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کز این برتر اندیشه بر نگذرد

بهنام خداوند جان و خرد
مقدمه

روایت هستتی استت و محمتد(ص) روایتگتر آن.
در مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» ،گفتهام قرآن ِ
پیامبر اسالم طبیعت ،انسان ،تاریخ ،و جامعه را براساس «ختدامحوری» بهصتورت قترآن روایتت
کرده است و این روایت گونهای «تفسیر و فهم» است و بنتابر آنهته در قترآن آمتده پیتامبر تجربته
میکرد که این تفسیر و فهم با امداد الهی (وحی) صورت میگیترد .مستلمان کستی استت کته در
روایت محمد(ص) شریک میشود و هستی را خدامحور روایت میکند.
مسلمان زیستن چه در مقام نظر و چه در مقام عمل همواره با تفسیر و فهم همراه است .مستلمان
ً
زیستن «روایتگری» است و روایتگر اگر روایتگری خود را دائما برای خود و برای دیگتران فهتم و
تفسیر نکند روایتگر نمیماند .در تاریخ اسالم با روایت نخستین ،یعنتی روایتت محمتد از هستتی،
مواجهههای گوناگون به عمل آمده است .در بخش عمتدهای از ایتن مواجهتهها ،فلستفه ،کشت
عرفانی و یا جمود در الفاظ کتاب و سنت به جای روایت نشانده شتده استت .بته نظتر نگارنتده،
اوی نخستین یعنی حضرت رسول نه فلسفه میگفت ،نه کشت عرفتانی میکترد و نته  32ستال
ر ِ
مشغول تحویلگرفتن مجموعهای از الفاظ و معانی از جبرئیل بود .او ،بنتابتر دعتوی ختودر در
ّ
قرائت هستی میکرد .همه چیز از «إقرأ ِباس ِم ر ِّبک ال ِذی خلق» آغتاز شتده بتود کته ،بنتابر
قرآنِ ،
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روایات مشهور ،اولین آیۀ قرآن است .او از بعثت تا رحلت مشغول خواندن (قرائت) هستی به نتام
خدا بود و مسلمان کسی است که تابع محمد(ص) میشود و کار او را میکند.
در طول تاریخ اسالم در کنار علوم دیگر اسالمی ،دو علم پدید آمد که ّ
محمد را قانونگذار و آورنتده

گزارههای منطقی-اعتقادی معرفی کرد و روایتگری آن حضرت را بهکلی مغفول گذاشت .ایتن دو
علم عبارت است از «فقه اسالمی» و «کالم اسالمی».
از مغفول گذاشتن روایتگری حضرت ّ
محمد و قانونگذار و منشأ گزارههای اعتقتادی دانستتن او،
مسلمانان در طول تاریخ خود خسارتهای فراوانی دیدهاند .کتاب حاضر کته اکنتون در دستترس
شما خوانندگان گرامی قرار میگیرد مجموعهای از سخنرانیها ،مقاالت و گفتگوهای صاحب این
قلم است که در چند سال اخیر پدید آمدهاند .از آنجا که نقد علم فقه و علم کالم عمدهترین بخش
از محتوای این کتاب را تشکیل میدهد این کتاب را «نقد بنیادهای فقه و کتالم» نامیتدهام .وزارت
ارشاد جمهوری اسالمی ایران پ از بهانهتراشیهای زیاد ،برای این کتاب مجوز نشر صادر نکترد
و بهاینجهت این کتاب در فضای مجازی منتشر میشود.
محمد مجتهد شبستری
مهرماه 6931
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بخش اول

سخرناینها

نام خدا و یاد خدا
(بخش اول)

