویمدان آمیختده بده نقدد هدم باشدد. سدخنان مجتهدد شبسدتری، در ای پدیدد آیدد گفتکه مجادلهآنبی 
                                                                                                                                                              

؛ تتاریخ انتشتار اینترنتتی: 9213، استفند اندیشۀ پویاماهنامۀ رحیمی، خجسته رضا و توکلیان کنندگان: جاللمصاحبه  .1
 .9212 فروردین 91 شنبه،سه

 ویتا ابهتام با شده، چاپ که وگو،گفت از مواردی شد سبب مالحظات از ایپاره به پویا اندیشۀ ماهنامۀ ناپذیراجتناب التزام
خل ایجاز  هتاابهام آن تتا شده اضافه وگوگفت متن به توضیحات از ایپاره یدخوانمی سایت در که متن این در. شود برگزار م 

 . شود برطرف حدودی تا ایجازها و



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 118

تری، در . محمدد مجتهدد شبسدکنددمیمدنعکس های او در ای  دوره و مفاهیمی چون معنویت و معناگرایی را مشغولیدل
. بدرای همدی  هدم پروسدۀ کنددمیزدنی سدخنان خدود را گزیدده و اصدالح سالری، همچنان با وسواس و دقتی مثدال 11

و بده تر از آن بود که در حدس و گمانمان آمد: چهار مداه پدیش آغداز شدد کردن مت  آن بسیار طوالنیوگو با او و نهاییگفت
 و بلکه برای بازخوانی و اصالح آن.وگفقت برای گفتهشت جلسه دیدار کشیدن نه

و تتان بته دنیتا آمدیتد. لطفتًا از کودکی در شبستتر 3135جناب آقای مجتهد شبستری شتما در ستال 
  محیطی که در آن کودکی شما شکل گرفت کمی برایمان بگویید.

بودم ساله گذراندم. پنجیم. کودکی پ رتالطمی را از سر کردمیکودک که بودم در شهر شبستر زندگی 
مصتادف نقل مکان کردیم. آن زمان  ناچار از شبستر به تبریزکه مادرم مبتال به بیماری سل شد و به

تتا متن و ام با درشکه از تبریز بته شبستتر آمتد ها. داییبود با اشغال منطقۀ آذربایجان توسط روس
بودنتد و دیتدیم کته در طتول راهمتان اردو زده ها را میروسخواهر و مادرم را به تبریز منتقل کند. 

وجتود نتدارد. داد که دلیلتی بترای تترس ام افسر ارتش بود و به ما قّوت قلب میترسیدیم. داییمی
کترده بتود. یکتی از بیماری مادر از یک سو و انتقال پدر از شبستر به تبریز مسائل زیادی را ایجاد 

دولتتی و حکتومتی در را رها کردند و به تبریتز رفتنتد اذیتت و آزار عوامتل  دالیلی که پدرم شبستر
منطقه برای خودر قائتل عنوان حاکم شرع در شبستر بود. ایشان نوعی ِاعمال والیت و اتوریته به

در  دینتی داشتت و ایتن کاریزمتاای کاریزمای تافتند. پدرم گونهچنین چیزی را برنمی هاآنبود، اما 
کرد. خاطرۀ تلخی بود و زنتدگی مواجهۀ دیگران با ایشان مشهود بود. پنج سالم بود که مادرم فوت 

 پتدر در محتیط مادر را اتوریتۀ قتویگاه و آرامش کودکی محروم شدم. خأل ما مختل شد. از تکیه
ر کرد.  خانه پ 

کردیتد. از هم همتین مستیر را انتختاب که بعدًا شما پدر شما از عالمان دینی آذربایجان بودند، همچنان
 اعتقادات و رویکرد مذهبی پدرتان اگر ممکن است، بیشتر توضی  دهیدی 

شتاگردان بله، پدرم از شبستر به نج  رفته بود تا علوم دینی و اسالمی بخواند. در نج ، ایشتان از 
بود. پدرم نزد ایشان و دیگران تتا حتد  بود که مرجعی ضد مشروطه مرحوم آسید محمدکاظم یزدی

شبستتر رستالۀ عملیته داشتت. محمتدکاظم اجتهاد درس خوانده بود و بعدها در ایام اقتامتش در 
ود و در جبهتۀ محمتدکاظم جبهتۀ آخونتد نبتبود. پدر ظتاهرًا در  عصر با آخوند خراسانییزدی هم

معتقد بود که فرزندان خودر و فرزندان کستانی اند. او یزدی بود. در نج  پدرم تدری  هم داشته
شتد بماننتد پت  بایتد سواد هم که نمیبخوانند. بیکه متدین هستند نباید در مدارس دولتی درس 

تأستی  کترد کته از وزارت « علمیته»نتام  ای بتهمدرسته شتد. او در تبریتزای تأسی  میمدرسه
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ای از شتد. پتارهنامته هتم بته کستی داده نمیمدرسته گواهیوپرورر امتیاز نداشتت و در آموزر
شتد. شتد در آن مدرسته داده نمیوپرورر داده میآمتوزرهای رستمی هایی که در مدرسهدرس
عی شهر تبریز جتدا کترد و شتاگرد شدم، پدرم مرا از محیط اجتماهشت ساله که ترتیب هفت یا بدین

 شدم. همین مدرسه

  شد و شیوۀ مدیریتش سه تفاوتی با دیگر مدارس داشتیهایی ارائه میدر این مدرسه سه درس
بتود.  هتااینشد فارسی، عربی، تتاریخ، جغرافتی و ریاضتیات و ماننتد هایی که تدری  میدرس

مدرستۀ متا اصتاًل نبتود. ورزر هتم نداشتتیم. موسیقی، که در مدارس دولتی روا  داشت، در اما 
هایی کتته بتته ایتتن شتتد. بهتتهو شتترعیات اهمیتتت داده می مقتتابلش بتته دروس دینتتی و قتترآندر 

هایشتان را در متدارس دولتتی هایی بودند که اعتقاد داشتتند نبایتد بههآمدند از خانوادهمیمدرسه 
گرفت، اما مدرکی هتم در ز کالسی به کالس دیگر صورت میدر این مدرسه اگرچه ارتقا ابگذارند. 

بترای فرد بود. حتی زنگی هم به دیوار نبود که نبود. بسیاری امور خاص آن مدرسه و منحصربهکار 
صتدا زد و رفتن به کالس زن  بزنند. چوبی وجود داشت که مدیر مدرسه چتوب را بته دیتوار متی

آنجتا تمام شده است و باید بته کتالس بترویم. تمتام آداب فهمیدیم که ساعت تنف  و می کردمی
آقتایی بتود ایم. مدیر آنجا یم که از دیگران جدا شدهکردمیمتفاوت بود. در داخل مدرسه احساس 

مدیری بتود. از آن کردۀ علوم جدید نبود و بیشتر مطالعات اسالمی داشت. آدم خوب و که تحصیل
 متدینان انتخاب شوند.هایی از میان . سعی شده بود معلمگذاشتهای گلدانی هم سرر میکاله

سگونته فرقۀ دموکرات در آن منطقته  ورینگاه پدرتان، که شخصیتی مذهبی بودند، به اقدامات پیشه
 بودندی وری و فرقۀ دموکرات میبودی طبیعتًا باید بسیار ناراضی از اقدامات پیشه

ا نگرانتی زیتادی از تستلط حتزب دمتوکرات در آذربایجتان وجتود داشتت. همته و بله، آن روزهت
کتته وقتتتی ارتتتش بتترای  رودمتتیخصتتوص علمتتا منتظتتر تغییتتری در وضتتعیت بودنتتد. یتتادم نبتته

فرقۀ دموکرات از تهران راه افتاد، سران فرقۀ دموکرات علمای معروف شهر و ازجمله پدر سرنگونی 
ت کننتد کته اگتر متا را بته رستمیت نشناستید، بایتد از شتهر را دعوت کردنتد تتا اتمتام حجتمن 

را تترک کردنتد.  بروید. به همین جهت نگرانی فراوانی وجتود داشتت. برختی علمتا تبریتزبیرون 
 هم که ارتش وارد تبریز شد، علما پیشاپیِش مردم از ارتش استقبال کردند.وقتی 

 شی داشتندی لحاظ معنوی و سنتی پدرتان سه گرایبه
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نشستت و پدر دو ویوگی بتارز داشتت. اول اینکته بستیار اهتل بحتث بتود و گتاهی تتا صتبح می
نتتد درگیتتِر کردمیدیتتدم کتته پتتدرم بتتا اشخاصتتی کتته بتته او مراجعتته می . در تبریتتزکتتردمیبحتتث 

. زمانی کته های دینی ایشان بودشد. ویوگی دیگر پدر ریاضتجدی، تند و طوالنی میهای بحث
آشتنا شتدم کته فرزنتد حتا  شتیخ  مباحثه به نام آقا شیخ احمدم با یک همکردمیتحصیل  در قم

، استاد معنوی حوزۀ علمیۀ قم، بود. شیخ احمد به پتدرر گفتته بتود کته بتا فرزنتد تهرانیعباس 
مباحثته شتده استت و پتدرر بته او گفتته بتود کته بتا میترزا هم قای شبستتریمیرزا کاظم آحا  
ها بود. حا  شیخ عباس نقل کرده بتود شبستری در نج  آشنا بودم و او اهل برخی ریاضتکاظم 

الستالم نجت  در یتک قبتر پدرم از دوستانش در نجت  خواستته بتود او را در گورستتان وادیکه 
اِلًحا»بگذارند و این آیه را برایش بخوانند: الی خ ل  ص  م  ع 

 
ي أ لِّ ع  وِن، ل  ِجع  بِّ ار  مضتمون ایتن آیته «. ر 

خواهند بینند، از خدا میاست که افرادی هنگام مرگ یا پ  از آن وقتی نتیجۀ اعمالشان را میاین 
گفتته ایتن آیته ه و میکتردمین کار را دوباره به زندگی دنیا برگردان تا نیکوکار شوم. پدرم ایکه من را 

 برایش را بخوانند تا متنبه شود.را 

 اندیش داشتندی ای مرگپس پدرتان بیشتر روحیه
هتم رسید. پدر عالقه داشت که من در آینده حتمًا علوم دینی بخوانم. برای همتین چنین به نظر می

است، بترای های ادبیات عرب ، که ازجمله کتابتصریفبر دروس مدرسه از کتاب در منزل عالوه
خودر به مسجد ببترد . خیلی عالقه داشت که من را با کردمیونحو تدری  من خصوصی صرف

شتوم. در یکتی از مستجدهای های دینی آشنا هایش بنشینم تا با فضای سخنرانیو پای سخنرانی
. کتردمید و ستخنرانی خوانمیر مدرسۀ طالبیه واقع بود، نماز ، که د«یا علی»به نام  معروف تبریز
شتد. گتاهی ستخنانی از ایشتان میهای ماه رمضاِن ایشتان جمعیتت زیتادی جمتع در سخنرانی

ته یتا ده . بر کردمیاما نقد  کردمیشنیدم که ضد خلفا بود. لعن نمی تشیع تعصب داشتت. وقتتی ن 
ماه رمضان بعد از اقامۀ نمتاز جماعتت بود. پدر در  کسرویساله بودم، دورۀ گسترر افکار احمد 

که بگوید کسروی باید ترور شود و پرداخت. نه آنمیرفت، به رد مطالب کسروی وقتی به منبر می
گفت. مطالب کسروی را نقل و سپ  رد چنین سخنانی نمیاصاًل  هااینمهدورالدم است و امثال 

 کسی است.را ببرد. اما کسی نبود که نداند منظور ایشان چهن اینکه اسم کسروی بدو کردمی

 با این توضیحات، پدرتان یک روحانی خطی  و البته کاماًل سنتی بودند. درست استی 
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کته هایی هم داشت. اصاًل با این هدف مدرسته تأستی  کترده بتود حال نوگراییالبته ایشان درعین
هتای خانوادهسواد در خانه نگه ندارند. معتقد بود که این کودکتان در ود را بیهای خها بههمذهبی

هتای علمتی و بحثوبیش مسائل هایش نیز کممذهبی باید حتمًا سواد داشته باشند. در سخنرانی
ینش انقتالب مستتمعدر هایش غالب بود. کوشش داشت شد. وعظ بر سخنرانیکالمی مطرح می

 کند.روحی و معنوی ایجاد 

 بنابراین، دوران کودکی و نوجوانی شما در غیاب مادر و زیر سایۀ تربیت مذهبی پدر سپری شد. 
 ساله بودم که پدرم هم فوت کردند.بله، دوازده

بتر در کودکی، مادر را از دست دادید و در نوجوانی پتدرتان را. گویتا بستیار زود پدیتدۀ شترش تتأثیرش را 
 زندگی شما گذاشتی 

هتایی رنجگذاشتتم. م که البته اسم شتّر روی آن نمیکردمیدقیقًا. من آن زمان رنجی را تجربه  بله،
شتّر در کتار شد، اما تفسیر ها آزرده مییم. روح از آن رنجکردمیشد و ما هم تحمل بود که وارد می

 نبود و تمامًا تجربۀ رنج بود.

 اشتیدی در کودکی، الگویی از میان اطرافیان و خانواده د
فکتر او چیز را با الگوی من پدرم بود. نه اینکه الگوی انتخابی باشد، بلکه الگویی اتوریتر بود. همه

  سنجیدیم.و دستور او می

کته دیدیتد، دوستت داشتتید رفتید و تأثیرگذاری ایشان را در روح مخاطت  میوقتی پای منبر پدر می
 شدی خاط  برقرار میجای ایشان بودید و این نسبت میان شما و م

 م من هم در آینده قاعدتًا همین مسیر را خواهم رفت.کردمینه، اما فکر 

تحصتیل نجتا هماای که ایشان تأسیس کرده بودند دایر بود و شتما در آیا پس از فوت پدر هم آن مدرسه
 خود را ادامه دادیدی 

خودمتان دم عصتیان کتردم و بته مدرستۀ بعد از فوت پدر با اینکه مدرسه دایر بود، من با اختیار خو
فامیتل پیشتنهاد ماندم تتا اینکته  نام کردم. سه سالی در تبریزنرفتم. در مدرسۀ دولتی فیوضات ثبت
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بماند. لذا تصمیم بر کردند، چون پدر از علمای معروف آذربایجان بودند، چراغ خانۀ ایشان روشن 
 بروم. این شد که من به قم

 فرض ذهنی وارد قم شدیدی تصمیم شخص خودتان هم بودی با سه نگاه و پیش
رفتتن متن تصتمیم فامیتل بتود. تنهتا راهتی بتود کته  . قمکنممیدانستم چه خودم دقیقًا نمی

پای من وجود داشت. پدر و متادر فتوت کترده بودنتد و تقریبتًا تنهتا راهتی کته فامیتل پیش 
ساله بودم که از به قم بروم. من هم سن زیادی نداشتم. تقریبًا چهاردهاین بود که پسندیدند می

نوعی ادامۀ همان محیط خانوادگی ما بتود. تصتویرم از حتوزۀ رفتن به قم بهبه قم رفتم.  تبریز
خواهند خودشان اهل سعادت بشوند و دیگران را به بود برای کسانی که میعلمیۀ قم فضایی 

ام انتد، داشتتهتصورم این بود که سعادتی بیش از دیگران، که دانشتگاه رفتهسانند. سعادت بر
خطا بود(. برای اقامت به مدرسۀ حجتیۀ قم منتقل شدم. آقایان جتوادی )البته این تصورات 

و بستیاری دیگتر آنجتا  ای، اخوان خامنته، ابراهیمی دینانی، باهنررفسنجانی، هاشمی آملی
انفرادطلبی، که از اول در من بود، موجتب شتد در طبقتۀ دوم مدرستۀ حجتیته بودند. روحیۀ 

بتود و  به من دادنتد کته اهتل تبریتزای هم حجرهبگیرم. بعدًا البته یک همنفره ای یکحجره
 و رفیق خوبی هم بود.پخت غذاهای خوبی می

 بود. الله بروجردی زمان با حضور قدرتمند مرجعیت آیتهم اقامت شما در قم
آمتد. بته حستاب می پتدر حتوزۀ علمیته اللته بروجتردیبله. وقتی من به قتم رفتتم، مرحتوم آیت

ای معنوی بتر همتۀ ارکتان حتوزه داشتت کته قبتل و بعتدر دیگتر نظیتر نداشتت. سیطرهایشان 
تترین اتوریتتۀ تنها در قم که در سراسر ایران و بلکه در سراسر عالم تشیع بزرگبروجردی نهالله آیت

عنوان پتتدر لکتته بتتهعنوان پتتدر حتتوزۀ قتتم، بتنها بتتهها ایشتتان را نتتهبتتود. بنتتابراین، طلبتتهدینتتی 
صورت خصوصتی بته دیتدار ایشتان رفتتم های گوناگون بهشناختند. چند بار به مناسبتمیتشیع 

 های بااستعداد داشتند.ایشان گوشۀ چشمی به طلبهو 

 دیدیدی الله بروجردی را سگونه میرفتار سیاسی آیت
قتتوی بتتود کتته رابطتتۀ قتتدر اللتته بروجتتردی شخصتتیت خاصتتی داشتتتند. اتوریتتتۀ ایشتتان آنآیت

زد. تقریبتًا همته عنوان یتک رهبتر دینتی، نمتیای بته ایشتان، بتهلطمه ایشان با حکومتسیاسی 
بته قتم آمتد و در منتزل ایشتان  بودند که امور دینی مطلقًا دست ایشان است. یک بار شتاهپذیرفته 
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شتد، تمتام می اللته بروجتردیتتی درس آیتدیدارشان رفت. دو سه بتار دیگتر هتم در حترم وقبه 
را مالقات کردند. تا جایی که به یاد دارم این دیتدارها بته اتوریتتۀ آقتای بروجتردی لطمته یکدیگر 

های دو هتزار و پانصدستاله و البته هنوز نه جشن هنر شیراز برگزار شتده بتود و نته جشتنزد. نمی
نگرفتته ه تغییر تاریخ و نه خیلی چیزهای دیگر و آن نگاه منفی علیه شاه شتدت انقالب سفید و ننه 

 بود.

هتایی بتا مخالفتبه برخی اتفاقات و تحوالت محتدود شتده بتود. مثتل حال، فضای حوزه نسبتبااین
  گشتیبروجردی برمیالله بودن به اتوریتۀ آیت. این بستهتدریس فلسفه توس  مرحوم طباطبایی

تحتت فشتار  گفتن مرحتوم طباطبتاییبله. در حوزه، آزادِی عمل زیادی وجتود نداشتت و فلستفه
گرفته بود. البته ممنوع نبود، اما چون رونق گرفته بود زیر فشتار قترار گرفتت. ایتن برخوردهتا قرار 

گتاهی ایشتان بتود. آیتااگتر بته دستتور مستتقیم آیتحتی  اللته للته بروجتردی نبتود، حتمتًا بتا آ
بسیار به حفظ عظمت روحانیت معتقد بود. نقل شده که وقتی فداییان اسالم در صتحن بروجردی 

و مستتجد امتتام بتتا ستتخنرانی ختتود طتتالب را بتترای پیوستتتن بتته حرکتتت ختتود دعتتوت فیضتتیه 
ای کته صحن و مدرسۀ فیضتیه دور کترد، عتدهرا از  هاآنشد که هیچ نوعی نمیدرحالیند، کردمی

را از قتم  هتاآنرا زدنتد و پتای  هاآنبودند به مدرسۀ فیضیه ریختند و  الله بروجردیآیتمنتسب به 
که در مجل  درس فقه خود گفته بتود  کردمیالله بروجردی نقل یکی از آقایان از آیتقطع کردند. 

مخال  هستند و منظورشان از بستاط، بستاط حتوزه « بساط»فداییان اسالم، با این  یعنی، هااین
اللتته بروجتتردی معتقتتد بتتود چیتتزی بتته نتتام دستتتگاه حتتوزۀ روحانیتتت و مرجعیتتت بتتود. آیتو 

ستت کته عتالم تشتیع را هاآنروحانیت و مرجعیتت وجتود دارد و یتک نفتر هتم در صتدر علمیۀ 
 .کندمیهدایت 

 ر اقدام سیاسی توس  روحانیون مخالف بودندی یعنی ایشان با ه
مداخلته کشیدند کته درواقتع البته ایشان خودشان سیاسی بودند. گاهی خط و نشان برای شاه می

 نوعی تقسیم کار شده بود و درهرحال او انقالبی نبود.در سیاست بود. اما گویا به

مصتدق توانستتید احتمتااًل نگتاه مثبتتی بته میالله بروجردی بودید، بنابراین نشما اگر تحت تأثیر آیت
نگتران از برقتراری الله بروجردی، با این نقد که مصدق در مقابل حزب توده نایستاده، داشته باشید. آیت

  حکومت جمهوری و منتقد مصدق بودند.
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بتودیم. رار گرفته ق در همان شرایط، برخی طالب جوان ازجمله خود من تحت تأثیر حرکت مصدق
که در نگاه آید که همان زمان هم برایم مهم بود به نظرم می گونهاین، کنممیاآلن که به آن تاریخ نگاه 

دانستتیم کته میشتده را یتک مقتام تثبیت مصدق، رأی مردم و انتخاب مردم مهم استت. متا شتاه
متردم نتدارد. مصتدق ت شده و ربطی به خواست و رأی سلطنتش به هر دلیل با قدرت پدرر تثبی

تعار  مصدق و شاه اما کسی بود که با رأی و خواست مردم روی کار آمده بود. به این جهت، در 
 هاانستانانتختاب و  هاانستانشتدیم. متا مصتدق را مظهتر حرمتت به سمت مصدق کشتیده می

ایتالتی و والیتتی، بته هتای جریتان انجمن طور کلی مطلوب ما نبود. بعتد ازدیدیم. سلطنت بهمی
آن زمان این بود که چترا رفته بودیم. ازجمله انتقادات ایشان در  الله ]امام[ خمینیمناسبتی نزد آیت

دانستتند. موضوع را خیلی بد میقانون اساسی را تغییر دادند و شاه فرمانده کل قوا شده است. این 
را دستت گرفتته بتود ناراحتت بودنتد. ها وپایش را باز کرده و همۀ قدرتاینکه شاه دست ایشان از

 هنوز سخنی از برانداختن سلطنت نبود.

 الله بروجردیی ها، باالخره شما به مصدق گرایش داشتید یا آیتدر این کشمکش
کتنم، را استتنباط  یدقت نظر آقای بروجردتوانستم بهوسال زیادی نداشتم و نمیمن آن زمان سن

بترای ای یم کته ایشتان در آن گیترودار انگیتزهکردمیبودم. درمجموع، استنباط  اما طرفدار مصدق
بروجتردی اینکه طرف مصدق را بگیرند ندارند. شهربانی قم هم در زمان مصتدق متدتی بتا آقتای 

قتم کارهتای ای نفتی، یعنی عوامل انگلستتان، بودنتد( در ا )که ظاهرًا تودههایدرافتاده بود و توده
یادم هست کته های ایشان مؤثر بود. گیریهمه در موضع هاایندادند که ای انجام میکنندهتحریک

، کته ایباقر کمرهو حا  میرزا  اکبر برقعییک روز در قم سروصدا شد. گفته شد آقایان سید علی
گردند. عدۀ زیادی، که برمیاند، دارند ها در وین شرکت کردهالمللی کمونیستدر انترناسیونال بین

گرفتنتد و بتا ستالم و صتلوات را  هتااینرفتنتد. دور  هاآنها بودند، به استقبال ایهمه طرفدار توده
نشین با آقای برقعی هم ؟توجیه کردشد را چگونه می هاایناتفاق افتاد.  هاییبردند حرم و سخنرانی

 اللته بروجتردی در قتمای در زمان آیتکنندهها بود و هوادارانش کارهای تحریکایها و تودهچ 
حال تمایل قلبی متن در درعینشد. ولی ناراحت می هاایناز همۀ  دادند. آقای بروجردیانجام می

 بود. مسائل سیاسی به سمت مصدق

ستمت تری هم به خود گرفت و از نگاه سنتی بته های عمیقتر شد و الیهاز سه زمانی نگاهتان متفاوت
 گرانه سوق پیدا کردیدی مطالعات دینی پرسش
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بته های جدیتدی را ه در بیان دین باید رورمرور به این فکر رسیدم کدرون همین تفکر حوزوی به
مکتدب و  مکتدب اسدالمروشنفکری بود که آن زمان در مجلۀ کار برد. این هم نتیجۀ یک رویکرد نیمه

کرده بتودم کته متجلی شده بود. من و امثال من وابسته به آن جریان بودیم. من همان زمان درک  تشیع
به خوانتدن کتردم تتا های حقوقی تهیه کردم و شروع ی خیلی مهم است. از تهران کتابمسائل حقوق

را، کته در اواختر  المجلده بدانم مثاًل حقوق اساسی و حقوق جزای جدید چیست. مجموعتۀ متدّون
متع کنتد. قتانون و فقته جم کته ستعی داشتت میتان کردمیحکومت عثمانی تدوین شده بود، دنبال 

عصر حاضر، برای من جالب های بندیصورت قانوندادن به محصوالت فقه، بهخالصه اینکه شکل
علمیته را بختوانم. در حجترۀ متن مانتدم در اینکته فقتط فقته و اصتول حتوزۀ شده بود. متوق  نمی

م استدی میدان بهارستان تهران بود به نتافروشی در شد. یک کتابهای حقوقی زیادی پیدا میکتاب
زدم و ختوراک آورد و من مدام به آنجتا ستر متیمیهایی را در این زمینه از کشورهای عربی که کتاب

 و غیره. شناسیحقوق و چه در فلسفه و چه در جامعهم؛ چه در کردمیوپا فکری برای خودم دست

 زمینۀ پیدایش این گرایش به حقوق در شما سه بودی 
مجموعتۀ دم همهتون خوانتمیهایی را قوقی ندارند. اما من کتابشکل مدون ح های فقهی  کتاب

سیستتم بتر یتک فکتر و های فقهی آن زمان متفاوت بتود. متواد قتانونِی مبتنیکه با کتاب المجله
شتما را بته توانستید نقدر کنید. صترفًا که شما می کردمیحقوقی یا یک ساختار ارگانیک عرضه 

پیتروزی انقتالب قدر قوی بود که بعد از داد. این فکر در ذهن من آننظر و استنباط فرد احاله نمی
آقا، بته  از طریق احمدصورت یک سیستم درآید. گفته باید به الله خمینیهم به نظرم آمد آنهه آیت

پنجتاه ویتا  تهایی را پرستشبنشینیم  ایشان پیشنهاد دادم که اجازه بدهید من و دکتر حسن حبیبی
کته سیستتم  دشتومیمشخص ها را دقیق جواب دهید، ت طرح کنیم که اگر این پرسشپرسش صد 

یتک کتتاب  چیست. مثال زدم کته متائوتفکر شما دقیقًا چگونه است و مبانی انقالب از نظر شما 
 توانتدمیاگر به آن کتتاب مراجعته کنتد، و کسی که بخواهد مائو را بشناسد  کتاب سرخدارد به نام 

چنتین ستؤاالتی را  تتوانیممی آقای حبیبتیم که من و کردمی. من فکر گویدمیبفهمد که مائو چه 
آقتا بته ایشتان گفتته سیستماتیک شود. احمتد اند خواستم آنهه ایشان مطرح کردهطرح کنیم. می

 است.بودند و ایشان هم گفته بودند که دیگر از ما گذشته 

کته سنتان ای به مطالعۀ ادیان و متذاهِ  دیگتر هتم داشتتید آنآیا شما در مدت اقامت در حوزه عالقه
 ی دشومیبعدها در آثار شما هم دیده 
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هایی فروشتیکتابتنها به زدم. نهآمدم به خیلی جاها سر میجالب است که بگویم به تهران که می
لبتاس روحتانی وارد زدم. یتک روز بتا فروختند که حتی به کلیساها سر متیکه کتاب حقوقی می

که آقایی به نام پروفسور السلطنه شدم. خواستم کشیش را پیدا کنم کلیسای انجیلی در خیابان قوام
 ندور عدالمها بته نتام مستیحیجلۀ تبلیغتی الدر آمد. او یک امریکایی بود نقش زیادی در انتشار م

را بتا لبتاس روحتانی در کلیستا . خیلی تعجب کرد که متن کردمیداشت و خوب فارسی صحبت 
تتو مستیحی بشتوی، دید. نشستیم و دربتارۀ تثلیتث بحتث کتردیم. در آختر، بته متن گفتت اگتر 

این حترف او متدتی در فهمی. نیت مسیحیت را میو آن وقت حقا کندمیالقدس در تو حلول روح
مبّلتغ دینتی نشتنیده بتودم. ذهن من ماند و به خود مشغولم کرد. تاکنون چنین حرفی از زبان یتک 

توضیح داده باشم که من فکر ختود را گفتم تا  هااینچیز استدالل و کالم و فلسفه بود. برای ما همه
و همان زمان به مطالعۀ ادیان دیگر هتم د محصور نکرده بودم شرا به آنهه در حوزه به من عرضه می

نرسیده بودم. حتی از اروپا هم کته برگشتتم، عالقه داشتم. اما ناگفته نماند که هنوز به دید انتقادی 
برای من مطرح « فقه مقاصدی»مثاًل از قبیل محورانه بود. فقه خاصی نگاهم هنوز تا حدودی فقه

 م.کردمیزندگی  برزخ فکری بین سنت و مدرنیتهدی امروز را نداشتم و در یک بود. هنوز دید انتقا

 بازرگتانتان به اسالم اجتماعی، از سه زمانی بتا مرحتوم طالقتانی و آقتای مندیبا توجه به این عالقه
 آشنا شدیدی 

و  گوینتتدمیدر مستتجد هتتدایت درس تفستتیر  روزی از دوستتتانم شتتنیدم کتته مرحتتوم طالقتتانی
نتد. یکتی کردمیتفسیرشان ویوه است. برخی دوستانم از مجل  تفستیر طالقتانی ذکتر خیتر درس 

از کته بود. نویسندۀ چند کتاب دربارۀ فقر و امر به معروف  مرحوم آسید احمد طیبی شبستری هاآناز 
رفتت. میهدایت  روشنفکران آن عصر و همشهری ما و نزدیک به محافل جبهۀ ملی بود و به مسجد

را، کته نامۀ نهضتت آزادی بود کته اولتین بتار استاس یکی دیگر هم آقای سیدهادی خسروشاهی
گتاهی بته ابطۀ من با این حضترات زیتاد شتد. کم ربرای ما آورد. کم تأسی  بود، در قمحزبی تازه

 های نزدیک من با نهضت آزادی شروع شد.رفتم. از آنجا آشناییمسجد هدایت می

 الله طالقانی مورد توجه شما قرار گرفتی سبک تفسیری آیت
 عنتوانگشت تا به تفسیرشان. من ایشتان را بتهایشان بازمی تأثر من از آقای طالقانی بیشتر به عمل

یتافتم کته میرا کسی  شناختم. آقای طالقانیار خلوص دارد میکسی که مبارز است و در مبارزه
یتافتم. هتر میطتور را هم همین طور هم هست. عالمه طباطباییهمان دشومیطور که ظاهر همان
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دیتدم او بترای میم کتردمیحترام بودند. به مبارزات طالقانی که نگاه دو از این نظر برای من مورد ا
. ستخنان کنتدمیو فتداکاری  رودمتیخودر حق اولویت و حق وتتویی قائتل نیستت و زنتدان 

وجتود دارد. او معتقتد بخش مستیحی بود که در الهیات رهایی« پراکسی »طالقانی شبیه نظریۀ 
طریق تفکر. البتته ایتن فکتر یابد نه از ارزه در انسان بروز میبود که معرفت دینی از طریق عمل مب

طور بودند. حتتی طالقانی مطمئنًا اینو آقای  ها حاکم بود. مرحوم شریعتیقبل از انقالب بر خیلی
و نتزد ختود متن تعبیتر  دکترمیفکتر طتور هتم همین مدت کوتاهی قبل از انقالب، آقای بهشتتی

هم ایشتان نظتر ختاص داشتت. برد. در استفاده از لفظ مجاهدین را به کار می« مجاهدین پارسا»
 پراکسی  به ایشان هم سرایت کرده بود.

سه نگتاهی رفتید. سه شد که از قم و فضای علوم حوزوی خار  شدیدی با  به آلمان 3128شما در سال 
 ای تصمیم گرفتید از قم به آلمان برویدی و سه زمینه

، بته متدت هجتده ستال طتول کشتید. در آن زمتان 9248تا  9222بله، تحصیلم در قم، از سال 
متداول حوزه عبارت بود از فقه، حقوق، کالم، فلسفه و تا حدودی هم تفسیر. من در همتۀ دروس 

زۀ علمیتۀ قتم بته شترکت م. حدود هشت ستال آختر حضتورم در حتوکردمیها شرکت درساین 
، هتااینهای خار  فقه و اصول نزد استاتید درجته اول آن زمتان گذشتت. در کنتار همتۀ درسدر 

م. در کنتار کتردمیبتود کته در آن شترکت  برای من جالب بود درس تفسیر آقتای طباطبتاییآنهه 
علمیته العات حقوقی هم داشتم. تحصیالتم در حوزۀ که اشاره کردم، مطمطالعات حوزوی، چناناین 

آورم، بته توانستم، از دروس حتوزۀ علمیته بته دستت م آنهه را میکردمیبه آن حد رسیده بود که فکر 
چیز گتویی همتهم. کتردمی های آخر احساس خستگی و ماللام. به همین جهت، سالدست آورده

از طترف مرحتوم  آلمانکه به تهران بروم. ولی وقتی از  به تکرار مکررات رسیده بود. در ذهن داشتم
و دو نفتر از مراجتع ای رستید نامتهبتود، دعوت ، که آن زمان مدیر مرکز اسالمی هامبورگبهشتی

تصمیم ختود را گترفتم ، هم دعوت ایشان را تأیید کردند یالله خوانسارو آیت الله میالنیوقت، آیت
 که به آلمان بروم.

 گرفتی میسه شد که آقای بهشتی این پیشنهاد را به شما دادندی این آشنایی و اعتماد از کجا ریشه 
بتود های بعد که به تهتران رفتته ت و همهنین در سالزمانی که در قم اقامت داش با مرحوم بهشتی

چتون اندیشتم. دانست که چگونته میآشنایی نزدیک داشتم. ایشان به طرز فکر من آشنا بود و می
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جتای ایشتان خواست به ایران برگردد، من را مناسب یافته بود و از من دعوت کرد که بهخودر می
 راین وقتی این دعوت رسید، استقبال کردم.بروم. بناب به هامبورگ

ستته بتتودی در ایتتن ستتفر، فکتتر  های فکتتری و ذهنتتی شتتما پتتس از ورود بتته آلمتتاناولتتین مشتتغولیت
 دستخوش سه تالطمات و مواجهاتی شد و درنهایت ارمغان شما از فرنگ سه بودی شما 

یتا خواست کار شخصی و تجتارت بکنتد برای کسی که فقط میدانستم. زبان نمی اوایل در آلمان 
حتی مأموریت سیاسی داشت شاید دانستتن زبتان آلمتانی ضترورتی نداشتت، امتا کتار متن یتک 

م کته مراجعتات زیتادی، هتم از کتردمیاجتماعی بود. باید یتک مرکتز استالمی را متدیریت کار 
یان، داشتتت. بایتتد ستتخنرانی خصتتوص مستتیحمستتلمانان و هتتم پیتتروان ادیتتان دیگتتر بهجانتتب 

م. همهنتین بایتد در مجتال  کتردمیوگوها شترکت شنیدم و در گفتها را میسخنرانیم، کردمی
طور کشورهای اروپایی و همین و شهرهای دیگر آلمان بین ادیان در شهر هامبورگوگوهای گفت

پذیر نبود. به همین جهت، فهمیتدم کته ن زبان آلمانی انجامم. این کار بدون فراگرفتکردمیشرکت 
ونیم اول اقتامتم در هتامبورگ زحمت بکشم و بر زبان آلمانی تستلط پیتدا بکتنم. یتک ستالباید 

آلمانی گذشت. کارهای اصلی برعهدۀ ایشان بود. در این مدت، در زبان  همراهی مرحوم بهشتیبا 
کارها برعهدۀ متن یشرفت حاصل کردم، اما بعد از بازگشت آقای بهشتی به ایران وقتی همۀ کمی پ

آلمانی مسلط شدم مستئلۀ افتاد، ضرورت استفاده از زبان آلمانی برایم مضاع  شد. وقتی به زبان 
م، کتردمیکته شترکت وگوهتای دینتی و محافتل سیاستی دیگری هم برایم اهمیت یافت. در گفت

شدی که دلیلش چیستت؟ میرو گفتی با این سؤال روبهکر انتقادی حاکم بود. هرچه میجا تفهمه
پرستند شترایط و ابتدا از آدمی میخریدار نداشت. در تفکر انتقادی، « این است و جز این نیست»

چیستت؟ و چگونته از آن مقتدمات و  کنیتدمیهایتان را بتر آن مبتنتی که استتدالل مقدمات ذهنی
کانت. عادت نکرده بودم کته بته مقتدمات رسید؟ یعنی تفکر انتقادی نی به فالن ادعا میشرایط ذه

به قستمت دیگتر نگتاه  م و با یک قسمتکردمیذهنی خودمان فکر کنم. باید خودم را دو قسمت 
)إن قلتت  « گتویممیاگر چنین بگویی، چنان »برمبنای م. دروسی که در ایران خوانده بودم کردمی

 ) شده نبود. به توجه نداشتم و اصاًل این رور برایم شناختهاستوار شده بود. به مقدمات ذهنی قلت 
. بته فکتر افتتادم کته ذهتن ختودم را کندمیانگار در برزخ زندگی همین دلیل، شبیه کسی بودم که 

ام م این کار را انجکردمیشناختی کشیده شدم. کوشش های معرفتکوششناخواه به بکاوم و خواه
های علمی و دینی بگویم که شتما از ذهتن وگو کنم. امکان نداشت در آن محیطگفتدهم تا بتوانم 

وگو برقترار زنیم. بتا ایتن تلقتی، گفتتزنید، اما ما با ذهن کار نداریم و از وجود حرف میمیحرف 
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. درنتیجته نمکمتیبرایم جالب شده بود که خودم را بکاوم و ببینم از کجا به کجتا حرکتت شد. نمی
در فلسفۀ غرب مطالعه کردم و متوجه شدم که الهیات مسیحی هم بته ایتن مقتدمات ذهنتی بیشتر 

شناختی توجه دارد. همین هم باعتث شتد کته متتدولوژی علتم الهیتات مستیحی بترایم معرفتو 
بر زبان آلمانی و تفکر انتقادی و الهیات مسیحی، یتک موضتوع دیگتر هتم شود. اما عالوهجالب 

بترای  هاانستاندیتدم کته در آنجتا توجه مرا به خود جلتب کترد و آن دموکراستی بتود. میمرور به
صتورت شتان را بهسیاسی ت و پذیرفته شده که زندگی اجتمتاعی کنندمیمزاحمت فراهم نیکدیگر 

قتترارداد و توافتتق تلقتتی کننتتد کتته در ایتتن توافتتق هرکستتی حقتتوقی دارد. حقوقشتتان هتتم یتتک 
متچ او را  دشتومیاگر کسی پا در حریم حقوق دیگتری بگتذارد، خیلتی واضتح است و مشخص 

خواهیم بنویسیم و نشر کنتیم آزاد بودیم که دربارۀ تفکرات اسالمی و سیاسی هرچه میگرفت. آنجا 
م یک اتوریته وجتود دارد کته کردمیما را نقد کنند و ما نیز دیگران را نقد کنیم. احساس نو دیگران 

کته ایتن را بگتو و آن را نگتو و ایتن را بنتوی  و آن را  کنتدمیقیم یا غیر مستقیم دیکته مستبه من 
گرفت. اینکه مثاًل نظام اجتمتاعی ت همین جهت، در ذهنم مدام یک مقایسه شکل میننوی . به 
چگونه است. نظتام  هااینکشور اسالمی چگونه است و نظام اجتماعی ت سیاسی در یک سیاسی ما 

هتای متا چگونته استت و چگونته استت. ارزر هتااینچگونه است و نظتام حقتوقی  امحقوقی 
انتد های ما ازمدافتاده و ازکارافتادهنبود که تصور کنم ارزر گونهاینچگونه. البته  هااینهای ارزر

چیز ای قترار گرفتته بتودم. همتهزنده است. باالجبار، در یتک فضتای مقایسته هاآنهای ارزرو 
 شد.مرور در من تقویت میواستم تطبیقی بررسی کنم. این نگاه تطبیقی بهخمیرا 

 وگو شتده بتتودآن جتوانی کته در تهتران بته کلیستایی وارد شتده بتتود و بتا کشتیش آن کلیستا وارد گفتت
وگویی بین ادیتانی را آغتاز کترده بتود، اکنتون بتا حضتور در سترزمین ِدیرهتا و کلیستاها بایتد گفتو 

 . کردمیدر زندگی فکری خود تجربه جدیدی را دورۀ 
هتتا، کلیستتاها و دیرهتتای آنجتتا هتتم بتترایم جالتتب بتتود. بخشتتی از وقتتتم بتته بازدیتتد از بلتته. موزه

دادند و دیدن این تطتور، کته چگونته شتروع ها تطور انسانیت را نشان میگذشت. موزهمیها موزه
. وقتی دیرها و کلیساهای قتدیمی را دادچه مراحلی را طی کرده، نگرشی تاریخی به من میشده و 

لحاظ م، چه ازلحاظ شکلی و چه ازکردمیکشورهای مختل  اروپا با کلیساهای فعلی مقایسه در 
که تحول م کردمیصورت عینی تجربه شد، بهمطرح می هاآنهایی که آن زمان و این زمان در بحث

جوامع انسانی و ا و کلیساها و دیرها تطور هطور که این موزهاندیشیدم همانیک دین یعنی چه؟ می
کردیم و اکنتون در چته ما هم باید بدانیم که چه بودیم و چگونه حرکت  دهدمیادیان بزرگ را نشان 
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تاریخی داشتته باشتیم. در وضعیتی قرار داریم. به این نتیجه رسیدم که باید به گذشتۀ خودمان نگاه 
م طبیعت سرسبز کردمیاحساس پا هم برای من جالب بود و ، طبیعت بسیار سرسبز اروهااینکنار 

خشک ما چقدر کتار متا را در کشتورهای های آسان کرده و سرزمین هاآنآنجا چقدر کار را برای 
تر از جتوالن و پرستش و آمیختته بتا یتک  هتااینخاورمیانه مشکل کرده است. مجموعۀ  تفکتر پ 

 ها در من ایجاد کرد.ها و تطبیقمقایسه

فاصتله سه زمانی به ایران برگشتید و سه شد که تصمیم گرفتید از ایتن محتی  ُپتر از پرستش و تجربته 
 بگیریدی 

بازگشتم.  گرفتن پیروزی انقالب که به ایرانبود و مصادف با چند ماه اول قدرت 9211اوایل سال 
آستتانۀ یتک تحتول م که متا در کردمیشتم. به این فکر ها داها و تطبیقها، مقایسهذهنی پ ر از پرسش

 ت تفکر دینی و نظام سیاستیبسیار بزرگ هستیم و جامعۀ ما چه تحوالتی را پشت سر گذاشته است؟ 
بود و باعث شتد کته بته جریتان سؤاالتی در ذهن من  هاایناجتماعی ما چه تغییراتی خواهد کرد؟ 

روحانیت مبارز، کته آن زمتان شتکل دعوت کرد که به جامعۀ انقالبی بپیوندم. آقای بهشتی از من 
نکردم. اما هرچه به پیتروزی انقتالب شرکت  هاآنگرفته بود، بپیوندم اما من نپذیرفتم و در جلسات 

تظاهرات خیابتانی و جلستات گونتاگون و شدم و در شدیم مانند همۀ مردم پ رشورتر مینزدیک می
 م.کردمیها شرکت سخنرانی

 نی از گرایش فکری متمایل به گرایش سیاسی شدیدی یع
در پیوستن به جریان انقالبی و اهتمام به سیاست چیزی نبود که با بازگشت به ایتران شتروع کتنم. 