1

موضوع سخن من نام خدا و یاد خداست .شب قدر خود مناسبت ختوبی استت بترای ستخنگفتتن
دربارۀ نام خدا و یاد خدا ،ولی انگیزۀ من برای سخنگفتن در این موضوع بیش از این استت .تنهتا
به مناسبت شب قدر نیست که در این باره سخن میگویم ،بلکه یک ضترورت احستاس متیکنم.
در جامعههای دینی ،نام خدا و یاد خدا میتواند هم وسیلۀ تعتالی و رهتایی بترای افتراد آن جامعته
باشد و هم میتواند مایۀ ازخودبیگانگی برای افراد جامعته و مایتۀ استتفادۀ ابتزاری بترای عتدهای
بشود .بنابراین بسیار مناسب است در چنین فرصتی دربتارۀ ایتن نتام صتحبت کنتیم .تتا آنجتا کته
ً
میتوانیم این مطلب را بکاویم که ما از این نام (خدا) واقعا چه میتوانیم بفهمیم و چه بایتد بفهمتیم
که نه مایۀ ازخودبیگانگی انسان از خودر شود تت آنطور که عدهای از فالسفه گفتهاند تت نه این نام
وسیلۀ استفادۀ ابزاری حکومتها گردد .یا اینکه این خطرها را به حداقل برسانیم.
بسیاری از اندیشمندان که در تاریخ ادیان مطالعه کردهاند به این دوسویهبودن نام خدا توجه کردهاند
ّ
بهخصوص در دهههای اخیر تحقیقات زیادی در این باره شده که چگونه ممکن است تعلق به این
ّ
نام و تأثر از این نام و سروکارداشتن با این نام حتی حالت بیمارگونه به خود بگیترد و مایتۀ بیمتاری
 .1سخنرانی شب  91ماه رمضان 9281ر در حسینۀ ارشاد.
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روانی عدهای شود .در پارهای از تحقیقات روانشناسی دین ،از تعبیر «مسمومیت» استتفاده شتده
است؛ 1مسمومیت روان انسان با خدا براثر درک غلط از این نام و براثر مفهوم نادرستی که انسانها
صاحب نام برقرار شود کته موجودیتت و
ممکن است از آن داشته باشند .ممکن است نسبتی با آن
ِ
هویت انسان به خطر بیفتد .این واقعیتها برای من انگیزۀ مهمی به وجود میآورد تتا در ایتن بتاره
صحبت کنم .مدتی است به این نتیجه رسیدهام واین جور فکتر متیکنم کته در جامعته و فرهنت
آشفتۀ فعلی ما این نام را باید تطهیر کرد و آن را به مفهوم صحیحش بازگرداند.
خدا یک نام است؛ شاید هیچ نامی در عالم به شهرت نام خدا نبوده و هیچ نام دیگری ایتنقتدر بتر
زبانهای انسانها رانده نشده است .البته این نام (نام خدا) در جامعههایی مطرح بوده و هست کته
خداپرستاند و خداپرست بودهاند .این جامعهها بر دو دسته هستند .بخشی از این جامعهها که در
آنها ادیان یکتاپرستانه هست و نام خدا در آنجاها یک نام آشنا و الهتامبختش استت جامعتههایی
هستند که در قرون اخیر سکوالر شدهاند ،البته میان جامعۀ سکوالر و دولت سکوالر فرق هست.
جامعۀ سکوالر جامعهای است که در آنجا مفاهیم و ارزرهای تعیینکننده ،برای زندگی عمتومی
و توافقات اجتماعی ،ارزرهای دینی نیست و ارزرهای دینی بته حتوزۀ زنتدگیهای خصوصتی
رانده شده است به این جامعهها گفته میشود جامعههای سکوالر .در جامعتههای ستکوالر مثتل
کشورهای اروپایی کلیسا هست ،جریانهای دینی هستت ،جمعیتهتای دینتی هستت و گتاهی
خیلی هم قدرت دارند بنابراین نام خدا زنده است ،اما نه بهطور عمتومی و بتهعنتوان منشتأ و مبتدأ
ارزرهای توافقی برای سیاست و حکومت و در صحنۀ زنتدگی اجتمتاعی .اینهتا یتک دستته از
جوامع هستند ،اما دستهای دیگتر ازجوامتع هتم هستتند کته ستکوالر نشتدهانتد ،مثتل جامعتههای
اسالمی .در جوامع مسلمان و هر جامعۀ دیگری که مثل جوامع مسلمان باشد نام خدا هم در صتحنۀ
زندگی اجتماعی و سیاسی مطرح است و هتم در پیونتد و ارتباطتات انستانها بتا یکتدیگر در زنتدگی
شخصی افراد .بهصورت عمومی همۀ فضا پر از خداست به یک معنا ،اینکه میگویم پتر از خداستت
یعنی پر از نام خداست ،یعنی شما هرجا بروید میبینید به نوعی و به بهانتهای از ختدا نتامی بته میتان
ً
میآید .جامعههای اسالمی معموال اینطورند .در این میان ،جامعۀ فعلی ما از این نظر شاید در میتان
جامعههای اسالمی در رتبۀ اول قرار دارد؛ یعنی بتیش از همتۀ جوامتع مستلمان دیگتر از ایتن نتام در
جامعۀ ما استفاده میشود .در فرصتهای مختل  ،در خطبهها ،در سخنرانیها ،در اوایتل کتابهتا،
در اوایل مقاالت ،در کوچه و خیابان و مسجد و تلویزیتون و رادیتو ،حتتی در اول خبرگوییهتا .ایتن
 .1در این باره ر.کTilmann Moser, Gottesvergiftung, Suhrkamp, 1980.:
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ً
واقعیتی است تقریبا منحصربهفرد به این شکل .همهجا پر از این نام است .نکتهای ختدمتتان عتر
کنم که تا حدود زیادی نشان میدهد بار معنایی و مفهومی این نام در جامعۀ کنونی ما تتا چته انتدازه
سنگین است .شما کمتر کتابی میبینید در جامعۀ ما به چاپ برسد که در اول آن کتاب «بسم اللته
الرحمن الرحیم» یا «به نام خدا» و یا «به نام آن که جان را فکرت آموخت» و امثتال اینهتا چتاپ
ً
نشده باشد ،حتی کتابهای علمی .اما در کشورهای غربی ،تقریبا کتابی پیدا نمیکنید کته در اول
آن چنین چیزهایی نوشته شده باشد ،حتی کتابهای الهیات و کتابهایی که دربتارۀ دیتن نوشتته
شده است .من خیلی کتاب الهیاتی و دینی مطالعه کردهام بته زبتان ختارجی (آلمتانی) ،امتا یتک
ً
کتاب ندیدم که در اولش نوشته شده باشتد «بته نتام ختدا» .البتته غالبتا آدمهتای متؤمن آنهتا را
مینویسند نه آدمهای غیر مؤمن ،درحالیکه در داخل این کتابها شاید صدها بار نام خدا بته کتار
ً
برده شده است .سخنرانیها را هم با نام خدا شروع نمیکنند و معموال با این جمله شروع میکنند
که «خانمهتا و آقایتان محتترم» .امثتال متن هتم کته متیرویم آن طرفهتا و بته زبتان خودشتان
سخنرانی میکنیم اگر در اول میگوییم به نام خدا ،مستتمعان قتدری تکتان میخورنتد و چتهبستا
برداشت خشونت هم از آن میکنند در ذهن خودشان! میگویند اینهتا هتم کته نوانتدیش هستتند
باالخره از این کارها دست برنمیدارند .این برداشتها را گاهی در چهترهشتان دیتدهام .ایتن یتک
نمونه بود که خدمتتان عر کردم تا ببینید تفاوت میان ما و جوامع ستکوالر چقتدر استت .ختب
حاال که این نام در جامعۀ ما همهجا سایه افکنده است ،ما باید در این مسأله تأمل کنیم کته از ایتن
ً
نام ،که دائما تلقین میشود به ما به شکلهای مختل مستقیم یا غیر مستقیم ،چه میفهمیم و چته
باید بفهمیم .این تلقینات اثر فراوان دارد این تلقینات ما را زیر بار مفهومی ایتن نتام قترار میدهتد،
ّ
این یک واقعیت علمی مسلم استت .بترای تتأمین ستالمت روانتی و اعتقتادی متا ،بررستی ایتن
موضوع ضرورت دارد باید سعی کنیم معنتایی صتحیح و مفیتد از ایتن نتام بفهمتیم ،امتا متأستفانه
کمتر کسی به این موضوع فکر میکند .بسیاری از افراد فکر میکنند به خدا عقیده دارند .امتا اگتر
ً
از آنها بپرسید دقیقا چه میگویی و چه میفهمی از این نام ،پاستخی بته انستان میدهتد کته اگتر
ً
دو تا سؤال دربارۀ آن پاسخ کنید و بخواهد جواب دهد ،دچار تناقض و ابهتام خواهتد شتد .قتبال
توضیح مختصری دربارۀ نام بدهم.
بهطور کلی ما با نامهای موجودات با آنها آشنا میشو یم .اگر چیزی برای ما نام مشخصی نداشتته
باشد ،نمیتوانیم با آن نسبتی برقرار کنیم آنهه هیچ نامی ندارد برای ما مجهتول مطلتق استت .متا
نمیتوانیم با مجهول مطلق رابطه برقرار کنیم .از طریق نام هست که ما با هر موجودی رابطه برقرار
صاحب نامها داللت میکنند و ما را آشتنا میکننتد بتا
میکنیم و از آن درکی پیدا میکنیم .نامها به
ِ
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این صاحب نامها .در عالم ما انسانهاّ ،
صاحب نامها موجودات و اشتیاء و چیزهتا
مسماها یعنی
ِ
ِ
هستند .هر نامی به موجودی و شیئی و چیزی داللت میکند .حتاال آن موجتود یتا شتیء و چیتز
ممکن است امر مادی و خارجی باشد و ممکن است امر معنوی که در درون ما هست باشد .ایتن
ً
نامها دو دسته هستند یا اسم عاماند و یا اسم خاص .مثال متا میگتوییم ستن  ،چتوب ،درختت،
ً
انسان ،اینها نام هستند ما مثال سن را با این نام میشناسیم ،یعنی درواقع ما با این نتام ستن را
سن میکنیم و میشناسیم( .اگر بخواهیم با دقت فلسفی بیشتر حرف بزنیم) این نامهتا نتام عتام
است به این معنی عام است که ممکن است ده تا چوب وجود داشته باشد ،صتد تتا چتوب وجتود
داشته باشد به همۀ آنها میگوییم چوب .و گاهی نام خاص است .نام یک موجتود ّ
معتین استت.
ً
مثال فر کنید برادری دارم اسمش حسن است و شما برادری دارید اسمش حسین استت .ایتن
حسن و یا حسین اسم عام نیست ،اسم آن آقایی است که برادر من است یا اسم آن آقایی است کته
برادر شماست .وقتی این نامها را میگوییم ،فقط به او اشاره میکند و به او داللت میکنتد .حتاال
اگر یک شخص دیگتری هتم استم بترادر او حستن یتا حستین باشتد ،آن نامهتا هتم فقتط بتر آن
ً
شخصهای ّ
معین داللت میکند و نه بر ک دیگر .این قبیل نامها را میگوییم نتام ختاص .متثال
تهران ،اصفهان ،مکه اینها نامهای شهرها هستند ،امتا نامهتای ختاص هستتند و فقتط داللتت
ً
میکنند به موجودی ّ
معین که مثال این تهران است که ما در آن زندگی میکنیم .حاال وقتی مؤمنتان
میگویند خدا و این نام را بر زبان میآورند این نام بر چه داللت میکند؟ آیا این نام نام خاص است
یا نام عام است .خب معلوم است که در نظر یکتاپرستان این نام نام ختاص استت .یعنتی هرکستی
صاحب نامی است بهخصوص .حاال آیتا متا وقتتی میگتوییم
میگوید خدا منظورر از این خدا
ِ
صاحب نام اشاره میکنیم ،آن خدا موجودی است از موجودات و در کنار موجتودات،
خدا و به آن
ِ
صاحب نامها همینطور است و هرکدام از آنهتا موجتودی هستتند در کنتار
همانطور که در سایر
ِ
ً
موجودات دیگر؟ مثال یک درخت موجودی است در کنار درختتی دیگتر و هتر انستانی موجتودی
است در کنار موجودات دیگر ،آیا خدا هم موجودی استت در کنتار موجتودات؟ یعنتی متا آستمان
داریم ،زمین داریتم ،کتوه داریتم ،دریتا داریتم ،انستان داریتم ،کهکشتان داریتم کته اینهتا همته
موجوداتاند و موجود دیگری هم داریم به نام خدا منتها خیلی بزرگتتر و خیلتی قتویتتر؟ دارای
قدرت مطلق ،علم مطلق ،حیات مطلق ،اما موجودی غیتر از آستمان ،غیتر از کهکشتان ،غیتر از
این ،غیر از آن ،منتها در مقیاس خیلی وسیعتتر؟ آیتا پیشتوایان دینتی متا ختدا را اینگونته معرفتی
کردهاند؟ هیچ فکر کردهایم در این زمینه؟
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پیشوایان دینی اسالم گفتهاند این تصتورات دربتارۀ ختدا باطتل استت و ختدا موجتودی در کنتار
ً
دقیقا ّ
معین کند خدا چیست و کیست ،چون نمیتوان ختدا
موجودات نیست و هیچک نمیتواند
را توصی کرد .در باب خداشناسی ،این مسأله خیلی مهم است که نمیتوان خدا را توصی کرد و
نمیتوان گفت خدا این صفت را دارد ،آن صفت را دارد ،صفت سوم را دارد ،صفت چهتارم را دارد،
صفت پنجم را دارد ،مثل موجودات دیگر که ما میتوانیم آنها را توصتی کنتیم و صتفات آنهتا را
ً
برشمریم .من میتوانم بگویم این میز که هماکنون پشت آن نشستهام و سخن میگویم متثال چهتار
متر طول دارد .این یک صفت ،صفت دوم آن این است پنجاه یا شصت کیلو وزن دارد ،این هم یک
صفت دیگر ،صفت هندسی این میز هم این است که مستطیل استت .امتا دربتارۀ ختدا نمتیتتوان
اینگونه حرف زد ،نمیشود گفت خدا عالم است و قادر به این معنا که خدا چیزی است و عتالم و
قادربودن او چیز دیگر و صفات وی .چتون همیشته صتفت و موصتوف دو چیزنتد (چنتانکته از
موالی موحدان حضرت علی(ع) نقل خواهم کترد) شتما وقتتی موجتودی را بتا صتفتی متصت
میکنید ،آن موصوف غیر از آن صفت است و به همین جهتت ممکتن استت بتهجتای آن صتفت،
ً
صفت دیگر داشته باشد .مثال همین میز که حاال رنگش قهوهای است ممکتن استت بته آن یتک
ً
رن دیگر بزنند و رن آن مثال آبی شود و این نشان میدهد که میز غیر از رنگتش استت .ممکتن
است مقداری به وزن این میز اضافه کنند ،ممکن است شکل هندسی آن را تغییتر دهنتد .هروقتت
میگوییم فالن موجود فالن صفت را دارد ،معنای این سخن این استت کته موصتوف و صتفت دو
چیزند .وقتی نتوان خدا را توصی کرد ،دیگر خدا را موجودی در کنار موجودات دیگتر نمتیتتوان
دانست ،چون نمیتوان تصور کرد که او صفت ندارد ولی موجودی در کنار موجودات دیگر استت.
گرفتاریهای اعتقادی – روانی انسان مؤمن از آنجا شروع میشتود کته ختدا را موجتودی در کنتار
موجودات دیگر به حساب میآورد .این تصور نادرست اصتل و استاس انستانوارانگتاری ختدا از
سوی مؤمنان است که آنان را به انواع مشکالت فلسفی و حتی بیماریهای روانی مبتال میستازد.
با این تصور نادرست ،ما انسانها صفات خودمان را بار آن خدا میکنیم و یکدفعه چشممان را باز
میکنیم و میبینیم آن خدا هم مثل ما غضب میکند ،انتقام میکشتد ،مثتل متا ختودی دارد ،غیتر
خودی دارد و هکذا .فکر میکنیم او بهصورت یتک فاعتل بیرونتی در جهتان و یتا در زنتدگی متا
دخالت میکند و چنین و چنان میکند ،ما را خوشبخت یا بتدبخت میستازد و چتون زنتدگی متا
همواره بهصورت تراژیک باقی میماند در برابر آن خدا حالت دوستی و نفرت توأمان پیدا متیکنیم،
با چنان خدایی چگونه سر کنیم.؟ اینجاست که عاقبت بیمارگونه میشو یم و عقیده بته ختدا ،کته
قرار بود مایۀ نجات ما شود ،مایۀ درماندگی و رنج و پوسیدگی ما میشود.
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پیشوایان دینی ما گفتهاند در مورد خدا نامها مطرح است نه صفتها .اسماء ح ٰ
سنی مطترح استت
متکلمان بادقتت
نه صفات .این دو با هم فرق دارند .متکلمان عوام از صفات خدا حرف زدهاند اما
ِ
و عقلگرا اگر هم از صفات خدا حرف زدهاند ،گفتهاند عین ذات اوست و وقتتی گفتنتد عتین ذات
اوست یعنی نمیشود خدا را توصی واقعی کرد .اما آن خداشناسان که معرفت باالتری نصیبشتان
ٰ
حسنی) دارد و نه صفات .عالم ،قادر ،حتی و ماننتد اینهتا
شده گفتهاند خدا نامهای زیبا (اسماء
نامهای خداست و نه صفات وی .از امام علی(ع) ،که امشب به یتاد او هستتیم ،در اولتین خطبتۀ
نهجالبالغه چنین نقل شده است« .أ َّول ِّالد ِین مع ِرفته و کمال مع ِرف ِت ِه َّالتص ِدیق ِب ِه و کمال َّالتص ِد ِیق
ِّ
ِّ
ات عنه ِلشتهاد ِِ کتل ِصتفة
ص له نفي الصف َّ ِ
ِب ِه تو ِحیده و کمال تو ِح ِید ِه ِاْلخ ِّالص له و ک َّمال ِاْلخ ِّال ِ
وف و شهاد ِِ کل موصوف أنه غیر الصف ِة فمن وص الله سبحانه فقتد قرنته و متن
آنها غیر الموص ِ
َّ
َّ
َّ
قرنه فقد ث َّناه و من ثناه فقد ج َّزأه و من ج َّزأه فقد ج ِهله و من أشار ِإلی ِه فقتد حتده و متن حتده فقتد
ع َّده» .من فکر میکنم ،در سخنان پیشوایان دینی ما ،این بلیغترین توصی از توحید است .ترجمۀ
ابتدایی آن چنین است :دین با خداشناسی آغاز میشود .کمال خداشناسی با تصدیق خدا حاصتل
میگردد .تصدیق کامل خدا عبارت است از توحید خدا .توحید کامل این است که رابطتۀ ختود را
با خدا خالص گردانی .کمال اخالص با خدا این است که هر صفتی را از او نفی کنتی ،چتون هتر
صفتی شهادت میدهد که آن غیر از موصوف است (دوگانگی در میان است) .پ هرک ختدا را
توصی کند (بگوید خدا چنین استت یتا چنتان استت) ،ختدا را قترین صتفاتش یتا قترین ختود
(توصی کننده) ساخته و هرک برای خدا قرین بسازد او را دوگانه کترده استت ،در کنتار او یتک
موجود دیگر قرار داده است و هرک چنین کند برای خدا اجزا قائل شده است (کته در پتارهای از
آن اجزا خدا با آن موجود دیگر شریک است و در پارهای دیگر از آن متمایز استت) و آن کت کته
ً
چنین میکند (درواقع) جاهتل بته خداستت .اصتال از او خبتر نتدارد و دربتارۀ یتک چیتز دیگتر
حرف میزند و خیال میکند دربارۀ خدا حرف میزند .و آن ک که جاهل باشد بته ختدا (و دربتارۀ
او سخن گوید) درواقع خدا را مورد اشاره قرار داده است (چیزی در ذهن خود درستت کترده و بته آن
اشاره میکند) و آن ک که به خدا اشاره کند (درواقع) او را محدود و متناهی ساخته استت و چنتین
کسی خدا را تعددبردار فر نموده است (چون آنهه محدود و متناهی است میتواند متعدد باشد).
اگر دقت کنیم ،خواهیم فهمید که بسیاری از ما اینطتور هستتیم .در ذهنمتان ختدایی هستت کته
ً
اوصاف دارد و نهایتا قابل اشاره و تعددبردار است .آدم به این انحراف توجه پیدا نمیکند مگر اینکه
در موارد خاصی برای خودر فراغتتی ایجتاد کنتد و بنشتیند فکتر کنتد آن ختدایی کته متن دارم
ً
دربارهار حرف میزنم و او را عبادت میکنم واقعا چه تصوری از او دارم؟ یک مقدار تأمل کنتد و
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درون خودر را بکاود .اگر چنین کند ،خواهد دید خدا در ذهن او هتم اوصتاف دارد و هتم قابتل
اشاره و تعددبردار است .اما چنانچه شنیدید امیرالمؤمنین میگوید کسی که چنین فکتر کنتد ،بته
خدا جاهل است و از او آ گاه نیست .ممکن است بپرسید پت تعبیترات العلتیم ،القتدیر ،الحتی،
القیوم ،المتعال ،الجبار در قرآن کریم چه معنا دارد؟ پاسخ این است که اینها استماء خداستت نته
صفات خدا .اینها اسم هستند از نظر قرآن کریم .ما با گفتن نام العلیم خدا را یاد متیکنیم و بته او
صاحب نام را به خاطر میآوریم و به او میاندیشیم
توجه میکنیم و هکذا .ما از طریق این نامها آن
ِ
چون او «کل الکمال» است و این نامها نمونههایی را نشان میدهند و مشت نمونۀ ختروار استت.
ما با تصور نمونههای کمال میتوانیم به تصور کمال مطلق نزدیک شویم .علم و حیات و قتدرت و
مانند اینها کماالت هستند .تنها از طریق این مفهومهاست که میتوانیم به سوی خدا روزنهای باز
کنیم.
در اینجا مطلبی را از یکی از محققان برجسته در علم کتالم استالمی برایتتان نقتل متیکنم .ایتن
شخص دانشمندی است به نام ولفسون .کتابی از ایشان به فارسی ترجمه شتده بتهوستیلۀ مرحتوم
آقای احمد آرام به نام فلسفۀ علم کالم .این دانشمند قبل از نوشتن ایتن کتتاب ،در کتتاب دیگتری
ً
رابطۀ الهیات و فلسفه در یهودیت و مسیحیت را بررسی کرده و بعدا در همین کتاب ،که نتام بتردم،
به فلسفۀ علم کالم اسالمی پرداخته است .ولفسون وقتتی دربتارۀ موضتوع صتفات ختدا ،کته در
کتابهای متکلمان مسلمان آمده ،بحث میکند و به تاریخ آن میپردازد به یک نکتۀ بستیار جالتب
اشاره میکند .او مینویسد در قرآن هیچ توصیفی از خدا به عمل نیامده است .اصطالح صتفت از
فعل وص به معنای توصی کردن و بیانکردن میآید که سیزده بتار بتهصتورت فعلتی و یتک بتار
اسمی «وص » در قرآن آمده است .شکل صفت برای خدا هرگز در قرآن بته کتار نرفتته
بهصورت ِ
است ...در قرآن ،فعل وص برای اشاره به چیزی است که مردمان دربارۀ خدا میگویند نه اینکته
قرآن دربارۀ خدا میگوید .در همۀ این موارد استعمال هم صفت چیتزی زشتت استت کته کتافران
نسبت به خدا میگویند .در قرآن ،خدا توصی نشده است ...1امتا اصتطالح «زیبتاترین نامهتای
خدا» به کار برده شده است (أ ّیما تدعوا فله األستماء الح ٰ
ستنی) .تعبیتر استماء حستنای ختدا در
چندین سوره از قرآن آمده است .در احادیث نبوی و غیر نبوی هم از  11اسم خدا سخن بته میتان
آمده است و در بعضی جاها از هزار و یک اسم ستخن بته میتان آمتده استت (در ادعیتهای کته