رژیتم های سیاستی علیته یکی از مراکز فعالیت های اقامتم در اروپا، مرکز اسالمی هامبورگسال
ه سال و نیمی که در آلمانشاه بود. برای همین  شده بود و بودم، آمدنم به ایران مشکل  هم در طول ن 

گذاشتت ساواک نمیبا اینکه عالقه داشتم هر سال به ایران بیایم، ولی تنها سه بار موفق شدم چون 
ه اگتر بته آنقدر شل شتده کتبرگردم. دفعۀ آخر هم زمانی بود که مطمئن بودم اوضاع و احوال رژیم 

یک بار آمده بودم چندین هفتته ند. دو دفعۀ قبلی که هر چهار سال شومیایران بیایم، مانع برگشتم ن
هتای سیاستی مرکتز استالمی فعالیتدلیل من را نگتاه داشتتند و پاستپورتم را ضتبط کردنتد و بته

ۀ یکتی از مراجتع وستیلشد و باالخره بههامبورگ، برگشتن من به آلمان با مشکالت زیادی همراه 
 تقلید وقت حل شد.
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 شدن با انقالبی تان برای بازگشتن به ایران سه بودی همراهاما درنهایت دلیل اصلی
شتد دو فرهنگتی بتاقی بماننتد. بایتد ها بتزرگ شتده بودنتد و نمیدلیل اصلی ایتن بتود کته بهته

ن را آنجا بنیان بگذارنتد یتا بته شاگرفتیم که یا آنجا بمانند و ادامۀ تحصیل دهند و زندگیمیتصمیم 
سخت ها چگونه باشد. برایم گرفتیم که آیندۀ بههایرانی بمانند. باید تصمیم می هاآنبرگردیم و ایران 

همتان ها ایران را رها کنند. خودم هم واقعًا آنجتا دلتنگتی بستیاری داشتتم. غربتت تتا بود که بهه
اصترار زنتدگی کتنم.  خواست در جامعۀ ایرانلم میداد. دهای آخر سخت وجود مرا آزار میلحظه

پیدا کترد و دادند تا اینکه درنهایت اصرار من غلبه برگردم و دوستان رضایت نمی خواهممیکردم که 
ا استالمی آنجتآمد و من ایشان را به جامعۀ استالمی و غیتر  جای من به هامبورگآقای خاتمی به

 معرفی کردم و به ایران برگشتم.

 شدیدی  نزدیکبا بازگشت به ایران و مواجهه با شرای  و فضای انقالب، به کدام گرایش و جریان انقالبی 
های روشتتنفکر و روحتتانیون روشتتنفکر قتترار بعتتد از برگشتتتن بتته ایتتران، در جبهتتۀ ملتتی متتذهبی

حتانیون روشتنفکر آن زمتان در کنتار اشخاصتی ند. روکردمیالبته آن زمان همه با هم کار داشتم. 
در یتتک جبهتته فعالیتتت  خصتتوص مرحتتوم مهنتتدس بازرگتتاناعضتتای نهضتتت آزادی و بهمثتتل 

ای را بتازگو ای وجود نداشت، بد نیست خاطرهگذاریبرای اینکه نشان دهم چنین فاصلهداشتند. 
 اللته خمینتیو دیتدار بتا آیت از پتاری  آقتای بهشتتیچند هفته قبل از پیروزی انقالب کته کنم. 

دانم چترا رفتتنش قرار بود چند روز قبل برود و نمی بود ایشان را دیدم. به من گفت که شاهبرگشته 
گفتم که برنامۀ ما برای بعد از رفتن شتاه چیستت؟ پرستیدم کته آیتا تأخیر افتاده است. به ایشان به 
حکومت جدیتدی کته قترار استت شتکل بگیترد اندیشتیده شتده استت، قتانون اساستی ایتن به 

چه خواهد بود و دین در آن چقدر نقش خواهد داشت و دموکراسی در آن چگونه خواهتد حکومت 
هستتیم و بته همتین منظتور جلستاتی بتا  هتاایتنایشان پاسخ داد که مشتغول بررستی همتۀ بود؟ 

بازرگتتان و برختتی افتتراد دیگتتر داریتتم تتتا ایتتن پرستتش را پاستتخ دهتتیم و تصتتمیمات الزم را آقتتای 
هایی کته بتا هتم آقای بهشتی از همان آغاز تحت تأثیر فکر بازرگان هم بود. در همان سالبگیریم. 

هتای استالمی دانشتجویان ایرانتی و غیتر ایرانتی در انجمن ها،بودیم، در یکی از آن سال آلماندر 
ای در مستجد شتهر آختن ترتیتب داده بودنتد. متن و مرحتوم بهشتتی آنجتا بتودیم و جلسهآلمان 

در آنجتا دربتارۀ افکتار  جلسه بررسی افکار جدید دینی در جهان اسالم بود. آقای بهشتیموضوع 
صحبت کرد و از دو نفر نتام بترد. یکتی مهنتدس بازرگتان و دیگتری مرحتوم  ایراندینی در جدید 
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. او همان موقع بتا دیتدۀ قبتول و گویندمیگفت که ما این دو نفر را در ایران داریم که چنین . راشد
 .کردمیدربارۀ بازرگان صحبت تأیید 

 نداشتی اش جذابیت شناسی و نظریات دینیشما کارهای پژوهشی شریعتی در اسالمآیا برای 
کته زد. شتریعتی حرف متی دیدم. او دربارۀ ناصر را در منزل آقای مطهری اولین بار آقای شریعتی

طترز شتناختم. امتا کستی بتود؟ اصتاًل شتریعتی را نمیرد چهرفت از آقای مطهری پرسیدم این فت
قتدر همان ؛زدنش و تحلیلش برایم بسیار جالب بود. مطهری بسیار از شریعتی تعریت  کتردحرف

شناستی شترک و که بعدها از او فاصله گرفت و با او مخال  شد. در آن زمان، برای من هم جامعه
هتایی وجتود دارد کتابکه بودم وقتی متوجه شدم چنین  توحید شریعتی جذابیت داشت. در آلمان

 هتایانجمتن استالمی کتاب، مدیر حسینیۀ ارشتاد، نوشتتم کته اینجتا در جلستات به آقای میناچی
بفرستید. آقتای مینتاچی  آلمانها را به خوراک فکری خوبی است و مقداری از این کتاب شریعتی

خصتوص که نازل شتده باشتد، بهای بود ها مثل مائدهها را فرستاد. کتابهم تعداد زیادی از کتاب
متدتی،  های چ  بسیار مؤثر بود. بعتد ازکنفدراسیونی. آثار شریعتی در مقابل تبلیغات هاآنبرای جو

قای میناچی نامته نوشتتند کته پتول الزم داریتم و و به آها را تکثیر کنند خواستند کتابجوانان می
از افراد انجمتن، کته مستئول متالی بتود، بترای آقتای ایشان هم چهارده هزار مارک فرستاد. یکی 

هفت رسید. این نامه را به یکی از تجتار ایرانتی ستاکن عالوۀ ای نوشته بود که هفت بهمیناچی نامه
میناچی بدهد. آن تاجر را در فرودگاه گرفتند و این کاغذ قای آلمان داده بود که در سفر به تهران به آ
ساز شد که چه بتوده استت؟ مسألهعالوۀ هفت بسیار هفت بهرا در وسایلش پیدا کردند و این تعبیر 

 زندانی شدند. و درنهایت میناچی با هزار مصیبت تاجر و هم میناچیمثاًل سالح بوده است؟ هم آن 
 تیر.هفت عالوۀ هفت، چهارده هزار مارک بوده است و نه مثالً منظور از هفت بهتوانست بقبوالند که 

سته بتود. بتا  اندیشدۀ اسدالمیاندازی مجلۀ با پیروزی انقالب اسالمی، یکی از اولین اقدامات شما راه
 را ادامه دهیدی  مکتب اسالمخواستید سنت مجلۀ نگاهی این مجله را راه انداختیدی آیا می

ها و نکتتات متتبهم در ذهتتن متتن شتتکل گرفتتته بتتود و آن بتتا وقتتوع انقتتالب، بستتیاری پرستتش
گیری ها؛ متتثاًل از نتتوع شتتکلتوانستتت ارگتتانی باشتتد بترای بحتتث دربتتارۀ ایتتن پرستشمیمجلته 

شد حتی از مسئلۀ والیت از موادی که در آنجا تصویب می خبرگان، قانون اساسی و برخیمجل  
. آن زمتان در کنیتدمیگفتت کته چترا نقتد یم. کسی هم بته متا نمیکردمیدر آن مجله انتقاد فقیه 
وآمد داشتم. یک روز که بته دیتدار ایشتان رفتته بتودم چنتد شتماره از فقید انقالب رفت رهبربیت 
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بتا انتقتاد. البتته بعتد از پتانزده شتماره،  کتردمیبردم و به ایشتان دادم. کستی مختالفتی ن رامجله 
 مشکالت مالی انتشار مجله متوق  شد.علت به

شتما ، انتقاداتی هم به دموکراسی غربی داشتیدی این کدام دموکراسی بتود کته اندیشۀ اسالمیدر مجلۀ 
 نوشتیدی بر آن نقد می اندیشۀ اسالمیبودید، اما در مجلۀ  متوجه ضرورت آن شده در آلمان

چنتتد هفتتته پتت  از انقتتالب منتشتتر  کیهددانبلتته، در آنجتتا و در برختتی مقتتاالت کتته در روزنامتتۀ 
مثابتۀ یتک دموکراستی به ام، اما ایتن انتقتادات متوجتهانتقاداتی از دموکراسی غربی داشتهام، کرده

ام. انتقتاد ایتن بتود کته دموکراستی را در غترب حکومت نبود که همیشه از آن حمایت کتردهرور 
 شان از درون تهی شده است.که زندگی کنندمینمایندگی کسانی 

یک فروم شما در نقدهایتان به دموکراسی به آرای مارکوزه کردیتد ید. اشاره هم کردمیاشاره  و ار
رویکتردی که در اروپا به تفکر انتقادی نزدیک شده بودید. آیتا ایتن انتقتاد شتما، از دموکراستی، 

  سوسیالیستی نداشتی
شتتاید بعضتتی جاهتتا ستتخنانی گفتتته باشتتم کتته بتته سوستتیال دموکراستتی نزدیتتک باشتتد، ولتتی از 

وقتتت انتقتتاد نکتتردم. همتتان زمتتان در مقتتاالتم بتته عنوان یتتک رور حکومتتت هتتیچبتتهدموکراستتی 
 ام، در دموکراستی غربتی،ام. در آن مجلته گفتتهام و نقتد کتردهکمونیستی هم اشتاره کتردهکشورهای 

اند و آزادی دارنتد غالبتًا از درون صتورت فردفترد بته حقتوق ختود رستیدهیی که بههاانسانهمین 
آفتت بزرگتی استت کته  نیهیلیستم کنممتیدارم و فکتر هستند. همین امروز هم این اعتقاد را تهی 

اند کته بتار متوجته شتده هاانستانو  دشتومیغرب وجود دارد. در این اواختر، نورهتایی دیتده در 
های اخیتر بیشتتر از دو ت سته باید رو به آسمان بیاورند. جالتب استت بگتویم کته در ستالدیگر 
روم و وقتتی ایتن جلستات ها به اروپا میم. برای جلسات و کنفران در غرب بمان توانممینهفته 
. دهتدمیباید مشغول کاری بشوم و وقتی مشغول کتار نیستتم بته متن متالل دستت  دشومیتمام 

زندگی در غرب باید با یک مشغولیت دائمتی همتراه باشتد و اگتر دائمتًا خودتتان را مشتغول گویی 
 ید.شویمپذیر نظر روانی ضربهنکنید، از 

تتا های سیاسی هم پذیرفتید. از حضتور در شتورای ادارۀ رادیتو و تلویزیتون با انقالب، شما مسئولیت
  یکردمی ترغی ای شما را به فعالیت سیاسی و مثاًل نمایندگی مجلس نمایندگی مجلس اول. سه انگیزه

را،  هتاآنداتوری هتای مختلت  بته متن پیشتنهاد شتد کاندیتمن در تهتران بتودم و از ستوی گروه
انتخابتات مجلتت  شتورای ملتتِی آن زمتان و شتتورای استالمِی بعتتد، بپتذیرم و استتم متتن را در در 
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، کته متدیریت لیستت کاندیتداهای مجلت  را در الدین فارستیخود بگذارند. آقای جالللیست 
ا در لیستت حتزب جمهتوری جمهوری برعهده داشت، به من تلفن کرد و خواستت نتامم رحزب 

های دیگر هم اصرار داشتتند کته نتامم در بگذارد. مجاهدین خلق و نهضت آزادی و گروهاسالمی 
هتای سیاستی باشتم. بته کدام از گروهخواستم وامدار هیچشان باشد. اما من نمیانتخاباتیلیست 
را پتذیرفتم و ختودم را از  هتاآنوت بته متن پیشتنهاد کردنتد دعت جهت، وقتی اهالی شبسترهمین 

تتدریج کاندیدای مجل  کردم تا کاماًل مستتقل باشتم. مجلت  اول بستیار زنتده بتود. بهشبستر 
هتا و گرفتن گروههتا و طترز تفکرهتا از هتم جتدا شتد. در شتکلرفتت گروهاوضاع پتیش میکه 

گفتنتد. در لیبترال می هتاآنتفکرها طبعًا من در جبهتۀ کستانی قترار گترفتم کته آن زمتان بته طرز 
بته  که دولت موقت سر کار بود به دولت موقت نزدیک بودم. در سفری که آقتای بازرگتانای دوره

رفت من هم همراه ایشان بودم. وقتی برگشتیم، دیدیم که در فرودگاه جلوی ایشان را گرفتند الجزایر 
بتدون قاتی در آنجا انجام شده. خالصۀ نزاع این بود که چترا غوغایی به پا شده است که چرا مالو 

 اطالع این مالقات انجام شده است. گویا اصل مالقات ِاشکال نداشت.

 شما با اشغال سفارت مخالف نبودیدی  دهدمینشان  اندیشۀ اسالمیکه مقاالت مجلۀ اما سنان
ستفارت تحتت تتأثیر قترار گرفتته بتودم. از کتاری کته دانشتجویان کترده بله، در داستان اشتغال 

گیری طتوالنی ای گذشت و این متاجرا بته یتک گروگتانآمد. اما وقتی چند هفتهخوشم میبودند 
به ایتن شتکل مضتر استت. و بته  هاآنداشتن م نگاهکردمیشد دیگر موافق نبودم. احساس تبدیل 
را به مجلت  واگتذار کردنتد اولتین بتار، کته  هانامسئلۀ گروگجهت هم وقتی رهبر انقالب همین 

مجل  در این باره صحبت پتیش آمتد، اولتین کستی بتودم کته برخاستتم و گفتتم کته بایتد بتا در 
بتا ایتن  هتاتتوان ایتن وضتع را ادامته داد. آقتای موستوی خوئینیامریکا مذاکره شود و نمیدولت 
مخالفت کرد و مجل  دچار احساسات شد و از بحتث منطقتی دور مانتد. گرچته آقتای اد پیشنه

ای سخن گفت که گویی میتل بته متذاکره داشتت، امتا که رئی  مجل  بود، هم به گونه، هاشمی
این را هم بگتویم را باز کند.  مسألهمجل  فضایی به وجود آوردند که ایشان هم نتوانست افراطیون 

خواست کار به آنجا برسد. معتقتد بسیار متأس  بودم و هیچ دلم نمی استعفای دولت بازرگانکه از 
را  هتاآنانتد و بایتد که گتروه معتتدلی کته صتالحیت دارد مملکتت را اداره کنتد همتین گروهبودم 

را مالقات کتردم و آقتای بهشتتی هتم  بهشتی کرد. حتی، چندی پ  از این استعفا، آقایتقویت 
خواستیم این اتفتاق بیفتتد کته متا مستتقیم در اجرائیتات وارد شتویم، امتا بتا استتعفای نمیگفت 
 ناچار شدیم مستقیمًا در اجرا وارد شویم.دولت 
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سترا کنتاره ایندگی مجلس نشدیدی سرا حضور شما در مجلس ادامه پیدا نکرد و در دور دوم کاندیدای نم
 گرفتید از سیاست عملیی 

وجتته قابتتل قبتتول و توجیتته نبودنتتد. در یکتتی از هیچاتفاقتاتی در همتتان مجلتت  اول افتتتاد کتته به
( را خواباندنتتد کنتتار تریبتتون مجلتت  و فتترای )آقتتای معینهتتای سیاستتی، نماینتتدهعط نقطتته 
گفتت او را نزنیتد هم آن بتاال می ستند و بر سرر مشت کوبیدند. آقای هاشمیار نشسینهروی 

بیماری قلبتی دارد. ایتن اوضتاع و احتوال را کته در مجلت  دیتدم و از اتفاقتات دیگتری کته که 
ا همتراه شتوم. هورزیبا این کارها و ایتن قبیتل سیاستت توانممیبه این نتیجه رسیدم که نافتاد می

هتا ستخت اصترار داشتتند ای از گروهگرفتم که در دور بعدی کاندیدا نشوم. بتا اینکته پتارهتصمیم 
انتدک ختودم را بترای کنارکشتیدن از سیاستت آمتاده کتردم. یتک روز بتا شرکت بکنم. اندککه 

ما کاندیتدا شتوم. گفتت شت خواهممیم و گفتم که دیگر نکردمیهاشمی رفسنجانی صحبت آقای 
خواهید ایتن قتدرت و چرا می دهدمیاید و نمایندگی مجل  به شما قدرت مجل  کار کردهبرای 

کته بتا ایتن اوضتاع  کنممتیبته ایتن فکتر  کنممتیاز دست بدهید؟ گفتم کته بته قتدرت فکتر نرا 
خدمت بکنم. ایشان در پاسخ گفت شما تنها شخص خود را در نظر نگیتر و ببتین جمتع  توانممین

تواننتتد ختتدمت کننتتد یتتا خیتتر؛ یعنتتی مجموعتتۀ کنتتی میکتتار می هتتاآنعتی کتته بتتا جمتتاو 
حال قانع نشدم و خود را کاندیدا نکردم و از مباشرت سیاستی حکومت را. درعینمجل ،دولت، 

 کنار رفتم.

بتتا ایتتن نگتتاه، مجلتتس را رهتتا کردیتتد و بتته دانشتتگاه رفتیتتد. تصتتمیم گرفتتته بودیتتد کتته از سیاستتت 
یم کته شتومیی البتته از ایتن دوره بته بعتد متا بتا مجتهتد شبستتری جدیتدی مواجته بگیریدفاصله 
. مستیری کته بتا کنتدمیهای فکتری پتیش از انقتالب مطترح ی متفاوت از ایتدههانانواندیشافکار 

 آغاز شد.  هرمنوتیک، کتاب و سنتنوشتن 
نه بتا سی فاصله گرفتم و بله، با نامزدنشدن در دومین دورۀ انتخابات مجل ، از مباشرت عمل سیا

در کشور ما م واقعًا اهل عمل سیاسی، به این معنا که کردمیبیان افکار سیاسی. گفتم که احساس 
ام معطتوف توجتهکه اشاره کردید، با کناررفتن از نمایندگی مجل ، بیشتر رایج شده، نیستم. چنان

م. کتردمیالهیات تدری  ر دانشکدۀ به دانشگاه شد. البته همان زمان هم که در مجل  بودم هم د
دانشکدۀ الهیات شد، از متن بترای ، که رئی  برگشتم مرحوم آقای مفتح از همان زمان که از آلمان

متمرکز کردم. تا اینکه وزارت علتوم از تدری  دعوت کرد. اما بعد از مجل  فعالیتم را در دانشگاه 
چند سال بعد هم به استخدام دانشگاه درآمتدم. قرارداد رسمی با من داشته باشد و  من خواست که
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استادیاری به شمار آوردند، بعد به دانشیاری رستیدم و تحصیالت حوزوی مرا معادل دکتری و رتبۀ 
ولتی بعتد  کتردمآنجا دورۀ مختصری فلسفۀ اسالمی تدری  از دانشیاری به استادتمام رسیدم. در 

شناستی هتای زیتادی دیناسالم و مسیحیت متمرکز شتدم. ترمم اسالمی و کالم تطبیقی روی کال
تطبیقی میان اسالم و مسیحیت در مقطع فوق لیستان  و دکتتری ها عرفان تطبیقی و در برخی ترم
هتا رستالۀ فتوق و بازنشستگی اجبتاری متن از دانشتگاه تهتران، ده 9281تدری  کردم. تا سال 

من گذرانده شد. اولین کتابی که در مرحلۀ جدید زندگی متن منتشتر با راهنمایی لیسان  و دکتری 
را عمدًا به کتار بتردم و تأویتل و « هرمنوتیک»بود. آنجا واژۀ  کتاب و سنتهرمنوتیک، شد همان 

یجتاد شتود کته خواستم دانش هرمنوتیک شتناخته شتود و حساستیتی اچراکه میتفسیر ننوشتم. 
ها نختورده بتود. ارتبتاط علمتی معنایی دارد. آن زمان هنوز این واژه به گور خیلیهرمنوتیک چه 
کشور تا امروز همهنان ادامه یافته است. گاهی سالی چند بتار بترای ستخنرانی بته من با خار  از 

، گیتردمیایی کته دروگوهها و از گفتروم و، در بحثاروپا و یا کشورهای عربی میهای دانشگاه
 آورم.ها و مقاالت مورد نظرم را هم با خود به ایران میگیرم و کتابمیبسیار یاد 

ایتن هتای هرمنتوتیکی را مطترح کردیتدی جناب آقای شبستری، از سه زمانی و سگونه شد کته بحث
 مرحله از زندگی فکری شما سه نسبتی با زمینۀ ایران پساانقالبی داشتی 

مرور متوجته شتدم کته در تفستیر دینتی متا یتک ناهمتاهنگی وجتود اتفتاق افتتاد بته انقالب کته
هتای مختلت ، مطترح شتد کته اتفاقاتی افتاد و نظرهایی متعار  از سوی افتراد، در مقطعدارد. 

ها از نداشتن یتک تئتوری منستجم در بتاب تفستیر متتون دینتی از احساس کردم این تعار من 
گاهی کتم از سیایک  ترتیب، بتا . بتدینکنتدمیستت و جامعته از طترف دیگتر حکایتت طرف و آ

در زبان سنت دینی ما بروز پیدا کرده بود. در مقام تفکتر، معلتوم « نامفهومیت»انقالب، یک وقوع 
نتد و کردمیکه دقیقًا چه باید گفت و چه کار باید کرد اما در مقتام عمتل، بتا قاطعیتت عمتل نبود 

آفتترین بتتود. در غتترب نیتتز زمتتانی زدگی بحرانعمتتل رفتنتتد. ایتتن وضتتعیت یتتکمیپتتیش 
پیشین رخ داد. زمتانی کته نستلی  هرمنوتیکی مطرح شد که نامفهومیت نسبت به سنتهای بحث

شتتدن شتتدن متفتتاوت از نامقبولکتترد زبتتان ستتنت پیشتتین نتتامفهوم شتتده استتت. نامفهومتجربتته 
و  کنیتدمیی را بتا اقامتۀ دالیلتی رد افتد کته شتما یتک تئتورشدن زمانی اتفاق مینامقبولاست. 
 کتتته ستتتنت پیشتتتین شتتتما، براثتتتر دهتتتدمیبودن امتتتا زمتتتانی رخ گذاریتتتد. نتتتامفهوممیکنتتتار 

ید شتومیو دچار سردرگمی  دشومینامفهوم  تانبرایتان، معیارهای ارزشی و عقالنیتغییریافتگی 
هتا یتا ، آن ارزرکنممتینتدگی که اگر من امروز با این باورهتای ارزشتی و عقالنتی زگویید و می
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تواننتد بترای آن سنت را کنار بگذارم، امروز چه معنایی می خواهممیام، که نگذشتهباورهای سنت 
های پیشینیانتان از دین و باورهای دینتی، شدن فهمباشند. در چنین موقعیتی، با نامفهوممن داشته 

آیتد. ، پتیش می«قرارگترفتنفستیر مجتدد در مقتام فهتم و ت»، یعنی 1«وضعیت هرمنوتیکی»یک 
که، با پیدایش اخالق عقالنی درچند دوره از تاریخ اروپا این اتفاق افتاده است. اولین بار زمانی بود 

نامفهومیت شدند. زبتان استطوره و تفکتر ای دچار و عقالنیت فلسفی در یونان، باورهای اسطوره
ای مرحله بود کته فهتم و تفستیر ستنت استطورهین ای معنای خودر را از دست داد. در ااسطوره

را کنار بگذارند. با آن سنت زنتدگی کترده بودنتد. خواستند آن سنت پیشین مطرح شد. چراکه نمی
بگذارد و کنار بزند. بنابراین، تنها راه ایتن بتود کته بته باره سنت را در چمدانی یک تواندمیانسان ن

نیتز  حادثه اولین تحول هرمنوتیکی در اروپتا بتود. مدرنیتتهن سنت گذشته معنای دوباره بدهند. ای
شد. در آن زمان، که جهان استالم بتا مدرنیتته آشتنا شتد، وضعیت هرمنوتیکی جدیدی را موجب 

شان مواجه شدند و الزم بود کته زبتان اختالق سنت گذشتهمسلمانان هم با نامفهومیت بخشی از 
ای از طترف دیگتر تحتولی تفستیری پیتدا کنتد. در پتارهطرف و زبان فقه از سیاسی ت دینی از یک 

مستئلۀ رأی و انتختاب و تتدوین قتانون اساستی در های پارلمتانی و کشورهای اسالمی، سیستم
. ورود این مفاهیم هاآنهای همراه عقالنی بودند با ارزرهایی زندگی سیاسی وارد شد که سیاست

ها و باورهتای زنتدگی جدیتد اتفتاق مدرنیته و انتخاب ارزرمواجهه با  های جدید در اثرو ارزر
هتا تغییتر کترده بتود. تفکیتک قتوا و باشتند باورهتا و ارزرکه خودشان متوجته افتاد و بدون آن

های جدیدی بود که پذیرفته شد، امتا در ستنت استالمی ارزر هااینحاکمیت، رأی ملت و مانند 
 وجود داشت. برای مثال در مشروطه هانایکه وجود نداشت؛ درحالی

حقتوقی لحاظ افتاد که نیفتتادی آن قتانون بتهسه اتفاقی باید در عمل می به نظر شما در زمان مشروطه
 سه اشکالی داشتی 

شتدند کته وقتتی قتانون منظورم این استت کته فراتتر از تتدوین قتانون اساستی بایتد متوجته می
چیستت. بیشتتر کستانی کته در نوشتتن و « قانون اساسی نوشتن»نویسند معنای این میاساسی 
قانون اساستی وارد شتدند و خواستتند تلفیقتی از سیاستت و فقته صتورت دهنتد از ختود تدوین 

نویسی و پیروی از خواست اجتماعی مردم، در نسبت با زبان سنت گذشته، که این قانوننپرسیدند 
ارد؟ زبتتان ستتنت دینتتی گذشتتته زبتتان اطاعتتت بتتود؛ اطاعتتت محکتتوم از حتتاکم و معنتتایی دچتته 

ای متفتاوت از ایتن اختالق سیاستی جدیتد در رعیت از راعی. اما اخالق سیاستی ویتوهاطاعت 
                                                                                                                                                              

1. hermenutische sitwation 
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بر اخالق سیاسی جدیدی استت. بایتد ستنت بود. قانون اساسی و حاکمیت ملت مبتنی مشروطه
آمد و یک تفسیر تتاریخی از احکتام سیاستی شد و زبان جدیدی به وجود مینو تفسیر میدینی از 

هتای مشتروطه و ماننتد آن دیگر شمول ندارنتد و ارزر هاآنشد که شد و اعالم میداده میفقهی 
زدگی اتفتاق افتتاد. قتانون اساستی نوشتتند و جای دادن این تفسیر، نتوعی عمتلاست. بهمالک 

چیز بایتد تتابع احکتام گفتت همتهای گنجاندند کته مید، ولی در آن مادهانتخاب به مردم دادنحق 
موجتود باشتد. بتا ایتن کتار، نامفهومیتت ایجادشتده تثبیتت شتد و آن ایتن بتود کته تکلیت  فقه 

کردن دادن و انتختتاببتتاالخره چیستتت؟ اطاعتتت از تشتتخیص و فتتتاوی مجتهتتدان یتتا رأیمتتردم 
کتتردن؟ برختتی بتتا تشتتخیص اکثریتتت متتردم معّین چتتارچوب زنتتدگی سیاستتی و قتتوانین آن راو 

هتای های سیاستی مشتروطه ارزرمتوجه شدند که پذیرفتن ارزر الله نوریشیخ فضلهمهون 
هتای برد و گفتنتد کته متا ایتن ارزربر اطاعت بود، از میان میسنت گذشته را، که مبتنیسیاسی 
ای از فقیهان، که آمدند و این قانون اساستی مشتروطه را پذیرفتنتد و دهپذیریم. اما عنمیجدید را 

تتتوجهی کردنتتد و درواقتتع بی« نامفهومیتتت و بالتکلیفتتی»بعتتدها کنتتار کشتتیدند، بتته آن بعضتتًا 
را پاک کردند و بته تفستیر تتاریخی احکتام فقهتی سیاستی پیشتین تتن ندادنتد. در  مسألهصورت
شتده استت. انقتالب یتک مفهتوم « انقتالب»یافت. گفتند  اسالمی هم همین وضع ادامهانقالب 
کجا چیزی بته نتام انقتالب نداشتتیم. انقتالب گاه و هیچمان، هیچبود. ما، در سنت اسالمیغربی 

هتای ارزر است از تحولی خاص در جامعه و متعلتق بته علتوم سیاستی جدیتد. انقتالب  نمادی 
که در سنت پیشین متا غایتب بتوده استت.  کندمیهایی انقالب را همراهی را دارد. ارزرخودر 

را  هتتاایندادن بته قتتانون اساستی و حاکمیتتت ملتت و ماننتتد انقتتالب و قتانون اساستتی و رأیمتا 
هایی غربتی و جدیتد بودنتد و اختالق سیاستی متفتاوت را پدیتده هااینکه همۀ درحالیپذیرفتیم، 

هتای جدیتد بتا آن لتزوم ق و ارزرنکردن چگونگی ستازگاری ایتن اختالند. تشریحکردمیطلب 
های طتوالنی از آن ستخن رفتته بتود، و ختودداری از وجوب اطاعت در سنت دینی، کته ستدهو 

آمیز حاکمیتت ملیتت و والیتت فقیته تاریخی احکام فقهی سیاسی پیشین و جمتع تعتار تفسیر 
و ی برجای گذاشت را پاک کرد، اما ابهام وسیع مسألهگرایی سیاسی گرچه صورتاصرار بر عملو 

بیندیشیم جدیت که به این نامفهومیت بهای برای نامفهومیت ایجادشده نیندیشید. ما بدون آنچاره
مجلت  شتورای های بعدی مانند تبتدیل استم از کنارر گذشتیم. تمام تعارضات و تبدیل موضع

ستالمیت یتا جمهوریتت و اها دربارۀ نستبت و یتا تعتار  ملی به مجل  شورای اسالمی، بحث
، طترح 1حقوقی آن را کنار گذاشتتمشروعیت و مقبولیت، تفسیر فقهی قانون اساسی، که تفسیر 

                                                                                                                                                              

 سایت شخصی نویسنده. در...« اساسی قانون حقوقی تفسیر» مقالۀ به کنید نگاه 1
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وهتن استالم )در مسائلی چون عمل به مقتضتای ضترورت، وجتوب حفتظ نظتام، جلتوگیری از 
عمتاًل تفستیر مواردی چون اجرای رجم(، تأسی  مجمتع تشتخیص مصتلحت نظتام و...، کته 

اعتنتایی متا بته بیو التزام به حاکمیت ملی را مختل کردند، همگی از همین حقوقی قانون اساسی 
نامفهومیت بود کته متن نامفهومیت پدیدآمده در قلمرو زبان دینی ناشی شد. برای خرو  از همین 

 مشکل گشوده شود.به هرمنوتیک متون دینی خودمان کشیده شدم تا بلکه گرهی از این 

دموکراستی و کته  کننتدمییم که برخی این نقد را به روشنفکران دینتی وارد جا اشاره کنجا دارد همین
هتای محصتول بحثشناختی است و مولود توافق و تمرین عملتی و نته امر سیاسی یک پدیدۀ جامعه

دموکراسی، عدم پترداختن پردازید و مشکل ما، در دستیابی به هرمنوتیکی و فلسفی که شما به آن می
 نظری نیست. های به این بحث

را باید شناس هم البته کار خودر . جامعهکنممیشناس در اینجا صحبت نعنوان یک جامعهمن به
تحتوالت شدن زبان دینی را در روند پ رشتتاب ایتن دان، نامفهومعنوان یک الهیانجام دهد. من، به
کته دچتار یدن به یک زبان دینی هستتم بینم و به دنبال رسمی 9211و انقالب  در دوران مشروطه

مانم تتا اجتماعی مینشینم و منتظر تحول بگوید من می تواندمیدان ننامفهومیت نباشد. یک الهی
 .کندمینامفهومی زبان دینی حل بشود. هرک  کار خود را 

طرفتی متن از دانستتن »اید کته نوشتته(« 35) قرائت نبوی از جهتان»جناب شبستری، شما در مقالۀ 
گرایش پیتداکردن از این «. سازدآورد و آرامم میام و اهل فهم هستم و فهم قدری مرا به خود مینبسته

  شماستیصورت مشخص نشانۀ سه تحولی در فکر و ذهن دانستن به فهم به
 :  گویدمیحافظ 

 چین باشدار خود صورتگر  نقشش به حرام  انگیزهر کو نکند فهمی زین کلک خیال

درکتم در آنجا نوِع «. مثابۀ زیستنزندگی به»وگویی با من منتشر شد با عنوان چند سال قبل، گفت
هتا تعری هتایی کته معمتواًل ام که از آغتاز بتا چارچوبام. گفتهاز زیستن و زندگی را توضیح داده

ام. مشکل داشته« ذات»و تعری  « هیتما»ام. با تعری  مشکل داشته دشومیبراساس آن انجام 
هتا را احستاس «معنتا»فکر کنم. همیشته در ختود گرایشتی بته مواجهته بتا  گونهاینتوانستم نمی
و  دهنتدمیچته معنتی ام، برایم جالب بوده که بدانم اشیا برایم شدهرو میم. اگر با اشیا روبهکردمی

ها را . ستخندهنتدمیبرایم چته معنتی  هاانسانام بدانم ام، مایل بودهشدهمواجه می هاانساناگر با 
. حتتی در دهندمیشخص من ها چه معنایی برای ام ببینم این سخنام، گرایش داشتهشنیدهاگر می
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ه و کتردمیتوجته متن را جلتب تتا آن حتد  هتااینها و علم و فلسفه و هنر همۀ برخورد با فرهن 
زیستن کمتک کننتد و مترا از اینکته در و تواناشدن من به ادامۀ که به معناداری زیستن من  کندمی

عد برایم جالببیفتم حفظ کنند. همیشه این « ارزشی نیهیلیسم»پرتگاه  تر بوده است. این روحیته ب 
هتای فلستفی را ها بمانم. کتابدر چارچوبام همهنان در من بوده و بر همین اساس هم نتوانسته

بندم، با اینکه حواشی زیادی هتم گتاهی کتاب را میاما بعد که  گویندمیفهمم چه م و میانخومی
ب  گویممینویسم، با خود ها میدر کنار کتاب هم نظریاتی است که در عالم تفلست ، بتا  هااینخ 

تکلیت  متن را روشتن  هتااینمسائلی درست استت امتا معیارهای منطقی و معیارهای شناختی، 
مسائلی درونتی استت.  هااینزیستنم چیست و چرا هستم؟ معنای  گویدمی؛ یعنی به من نکندمین

صتدق و حقیقتتش  دشومیی عقلی، صدق و حقیقت نامیده هانامیزدرواقع آنهه که در بیرون، با 
ای که مرا خاضع کند یا درونم شعلهمشخصاتی که خودم دارم درست درآید. آنهنانباید برای من با 

هتا مطتابق همه یعنی فهمیدن و نه دانستن اینکه جهان چگونه است و کتدام گزاره هااینیفروزد و ب
 است.واقع 

 ی کنیدمییعنی از نوعی حقیقت انفسی صحبت 
ام داشتتههرحال، من این روحیه را خواهید اسمش را بگذارید حقیقت انفسی ِاشکالی ندارد. بهمی

هایی که ایتران سالام. چه ام و به هر طرفی پر گشودههرجایی سرزده و دارم و به همین جهت هم به
هتای ام و به حرفنشستهام. همیشه با االهیون و فیلسوفان هایی که در اروپا بودهام و چه سالبوده

ام. امتا مقدور بتوده توجته کتردهام. به علوم تا حدی که ام. به هنرمندان دقت کردهگور کرده هاآن
برای من چیست؟ حدود هجده ستال ین مواجهات از این موضع بوده که معنای این پدیدارها همۀ ا

در آنجا هم مسئلۀ من فهمیتدن معنتا م، کردمیرا منتشر  هرمنوتیک، کتاب و سنتپیش، که کتاب 
بفهمتیم. فکتر  تتوانیممینته مستلمان چگوعنوان یک خواستم ببینم متون دینی اسالم را بهبود. می

فهم متون وحیانی هتم وارد شتود. امتا آن روز م این فهم هرمنوتیکی و نه سمانتیکی باید در کردمی
 هتاآنهایی را به دستت بیتاوریم و مطتابق آموزهم که باید متون دینی را بفهمیم تا کردمیچنین فکر 

، از قرآن برنامۀ زنتدگی بته در اسالم قرآنکتاب ، در زندگی کنیم. و به قول مرحوم عالمه طباطبایی
های زندگی را از کتاب و سنت خواستم برنامهمیم و کردمیفکر  گونهایندست آوریم. در آن زمان، 

ام کته از ام، دنبال این نبودهرا نوشته« نبوی از جهانقرائت »های اخیر، که مقاالت بفهمم. در سال
باید بکنیم و چگونه باید زنتدگی کنتیم. بته مترور زمتان قرآن بفهمم جهان چگونه است و چه کار 

که برقرارِی نسبِت من با متتون دینتی هتم تغییتر کنتد. تحولی درونی در من پیدا شد و موجب شد 
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، درحقیقتت بته فهمتی از ختودم کنممتیاشاره  به خودمکم احساس کردم اگر تحول این بود که کم
درکی که از خودم دارم عین یک فهم از خودم هست نته و نه به ذات و ماهیت خودم.  کنممیاشاره 

 آن انسان است.اینکه من یک فرد از یک نوع هستم و 

 یعنی همان وجودی 
نسبت ر بیش از هرجا در مرور زمان در من تقویت شد، اثراین تجربه، که به«. شدن»یعنی همان 

ام. شتدهمن با متون دینی و معقوالت و منقوالت سنت دینتی ظتاهر شتد کته در داختل آن بتزرگ 
ام، بتودهها بتا آن مشتغول متوجه شدم نوع رویکرد و اندیشیدنم دربارۀ سنت دینی خودم، کته ستال

بترای متن  ی دارد؟ قرآنام برای من چه معنتغییر یافته است. برایم مطرح شده است که سنت دینی
چته  کنممتیدر فهمی کته متن از ختودم پیتدا  هااینچه معنی دارد؟ اعتقادات من چه معنی دارد؟ 

برقترار کتنم؟ چته  هااینبا  توانممیدارم؟ یا چه نسبتی  هااین؟ من چه نسبتی با کنندمینقشی بازی 
ام که این پدیدارها مواجهه پدیدارهایی در سنت دینی ؟ دیدم با یک سلسلکنممینسبتی عماًل برقرار 

های دینی همه دینی و سمبل. متون دینی و گفتارهای دهندمیمعناهایی از خودشان برای من بروز 
ارتبتاطی  °. ایتن ارتبتاطشتدهطور شدند. میان من و این معناهای پدیتداری نستبتی برقترار همین
هتای وحیتانی کشت  آموزههاست که متن دنبتال ست. سالوگویی ت هرمنوتیکی )دیالوگ( اگفت

 است.ام یک فعالیت هرمنوتیکی من به سنت دینیورزی نیستم. عالقه

ختدا )ص( را، فلستفۀ استالمی و غیتر استالمی  را، سنت و سیرۀ رستول هاست که من قرآنسال
کته در معنایتابی متن از ختودم و  کنممیرا از این منظر نگاه  علم فقه را و بسیاری از علوم دیگررا، 
مطتتروح در قتترآن، بلکتته از « توحیتتد»تنها از . متتن نتتهکننتتدمیجهتتان چتته کمکتتی بتته متتن از 

. انتظتار متن از ایتن متتون ایتن کنممیهای موجود در متون ادیان بزرگ دنیا معنایابی حقیقتهمۀ 
تر کننتد. بنتابراین، مراجعتۀ متن بته قترآن مجیتد بترای که فضای خالی درونم را بتا معنتا است  پ 
ختودم در ستنت « حستب و نستِب »گرفتن از آن در مسیر معنایابی از یک طرف و شناختن کمک
 ام.از طرف دیگر است. همان سنتی که با آن بزرگ شدهدینی 

بیتا کته اول  دست آورم و نباید به من گفته شتودشناسی به مراجعۀ من از این باب نیست که هستی
بپرداز. من شناختی و یا وثاقت تاریخی متن را ثابت کن و سپ  به فهم و تفسیر آن حجیت معرفت

(« 91( و )94) قرائت نبوی از جهتان»که در مقالۀ ، چنانگویممیاگر دربارۀ وحی قرآنی سخنی 
از نظر فلستفی معنتای  کنممیحی چگونه معنا شده است و ادعا نو در خود قرآن گویممیام، آورده
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به من پیشنهاد کردنتد در یتک ای از دوستان وحی و یا دلیل حجیت آن چیست. چند ماه قبل پاره
شتناختی وحتی و وثاقتت معرفتای اهل نظر و مطالعته در متورد حجیتت جلسۀ مشترک از عده

ای صورت بگیرد. اند، مباحثهکردهین پرسش را برجسته تاریخی قرآن بین من و آقای ملکیان، که ا
شناختی و یتا قتوانین را های هستیآموزهمن به آن دوستان پاسخ دادم من، از کارکردن روی قرآن، 

شناختی وحی یا وثاقت تاریخی متن معرفتتا نیاز به این باشد که به پرسش حجیت  کنممیدنبال ن
آقای ملکیان و فضالی قتم یتا دیگتران صتورت ن مباحثه میان پاسخ دهم. صحیح این است که ای

شناستی و قتوانین از متتن پتیش آوردن هستیدستتهتای خودشتان را براستاس بهگیرد که بحث
 برند.می

 منظور از ُپرشدن فضای خالی درونی، که از آن صحبت کردید، دقیقًا سیستی 
معنتای »آن  .کنندمیتقسیم « گرابرون»و « گراندرو»ها افراد را به شناساین یک تجربه است. روان

« تتام»کتم زنتد و کتمدر همان درون شتکوفه می دشومیکه اگر یافته شود، زندگی از آن لبریز « تام
ر دهدمیبودنش را نشان  مثابتۀ به« آسودگی»و « اطمینان»و  دشومی. گویی، فضای خالی درون پ 

اهمیتت و ارزر »کته  دشتومییتک معنتای تتام پیتدا نشتیند. وقتتی در درون می« نعمت»یک 
« ارزشتی نیهیلیسم»پرتگاه است و مقدمۀ چیز دیگری نیست، دیگر در « نامشروط»دارد، « نفسهفی

وار معنتا تولیتد و سلستلهدارنتد « زاد و ولتد»قرار ندارم. شکوفا هستم و متحرک. معناهتای تتام 
اشاره کنم، بایتد بگتویم ایتن کارگاه تولید معناست! اگر به عرفان خودمان تو  ، گویی درونکنندمی

تعبیتر شتده « گشتاد درون»بته از آن  مقاالت شمس تبریزیهمان است که در « وضعیت درونی»
 است.