 .1ر.ک :ولفسون ،فلسفۀ علم کالم ،ترجمۀ احمد آرام ،انتشارات ٰ
الهدی.938 ،9218 ،
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بهخصوص در ماه مبارک رمضان خوانده میشود مثتل دعتای جوشتن کبیتر و دعتای جوشتن
صغیر مرتب به این اسمها برخورد میکنید).
معلوم شد که بحث صفات خدا را متکلمان مطرح کردهاند و در قرآن برای خدا صفاتی ذکتر نشتده
است .توجه به این نکتۀ مهتم توجته بته تاریخداشتتن عقایتد متکلمتان و عقایتد متتداول در میتان
مسلمانان هم هست و این موضوع بسیار حایز اهمیت است .عقاید ما همهار تاریخ دارد ،عقایتد
متکلمان تاریخ دارد ،عقاید عرفا تاریخ دارد ،عقاید فالسفه تاریخ دارد و توجهکردن به تاریخ این عقاید
و پیدایش این عقاید بسیار کمک میکند به فهم دین اسالم .روشن میکنتد بترای متا کته چگونته
ّ
عقیدهای در باب خاصی که فر بفرمایید در قرن ششم هجری در میان مستلمانها از مستلمات
ً
شناخته میشده در قرن سوم هجری اصال این عقیده وجود نداشته است و بالعک  .و یتا چگونته
در طول تاریخ تحول علوم در میان مسلمانها این اتفتاق افتتاده کته یتک مفهتوم برجستته شتده و
مفهومهای دیگر درستایه رفتتهانتد و یتا در شترایط دیگتر همتان مفهتوم دوبتاره برجستته شتده و
مفهومهای دیگری ناپدید شدهاند .تحوالت دینی و علوم دینی همینطور است .ایتن اشتتباه استت
که ما فکر کنیم تمام مفاهیم اعتقادی و یا کالمی و یا فقهی و ،...کته متا اآلن زیتر بمبتاران آنهتا
هستیم ،در طول تاریخ استالم همیشته بته همتین شتکل وجتود داشتته استت .عقایتد موجتود در
کتابهای تفسیر ،کتابهتای کالمتی ،کتابهتای فلستفی ،کتابهتای عرفتانی و ماننتد اینهتا
بهتدریج پیدا شده است .توجه به این نکته بسیارمهم است که ما را قادر میکند از زیر ختروار ایتن
مفاهیم تاریخی سرمان را قدری بیرون بیاوریم و ببینیم که در آغاز ،دعوت اسالم چه بوده استت در
عصر رسول خدا(ص) چه بوده است و بعدها چه چیزهایی پیدا شده و این تحول چگونه سیر کرده
است .من خیلی خوشحالم که در این سالهای اخیر یتک اثتر بستیار نفتی بته فارستی ترجمته
میشود .من خودم وقتی دست زدم به ترجمۀ این اثر ،اما چون کار بستیار ستنگین و طتوالنی بتود و
مانع مطالعات دیگر من بود آن را متوق کردم .این اثر یک کتاب چهار جلدی است که دربتارۀ تتاریخ
تکو ین عقاید اسالمی و ارتباط آنها با تحوالت اجتماعی تا اواسط قترن ستوم هجتری نوشتته شتده
است ،همان قرنهایی که ریشۀ سنت دینی فعلی ما در آنها بسته شتده استت .ایتن کتتاب تتألی
دانشمند بسیار برجستهای است به نام آقای پروفسور فان اس .این شخص آلمانی است و کتاب را
هم به آلمانی نوشته است .چند سال پیش جمهوری اسالمی ایران برای نگتارر آن کتتاب جتایزهای
به نویسندۀ آن کتاب اهدا کرد .من هم از داوران دریافت جایزه برای آن کتاب بودم .چهتل ستال ایتن