  هایی از این معناهای تام را برشمریدیممکن است نمونه
جهتان هتیچ در »ن تجربته استت کته معناهای تام گوناگون است. گاهی معنتای تتامم  معنتای ایت

قترار داری و گتاهی معنتای « مطلتق»گاهی معنای این تجربه است کته در حضتور «. استهیچ 
گاهی کیهانی ناب استت، گتاهی معنتای تجربتۀ عتدم استت، تجربۀ  عشق است، گاهی معنای آ
تند. اهمیتت های معنادار تام هستتجربه هااینمعنای تجربۀ اتحاد با هستی است و... همۀ گاهی 

های معنتتادار گتتذران و ناپایدارنتتد امتتا اند. البتتته ایتتن تجربتتهنفستته دارنتتد و نامشتتروطارزر فیو 
ماند که تقریبًا همیشته تنتور درون انستان جا میبه هاآنروند، خاکستر گرمی از آیند و میمیوقتی 

وِر درون آتتش بیفتروزد. دارد تتا معنتای تتام دیگتری آشتکار شتود و دوبتاره در تنتگرم نگاه میرا 



 122 | وجوی معنای معناهادر جست

ها، یتتک انتتدازد. زیستتتن، بتتا ایتتن تجربتتهمعناهتتا همتتواره انستتان را یتتاد معنتتای معناهتتا میایتتن 
استت « معنای معناهتا»در این زیستن، خدا که «. نبودن»و « بودن»است؛ نوسان میان« نوسان»

« انکتترالوهیتتت نامتشتتخص بی»تتتا « وارالتته متشتتخص ناانستتان»استتت کتته از « طیتت »یتتک 
، امتا همیشته جهتت ستیر دشومیصورت تام تجربه نگاه بهاست. البته معنای معناها هیچگسترده 

 .کندمیمعّین را 

احکتام ایتد و از را بته کتار برده« روایتت»، تعبیتر «قرائت نبتوی از جهتان»گانۀ شما، در مقاالت پانزده
مقتاالت، پتیش ایتد. در آن هم قرائتی زمانمند )تفسیر تاریخی( به عمل آورده اجتماعی ت سیاسی قرآن

 شدی اید. این سیر علمی سگونه آغاز ی جدید استفاده کردههانااز هرسیز از فلسفۀ زب
یتافتم کته گتویی گوینتدۀ دم، چنتین میخوانتمیرا  ای از آیتات قترآنها پیش وقتتی پتارهاز مدت

. در آیات مربوط به تسبیح موجودات، ایتن معنتا بیشتتر بترای متن کندمیای را بازگو تجربهآن قر
ام. در ای توضتیح دادهوگوی منتشرشتدهشد و من این یافتن را چند سال پتیش در گفتتمیآشکار 
تم، وجوی معنا هسم که رویارویی با این قبیل آیات مرا، که در جستکردمیبا خودم تجربه ارتباط 

ها این حدس را بترای متن پدیتد سازد. مکرر این رویاروییرساند و مرا از درون بارور میمییاری 
هایی از معناهایی تام و بتاالخره معنتای معناهتا، یعنتی خداونتد، که شاید متن قرآن بیان فهمآورد 

، فهتم («9) قرائتت نبتوی از جهتان»که برای پیامبر اسالم حاصتل شتده استت. در مقالتۀ است 
خوانتدم. امتا ستپ ، کته در ایتن مطلتب تعمتق « تجربتۀ هرمنتوتیکی نبتوی»در قرآن را موجود 

یم، ایتن فهتم موجتود در قترآن از شومیرو کردم، به خود گفتم اگر ما در قرآن با فهم روبهبیشتری 
ی هتانان را بته تحقیتق بیشتتر، در زب. این تأمالت متدشومییک زبان انسانی بر ما آشکار طریق 

ها برای متن روشتن کترد کته وقتتی آیند. تعمقمی هاآنسوق داد که معناها در چارچوب انسانی، 
، درواقتع یتک حادثته استت کته معنتا دهدمینویسد و سخنش معنا یا می گویدمیسخنی کسی 

فهمیم. این قضیه را که دنبتال یفهمیم، یک فعالیت انسانی را مها را میپ  ما اگر سخن. دهدمی
ی تجربتی امتروز عتر  عریضتی دارد. خیتل عظیمتی هتانادیدم این مطلب در فلستفۀ زبکردم 

فعالیتتت »ظهتتور نتتوعی  گفتن و ظهتتور زبتتاِن انستتانی  کتته ستتخن گوینتتدمیفیلستتوفان زبتتان از 
نظتر در نقطتۀ  است و پیش از هرچیز از منظر انتروپولتوژی بایتد بته آن نگتاه کترد. ایتن« انسانی
استت « ابتزاری از پتیش آمتاده»زبان انسانی  گویدمیگفت و که می گیردمیدیدگاهی قرار مقابل 

زبتان های به دیگران. اما در نظریه« آمادهمعانی ازپیش»برای القای  کندمیآدمی از آن استفاده که 
بتا تمتام ی را افاده کنتد، بلکته آدمتی تا معنای گیردمیمثابۀ فعالیتی انسانی کسی ابزاری را به کار نبه
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چیستت و گذارد و باید دید که این فعالیتت و اثری برجای می دهدمیوجودر یک فعالیت انجام 
هرکجا یک پدیدۀ معنای کالم معنای این فعالیت است. این دریهه که باز شد از خودم پرسیدم اگر 

فعالیتت انستانی چیستت؟ در متن قرآن آن  زبانی وجود دارد آنجا فعالیتی انسانی وجود دارد، پ 
یک متتن زبتانی، کتالم نبتوی مثابۀ ار این بود که بگویم قرآن، بهکردن این مطلب هم نتیجهدنبال

کته، مطتابق اعتقتاد درحالیپیامبر اسالم است و این متن محصول وحی است و نته ختود وحتی. 
نتازل شتده استت )فرضتیۀ استالم  مشهور، الفاظ و جمالت قرآن همته از ستوی ختدا بته پیتامبر

صتداهای متمثتل در ستامعۀ »در نظر متکلمان و فرضیۀ « صداهای منظم مخلوق در سامعۀ نبی»
الزمۀ ایتن اعتقتاد آن استت کته از نظر فیلسوفان( و این اعتقاد از نظر من قابل قبول نیست. « نبی

ای در بتاب فهتم و تفستیر نظریهان ای و یا چننتوانیم برای فهم و تفسیر متن قرآن چنان متدولوژی
مبتنی است مقبول واقتع  هااینمانند ارائه کنیم که در دانش هرمنوتیک که بر وجود ذهن، زیستن و 

در آن مفرو  باشد )این مطلتب اساستی بودن خداوند از ذهن و ذهنیات و زیستن شود و نیز منزه
ام(. دغدغۀ متن ایتن استت کته بتدانم دادهباتفصیل توضیح « قرائت نبوی از جهان»را در مقاالت 

چگونه و کجا بایتد پیتدا کترد و معنتای آن چته فعالیت انسانی را، که با پیدایش قرآن اتفاق افتاده، 
شدند که من تحقق زبان انسانی را، در هر متورد، ها به این جهت مطرح باشد؟ این پرسش تواندمی

پتیش معتقتدم اگتر بختواهیم متتون دینتی را درستت ها دانم. از سالتحقق یک فعالیت انسانی می
ام بتر اینکته بایتد را مغفول بگذاریم. اصرار داشتتههای فلسفۀ زبان جدید بحث توانیممیبفهمیم، ن

نگاه تجربی و انتروپولوژیک دارند، در مطالعتات های جدی فلسفۀ زبان عصر حاضر را، که بحث
اند. تفسیر این متون، مبانی زبانی خودشتان را داشتتهو  الهیاتی وارد کنیم. گذشتگان ما، برای فهم

ای از فیلسوفان( و یا زبتان را است )چون عارفان و پارهکلی متافیزیکی بوده یا به هاآنمبانی زبانی 
دانستتتند )چتون فقیهتتان و متکلمتان(. بتتا متعتین مییتک ابتتزار بترای القتتای معناهتای از پتتیش 

هتم  هتااینشناستی متتن و ماننتد معنتای متتن و زبانن جدید، های فلسفۀ زباگرفتن بحثجدی
متن زبانی سروکار داری، باید دربارۀ متن هم نظتری . اگر تو با یک دشومیصورت جدی مطرح به

 هتاآنگیتری از هایی جدید است که بدون بهرهدانش هااینداشته باشی که اصاًل متن چیست و... 
 برای ما ممکن نیست.ن عصر، فهم و تفسیر متون دینی، در ای

 ، در نظر قدما هم متن نبوده استی مگر کتاب مقدس ما، قرآن
پیتدایش ای است که تاریخ فهمیم متن نبوده است. متن زبانی پدیدهبه این معنا که امروز از متن می

ستاز های تاریخمتنآید. می به وجود هاانسانوسیلۀ گفتار شفاهی یا کتبی دارد. در عالم انسانی، به
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بخواهیتد معناهتای همیشه یک معنای مرکزی دارند و یک رشته معناهای جزئتی و فرعتی. اگتر 
بتالعک  معناهتای جزئی را بفهمید، باید از معنای مرکزی، که در متتن هستت، حرکتت کنیتد و 

چیزی است که به آن درستی به دست آورد. این همان توان بهجزئی و فرعی را از معنای مرکزی می
همته از  هتااینخواهید بتود و وبرگشت دائم با متن شما در یک رفت«. دور هرمنوتیکی» گویندمی

معناهای متون در عتالم انستانی و و  1دهندۀ عالم انسانی استاین جهت است که متن زبانی نشان
ایم. در مباحتث الفتاظ نداشتته ها رابحث. ما در قدیم این گیردمیشکل  گونهاین هاانساندر ذهن 

ای سخن به میان آمتده استت کته گونته هاآنعلم اصول هم فقط از دال و مدلول و احوال و احکام 
ایتن هرمنوتیتک وجتود نداشتت چتون فکتر سمانتیک است و نه هرمنوتیک جدید. در گذشتته، 

هتا در اهتا از طریتق دالشتود، معنمواجته ای یا گفتتاری محض اینکه انسان با نوشتهند، بهکردمی
کته کانتت تتأثیر فعالیتت فاهمتۀ نیستت. پت  از آنبندد و فهم چیزی غیر از این ذهنش نقش می

بته ایتن نکتتۀ بستیار  داد، کسانی چون شالیرماخرهای خارجی نشان انسانی را در شناخت پدیده
غیتر تجربتی پنهتان ولتی ختاص در نتزد مقدمات رشتهمهم تفطن یافتند که در فهم متون هم یک 

فهمیدنتد کته ایتن تنهتا دال و  هتاآن. کنتدمیمهمی بازی مفسر وجود دارد که در فهم متون نقش 
آورند فهمنتده ختود در پیتدایش فهتم نقتش مهمتی بتازی میها نیستند که فهم را به وجود مدلول

گاهکندمی ی در علوم انسانی بود که عاقبت به واقعًا یک نقطه عط  تاریخشدن از این واقعیت، . آ
 .ها منتهی شد و...هرمنوتیکپیدایش انواع و اقسام 

، که فعاًل در دسترس ماستت، ام مجموعۀ مدون قرآنگفته(« 91) قرائت نبوی از جهان»در مقالۀ 
شتده استت. « متن واحد»خود یک  های متفاوت کوچک و بزرگ تشکیل شده ولیگرچه از متن
کته یتک توان به سه بخش تقسیم کترد: بختش اول آیتاتی هستتند را می« متن واحد»اجزای این 

 محمتد)ص(جهان وحیتانی حضترت که همان زیستت دهندمیرا نشان « جهان وحیانیزیست»
، «کلمتات خداونتد»، «خداونتدنمودهای »است. تمام آن دسته از آیات که پدیدارهای طبیعت را 

اند. در ایتن بختش، فهتم مربوطشمرند به این بخش و... می« افعال خداوند»، «وحی خداوند»
وستیلۀ پیتامبر ای نبوی و هرمنتوتیکی کته بهتجربه: دشومیپیامبر از جهان طبیعت دیده  2تفسیری
جهان وحیتانی قترآن از یتک زیستتام کته در دانستتهرا دلیل این مدعا  هااین. من دشومیروایت 

هتای هتا و واکنشاز کنش 3«نامتۀ روایتیفهم»که یک . بخش دوم آیاتی هستند دشومیصحبت 
                                                                                                                                                              

 سایت شخصی نویسنده. در «جهان از نبوی قرائت» مقاالتسلسله از 91 و 94 و 92 مقالۀ به کنید نگاه 1

2 . existentiel 

3. narratives verstehen 



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 121

اند. این بخش بیش از دوسوم متن قرآنی را دربر گرفته استت. چتون انسان را شکل دادهخداوند و 
 رد از یتک درگیتری وجتودی فهم روایی  آهنِ  اعتراف در برابتر خداونتد و آهنتِ  گتواهی دااین 

بختش و هتم در بختش ، درگیری وجودی پیامبر اسالم. مطالب قرآن هتم در ایتن کندمیحکایت 
گوینتدۀ قترآن، در ایتن است و نه ِاخبار از واقع. معنای این سخن ایتن استت کته « روایت»قبلی 

ز حتوادث کته ای اسلستلهخواهد بگوید واقعیات جهان هستی چگونه است، بلکه از بخش، نمی
بخش سوم، آیتات اختالق و  1.دهدمیافتند و خواهند افتاد خبر اند و میپشت سر هم اتفاق افتاده

پیامبر راوی اخالق و احکام معّین گیرند. یک های روایی نشئت میاحکام هستند که از همان فهم
، در متتن رودمیآن سخن قرآن از نکتۀ بسیار مهم این است که وحی پیامبر اسالم، که در  2.کندمی

این آیه یتا آن آیته در ایتن زمتان یتا آن قرآن یک امر مستمر و تقریبًا مداوم تلقی شده است نه وحی 
شتده استت:  عبارت واحد در قترآن تکترارای است که سه بار با زمان. یکی از دالیل این مدعا آیه

ل  » ر  ِمث  ش  ا ب  ن 
 
ا أ م  نَّ کقل  ِإنَّ

 
يَّ أ ی ِإل  وح  ه  م  ی  ا ِإل  ه  کم  اِحد  م  ِإل  (. مضمون ایتن 1؛ فصلت: 992)که : « و 
رسد، یک حقیقتت بیشتتر نیستت و آن ایتن )پیامبر اسالم( میآیه این است که آن وحی، که به من 
همتاست، این حقیقت وحیانی مخصوص ایتن زمتان یتا آن بیاست که خدای شما خدای یکتای 

جهان وحیتانی استت کته پیتامبر در آن ظتاهرًا ایتن همتان زیستت زمان و این آیه یا آن آیه نیست.
طتور کته ه است. آنکردمیهای خدا و انسان را روایت واکنشها و زیسته و در آن جهان کنشمی

اسالم این بوده که خداوند از طریق آیتات تکتوینی ختود را بتر او فهمم وحی پیامبر من از قرآن می
گفت نه اینکه کلمات و جمالتتی را بته زبتان عربتی بتر او وحتی می آشکار کرده بود و با او سخن

  3است نه خداوند.پیامبر  . ماِتن قرآنکردمی

)تتاریخی( را در زمینتۀ آن و زمانمنتد  نکتۀ مهم دیگر این است که من آیات احکام اجتماعی قترآن
« انستانیفعالیتت »یتک  دشتومیدر زبان انستانی ظتاهر  ام که هرچهام. وقتی پذیرفتهتفسیر کرده

. کنتدمیرا چرا این فعالیتت  کندمی زبانیاست، طبیعی است دنبال این بروم که اگر کسی فعالیتی 
معنتای جمتالت توان مواجه شد. یک مواجهه این استت کته مثاًل با امرونهی هرکسی دو گونه می

است که چترا او امتر یتا چیست. یک مواجهۀ دیگر این آمرانۀ او چیست و معنای جمالت نهی او 
خواهید علتت فعالیتت درحقیقت می کندمیمحض اینکه گفتید چرا امرونهی ؟ شما بهکندمینهی 

در باب اوامر و نواهی قرآن دارند این است که زبانی او را بفهمید. رویکردی که علمای علم اصول 
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هتای ستمانتیکِی الفتاظ روشن کنند. آنان، در داللتآن را های قرها، امرها و نهیمعناهای صیغه
ماننتد(. امتا متن )و در آن متوقت  می کننتدمیبیان را  هاآنو لوازم  کنندمیامر و الفاظ نهی، فکر 

امر کرده یا نهی کرده، بایتد بفهمتیم  هاانساناجتماعی اگر در قرآن کسی در قلمرو زندگی  گویممی
گیری اخالقتی ایتن خواسته به چه هدفی برسد و با کدام جهتمینهی کرده و چرا امر کرده و چرا 

گفتته استت. متن از ایتن کدام جامعه با کدام ویوگی انسانی ستخن میکار را انجام داده است و با 
 1تفسیر، تفسیر در زمینۀ زمان )تفسیر تتاریخی( استت. اگتر از ایتن منظترو این  کنممیزاویه نگاه 

که بسیار پتیش از مستئلۀ داللتت الفتاظ  دشومیمسئلۀ فهم تفسیری برای شما مطرح کنید، نگاه 
معنای توانید در این متوق  بشوید که معنای صیغۀ امر چیست و جمالت است. یعنی دیگر نمیو 

کتالم )آنهته ها برسید. ظتاهِر گیرینهی چیست. باید یک پله جلوتر بروید و تا به اهداف و جهت
کتالم چترا ایتن که گویندۀ ایتن  گویدمیوجه به شما نهیچ( بهکنندمیمًا روی آن تکیه اصولیون دائ

تفسیر اگتر بخواهیتد خواسته برسد. شما باید در اینجا تفسیر کنید. کالم را گفته و به چه هدفی می
ایتن  بشتوید. آن میتدان تتازهبکنید که چرا آن حکم را داده، در آن صورت باید وارد یک میدان تازه 

ای و اوضاع و احوال جامعهاست که در حد مقدور هم زندگی شخص آمر را بشناسید و هم زندگی 
غیتر فرهنگتی را بشناستید. آن های فرهنگتی و ه. باید زمینتهکردمیرا که آن شخص در آن زندگی 

چیز های داشتته و بته چتگیریجهترده و چه کتوانید بفهمید که او چرا فالن امرونهی را وقت می
 خواسته برسد )این تفسیر تاریخی است(.می

شتتما وقتتتی متتتن را در چتتارچوب زمتتان گذاشتتتید و آن را فهتتم تفستتیری کردیتتد و بتته اهتتداف 
قترار توانید آن را الگو کننده رسیدید، آن وقت میهای اخالقی مشخص امر و یا نهیگیریجهتو 

کتنم. ایتن گیری را تعقیتب و همان جهتتهمان هدف اخالقی  خواهممیبدهید و بگویید من هم 
رونتد، نمیتفسیر، تفسیر در زمینه و زمانمند است. اما علمای اصتول، کته از دال و متدلول فراتتر 

بتوده و معنتا همیشه معنای مطابقی یا تضمینی یا الزامی صیغۀ امر و یا نهتی، ایتن یتا آن  گویندمی
ام کته ایتن ادعتای فقیهتان مبنتای دادهآنجتا نشتان  2پ  حکم هم ابتدی استت. دشومیعو  ن
های کنتتونی مستتلمانان و روایتتات شتتامل جامعتته نتتدارد و احکتتام اجتمتتاعی قتترآنعلمتتی 

روند. فقیهان متا فکتر های علمیۀ دینی سراغ فهم تفسیری زمانمند )تاریخی( نمیحوزه. دشومین
. ایتن دشتومیفقه و تفقه متداول دچار ِاشکال  اگر راه برای تفسیر زمانمند احکام باز شود، کنندمی

بستتن  هتاآنترین ی فراوان دارد که عمتدههانااندیشی است که نادرست است و زیمصلحتیک 
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تفسیر است. البته اگر شما از من بپرسید تو چرا سراغ  حرکت به سوی دموکراسی و حقوق بشرراه 
زنتدگی پاسخ من این است که من انستانی هستتم کته در ایتن عصتر  روی،در زمینه و زمانمند می

فاصلۀ تتاریخی و فاصلۀ تاریخی با گذشته برای من آشکار شده است. برای کسی که از این  کنممی
گاه شده آیات احکام اجتماعی تنها به  صورت تاریخی قابل تفسیر هستند.آ

ستال های انسانی در طول متثاًل هتزار کرده که ارزش قدر تغییرگویید که زمینه و زمانه آنآیا شما می
  عوض شده باشدی

انستانی هتای این نیست که چون ماهیت انسان تغییر کرده و یا چون همتۀ ارزر گویممیآنهه من 
متدعای مترا کلی بته ایتن شتکل بته مستألهتغییر کرده پ  باید تفسیر زمانمند به عمل آید. طترح 

گتاهم عنوان یک انسان این عصر از فاصلۀ تاریخی خود ن بهم گویممی. کندمیتحری   با گذشته آ
استت و، بتا ایتن دو هتای قترون گذشتته متفتاوت از ارزر برخیام که با هایی را پذیرفتهو ارزر

 مقدمه، تفسیر قابل قبول برای من تفسیر در زمینه و زمانمند )تاریخی( است.

خاص. آیا ایتن تفسیر  کبرخی تفسیرها بیشتر راه داده باشد تا یهرحال اگر از گذشته تاکنون متن به به
 بوده استی لحاظ هرمنوتیکی تفسیر غال  با متن سازگارتر که به کندمیخودش داللت ن

 هاآنقتباًل وجتود نداشتته استت. آن برختی تفستیرها کته شتما بتد دشتومیهر تفسیری که پیتدا 
 ، کته عالمته طباطبتاییاند. مثاًل تفسیر معناشتناختی قترآناند و شکل گرفته، نبودهکنیدمیاشاره 

هتای دیگترر تعقیتب کترده، تتا و کتاب خدا و انسدان در قدرآندر کتاب  و یا ایزوتسو المیزاندر 
تتوان یستم وجود نداشته است ولی وقتی پدید آمتده جتای ختود را بتاز کترده استت. آیتا میبقرن 

ایتتن تفستتیرها تتتا قبتتل از قتترن بیستتتم بتته ایتتن جهتتت پدیتتد نیامدنتتد کتته متتتن قتترآن بتته گفتتت 
 تفستیری از کتتاب مقتدس داد داده است؟ در عالم مسیحیت، لوترمعناشناختی راه نمیهای رور

متفاوت از تفسیر کاتولیکی آن بود ولی امروز پروتستانتیسم بخشتی از مستیحیت استت. که بسیار 
   1ار مرا نشان دهد یا منع هرمنوتیکی آن را.کیا باید منع اخالقی  کندمیبه ما ِاشکال هرک  

هتایی یفتعرانتد کته اما براساس همین سخنان، برخی افراد در جرگتۀ روشتنفکران از شتما انتقتاد کرده
 داشته باشد.  تواندمیسنینی نسبتی با تعبد ناین
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معنا های کاماًل متفاوت است. ایمان در عالم اسالم به گونه« ایمان»ما مسلمانان  داریدیناساس 
منظتر نیستت. از  هاآنام و اینجا مجال بیان آورده ایمان و آزادیشده است که شرح آن را در کتاب 

ذات »شناسی دین هتم در روزگتار متا دیگتر کستی از شناسی دین یا روانبرون دینی و مثاًل جامعه
معتقتد . حاال چطور است که برخی منتقدان روشتنفکر، کته ختود بته ذات گویدمیسخن ن« دین

ن معتیّ ذات  °و درواقتع بترای دیتن کننتدمینیستند، در مقام انتقاد از من دیتن را بتا تعبتد تعریت  
پیتامبر ام، کته . به نظر من دین ذات ندارد. این منتقدان این سخن را نیز که من بارهتا گفتتهکنندمی

ای گونتهاند، بته در عصر خود حرکت کرده هاانساندر مسیر مطالبۀ تأمین عدالت از  اسالم و قرآن
تقیته و توریته من اصاًل در مقام . کنممیاندیشی من مصلحت گویندمیند و گاهی خوانمینادرست 

 . پیامبر استالمکنممیآید رد از قرآن جز خشونت به دست نمی گویندمیرا که  هاآننیستم، اما نظر 
« توحید»رسالت او هم تبلیغ تخل  نکرده و « زیستنموحدانه»دانم که از مسیر )ص( را کسی می

حرکتت کترده استت. متن در ایتن هت تأمین عدالت در عصر خود بوده و از نظر اخالقی نیز در ج
م  ِفتي کل  »معنای الگوبودن او برای ما و به این گفتار واقعًا معتقدم.  کنممیاندیشی نگفتار مصلحت

ة   ن  س  ِ  ح  و  س 
 
ِه أ وِل اللَّ س  که ما هم باید در جهت تأمین عتدالت حرکتت ( همین است 39)احزاب: « ر 

شتدۀ جهتانی های پذیرفتهدر جامعۀ خود، ارزرهای آن یر عدالت و تعیین مصداقکنیم و، در تفس
انسان معاصر را بپذیریم. من معتقدم کنارگذاشتن آن بخش از احکام قرآنی یا حدیث که در عصتر 

رد. است با ایمان متا بته نبتوت پیتامبر استالم هتیچ منافتات نتداجهانی ناسازگار  ما با حقوق بشر
  1یی هستند فرزند عصر خود.هاانسانپیامبران گرچه پیامبرند، اما 

 داریدیتتنگوییتتد، نستتبتش بتتا عقالنیتتت سیستتت. ، کتته شتتما از آن ستتخن میداریدیتتنگونتته آن
 اندیشی استی است یا نوعی تجربتعقالنی 

ستیر یتابم. ایتن یم« ورزانهفهم»در برخورد با سنت دین اسالم، من خودم را در یک مسیر عقالنی 
رویتارویی ورزانه )عقالنیت هرمنوتیکی( هم عقالنی است و هم تجربه است. تجربتۀ عقالنی فهم

منظر( دارد. بحتث ایتن ). عقالنیت هرمنوتیکی همیشه پرسپکتیو هاآنبا معناهای تام و همدلی با 
کنتی. ستت تفستیر نمیکنتی یتا درتفستیر میکنی، درستت است که آیا اگر فالن متن را تفسیر می

موازین هرمنوتیکی باید نشان دهی که تفستیر متن درست تفسیرکردن معنایش این است که شما با 
از این است که تنها تفسیر ممکن است بتر تتو فتر  متد دارد و اینکه تفسیر من درست است غیر 

ختودم و  در حتال تعامتل بتا متتون دینتی ستنت دینتیخودت دفاع کنی. من « منظر»است که از 
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ها از ستنت دینتی، کردنگونه بررستی هستم. من در اینهای دینی بزرگ دیگر برای معنایابی سنت
افتتد کته . در این تعامل، فهمتی اتفتاق میکنممیمعنایابی صورت مکتوبات در برابر ماست، که به

دفاع کنم. این کارها  هاآنکه چگونه اتفاق افتاده است و از آن را بیان کنم  توانممیبرای دیگران هم 
 است.)عقالنیت( هرمنوتیکی ورزی ِخرد

تیلتیش طور که روشنفکران مسیحی، مثل ارزشی است. همان گفتید دغدغۀ شما دوری از نیهیلیسم
 خواهیتدهم میو بولتمان، به دنبال الهیات جدید رفتند برای اینکه معنایی به زندگی ببخشند. آیا شما 

 به زندگی معنا ببخشیدی 
و چتترا بتته ایتتن کارهتتای  دهممتتیهای معنتتادار ترتیتتب اثتتر اگتتر بپرستتید کتته چتترا بتته آن تجربتته

متن  گتویممیبر آنهته شتما گفتیتد، ، عالوهدهممیهرمنوتیکی در ارتباط با متن دینی ادامه علمی 
در تتاروپود آدمتی ام. گفتمتان ایتن ستنت دینتی بته نتوعی یک سنت دینی اسالمی بزرگ شدهدر 

چیز ستروکار عنوان کستی کته بتا رویکترد معنایتابی بتا همتهمن رسوخ داشته است. من، بتهمثل 
تفاوت باشم. اگر فهمی از ستنت دینتی ختود پیتدا نکتنم، ام بینسبت به سنت دینی توانممیندارد، 
غیتر قابتل  . و ایتن کتار بترای متنکنتدمیکسی خواهم بود که فهمی از پتدرومادرر پیتدا نمثل 

آن را کنتار  ختواهممی، امتا نکنممتیاست. من ستنت دینتی ختودم را بازاندیشتی انتقتادی تحمل 
کلی کنتار ای اقامه نکرده که چرا متن بایتد ستنت استالمی را بتهکنندهک  دلیل قانعهیچبگذارم. 
 کنم. های فلسفی و الهیاتی خود را از صفر شروعو در آن بازاندیشی نکنم و کوششبگذارم 

 پس متون دینی برای شما تبدیل به موضوع تحقیق شده استی 
و بتتته  دهتتتدمیبلتتته، موضتتتوع تحقیتتتق استتتت. امتتتا تحقیقتتتی کتتته نتتتتایج آن بتتته متتتن معنتتتا 

رساند. من با معناهای تتام، کته از متتون دینتی استالم دریافتت اگزیستانسیالم پاسخ میهای دغدغه
«. التت  ب استتت»پتت  « التت  ب استتت»انتتد هچتتون گفت گتتویممی. نکنممتتیهمتتدلی ، دشتتومی

کلی مطلب دیگتری استت. بته نظتر متن، رستالت اصتلی کردن با معناهای اگزیستانسیال بههمدلی
نپتذیرم. یتا  و مانند این تا من آن را بپذیرم« ال  ب است»درجه اول اسالم این نیست که بگویند متون 

همین استت کته دن با آن معناهاست و ایمان من کرپراکنند و کار مسلمان همدلیاین متون معنا می
 سازد.قرار معنای معناها میمرا طالب بی

ونگوگ و مثل  کندمیاش را در درون خودش از نقاشی پیدا تفاوت شما با هنرمندی که معنای زندگی
 دان سیستی یا یک موسیقی
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هستتم و ک رودخانۀ جتاری گذاشتن ندارم. تجربۀ من این است که انگار من یمن اصراری به فرق
برکتت و آیتد کته گتویی کتاِن خیتر و ها از جتایی میدر این رودخانه مدام آب جریان دارد. اما آب

تتا او گتام  دشتومیرحمت است. و یا انگار من چون آدمی هستم که مدام جلوی چشمش روشتن 
داستان متن ایتن اهد شد. که راه تو بسته نخو دهدمی. امید دهدمیبردارد. این وضعیت به من امید 

. اگتر یتک دشومیها گاهی با نوعی تجربۀ روشنایی درونی و رستگاری همراه است. این وضعیت
 ها را بگوید من هیچ فرقی با او نخواهم داشت.هنرمند شبیه همین

 ی کنیدمیآیا شما یک پروژه تعقی  
ای؟ پروژهزیستن را پروژه بنامند، چه  گونهایندقیقًا چیزی که من با آن مخال  هستم این است که 

 گوینتدمیگذارنتد و و اسم من را هتم در آن ردیت  می کنندمیبرخی دوستان چند تا اسم را ردی  
هاستت کته سالو اسم این پروژه هم روشنفکری دینی است. من  کنندمییک پروژه تعقیب  هااین

ای را و نته پتروژهانم و نته نوانتدیش دینتی دخود را نه روشنفکر دینی در مصطلح امروز جامعه متی
ای از وگو، شتمهگفتتو، در همتین  کنممیرا تعقیب  هاآنهایی دارم که . من دغدغهکنممیتعقیب 

نواندیشی سر برنیتاورده استت. ها از موضع روشنفکری یا را برای شما بیان کردم. این دغدغه هاآن
وجوی معناست. ممکن استت جستاست که در های وجودی یک انسان حساس دغدغه هااین

الهیتتاتی استتت، چتتون کتتار متتن های متتن فلستتفی و روشتتنفکر هتتم باشتتد. دغدغتته °ایتن انستتان
درواقع دغدغۀ متن فهمیتدن است. « خداوند»است که برای من « معنای معناها»وجوی جست
ن ستیرم را . متن ختود ایتکنممتیاست. شاید متن یتک الهیتات تفهمتی را دنبتال « خدا»مسئلۀ 

 «.نمودم، دگر ایشان دانندمن چنینم که »دانم و به قول حافظ: می« معناگرایی دینی»

موفتق انتد های اخیر روشنفکران دینی یا نواندیشان دینی انجتام دادههایی که در دههبه نظر شما، تالش
جبهتۀ ی هتم از هتا نتاموفق بتوده. برختبوده استی برخی منتقدان غیر دینی معتقدنتد کته ایتن تالش

 سیستی مؤمنان را تضعیف کرده است. نظر شما  داریدینها دینی انتقاد دارند که این تالشدرون
 نظران، کتته در جامعتتۀ متتا بتته روشتتنفکران و نواندیشتتانهای فتتراوان آن طیتت  از صتتاحبکوشتتش

یتن عنتوان را اند، از آغاز تاکنون پیش از انقتالب و پت  از انقتالب )چته ختود امعروف شدهدینی 
اند در . ایتن افتراد موفتق شتدهو چه چون من نپذیرند( به نظر من کاماًل موفق بتوده استتبپذیرند 

جویتد جدید بهتره میورزی گفتمان دینی سنتی، گفتماِن دینی جدیدی راه بیندازند که از خردکنار 
در محافتل حتوزوی صتورت متؤثر اکنتون به. این گفتمان همکندمیدعوت « حرمِت انسان»به و 
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های جتدی، کته ایتن غیر حوزوی دینی ما حضور دارد، ذهن هزاران انستان متتدین بتا پرستشو 
ها و مقتاالت فتراوان در ارتبتاط های اخیر، کتاباند، مشغول شده است. در دههمطرح کردهافراد 

و  با حقوق بشرمسائل و موضوعات فهم و تفسیر متون دینی، اسالم، سازگاری یا ناسازگاری آن با 
مگتر های آنان استت. آن افتراد در کشور ما منتشر شده که از آثار کوشش هاایندموکراسی و مانند 

 تحمتلبتا  هتاآناند. این مقصود تتا حتدود زیتادی بته دستت آمتده استت. خواستهغیر از این را می
ممکتن بتود و انتد کته روزی ابتراز آن غیتر اند و سخنانی گفتهسنگین سدهایی را شکستههایی هزینه

 هتاآناحوال سیاسی اسالمی ایران هم باالخره آنان را تحمل کرده است. گرچه اوضاع و  جمهوری
نقتل کتنم. چنتد ستال جا ختاطرۀ کوتتاهی را بینم در همینرا زیر فشار گذاشته است. مناسب می

، نشستتی ِاسن در آلمتاندر مرکز فرهنگی شهر  پیش، در مناسبت بزرگداشت مرحوم حامد ابوزید
جهان اسالم در آنجتا حضتور مندان به روشنفکری دینی در برگزار شد که حدود چهل نفر از عالقه

داشتتیم. یکتی از هم آنجا حضور و من  داشتند از جمله همسر آقای ابوزید. از ایران، آقای سرور
برای حامد ابوزید به وجود آوردنتد هایی که استادان دانشگاه بن در ضمن سخنانش گفت گرفتاری

کردنتد نتیجتۀ شتریعت استالم بتود و بته و ازجمله اینکه با طالق اجباری همستر او را از او جتدا 
 مسأله، 1ور ویلدو گفتم که آقای پروفسای زدم شریعت تاخت. من در آنجا به سخن ایشان حاشیه

تفسیر شود و آن تفسیر تحمل شود یا نشود. ما دو نفتر کته موقوف به این است که شریعت چگونه 
قتدر ایم که همانایم و منتشر کردهدر کشورمان مطالبی گفتهایم اینجا از ایران هستیم و اینجا نشسته
های متا . ولی همهنان همسران هر دو نفتر متا در خانتهابوزیدغیر متعارف است که مطالب آقای 

شتکن اند! درست است کته متا ستخنان علمتی سنتاجباری نشدهحضور دارند و مبتال به طالق 
به تفسیر جدید شریعت و  مسألهاست. پ  اسالمی ایران ما را تحمل کردهایم، ولی جمهوری گفته

 گردد.هم برمیها حکومتتحمل آن از سوی 

 های نتوین در ایتراناحتان افکتار و اندیشتهطرکته گفتتم باری، بته پرستش شتما بتازگردم. چنان
انتتد و بستتیاری از معضتتالت فکتترِی های علمتتی ختتود اصتتاًل شکستتت نخوردهکوشتتشدر 

ایتن  گوینتدمیعضتی از دوستتان انتد. برا حل کرده مداراجویانه و سازگار با حقوق بشر داریدین
و ایتن را  دهتدمیوجوی حقیقتت هستتند پاستخ نهای افترادی کته در جستتپرستشجریان به 

آورند. باید عر  کنم الاقتل از نظتر متن، آن افتراد هرگتز در ایتن صتدد حساب میناموفقیت به 
دیگتری بایتد ی هاانستانپاسخ دهند. این پرستش را از « حقیقت چیست»پرسش اند که به نبوده

                                                                                                                                                              

1. Wild 
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گیتری اند و درصتدد تترویج حرمتِت انستانی و بهرهزیستهدینی می افراد در یک جامعۀپرسید. آن 
و دموکراستی وعتدالت اجتمتاعی و  بشتر با حقوق هاآنشدن جدید و همراهورزی خردمتدینان از 

اند. ایتن کارهتا، بترخالف آنهته گفتته دهاند و در این کار تا حدود زیادی موفق شبوده هااینمانند 
نیست. این کارها واردکتردن حقتوق بشتر  کشیدن دموکراسی و حقوق بشر از قرآنبیرون، دشومی
جهان مسلمانان است.آیندۀ جامعۀ ما نشتان خواهتد داد کته بتذرهایی کته دموکراسی در زیستو 

 1هایی بوده است.امل چه میوهاند حافراد در فرهن  دینی جامعه پاشیدهآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 کتاب. همین در «ندارد کلیسا اسالم القضاتقاضی آقای» مقالۀ به کنید نگاه .1
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ت محمدی و هویت مسلماین  1نبو 

 بته عالقمنتدان از جمعتی و شبستتری مجتهتد بتین استت میتان گفتگویک  شدۀ مکتوب زیر متن
 تتوان متی را گفتگتو ایتن بترای عنتوان بهتترین کته رسد می نظر به. ایشان توس  شده طرح مباحث

ت»  متی قترار مخاطبتان اختیار در بخش دو در وسیله بدین که نامید «مسلمانی تهویش  و محمدی نبوش
 .گیرد

 مترده ختدا: »گفتته کته نیچته جملته این درباره ت جهان راز خدا ت درسگفتارهایتان از یکی در
 منظتورش و بتود مترده خدا غرب در زد اروپا در را حرف این نیچه که موقعی ایدگفته «است

 و بتود رستیده ضتعف اعالی حد به متعال خدای با ارتباط امکان که دبو این خدا مردن از هم
 متا کته بتود ایتن اش عقیتده گرسته بخشتید،نمی الهام هیچ هاانسان برای دیگر «خدا» کلمه

 یتا استت افتتاده اتفاق هم ما جامعه در وضع این آیا بپرسم خواستممی. کشتیم را او هاانسان
 نباشدی بخش معنا دیگر معنوی، سرمایه این نام دشومی باعث سیز سه اینکه و خیری

 کته گفتته او استت آلمتان نتوزدهم قترن فیلسوفان از نیهه ؛دهممی توضیح باره این در مختصری من
 داشتته ختدا بتاای تجربته تواننتدنمی ها انسان دیگر که بوده این حرفش خالصه. «است مرده خدا»

 حترف ختدا با و بکنند نیایش دیگر توانندنمی. است تهرف بیرون هاانسان دسترس از خدا دیگر باشند،
 تواننتدنمی باشند، داشته خدا به اعتقاد که توانندنمی و نیست هاانسان دست در دیگر توانایی این بزنند

                                                                                                                                                              

 .1199مهر  1تاریخ انتشار اینترنتی:  .1
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 آن و استت رفتته بیرون ها انسان دسترس از دیگر خدا مسأله خالصه بکنند خدا درباره فلسفی بحث
 گتویی اروپتا متردم اتفاق به قریب اکثریت و بود گرفته فرا را اروپا سراسر یوقت یک که خدا به اعتقاد
 توکتتل او بته بستتتند،می امیتد او بته ترستتیدند،می او از و دیدنتدمی نتاظر دیدنتتد،می حاضتر را ختدا

 .است رفته بیرون انسان روان و روح عالم از دیگر هااین. ندکردمی

 هتم بعتد و نیستت آثار منشأ هیچ دیگر و. «است مرده خدا» که است کرده تعبیر وضعیت این از نیهه
 انسان بنیاد خود عقل بر تکیه با روشنگری عصر از بعد یعنی کشتیم را او خود ما که است کرده اضافه

 کته استت انستان این ،دشومی شروع انسان از چیز همه گفتیم و محوریت در آوردیم را انسان اینکه و
 بترای دیگتری جای از ندارد معنا و کند روشن باید را خودر تکلی  که ستا انسان این بفهمد، باید

 از را ختدا طریتق ایتن از متا ،هتاآن بته مترتب اعمال و ها فکر این امثال و بشود روشن تکلی  انسان
 (.ایمکشته) ایم رانده بیرون صحنه

 دوم بتود، زبردستتی اربستی فیلسوف خودر او اوالً . داشت تأثیر هم خیلی زد نیهه که بود حرفی این
 آن در کته هتایش کتتاب از هایی تکه آن خصوص به آسا معجزه نوشت،می فصیح و بلیغ خیلی اینکه

 قترار تتأثیر تحت دخوانمی را هاآن هروقت آدم واقعاً  که نوشته زیبا را هااین آنقدر نوشته را قطعات این
 .است این داستان آن خب. است نوشته بلیغ و زیبا خیلی ،گیردمی

 فکتر متردم اکثریتت. نیستت اینطتور حاضتر حتال در استالمی کشورهای در و ایران در وضعیت اما
 دعتا ،زننتدمی حترف او بتا دارند خدا از که شناختی همان اساس بر و دارند شناختی خدا از کنندمی
 ایتن متردم اکثریتت هتای ذهن در یعنی. بندندمی امید ،کنندمی توکل آورند،می بجا عبادت ،کنندمی

 اکثریتت ایتن بترای پ . اکثریت کنندمی برقرار ارتباط هنوز او با اصطالح، به است دسترس در خدا
 شناستی روان یتک ایتن. است نمرده و است نرفته بیرون دسترس از گفتمی نیهه که معنا آن به خدا

 بتاره آن در نیستت؟ حتق یتا استت حتق ختدا بته عقیتده ایتن آیا اینکه نه کنممی عر  من که است
 .کنم بحث اینجا خواهممین

 و وحتی مکتانیزم بته راجتع بشتود شناستانه هستتی بحث خواهیدمی جا هر آثارتان در شما
 بتاره ایتن در ختواهممین من که گوییدمی عامداً  عالماً  شود گفته سخن وحی سرشت درباره
 دارم نتوتیکیهرم نظتر از من. بکنم دینی متون فهم به راجع بحث خواهممی من و بزنم حرف
 ورود آن در استت قترار سته از قصته شناستانه وجتود لحتاظ از اینکته حتاال زنم،متی حرف

 کته نظتر آن بتا متن سه اگر فرماییدمی که هست نبوی قرائت هشتم شماره در البته. کنممین
 بهتر ولتی نتدارم هتم مختالفتی( است شده عوض ایشان نظر اواخر در که) دارند سروش آقای
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 بهرحتال شتما کته هستت ایتن واقتع در متن ستؤال. گیریدنمی هم موضعی آن به راجع حال
 فرآینتد تتوی کته مهمتی هتای فرض پیش از یکی باالخره کنیدمی بحث که هم هرمنوتیکی

 متن بتاالخره اینکته استت، شناستانه هستتی هتای فرض پیش است مهم خیلی ما برای فهم
 سگونته اش سرشتت استتی معنا سه به قدسی امر آن با پیغمبر رابطه این که بدانم خواهممی

 حترف مکتانیزمش بته راجتع دیگتری ،کندمی سرشتش به راجع بحث سروش دکتر هستی
 حترف ختودش از بیترون امتری یک با یا زندیمی حرف خودش با دارد پیغمبر باالخره زندمی
 معرفتت مواضتع یتک بگیتریم بختواهیم متا کته مواضعی این از کدام هر باالخره و زندیمی
 ایتن بته نپترداختن و نهتادن مغفتول با که است این سؤال ت دارد هرمنوتیکی البته و اسانهشن

 حیتث سته از پیامبرانته تجربیتات ایتن کته آیدمی بوجود خواننده من برای پرسش این مسأله
 در ببیتنم ختواهممی. بیتاورم شتاهد را زیتادی معنوی های آدم توانممی من استی پیامبرانه
 پیتامبر تجربته ایتن بگوییم آن با که داد ارائه دشومی مالکی سه باالخره شما فکری منظومه

 اش پاستخی بتی و ابهتامش ستؤال این کنممی فکر من. است پیامبرانه که حیث آن از است
 ا هتار یتا نیست روشن یا شما شناسانه هستی مواضع آن که بگیرد نشأت جهت آن از شاید
 .نفرمودید نظر
 .بنده هایبحث با ارتباط در است کلیدی بسیار ت،اس خوبی بسیار سؤال این

 وارد کستی اگتر استت؟ پیامبرانته تجربته حیث چه از که است اخیرتان تعبیر همین در شما کالم جان
 که معتقدم گوییدمی شما و است پیامبرانه تجربه این که بگوید تواندمی چگونه وحی مکانیزم در نشود

 است؟ پیامبرانه تجربه

 ورود گونته دو استت؟ کستی چه و کیست پیامبر که کنندمی صحبت پیامبری درباره که نیکسا ببینید
 .پیامبری مسأله به رسندمی تا کنندمی شروع متافیزیکی مقدمات از که است این گونه یک. کنندمی

 .هست خدا: یک

 .است کرده وحی خدا: دو

 .کندمی دریافت را خدا وحی که است کسی پیامبر: سه

 .است کرده دریافت خدا از محمد حضرت که است وحیی هست ما جلو که هم کتاب ینا: چهار

 است پیامبر او پ : پنج
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 کترده دریافتت را ختدا وحتی کته است کسی پیامبر که کنندمی ادعا که کسانی کردن، حرکت این در
 ارمد متن کته استت ایتن وحتی بگویند بدهند شناسانه هستی معنای یک وحی از هستند ناچار قطعاً 

 دریافتت دهممتی توضتیح متن که معنا این به را وحی چون شخص این بگویند بعد و کنممی تعری 
 استت ایتن کنممین حرکت اینجوری اینکه دلیل ،کنممین حرکت اینجوری اصالً  من است پیامبر کرده

 متن کته نیستت ایتن جتای اینجتا و دارد فلستفی هایاشکال چینند،می حضرات که مقدمات آن که
 هتای کتتاب در هتا اشتکال این. دارد فلسفی های اشکال چه مقدمات آن که بگویم دانه دانه واهمبخ

 .است شده بیان کالم و دین فلسفه

 منظتر از متن: مشتومی نزدیتک دیگرای گونه به پیامبرانه تجربه به و کنممی حرکت دیگر جایی از من
 هنرمنتدان دستته یتک: کنممتی بنتدی ستهد را ها انسان و مشومی وارد شناسی دین و شناسی انسان

 دستته یتک … دیگتر هایدسته و.هستند فیلسوفان دسته یک.هستند دانشمندان دسته یک.هستند
 تتاریخ طول در ها انسان از خاصی دسته یعنی هستند، پیامبران دهدمی نشان بشر تاریخ که طور آن هم

 .هستیم «نبی» ما اندگفته و اند کرده ظهور

 بتر و اند کرده ادعاهایی هاآن اند، کرده هاآن خود که است هایی ادعا اساس بر هااین شدن نامیده نبی
 نبتی را خودشتان خودشتان نتامیم،می نبتی را هتاآن ما اینکه نه اند نامیده نبی را خودشان هاآن اساس
 بتاخبر داخت از ختودر دعتوی به بنا که است کسی نبی و ،(خبر)=  است نبأ ماده از نبوت اند نامیده

 .است شده

 هتاآن خود اظهارات در غالبا که است چیزی همان این و است خدا از شدن باخبر تجربه نبوی تجربه
 نبتوی تجربته. استت طریق این از شدنشان خبر با و زندمی حرف ما با خدا اند گفته هم گاهی هست

 تتا کنتیم دنبتال بایتد را مدعا همین ما بوخ .دارم را تجربه این من که کندمی دعوی کسی اینکه یعنی
 بته بیتاییم بتاال از اینکته نته بتاال، به برویم باید پایین از یعنی. را دیگر چیزی نه رسیممی کجا به ببینیم
 اینکته نته و گویتدمی چته که نبوت مدعی آدم آن به کنممی نگاه کنممی فکر اینجوری من چون.پایین
 .برسم نتیجه به تا بهینم یکیمتافیز مقدمات خودم او اظهارات از نظر قطع

 را ختدا از ختود شتدن خبر با مانده باقی او از مجید قرآن که اسالم نبی که است این من پرسش حاال
 کته استت ایتن ختدا از شتدن خبتر بتا ایتن معنای که بینیممی قرآن در است؟ کرده معنی جوری چه

 خداستت گویدمی مثال. بیندمی خدا افعال و بیندمی خدا آیات را موجودات گویدمی محمد حضرت
 خداستت ایتن فرستتدمی را هتا باد که خداست آفریند،می را جنین که خداست رویاند،می را گیاه که
 اختیتار در را زمتین و آستمان کته خداستت ،دهدمی نعمت شما به که خداست بخشد،می را شما که
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 …و کنتدمی مبعتوث ستپ  و اندمیرمی را شما و بخشدمی حیات شما به که خداست گذاشته، شما
 متن نظتر از است این. کندمی را کارها این دارد خدا که امشده خبر با من اینکه یعنی چه؟ یعنی ها این

 افعتال از چته؟ یعنتی دیتدن را خدا های نشانه که کنممی دنبال را همین من( ص) محمد نبوی تجربه
 .است محمد حضرت نبوی های تجربه همان هااین مجموع چه؟ یعنی شدن خبر با خدا

 بتا تا دو این دارد کش  دعوی ندارد، شده ادعا قرآن در که آنگونه را خدا از شدن خبر با دعوی عارف
 دیگتران کته را آنهته بینم،متی متثال و متن بترای دشتومی روشتن گویدمی عارف است، متفاوت هم

 بینندنمی

 …محمدی کشف ثالً م یعنی داریم را کشف لغت این ما هم پیامبر مورد در
. انتد کترده دیگتر چیتز یتک را نبتوت عرفتا نداریم، را هااین قرآن در اند، کرده اضافه دیگران را هااین

 او ختود بته ما که آنهه است؟ گفته چه خودر محمد حضرت اند، کرده دیگر چیز یک هم فیلسوفان
 عقتل بتا اتصتال جتودی،و ارتقتاء نیست، مطرح کش  قرآن در و است قرآن بدهیم نسبت توانیممی

 چنتان و چنتین ختدا افعال و آیات که دارد وجود ادعا این آنجا. نیست مطرح حرفها این شبیه و فعال
 ،دشتومی روایتت ختدا افعتال از قرآن در. کرد خواهد چنان و کندمی چنین و کرده چنان خدا. است

 .دشومین کش  چیزی

 .شده خبر با نییع کرده کشف است، نزدیک خیلی شدن خبر با و کشف
 استت، کشت  از غیتر کتامالً  شدن خبردار کرد، فکر رویش دقیق باید را ها واژه. نیست طور این! نه

 آیتدمی خبتر شما برای داریم، هم خودمان …تعبیرات در ما شدم؟ خبر با که گوییدمی کجاها در شما
 ابداً  کردم، کش  گوییدنمی آنجا و یدشومی خبر با که

 یکنیدمی معنا سگونه را رسول
 او ،دهتدمی دستت شتده خبتر بتا ختدا از کته شخصتی آن بته گاهی که استای تجربه بودن رسول

 دعتوت بزنتد، حرف بگوید، باید که کندمی تجربه که است کسی آن رسول ،کندمی رسالت احساس
 .دهد تغییر را موجود وضعیت و کند

 بتا ختدا اینکه یعنی خبرشدن با که دفرمودی اآلن و است شدن خبر با نبی ادعای فرمودید شما
 کته است هاییتبین این از یکی کندمی صحبت نبی با خدا اینکه خود ،کندمی صحبت نبی
 پتیش ایتن از یکتی بته شتدیم قائتل را ایتن متا که انگار یعنی وحی، مکانیزم برای شده ارائه
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 یتا و هتا مکتانیزم هسرخت ایتن بته مشومین وارد من اینکه و کردیم قبول حال هر به یا هافرض
 متن گوییتدمی شتما ازاینکته قبتل است بوده ورودی یک انگار سهی یعنی وحی به نگرشها

 میشومین وارد
 

 بتاخبر این و شده باخبر او کنم ادعا که مشومین وارد اینجوری م،شومین وارد من معنا آن به ببینید، !نه
 حتاال متن م،شومی باخبر که گویدمی من به کسی یک م،شومین خبر با که خودم من چیست؟ شدن

 یتک افتراد، ندشتومی دسته دو اینجا. شدن باخبر این معنای در گویدمی چه که بپرسم او خود از باید
 کته گویندمی و کنندمی اقامه دلیل خودشان و کنندمی ول را مدعی اظهارات که هستند ییهاآن دسته

 اگر. نیست درست این ،کنندمی درست معنا برایش و هچ یعنی شدن خبر با این و شده باخبر حتما او
 کته تتو کته بپرستیم ختودر از و کنتیم دنبتال را خودر حرفهای باید مشومی خبر با گویدمی طرف

 ،کننتدمین را کار این م؟شومی باخبر گوئیمی که دشومی چه را تو چه؟ یعنی یشومی باخبر گوییمی
 .جاستهمین اشکال

 استی کشف گوییدیم که اینجوری شما
 داریتد شتما ،کنیتدمین کش  آنرا ببینید فاعل یک فعل و نشانه را چیزی شما اگر نیست، کش  نه نه
 نشتانه آن استت، پرتگتاه طرفتتر آن متتر صد گویدمی که هست تابلو یک اتوبان وسط در رویدمی راه

 ایتن رویتد،می نشانه صاحب به نشانه از بینیدمی را تابلو این وقتی شما نیست، آنجا در کش  و است
 ها این دشومی وارد هرمنوتیک و شناسی سمبل شناسی، نشانه مسائل اینجا.گفت دشومین کش  را

 نیست کش  به مربوط

 پیامبرتوانستته کته دارد وجتود عالم در هانشانه این آیا دریافته را هاآن پیامبر که هانشانه این
 بتا پیتامبر اختصاصتی گفتگتوی یک عام، هاینشانه این بر عالوه آیا و ببیند را هانشانه این

 و فهتم ایتن بتر عتالوه یعنتی استتی بتوده او محض نبوی تجربه که داشته وجود هم خداوند
 استی افتاده اتفاق هم خدا و پیامبر بین گفتگویی یک هانشانه تفسیر
 ایتن مستأله بیند،می هاراشانهن این پیامبر و هست عالم در عام هاینشانه که نیست این مسأله ببینید،
. کنتدمی تجربه خدا افعال را موجودات او که است این مساله بیند،می نشانه را موجودات او که است

 علمتی لحتاظ از و بینیممتی کتره یتک غتروب و طلتوع فقتط بینیم،می را خورشید وقتی شما و من
 نبتی امتا …و حرکتت گونته فتالن و دارد حرارت قدر فالن مثال که هستای کره خورشید گوییممی
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 ختدا فعتل و نشتانه را خورشتید او نیستت، عتادی یا و علمی او نگاه را، خورشید بیندنمی اینجوری
 نبتوت کته دیگران انکار بینند،نمی خدا فعل و نشانه دیگران بینم،نمی خدا فعل و نشانه من اما بیندمی
 بتی و یکتا خدای افعال و ها نشانه را هااین من گفتمی او بود، جا همین در درست پذیرفتندنمی را او

 چنتان تتو گتویی، متی دروغ و نیستت اینطتور خیتر نه گفتندمی هاآن و کنم می تجربه و بینممی همتا
 .ندکردمی راتکذیب او نبوت هاآن واقع در نیستی نبی تو پ  بینینمی

 یتک متا خیرنه گفتندمی دیگران و اندچرخمی خدا را امور همۀ گفتمی او مطلب، است همین دقیقاً 
 .کنیممین تجربه چیزی چنین

 درواقتع که ام آورده هم جهان از نبوی قرائت در. داشت را تجربی دید این که بود کسی اسالم نبی پ 
 بته بیندمی نشانه کلمه، ایستای معنای به نه بیندمی نشانه پ  بیند،می خدا افعال را موجودات همه او

 حادثته یتک را خورشید درآمدن یعنی است، فاعل آن نشانه است فعل اینکه بابت از یعنی یاپو معنای
 .بیندمی الهی پدیدار و حادثه یک او و جرم یک را خورشید ما ،کندمی تجربه الهی

 در خواهنتدمی وقتتی که است این دارد وجود که اشکاالتی از یکی کنیم، حرکت مورد به مورد باید ما
 ایتن و کننتد معتین را زمتین روی انبیتاء همته تکلیت  خواهنتدمی اینکه مثل کنند صحبت نبوت باره

 بتا بایتد را نبتی هتر متدعای تکلیت . نیستت درست هاگویی کلی و هاگویی گنده نوع این ،دشومین
 در .استت گونتاگون بستیار هتانبوت. داد تعمتیم نباید دیگر موارد به و کرد روشن او خود از استیضاح

 آن رستالت دوران در اللته معنتایی تحتوالت بتا البته) است آمده الله کلمه بار هزار چندین جیدم قرآن
 (.حضرت

 خواهتد چنتان اللته و کندمی چنین الله کرد، چنان الله و کرد چنین الله دشومی گفته قرآن جای همه
 و اجتمتاعی حتوادث در چته حادثته، هر در و لحظه هر در او که است این محمدی نبوت اصالً . کرد
 کته کندمی دعوت و کندمی اظهار و بیندمی را خدا فعل و خدا دست جا همه طبیعی، حوادث در چه

( اللته سبیل) است راه آن در خدا که بیفتند راه همان در و کنند هماهن  خدا افعال با را خود ها انسان
 صتفت ختدا و خداگونته تتان اییتوان حد در همۀتان گویدمی او. نشیندنمی پای از و شوند رستگار تا

 و نشستته آنجتا کسی اینکه نه اسالم، نبی نبوت است این. الله حرکتهای با کردن حرکت اثر بر شوید،
 هتایحرف در متدعا ایتن ،کندمی منتقل دیگران به را هاپیام این هم او و آیدمی پیام دارد جایی یک از

 اینطتوری قرآن، در کندمی تعبیر خودر به وحی از وقتی محمد حضرت. ندارد دلیلی( قرآن) او خود
ل  : » گویدمی ا ِإن ّما ق  ن 

 
ر أ م   ب ش  ک  ل  ی یوحی ِمث  ن ّما إل 

 
م   أ ک   ظتاهرا ،(5 فصتلت، ؛110 که ،) «واِحد ِإله إله 

 وحی تعبیر اینجا ،دشومی وحی من به ولی شما، مثل هستم بشری من است، آمده تعبیر این آیه دو در
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ن ّما»  اینکه ؟دشومی وحی او به چیز چه اما است، شده برده بکار
 
م   أ ک   فقتط شما معبود) «واِحد ِإله إله 

 معبتود کته گویندمی من به الفاظ با بار هزار که نیست این معنایش این ،(است «همتا بی و یگانه» آن
 آن و یستتن بیشتتر وحی یک من وحی که است این معنایش حرف این است، همتا بی و یگانه آن تو

م   که است این وحی ک   جهتان زیستت» در متن استت همتین زنتدگیم تمتام متن یعنتی واِحتد، ِإله إله 
 را او کتار بینم،متی را او عرفتا قتول بته ،کنممتی نگتاه جتا هر به که هستم حال این در و ام «وحیانی

 کمک را شما آمدند مالئکه گویدمی است، جن  وقتی حتی …و رسدمی مشامم به او بوی بینم،می
 گویتدمی ،دشومی مریض کرد، خواهد گشایش شما برای خدا گویدمی دشومی سختی وقتی کردند،

 پیتامبر، کته کنیتدمین پیدا قرآن در را انسانی زندگانی ابعاد از بعدی هیچ شما…  و کندمی سالم مرا او
تل  » متانمردن تتا یستنز خوردنمان غذا تا بگیرید کشیدن نف  از باشد، نکرده وارد آنجا را خدا  ِإن ّ  ق 

الِتی ِکی و   ص  یای   و   ن س  ح  هِ  و   م  ماِتیِلل ّ ِبّ  م  ِمین   ر  عال   همته متردنم زیستنم، آیینم، نمازم، ،(152 انعام،) «ال 
 .باشم داده پاسخ شما سوال به امیدوارم.است خدا برای و خدا سوی از

 تنهتا بتوده، شتما فرمایشات در حاال تا که هستی از پیامبر گونه توحید روایت رسدمی نظر به
 و رانتدمی حاشتیه بته را دیگتر فتروع و اصتول و داردمتی نگه ثابت را اسالم در توحید اصل

 ایتن بتا برد،می میان از کلی به است آن متکفل فقه که را اسالم بخش هویت جنبه همچنین
 از فتارغ کته دیگر دینی رغی معنویتهای با هم و دیگر ادیان با هم اسالم دین تمایز وجه وصف
 سیستی اند تشریع

 اصتلی مستأله عملی و نظری توحید آمده هم جهان از نبوی قرائت مقاالت در که همانطور من نظر از
 جتا همته پیتامبر گفتتم که دادم توضیح اینجا در که است همان توحید از مراد و است اسالم اساسی و

 بته را هاانسان و است زیسته موحدانه عمل مقام در و دیدهمی فعال را خدا جا همه دیده را خدا دست
 طتور ایتن و شتود نزدیک افق این به تواندمی چقدر مسلمانی هر. است کرده دعوت زیستن موحدانه

 ضتع  و شدت اصطالح به دارد، مراتب مسلمانی. است دیگری مسأله آن کند، زندگی اینطور و ببیند
 ایتن باشتد کرده قبول را اعتقادی اصل سه یا اصل پنج که است کسی مسلمان که نیست اینطور دارد،

 ولتی آیتدمی شتمار بته مستلمان هانامستلم جامعته در فتردی چنتان بلته مسلمانی، حقیقت نیست
 کت  هتر و است عملی و نظری توحید آن مسلمانی در اصل دارد، مراتب اساس و اصل از مسلمانی

 ضتع  و شتدت مسلمانی است، مسلمان اندازه نهما به کند نزدیک آن به را خودر توانست هرقدر
 پیتدا معنتا اصتالً  توحیتدی دیتن آن پرتو در فرماییدمی شما که فروع آن. دارد ناقص دارد، کامل دارد،

 باشتد نکترده پیتدا عمتق آن اگتر و دارد معنا توحیدی عمل و نگرر آن پرتو در عبادات مثالً  ،کندمی
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 عبادتهتا، و حرامهتا و حاللهتا تمتام نیستت، دیگری چیز هیچ معتادانه شدن راست دوال جز عبادت
 ارتبتاط در آوردن ایمتان حتتی ،کندمی پیدا درواقع را خودر معنای توحید آن با ارتباط در هااین تمام

 جملته از و انتد گفتته هم گذشته بزرگان که است مطلبی این البته. کندمی پیدا را خودر معنای آن، با
 و استت توحید اسالم اساس و اصل که کندمی تصریح مورد چند در المیزان تفسیر در طباطبایی آقای
 ارزر زدن کنتار ،مستأله این بنابر.کندمی پیدا را خودر معنای توحید آن پرتو در اسالمی احکام تمام

 از البتته. استت توحیتد و بیتنش آن و احکتام و اعمال میان ارتباط ایجاد بلکه نیست احکام و اعمال
 .است شده داده متفاوت رهایتفسی توحید

 شتده، درستت کته فتتاوایی آن هستت تتاریخی فقته در کته احکامی بپرسیم که است این وقت حاال
 انتدازه چته تتا فقهی احکام این حاضر عصر در رسد،می هزار چندین به که شده درست که احکامی

 فتواهتایی هتاآن آیتا ستت؟ا شتده خواستته مستلمان یک از که توحیدی آن با کند پیدا ارتباط تواندمی
 ارتبتاط کته انتد داشتته را توانایی این مکانی، و زمانی خاص شرایط در که اند بوده احکامی و اندبوده
 در توحیتد بتا همیشته کته هستتند چیزهتایی یا باشند آن کننده پیاده و عصر آن توحید آن با بکنند پیدا

 توحیتدی بیتنش استت قترار که کسانی که است این مطلب واقع بشوند؟ حفظ باید و هستند ارتباط
 روی در هستتند اجتمتاعی و تاریخی ییهاانسان همیشه هااین باشند مسلمان اصطالح به و کنند پیدا

 و کننتدمی زندگی…  و طبیعی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی سیاسی مختل  شرایط در که زمین
 هتای صتورت بته …و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرایط در توحیدی عمل و بینش آن این بنابر

 باشتد، شتبانی ار اقتصتادی وضعای جامعه اگر مثال. عمل مقام در است شدن پیاده قابل متفاوت
 ظهتور شتبانی اقتصتاد آن بته مربتوط نتواهی و اوامتر سلسله یک در شبانی اقتصاد در توحید آن آثار
 سلستله یتک داری سترمایه اقتصاد با ندگیز در آن آثار باشد داشته داری سرمایه اقتصاد اگر و کندمی

 باشتد پادشتاهی حکومتت حکومت اگر ،کندمی ایجاد داری سرمایه زندگی با متناسب نواهی و اوامر
 بته آن بتا متناستب خاصی نواهی و اوامرای جامعه چنان یک در باشد، دموکراتیک یا کراسی آریستو
 نختواهیم چته و بختواهیم چته کته کنیممتی زندگی شرایطی در ایران در ما که اآلن مثال. آیدمی وجود

 سیستتم و رأی صتندوق و آراء مسأله نخواهیم چه و بخواهیم چه و کرده قبضه را ما دنیا مدرن اقتصاد
 و نشستتن پترده پشتت از دیگتر هاخانم نخواهیم چه و بخواهیم چه) ایم کرده انتخاب را ملت ت دولت

 عمتر یتک کته چیزهتایی آن نبیند، را خانم یک قامت ک  هیچ که است این فضیلت بهترین که این
 او قامتت اجنبی مرد هیچ که است آن زن فضیلت بهترین که اندکرده نقل فاطمه حضرت از و اند گفته

 دعتوت را هتاآن متا و دارنتد کامتل حضور بیرون در و هااداره در هاخانم نص  و شده متروک نبیند را
 را همته و بدهنتد رأی بیاینتد بایتد بتانوان گفتتمی خمینتی آقتای ختود و بدهیتد رأی بیایید کنیممی
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 و ختانواده و اقتصتاد و سیاست به مربوط نواهی و اوامر زندگی گونه این در ،(هاناخیاب در کشانیدمی
 فقته در کته روز آن ختارجی ارتباطتات احکتام نیز و دشومی دیگر چیز یک غیره، و حجاب و عفاف

 عصتر در استت، شتده تفکیتک قستمت دو بته دنیا و هست دارالحرب هست، داراالسالم گفتندمی
 شتناخته رستمیت بته هم ما و اند شده شناخته رسمیت به همه را کشور دویست به نزدیک که حاضر

 .دشومی دیگر چیز ایم،

 فکتر کته جهتانی در هستتی سراستر در ختدا حضتور و ختدا به امور همه بازگشت معنای همهنین
 متا و استت گرفته قرار دروسط هم زمین کره و دربرگرفته همدیگررا پیاز پوست مثل فلک نه ندکردمی

 بته و آری کت  بته نتانی تو تا هستند کار در فلک و خورشید مه و باد و ابر و هستیم مخلوقات اشرف
 فاصتله بتا که هاسیاههاله و هاناکهکش که حاضر دنیای در و شد فهمیده ایگونه به نخوری، غفلت

 تغییتر جهتان طبیعتی نظتم در ختودر انستان دیگر طرف از و هستند ما دید در نوری الس میلیاردها
 .دشومی فهمیده دیگر ایگونه ،کندمی ایجاد شکلی

 و ختانواده احکتام بته مربوط فقه جزایی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، سیاسی فقه گویممی من آری
 یتک متن البتته نتدارد، حجیتت متا بترای دیگتر شتده انباشته هم روی که تاریخ روند در هااین امثال

 ستپری ابتواب ایتن در فقهتی اجتهاد دوران اصالً  است این آن و دارم خودم برای هم کالمی استدالل
 مبناهتای و نتدکردمی حفتظ را مسلمانی هویت هاییدوره در احکام، آن و فقهی اجتهاد. است شده

 حفتظ دیگتر چیزهای با مسلمانی هویت 1شده لابطا هاتئوری آن که امروزه. داشتند کالمی تئوریک
 خطتر بته مستلمانی هویتت کته استت آنگتاه ندهیم تغییر را گذشته احکام اگر که طوری به ،دشومی
 و دهیممتین تغییتر را احکتام آن متا کته افتد می خطر به اینطوری افتد؟می خطر به چطوری افتد،می

 بته …و را جزایی قوانین و را حکومت و را جهاد و منویسیمی خودمان فقهی کتابهای در را هاآن هنوز
 ایتن متن و استت فقهتی کتابهای همین در من تئوری آهان، گویدمی داعش که کنیممی معناای گونه

 آن ریختتن بیترون داعشیان و داعش رفتارهای از شدن رها درست راه 2!کنم پیاده خواهممی را تئوری
 بته عقالنتی قتوانین گذرانتدن و است ابواب این در فقهی جتهادا گذاشتن کنار و کتابها از هاخشونت

 ایتن حاضتر عصتر در متا اگر. عقالنی هایسیاست و عقالنی هایقانونگذاری طریق از هاآن جای
 در متا مستلمانی هویتت. استت عصر این در ما عملی و نظری توحید مقتضای هااین بکنیم را کارها

                                                                                                                                                              

 نویسنده این شخصی سایت وب در است شده سپری فقهی اجتهاد و اصول علم دوران چرا مقاله به کنید . نگاه1

 ایتن صتاحب نگاشتته «سیاستی فقه در داعش تئوریک مبانی» و «بپرسد؟ فقیهان از داعش اگر» مقاله دو به کنید . نگاه2
 نویسنده شخصی وبسایت در قلم
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 اهتل و هستتم مستلمان متن بگویم بلندی سر با دنیا در توانمب من اینکه یعنی چی؟ یعنی حاضر عصر
 متا و دنیتا برای دارد حرف ما دین این و است چنان و چنین ما دینی امتیازات و عملی و نظری توحید
 تواننتدنمی داعتش مثتل هاییوحشتی کته است صورت این در تنها. کنیممی زندگی دین این با داریم

! هستتم مستلمان من بگوید دنیا در که بکشد خجالت آدم امروز و گیرندب اسالم دین از را خود تئوری
 هایجامعته در عقالنی هایگذاری قانون و هاسیاستگذاری با تنها حاضر عصر در مسلمانی هویت

 .دشومی حفظ مسلمان

 .بفرمائید هم را ادیان تفاوت
 و محتدوده بایتد و دارنتد فترق وتمتفا ادیان گویممی کنم، نگاه بیرون از اگر شناس دین عنوان به من

 دینتی گفتمتان متن نظر به. بگویم را اسالم و مسیحیت مثال باب از. کرد مشخص را دین هر مضمون
 اللته مستتقیمأ انستان هر برای اسالم در. دارد اساسی بسیار فرق یک اسالم دینی گفتمان و مسیحیت

 ختدا بته بخواهتد کستی یعنتی. ددار حضتور مسیح انسان و خدا میان مسیحیت در اما است، مطرح
. استت مسیح عیسای مرجعش بگذارید، را اسمش که هرچی یا کند زیست موحدانه یا بجوید تقرب

 هتایارتباط مستتقیماً  توانتدمی انستانی هتر که معنا این به است مستقیم خدا و انسان رابطۀ اسالم در
 دیتن نظتر از ایتن. امیتدها در ها،توکل رد ها، خواسته در ها،نیایش در. کند برقرار خدا با را معنویش
 .است مسیحیت و اسالمی گفتمان تا دو این تفاوت مهمترین شناسی

 .است مقدس کتاب هم شان دینی مرجع
 کتتاب مترجعش توحیتد مسیحیت، در که نیست اینطور. است مطرح مهم خیلی نکته یک اینجا !بله

 در عیستا جتای بته استالم در قترآن نکتهای یتا. است قرآن مرجعش توحید، اسالم در و است مقدس
 و شتده متجستد معینتی مکان و زمان در خدا که است این مسیحیت عقیده. است نشسته مسیحیت

ای کته استت ایتن ستخن آن. استت مستیح عیستای هایسخن همان که گفته سخنی و کرده ظهور
 نشتده داده ایتد هشتد آمرزیتده قتول استت متفاوت وضعیت اسالم در. را شما همۀ آمرزیدم هاانسان
 خدا شوید صالح عمل و ایمان اهل هاانسان شما اگر که دشومی معرفی گونه این خدا قرآن در. است
. استت مستیحیت ایمتان محتور مقتدس کتتاب. است متفاوت مطلب تا دو ها این. آمرزدمی را شما

 محتور استالم در ولتی رسدمی هاانسان دست به مقدس کتاب طریق از ِاخبار و دادن وعده این چون
 راهتی کت  هر گویدمی قرآن. نیست ِاخبار و وعده یک کننده منتقل قرآن چون نیست، قرآن ایمان،

 طریقییتت اسالم در قرآن که ام گفته جایی یک در من که آنهیزی است این. دارد خدا بسوی مستقیم
 ایتن کتردن مطرح برای است بوده طریقی یعنی. موضوعیت نه و دارد طریقییت اسالم در وحی یا دارد
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 بته ایمان نه اسالم در است مطرح الله به ایمان. است کرده مطرح آنرا اسالم پیامبر که بالواسطه توحید
 دیتن در محوریتت که آیدمی نظران صاحب از بعضی های نوشته ازای پاره در که را حرف این. محمد
 را هاانستان قتران ختود. استت الله با ماسال در محوریت. ندارم قبول را این من است، محمد با اسالم

 کته هستت هم جهت همین به. محمد به متوجه نه و خودر به متوجه نه کندمی الله متوجه مستقیما
 بترده استم ستاده خیلی شده برده اسم که هم موقعی و است شده برده اسم قرآن در محمد از کم خیلی
 .است شده
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 جتز ومحمتد،» أ

 از شتود، کشتته یتا بمیرد او اگر آیا. نیست گذشتند،[ و آمده] پیامبرانی[ هم] او از پیش که ایفرستاده
 مطترح اللته حتور و حتول ئلمسا تمام شئونات، تمام(. 111عمران، آل«)گردید؟برمی خود عقیده
 ایمتان مستیح عیستای بته مستیحیت در اما. قران به نه محمد، به نه آوریممی ایمان الله به ما. هست

 امتا. استت( اسالم اهل) موحد باشد، نداشته خبر هم قرآن از کسی اگر. خداست مظهر که آورندمی
 کته مستأله یک بله وجه هیچ به باشد تواندمین مسیحی باشد، نداشته خبر مقدس کتاب از کسی اگر
 توضتیح و کترد مطرح شکل این به را الله به بالواسطه ایماِن  این آمد که ک  آن که است این داریم ما

 حضترت کته میزییم گفتمانی داخل در همه ما. بود محمد حضرت بازگرداند خدا به را امور همه و داد
 هستتیم، محمتد تتابع یعنی هستیم، محمدانیست همه ما معنا این به و درانداخت را گفتمان آن محمد

 آن العترب جزیتره در او اگتر. کنیممتی زنتدگی او گفتمان داخل در. کنیممی تعقیب را او گفتمان یعنی
. نبتودیم مسلمان شکل این به امروز ما بود نیفتاده اتفاق ظهور این و بود نینداخته در را گفتمان این روز

 بتا متا ایمتان محوریت اما. هستیم تاریخی سیر در او دنباله ما. قضایا این شد شروع آنجا از همه چون
 اللته به. ببندید امید الله به که است این مضمونش محمد حضرت دینی گفتمان. محمد با نه است الله
 ایمتان متا و هتااین امثتال و بترد خواهد را شما الله آورده، را شما الله آمرزد،می را شما الله. کنید دعا
 بیختود نگفتته، دروغ نگفتته، لغتو محمتد حضرت یعنی درانداخته را گفتمان این که ک  آن که یمدار

 پایته این که. بود شده باخبر واقعا گوییممی و کنیممی اعتماد او به شده، باخبر خدا از گفته اگر نگفته،
 در امتا. داختدرانت را گفتمتان و گفت الله از را خودر نبوی درک او. است محمد به ایمان اساس و

 پیتدا «معنتایی توّستع» و گوناگون ساحتهای است ممکن الله از او درک مضمون مختل  عصرهای
 قترآن در کته ختدا از شتد پیتدا عرفانی درک ساحتهای او ویوۀ درک آن جز و شد هم همینطور. کند

 در ایمتان محتور بگوییتد شتما اگتر امتا. نیست قرآن در که شد پیدا فلسفی درک ساحتهای. نیست
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 آنصتورت، در کترد، معرفی قرآن در را آن محمد حضرت که است متشخص خدای همان فقط اسالم
 کته ختدا سوی از عرفانی تازه و ناب های تجربه و خدا مورد در جدید حرف نوع هر تفلس ، نوع هر
 .شود گذاشته کنار باید آمده وجود به اسالم از تاریخ طول در

 در ولتی نیستت قترآن در انتد گفته مسلمان فالسفه که لحیثیاتا و الجهات جمیع من الوجود واجب
 هتااین. هستت عرفتا نتزد ولتی نیست، قرآن در «صورت بی» معنای در خدا. هست مسلمانان میان

 یتا معناهتا، معنتی ختدا بگویتد کستی امروز اگر. است دیگری فراخنای یک در جدیدی هایمفهوم
 شتیخ عرفا از یکی. زندمی حرف الله از دارد هم او اما هنیامد قرآن در هااین گرچه است، هستی معنی

 حترف خدا از حال عین در. گویدمی سخن ایمان و کفر فراسوی خدای از او است شبستری محمود
 .نیست قرآن در هاآن درحالیکه. شده اسالم انفکاک قابل غیر بخش اسالمی فلسفه و عرفان. میزند

 عملتی و نظتری توحیتدی گفتمتان در استالم، تتاریخ طتول در مستلمانان که دهدمی شهادت تاریخ
 تتابع فقتط اینکته نته انتد داده گسترر را آن معنایی آفاق و اند کرده مشارکت( قرآن) محمد حضرت

 هتم بتا بستیار مطلتب دو ایتن. بیفزایند آن بر چیزی اینکه بدون اند، شده الله از محمد حضرت درک
. استت بتوده مطرح آن در مشارکت و او گفتمان به اهتمام بلکه نبوده، مطرح محض تبعیت. دارد فرق

 آن در معنتایی جدیتد هایستاحت و دهندمی گسترر را گفتمان گفتمان، یک در کنندگان مشارکت
 ایقتاره هرمنوتیتک اصتالح در. کننتدمی پیروی فقط و آفرینندنمی چیز هیچ تابعان، ولی آفرینندمی

 معنتای در را( Sache) گفتمتان موضتوع تتا کننتدمی وششک همه که است این گفتمان در مشارکت
 یتک کته استت هاکننده مشارکت سوی از آمده پدید معناهای انباشت این نهایتا و کنند فهم جدیدی
 آفتاق مجید قرآن از عارفان تفسیرهای ویوه به میان این در. کندمی ترفربه دائما را هرمنوتیکی گفتمان
 کته موالنتا معنوی مثنوی. است گشوده قرآن در شدۀ مطرح توحیدِ  و الله ایبر را ایتازه بسیار معنائی

 بهتترین بته را توحیتدی معنتایی گشتایی افتق این است قرآن تفسیر بهترین یا و هابهترین از تردید بی
 خودشتان ختاص درک مبنای بر را قرآن عرفا از ایعده که عرفانی زبان آن. است داده انجام صورت

 دربتارۀ معنتایی توّسع ترینمهم که بود طریق این از و عرفاست ابداع زبان آن کردند، سیرتف زبان آن از
 از عرفتانی زبان و قرآنی تفسیر کتاب به کنید نگاه نمونه باب از اینباره در) شد پیدا اسالم در الله مفهوم

 (.سعادت اسماعیل ترجمه نویا پل

( Komonikation) ارتبتاط تحقتق مکانیستم نتایمب بر آن فهم تا نیست پیام یک نقل قرآن محتوای
 آن در هرمنتوتیکی مشتارکت بتا کته استت انسان یک نبوی هرمنوتیکی تجربۀ قرآن مفاد گردد، انجام

 اینجانتب نظتر بته. استت تفستیر و فهم قابل متن آن( Dialog) کردن تلقی گفتگو مبنای بر و سخن
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 خودشتان تحقیتق مراحتل از ایپتاره در را قترآن کته ابوزیتد آقتای یا و ایزوتسو آقای تفسیری رور
(Komonikation )ختود با متن تفسیر مبنای بر را قرآن که طباطبائی عالمه رور یا و اند کرده تلقی 

 را آن مفتاد دهممی تشخیص من که آنطور زیرا کنندمین اداء را قرآن تفسیر حق است کرده تفسیر متن
 رومتی الدین جالل مثالً  کنممی فکر که حالی در ،کنندمین تلقی نبوی هرمنوتیکی تجربه یک مثابه به
 را آن محمتد حضترت نبتوی گفتمتان در مشتارکت باشیوه کندمی تفسیر را قرآن که معنوی مثنوی در

 دستت بته جهتت ایتن بته ثمتره این و گشایدمی جدید معنایی افقهای گفتمان آن در و کندمی تفسیر
 حضترت ستوی از انباشتته شتدۀ فهمیتده معناهتای» از مخزنتی هتم را قرآن خود او گوئی که آیدمی

 .داد گسترر دائما جدید معنایی افقهای گشودن با را هاآن توان می که کندمی تلقی «محمد

 فهتم از ایگونه برای است بوده کوششی ام کرده دنبال جهان از نبوی قرائت مقاالت در اینجانب آنهه
 کوشتش ایتن در انتدازه چته تا دانمنمی. قرآن گفتمان در تیکیهرمنو مشارکت سبیل بر قرآن تفسیر و

 .ام یافته توفیق

 ادامه گفتگو
 موجتودات تمام مجید قرآن در که کنممی اضافه هم را اساسی ۀنکت این ،پیشین گفتار در آنهه بر عالوه
 در کته استت آیتاتی آن منظتورم. پایان بی و ناشدنی تمام کلمات اند، شده نامیده خداوند کلمات عالم
ل   آمده چنین آنجا و   ق  ان   ل  ر   ک  ح  ب  اًدا ال  اِت  ِمد  ِلم  بِّی ِلک  ِفد   ر  ن  ر   ل  ح  ب  ل   ال  ب  ن   ق 

 
د   أ ف  ن  تات   ت  ِلم  تی ک  بِّ  اگتر بگتو) ر 

 پایتان دریتا قطعاً  پذیرد، پایان پروردگارم کلمات آنکه از پیش شود، مرکب پروردگارم کلمات برای دریا
تو   کته دیگتر آیته آن متثالً  یا ،(109 که ،( )بیاوریم آن مدد به را ظیررن چند هر یابد،می ل  تا و  م  نَّ

 
 ِفتی أ

  ِ ر 
ه   ِمن   األ   ر  ج  م   ش  ال  ق 

 
ر   أ ح  ب  ال  ه   و  د  م  ِدهِ  ِمن   ی  ع  ه   ب  ع  ب  ر   س 

ح  ب 
 
ا أ ت   م  ات   ن ِفد  ِلم  هِ  ک   درختت چته آن اگر و «اللَّ

 لقمتان،) «نپتذیرد پایان خدا سخنان آید، یاری به دیگر ریاید هفت را دریا و باشد قلم است زمین در
 از کته استت شتده گفتته مستأله ایتن واقتع در هااین همه در آمده قرآن در که تعبیرات قبیل این ،(27

 خداونتد کلمتات انتد بوده خدا افعال و نظر در که عالم موجودات همه او تجربه و اسالم پیامبر دیدگاه
 .اند بوده هم

 همتان کته خدا از او شدن خبر با اساس محمد حضرت ادعای به بنا که کنم عر  توانممی ینا بنابر
 کته کلمتات مثابته بته را موجتودات او. بتود هتم الهی( کالم) کلمات از شدن باخبر بود، ایشان نبوت

 پیتدا معنتا خداوند کلمات مثابه به موجودات همه او برای. کردمی دریافت است، کالم دهنده تشکیل
 هاینشتانه امکترده تعبیتر نبتوی هرمنوتیکی تجربه به مقاالت آن در کردن پیدا معنا این از. اند هکردمی