نام خدا و یاد خدا (بخش اول) | 91

آدم زحمت کشیده برای این کتاب 1.این مجموعه چکیدۀ چهل سال تحقیقات اوست در چهتار ٰ
التی
پنج هزار صفحه .وی در مقدمۀ کتاب مینویسد من خوشحالم که این کتتاب را مینویستم ،چتون از
طریق این کتاب روشن خواهد شد که اعتقادات مسلمانها هم تاریخ دارد و این مسألهای بسیار مهتم
2
است.
مطلب بعدی این است که وقتی توصی خدا ناممکن است ،با او چگونته میتتوان ارتبتاط برقترار
کرد؟ آنهه از قرآن مجید و سخنان و اعمال پیشوایان دینی ما برمیآید این است که میتوان ختدا را
با نامهایش خواند .خدا خواندنی است ،تجربهکردنی است و پ از آن خدا روایتکردنتی استت،
میشود خدا را روایت کرد یعنی میشود گفت خدا چه میکند .میشود گفت خدا با من چته کترد،
میشود گفت سرگذشت من با خدا چه بود ،میشود گفت خدا با دیگران چه کرد .میتوان افعالش
را حکایت کرد ،ما در زندگی انسانیمان خیلی وقتها حکایتها داریم ،گتاهی بتهطتور ستاده بته
کسی میگوییم تعری کن برایم که چه به سرت آمد و او مینشیند وسرگذشتش را تعری میکنتد
ً
و مثال میگوید« :من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد».
روایت و حکایت خدا مطرح است و نه توصی او .کل مثنوی موالنا یک حکایت است ،چنانکه
خود در آغاز آن گفته است:
بشنو از نی چون حکایت میکند