 روایتت را هتاآن او و بودنتد حقیقتت یک همه نبوی تجربی بینش در الهی کلمات الهی، افعال الهی،
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 کتالم قترآن و است فعال عقل با اتصال نبوت اینکه و نبی حدس درباره فالسفه نظریات البته. کردمی
 وجتود استالمی فرهنت  در هتااین امثال و محمدیه حقیقت باره در عرفا نظرات آن یا و است متمثل
 حضترت آن مخاطبتان رستول حضرت زمان در اند، شده پیدا بعدی قرنهای در هااین همه ولی دارد،
 در نبتود قترآن در اهتاین چون نداشتند، سخنان این از و محمدیه حقیقت و فعال عقل از خبری هیچ
 داشتت را معنا همان هاآن برای حضرت آن نبوت و داشت معنا هاآن برای حضرت آن نبوت حال عین

 .دادم توضیح و گفتم تانبرای که

 قبیتل از تعبیراتتی متثالً  کترد، دیگری تعبیرات هاآن از توانمی که هست هم مواردی قرآن متن در البته
 19 جهتان از نبتوی قرائتت در متن و هستند معدودی موارد هااین اما محمد حضرت نبوی رویاهای

. استت آمتده میتان بته سخن هم مشهوده صور از قرآن در که ام گفته و ام نامیده مشهوده صور را هاآن
 دارد ستابقه هتم عهدین در دشومی دیده هاآن از هایی نمونه هم قرآن در که نبوی رویاهای داستان این

 آنجتا در سیاستی و الهیتاتی مقتاالت نتام بته معتروفش کتاب در یهودی معروف فیلسوف اسپینوزا و
  گویدمی که یمشنومی او از اول را سخن این و آورده را اسرائیل بنی انبیاء نبوی رویاهای این از ایپاره
 داشتته کتار و ستر مسائلی چه با و اند شده بزرگ محیطی چه در که دید راپیامبران  کودکی دوران باید
 چگونته دارای هتاآن و گذاشتتهمی اثتر هتاآن در هتاآن نوجوانی در هاآن کودکی در چیزهایی چه و اند

 بتا متناستب را هتاآن رویاهتای گفتته و آورده آنجتاای گونه به را هاحرف همین او. اندبوده شخصیتی
 .است زده او را حرف این. فهمید باید هاآن سوابق

 خوابنامته قترآن کته گفتت دشتومین و استت محدود بسیار قرآن در یجور این موارد این خوب ولی
 حضترت تفستیری فهتم قرائتت و روایتت قترآن المجمتوع حیث من بنده نظر از. است( ص)محمد
 دیگتر موضتوعات. گرددمی بر خدا به و آیدمی خدا از چیز همه اینکه و است خداوند افعال از محمد

 نبتوی قرائتت مقاله در را هااین که اندگرفته قرار قرائت و ایترو آن خدمت در همه آیدمی قرآن در که
 .بدهم توضیح دوباره اینجا را هاآن خواهممین و دادم توضیح 19

 قترآن متتن مورد در من تنبهات آن که است این بود خواهد مفید کنم اشاره اگر اینجا در کهای نکته اما
 آنجتا از متن بترای هتااین همه ام،کرده اشاره هاآن به هم گفتارها در و آمده نبوی قرائت مقاالت در که

 دارد روایتی ستاختار ادبی لحاظ از قرآن متن اینکه به کردم پیدا توجه پیش، سال ده حدود که شد پیدا
 و دارد روائتی ستاختار و است روایت و قرائت قرآن متن که را موضوع این. واقع از ِاخبار ساختار نه و
 متی دیگتران تحویل و گیرد می جایی از را پیامی اینکه نه و است راوی اسالم پیامبر و واقع از ِاخبار نه

 کترده دنبتال آنرا هم مرتب و ام آورده جهان از نبوی قرائت مقاله دومین و اولین در هاسال همان دهد،
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 از ِاخبتار و دارد روائتی ستاختار ختود کلیتت در قرآن متن که مدعا این دارم اطالع بنده که آنجا تا. ام
 بتود نگفته پیشتر آنرا کسی ،(است چگونه هستی و جهان گویدمین) است راوی محمد و نیست واقع

 بترای دیتدم کتردم تحقیق که وقتی هم بعد و کردم دنبال آنرا و رسید من ذهن به که است مطلبی این و
 طتور همتین بلته کته رستیدم اینجا به آخرر نهایتاً  و کنممی پیدا قرآن از زیاد بسیار شواهدی نظر این

 و نیستت واقتع از اخبار و است روایت و دارد روایی ساختار قرآن کلیت، در که گفت دشومی و است
 دربتاره مقاالت آن در که را آنهه تمام جهان از نبوی قرائت پانزدهم مقاله در. است راوی( ص)محمد

 تغییتر از کستی اگتر. کتردم منتشتر و کردم تدوین مختصر اما نهایی صورت به بودم گفته موضوع این
 از نبتوی قرائتت دوم و اول مقاله در پیش سال ده واقع در تغییر این بگوید، سخن قرآن فهم در پارادایم
 قترآن کته بتود افتاده جا چنین هاذهن همه در اینکه برای. دیگر جای در نه و است افتاده اتفاق جهان

 پیتامبر و دهتدمی خبتر استت چگونته جهان است، هچگون هستی اینکه از ،دهدمی خبر واقعیات از
 ،دهتدمین خبتر واقعیتات از قرآن نه، گفتمی کسی که بود بار اولین این. است پیام یک کننده منتقل
 و نیستت واقتع از ِاخبتار ستاختار روایتی ستاختارهای و دارد روایتی ستاختار و کندمی روایت قرآن

 اتفتاق( ص)محمتد و قترآن دیتدن راوی و روایت به ایمپاراد تغییر این تا. است راوی هم( ص)محمد
 دربتاره مستلمانان تفکتر استاس قرآن دیدن روایت. داشت نخواهند محکم مبنای دیگر سخنان نیفتد
 و دستت از استت متدرن جهان در هاآن زیستن موفق مانع که را زنجیرها همه و دهدمی تغییر را قرآن
 استت کلی الوهیت حقیقت از نمود یک که را اسالم در ودموج «دینی حقیقت» و گشایدمی هاآن پای

 بتاب از بگتویم ختواهم متی اینکته نه. «االشاره یکفیه العاقل» سازدمی مفهوم بهتر حاضر جهان در
 راوی( ص)محمتد و استت روایتت قترآن معتقتدم واقعتا بلکته ببینیم روایت را قرآن بیائید مصلحت

 .است

 شروع از قبل مفسر، سوی از زبان فلسفه یک اتخاذ به قرآن سیرتف و فهم کردن منوط رسدمی نظر به
 جهتان از نبتوی قرائتت مقتاالت در کته است کدام او زبان فلسفه که این دادن توضیح و تفسیر در او

 در و مفستران کتار چگتونگی در دیگتر مهتم اساسی تغییر یک پیشنهاد ام، کرده فراوان تاکید آن روی
 گونتاگون هتای فلستفه میتان از را ختود زبتان فلسفه آنکه بدون مفسران زیرا است، قرآن تفسیر باب

. ندشتومی یکتدیگر با نزاع دچار تفسیر در و پردازندمی تفسیر به باشند کرده مشخص زبان به مربوط
 حضترت کته استت ستخنی گویتدمی دیگتری است، مسموع اصوات قرآن گویدمی یکی مثال چون

 ادعتای همته هتااین …و استت متمثل کالم گویدمی سومی است، گفته خدا با اتحاد مقام در محمد
 مستتدل ستخنی توانتدمین ایتن بتر بنتا و کند، استدالل هاآن برای تواندمین ک  هیچ و است صرف
 ادامته همهنتان ادعاهتا ترتیتب بدین و بدهد دفاع قابل تفسیر و بگوید قرآن مضمون و محتوا دربارۀ
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 از شتده اتخاذ زبان فلسفه نوع کندمی فصل و حل را نزاعها و اختالفها میان این در آنهه. کندمی پیدا
 .شود مشخص باید تفسیر از قبل که است مفسر سوی

 متناستب احکتام که ام گفته من که آنجا در که است این گفتگو این در کنم اضافه باید که هم آخر نکته
 احکتام حاضتر عصتر در هتااین ماننتد و اجتمتاع، خانواده اقتصاد، سیاست، تنظیم باب در توحید با

 ایتن متن منظتور بیاوریم، کار در باید فقهی دیگر احکام باز که نیست این منظورم بود، خواهد دیگری
 و استتای تجربته و استت عقالنتی احکتام سلستله یک منظورم. شود پیدا فهم سوء مبادا و نیست

 اینکته نته و استت هتاآن بتا متناسب ماحکا و جدید های فلسفه جدید، هایدانش و علوم از استفاده
 قبیتل از بگتذاریم، هتاآن روی جدیتد استم و کنیم اعالم ابواب آن در الهی جدید احکام بیاییم دوباره
 هتایتئوری. یتابمنمی دفتاع قابل آنرا و نیستم هماهن  نظری چنین با من. فقهی نبوی تجربه بسط

 قترار هتااین مانند و فقهی نبوی تجربه بسط یا و یفقه اجتهاد مبنای توانستندمی که کالمی و فلسفی
 اجتهتاد کترد، استناد هاآن به نشود وقتی و کرد استناد هاآن به دشومین دیگر و اند شده ابطال بگیرند،

 فقهتی نبتوی تجربته بستط اسمش چه و باشد پویا فقهی اجتهاد چه و باشد سنتی فقهی اجتهاد چه
 وقتتی. نتدارد وجود هاآن برای دینی ت فلسفی کالمی الزام هیچ اینکه برای. بود خواهد اعتبار بی باشد
 و گتذاری سیاستت ابتواب آن در عتالم عقالی همه مانند هم مسلمانان ما نیست کار در الزامی چنین

 .اخالقی الزامات مراعات با البته. کنیممی عقالنی قانونگذاری

 





 1آورید؟مشا قرآن را چگونه به فهم در یم
 گوی فرامرزمعتمد دزفولی با محمد مجتهد شبستریوگفت

 کنیتد، متی معقتول خود برای و فهمید می سگونه شما را قرآن متن شبستری آقای جناب
 زمینته و متتن عقالنیتت بتا ای فاصتله و استت امتروزین و مدرن شک بی که عقالنیتی

 بته و ودهبت معقتول خود مخاطبان برای که متنی داردی پیش سال سهارصد و هزار فرهنگی
 گرفتته قترار عقالنیتت و فهتم از متفاوتی و جدید بستر در امروزه اما آمده، درمی آنها فهم

 استی
 هتر آن موجتب بته که است شخص هر عالیق یکی کنم؛ تفکیک من اول را مسئله تا دو این ببینید

 متن روی کردن کار مورد در. دهد می انجام چگونه را کار آن که این دوم پردازد، می کار یک به فرد
 را آن کتودکی در شتدیم، بتزرگ قترآن بتا عمتر یک ما که شود می شروع اینجا از من عالیق قرآن

 تتالوت بارها ها سال خودمان کردیم، برخورد مکرراً  آن با اسالمی علوم آموختن دوره در خواندیم،
 هستت چه هر که ام ایمانی دینی اعتقادات حال هر به و بفهمیم مطالبی آن از کردیم سعی و کردیم

 و داشتت پیونتد قضتیه ایتن بتا نیتز اسالمی علوم در من تحصیالت و خورده پیوند قرآن با نوعی به
 عنتوان به را چیز همه حاکمان که معنا این به است، شده مضاع  انقالب از بعد قضیه این اهمیت

 قترآن مبنتای بتر یتا و قترآن در اینها همه اند گفته و اند کرده بیان خدا نهی و خدا امر و خدا حکم
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 ناخواه خواه که شود می موجب همه اینها. است دو آن وجود به مترتب نتایجی مدعا این از و است
 ایتن بته کته همته ایتن که کند سؤال خودر از و بکشد کنار خود ایمانی معتقدات از آدمی بار یک

 برای سؤال این وقتی من مورد در فهمید؟ اصالً  را کتاب این شود می چطور شود، می استناد کتاب
 آن از کته تفستیرهایی با حدودی تا زمان آن فهمید، را کتاب این شود می چگونه که شد مطرح من

 تتأثیر تحتت ستخت متن قتم از بعد در حتی و قم دوران در بخصوص. داشتم آشنایی بودند، کرده
 اینهتا ولتی. بتود اگر عقالنیت تفسیر یک طباطبایی آقای تفسیر چون. بودم طباطبایی آقای تفسیر
 مقدمات یک با شده انجام که اینها تمام دیدم می که کرد نمی کفایت معنی این به کرد، نمی کفایت

 شتده، انجتام ایمتانی و متافیزیکی فرضهای پیش و دینی رویکردهای و ها فر  پیش و اعتقادی
 .دیدم می اینجوری را تفسیرها این من

 مگتر کته استت ایتن گیرد قرار گفتگویتان ادامه و شما برابر در جا این تواند می که سؤالی
 و کردنتد متی تفستیر را متتن آنهتا کته سترا فهمیدنتدی نمی را متن گذشتگان این از پیش

 ستؤال ایتن و بتود سته شتما تفتاوت پتس. فهمید توان می را متن که داشتند باور مطمئناً 
 شدی طرح شما برای سگونه

 معنتای که بود جا این از شد مبنایی سؤال یک من رایب آنهه. است کلیدی و خوب سؤال یک این
 از متن متراد فهمیتد، توان می چگونه را متن که کنم می سؤال من وقتی. شد عو  من برای فهم

 متی اگتر آنهتا. داشتت وجتود متا بتزرگ علمتای نتزد و ما گذشته مفسران نزد که نیست آن فهم،
 متی چگونته کته کتنم می سؤال من اگر و دهم می توضیح االن که فهمیدند می معنا آن به فهمیدند

 بته حضترات که فهم آن. شود می برده کار به دیگر معنای یک در کلی به فهم واژه این فهمید، توان
 چته را زبتان اینکته و داشتند آنها که انسانی زبان درباره نظر نوع یک به گشت برمی بودند قائل آن

 از تصتوری متا فقهتای حتتی و متا عرفای و ما سفهفال. داشتند زبان از تصوری آنها. دانستند می
 .بود زبان از تصور آن با متناسب گفتند می که فهم آن و داشتند زبان

 یتک بتا متثالً  که وقتی انسان که است این تصورشان عربی ابن یا و مالصدرا مثل آدمی نمونه برای
 ای جمله یا لغتی به اگر کند، می تأمل و کند می نگاه و کند می باز را کتاب شود، می مواجه کتاب

 متی هتم کنتار را ها آن. کند می مراجعه لغت کتاب به یا پرسد می کسی از یا کرد، برخورد نامفهوم
 آنهتا نظتر از کارها این تمام فهم برای. گیرد می کمک حدیث از یا و کند می مقایسه هم با و گذارد

ِعّده علل و است ِاعدادی علل وسیله یک  عنتوان به شود می ایجاد او برای که راکیاد ولی. است م 
 از آیتد، می خدا سوی از فهم پ . شود می افاضه و آید می خدا سوی از نهایت در ادراک آن فهم،
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 ایتن. فهماند می خدا که است چیزی آن منظورشان فهم، گویند می آنها وقتی. آید می عاشر عقل
نتزل اال ستماء انتد گفته که ها حرف آن به و ونافالط به گردد برمی البته که است، آنها زبان نظریه  ت 

 متثالً  کته اجتماعی و تاریخی پدیده یک وجه هیچ به را انسانی زبان آنان. اینها مانند و الّسماء من
 وجتود هتا نگتاه این اصالً  و دانستند نمی است رایج و آید می پدید ها انسان میان در نشانه مثابه به

عده علل فقط ما که باشد این دینی ونمت زبان فهم اگر. است نداشته  از فهتم و کنتیم می فراهم را م 
 دارد معنویتت مقدار چه ک  هر که دارد بستگی و است ذومراتب نیز فهم این و آید می خدا سوی

 می را این هم او از قبل و گوید می طباطبایی آقای را این -فهمد می اندازه آن دارد، باطن صفای و
 کلتی بته مستأله -دیگتر های خیلی و هاست حرف این دنبال آملی جوادی ایآق هم االن و گفتند

 نشانه معنای به حدودی تا و عینی پدیده یک صورت به را متن فقیهان اما. شود می دیگری چیزی
 فهمیتدن معنتای بته فهمیدنشان آنها. کردند نمی دنبال را ها حرف این خیلی و کردند می تلقی ها

 و اراده آیتا کته انتد گفتته قبیل این از مطالبی و بود مدلول و دال شان صحبت. بود دال یک مدلول
 فهمیتدن از بتود عبارت فهمیدن اصول علمای پیش واقع در. ندارد یا دارد دخالت داللت در قصد

 گرچه. است آن معنایش جمله این. است این معنایش کلمه این که این یعنی! مدلول بر دال داللت
 .  کلمه امروزی معنی به اند بردهن کار به را متن کلمه

 استت مطرح دیگر مسأله یک کلی به من برای فهمید توان می چگونه که کنم می مطرح بنده اینکه
 متدلول بر دال داللت فهم از غیر دارد وجود چیزی آیا که شوم می بحث این وارد که است این آن و
 جدیتد هرمنوتیتک کته موقتع آن از د؟گفتنت می آنها که آید می خدا سوی از که فهمی آن از غیر و

 می تعبیر هرمنوتیکی فهم به آن از که دارد وجود دیگر چیز یک بلی که است این حرف شده مطرح
 طترف از عمتدتاً  و شتده توجته آن به که ای مسئله چیست؟ هرمنوتیکی فهم این که دید باید. شود

 و اجتمتاعی امتر یک زبان اینکه و است انسانی زبان از او درک به مربوط شده فرموله شالیرماخر
 هتا انستان میتان در زبتان کته بود این تصورر ماخر شالیر مسأله، این عواقب در و است تاریخی

 متی مطترح بترایش نکته این زبان، مورد در اعتقاد این از او و است االذهانی بین و گیرد می شکل
 بتین پدیده یک انسانی زبان اگر یعنی .افتد می اتفاقی چه االذهانی بین های ارتباط این در که شود

 کته بود خواهد چیزی یعنی. بود خواهد االذهانی بین فهم یک هم آن فهم واقع در باشد، االذهانی
 متدلول کتدام بتر دال فالن و چیست جمله یا و لغت این معنای که بگویم من که است این از بیش

 .  کند می داللت
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 چطوری شما و فهمم می چگونه را شما من که است این دهش مطرح اثنا این در که مسأله دیگر آن
 متن بته را فهمتان چگونه شما و کنم منتقل شما به توانم می چگونه را فهمم من و فهمید می را من

 چیست؟ جمله و لغت معنی که نیست این اصلی مسئله دیگر باشد این مسئله اگر کنید؟ می منتقل
 امتری و افتد می اتفاق انسانی ارتباطات درون در که ستا رخدادی فهم این که کرد کش  او چون

 .  شد روشن او برای که بود ای نکته این. است االذهانی بین

 کته سترا بینند، نمی ایرادی فضا این در فلسفه و کالم و سنت اهل فرمودید آنچه به توجه با
 ختدا، و نستانا میتان گفتگو یک در باز کالم، اینجا و گوید می سخن نیز خداوند معتقدند

 .گیرد می شکل و معنی
 مطترح را ستؤال ایتن باید ما پ  افتد می اتفاق االذهانی بین ارتباطات در که است چیزی فهم اگر

 میان در که آنهه افتد؟ می اتفاقی چه ما میان در کنم می صحبت جنابعالی با من که اآلن:  که کنیم
 چنانکته هستت ایتن داستتان اگر خوب. ذهانیاال بین ارتباطات در است «فهم» افتد می اتفاق ما

 متن کته االذهتانی بتین ارتباطات در که رسید نظرر به او کرد؛ می دنبال را قضیه این شالیرماخر
 بایتد هستت شتما ذهتن پت  در را آنهته. بفهمم را شما ذهن باید بفهمم، خواهم می را شما کالم

 ستطور باید فهم برای. است شده شتهنو سطور فقط شده ظاهر شما گفتار در که چیزی آن. بفهمم
 چیزهتایی چته با المجموع حیث من هست شما ذهن در آنهه که بدانم و کنم اضافه هم را نانوشته

 بین و انسانی بین صورت به امر این و افتاده اتفاق فهمی یک شما ذهن در اگر که است، ارتباط در
 داستتان ایتن ختوب. باشد طور همین یرناگز باید شما از هم من فهم و است گرفته شکل االذهانی

 در را ختود ختاص و ویتوه خیلتی خیلی های شکل اینکه تا شد، دنبال دیگران و دیلتای وسیله به
 کته فهتم آن کتنم می عر  دارم من که چهارچوب این در پ . کرد پیدا ریکور پل و گادامر امثال

 تعبیتر ALS بته آن از هتا آلمان که است چیزی مثابه به چیزی فهمیدن هست االذهانی بین ارتباط
 هتر متا گویند می هرمنوتیکرها که است رسیده آنجا به تحقیقات این. «مثابه به: » یعنی. کنند می

 روی رویتم متی مستتقیماً  اینکته نه فهمیم می چیزی مثابه به را چیزی فهمیم، می را کالمی وقت
 نظتر از چته و شتالیرماخر نظتر از چه است، مهم خیلی مسئله این. فهمیم می را آن و فهم متعّلق
 مثابته بته» یعنتی ،«استت آن این: » که شود می این نتیجه معنا، یک به کدام هر منتهی ها، بعدی

 وقتت یتک ما. است طور همین هم حسی ادراکات در نیست، مستقیم فهم وقت هیچ. «فهمیدن
 ایتن قضتیه گویتد می را نای پدیدارشناسی حاال. بینم می را الم  کنم می نگاه من کردیم می فکر

گاهی در برو! بینی می را الم  شما که نیست  از ما وقتی بنابراین! هست آنجا هست چه هر ات¬آ
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 است شده متوجه تازه بشر. است دیگر چیز یک کلی به فهم این کنیم می صحبت هرمنوتیکی فهم
 کردند می عمل بنام آن بر را تفسیرشان و گفتند می قدما آنهه برخالف هست چیزهایی چنین یک

 آن کننتد متی قترآن در المیتزان تفستیر در طباطبتایی آقای که کاری. است این اصالً  هرمنوتیک و
 شتبکه یتک اینکته یعنتی. شتود متی تفسیر ساختارگرایی مبنای بر قرآن جا آن نیست، هرمنوتیک

 و کننتد پیتدا ار ارتباطی ذاتی شبکه این داخل در خواهند می و است زبان داخل در ذاتی ارتباطاتی
   رود؟ می کجا به و شود می شروع کجا از رود، می کجا به ها فلش این ببینند

 های مدلول و دال
 نیتز را ایتن شتبیه هستند، ارتباط در هم با ارتباطی های شبکه صورت به که هایی مدلول و دال بله،

 هتای مفهتوم بعتد شتوند، متی انتختاب اصلی کلیدهای و ها مفهوم. است داده انجام هم ایزوتسو
 شتود می گفته و شود می تنظیم درخت یک شکل به ها این های ارتباط و شوند می انتخاب فرعی

 کنتیم، متی صتحبت آن از ما که هرمنوتیکی فهم آن این! هستند هم با ارتباط در جوری این معناها
 را آن کسی که «گفتاری» مثابه به قرآن. شود نمی فهمیده چیزی مثابه به چیزی آنجا یعنی. نیست

 کته بگویم و بفهمم را آن خواهم می االن من و است نوشته را آن کسی که نوشتاری یا و است گفته
 کته استت این مثل تفسیرها آن حقیقت. نیست توجه مورد است،( ALS) آمده نوشتار این در آنهه
 جتا، آن بته رفته کجا از رگ این ببینید که دهید می نشان و کنید می تشریح را بدن یک دارید شما
 امتا. استت دیگتر عمل یک کلی به اصالً  کار این...  و است فرعی رگ آن و است اصلی رگ این
 کته هرمنوتیکی فهم این در. بفهمید چیزی مثابه به را چیزی که شما که است این هرمنوتیکی فهم

 کیت ختود شتود متی فهمیتده دارد کته چیتزی آن شتود، متی فهمیده دیگر چیزی مثابه به چیزی
 را «شتده مفهتوم» یتک شما که شود می پیدا هنگام آن در هرمنوتیکی فهم. است «شده فهمیده»

 شتما االن و شتده فهمیتده دیگتری شتخص وسیله به و دیگری جای در چیزی. فهمید می دارید
 کته رستید متی نتیجته یتک بته شما اینجا چیست؟ شده، فهمیده آن که گردید می این دنبال دارید

 !  تاس «آن» ،«این»

 «فهتم» از جدیدی معنای چنین یک که کنیم قبول را ها حرف این اگر ما که است این سؤال حال
 آن بگتوییم و شتود؟ متی فهم چگونه قرآن بپرسیم و قرآن سراغ برویم مقدمات این با و دارد وجود
 یتنا وقتت آن اینهتا، امثتال و خداوند افاضه نه و مدلول، بر دال داللت کش  نه و گفتیم که است
 حترف ایتن وقتی فهمید؟ هرمنوتیکی فهم با توان می چگونه را قرآن متن که شود می مطرح سؤال
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 بتود عبارت گذشتگان نزد در فهم معنای پ . آید می میان به چیزها خیلی صحبت شود مطرح ها
 .است متفاوت کلی به ای مسأله هرمنوتیکی فهم ولی ها، مدلول بر ها دال داللت فهم از

 متی پتس بترویم، متتن ستوی به و بازگردیم متن به بخواهیم ما فرمودید که مبنا نای بر اگر
 رو روبته معنتایی انستداد بتا یتا و خوانتدیم نمی را متن کنون تا ما اساس این بر گفت توان

 خوانشتی سگونته ختوانش این بخوانیدی را متن خواهید می شما رویکرد این با حال. بودیم
 استی

 از معنتا آن قترآن، متتن جملته از شویم می مواجه آن با که گفتاری هر و تابیک هر و متن هر با بله،
 بیتنم متی آید، می پیش ها حرف این که وقتی خوب. بیفتد اتفاق که کنیم می دنبال گفتم که را فهم
 رویتارویی یتک چته یعنتی. استت ستکوالر رویارویی یک خودر، طبیعت در رویارویی این که

 فهتم آن نته افتد می اتفاق ها انسان عالم در که گردم می چیزی یک لدنبا من یعنی است؟ سکوالر
 ایتن در...  و زبان درون سیستمیک ارتباطات یا و مدلول بر دال داللت یا و شده، افاضه و پیشینی
 متی اتفاق انسان عالم در اجتماعی و تاریخی صورت به که است رخداد یک «زبان» زبان، فلسفه

 استت، آمتده طبیعتت متاوراء از استت انسانی زبانی که متن یک بگویم انمتو نمی اصالً  من و افتد
 !است؟ آمده طبیعت ماوراء از چه یعنی

 زنیمی نمی خود مفسرین و پیشینیان با گسست یک به دست خوانش از نحوه این در ما آیا
 و خیتری یتا بتوده درستت گذشتگان خوانش که بگیریم تصمیم باید نگاه گونه این با که سرا

 خودمانی عقالنیت و خود جایگاه به بدهیم را رتریب
 استت بهتر اینکه یا فهمیدند نمی گذشتگان گفت باید آیا که فرمایید می را این واقع در شما دقیقًا،

 ایتن کته کتردم می فکر من قبل سال چند تا جور؟ یک نیز ما و فهمیدند می جور یک آنها بگوییم
 معنتای هنوز چون است، درست اول حرف آن نخیر که فهمیدم بعدها اما است، درست دوم حرف
 و گفتتم کته هستتم دنبالش را معنا این به فهم که اکنون. بودم نکرده تبیین را هرمنوتیکی فهم دقیق
 و فهمیدنتد متی گونه آن آنها که بگویم توانم نمی دیگر افتد، می اتفاق معنا این به فهم چگونه اینکه

 در و داشتتند متی را متن هرمنوتیکی مبناهای همین هم آنها که یصورت در! فهمیم می اینجوری ما
 یتک متا کته بگتویم توانستتم متی وقت آن کنند، تفسیر توانستند می تفسیر مبناهای همین داخل
 هتم گتادامر. آن آنها فهم و است این من فهم مشترک، مبنای این داخل در و داریم مشترک مبنای

 قبتول هتای چهتارچوب ایتن داخل در که است این وررمنظ است، متفاوت ها فهم گوید می که
 .باشد متفاوت تفسیرها تواند می شده
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 متی جتور یک قدما که نیست معنا این به است متفاوت تفسیرهای گویند می اینکه پس

   فهمیمی می جور یک االن ما و فهمیدند
 دقیتق اگتر بگتویم مختواه می. فهمیدند نمی آنها که بگویم خواهم نمی. نیست معنا آن به خیر نه

 دیگتر عتالم یتک در اصتالً  آنهتا که معنا این به است، کار در پارادایم شدن عو  نوع یک بشویم
 ستکوالر پدیتدارهای را، فهم و زبان آنها. کنیم می زندگی دیگر عالم یک در ما و کردند می زندگی

 .  بینیم می گونه این ما و دیدند نمی اجتماعی -تاریخی

 دیگتر معنتایی جهان در و پارادایم آن در که را متنی توانیم می سگونه ام اساس این بر پس
 زبتان مبنتای دو و دارد وجود پارادایم تفاوت شما فرمایش به اگر بفهمیم، است یافته شکل

   هستی متضاد شناسی
 مهم فهم یک خود این است، پارادایم دو ایم فهمیده که همین. نیست شگفتی و عجیب مسئله این

 کنتد، تغییتر زبتان فلستفه شتده ممکتن چگونته. ایم درآورده فهم به را آنان پارادایم ما نییع است،
 و الستماء متن تنزل   اال سماء   کردند می فکر همه که ای دوره آن از و افتاده اتفاق این اکنون چگونه

 بین در که است االذهانی بین و اجتماعی و تاریخی امر یک زبان بگوییم که ایم رسیده اینجا به... 
 ممکتن هتم رختدادها این است؟ افتاده اتفاق چگونه ها فهم این. است رسیده اینجا به و بوده بشر

 .است

 متا عقالنیتت و پتارادایم و داریتم پتارادایم دو کته استت ایتن اینجا شما فرمایش نهایت اما
 بینیمی می تر درست ما پس دارد، غالبیت

 عتو  پتارادایم آن و استت پارادایم تا دو نیست، رحمط دیدن تر درست ها بحث گونه این در اصالً 
 .  تر درست پارادایم و درست پارادایم نه و متفاوت های پارادایم بگویید توانید می شما. است شده

 بودندی درست ها حرف آن آیا
 و استت مطترح هرمنتوتیکی حقیقتت و مسأله هرمنوتیکی نظر از مسائل این در چه؟ یعنی درست

 جلسته دو پرستش مؤسسته در اخیتراً  من چیست؟ هرمنوتیکی مسائل در حقیقت معنای دید باید
 در حقیقتت شتالیرماخر نظتر از چیستت؟ حقیقت معنای هرمنوتیکی مسائل در که کردم صحبت

 در حقیقتت معنتای او امثال و گادامر نظر از چیست؟ فهم در حقیقت دیلتای نظر از چیست؟ فهم
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 طتور بته چه؟ یعنی حقیقت که است مختل  آرای اینجا در. هست آرا اختالف اینجا چیست؟ فهم
 در کته( واقتع بتا گتزاره مطابقت) صدق آن معنای به گاه هیچ حقیقت ها هرمنوتیکی میان در کلی

 بته حقیقتت حقیقتت، بگتویم خالصته خیلتی بخواهیم اگر. نیست هست، جدید شناسی معرفت
 ایتن در صتدق و حقیقت با است فاوتمت کلی به این و است مطرح( ALS) آن مثابه به این معنای

 .است واقع با مطابق گزاره این آیا که معنا

. استت فهمانده خدا که است چیزی آن حقیقت گوید می بگیرید نظر در را مالصدرا شما اگر مثالً 
 آن. استت فهمانتده خدا که است چیزی آن حقیقت کنید می مطالعه را قرآن کتاب شما وقتی مثالً 

 گوید می دیگری آن و فهمانده من به را این خدا گوید می شخص این که شود می ار نتیجه وقت
 آن بته گویتد متی دیگری و ام رسیده حقیقت از مرحله این به گوید می یا فهمانده، من به را آن خدا

 ایتن بته فهتم. هکذا و باطن باطن یا و باطن و ظاهر جن  از هستند عمودی مراحل این و مرحله
 و الفهتم» کتاب شما. است داشته وجود گذشته از ها حرف این و است درونی نور یک معنی معنا

 ابتن. استت ختدا سوی از شده فهم حقیقت همین آنجا در فهم تعری . ببینید را محاسبی« العقل
 وحتی تعریت  در مثالً  او. گوید می را همین برده کار به را فهم تعبیر جاها از خیلی در که هم عربی

 سته هر المفهوم و االفهام و الفهم رخداد این در شود می نازل انسان به وحی هک هنگامی گوید می
. دهتد متی نشتان را خودر اتحاد این در که است چیزی حقیقت او نظر از اینجا در. هستند یکی

 زبتان دربتاره هرمنتوتیکی فلسفه در امروز که چیزی آن با دارد مشابهت خیلی ها حرف این گرچه
 بنتابراین....  و استت وجتود خانته زبتان یتا است زبان هست چه هر گویند می که شود می گفته

 .نیست بیشتر عقالنیت یا غالبیت یا برتری صحبت

 دهدی نمی راه نسبیت به رویکرد این اینجا آیا
 شتالیرماخر نتزد را حقیقتت آیتا کنتیم، می بررسی کسی چه نزد را هرمنوتیکی حقیقت ببینیم باید

 باطتل و حتق یا نسبیت حال هر در. اینها امثال و گادامر فلسفی رمنوتیکه در یا کنیم، می بررسی
 کته بتود همتین دقیقتاً  گفتم آنهه داشتم، پرسش مؤسسه در که دوم جلسه در اتفاقاً . نیست کار در
 حادثته باشتد، توانتد نمتی نستبی که رخداد و است رخداد یک فلسفی هرمنوتیک در «حقیقت»

 یتک اینجتا ختوب. باشتد شتده روشتن چراغ یک اینجا که ماند می این مثل عیناً  حقیقت. است
 شتما و شتده ظتاهر که است حقیقتی یک خودر حد در اینجا بشود، روشن که واتی پنجاه چراغ

 چراغتی دیگتر جایی در و باشد وات 100 که باشید داشته چراغی توانید می دیگر جای یک در هم
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 بستیار نتور یتک شتود متی شده انباشته هم ویر که اینها همه و باشد، وات دویست باشید داشته
 .  هکذا و شدید

 دنبتال هتا آن کته است جهت این به گویند می اشکال عنوان به آقایان که نسبیتی این نسبیتی؟ چه
 درستت ایتن پرسند می ما از وقتی. کند نمی تخل  واقع آن از که هستند واقع با مطابق گزاره یک

 بتا مطتابق گتزاره آن یا است واقع با مطابق گزاره این که تاس این منظور است؟ درست آن یا است
 حقیقتت:  انتد گفتته نهایتت در هتا آن زنند نمی را ها حرف این اصالً  هرمنوتیکرها اما است؟ واقع
 را ختودر چیتزی یتک کته است همین هم پدیدارشناسی در. افتد می اتفاق که است رخداد یک

 مطترح واقع با تطابق پدیدارشناسی در اصالً  است؟ یتنسب بگوییم باید اینجا حال. دهد می نشان
 .خیر است؟ نسبیت گفت توان می اینجا. دهد می نشان چگونه را خودر ببین گویند می. نیست

 و شناستی معرفتت گونته ایتن و روش این با و روید می متن سراغ به نگاه این با شما حال
 از نبوی قرائت» حاصل متن که نیدک می فرموله خود تعبیر به را متن جدید، زبانی فلسفه
 معناستی سه به این است، «جهان

 تتأثیر تحتت و بتوده ذهنم در گفتم مبانی این. افتاد اتفاق چگونه که گویم می را خودم کار من حال
 استت رختداد یک زبانی متون فهم اگر که رسم می نتیجه این به من تأثر این با و ام، بوده مبانی این
 اجتمتاعی و تتاریخی امر یک زبان اگر و است، بشر اذهان اذهان، و افتد می تفاقا االذهان بین که

 از مستتفاد سخن و انسانی زبان که شود می این اینها نتیجه افتد، می اتفاق انسان عالم در که است
 نبتوی قرائت مقاالت سیزدهم یا و چهاردهم مقاله در که است مطلبی این. دارد انسانیت مطلقاً  آن

 (.  زبان از مستفاد سخن و زبان انسانیت) آمده

 از و انستانی زبان به متن یک با کنم برخورد من که جا هر شد، دیده انسانی آن سخن و زبان وقتی
 آمتده انستان عتالم از غیتر جتایی از که بگویم توانم نمی دیگر اصالً  من است، انسانی زبان جن 
 مثل هم را کریم قرآن ناچارم صورت این در ت؟اس آمده انسان عالم از غیر جایی از چه یعنی است،

 و شنوم، می که گفتارهایی همه مثل بینم، می که هایی نوشته همه مثل ببینم، دیگر های کتاب همه
 .  است آمده خدا پیش از غیب، عالم از متن این که کند نمی خطور ذهنم به هم اصالً 

 متوجته یعنتی نوشته؟ کسی چه و گفته یکس چه را متن این که گردم می این دنبال به ار همه پ 
 جور چه شویم می متوجه خوب. دنبالش رویم می پ  شویم، می انسانی عالم در موجود امر یک
 .  ها مسلمان میان در شده پیدا متن این
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 استت؟ «واحتد متتن» یتک متدون مجموعه این آیا که است این شود می که سؤال اولین اینجا در
 در. باشتد کرده معنا جدید مبانی با خود برای باید را متن دارد، وجهت پرسش این به که کسی خوب

 بر و ام کرده بیان گویند، می ها شناس متن که را مؤلفه چند من جهان، از نبوی قرائت 19 مقاله آن
 چترا متعتدد، های متن تاریخی پیدایش نظر از البته. است واحد متن یک قرآن ام گفته آنها اساس

 تتاریخ کته طور آن گوناگون، شرایط در هم آن است، کشیده طول سال سه و یستب ها آن ظهور که
 مطترح متن برای که سؤالی اما. است طور این بینم می کنم می نگاه تاریخی نقد با وقتی. گوید می
 چاپ بار ها میلیون و هست اکنون که( الدفتین بین مجموعه) که را مجموعه این آیا که بود این شد

 جهتان از نبتوی قرائتت مقاالت خیر؟ یا کرد تلقی «واحد متن» یک شود می را این آیا است، شده
 تلقتی واحد متن یک آمده وجود به تدوین از پ  که را مجموعه این شود می که است این بر مبتنی

   است؟ شده «واحد» کی از واحد متن این اما. کرد

. استت طتور همتین هم جدید عهد و قدیم عهد مورد در. است شده «کانون» یک که زمان آن از
 جمتع بعتداً  و شتده نوشته متعدد افراد وسیله به و متفاوت شرایط و مختل  جاهای در هم عهدین

 متتن» دو مجموعته دو ایتن کته بگوینتد تواننتد می کنند می مراجعه عهدین به که حاال اما شده،
 کته شتد اعالم رسمی ورتص به وقتی مثالً  یعنی. ها آن شدن کانون به گردد برمی که است «واحد

 آنجا. واحد متن یک شدند آنها است، «کانون» ها نسخه این یا ها آن ضمایم و انجیل تا چهار این
 قائل آن برای وحدتی واقع در والغیر، واحد مجموعه این از است عبارت قرآن که شد اعالم وقتی

 و نتدارد ربطتی هتیچ هم به که بگذارند هم کنار را ای متفرقه چیزهای شود نمی چون و شوند، می
 را مجموعته این پ  نیست، ممکن این. شود گذاشته کنار باید این، جز و است کانون این بگویند

صح   را آن نام و کردند اعالم «کانون»  .شود می شروع اینجا از شدن واحد متن و گذاشتند م 

 واحتد متتن ایتن در بایتد  پ که گردم می این دنبال رسد، می نقطه این به من نگاه و بررسی وقتی
 آن بتودن، واحد متِن  های مؤلفه و شرایط ترین مهم از یکی چون شود، دیده «واحد موضوع» یک

 واحتد موضتوع قرآن آیا که شود می طرح برایم سؤال این فوراً . باشد داشته واحد موضوع که است
 آن و دارد «واحتد موضتوع» قترآن آری کته رستم متی نتیجه این به من که اینجاست خیر؟ یا دارد

 را ام ایمتانی و دینتی قبلی عقاید اینکه نه بینم می پدیدارشناسانه همه را اینها. است «الله» اسمش
 .  بکند را کار این تواند می هم دین بی و قرآن به ایمان بی آدم یک ابدًا، دهم، دخالت آن در

 100 یتا 100 متثالً  قرآن یک صفحه هر در متوسط صورت به ام زده ورق را قرآن صفحه صفحه من
 در پدیدارشناستانه شتکل به وقتی را این. است آمده «الله» کلمه بار شش یا و بار هفت ای صفحه
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 متی ایتن استت، ارتبتاط در واژه این با قرآن همه قاعدتاً  که رسد می نظرم به بینم می مجموعه این
 یتوار هستتند، ارتباط رد اصلی موضوع با که فرعی موضوعات بررسی، ادامه با. «موضوع» شود

 که گویم می بیشتری اطمینان با من که اینجاست در. دهند می نشان را خود و شوند می پیدا یوار
 ایتن بتا چگونه قرآن آیات پرسم می حاال. دارد واحد موضوع و است واحد متن یک مجموعه این

 کته استت گونه این باطارت این که دهد می نشان من پدیدارشناسانه نگاه. اند مربوط واحد موضوع
 قرآن کجای هر تقریباً  یعنی است، آمده میان به سخن الله این افعال از قرآن آیات قاطع اکثریت در
 .  شود می صحبت الله افعال از ای گونه به روید می که

 متی چه و است کرده چه «الله» که است این قرآن مضمون بینم می کنم، می بررسی بیشتر چه هر
 دچار قران متفاوت آیات در الله مضمون و معنا که است مشهود کامالً  البته. کرد هدخوا چه و کند

 اللته تعبیر از غیر معدودی بسیار موارد در و شود می حفظ «الله» جا هر در اما شود، می تحوالت
 رستد متی آنجا به قرآن متن به من پدیدارشناسانه نگاه آخرین. «رحمان» مثل شود می برده کار به
 در که خوانم می را آن من و است خواندن قابل الله از کالن روایت یک مجموعه این در بینم یم که
 کوچتک هتای ستوره از ای پتاره در قترآن در البته. ام کرده بیان را آن« 19 جهان از نبوی قرائت»

 انهپدیدارشناست نگتاه زبان به من نگاه چون. است بیرون کالن روایت این از که است آمده تعبیراتی
 را فهتم آن و استت شده نمایان «فهم» یک قرآن در که رسم می اینجا به عاقبت است هرمنوتیکی

 جهتان از نبتوی قرائتت مقتاالت در بایتد را مطالب این تفصیل و نامم می نبوی هرمنوتیکی تجربه
 .دید

 متی مثتال طتور به و خوانیم می را متن آن که این و متن پدیدارشناسی با شما سخن البته
 نکتن یا و بکن را کار فالن که داد قرار خطاب مورد مرا یا و گفت سخن من با الله که ویدگ
 شتما تئتوری بته نسبت متن من، نظر به لذا. دارد فاصله است الله خطاب عین از سخن و

 داردی مقاومت
 را تتعبیترا ایتن نکتن، یا بکن را کار فالن گفت یا گفت سخن من با الله که باشد آمده قرآن در اگر
 .است انسان یک که گوید می پیامبر هم

 ستؤال ختوب زنتد، متی حترف دارد الله شما قول به آنجا در که است چیزهایی این، رغم علی اما
 حترف خدا زند؟ می حرف خدا بگویید خواهید می شما حال چه؟ یعنی که شود می طور این اینجا