از جداییها شکایت میکند

3

همهنین میتوان با خدا حرف زد ،میتتوان بته او امیتد و اعتمتاد داشتت ،میتتوان بتا او وحشتت و
اضطراب تنهایی را برطرف کرد .این رابطهها و امثال اینها را با خدا میشود برقرار کترد .متا در عتالم
انسانی خودمان وقتی با یک «شخص» ارتباط پیدا میکنیم ،با «تو» و یا «او» ارتباط پیدا میکنیم نته
ً
با «آن» .ارتباط با خدا نیز از این قبیل است .همانطور که قتبال درمقالتۀ «قرائتت نبتوی از جهتان»
نوشتهام ،قرآن هم حکایت افعال خداست ،روایت خداستت و نته توصتی ختدا ،قترآن «ختدا چته
میکند» را مطرح کرده است نه صفات خدا و خدا چیست را .نهتنهتا قترآن ،بلکته زبتان همتۀ ادیتان
ابراهیمی زبان حکایت و روایت است .شما به عهد عتیق هم مراجعه کنید همینطور استت بته عهدد
جدید هم مراجعه کنید همینطور است .این کتابهتا روایتت استت .زبانهتای دیگتر در ایتن
1. Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: Eine Geschichte des religiösen Denkens im
 .3مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت اول.

frühen Islam, De Gruyter, Berlin, 1991–1997.
2. Theologie und Gesellschaft, Frontmatter.
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کتابها در خدمت چارچوب کلی این زبان روایت قرار دارد .ادعیۀ مفصل متا مستلمانها هتم
همینطور است ،دعاهای معروف را اگر مطالعه کنید ،خواهید دید اینهتا یتا روایتت استت یتا
خواندن و یا مکالمه و نه توصی .
مطلب دیگر این است که این روایت و خوانتدن ختدا ،ستؤالکتردن از ختدا ،حترفزدن بتا ختدا،
شکرکردن خدا ،و ...اینها چگونه در ما انسانها شکل میگیترد و بتهاصتطالح خاستتگاه اینهتا
ً
درهستی ما کجاست .البته اگر تأمل کنیم ،دچار این سؤاالت میشتو یم و گرنته همتۀ متا معمتوال
تحت تأثیر تربیتها یا تقلیدها هم ختدا را میختوانیم و هتم او را شتکر متیکنیم ،امتا آیتا تقلیتدی
ً
شکرکردن شکر است؟ برحسب عادت ،شکرکردن شکر است؟ کجا واقعا آدم با خدا حرف میزند
ً
ً
و کجا واقعا خدا را شکر میکند؟ کجا واقعا حکایت و روایتت افعتال خداونتد را میکنتد؟ آختر،
اینها هم صحیح و غیر صحیح دارد ،صادق و کاذب دارد ،منتها صادق و کاذب اینها نوع دیگری
است و غیر از صدق و کذب منطقی است .ما کجا راست میگوییم وقتی میگوییم «به نام ختدا»
و کجا آن را دروغ میگوییم .در آغاز سخن« ،به نام خدا» گفتتن یتک عمتل انشتایی استت و نته
ِاخباری ،اما پرسش مهم این است که همین عمل انشایی صدق و کذبش چگونه معلتوم میشتود؟
پاسخدادن به این پرسشها برای سالمت روانی ما خیلی مهم است؛ برای اینکه خودمان کتاله ستر
خودمان نگذاریم خیلی مهم است؛ برای اینکه دیگران و حکومتها به نام دین سر ما کاله نگذارند
ً
خیلی مهم است .ما باید این مسائل را تحلیل کنیم تا نهایتا به یک اقتناع عقالنی و وجودی برسیم
ً
که بله من واقعا دارم با خدا حرف میزنم من دارم خدا را میخوانم .این اقتناع به ما سالمت روانتی
میدهد و از آن مسمومیتی که در آغاز سخن گفتم متا را بیترون متیآورد .تکلیت متا باخودمتان و
جهان و دیگران روشن میشود.

نام خدا و یاد خدا
(بخش دوم)

1

امشب سخنان من دنبالۀ سخنانی است که در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان گفتتم .آنهته در آن
شب گفتم تعری و توضیح مختصری بود از نام خدا و آنهه امشب میگویم مربوط میشود به یتاد
خدا .در جلسۀ قبل گفتم اصرار بر تصور غیر قابل قبول از نتام ختدا دو پیامتد نتاگوار دارد .پیامتد
ناگوار اول ازخودبیگانهشدن انسان و حتی بیمارگونهشدن انسان استت ،ایتن احستاس استت کته
موجودی به نام خدا مزاحم انسان و مانع شکوفایی و مانع تصمیمگیری انسان است و او را ازخودبیگانه
میکند .بسیاری از اشخاص را میبینیم که چنین هستند .بسیاری از جوانان را متیبینم کته وقتتی
ً
نام خدا را میشنوند گو یی نام یک مزاحم به میتان میآیتد کته دائمتا از ستوی ختانواده ،جامعته و
حکومت گفته میشود باید به آن مزاحم ایمان داشته باشید .پیامد ناگوار دیگر ایتن استت کته ایتن
تصور غیر قابل قبول میتواند ابزاری شود در دست انسانها و حکومتها برای استفادۀ ابتزاری از
آن در جهت منافع گروهی و سیاسی نامشروع که در این صورت سالمت سیاست از بین میرود و
مشکالت پیهیدۀ بیشتری برای جامعهها به وجود میآیتد .بنتابراین تحریت شتدگی نتام ختدا دو
عاقبت ناگوار دارد :فردی و اجتماعی .این مقدمهای بود که در جلسۀ گذشته گفتم و گفتم بتر ایتن
اساس باید کوشش کنیم تا بهدقت بفهمیم وقتی میگوییم خدا ،چه مفهومی از آن اراده میکنیم.
 .1سخنرانی شب  39رمضان 9281ر در حسینیۀ ارشاد.
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گفتم نام خدا خیلی گن و مبهم است .چهبسا انسان تصور میکند این نام خیلتی معنتای روشتن
ً
دارد ،اما وقتی از او بپرسند دقیقا چه میفهمی تحت نتام ختدا ،بته تأمتل فرومتیرود و احستاس
میکند نمیتواند بهدرستی معنی کند آن را .ممکن است بگوید خدا یعنی خالق عالم امتا اگتر از او
باز بپرسید خالق عالم یعنی چه ،از توضیح کافی عاجز میشود و یا اگر توضیح دهد ،یتک توضتیح
ً
انسانوار میدهد یک خدای انسانگونه را برای شما تعری میکند ،مثال میگوید :همانطتور کته
هر ساعتی سازندهای و هر بنایی بناکنندهای دارد ،این عالم هم سازندهای و بناکننتدهای دارد؛ ایتن
یک تصور انسانوارگونه از خداست .در اوایل زندگی ،انستان متوجته نمیشتود چنتین تصتوری از
خدا چه عواقبی ممکن است داشته باشد اما وقتی مقداری فکترر رشتد پیتدا میکنتد ،مقتداری
کتاب میخواند ،مکتبهای فلسفی را مختصری مطالعه میکنتد یتا در رونتد سیاستت مشتارکت
میکند و از پیچوخمها و مشکالت سیاست آ گتاه میشتود و بتا مستئلۀ حقتوق انستان و آزادی و
کرامت انسان و مانند اینها برخورد میکند و یک ارزیابی مجدد میکنتد ،از آن عقایتد ابتتدایی و
عامیانۀ خودر میبیند دیگر اینها برایش قابل قبول نیست .دیگر خدا بهعنوان سازندۀ عالم مثتل
سازندۀ ساختمان و سایر احکام دینی مبتنی بر آن برایش قابل قبول نیست .هر نامی یکبار معنایی
و مفهومی دارد که در طول تاریخ پیدا میشود و در روند زنتدگی اجتمتاعی و فتردی انستانها اثتر
میگذارد .هروقت آن نام به میان آورده میشود آن بار معنایی و مفهومی و آن تجربههای تلتخ و یتا
شیرین و آن احساسهای شکوفایی یا اختناق ،که همراه آن نام بوده ،همۀ اینها سوار دور آدمتی
میشود و سنگینی میکند بر انسان .تصحیح بار معنایی و مفهومی هرنامی درواقع تصحیح تصتور
صاحب نام است .اگر خدا گفته شد و از این نام عشق و محبت و بخشایندگی و شکوفاشدن
از آن
ِ
و شکوفاکردن به ذهنها آمد این خدا و ارتباط با او آزادیبخش و معنادهندۀ زندگی انسانی استت.
اما اگر از نام خدا تحمیل و ساکتشدن و نپرسیدن و تقلید کورکورانه و تحمتل تجربتۀ ستتم و امثتال
اینها به یاد آمد ،این خدا و ارتباط با او مزاحم انسان است و انسان در برابر او موضع منفی میگیرد.
در شب قبل گفتم تصورات انسانگونه از خدا صحیح نیست و ما نمیتوانیم خدا را توصی کنتیم و
به او احاطه پیدا کنیم و گفتم اما میتوان خدا را تجربه کرد و او را روایت کرد ،میتوان او را خوانتد،
میتوان با او مأنوس شد ،میتوان از او سؤال کرد ،میتوان به او شکایت کرد ،میتوان به قضتای او
راضی شد ،میتوان به او توکل کرد ،میتوان عاقبت همۀ امور را به خدا واگذار کترد ،میتتوان از او
استعانت و هدایت طلبید و هکذا .همهنین گفتم انسان میتواند تجربههایی را که با خدا دارد برای
دیگران بیان کند و کار پیامبران همین بوده که تجربههایی را که با خدا داشتتند بتا دیگتران در میتان
گذاشتند و دیگران را از آن تجربهها آ گاه کردند و آنان را به ارتباط با خدا دعوت کردند .تعبیر آنهتا
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این بود که خدا با من چه کرد و چه میکند ،با جهان چه میکند ،با اقوام چته میکنتد بترای آنتان
افعال خدا و نامهای خدا ،که نماد آن افعال میباشد ،مطرح استت .گفتتم تنهتا تعلیمتات دینتی و
اصول عقاید خواندن و مثل فرمولهای ریاضتی یتادگرفتن دردی را دوا نمیکنتد و ممکتن استت
ً
انسان بعدا به این تجربۀ تلخ برسد که این چیزهایی که خوانده شده جواب نمیدهد.
حاال باید توضیح دهم خاستگاه این ارتباطها با خدا و این یادکردنهای خدا بته شتکلهای گونتاگون
ً
در انسانها چیست .ما میدانیم که چهچیز سبب میشود تا برویم و مثال شیمی و یا فیزیک بختوانیم،
ما اینها را میخوانیم تا نیازهایی را که ما انسانها داریم و با این علوم برطرف میشود بترآورده شتوند.
پزشکی میخوانیم برای اینکه اگر پزشکی نختوانیم ،بیماریهایمتان را نمیتتوانیم عتال کنتیم ،علتوم
تغذیه میخوانیم برای اینکه به غذاشناسی احتیا داریم و ...خاستگاه حرکت بهسوی این دانشها و
این فنون در انسانها معلوم است و آن نیازهای انسان است .حتاال میتتوان پرستید خاستتگاه طلتب
رابطه با خدا در انسانها چیست .چه اتفاقی میافتد و چه عللتی بته وجتود میآیتد و کتدام زمینتهها
دست به دست هم میدهند و فعال میشوند تا اینکه نام خدا در میان انسانها به شتکلهای مختلت
مطرح میشود (تاریخ خداباوری بسیار پر پیچوخم و طوالنی و متنوع استت .توصتیه متیکنم کتتاب
سودمندی را که در سالهای اخیر ترجمه شده مطالعه کنید .این کتاب تاریخ خدداباوری نتام دارد کته
بهوسیلۀ آقای خرمشاهی و آقای سالکی ترجمه شده و در انتشارات مرکتز پووهشهتای فرهنگتی و
علمی به چاپ رسیده است).
روانشناسی دین یک شاخۀ علمی جدید است که شاید دو قرن بیشتتر از پیتدایش آن نمیگتذرد.
دانشمندان متعددی در این زمینه کار کردهاند .روانشناسی دین این مستأله را بررستی میکنتد کته
انسانهای خداباور در روانشان و درونشتان چته میگتذرد حتاالت اینهتا چیستت ،ارتبتاط ایتن
حاالت روانی با حالتهای دیگر این انسانها چیست ،در چه شرایطی خداباوری تشدید میشتود
در درون انسان و در چته شترایطی تضتعی میشتود و ماننتد اینهتا .ایتن مطالتب یتک سلستله
بحثهای روانشناسانه است نته فلستفی و نته کالمتی .مهتم ایتن استت کته روانشناستی دیتن
نمیخواهد جای فلسفۀ دین یا کالم و الهیات بنشیند و بگوید مسئلۀ خدا و خداباوری تنها همتین
چیزهایی است که ما در روان انسانها میبینیم و اصتالت دیگتر نتدارد .در اینجتا متن چنتد تتا از
نظریتتات آنهتتا را خیلتتی بتتهاختصتتار ع تر متتیکنم و ستتپ نظتتری را مطتترح متتیکنم کتته
ً
خصوصا عرفای ما یا فیلسوفان عرفانمستلک متا در ارتبتاط بتا همتین مطلتب گفتهانتد و ریشتۀ
سخنان آنها هم در خود قرآن کریم است .من روشم در این قبیل بحثها این است کته اطالعتات
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و توضیحات را در اختیار شنوندگان میگذارم تا خودشان تصمیم بگیرند .من تلقین عقیده نمتیکنم
به کسی .حتی این قبیل سخنرانیها و جلسات را کالس تلقی میکنم و نه جلسات «تبلیغ».
پارهای از روانشناسان میگویند تحقیقات ما نشان میدهد در انسانها غریتزهای وجتود دارد کته
میتوان از آن با «غریزۀ خداباوری» نام برد ،البته این یک نظر است و موافق و مخال دارد .اینها
میگویند کودک وقتی رشد میکند ،آ گاهیای در او آشکار میشود که خودبتهختود بترای او ایتدۀ
خدا مطرح میگردد .نظر دیگر ایتن استت کته ختداباوری بته وجتدان انستان مربتوط میشتود و
بهاصطالح خداباوری نتیجۀ صدای وجدان اخالقی آدمی استت؛ همتان مرکتز کته متا آن را مرکتز
دریافتهای اخالقی تلقی میکنیم .وقتی به کسی ستم کنیم ،میگوییم وجدانم آزارم میدهتد و یتا
وجدانم فالن عمل را اجازه نمیدهد .گویی جایی در وجود آدمی هست که پایگاه اختالق و ارزر
است .بحثهای زیادی در روانشناسی شده که معنای وجتدان چته میتوانتد باشتد ایتن عتده از
روانشناسان میگویند خداباوری نتیجۀ صدای وجدان اخالقی آدمی است .انسان صدای وجدان
خودر را که میشنود تجربه میکند که صدای خدا را میشنود خدا از وجدان آدمی سر برمتیآورد
این هم یک نظر است .عدۀ دیگر میگویند مطرحشدن مسئلۀ خدا برای انسان یک جبر عقالنی و
معرفتی ضروری است؛ به این معنی که انسان در رونتد رشتد عقالنتی بته مرحلتهای میرستد کته
ً
تجربه میکند ازلحاظ عقلی مجبور است از وجود خدا بپرسد و دربارۀ خدا بیندیشتد ،او متثال بته
جهان نگاه میکند و یا در خود تأمل میکند و به این فکر میافتد که ریشه و علتالعلتل چیستت،
مبدأ و سرچشمۀ هستها چیست ،یا میپرسد راز جهان چگونه باید گشوده شود و به قول حافظ:
چیست این سق بلند سادۀ بسیار نقش