 کتامالً  انستانی هتای متتن در کته استت این منظورم زبانی؟ امر درون در هم آن چه؟ یعنی زند می
 خطاب او به دارد کسی گویی که گوید می سخن ای گونه به انسانی گوینده گاهی که است متداول
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 خطتاب سعدی به کسی ظاهراً  ،«هرگز نمیرد نکونام مرد سعدیا: » گوید می سعدی مثالً . کند می
 مقتاالت و کتتاب در اسپینوزا این بر عالوه. گوید می سخن که است سعدی خود این ولی کند می

 جتای بته یعنتی خدا سوی از پیامبران اینها در که کند می نقل عتیق عهد از متعددی شکل به خود
 .گوید می سخن خدا گوید می نکند، دقت کسی اگر و گویند می سخن خدا

 بگتویم بایتد دهتم، پاسخ شما پرسش برابر در موضع این از و پدیدارشناسانه بخواهم من اگر
 استت، شده پذیرفته فرهنگ و جامعه آن و زمان آن در گوید می سخن الله اینکه گفتن هک

 نیتز مخاطبانشتان یعنتی آنها و گویند می سخن بشر با الهگان و خدایان دیگر و الله اینکه
 اینجتا کتنم می حس اما. نیست مدعیات آن بودن برحق یا و باطل سر بر سخن. اند شنیده

 کته را ختدا از مفهتومی و معنتا آن ولتی بریتد، متی کار به را او اسم و الله نام سه اگر شما
 اینجتا شتما. بریتد متی کتار به را است اسالمی فلسفی و کالمی سنت در شده استعالیی
 موضتع از آنکته حتال سهی یعنی گوید می سخن انسان با خدا پرسید می من از متعجبانه

 در گفتتن ستخن گونته ایتن جتاآن کته صتورتی در شتوید، متی خار  خود پدیدارشناسانۀ
  استی بوده پذیرفته مخاطبان برای زمانه آن عقاید و وحی سهارسوب

 ظتاهر اینکه گویم می من. است دیگری چیز من مطلب ولی پذیرم، می گویید می شما را آنهه من
 در اگتر. استت انستان گفتن سخن ای گونه هم این گوید، می سخن خدا که باشد چنین متن یک

 ایتن توانیم می نیز آنجا در وضوح به زند، می حرف خدا ظاهراً  آنجا در که جایی یک به مبرسی قرآن
 است ما پدیدارشناسی که موارد این در و زند، می حرف خدا سوی از نبی انسان اینجا که بگوییم را

 .دهد می نشان را همین

 رتعالیحضت بگتوییم بایتد کنتیم مطترح تر عمیق را پرسش بخواهیم اگر کنم می احساس
 متعالی قدر آن که سرا بگوید، سخن تواند نمی انسان با خداوند که است این فرضتان پیش

 جتاهلی، عصتر عترب جهتان و متتن جهتان در امتا. نتدارد امکتان که است ترانسدانس و
 .است همین اش معنی آنجا وحی و فرستند، می سخنانی و ها اشاره خدایگان

 دیگتر جتای در. نته یا بزند حرف تواند می خدا که ندارم وضوعم این به کاری اصالً  باب این در من
 تواند نمی خداوند معتقدم که دهند می نسبت من به من مطالب خوانندگان از ای پاره اینکه ام گفته

 نمتی متا کته ام کترده آغتاز اینجتا از موارد آن در من. است نادرست نسبت یک این بگوید، سخن
 یتک کلتی به مدعا این و ببریم پی خداوند مراد و مقصود به قرآن جمالت و کلمات طریق از توانیم

 .است دیگر موضوع
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 کته دهتد نمی اجازه هرگز شما به تان شناسی معرفت و کالمی فرض پیش شبستری آقای

 !کنیدی می هم آخراالمر و نکنید ریدیکشن و تحویل را این
 .نیست طور این اصالً  نه

 یتورش آنهتا دهید، نمی قرار تعلیق و ِاپُوخه در را فرضهایتان پیش که کنم می احساس من
 بته اگتر کته صتورتی در گتردد، متی ستویه این و معنا این به نهایتاً  فرمایشتان و برند می

 استت نا ر الله جهان این در که بنگریم را جهانی بگذاریم و باشیم وفادار پدیداری رویکرد
 . ... و گوید می و شنود می و بیند می و دارد حضور و

 جهتان در کته استت ایتن مطلتب یتک. کترد خلتط یکتدیگر با نباید را مطلب دو که کردم عر 
 انتواع همته کته استت این دیگر مطلب و گوید می سخن و است ناظر الله روز آن اعراب فرهنگی

 ایتن و باشتد خدا گفتن سخن آن ظاهر گرچه است، انسان گفتن سخن انواع قرآن در گفتن سخن
 .آید می دست به قرآن متن اسیپدیدارشن از مدعا

 را ختود زبتان و کتام پدیتده کته است این بر قرار آیا دادیم قرار پدیدارشناسی را معیار ما اگر
 ا هتار بایتد می را خوانشگر و پدیدارشناس من سخن تنها و بگوید سخن نگذاریم و ببندد
 کندی

 است؟ دارپدی چیز چه چیست؟ پدیدار تعری  اما. ببینید باید را پدیدار نه

 و بدهتد قترار تعلیتق در را ختود های فرض پیش و را خود پدیدارشناس تواند می که آنجا تا
 بته پدیدارشناستی در متتن نباید من، برای. زند رقم و کند مهیا برایش را پدیده ا هار شرای 

 کته را هتایی فترض پیش یا و بشنوم فق  دارم تمایل که را صدایی که شود ا هار ای گونه
. باشد هم من روشی ابطال شرای  که باشد ای گونه به باید. بشنوم فق  کنم، می ییدتأ من

 نقضتی یتا و دیگتر مخالف صدای اگر که بکنم حرکت و مواجهه روشمند ای گونه به یعنی
 از اگتر کته سترا بشتنوم، را متن توس  من موضع ابطال صدای و داد نشان بتوان شد دیده

 بترایم دارم قبتول که را سیز آن همیشه شک بی است ونهگ این متن که گرفتم تصمیم پیش
 .شنوم می و بینم می و شود می پدیدار
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 آیتات آن متورد در امتا. کنار گذاشت باید را ها فر  پیش که گویم می همیشه و دارم قبول هم من
 کته مبین می من آیا است؛ مسئله دو اینجا پ  پدیدارند؟ آنها چه یعنی. پدیدارند باالخره گوییم می

 حترف ختدا که دهد می نشان گونه این من به متن را این آیا کند؟ می صحبت و زند می حرف خدا
 بته قرآن متن پدیدارشناسی بیاندازد؟ چن  را ها ساحت این تواند می پدیدارشناسی اصالً  زند؟ می
 هستتند، انستانی هتای گفتن سخن انواع متن، آن در گفتن سخن انواع همه که دهد می نشان من

 متی نهتی یا خطاب او به و گوید می سخن پیامبر از غیر کسی ها آن در ظاهراً  که مواردی در حتی
 .کند

 وارد را جدیتدی مفهتوم کته ایتد شده ناگزیر نواندیشان دیگر و شما که جاست همین خوب
 داریتد نیتاز بنتدی مفصتل یک به که سرا کنید، می وارد را استعاره مفهوم شما. کنید کار
 کنیتد می استفاده را استعاره مفهوم ناگزیر نواندیشان دیگر همچون و دهید ادامه را کار که

 .گشود استعاره با باید را متن رمز و گشاینده، و کلید فرمایید می مطرح و
. کتردم توجته استعاره به چرا من که کنیم بحث را آن جداگانه باید و است دیگر بحث یک آن خیر،

 این مطلبتان کنیم، مطالعه فرهن  آن در ببریم را آیات این گویید می ماش اما. دارد فرق کلی به این
 است؟

 بته آگاه بگویم تر درست یا خود فرهنگی های فرض پیش بدون وسع حد به کنیم تالش بله
 .کنیم رجوع روزگار آن و متن به آنها تعلیق در و خود های فرض پیش
 و زمتان از منقطتع را متن شما که است آن متن پدیدارشناسی نیست، این متن پدیدارشناسی اتفاقاً 
 .  ببینید پیدایشش و متن مکان

 !اید کرده خود آن از کامالً  را متن شما اساس این بر
 را آن متتن، پدیدارشناستی در کته استت ایتن گذارند می که شرایطی از یکی اصالً  است، این دقیقاً 

 متتن ایتن دهد، می نشان چگونه را خودر تنم که ببینیم باید را آن پیدایش مکان و زمان از منقطع
 است؟ بوده چه معنایش آنجا اینکه نه دهد، می نشان گونه این را خود که است

 زمینته و گستره یک در متن جدید، زبانی مبانی بر تکیه با که بود این شما دیگر سخن اما
 دستت از را ختود معنتی بیترون، بیاوریدش سیاقش و کنتکس آن از اگر شما. دارد معنی

 دهدی می
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 یتک استت اجتمتاعی و تتاریخی امتر یتک زبتان کته ایتن داریم، متعددی مسائل ما ببینید نه، نه
نتک  در را متن اینکه و معناست  را ایتن نخستت. استت دیگری معنای یک بفهمیم، را آن خود ک 

 گوینتد متی که ،-ام خوانده بنده که گونه آن -است این داستان متن پدیدارشناسی در. کنیم روشن
 و شتده پیتدا کجا که نکنید مطرح هیچ را ها سؤال این کنید پدیدارشناسی را متن بخواهید شما اگر
 .را آن نه بینم می را این من. ببینید را است چشمتان جلوی که این. است شده پیدا زمان چه در

 و مایت کترده منقطتع هتایش ریشه از را پدیدار موضع، این اتخاذ با ما کنم می احساس من
 ایمی نموده جدا

 .نیست مطرح ها ریشه پدیدارشناسی در دقیقاً  است، همین دقیقاً 

 ببریدی افق این به راه که بود قرار اینکه نه مگر اید داده دست از شما را پدیدار افق اما
 از بعتد گوینتد متی زیرا دارم، قبول را این معنا تعیین مرحله در. رسیم می آنجا به معنا تعیین در بلی

 متی شما کردید روشن را آن معنای اینکه از بعد کردید، تثبیت را آن اینکه از بعد دیدید، را متن آنکه
 آن. نشتدیم تفستیر مرحله وارد هنوز ما اما. تفسیر در آن پیدایش زمان از کنید استمداد حال توانید
 باشتد، داشتته ودوجت آن در تفستیری اگر ام، کرده آنجا من که کاری. است مرحله آن از بعد تفسیر

. استت فتالن آن کلتی معنی و است این آخرر و اول این گفتم و آوردم اول مقاله در که آیاتی فقط
 نشتده پدیدارشناستی وارد هنتوز و است پدیدارشناسی بقیه باشد، تفسیر تواند می قسمت آن فقط

 یعنتی تفستیر، و اتجزئیت تعیتین برای این از بعد متن، برابر در میخکوبیم پدیدارشناسی در ما. ایم
 بته ملتتزم االن امتا. گیریم می کمک آنجاها از رویم می بکنیم، interperation خواهیم می وقتی
 نمتی اصالً  هستم ملتزم متن به وقتی من باشد، شکل این اگر بله است، خودم نظر این حاال. متنیم
! زند می حرف خدا که هدد نمی نشان جور این را خود متن نه زند، می حرف دارد خدا بگویم توانم
 آنهتا از یکتی و هست انسانی های گفتن سخن انواع آن در که دهد می نشان گونه این را خود متن
 چترا. زنتد می حرف او سوی از و گذاشته خدا جای به را خود کسی مثالً  آنجا در که است این هم
 را ایتن متن بله هست، جوری این وقتی هست، انسانی زبان با است، انسان عالم در متن متن، که

 هستت هتم ظاهرر موارد بعضی در. زند می حرف دارد یکی ولی زند، می حرف خدا که بینم نمی
 هتم گفتتن سخن خدا سوی از چون زند، می حرف الله بگویم توانم نمی ولی زند می حرف الله که

 .است انسان زدن حرف نوعی
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 فاصتله روزمتره زبتان از متن عیتوض این در که هنگامی فرمایشتان، اساس بر و بنابراین
 رسیمی می نبوی فهم یا خالق خیال فهم و نبوی فهم به گیرد می
 کته است نبوی فهم همه اینها که رسد می نظر به و ام کرده عر  و ام گفته چیزهایی بنده آنجا بله

 دیتد بتا دیگتر تعبیتر بته. آیتات آن استتناد بته «نبتوی هرمنوتیکی تجربه» شده، تعبیر آن از گاهی
 نته وحیتانی، جهتان زیستت. بینم می وحیانی جهان زیست یک اینجا قرآن در من پدیدارشناسی

 ار جهان زیست آن اصالً  که بینم می انسانی من نه آمد، وحی ساعت فالن یا و ساعت این اینکه
 دیتدن «آیته» مستئله بینم، می را جهان زیست آن دهنده تشکیل مهم عناصر وقتی. است وحیانی
 آیتات متن چته؟ یعنتی دیتدن آیات. است پدیده آن دیدن آیات رویم، می متن در وقتی نییع است،
 همتان نیستت، جدا آنجا فهم و تفسیر که معنا این به. کنم می تلقی اگزیستاسیالیستی فهم را دیدن

 را جهتان آدم آن. استت یکتی تفسیر و فهم جا این و ام آورده نبوی قرائت مقاالت آن در که چیزی
 ... .آخر الی و فهمد می یجور این

 ایتن را جهتان پیتامبر و جهتان از استت نبوی قرائت حاصل متن شما، فرمایش طبق یعنی
 آوردی درمی خوانش به گونه

 می حضرات که حرفی این یعنی. است یکی همه فهم و خوانش دیدن، که است جایی آنجا ببینید،
 این. است فهم عین هم تفسیر و است یرتفس عین فهم نیست، جدا تفسیر از فهم گویند می و زنند

 .است خوانش همان تفسیر که چرا. بینم می آنجا در من را

 رؤیتا و دیتدن از که سروش آقای  اهراً  بنگریم مبنا این از و ایم ایستاده که جا همین ما اگر
 داشتی نخواهد تفاوت شما سخن با گوید می سخن
 فهمتی از متن. زنتد نمتی حرف فهم از سرور ایآق زنم، می حرف فهم از من. دارد تفاوت خیلی
 این گویم می و گرفت شود می را این پای ردّ  گویم می و افتد می اتفاق بیداری در که زنم می حرف

 رؤیاهتای» در ولی بفهمند، را آن مضمون در موجود مدعای توانند می هم دیگران که است چیزی
 توانیتد متی فقتط رؤیتا در و کنتد می نقل اشم برای را رؤیایش آمده طرف و رؤیاست ،«رسوالنه
 !کنید تعبیرر و کنید کاوی روان و بنشینید

. نیستت واقع از اخبار و است روایت قرآن که شده مطرح من مقاالت در پیش سال هشت و هفت
 متی information و اطالعتات و استت چگونته جهان که این و واقع از ِاخبار را قرآن حاال تا ما

 تتا را این. است کردن روایت این نیست، دادن اطالعات این اصالً  بگوید بیاید کسی حاال. دانستیم
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 فقط. موضوع این به شد پیدا انتباهی یک من در. بود نگفته جلوتر کسی دارم سراغ هم من که آنجا
 کتتاب -باشتند واقعتی تتاریخ نیست الزم که بودند گفته قرآن قصص درباره ها مصری از ای پاره

 قترآن بنیتاد اصتالً  کته ایتن امتا. باشتند روایت توانند می قصص این که -زمینه این رد است هایی
 .ندارد خار  عالم و عالم از خار  به اشاره و دارد روایی ساختار

 فهتم در باشتد می نیاز کنید می احساس شما سرا شما، فرمایش و سخن به گردم برمی من
 شودی استفاده استعاره مفهوم از آن، رمزگشایی و متن
تک   جتاء) چته کلتی طور به زدن حرف الله از کالً  که است درست معنا این بلی، ب  ر 

 
 چته باشتد،( أ

گتاهی ستطوح در ظاهراً  اینها باشد،( الّسمواِت  نور   الله  ) چه باشد،( الستوا عرِر  علی الرحمان  )  آ
 پتاره از را مطلب نای. است زبان نوع یک اصالً  استعاره اند، استعاره اینها همه اما. هستند متفاوت

 و قترآن مثتل دینتی هتای کتتاب در کته است این عقایدشان آنها. ام گرفته مسیحی متألهین از ای
 استتعاره گوییم می چه هر ها، مسیحی خدای یا ها یهودی یهوۀ یا باشد ما الله درباره چه عهدین،

 کاتوگوری از اینجا استعاره ند،بک زیبا بیان بیاید خواسته عامداً  یا و عالماً  کسی اینکه نه گوییم، می
 داننتد، متی مربتوط بیان علم به. دانند نمی مربوط بدیع علم به را استعاره است، رفته بیرون تزیین

 .است زبان نوع یک است، بیان استعاره

 دیتده قترآن در کته عقایدی یا الله، مورد در برگردیم داشتند آنها که عقایدی همان به اگر حتی حال
 زبتان بته ختدا نتام آنهتا بترای. ار غیرستاده چته و ار ستاده چته است، این در سخن شود می

 تناستب بته اشتخاص حتال. نیستت تکلتم قابتل که است چیزی درآوردن تکلم قابل یا درآوردن،
 نمی که را چیزی آن که، آمد خدا بگوید خواهد نمی ،«ربک   جاء: » گوید می آنکه یعنی خودشان

 را ایتن متا حال. بگوید تواند نمی این از غیر به بگوید، تواند می بیان این به بزند، حرف آن از تواند
 متی چته ایتن دارد فتالن ختدا یا و دارد دست خدا یا ربک جاء گوید می کسی که کنیم درک باید

 متی را او حضتور نوع یک مثالً  اینکه یا آمد؟ خدا گوید می واقعاً  آیا! است مسئله اصل این و گوید
 دستت خدا است معتقد واقعاً  آیا خدا، دست گوید می یا! گوید می شکل این به و کند بیان خواهد

 -روحتی -چیزی یک که کند احساس اینکه یا کنم، عر  خواهم نمی را مجاز! نه را مجاز دارد؟
 ؟!جلو آورد می را خود دست دارد، دست بکند عمل و کار بخواهد اگر حاال و کند می کار دارد

 تعبیترات این سطح در چه باشد شده گفته سطحی هر در که است این کردم عر  قبالً  را آنهه من
 .آورد می زبان به خواهد می نیست آوردن زبان به قابل خودر نظر به را آنهه واقع در گوینده،
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 نمتی آنهتا زبتان پدیدارشناستی و جهان زیست با این که است آن مسئله و ایراد من نظر به
 و اثتر تواننتد متی و دارنتد حضتور ختدایان و هتا الته نهتاآ جهتان زیست در که سرا خواندی

 سنتان ببینند، را آنها هم موعودی روز و بکنند حس خودشان عادی زندگی در را ورودشان
 کننتد متی نبرد و رقابت نیز و ازدوا  آنها آیند، می دید به برایشان هایی تمثال در اکنون که

 آنهتا زبتان در معنتایی و متافیزیکی و انیزب ارتقا نوع یک دفعه یک به سگونه اما ،... و
 افتدی می اتفاق موقع آن
 رستیم متی نتیجته این به ما. است دیگری زبان این بلکه نیست، معنایی ارتقا اصالً  نیست ارتقا این
 زبتان زبتانش کلتی طتور بته دارد، محوریتت اللته و دارد محوریت خدا که ادیان قبیل این زبان که

 و استت تتزیین کته آنجا است مطرح دیگر جای ارتقا. نیست مطرح ارتقا هیچ لذا و است استعاره
 همتان مثتال طور به است؟ چگونه اسطوره زبان مگر چطور؟ اسطوره اما است زبانی باالی سطح

 آغتازین بته برگتردد خواهتد می اعمال سری یک طریق از و کند می عقب به بازگشت که اسطوره
 بشتود رهتا نتوعی بته زمان اسارت از که کند می تکرار هدوبار را خدایان اعمال سری یک خلقت،

 چته؟ یعنتی شتود می انجام ای اسطوره مراسم این در که کلماتی تمام( جاودانه بازگشت اسطوره)
 گویتد، می چه که داند می وضوح به است میز این روی بشقاب این گوید می طرف که وقتی یعنی

 را ایتن نخستین، روز به کنم می پیدا بازگشت بدهم امانج را عمل این من اگر گوید می که وقتی اما
 بته و استت دود و مته و استت غبتار و گترد و است هاله دارد، ابهام حرف این که داند می خودر
 .است جدید زبان استعاره که بپذیریم را این اگر! نیست وضوح

 و افتتد می اتفاقی سنین و دارد پتانسیلی سنین دینی متن که پذیرم می و هستم موافق من
 کته دهتیم نشان زمینه این در بتوانیم باید اما شود، می مطلق استعاره به مبدل خداوند نام
 استتی شتده استتعاری زبان به مبدل و کرده پیدا ارتقا روزمره زبان از هنگام سه زبان این

 .دارد نیاز بیشتر پژوهش مقدار یک
 برگتردیم کردیتد روشن آن در را مدعایتان که پدیدارشناسی مرحله آن از شما یعنی دارم قبول من بله

 کته برگتردیم که است درست کامالً  این. شود می روشن مرحله این در مدعا اما بیاوریم، را شواهد
 نقشتی چته آن به پیامبر بعد و است داشته نقشی چه آنجا الله و است داشته معنایی چه آنجا ببینیم

 بتوده کار در استعاره سطوح، همه در ولی کرد؟ پیدا ینقش چه ها مسلمان زندگی طول در بعد و داد
 .است

   نیستی نما واقع دیگر فهم نوع این پس
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. نیستت نمتا واقتع و واقتع، از اخبتار نته و است روایت که گویم می که هنگامی من. نیست خیر
 !است چگونه جهان گوید نمی یعنی است، این معنایش

 فهتم و بیتان در آرزو و آرمتان نتوع یتک باشد، گونه این جهان خواهد می کننده روایت آیا
 داردی خود

 متن. است روایت دنبال به شدن روان دارد، را خودر خاص معنای روایت در حقیقت که چرا نه،
 راز و گتو متی و مطترب از حتدیث: » حافظ حرف شبیه چیز یک بینم، می طوری این تقریباً  االن
 یتک بینم، می جوری این من. «را معما این حکمت به نگشاید و نگشود ک  که/ جتو کمتر دهر
 واقتع بتا مطابق نبوده، مطرح برایش ها حرف این اصالً  و خوانده و شده روان آمده، شخصی و آدم

 نیست، مطرح ادیان در است، ارسطویی و یونانی تحفه یک واقع مطابق من نظر به نباشد؟ یا باشد
 .نیست مطرح هم هندوئیسم و بودیسم در

 و تعتابیر از نیتز وی دانتیم متی سنانکته دارد هیتک جتان نگاه با تفاوتی سه ماش نگاه این
 را آنهتا و نیستت قائتل اخبتاری شتأن ادیتان بترای و کنتد متی گتذر دینتی هتای صورت

informational ستطحی دارد، بتاور واقعیت از سطحی به وی این، علیرغم اما داند، نمی 
 های دهپدی فنومن برابر در است کانت نومن همچون که

 .است سخن واقعیت واقعیت، آن اما رسم، می واقعیت از سطح یک به من ببینید

 زبانی جهان
 .هستی نه! سخن واقعیت! سخن

 زبانیمی جهان در ما یعنی
 .هستم مرحله این در فعالً  بینم، می جوری این و هستم مرحله این در. بینم می جوری این من

 نگتاه این خروجی و نتیجه مقدس متن با مواجهه صورت این و دیدن گونه این از پس حال
 پتیش گر خوانش برای را افقی نوع سه کندی می فراهم ما برای را زیستی نوع سه خوانش و

 در معضتل یک با شما که سرا سیست امروز اسالمی فرهنگ در نگاه این مزیت آوردی می
 متی امتروز گتر انشختو به را امکاناتی سه شما زعم به گشایش این حال کردید شروع فهم

   دهدی
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 آن بشتود جتوری ایتن اگتر کته ام نوشته جهان از نبوی قرائت مقاله در را عواقب این از تا چند من
 استت آن شخصاً  بنده برای آن مزیت ترین مهم بنده نظر از دارد، عواقبی نوع چه داستان این وقت

 .  هستم جوری این من ن،اال من خود با و اکنون من وجودی وضعیت با دارد سازگاری خیلی که

 را ختودم ختودم، یعنتی(. ختودم از خودم) است روایی خوانش یک خودم، از خودم خوانش یعنی
 !  مانیم؟ نمی یا و مانیم می آیا چیست؟ روح چیست؟ نف  که نیستم آن دنبال یعنی کنم، می روایت

 خوانش ترین طبیعتی ویندگ می که دیدم و شود می تکیه رویکرد این به خیلی که ام دیده اواخر این
 چیتز یتک را ختود کته استت ایتن برهاند را او مشکالت از بسیاری تواند می که خودر از انسان

 تا که ام دیده من. کند تلقی روایت بلکه هستم، این یا و هستم آن و فالنم من که نکند، تلقی فیک 
 کته وقتی. کند می راحت رام همه از بیش این کنم می روایت را خودم دارم که است عمر یک حاال
 متتن در را ختودر نفر یک هم اینجا بله که بینم می هماهنگی یک بینم، می جوری این هم را متن

 متی خودر از که است فهمی واقع در خود، از فهم به رسد می نبوی فهم که چرا کند، می روایت
 آن در حقتایقی که زیچی یک. نیست دسترس از خار  چیز یک قرآن متن من برای بنابراین. یابد

 ایتن چون. بینم نمی اصالً  را کتاب این معنا این به بکنیم، کش  را حقایق این برویم باید که هست
 و بگیترد قترار مجهتوالتی برابتر در آدمتی که چرا است، آور ترس و آور وحشت چیز یک خودر
 .کند کش  را آن تواند نمی گاه آن و کند کشفش بخواهد

 و عجیتب چیزهای خیلی و معنا، آن به نیست نما واقع و باشد جور این که یوقت که است این دوم
 وجتود بته اشتکالی هیچ. سازد نمی فلسفه با یا سازد، نمی علم با که است آمده داخلش در غریب

 کترده قبتول را ها آن هم مقدس متون صاحبان اند، داشته وجود که اند بوده عقایدی اینها آید، نمی
 .اند

 امتا نماستت واقتع بفرماییتد توانید می ندانید، نما واقع را متن سرا صورت ینا در شما پس
 تناقضی از سرشار

 نمتا واقتع متتن کته بگویم ها تناقض از تخلص برای که کنم نمی حرکت زاویه آن از من اصالً  نه،
 یتا و دارد تنتاقض کته نیستت ایتن متن مستئله اصالً  این، از تر پیش گفتم رؤیاست، مثالً  و نیست

 ختوب بستیار باشد، داخلش تناقض هستم، روایی که هستم آدمی یک هم من. است علم خال م
 نبتی کته بگتویم خواهم نمی. است کرده قبول هم او و داشته وجود روز آن متناقضی عقاید. باشد
 بتا اتحاد حال در پیامبر[ عارفان چون] نگویید اگر شما. باشد داشته آمیز تناقض سخن تواند نمی
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 فکتری پتارادوک  و هتا تنتاقض بترای مجبوریتد وقتت آن خوب است، زده را ها حرف این خدا
 داشتته، تجتاربی چنتین یتک و بوده آدمی که گویم می من. زنم نمی را ها حرف این که من. بکنید

 این مثالً  دارد، سابقه اینها اینکه برای دیده، می مرفوع سق  هم را آسمان است، داشته هم تناقضی
. بودند کرده قبول فرهن  آن در را ها همین و دارد سابقه عتیق عهد در جهنم و بهشت توضیحات

 و تصتوف و کننتد حفتظ را گرایی باطن آن خواهند می طرف یک از دوستان از بعضی من منظر به
 بته تتوجهی دارنتد، علتم بته عنتایتی هتم طترف یتک از و را شهود و کش  به مربوط های حرف

 جمتع قابتل اینهتا کته صتورتی در کنند جمع هم با را اینها خواهند می و دارند فروید و روانکاوی
 .نیست

. شتدن ختواب گرفتار مشکل این نه و گرایی باطن آن نه است، سومی چیز یک گویم می من آنهه
 بیان را آن جهان از نبوی قرائت 19 مقاله در که است قرآن روائی مضمون است مهم من برای آنهه
 .ام کرده

 گیردی می شکل خودتان جهان زیست در تغییری سه نگاه این با
 یک هم عبادت آن پیگیری در مثالً  شود، می پیدا آدم برای برای متفاوتی جهان زیست و امکان بله

 .کند می نظر صرف چیست واقع ببیند اینکه از آدم یعنی کند، می پیدا دیگر معنای

 و آمتر آن و فقهیتات اریتمد متتن ختوانش در امروز مسلمان برای که ای مسئله ترین مهم
 بودی خواهد سگونه آنها وضعیت و تکلیف نگاه این با. است متن های ناهی

. جهتان از نبتوی قرائت اول مقاله در را، اینها ام نوشته من خوانش، شوند می اینها همه نگاه این با
 د،شتدن متی تلقتی عتدالت های مصداق عصر آن در قرآنی احکام اجتماعی، و سیاسی احکام در

 بنتد و قیتد در هتیچ متن. شوند می عو  نیز آنها اند، شده عو  عدالت های مصداق اگر حال
 .است شدن عو  قابل ار همه ام، نوشته اجتماعی احکام مورد در من. نیستم

 زنتدگی استالمی فرهنتگ در کته فردی نسبت، این در و ها صحبت این به توجه با بنابراین
 نتوع ایتن در یعنی بگذارند، سر از را سنگینی گذار و یمپارادا شیفت یک باید می کند، می

 او شتما نظتر به حال کند، تجربه جدیدی سرزمین به را هبوطی و خرو  باید می کردن نگاه
 خیتر، یتا نمایتد محقتق خود برای را سرزمین این به ورود که است توانا رویکرد این اتخاذ با

 هتا ستال در ایتن از پتیش شتما کته سترا دهد، انجام را گذار این دیگر جای از ابتدا باید می
 ختود برای را طریق طی این توانید می اکنون و اید پیموده را راهی تجربه و اندوزی معرفت



 نقد بنیادهای فقه و کالم | 114

 و زیستت ختود استالمی و دینتی ستنت در که کسی اما. کنید توجیه و ادامه سهولت به
 بگذراندی سر از ار سنگین گذار و هبوط و تالش باید می نگاه این با گویی کند می زندگی
 !ها بلندپروازی از و آرزوها از خیلی از بیاید پایین بلی،! هبوط

 روبته ستنگین سالش یک با خود قبلی پیشینه به نا ر و نگاه این با فرد باید می گویی بله
 شودی رو

 .است درست این و بوده سخت هم خیلی و ام کرده طی را مراحل آن ام، شده خودم من دقیقاً 

 از بعتد یعنتی ماند می برقرار نسبت این آیا هنوز دارید شما که اگزیستانس نگاه نآ با حال
 تتوان متی هنوز یا و رسد نمی اتمام به متن معنایی  رفیت آیا وجودی، و معرفتی گذار آن
 یقفتی حتد بولتمتان تعبیتر بته زدایی¬اسطوره این دیگر زبان به آیا کردی برقرار نسبت آن با

 شودی می آغاز خوانش از دیگر ای گونه و خیر یا دارد
 ختودر فترد کته هنگتامی امتا انتد، سترمایه یتک چون ها متن کرد، نگاه شود می گونه دو اینجا

 ولی باشد، داشته متن با تعامل نوع یک خودر است ممکن بکند معین را خودر تکلی  بخواهد
 یتک چتون را متتن بایتد آدمتی بگویتد عمتومی صحبت و سخن یک خواهد می آدم که هنگامی
 که ای سرمایه این که چرا گذارد، می میان را پایش مصلحت یعنی. کند تلقی و ببیند سنتی سرمایه

 زیستتن سترمایه این اما شود، گرفته نباید اینها دست از لذا. شود گرفته نباید زیند می آن با ای عده
 شتدیداً  متا با ای دسته که است کاری همان این و شود تفسیر مخاطبان عموم برای باید ای گونه به

 !کرد را کار این نباید و کنید می تفسیر را خشنونت شما گویند می و کنند می مخالفت

 ارتبتاط چگونه متن با خودر هنگام یک یعنی است، مسئله تا دو بنابراین. هست حرف این واقعاً 
 در انستان اردهتامیلی زیستتن بترای است ای سرمایه این که نگریم می نیز بار یک و کند می برقرار
 .  باشد می زمین روی

 از سرمایه این کلی به که کنیم رفتار ای گونه به ما که است درست شکلی این امروز دنیای در آیا اما
 و بارهتا همیشته و استت بتزرگ خیلتی سؤال یک من برای سؤال این شود؟ گرفته ها انسان دست
 شتد می که آزاد فضای لحاظ از بود امکاناتی ایران در کار ای که، بوده مطرح برایم فکر این بارها

 می بحث ار همه داریم؟ الزم چه برای داریم الزم را دین و قرآن اگر بگویند و بنشینند ای عده که
 بحتث قابتل فلستفی و کالمی زاویه از تنها قرآن و دین اما چه؟ یا و است فهم است، متن که کنیم

 ایتن کته استت نقشتی دارد وجتود و هست دین و قرآن باب در که دیگر مهم موضوع یک. نیست
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عد این کرد؟ باید می کار چه را این دارد، مسلمانان میان در کتاب  یعنتی گذاشتت، بحث به باید را ب 
 بحتث واهمته و تترس بتدون را مطلب این واقعاً  قبلی مطالعات با ای عده یک روزی ده یک مثالً 
 سیاستت و روانشناسی شناسی، جامعه دیدگاه از جالبی مسائل ها بحث این توی از بسا چه. کنند

 .گذاشت کنار نباید را متن این که آمد بیرون مبنا این بر

 

 

 





  1نان باید آن را بپذیرندمسلما اما ،دشویحقوق بشر اسالیم من
 وگوی مولود بهرامیان با مجتهد شبستریگفت

تردیتد، حقتوق سشمگیر است. بی ه بحث حقوق بشر در سالیان پیش در آثار شماب رسد توجهنظر میبه
اسالمی ما نیتز طبیعتی  ۀویژه ایران است. در جامعترین مباحث مطرح در دنیای معاصر بهاز مهمبشر 

، بحثتی «تعیین تکلیف حقوق بشتر از دیتدگاه استالم»یا « نسبت اسالم و حقوق بشر»است که بحث 
رین پرسش در بحث حقوق بشر، متایلم تعنوان مهمانگیز است، بهبسیار ضروری و در عین حال سالش

 در حقوق بشر به سه معناستی« حقش »بپرسم مفهوم 

به معنتای اخالقتی کته در ستّنت دینتی ماستت مطترح شتده،  دانم قطعًا این حقجا که بنده میتا آن
به تعبیر خود گذشتگان ما، رعیت بتر راعتی چته  ،نیست. از قبیل اینکه پدر بر فرزند چه حّقی دارد یا

ها نیست. این یک نوع حقتوق دارد؟ یا محکوم بر حاکم چه حّقی دارد؟ این حّق از این نوع حق حّقی
کتار کنتد و ه های اخالقی است کته پتدر در حتّق فرزنتد چتیک سری توصیه هاایناخالقی است و 

ید، بته آای حقوق بشر بر میسی ماّدهۀ خود اعالمیۀ جا که از مقّدمجا، تا آنبالعک . این حّق در این
. بته دشتومیصورت الزام زنتدگی اجتمتاعی ظتاهر معنای یک هنجار اجتماعی یا چیزی است که به

عبارت دیگر حّق در مفهوم حقوقی، همان مفهومی است که با تفّکر حقوقی در طتول تتاریخ زنتدگی 

                                                                                                                                                              
انجام شده بود. پ  از آنکه آن مجله توقی  شد، توافق به عمتل آمتد کته  اصالح ۀاندیش ۀگو برای نشر در مجلواین گفت. 1

 .1199بهمن  29. تاریخ نشر اینترنتی: منتشر شودنویسنده سایت گو در وبواین گفت
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در تتاریخ کته از زندگی تاریخی و اجتماعی انسان  هشدبشر پیدا شد، یعنی آن الزام، قاعده و الزام ناشی
در آن  هتاآنهای خاّصی را تأمین کند و امکان تتأمین هدف که اگر این زندگی اجتماعی دهدمینشان 

بتر  جهتانی حقتوق بشترۀ اعالمیتۀ ها تن بدهد که به باور من این از مقّدمتفراهم شود باید به این الزام
از آنجا کته شناستایی حیثیتت و کرامتت »آمده است:  ،ی حقوق بشرجهانۀ اعالمیۀ در دیباچ. آیدمی

ناپذیر آنان استاس آزادی، عتدالت و صتلح در بشری و حقوق برابر و سلبۀ ذاتی تمام اعضای خانواد
ی انجامیتده کته هاناجهان است؛ از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر بته اقتدامات وحشتی

یدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از تترس و فقتر اند و پوجدان بشر را برآشفته
از آنجا که ضروری است که از حقتوق بشتر بتا  ترین آرزوی بشر اعالم شده است؛فارغ باشند، عالی

حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیتان بتر ضتّد بیتداد و ستتم مجبتور 
از آنجتا کته مردمتان ملتل  ها باید تشویق شتود؛میان مّلت ه گسترر روابط دوستانهنگردد؛ از آنجا ک

مّتحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزر فترد انستان و برابتری حقتوق 
اند که به پیشترفت اجتمتاعی مردان و زنان، دوباره در منشور ملل مّتحد اعالم و عزم خود را جزم کرده

هتای از آنجتا کته دولت رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورنتد؛ یاری
های اساستی را بتا همکتاری ستازمان ملتل اند که رعایت مؤّثر حقوق بشر و آزادیعضو متعّهد شده

امل این ها برای اجرای کاز آنجا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی مّتحد تضمین کنند؛
جهانی حقتوق بشتر را آرمتان مشتترک تمتام ۀ تعّهد کمال اهّمّیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعالمی

افراد و تمام نهادهتای جامعته ایتن اعالمیته را همتواره در نظتر ۀ تا هم کندمیها اعالم مردمان و مّلت
ها را گسترر دهنتد داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزر و پرورر، رعایت این حقوق و آزادی

را، چته در میتان ختود  هتاآنالمللی، شناسایی و اجرای جهتانی و متؤّثر مّلی و بینۀ و با تدابیر فزایند
 «.هستند، تأمین کنند هاآنهایی که در قلمرو مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین

وجتود  هاانستانباشد آزادی بترای اینجا در واقع فلسفه و معنای حقوق بشر این است که اگر قرار 
 هاانستانفرما باشد، بایتد بترای فترد فترد داشته باشد، عدالت حاکم باشد و صلح در جهان حکم

هایی شناخته شود. این حق در اینجا به معنای یک الزام است که دیگران را موّظ  به مراعتات حق
و صتلح در جهتان  ،اهتد آزادی، عتدالتخوکته می دشومیو این الزام اینجا ناشی  کندمی آن الزام

اخالقی است کته از ۀ توان گفت، این الزام، یک عمل و فلسفحاکم باشد. بنا بر این تا حدودی می
هتای متتافیزیکی ، نه از بحثدهدمیو خود را نشان  گیردمیت ئواقعیات زندگی تاریخی انسان نش
تاریخی انسان در طول تاریخ  ت اجتماعیهای زندگی از واقعیتۀ و فلسفی؛ به عبارت دیگر برخاست
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که اگتر قترار باشتد آزادی،  دهدمیهای تاریخی ما و سیر زندگی انسان نشان است. و اینکه تجربه
 .ها باید به رسمیت شناخته شوندبرقرار باشد، این حقوق و الزام هاانسانو صلح در میان  ،عدالت

متات گویدمیشر سیست و سه استاد، با این اوصافی که فرمودید، خود حقوق ب ی به عبارتی دیگر، مقوش
 ندیاهای حقوق بشر کدامو پایه

است کته ستی  جهانی حقوق بشرۀ ، منظور من، اعالمیگویممیوقتی که من از حقوق بشر سخن 
راد شده است نه این حقوق بشری تصتویر  کهماّده دارد. در این اعالمیه اصل و فرع چیست و چه م 

عنوان مقّومات سه رشتته حقتوق در نظتر گرفتته ند؟ بهابکنم تا بعد سؤال شود که مقّومات آن کدام
 شده است؛ یک سلسله از این حقوق، حقوق آزادی فکر و عقیده و بیان فکر و عقیده است، یتک

استت،  های سیاستیدر حقوق و تکالی  و مشارکت هاانسانسری حقوق شهروندی و مساوات 
در ستاختن زنتدگی  هاانستانۀ ، حقتوق اجتمتاعی بته معنتای مشتارکت همتهاآنیک سلسله از 

اجتمتاعی و  )شتهروندی، مندی از مواهب آن است. تفصیل این سه دسته حقوقاجتماعی و بهره
ه اعالم شده است و برای تتأمین شتدن هریتک از ایتن سته دستته حقتوق، آزادی( در این سی ماد

 .ظر گرفته شده استهایی در نماّده

ت محتوای حقوق بشر دینی است یا غیر دینیی با پسوندهایی نظیر حقوق بشر ا سالمی یا حقتوق ماهیش
 توان داشتیدلی میهم بشر زنان تا سه حد

شتر، غیتر دینتی ت این حقتوق بسؤال بسیار مهّمی است. ماهی ویوه در جهان اسالماین پرسش به
ای ضّد دینی باشد، معنتایش ایتن یا اعالمیه ،وقتی سخنی، بیانیهدینی باشد.  که ضداست و نه این

ۀ به هیچ وجه اعالمیت ،. به این معناکندمیهای معّینی را رّد است که دینی معّین یا تمام ادیان یا ایده
هتایم مربتوط بته همتین حرفۀ کته همت کنممتی)تأکید  ضّد دینی نیست. ای حقوق بشرسی ماّده

غیر دینی است. غیر دینی است به چه معنا؟ به این معنا  است( اّما حقوق بشر یاسی ماّدهۀ اعالمی
که این اعالمیه موقعی که مطرح و بعدها تصویب شد، محتواهای آن از متون دینی گرفته نشده بود 

وگو این استت کته فر  بر این است که مراد ما از دینی، در این گفت. معنا غیر دینی است و بدین
که از متون دینی برگرفته نشده استت. پت  ، و غیر دینی یعنی ایندشومیتون دینی گرفته چه از مآن

طورکه در پاسخ پرسش قبل خدمتتان گفتتم، از واقعّیتات زنتدگی از کجا برگرفته شده است؟ همان
 هتاآنتاریخی اجتماعی بشر گرفته شده است. که یک مقداری از آن را توضیح دادم کته چگونته از 

هایی به نام دین و غیر دین بتوده گونه که تاریخ بشر سیر کرد، که مملّو از جن ده است. آنگرفته ش
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و  هتا انستان در آن دو جنت  بته بهانتهاست و در قرن بیستم در جن  جهتانی اّول و دّوم میلیون
حقوق بشتر بترای متفّکتران و ۀ عناوین مختل  کشته و زخمی شدند. سپ  هنگام تدوین اعالمی

ۀ تتوان بترای همتهان این سؤال مطرح شد که با تکیه به کدامین اصل اخالقی و انسانی میمردم ج
، متورد «مقتام نظتر»های غیرقابل تجاوزی به وجود آورد که هتم در ی روی زمین حریمهاانسان

ت را داشتته باشتد؟ ترین شان  موفقیتبیش« مقام عمل»قرار گیرد و هم در  هاانسانۀ پذیرر هم
آن و پافشاری در تحّقق  جوی یک رویکرد اخالقی عملی بودند که بتوان با تکیه بهوهمه در جست

وجود آورنتد. آن روز چنتین هتا بتههتا و ستتمگریریتزیها و ختونآن مانعی در برابر جنگجویی
کرامتت و » تاریخ بشر اصتلۀ گیری و پندآموزی از قرون گذشتتشخیص داده شد که باید با عبرت

ها و تتدبیرها کوششۀ ال ساخت و همرا زنده و فع« ت اجتماعی انسان تاریخیحرمت ذاتی همین 
کار گرفت. حقوق ناشی از آن کرامتت را بایتد تتدوین را برای اعتبار جهانی بخشیدن به آن اصل به

زده و ی وحشتهاانسانالمللی قرار داد. های اجتماعی و سیاسی و بینکرد و مالک و معیار نظام
دو جن  جهانی قرن بیستم چنین دریافته بودند که تا حرمت و کرامت ذاتی هر فترد کشیده از رنج

گونه تمایز عقیدتی یا مّلی یا نوادی یا جنستی و انسانی صرفًا از آن نظر که انسان است و بدون هیچ
ریزی و های جنگجویی و ختونرسمّیت شناخته نشود، بهانهصراحت و قاطعیت بهبه هااینمانند 

المللتی از بینۀ و دیکتاتوری و استثمار طبقاتی چه در داخل هتر کشتور و چته در صتحن ستمگری
 ،یا نواد ،نام دین، یا مّلتهمواره به هاآندست ستمگران و جّباران و خونخواران گرفته نخواهد شد. 

و بهانته خواهنتد داشتت کته بتر ضتعیفان بتازنتد  هااینصاد و منافع مّلی و مانند و یا اقت ،یا جن 
هتا و استتثمارهای ختود فلستفه های ستمگری خود را محکم کننتد و حّتتی بترای ستتمگریپایه

تحکیم قدرت ختود نماینتد. در ۀ را هزین هاانسانمقّدسات معنوی ۀ بنویسند و در صورت لزوم هم
ها بهانتهۀ واقع به این نتیجه رسیده بودند که یتک پتادزهر تئوریتک الزم استت کته در مقابتل همت

باشد که ما حرمت و کرامت ذاتی هر فرد انسانی را  تواندمیی کند و این چیزی غیر از این نایستادگ
صرفًا از آن حیث که انسان است، مطرح کنیم. با این وص  ایتن فلستفه، دینتی نیستت. چتون در 

را از متتون دینتی  مستألهکته شتما خواستتید یتک متون دینی چنین چیزی نداریم. به محتض این
ا ، امتدهتدمی. ختدا ایتن کرامتت را دهتدمیایش این خواهد بود که خدا این حتّق را بگیرید، معن

هتایی کته بتر اثتر دردهتا و رنج هاانستانگذاری شده است کته حقوق بشر بر این مبنا پایهۀ اعالمی
اند کته بترای به این نتیجه رسیده... اند وهایی که دیدهاند و جن هایی که خوردهاند و زخمکشیده

معّین کننتد و بته  هاانسانۀ هایی را برای همرف کردن این مشکالت و تغییر وضع موجود، الزامبرط
مبتنتی کننتد  ،همه پیشنهاد کنند و این الزام را بر حیثّیت و کرامت انسان، از آن نظر که انسان است
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بتی یتا غر ،نه از آن نظر که مسلمان، مسیحی، یهتودی، شترقی ؛نه از آن نظر که مخلوق خداست
هوّیت این حقوق بشر که در این  ،غیر دینی است. بنا بر اینۀ است. روشن است که این یک فلسف

ای است، غیر دینی است. درواقع حقوق بشر یتک استتراتوی استت و از متتون هسی مادۀ اعالمی
 .آیددست نمیدینی به

ت می مستتند و  هتاآنشتر را بتر هایی سراغ گرفت که حقوق بتوان گزارهآیا در متون دینی کتاب و سنش
دار دررابطه با حقوق بشر سیست و سگونته بایتد بتا ورز و دینمبتنی نمودی و تکلیف ما مسلمانان دین

 عنوان ضرورتی تاریخی و اخالقی مواجه شویمیآن به

حقوق بشر بپردازیم، درست در همان مفهوم که ۀ لئمن معتقدم ما مسلمانان باید صد در صد به مس
ۀ که ما مسلمانان هم در حال حاضتر بخشتی از جامعتحقوق بشر آمده است. برای اینۀ در اعالمی

جهانی هستیم کته ۀ طور قطع ما بخشی از آن جامعخود را جدا کنیم. به توانیممیجهانی هستیم. ن
ۀ لئها را برای ختودر ضتروری تشتخیص داده استت. یعنتی همتان سته مستیک روزی این الزام

بستیار مهّمتی استت. بته ۀ لئ، برای ما مسلمانان هم مست«صلح جهانی»و  ،«عدالت»، «آزادی»
هتایی و حقوق اجتمتاعی بته عنتوان التزام ،عبارت دیگر مراعات حقوق آزادی، حقوق شهروندی

بترای  رت حیاتی دارد. و متا بایتد نتاگزیر، ضروکنیممیبرای ما مسلمانان هم در هر جا که زندگی 
تر کشورهای استالمی کتاماًل تاریخی پنجاه ساله گذشته در بیشۀ پاسخی داشته باشیم. تجرب هاآن

و اجتمتاعی وجتود دارد. ایتن  ،که مطالباتی جّدی درباب حقوق آزادی، شهروندی دهدمینشان 
را پیشنهاد بدهد. وقتی این مطالبات جتود  هااینکه کسی مطالبات در عالم واقع وجود دارد نه این

 هتاآندر این مقام که بخواهند پاسخ باید یافت.  هاآند و پاسخی برای شوپرداخته  هاآندارد باید به
ای ممکن استت بگوینتد متا در را بدهند ممکن است دو گونه بحث از حقوق بشر پیش بیاید: پاره

بحث ما بر سر حقوقی است  کنممی)تأکید پردازیم ز قرآن و سّنت به بحث میچارچوب استنباط ا
؟ گویندمیدقیقًا چه  گویندمیباید دید اشخاصی که چنین  .ای آمده است(هسی مادۀ که در اعالمی

ه استت، یعنتی سته دستته حقتوق طالب و محتوایی که در این سی متادآیا حرفشان این است که م
همین معنا و به همین محتوا که در این سه حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی، درست به و آزادی

در کتتاب و  هتااینجود دارد؟ یا مّدعایشان این است که بخشی از شاخه است، در کتاب و سّنت و
دستته از حقتوق استت،  چه اصل و اساس این سهآن گویدمیسّنت وجود دارد؟ فر  کنید کسی 

دست آوردن این حقوق، چرا به کتتاب پرسیم شما برای بهت وجود دارد. ما از او میدر کتاب و سن
یتا  دهدمیخواهید بدانید خدا اجازه از این کار چیست؟ آیا می ؛ منظورتانکنیدمیو سّنت مراجعه 
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که شما به این فکتر نه؟ خدا هم این حقوق را داده است یا نه؟ که اگر منظور این است به محض این
بیفتید که آیا خدا این حقوق را داده است یا نه این حقتوق را از هوّیتت و ماهّیتت اصتلی آن بیترون 

حقتوق  هتاایناند، مطترح نشتده گونتهاینتر گفتم، این حقوق اصتاًل که پیش طوریهمان. ایدبرده
معّینتی از زنتدگی تتاریخی ۀ را در برهت هتاآنالتتزام بته  هاانستاناند، که ختود انسان بما هو انسان

انتد. خود اعالم کردهۀ یک استراتوی برای تأمین آزادی و عدالت، وظیفۀ مثاباجتماعی خودشان به
در کتاب و سّنت وجود دارد یا ندارد تا چه برستد  هااینتوان پرسید که آیا ن حقوقی نمیچنیۀ دربار

کته آیتا ختدا  کنیدمیکه به کتاب و سّنت رجوع محض ایندر این زمینه. شما بهورزی به استدالل
 .کنیدمی« تحری »را یا خیر، محتوای آن  دهدمیاین حقوق را 

حقوق بشر هستت در ۀ ، نباید بگویند که این حقوقی که در اعالمیندکنمیاگر کسانی این کارها را 
کتاب و سّنت نیز وجود دارد، بلکه بگویند ما با آن کار نتداریم، چتون آن، حقتوق انستان بمتا هتو 

رویم است. بلکه ما به سراغ کتاب و سّنت می( secular) انسان و حقوق بشر غیر دینی و سکوالر
و ما کاری به حقوق بشتر  کندمی؟ تکلی  ما را کتاب و سّنت معّین گویندیمدو به ما چه  ببینیم آن

باشد که بگویند ما بته کتتاب و ستّنت کتار داریتم و  گونهاینماهیتًا سکوالر و فرادینی نداریم. اگر 
رویم، باید دید چه مقدار از کتاب و سّنت این حقتوق برای تعیین حقوق به سراغ کتاب و سّنت می

آورند؟ چیزی کته در آن تردیتدی نیستت، ایتن آورند؟ و به چه معنا حقوق به دست میدست میبه
آن معناست که ختدا  آورند بهدست میاست که هر مقدار که از این حقوق را که از کتاب و سّنت به

طتور استت، متا این حّق را داده است و نباید نامش را حقوق انسان بما هو انسان بگذارند. اگر این
ها اند، هرک  نظری داده است، بعضتیهای آنان که از این طرف و آن طرف نمودهبه استنباطوقتی 

انتد. بیش از پنج تا مشتخص کردهای اند، پارهاند، برخی پنج حّق معّین کردهچهار حّق معّین کرده
یتن استت ا هم باالتر ببرند. در هر حال مهتماند از بیست تا ای با تقلید از حقوق بشر، خواستههعد

. اگر مسلمانان دهدمیکه این دیگر حقوق بشر بما هو بشر نخواهد بود بلکه حقوقی است که خدا 
کارشتان وقتوف داشتته ۀ ، باید به محتدوددهدمیاستنباط کنند که حقوقی است که خدا  گونهاین

حقتوقی  اهتاینبگوینتد  تواننتدنمیبرای جهان تعیین تکلی  بکننتد.  توانندنمیباشند، یعنی دیگر 
 هتااینحقتوقی بترای همگتان استت.  هااینبگویند  توانندنمی. گیردمیها را است که جلو جن 

ۀ لئطور است این یک مستباوران است. اگر اینسّنت باوران/حقوقی معتبر برای خداباوران/ قرآن
نیتد بته توا. چتون شتما نمیدشتومیداخلی این یا آن کشتور استالمی ۀ لئداخلی عالم اسالم یا مس

ها الّناس! ما به خدا معتقد هستیم و خدای ما این حقوق را به شما داده است،  :دیگران بگویید یا ای 
پ  بیایید این حقوق را برای پیشگیری از جن  مراعات کنید. گویند: متا اصتاًل از ختدای شتما 
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کته  دشومیمطرح  ایگونهبه مسألهگاه سبک طرح حقوقمان را تحویل بگیریم. یعنی آن توانیممین
ایتن  از حقوق بشری اصلی بته توانیممییم. نشومیما در داخل کشورهای اسالمی خودمان ایزوله 

تترین اشتکال هتم در همتین مهّم است و به نظر من مهمۀ معنا سخن بگوییم. اینکه گفتم یک نکت
 .جاست

هتای ّین کننتد کته روربایتد معت برگرفتن حقوق از کتاب و ستّنتبه دنبال این اشکال، قائالن به 
توان معتبر و روشمند دانست. سخن را می هاآنو باید دید که تا چه حّد،  است استنباطی آنان کدام

حقوق بشر را بدان معنایی که عر  کتردم، از کتتاب و  توانندنمیگاه من در اینجاست که آنان هیچ
 .سّنت استخرا  کنند

در راستتای ( -6391) ( و شاگردش عبدالله احمد نعیم1١١۵-1١٩١) هاد طال اصلی محمود محماستدال
ی قرآن، که اساسًا معنوی است و عدالت آزادی و  و سازگاری اسالم با حقوق بشر آن است که: پیام مکش

و فرمانبرداری تأکیتد  ،ون، نظام، جایگزین پیام مدنی قرآن شود که بر قاندهدمیبرابری را در خود جای 
تال و قدرتمنتد . با پیادهکندمی تی دیگتر بتاره فعش  دشتومیسازی مفهوم نسخ بر پیتام مدینته، پیتام مکش

ه موافق هستیدی .نسخ معکوس(ۀ )=نظریش   جنابعالی سقدر با این نظریش

کتار را انجتام در پاسخ به پرسش شما، من در اینجا چند سؤال دارم. حاال فر  بفرمایید، ما ایتن 
دادیم. بعد هم توانستیم به نصوص مّکه متوّسل شویم و از طریق آن نصوص، یک دسته حقوقی را 

منکتر  توانندنمی، و شاگردر عبدالله احمد نعیم هاد طاالظاهر محمود محمن  آوریم. علیفرا چ
آنان برای تنظیم حقوق عمومی در داخل کشورهای استالمی استت و ۀ ورداین مسأله شوند که فرا

را به دنیا عرضته کنتیم و بگتوییم ایتن حقتوق بشتر  هااینآن اذعان دارند. نه اینکه  خودشان هم به
، یتک مفّستر دهتدمیرا  هتااینشما به محض اینکه گفتید کته ختدا  ،جهانی است. عالوه بر این

. دهتدمی؛ تو ده تا گفتتی، ختدا بیشتتر از پتنج تتا ندهدمیرا ن هاایندا خ ،خیر: نهگویدمیدیگری 
. یتک مفّستر دیگتری دهتدمیخیر خدا بیش از دو حتّق ن: نهگویدمی، دشومیمفّسر دیگری پیدا 

ستند کنیم، ختدا بایتد یتک اصاًل اگر این حقوق را خدا بدهد، و ما این حقوق را به خدا م گویدمی
ی یا خیر؟ در اینجاست که راه بترا کنیدمیبرداری بهره هااینیند شما صحیح از ن کند تا ببناظر معی

 .دشومییان دین به میدان باز حکومت متول

اند که اگر حقوق از سوی خدا بیاید، با عنایت من برایم روشن نیست که این آقایان به این اندیشیده
است و انواع و اقسام نظرها ممکتن استت ای به اینکه تفسیر متون دینی هم یک امر بسیار پیهیده

ها، حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی که در نظر اینان استت در این باب پیدا شود، حقوق آزادی
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دارشان کند؟ آیا این کار منتتج نتیجته نتواند خدشه تت ولو در داخل یک کشور اسالمی تت ک  هیچ
 است؟ پیامد عملی آن چیست؟

آیتد، سترا تتا هرمنوتیک هم در انواع استنباط و استخرا  حقتوق پتیش میآید اینجا بحث به نظرم می
ران 1١9١سال  ت عرضه کنندیو شارحان قرآن نتوانسته ،علما، مفسش  اند سنین تفسیری از کتاب و سنش

و شاگردشتان  اهتابدان بپردازم. بنا بر این روشتن نیستت مرحتوم ط خواهممیاین مطلبی است که 
خواهند محّقتق بکننتد؟ حقتوقی را کته ضوعی چیست و چه چیز را میهدفشان از طرح چنین مو

؟ این چیزی است که هر دینی متوّلیانی دارد و تفسیر متون دینی در دست آنتان استت، دهدمیخدا 
اعدام شد. چرا که  اهامرحوم ط به تحریک آنان( 2١١٣ -1٣3١) این است که در زمان جعفر نمیری

خواهنتد می هتااینیم. را اعتدام کنت تر بودند و گفتند که خواست خداست کته تتووی قویآنان از 
م این است که آیتا واقعتًا . بحث دوکندمیعماًل مشکلی را حل ن کنند ولی این ایده مشکلی را حل

و حقوق اجتماعی که در ایتن ها، حقوق شهروندی این متون چقدر ظرفیت دارند؟ آیا حقوق آزادی
ستنباط کترد؟ بته نظتر ی ااز قرآن مک تت به این گستردگیتت را  هااین دشومیاست، واقعًا ه سی ماد

ه بتوده، کته در مکت کننتدمیاستتناد  هتاآن ش این است که همین نصوصی که آقایان بهمن نه. علت
و  ،این معنا که ما امروز از آزادی، عتدالتدر محیطی گفته شده است که اصاًل این مفاهیم به هااین

ای داشته باشد. اشاره هاآنفهمیم، وجود نداشته است تا چه برسد این تعبیرات به صلح جهانی می
ای داشته باشد. دولتت بته معنتای انسان فرد به این معنا وجود نداشته است تا بخواهد به آن اشاره

ستان فترد در حقتوق ان ای داشته باشد. این حقتوق  ن اشارهنوین وجود نداشته است تا بخواهد به آ
مقابل دولت و جامعه است. یعنی دولت یا جامعه به این حقوق تجاوز نکننتد. در عصتر نتزول، از 

 .خبری نبوده است (society) جامعه ( وstate) مفهوم دولت

تتتسنتین بتته نظتتر می  رستد کتته در عصتتر نتتزول وحتی، فتترد هتتم بخشتتی از قبیلته بتتوده استتت و فردیش
(individuality)  ات به معنای جدید اًل و بالتذش ، فرد است نته جامعته و حقتوق اوش که واحد صاح  حقش

 .برای افراد است، وجود نداشته است

بلی، دقیقًا. بنا بر این شما اگر بخواهید متنی را تفسیر بکنید باید امکان نتاظر بتودن آن متتن بته آن 
ست که امکان آن ش بدهید، وجود داشته باشد این در حالی اخواهید سرایتمفاهیمی که میۀ گستر
تفسیر قابل قبولی نخواهد بود. و نهایتتًا ختواهیم دیتد کته  ندارد. اگر چنین شود، این تفسیر   وجود

این است که این حقوق را کته بته ختدا نستبت دادیتد،  رودمیمشکل عمده که از ذهن من بیرون ن
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کتار ۀ د، باشتد. نتیجتحقتوق بشتر وجتود دارۀ یی که امروز در اعالمیهاآنناظر به  تواندمیاصاًل ن
های اخالقی متناسب با آن زمان و دوره و اوضاع و احوال عصر پیتامبر یک سلسله مفهوم دشومی

آقای نعیم و طه را به هیچ وجه با موازین روشمند تفستیر متتون قابتل قبتول ۀ در حجاز. من نظری
 .دانمنمی

د شتحرورقرآن و بترای ایجتاد  کننتدمیی بیشتتر تأکیتد یتز بتر قترآن مکتن( -1١9١) پژوه سوری، محمش
ای از احکتام هتای ثابتت بترای استالم، پتارههماهنگی میان قرآن و حقوق بشر، با لحاظ برختی ویژگی

داند کته زمتان تطبیتق و دی میتوبه و انفال را ازجمله قصص محمۀ موجود در سور قرآنی مانند سور
 .آن منقضی شده است استناد به

 تا آنجتایی اهاحرور غیر از سخن نعیم است و به معنایی درست است. کار آقای نعیم و طسخن ش
خواهتد اند، درست استت. امتر قابتل نقتد ایتن استت کته میتای و موقدوره هااین گویدمیکه 

 گویدمیبا این بخش که  که ناظر به حقوق بشر باشد و ااّل  نصوص قرآن مّکی را طوری تفسیر کند
صورت موّقت انجام شده استت، ینه انجام شده است، در دیالکتیک با واقع در مدینه بهآنهه در مد

 .دلی تاّم دارمهم

توانیتد یتک وضتعیت جدیتد، مفتاهیم جدیتدی کته ستابقه با لحاظ موازین هرمنوتیکی شما نمی
 .دشومیهم  هاایناند، بیایید یک متن را طوری تفسیر کنید و بگویید که شامل نداشته

عنوان تأییتدی در جوامتع استالمی کته بته نتوعی های امثال آقای نعیم و دیگران را بتهوان تالشتمی
ت سیز دیگری را  بپذیرند، فعلی در جهت نهادینه کتردن  توانندنمیناگشوده است، که به جز کتاب و سنش

 گفتمان حقوق بشر در آن جوامع قلمداد نمودی

ۀ ل بته اجتازئهمهنان وارد است و اگر شما اگر قا مهمچرا که آن اشکال  دشومیمن ن خیر. به نظر
تکلی  است. حقوق بشر ۀ خطاب الهی، ضمیم .توانید نهادینه کنیدخدا باشید، حقوق بشر را نمی

توان نهادینه کرد که بشر مّدعی و معتر  حرف بزند و این حقوق را برای خودر قائل را وقتی می
 .شود. این است حقوق بشر

 اجتمتاعی حتاکم باشتد، بشتر دارای حتقوضعیت مطلوب ناموجود برسیم که عتدالت  وقتی ما به آن
ایتن  کنتدمیشهروندی باشد و خشونت و نقض حقوق بنیادین بشر وجود نداشته باشد، حال سه فرقی 

 آن رسیده باشندیبه هاانسانحقوق، حقوق منشأ الهی داشته باشد یا خود 
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را از آیاتی که قابل تفسیرهای گوناگون  نسبت دهید و آنفرقش این است که شما مطلبی را به خدا 
ار بیشتتر باشتد، هرک  قدرت دینی. است استنباط کنید، همیشه این چیزی متزلزل خواهد بود

ام که حقوق بشر تنهتا پتادزهر ای از نوشتارهایم نوشتهتفسیر او برنده خواهد شد. اینکه من در پاره
نتام ختدا  درواقع دقیقًا همین مسأله است. شما هر چیتزی بته است، این ...در مقابله با داعش و

نام بشر مطرح کنیتد کته ا وقتی به . امکندمینام خدا مطرح  مطرح کنید، یکی دیگر چیز دیگری به
هم باید بتواند بگوید که مّدعای بشر غیر از ایتن استت. بته محتض عای بشر است. آنآقا این مد

گتوییم بشترها را جمتع کنیتد ببینتیم این متّدعای بشتر استت، میاینکه این حرف به میان آمد که 
توانید به نتیجه برسید. اّما وقتتی صورت علمی میمّدعایشان چیست؟ این چیزی است که شما به

دسترسی ندارد، هرکسی تفسیر خود را خواهد داشتت.  آن ک  به که هیچ کنیدمیبه جایی استناد 
ستال  11١١را بررسی کرد. از کله بیترون بتردن تفستیری کته حال باید صّحت و سقم این تفسیرها 

انقالب اسالمی، هم چنین تصتور ۀ بدین شکل داده شده است، اصاًل عملی نیست. در همین تجرب
خواهتد و جامعته گلستتان خواهتد شتد و اند و خدا چنین میهای اسالمی چنینشد که آموزهمی
ار انی نبود. هتر مفّستر دینتی کته قتدرت سیاستیاین آس تدریج مشکالت رخ نمود و مسأله بهبه

-1٣25) نوعی مبحث ارتبتاط دانتش و قتدرت فوکتوبیشتر است، تفسیر او غالب خواهد شد. به
باید با تفاهم خودشان مشکل را حّل کنند. در غیر این صتورت ایتن  هاانسانآید. ( پیش می1٣١1

شود و حقتوق آزادی، شتهروندی و خواب و خیال است که ما صرفًا حرف بزنیم و مشکالت حّل 
آید که به دست می هاانسانآید، چنین چیزی فقط با اجماع یا اکثریت خود اجتماعی به وجود می

را  هتااین ،هاانستانا پرستتیم، امتد دارد و متا وی را میختواهیم. ختدا جتای ختورا می هتااینما 
را با هم به توافق بگذاریم. تنها راه همین  هااینرا با هم معنا بکنیم و بیایید  هااینخواهیم. بیایید می

 .است

نقدی بر قرائت رسمی ای از مقاالت مربوط به حقوق بشر منتشر شده در کتاب موقعی که من پاره
ده استت، های زیادی اّتفاق افتانوشتم یک آقایی نوشته بود، به ما چه که در دنیا جن را می از دی 

را  ...اند که باید حقوق بشتری وجتود داشتته باشتد و حقتوق آزادی وبعد آنان به این نتیجه رسیده
تأمین کنیم، ما که وضعیتمان مانند غربیان نیست. ما که نیازی به حقوق بشتر نتداریم. متا کته بتا 

یتادم استت کار داریم بتا حقتوق بشتر؟ ه کنیم پ  چ قضیه را حل توانیممیهیم اسالمی همین مفا
ای نوشتم به این عنتوان کشت، مقاله( در لیبی مسلمانان را می2١11-1٣12) زمانی که معّمر قّذافی

ببینیتد کته چگونته مستلمانی،  کنیتدمیاگتر بتاور ن« خواهتدامروز خدا هم حقتوق بشتر می»که 
توانیتد افی بایستید نمیقابل قذشما اگر بخواهید در م! کشدمسلمانان دیگر را به خاک و خون می
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بگویتد کته  توانتدمیختودت، انستان بکشتید، وی ۀ خواهد برای بقای ستلطبگویید که خدا نمی
تم کنتیم و . ما بهگویممیخواهد که من خدا همان می ،خیرنه ل  عنوان بشتر، بایتد حقتوق بشتر را ع 

ی دیگر هم آن را تأییتد کننتد، هاانساندهی، ضّد بشر است و بگوییم که این کاری که تو انجام می
 .دشومیفقط در این صورت است که حّجت تمام 

تکفیری بتودن داعتش ۀ اند و جنباند؟ فقط نشستههان ما در مقابل داعش خلع سالح شدهیچرا فق
داعتش فقتط ایتن نیستت کته ۀ لئمست. کنتدمیکه داعش دیگران را تکفیر  گویندمیاند و را گرفته

. حتال دهتدمیداعش این است که خشونتی را به نام دین تترویج ۀ لئ؛ مسکنندمیدیگران را تکفیر 
؟ دشتومیداعش حتّل ۀ فر  کردیم داعش شیعه را نکشت، و تکفیر شیعه را به کنار نهاد، آیا قضی

زنتد. پت  و حترف شتما را می کنتدمیدارد عمتل  هتاآنداعش دارای همان مبانی شماست و به 
، داعتش گویتدمی گونتهاینگوییتد ختدا اینجاست که شتما می مشکل جایی دیگر است. مشکل

کته  دشومیو اختالف برداشت و تفاسیر از متون دینی همین  گویدمیدیگری ۀ گونخدا به گویدمی
 .رسداکنون هست و این به جایی نمی

تی صورت تتاریخی، دچتار مشتکالبر روی زمین به هاانساناّما اگر شما به این مسأله برسید که ما 
و عتدالت  ،صورت متقابل قایل بشویم که آزادی، صتلحهایی را باید برای همدیگر بههستیم، چه الزام

شتویم.  را به بحث بگذاریم. بیایید روی این توافق نموده و به اصتولی پایبنتد هااینمحّقق شود؟ بیایید 
بکنتیم یتا آن کتار را و  شما قادرید روی این حرف بزنید که آیا این درست است یا خیر، این کتار را

بحث کرد، استدالل کترد و بته  دشومیکار کنیم تا به نتیجه برسیم؟ بر روی این مسائل باالخره چه
 .اجماع یا توافق نهایی رسید

از نواندیشان دینی ایرانی، معتقد است که حقوق بشر پیش و بیش از هر سیز از جنس  ،دکتر آرش نراقی
عا بحث حقوق اخال قابتل تحویتل « نسبت دین و حقوق بشتر»قی است. آیا در صورت تصدیق این مدش

 نخواهد بودی« دین و اخالق»به نسبت 

اخالقتی بترای ۀ فهمم که یک نوع فلستفام، ولی من هم میایشان در این باب را نخواندهۀ من مقال
های زنتدگی ورتاخالقتی از ضترۀ حقوق بشر درست شده است. منتهتا معتقتدم کته ایتن فلستف

 .برخاسته است. یعنی تنها اخالق انتزاعی نیست

 یعنی حقوق بشر نیاز به اخالق نداردی
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 امتتا ،وبوی اخالقتی داردق بشتر رنت خاستتگاه حقتوق بشتر اختالق استتداللی نیستت. حقتو
هایی است که در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان پیدا شده استت. حقتوق خاستگاهش ضرورت

های زنتدگی اجتمتاعی استت کته ها و ضترورتتحقوق است که ناشی از واقعی سایر بشر مانند
حقوق بشر هم یک همهتون چیتزی بتا محتتوای ۀ اند. قّص بندی نمودهبعدها فرموله شده و دسته

اخالقی است. در عصر حاضر سخن گفتن از حقوق بشر و اصرار بر عمل بته آن یتک استتراتوی 
 .برای تأمین آزادی و عدالت است

عتا کته ایتن احکتام ۀ به صدور احکام دینی از ناحی قول خداوند حکیم و عالم مطلق و نیز بیتان ایتن ادش
ن مصال  خفیهیا مییا کاًل ممکن است وبعضًا  صتعوبت و یتا شتاید هرگتز ای باشند کته بتهباید متضمش

ش دامتن زنتد کته سبه این پر تواندمیتمامی تن به مکاشفات علم قلیل آدمی ندهند، به هاآنای از پاره
ۀ دی احکام عبادی را به حتوزتا از این رهگذر الگوی تعب کندمیا نای زمینه را مهیآیا سنین طرز تلقی

ی و تعمیم دهدی  احکام باب معامالت نیز تسرش

چرا دوران علم اصول و اجتهتاد فقهتی ستپری »من پاسخ این پرسش را در نوشتاری تحت عنوان 
ام که دوران علم اصول و اجتهاد فقهی تمتام و ستپری ن نتیجه رسیدهام. من به ایداده« شده است؟

افعال عباد، مفاسد و مصالح واقعی دارد. و خداوند چتون ۀ شده است. این فر  یا تئوری که هم
گاه است، و از سویی خداوند، عالم مطلق، حکتیم علتی االطالق و از آن مصالح و مفاسد واقعی آ

که برای هر فعلی از ستوی  کندمی، علم و قدرت مطلق اقتضا خاطر حکمتبه. قادر مطلق است
مبانی فلسفی و کالمی مورد استفاده در علم اصول فقه انتد. در  هااینخداوند، حکمی جعل شود. 

زندگی فردی و اجتماعی عالم است به مقتضای حکمت و قدرت خود برای هر کدام از افعال عباد 
یک حکم واقعی مقتّرر فرمتوده استت تتا  دشومیآنان صادر از  هانامکۀ عصرها و همۀ که در هم

ۀ جای آورنتد و آنهته را مفستدآن افعال را که مصلحت واقعی دارد به هاآنبندگان خدا به مقتضای 
آنهته ) واقعی دارد ترک کنند. تا هم مصلحت دنیوی آنان تأمین شود، هم به سعادت اخروی برسند

(. بر هر فرد مکّل  واجب است پیش از هر اقدام بته فحتص بعدًا سعادت دنیا و آخرت نامیده شد
گتاه شتدن از احکتام جوی حکم الهی( بپردازد. سپ  اضافه کردهوحکم )جست اند کته طریتق آ

را از این دو منبع که حّجت  هاآنت نبوی است و باید اوند مراجعه به کتاب )قرآن( و سنواقعی خد
فیم برای به دستت آوردن م این است که ما موظسوۀ مسئلهستند استنباط کرد.  هاانسانخداوند بر 

نشتان  ئوری را در آن مقالهتحکم واقعی افعال، به کتاب و سّنت مراجعه کنیم. من باطل شدن این ت
اد را از طریتق رجتوع بته توانستد تکلی  عبمی هااینام. بدین معنا که تا پیش از دوران تجّدد، داده

( در ق 9١9-19١) التیکته غز طتوری دو به دست بیاورنتد، همتان ت و استنباط از آنکتاب و سن
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ا و بر این مبنتا فقته ر کندمیگفته است که فقیه برای سلطان قانون درست  ی حیاء علوم الداکتاب 
متت استت و التی همتین استت کته ستلطان خواهتان حکوعلمی دنیوی دانسته است. سخن غز

. تتا ایتن کندمیشود، فقیه از طریق استنباط برای وی قانون درست  اید حلمشکالت اجتماعی ب
ای کته در احکتام عبتادی، معتامالت و سیاستات پتیش رویه حاکم بود، بر اساس آن هتر مستأله

و درواقع حکم افعال عباد  کردمیآوردند از طریق استنباط حکم را استخرا  آمد، فقیهی را میمی
طور ادامته داشتت تتا . این روند همینکردمیباط از کتاب و سّنت، معّین را از طریق رجوع و استن

 .اندوجود آمدهفقه به وجود آمد. ابواب گوناگون فقه بر همین اساس به

فقه اهل سّنت و امامان شیعه هم تابع همین تئوری بودند که مقتضای زیستتن آنتان ۀ چهارگانۀ ائّم 
ی شد تا اینکه رویارویی مسلمانان با تمّدن جدید اروپتایی ها بدین منوال سپردر آن عصر بود. قرن

ای از مستائل و موضتوعات حقتوقی و قتانونی جدیتد در زنتدگی آغاز شد. در این رویارویی پتاره
نام گرفت، مانند بیمه، تلقیح مصنوعی، مالکیت دولتی « مسائل مستحدثه»مسلمانان پدید آمد که 

کته فقیهتان  ...حکومتت شترعی وۀ غوت و وجوب اقامتهای اخیر وجوب مبارزه با طاو در دهه
هایی پرداختند و به زعم خود باز هم به صّحت تئوری کالمی ت فلستفی نیز به استنباط هاآندرباره 

 .ای استنباطات جدید فقهی صورت گرفتخود مهر تأیید زدند. در نهضت مشروطه هم پاره

در کشتور متا  139٧وری استالمی ایتران در ستال ام که اّما با پیدایش نظام جمهمن در آنجا نوشته
ای به وجود آمده که آن تئوری کالمی ت فلستفی فقیهتان و سابقهو بی وضعیت تاریخی کاماًل ویوه

 .وضوح باطل کرده استعلمای اصول را به

این باطل شدن این است که در این کشتور کته حکومتت دینتی دارد متا قتانون و دستتورالعمل در 
، کته از طریتق ایتن کنیممتی، صتدها نهتاد تأستی  کنیممیمجل  وضع و معّین  حکومت را در

جدید که داریم، عباد خواه حکومتگران و خواه  ها و تأسی  کردن نهادها و حکومتیاریذگقانون
از کتتاب و ستّنت قابتل  هاآنکدام از  که تکلی  هیچ دهندمیت باشند، هزاران فعل انجام افراد مل

انان مستلم امروزه است پ  حکمت و علم خداوند کجا رفت؟ گونهایناگر . یستاستنباط کردن ن
هم مانند همه جای دیگر دنیا برای تعیین تکلی  هزاران افعال خود که در سعادت دنیوی و اخروی 

 تواننتدنمیایم و در این موارد کتاب و سّنت هیچ کمکی به ما ما مؤّثرند به حال خود واگذاشته شده
 .بکنند
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مغتایر بتودن افعتال عبتاد اعتمش از حاکمتان و  رستد عمتاًل شتورای نگهبتان قتانون اساستینظر می به
و از تصتوی  و اجترای سنتین قتانونی جلتوگیری  دهتدمیمحکومان را با شریعت اسالمی تشخیص 

 .کندمی

 بیست ساله بنویسیم، که سراپایار استفاده از تجارب بشری است، بعتدۀ اینکه ما بیاییم یک برنام
دوزی کند، آیا بتا ایتن کتار، ایتن برنامته از را رفوگری و وصله این را به شورای نگهبان بدهیم که آن

؟ دشتومیمستنبط از کتاب و سّنت  آورد و خروجی آنای بیرون میربههوّیت فلسفی، علمی و تج
نتام  ن فراوردهایتوان بر می آیا پ  از بررسی آن توّسط شورای نگهبان و عدم احراز تغایر با شریعت

بشری داریم امرار ۀ موارد با عقل و تجربۀ حکم خدا را نهاد؟ اکنون ما به جز احکام عبادات، در بقیّ 
 هتااین. منتها کستی ممکتن استت بگویتد کته کنیممین و تکلی  افعالمان را معی کنیممیمعار 

ر آن حیطه، الزم نبوده دهید که دمباحات است، شما در قلمرو مباحات دارید کارهایی را انجام می
ت ایتن ام این است کته آیتا اهمیتد نمودهعا واراین مد خداوند، حکم را معّین کند. نقضی که من بر

ت آن افعال و احکتامی ، صدها بار بیشتر از اهمیدهیممیبشری انجام ۀ افعال که ما با عقل و تجرب
تتوان متدعی شتد کته چطتور میالمسائل آمده است. بنتا بتر آن تئتوری، های توضیحکه در رساله

درصد افعال عباد را جزو مباحات قرار داده و در آنجا حکمی معّین نکرده استت؟  ١١خداوند مثاًل 
 اّما اینکه طهارت و نجاست چیست حکم معّین فرموده است؟

قهی اند و اینکه بنا به اصل فالفراغ قلمداد نمودهة ون منطقمباحات را فقها و اصولیۀ الظاهر مسألعلی
ست مگر اینکه خالف آن  تاهر شتود و هاآناالصل فی األشیاء اإلباحه، اصل در سیزها بر مباح بدون 

ترات نستبت بتا ثوابتت در ۀ را نشاناز طرفی قائالن به این تئوری آن وجتود وستعت و گستتردگی متغیش
ی فرازمانی و فرامکتانی در هتر زشریعت و فقه می متان و مکتانی دانند که قابلیت تطبیق آن اصول کلش

 .باشد

الفراغ بنهیتد،  ةبشر را در امور زندگی، منطقۀ بلی عنایت دارم. شما اگر اسم استفاده از علم و تجرب
الفراغ اکنون به تمام زندگی ما تبدیل شده است. تا دویستت ستال ة . منطقکندمیمشکلی را حّل ن

زنتدگی شخصتی مستائلی را ۀ گرفت. فقتط در حتوزمی الفراغ فقط استثناءها را دربرة پیش منطق
الفراغ یعنی اصل مسائل معّین شده استت، ولتی در جاهتایی ة الفراغ نام نهاده بودند. منطقة منطق

الفراغ قاعده شده است و ما با آن یعنی با تجارب بشتری ة استثنائاتی وجود دارد. ولی اکنون منطق
بنا به آن تعری  کالسیک  دشومینالفراغ اکثریت شده است و ة . اکنون منطقکنیممیداریم زندگی 

ام که دوران اجتهتاد فقهتی زندگی انسان را دربر بگیرد؟! بنا بر این من اصاًل نتیجه گرفتهۀ از آن، هم
)بدین معنا که احکام واقعی ازطرف خدا معّین شده است، و بعد احکام فقهی هم از طریق کتتاب 
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یم، شتومیگاه با فعلی از افعال عبتاد مواجته ما این است که هر ۀ و سّنت اعالم شده است و وظیف
ببینیم که تکلی  چیست( سپری شده است. چون واقعّیات زندگی ما مسلمانان در عصر حاضر آن 

 .کندمیتئوری را ابطال 

 رفت از این مشکل و راهکار بدیل شما به جای اجتهاد فقهی سیستینظر شما، راه برونبه

هایی برای تعالی روحی هستند و قادر بته ام. عبادات تکنیککرده هایم عبادات را جدامن در نوشته
نیستیم. ولی در معامالت و سیاستات، اجتهتاد فقهتی  هاآننیستیم و درصدد دستکاری  هاآنتغییر 

اجتمتاعی،  ت مستلمانان در نظتام سیاستیۀ مستأل. کّلی معنای خودر را از دستت داده استتبه
را از کتتاب و  هتاآنا احکام واقعی را بیان کرده و متا حکتم معامالت و سیاسات این نیست که خد

اصلی این است که ما به خداوند معتقد هستیم، بته رستالت ۀ سّنت باید استنباط نماییم. بلکه مسأل
ا در زنتدگی اجتمتاعی ؛ امتدهیممتیق اعتقاداتمان انجام پیامبر هم باور داریم و عبادات را هم مطاب

هتا، علتوم و چیز را بایتد بتا استتفاده از عقل که در این شرایط، همهسیاسی، دچار وضعی هستیم 
انتدازیم، در ستّنت متان نگتاهی مینون که چنین است به سّنت دینی. اکهای بشری بگیریمتجربه

هتا و تجتارب بشتری وجتود دارد، بته دینی ما ارشادهایی در راستای استفاده از همین علوم، عقل
مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم هستت ۀ ورت اقّلی در زمینصهمین منوال ارشادهایی به

ی دیگتر کلتدنبال احکام واقعتی بگتردیم کته چیتزی بتهملتزم باشیم اّما نه اینکه ما به هاآنکه ما به 
 .است

ت هم بخشی از روند تاریخی بشری استی  پس سنش

ۀ ادی معامالت و سیاسات به دیدبلی، از باب اینکه انسان باید از سّنت خودر بهره بگیرد، ما در و
رویکترد متا  گویممیبر همین اساس است که . . مبحث هرمنوتیک یعنی همینکنیممیسّنت نگاه 

در عصر حاضر به کتاب و سّنت، باید رویکترد هرمنتوتیکی باشتد و نته رویکترد اجتهتاد فقهتی. 
مانند اجتهاد فقهی است.  ند که رویکرد هرمنوتیکی هم چیزیکردمیای از افراد گمان تاکنون پاره

حتال شتما . ام که اجتهاد فقهی با رویکرد هرمنوتیکی متفاوت استهایم روشن کردهمن در نوشته
گیری احکتام اجتمتاعی و معتامالت را تفسیر تاریخی اخالقی بکنید. که مثاًل روند شکل بیایید آن

بیاموزیم؟ و ق  علی  توانیممیه شده و امروز از آن چبوده و فالن هدف اخالقی تأمین می گونهاین
هایی را برای حفظ هویت به دست بیاورید، قابل قبول هذا. اگر با این نگاه تاریخی توانستید ارزر

 .است
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که از میان احکام فقهی، بیشتر احکام باب معامالت هستند که مستعدش معارضه با حقتوق نظر به این
احکام باب عبتادات را نیتز « عبور از فرمالیسم دینی» ۀرسد که در مقالبشر هستند. سنین به نظر می

ت بحرانی دانسته ا بهسون احکام باب معامالت مستعد ابتال به وضعیش صورت بالفعتل صترفًا از اید. امش
ق بحران در فقه سیاسی داخل در محدود فقه معامالت خبر دادید و لتذا بته منظتور عبتور از ایتن ۀ تحقش

ها و عالئمتی کته مالیسم این بخش از فقه نمودید. به نظر جنابعالی نشانهبحران، توصیه به عبور از فر
 توانند باشندیها هستند و یا میتوانند حاکی از بحرانی شدن فقه عبادات شوند، کدامین نشانهمی

من بر این باورم که در عبادات هم باید تجدیدنظرهایی بشود، که فرصت تفصیل نیستت فقتط ایتن 
جای آن، را کنتار گذاشتت و بته« وجتوب»به نظر من در عبادات باید مفهتوم  نکته را عر  کنم،

را باید قرار داد. مفهوم وجوب که واجب است ظهر چنین نماز بخوانید و واجتب « توصیه»مفهوم 
عنوان است که روزه بگیرید. این مفهوم به باورم من اعتبار خود را از دست داده است. عبادات را به

« توصتیه» تتوانروحی روانی که به منظور تعالی روحتی مفیدانتد، می ت بدنی یک سلسله اعمال
زیتادی بهداشتت ۀ عتّد  کرد. این عبادات با مراعات اصول اخالقی و زیستن اخالقی باشد، برای

: آنهه اصل و اساس تقّرب انسان کنممیبخشد. من عر  دنبال داشته و آنان را تعالی میروانی به
ل ق»است  هاآنی اخالقی و اعمال متناسب با هابه خداست، فضیلت شتری  استت نته دوال « خ 

لق عو  شود و ساختار فضیلتی تغییتر یابتد. اگتر آن ستاختار  راست شدن. باید توصیه کرد که خ 
رسد. یعنی درستت بترعک  فضیلتی تغییر نکند هزار بار هم آدمی عبادت کند، به هیچ جایی نمی

. من با این روّیه کتاماًل مختالفم. توصتیه دشومیادات اصالت داده آنهه اکنون رایج است که به عب
های انسانی باشد. توصیه به عبتادات بایتد در لقباید به کسب فضایل اخالقی و متزّین شدن به خ  

 .م و بدون برچس  وجوب و تکلی  باشددوۀ درج

 اندیج  نیستا وااند امهایی روحی روانی الزمعنوان تکنیکپس به نظر شما عبادات به

ک . شتما ببینیتد بتا یتکنممیآید، اجتناب میعبادات برۀ تکلی  در زمین هاآنمن از تعابیری که از 
: گوینتدمیختورد، پتدر و متادرر ای بدغذا استت و غتذا نمیهمثال این را روشن کنم. وقتی به

ری. همتین معنتا گیفرزندم اگر فالن غذا را نخوری، وقتی بزرگ شدی، بیماری پوکی استخوان می
توان برای کسب تعادل روحی روانی و تعالی به عبادات توصیه کترد نته آن معنتایی کته در را هم می

تترین تحتّولی کته در ایتن حتوزه بایتد کّل  و رنج در آن موجود است. مهموجوب هست، نوعی ت
 .صورت بگیرد همین برداشتن برچس  وجوب است
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که در طبیعت افعال عبادی هستت، یعنتی  طورین اعمال را آنتوانید ابه مخاطبان باید گفت اگر می
توانیتد اعتقادات و مقارنات الزم و خضوع و خشوع الزم و زندگی سالم اخالقی انجام دهیتد و می

ا اگر بته که این کارها را انجام دهید؛ ام کنیممیجور زندگی کنید، توصیه خودتان را آماده کنید و این
ۀ جا آورید. بسیاری از افتراد در جامعتقدر مقدور این اعمال را بهن کنید، بههر عّلت نتوانستید چنی

ایجاد کنند باید به آنان گفت هر  توانندنمیما هستند که بنا به هر عّلتی که هست، آن شرایط الزم را 
نظتر توانید ارتباط خود را با خداوند قطع نکنید و کارهایی در این زمینه انجام دهید. بته قدر که می

توانیتد متثاًل ر نمی. باید بته آنتان گفتت اگتکندمیمن دستور از باال تغییری در این وضعیت ایجاد ن
های الزم روحتی و اخالقتی سی روز ماه رمضان را با آن شرایط و آمادگیۀ ه را یا روزنمازهای یومی

زهتا را نختوانی و عنوان جایگزین انجام دهید نه اینکته اگتر نماتری را بهانجام دهید، اعمال سبک
 !ب خواهی شدها را نگیری گناه دارد و معذزهرو

دیگر این است که من نوع رایج در دعوت به عبادات رسمی با برچست  و خطتاب تکلیفتی را ۀ نکت
اند و این اعمال را انجتام بینم. افراد بسیاری هستند که در رودربایستی گیر کردهکاماًل در بحران می

و این وضع موجتب شتیوع نفتاق و ریتا شتده  دهندمیرا انجام ن هاآنخود  ولی در خلوت دهندمی
و  دشتومیها اختالف پیتدا نای پیدا کنند، در خانوادهتوصیهۀ است. آنطور که گفتم اگر عبادات جنب

. دشتومیهای فردی و سنخ روانی اعضای آن که از همدیگر متفاوت است، در نظتر گرفتته تفاوت
هتای د و عبتادات علتی قتدر طاقتات و آمادگیخوانتمیفاق و ریا نمتاز ندیگر هیهک  از روی ن

 .اشخاص صورت خواهد گرفت

ۀ اندیشتی و احکتام تکلیفتی در زمینتاستنباط من از سخنان شما این است که کاًل از پتارادیم تکلیف
 .ایدعبادات هم عبور کرده

تکلی  به کار گرفتته ۀ رآن از مادّ اندیشم. به نظر من آیاتی که در قآری، من درباب تکلی  چنین می
تکلیت  در معنتای کالمتی و ۀ وجه به معنای تکلی  کالمی و فقهی نیست. واژشده است، به هیچ

دکتری یک دانشتمند ختارجی ۀ کنون کتابی در نظرم هست که رسالافقهی تاریخ پیدایش دارد. هم
ی، چگونته در میتان مستلمانان تکلی  در معنای رایج فعلۀ است، در این کتاب بررسی شده که واژ

پیدا شده است. در این کتاب خصوصًا عوامل سیاسی، اجتماعی در پیدایش آن مورد واکاوی قترار 
معتّین  هاانستانسری احکام ابدی برای  که تصّور اینکه خدا باید یک کندمیو نیز بررسی  گیردمی

ت کسی در اثنای ارتباط معنوی با کند چگونه پیدا شده است. البّته من منکر این نیستم، ممکن اس
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خدا در مراحل تعالی روانی خودر برای خودر، تکلی  تجربه کند. این غیر از آن تکلی  استت 
 .که در بیان و خطاب دینی رایج ما حضور دارد و باید آنرا کنار گذاشت

و  علتم اصتولچگونته دوران »ای را که اخیرًا با عنوان مندان این بحث، مقالهعالقه کنممیتوصیه 
 .ام، بخوانندمنتشر کرده« اجتهاد فقهی سپری شده است

تر یتا بته تعبیتر دقیتق« عقتل و وحتی»را در ذیل مبحتث « نسبت دین و حقوق بشر»شاید بتوان بحث 
ر و « احمد قابل»جای داد. مرحوم « عقل و نقل» ی بست  و تحقتمتفکش ق مجتهتدی جستور کته متتولش

 ختدای کته استت بود، در رابطه با نسبت و جایگاه این دو مقوله، بر این بتاور« ت عقالنیشریع»ۀ پروژ
ت عقل، که اندکرده اقرار صراحت با( ص)پیامبر و سبحان مستقلش باطنی است کته خداونتد بترای  حجش

ت  اهری)پیامبران الفتراغ عقتل، حتقش  ةو شرایع الهی آنتان، تنهتا در منطقت( بشر قرار داده است و حجش
ف به تأییتد و تأکیتد حکتم عقتل می باشتند. بنتابرین ا هار نظر مستقلش را دارند و در سایر موارد، مو ش

 ت ثانوی است. تحلیل جنابعالی در این خصوص سیستیحجت اصلی و اولی است و شرع حج عقل

که چه  کندمیحجت است و از مفهوم حجت حرکت ۀ لئآید که این سخن مبتنی بر مسبه نظرم می
ت بتر ست؟ آیا عقل حجت است یا شرع؟ حجت نخستین کدام است؟ مفهوم حجت احج چیزی

گتاه از ختود دانتد، آنمفهوم تکلی  مبتنی است. کستی کته ختودر را دربرابتر ختدا، مکّلت  می
بگتویم؟  تتوانممیپرسد اگر خداوند فالن چیز را از من پرسید و مرا مؤاخذه کرد، درپاسخ او چه می

درست شده است که خداونتد  گونهاینگردد. در علم اصول فقه، حّجت ّجت میاین فرد به دنبال ح
توانند احتجتا  کننتد؟ و بندگان با چه دلیلی دربرابر خدا می کندمیبا چه دلیلی بر بندگان احتجا  

 .حّجت در علم اصول این استۀ قّص 

. اگتر کنتدمی  خداست کته ختدا احتجتا  و تکلیتۀ ها بر اساس یک نوع اعتقاد درباراین حرف
خود با خدا را بر این اساس تنظیم نکرده باشد، مفهوم احتجا  در آنجتا بترایش فاقتد ۀ کسی رابط

معناست. چرا که مفهوم تکلی  معنا ندارد، در اینجا باز به همان داستان احکام واقعی باید گریزی 
شخصًا در الهّیات ختودم از اند. بنا بر این من چون م وابستهه بهۀ یک مجموع هااینۀ بزنیم که هم

ک»و خدای من  کنممین مفهوم تکلی  حرکت کننتده نیست، بنابراین خدای احتجا « ِل خدای م 
بنده چرا چنین کردی و چنان نکردی؟ متن هتم دربرابتر خداونتد هتیچ احتجتا  ای هم نیست که

فکتر  گونتهایناتم ینکه معذور بتودم. چتون متن در الهیتخاطر اکه خدایا اینجوری کردم به کنممین
دلی ندارم. ولی اگتر درباب تعیین حّجت نخستین و ثانوّیه، هیچ هم ، با سخنان آقای قابلکنممین

قرار باشد کسی در چارچوب تکلی  و حّجت بیندیشد، ایتن ستخن دیگتری استت. منتهتا یتک 
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و معنتای آن چیستت؟ انتواع و ای در آنجا هست و آن این است که مراد از عقل کتدام استت نکته
ها وجود دارد. کدام عقل حّجت اّول است؟ اگر منظور از آن، مستتقاّلت ها و تعّقلاقسام عقالنیت

، هتاآنار ایتن استت کته عقلّیه است که در علم کالم و اصول از آن بحث شتده استت، حقیقتت
بح عقلتی های ناتمام نامنّقحی است. بدین معنا که هنوز معنای مستقاّلت عبحث سن و ق  قلّیه یا ح 

بته . بلکه کاماًل قابل نقد، نقض و چون و چرا استت اند، نه تنها روشن نیستکه معتزله اّدعا کرده
 .حجّیت عقل چیز مبهمی است ،نظر من

ات  یش ه، کشف کلش اتی کندمیعقل یا مستقالشت عقلیش  یا جزئیش

؟ دیگتری اگتر گیتردمیانجتام  ات، ایتن کشت  چگونتههست، کش  کلیات یا جزئیت هااینبلی، 
افتد؟ اگر قرار باشد از ایتن تئتوری بترای پاستخ جور دیگری کش  و تفسیر کرد چه اّتفاق مییک

استفاده شود که مثاًل تکلیت  امتور و مشتکالت زنتدگی عمتومی، نظتام  ...دادن به این سؤاالت و
عنتای متبهم عقتل روشتن ها با این مسیاسی، حقوق عمومی، کیفر جزایی معلوم شود، این تکلی 

و اگر عاقبت روی یک نظر معّین توافتق  گویدمی، چون هر کسی از یک نوع عقل سخن دشومین
 .عمومی به عمل آید در این صورت، حجّیت مربوط به آن توافق خواهد شد و نه کش  عقل

ی سته سن وان مذاه  اصلی اسالمی شیعه ونقش حقوق بشر در ایجاد تفاهم، رفع تبعیض و برابری پیر
هتای متذهبی، جنستیتی، قتومیتی و باشدی آیا پایبندی به حقوق بشر، قابلیتت رفتع تبعیض تواندمی

دینی را در کشورمان داردی به دیگر سخن میتان پایبنتدی بته اجترای حقتوق بشتر بتا مراعتات حقتوق 
ت یش  دیوجود داشته باش تواندمیو دینی سه نسبتی  ،های قومی، جنسیتی، مذهبیبنیادین اقلش

حقتوق بشتر و »نام ای بته، مقالتهنقدی بر قرائت رسمی از دید صد در صد مؤّثر است. در کتاب 
ام که تفاهم ادیان و متذاهب فقتط بتر مبنتای وجود دارد. من در آن مقاله توضیح داده« تفاهم ادیان

های دینتی، قتومی و متذهبی هتم و اقّلّیتمذاهب اسالمی  .پذیر است و ال غیرحقوق بشر امکان
وجود بیاید تنها بتر ایتن مبنتا مبتنتی . تفاهم اگر قرار باشد بهکندمیبخشی از ادیان است و فرقی ن

ام و شتما ستّنی وگو با شما حرکتت کتنم کته متن شتیعهاست. چرا؟ من اگر از این موضع در گفت
ا از این موضع حرکت کنم که من مستلمانم هستید یا زیدی یا اهل حّق، شافعی یا حنفی هستید، ی

رد یا ت رک و مانند  ، امکتان نتدارد هتااینو دیگری مسیحی یا یهودی است یا من فارسم و دیگری ک 
با دیگری به تفاهم برسم. معنای تفاهم این است که ما نسبت به هتم درک متقابتل داشتته باشتیم. 

انستان استت درک کتنم. ایتن تفتاهم وقتتی  مثاًل من مسلمان یک انسان مسیحی را از آن نظر کته
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پذیر است که من با او یک وجه مشترکی داشته باشم، ایتن وجته مشتترک عبتارت استت از امکان
عنوان عنوان یک انسان و شما نیز بهانسانّیت. در گام اّول هیچ چیزی غیر از آن نیست. یعنی من به

انسان از متن داشتته باشتید و متن هتم  یک انسان اگر بخواهیم، با هم حرف بزنیم، شما درک یک
گاه چنین نه درک یک اهل سّنت یا شیعه. اگر این درک از حیث انسانّیت وجود داشته باشد، آنهم

گتاه اعتقاداتم چیست؟ و آن ان اعتقاداتتان چیست؟ و من انسانرسد که شمای انسنوبت به این می
رک از انسان بودن یکدیگر داشتته باشتیم. . پ  باید اّول درکی مشتدهیممیبرای همدیگر توضیح 

ر نیستت. مشترک از حقوق انسانی یکدیگر میستدرک مشترک از انسان بودن یکدیگر بدون درک 
این را در مقیاس زندگی اجتماعی یک کشور و سپ  در مقیاس زنتدگی اجتمتاعی جهتان هتم در 

وجود دارند، تفتاهم و  ...ها و ها، فرهنتها، ادیان، اقوام، ملذاهب، فرقهنظر بگیرید که انواع م
 هتااینآمیز مردم یک کشور، یا مردم جهان با یکدیگر، در صورتی ممکن است که زیستن مسالمت

 .از همدیگر داشته باشند هاانسانعنوان اّول یک تفاهم بهۀ در درج

ط و حقوق ها باید بر مبنای یکسری ضوابط و حقوقی باید بنیانگزاری شود، که این ضواباین تفاهم
اصتلی متن ایتن استت کته متن بتا ۀ تلّقتی کتنم، مستأل گونهاینها و حقوق بشرند. اگر همان الزام

مشتکالتمان بتا ل اوۀ . در درجتکنندمیهم با من زندگی  هاانسانو  کنممیی دیگر زندگی هاانسان
انسانیم همتدیگر را  که از آن نظر کهمان را با همدیگر باید مربوط بدانیم به اینیکدیگر و عدم تفاهم

عبارتی دیگتر وقتتی متن بتا یتک مستیحی فهمیم. بتهفهمیم یا نمتی، میکنیممییا ن کنیممیدرک 
اند و بتا اّول معنای این نشست ایتن استت کته دو انستان بتا همتدیگر نشستتهۀ ام در درجنشسته

لمان با یتک که یک مسهای همدیگر را بفهمند نه اینخواهند حرفو می گویندمیهمدیگر سخن 
آید کته حقتوق بشتر در ایتن مسیحی نشسته است در این است که هنگامی که این سؤال پیش می

این معناست که طرفین  وگو و نشستن چه نقشی دارد؟ اگر صرف انسان بودن مطرح باشد، بهگفت
امتده کدام برای غالب شتدن بتر دیگتری نی اند و هیچعنوان انسان به رسمّیت شناختهیکدیگر را به

قابتل بحتث و  ...ها و حقوق اقوام، حقوق کودک، حقوق زنان واست. از این مبنا، حقوق اقّلّیت
که تأثیر داشته باشد و این ایتده . بنا بر این حقوق بشر تنها راه تفاهم است و نه ایندشومیوگو گفت

 .آمیز روا  باید دادرا باید برای دگرپذیری و زیست مسالمت

های غل  در قلمترو حقتوق بشتر مربتوط بته ها یا قرائتترین بدفهمیایانی یکی از مهمعنوان سؤال پبه
ت استت. جریتان هبی ماننتد اهتل ستنهتای متذتو اقلی ...هتا وحقوق اقتوامی ماننتد ُکردهتا و ُترک

گتروه کته در راستتای منتافع  کنتدمیای روایتت گونتهروشنفکری مسلش  در ایران، حقتوق بشتر را به
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ۀ از واژ« حتقش »ۀ بته جتای واژ هااینجا هست، این است که ی که در اینباشد. بحث مهم اکثریشت حاکم
عنوان یک نوانتدیش دینتی کته حقتوق بشتر را یتک ضترورت . شما بهکنندمیاستفاده « مصلحت»

ت اولویت اندیشی بر حقی آیا مصلحتبینیداید، نسبت میان حقش و مصلحت سگونه میتاریخی خوانده
 حت هر شرایطی حقوق بشر بر هر نوع مصلحتی، رجحان و اولویت داردیدارد یا خیر ت

هستتند. متن « بنیادگرایتان»اندیشند، روشنفکران نیستند بلکته می گونهاینبه نظرم من کسانی که 
گاه حقوق بشر از آن حیث کته ت بهره برد. هیچر باید کاماًل به نفع حقوق اقلیمعتقدم از حقوق بش

ت و مواردی اختالفاتی میان یک اقلیت که اگر در. ایندشومیدیشی منتفی نانبشر است با مصلحت
کته است و این مسألهاختالفاتشان را چگونه حّل کنند یک  هاایناکثریت دینی وجود داشته باشد، 

شان ستر جتای ختودر قترار دارد و دیگری است. حقوق بشریۀ ند، مسألات حقوقش کداماقلی
 ...شتان و تقستیم قتدرت و ثتروت و، اّما در رفع اختالفات سیاسیدشومیمصلحت بر آن مقّدم ن

 د.نباید فدای مصلحت شو را عاقالنه رفع و رجوع نمود، اّما حقوق انسانی به هیچ وجه هااینباید 

 

 





 

 

 





 1«قرائت نبوی از جهان»برای فهم مقاالت  یهایتوصیه

 2 :3توصیۀ 
ایتران ای از اهل نظر در گفتارهایی به تقریر آراء و افکار عدهدوستان من ضمن سلسله یکی از اخیراً 

گفتارهتا را پرداخته و آن « مقاالت قرائت نبوی از جهان»معاصر و ازجمله افکار و آراء اینجانب و 
   3.نترنت منتشر کرده استیدر ا

ختود اخالقتی  ۀتر افکار و آراء، وظیفصحیح خدمت به نشر هرچه به منظور تکمیل تقریر ایشان و
گاه کنم: ۀمندان به فهم درست آن مقاالت را از نکتهدانم عالقمی  مهم زیر آ

دارد این نقص عمده وجود  «قرائت نبوی از جهان»در تقریر آن دوست محترم از محتوای مقاالت 
تکمیتل ام و نیتز گانته آوردههای متعدد که در آن مقاالت پتانزدهابع فراوان و استداللکه مآخذ و من

مقتاالت بعتدی و در  هتاآنمقاالت ویا ایضاح بیشتر ای از مطالب مقاالت نخستین آن سلسلهپاره
ی کلتام بتهآن آوردههتای پت  از ای از نقدهای مربوط که در همان مقاالت یا نوشتتهنیز پاسخ پاره

 داری ادا نشده است.مغفول مانده و حق امانت
                                                                                                                                                              

 محمتد وستیلۀبه ستال هفتت طول در تقریباً  9281 سال از که است مقاله پانزده مجموعۀ «جهان از نبوی قرائت» . مقاالت1
ف غیر نظرهایی مقاالت، این در. است درآمده نگارر به تدریجبه شبستری مجتهد  در و مشتهور اعتقتادات بترخالف و متعتار 

. استت شتده بیان آن محتوای و قرآن زبان دربارۀ جدید هرمنوتیک و جدید زبان فلسفۀ از استفاده با استداللی و یعبد حال عین
 خواننتدگان دستترس در دیگتر متعتدد هایستایتوب نیز و قلم این صاحب شخصی سایتوب در مقاالت این حاضر حال در

 .دارد قرار
 نویستنده. نداشتت پناهگاهی اینترنت جز نگارنده و بود مواجه ممانعت با هاآن پیچا نشر مقاالت، آن شدننگاشته هایسال در

 چتاپ بته کتاب صورتبه مقاالت آن نزدیک آیندۀ در آمده وجود به نشر فضای در که گشایشی اندک از استفادۀ با است امیدوار
 را مقتاالت آن بهتتر فهتم کته شده منتشر اینترنت در و پوشیده تحریر لباس منظور این به فوق گانۀهفت هایتوصیه. شود سپرده
 .رساند یاری

 .9214آبان  4 . تاریخ نشر اینترنتی:2

 .www.begin.soroushdabagh.comرک: . 3
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منتدان جهتت های از تقریرهتای دیگتر نیتز پتیش آمتده، بته عالقتاز آنجا که این مشتکل در پتاره
یا تنها به استماع آن تقریر ویا هر تقریر دیگر از هر نویسنده و کنممیدرست آن مقاالت توصیه فهم 

 ۀاضتافآن مقاالت را بتدون کتم و کاستت و بته ۀالزم هم نکنند و با صرف وقت ادیگر اکتف ۀگویند
امیتدوارم بدون استثناء بخواننتد.  ،به نگارر درآمده است که بعداً  ،هاآنهای مرتبط با سایر نوشته

ناشتی از کته  ،این توصیه مورد پذیرر خوانندگان قترار گیترد و صتعوبت نستبی فهتم آن مقتاالت
دقتت و خواننتدگان محتترم را از  ،ستابقه نبتودن آن استتپیهیدگی موضوع مقاالت و مسبوق بته 
 کنکار بیشتر در آن مقاالت باز ندارد.

مربتوط مهم را برای چندمین بار یادآور شوم که به این قبیتل تقریرهتا  ۀدر اینجا الزم است یک نکت
ای گونته «قرائتت نبتوی از جهتان»ای تقریرهتای مشتابه، مقتاالت . در این تقریر و پتارهدشومی

بتزرگ استت کته شمار آمده است و این یک خطتای شناسی الهیاتی )ایمانی و اعتقادی( بهوحی
صتاح  ایتن قلتم بعضی از مقرران و ناقدان محترم را در فهم این مقاالت به بیراهه کشانده استت. 

 هتاآننیست. محتوای شناسی وحیهای خود تصری  کرده که آن مقاالت ها و گفتهبارها در نوشته
 Himmelisheآستمانی )یک تفسیر عقالنی از کتاب قرآن است که مسلمانان آن را یک کتتاب 

Buchۀاز واژ هتاآنشناسی. اگتر در وحیشناسی است و نه قرآن این مقاالت   ،. بنابرایندانند( می 
آن معنتا از وحتی  منظتور   ،ود آن مقاالتخبه گواهی  ،وحی استفاده شده و به توضیح آن پرداخته شده

وحی که حضرت محمتد)ص( از آن ستخن گونه فهم از یعنی آن ؛گویدمیاست که قرآن از آن سخن 
 چیست. خواسته بگوید از نظر او معنای الهیاتی وحیاین مقاالت  ۀگفته است و نه اینکه نگارندمی

 4:1توصیۀ 
 :توجه کنید زیر حتماً  ۀبه دو توصی« ز جهانقرائت نبوی ا»مقاالت  برای حصول فهم از

هستتتتند و نتتته « شناستتتیقتتترآن» هتتتاآنبخوانیتتتد کتتته « منظتتتر»آن مقتتتاالت را از ایتتتن  .9
کلی متفاوت است، اولی یک نظرپردازی علمی ادبتی استت و این دو موضوع به«. شناسیوحی»

ید ایتن دو موضتوع را بتا یکتدیگر خلتط نکنیتد و بته نظرپردازی الهیاتی. مواظب باشتدومی یک 
گاه یکی را به جای دیگری ننشانید.طور   ناخودآ

« االذهتانیفهتم بتین»های فهم متون، آن جا منظور از امکانات و محدودهدر آن مقاالت، همه .3
ا انفعال خود فعل یافتد که و در جهان تاریخی ت اجتماعی آنان اتفاق می هاانسان ۀوسیلاست که به
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با یتک موضتوع دیگتر و امری انسانی است. این موضوع را  دشومیاست و از انسان آغاز  هاانسان
خلتط نکنیتد. « خداونتدآستای هتای معجتزهِافهام»های که عبارت است از امکانات و محتدوده

متی استت و دو هرمنتوتیکیو  آنتروپولوژیتکمتفاوت است، اولی  مسائل این دو موضوع کامالً 
گتاه از قلمترو موضتوع الهیاتی اول بته قلمترو موضتوع دوم . مواظب باشید ناگهان به طور ناخودآ

 هاانستاناز عتالم غیتب بته ید. سخن در این نیست که خداوند چگونه می تواند یتک متتن را نغلت
یک متتن را کته  تواندمیچگونه بفهماند؛ سخن در این است که یک انسان در جهان انسانی خود 

   1کند؟آغاز  تواندمیروی او قرار دارد بفهمد، از کجا و چگونه هوبر

 1:2توصیۀ
ر  » ایتتن آیتته از قتترآن کتتریم را بفهمیتتد:  خواهیتتد متتثالً شتتما می کنیممتتیفتتر   م 

 
تتأ ِإن ّ الّلتته  ی 

ِل  د  ع  ِر و  ِبال  نک  م  ال  اء و  ش  ح  ف  ِن ال  ی ع  ه  ن  ی  ی و  ب  ر  ق  اء ِذع ال  ِإیت  اِن و  س  اِْلح  ون  و  ر  ک ّ تذ  م  ت  ک  ل ّ ع  م  ل  ک  ِعظ  يِ ی  غ  ب   «ال 
کار زشتت دهد و از درحقیقت، خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می]

 ۀ؛ ترجمت12 :نحتل) [دهتد، باشتد کته پنتد گیریتدمیدارد. به شما انتدرز و ناپسند و ستم باز می
 .  فوالدوند(

ختود متفاوت زیر را در ذهن  چند موضوع و پرسش کامالً  ،این آیه پیش از شروع در عمل فهمیدِن  
 از یکدیگر جدا کنید:

 ها و جمالت این آیه چیست؟مدلول واژه .9

 فهمم؟من چگونه این مدلول را می .3

ایتن بیان کتنم  توانممیآیا  ،از سوی خدا آمده است اگر معتقد هستم این کلمات و جمالت عیناً  .2
 ه در من پیدا شده است؟اعتقاد چگون

 ؟باشم(شناسی مجاز هستم چنین اعتقادی داشته آیا این اعتقاد معقول است )از نظر معرفت .4

                                                                                                                                                              

 قترآن جدیتد تفستیر» مقالتۀ نیتز در همتین کتتاب و «استت ممتنع که فهم آن»رک:  ازجمله. امنوشته بارها باره این . در1
 سایت نویسنده.وب «است ممکن چگونه

 .9214آبان  99: اینترنتی نشر تاریخ .2



 نمایه | 184

ایتن آیته  فهمم که خدا با عین کلمتات و جمتالِت بگویم من می اعتقادعالوه بر این  توانممیآیا  .1
مخاطتب هتای انستانی خطاب کته در)چنتان مرا مخاط  خود قرار داده و با من سخن گفته است

 ؟فهمم(واقع شدن خود را می

و منظتتورم از  «شتتدنختتدا واقتتع مخاطتتِ  »اگتتر سنتتان متتدعایی داشتتته باشتتم، منظتتورم از  .1
ی دیگر توضی  دهم کته ایتن هاانسانبرای  توانممیبرای خودم کاماًل روشن استی آیا  «فهمممی»

ایتن توضتی  مترا بفهمنتد و ختود نیتز بتواننتد قترآن  هاآنای که گونهافتد بهسگونه اتفاق میفهم 
گونه بفهمند ویا فهم مرا نپذیرند و فهم دیگتری عرضته کننتد و بتتوانیم بتا یکتدیگر بته بحتث آنرا 
 یاالذهانی(های خود بپردازیم )فهم بینشواهد برای فهم ۀگو و اقاموگفتو 

بتدان پرداختته شتده  «ئت نبتوی از جهتانقرا»های مربوط به فهم قرآن در مقاالت آنهه در بحث
 .هاآنهای پیش از پرسش و موضوع پنجم و ششم است و نه موضوعات و پرسشدو 

محتترم که ناقتدان  دهدمینشان  ،بررسی انواع نقدها که در ارتباط با آن مقاالت به نگارر درآمده
 ایتن خلتط  و  کنندمیدر ذهن خود از یکدیگر تفکیک نفوق را  ۀهای ششگانموضوعات و پرسش

 .کندمیرا در فهم این مقاالت دچار صعوبت  هاآن

 4:1 توصیۀ
 زیر از یکدیگر توجه فرمائید: ۀهای چهارگانبه تفکیک مفهوم

کستی انتد. اگتر چهار موضتوع کتاماًل متفتاوت دینی ۀتجربو  ،آوردنایمان، معتقدشدن، فهمیدن
یتا علتت ام، از او دلیتل ودینتی داشتته ۀام و یا تجربتام یا ایمان آوردهن امر معتقد شدهبگوید به فال

کته فتالن ام پرسند، امتا اگتر کستی بگویتد فهمیتدهار را میاعتقاد یا ایمانش را ویا اعتبار تجربه
پرستتند از او می ،شتتخص در فتتالن ستتخن متترا مخاطتتب قتترار داده و بتتا متتن ستتخن گفتتته

چگونته االذهانی نشان دهد که صورت بینای و او باید بتواند بهدن را چگونه فهمیدهبومخاطباین 
شده یتا چترا آن را فهمیده است نه اینکه دلیل و علت بیاورد که چرا معتقد است که مخاطب واقع 

فهمیتدن »است. ایمان آورده که مخاطب واقع شده ویا چگونه تجربه کرده که مخاطب واقع شده 
ویتا  ،اعتقاد، ایمتانتوان فلسفی و عقلی است و نمی ۀلئیک مس« افتدچگونه اتفاق میچیست و 

 دینی را به جای آن گذاشت. ۀتجرب
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 «قرائتت نبتوی از جهتان»ای از ناقتدان محتترم از مقتاالت دو اشتباه فاحش که در نقدهای پتاره
االذهتانی ختود از متتن بین های فهمیدِن جای اینکه چگونگیبه  ،اوالً  :این است که دشومیدیده 
را نشان دهند همواره از قدرت نامحتدود خداونتد بتر ایجتاد هرگونته متتن یتا هرگونته ِافهتام قرآن 

گاه اعتقاد و ایمان و گاهی تجرب ثانیاً  ؛گویندمیسخن  گاهانه یا ناآ گذارنتد میدینی را جای فهمیدن  ۀآ
همته  هتااین. کننتدمیخودداری  ،فلسفی است ۀلئکه یک مس ،فهمیدن ۀلئرۀ مسو از اظهار نظر دربا

متتون و چگتونگی تحقتق آن فهمیدن  های فلسفی دربارۀ حقیقِت ناشی از این است که تاکنون بحث
های علمتی دینتی و انسانی در حوزهزبان  های فلسفی دربارۀ حقیقِت )هرمنوتیک جدید( و نیز بحث

وارد مباحثتات علمتی جتدی شتوند، دیگتران  نداشته است. اگر آنتان بخواهنتد بتای ینزد ناقدان جا
فهمیدن متون و محدودۀ آن و حقیقت زبتان نظرات فلسفی خود را دربارۀ موضوع  ضروری است قبالً 

هرگونته  ،آوردکه زمینۀ علمی مباحثات را فراهم متیصریح  بیان کنند. بدون این اعالِم  انسانی صریحاً 
قرائت نبتوی »را در مقاالت  هاآنکه اینجانب  ،مباحثگوی مفید در آن قبیل واسخ و گفتپرسش و پ

 است. ناپذیردنبال کرده، امکان «از جهان

 5:1توصیۀ 
 مهم زیر توجه کنید: ۀبه چند نکت

 :دشومیکار برده هدر دو معنای متفاوت ب «هرمنوتیک فلسفی»در حال حاضر اصطالح  .9

پتیش از تا گادامر و  بحث و تئوری فلسفی در باب فهم و تفسیر متون، از شالیرماخرهر گونه  (ال 
 .هاآنو پ  از  هاآن

فهم و تفسیر متتون در باب  ،گادامر ،آن آراء و نظریات اختصاصی که فیلسوف معروف آلمانی (ب
 بیان کرده است.

کتار بترده هبت «هرمنوتیتک فلستفی»، هرجتا اصتطالح «قرائت نبتوی از جهتان»در مقاالت . 3
بته آراء هایتدگر و گتادامر و ماننتد  متواردی کته صتریحاً  مگر در ،آن معنای اول است منظور  شده 

 پرداخته شده باشد که در آن صورت معنای دوم منظور است. هاآن

معناهتا ، یکی از آن دشومیکار برده هفاوت بدر معناهای مت« فهم»در مباحث هرمنوتیکی واژۀ . 2
آن دیگری ( است. andere« )دیگری»نامند. فهم هرمنوتیکی فهم یک می« فهم هرمنوتیکی»را 
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متتن  ۀپدیدآورنتدو بتا  رودمتیممکن است انسان یا غیرانسان باشد. فهم هرمنوتیکی از متن فراتر 
 را بفهمد. «نماتِ »و دنبال این است که  دشویمو معطوف به او  کندمی)ماتن( سروکار پیدا 

 ،رفتهسخن  غیر قابل فهم بودنیا  قابل فهم بودن، هرجا از «قرائت نبوی از جهان»در مقاالت . 4
نامیتده « دیگتری»یعنی فهتم متاتن استت کته در اصتطالح هرمنتوتیکی  ،فهم هرمنوتیکی منظور  

 متن منهای ماتن.و نه فهم  دشومی

  6:1توصیۀ 
 به نکات زیر توجه بفرمائید:

غیتر قابتل »به معنتای « غیر قابل فهم بودن»، تعبیر «قرائت نبوی از جهان». در مقاالت 9
 فهم شدن قرآن رفته منظور غیر قابل تفستیراست. هر کجا سخن از غیر قابل « بودنتفسیر 

 است.شدن آن 

 «اظهتتتارات و بیانتتتات زبتتتانی» ،در آن مقتتتاالت« انیانستتتزبتتتان »منظتتتور از تعبیتتتر  .3
(Sprachliche äußerung است و نه زبان فارسی یا ) یتک  ۀثابمبه هاآنعربی یا انگلیسی و مانند

منظتورم ایتن بتوده  ،ام قرآن یک متتن بته زبتان انستانی استتزبانی. اگر در آن مقاالت گفتهنظام 
 قرآن به زبان عربی است. ای از اظهارات زبانی و بیانی است نه اینکه مثالً مجموعهقرآن که 

ی معاصتتر در آن مقتتاالت بتتیش از هرچیتتز بتترای مفهتتوم ستتاختن هتتانازب ۀاستتتناد بتته فلستتف .2
چیستت و ثانیتًا بتا « اظهتارات زبتانی و بیتانی»هتا و مقتضتیات ویوگی موضوع بوده که اوالً این 
 را تفسیر کرد. هاآنتوان هایی میمدلچه 

پتیش  تیتک کوشتش استت کته بتدون تعیتین هتدف تفستیر « اظهارات زبانی و بیانی»تفسیر  .4
و تر مشخص کند فالن مجموعته از اظهتارات زبتانی پیشت ممکن نیست. تفسیرکننده باید  تفسیراز 

هتدفی رستیدن بته چته بترای  ،دوشتنمیبیند یا صورت یک متن مکتوب یا شفاهی میبهکه  ،بیانی را
 هایی دیگر؟های شناختی دارد یا هدف؟ مثاًل آیا هدفکندمیتفسیر 

دارنتد. های متفتاوت آینتد، ستنخدست میهایی که از طریق تفسیر اظهارات زبانی و بیانی بهفهم .1
د مفستر عایتیک فهتم متناستب بتا همتان هتدف  دشومیمعین بسته به اینکه چه هدفی برای تفسیر 

 و نه چیزی غیر از آن. دشومی
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و ، وقتتی قتادر بته تفستیر «اظهتارات و بیانتات زبتانی»ای از مثابۀ مجموعهبه ،قرآن ۀتفسیرکنند .1
 باشد.هدف خود را از تفسیر قرآن مشخص و معین کرده تر که پیش دشومیدست آوردن فهم به

 7:1توصیۀ 
 به نکات زیر توجه کنید:

و انتد های مفصتلی انجتام دادههای تفسیر متون، اصحاب هرمنوتیک بحثنوع هدفدر باب ت. 9
ای پتارهو  دشتومیبه تحصیل شناخت منتهتی  هاآنای از اند که پارههای متنوعی را برشمردههدف

 .دشومیبه تحصیل شناخت منتهی ن دشومیدیگر در عین حال که تفسیر انجام 

های گونتتاگون تفستتیر گیریم متتتن قتترآن را بتتا هتتدفمفستتران قتترآن در جهتتان استتال .3
تفستیر آیتات قترآن بته  ،ویوه در میان فقیهتان متتداول استتکه به ،این تفسیرهاترین شایعاند. کرده

 مقصود و مراد خداوند از بیان آیات مورد تفسیر است. رسیدن بهمنظور 

ام و بستتیاری بتتدان پرداختتته «مقتتاالت قرائتتت نبتتوی از جهتتان»کتته در  ،یتتک پرستتش مهتتم .2
ایتن استت  ،های مربوط به زبان و فهم و تفسیر در آن مقاالت به آن پرسش مربوط استتبحثاز 
پیتامبر  کتالِم  قترآن   اگر یک متکلم یا یک فقیته متدعی باشتد کته اظهتاِر کلمتات و جمتالِت  :که

یتک رور عقالنتی  توانتدمیایجتاد کترده استت، « اآسمعجزه»را خداوند  هاآن ۀنیست و هماسالم 
االذهانی )همگان فهم( برای رسیدن بته مقصتود و متراد خداونتد از ایجتاد و اظهتار آیتات قترآن بین

و جهتان  گاه بگوید خداوند دربتارۀپذیر است؟ و آنگونه که در متون انسانی این کار انجامکند، آنارائه 
چنتان یتا چنتین و  کنتدمیچنین یا چنان امر و نهی  هاانسانبه ما  و گویدمیانسان چنین یا چنان 

 و هکذا؟ دهدمیبشارت ویا بیم 

تتر پیشدهنده، واضح است که پاسخ دادن به این پرسش هنگامی میسر است که شخص پاسخ .4
ارتبتاط » آمدنی الفاظ )معنا در سمانتیک( و نیز چیستی و چگونگی پدید «سیستی معنا»در باب 

فهم و تفسیر متتون افتادن هرگونه نظری اتخاذ کرده باشد و این به این سبب است که اتفاق« زبانی
ارتبتاط میتان گوینتده و زبانی، پیش از هرچیز با چیستی معنای الفاظ و نیز چگونگی برقرار شدن 

 مربوط است. ،از طرف دیگر ،و مفسر ،از یک طرف ،نویسنده و اثر
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در پاسخ پرسش فتوق ادعتا کترده، ایتن استت  «قرائت نبوی از جهان»ت آنهه نویسندۀ مقاال .1
اگر دربارۀ چیستی معنا این نظریه را انتخاب کنتیم کته معنتای ختاص هتر لفتظ زبتانی تتابعی که 

ری ، و از انتواع افعتال گفتتادهنتدمیکنندگان از یک زبان با آن لفتظ انجتام از آنهه استفادهاست 
و  2و...( 1و جتان آر. سترلآستتین  وویتگنشتاین  ۀسخن بگوییم )نظری هااینقواعد آن و مانند و 

را « رومتن یاکوبستن» ۀای مانند نظریارتباط زبانی نظریهنیز دربارۀ حقیقت و چگونگی پدیدآمدن 
االذهانی بترای گونه رور عقالنی بینتوان هیچخواهد بود که نمیبرگزینیم، پاسخ پرسش فوق این 

غیر قابتل »منظور من از تعبیرات  3.خداوند از ایجاد آیات قرآن ارائه کردرسیدن به مقصود و مراد 
کتار هرا بت هاآن «قرائت نبوی از جهان»که بارها در مقاالت  ،«غیر قابل تفسیر شدن»و « فهم شدن

 .اماینجا بدان تصری  کردهروش عقالنی تفسیری است که در  ۀعدم امکان ارائهمین  ،امبرده

زبتان  ۀانتد کته در بتاب فلستفمخاطبان مفرو  من هنگام نوشتتن آن مقتاالت افترادی بتوده .1
گاه هستند. هرمنوتیک و ارتباط زبانی اقالً و   از کلیات مربوط به این مباحث آ

م ام بتته فهتتگانتته آوردههتتای هفتتتآن نکتتات کتته در توصتتیه ۀتوجتته بتته مجموعتت کنممتتیفکتتر  .1
تدریج نکتات دیگتری رساند. اگر فرصت الزم را پیدا کنم بهیاری می «قرائت نبوی از جهان»مقاالت 

 نیز با خوانندگان در میان خواهم گذاشت.را 

*** 

نتد چمربوط بته  هاآندیگر اشاره کنم که یکی از  عمدۀ نکتۀمایلم به دو  ،اخیر ۀدر پایان این نگاشت
بستیاری از ها نیز ای از ضمیرهای قرآن. توجه به این نکتهقرآنی است و دیگری مربوط به پاره ۀواژ

 :کندمیهای مربوط به آن مقاالت را برطرف سوءفهم

، «قترآن»، «کتتاب»، «وحتی محمتدی»های واژه «قرائت نبوی از جهان»مقاالت  ۀنویسند. 9
 ،فهمتد. در نظتر ویای متفاوت از اعتقادات مشهور میگونهبه ،در قرآن کریم آمدهکه  ،ار «آیات»

« کتتاِب »در قرآن انکشاف مستمر جهان هستی بر پیامبر است و منظتور از  «محمدیوحی »معنای 
نته  «قترآن»کته منظتور از او کتتاب هستتی استت و نته کتتاب متدون از الفتاظ. چنتانشده بر نازل

در  «آیتات»خواندن محمد است آیات را. همهنتین منظتور از  از الفاظ، بلکه فعِل مدون  ایمجموعه

                                                                                                                                                              

1. John Searle 

 .شودمی تلقی قبول قابل و دفاع قابل دیگر نظریات از بیش فوق نظریات امروز زبان فلسفۀ در. 2

 . «نبوی از جهان قرائت» مجموعه مقاالت از سه مقالۀ اواخر نیز و 93 و 99 ،1 ،1 مقاالت سراسر به کنید . نگاه3
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پیتدا شتده استت(.  هستی استت و نته آیتات لفظتی قترآن )اصتطالحی کته بعتداً قرآن، آیات جهان 
 «قرائتت نبتوی از جهتان»ۀ و مصداقی میان این چهتار واژه از مبناهتای عمتدگذاری معنایی تفاوت
 است.

 کننتدمیبینند بدون تأمل چنین فر  و مانند آن را می« إنا أنزلنا»دگان قرآن هر جا تعبیر خوانن .3
دلیلی نتدارد. م که این فر  هیچ شومیاین تعبیرات خداوند است. به خوانندگان یادآور  ۀکه گویند

ختدا  باشتد کته اگترممکن است که پیامبر از جانب خدا سخن گفته باشد ویا مسلم دانسته  کامالً 
   1.کار برده باشدهو این تعبیرات را ب گویدمیسخن بگوید چنین سخن 

                                                                                                                                                              

 .1 شمارۀ پاراگراف ،«نبوی از جهان قرائت» مقاالت مجموعه از (3) مقالۀ . رک:1