زین معما هیچ دانا در جهان آ گاه نیست

انسان بته مرحلتهای میرستد کته جهتان بترایش راز دیتده میشتود .اینهتا جبرهتای عقالنتی و
معرفتیاند .شالیرماخر ،1فیلسوف و متکلم معروف پروتستان ،میگوید هتر انستان در درون ختود
«احساس وابستگی مطلق به خداوند» را تجربه میکند .این نظر هم مبدأ بسیاری از بحثها شده
است .یک نظر دیگر را هم عر میکنم که مربوط به روانشناس مهم و معروفتی استت بته نتام
کارل گوستاو یون او میگوید :داستان از این قرار است که انسان عالوهبر یک ناخودآ گاه فردی،
یک ناخودآ گاه جمعی هم دارد و مسئلۀ خدا از آن ناخودآ گاه جمعی انسانها نشتئت میگیترد .در
آن ناخودآ گاه جمعی صوری هست ،ایدههایی هست ،خاطرات ازلی هست ،خدا هست .آنهته از
1. Schleiermacher
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روانشناسان دین در اینجا نقل کردم نمونههایی از آرای آن روانشناسان استت کته بتا دیتن نستبت
همدالنه داشتهاند.
خداباوری انسان مسئلۀ دیگری را مطرح کردهاند که من آن را هم
اما عرفای بزرگ ما در باب منشأ
ِ
خدمت شما عر میکنم و توضیح میدهم .این عارفان میگویند هتر انستانی از طریتق هستتی
خودر از هستی خدا باخبر است .مسئلۀ اینهتا مستئلۀ «بتاخبربودن» استت .در ایتن مقتام ،هتیچ
واژهای بهتر از «خبر» نیست .ما هتر کتداممان از هستتی خودمتان خبتر داریتم ،آگتاهیم از هستتی
خودمان .عرفا میگویند انسان از طریق آگاهی به هستی خودر از «هستی مطلق» (خدا) هم آ گتاه
است .وقتی از هستی خودر خبر دارد از خدا هم خبر دارد .باخبری ما از خودمان ما را از وجتود
مطلقی که ما حصهای از آن و قطرهای از آن هستیم باخبر میکند .یک مثال برایتان عر کتنم،
شاید بیشتر شما در دریا شنا کردهاید که خیلی هم لتذتبخش استت .انستان وقتتی در دریتا شتنا
ً
میکند ،آنهه در قلمرو تصرفات اوست و جایگاه شنای او را تشکیل میدهد مثال همان  422متر
یا  122متر مکعب آب است که او در آن آشنا میکند ،اما درست از همین طریق این انسان با همۀ
دریا در وحدت اتصالی قرار دارد و با دریا متصل است .بهصتورت تشتبیه معقتول بته محستوس،
ارتباط انسان و خدا گویا چنین است و انسان از طریق هستی خودر با هستی مطلتق در ارتبتاط
ً
واقعی قرار دارد .اصال خدا از انسان غایب نیست و همیشه با انسان است .نته اینکته انستان بایتد
جستوجو کند تا خدا را پیدا کند .البته نه در مفهوم انسانانگارانه ،آنطور که انسان در کنار انسان
است و نه آنطور که موجود دیگری در کنار ماست.
هرک هستی محدود خود را تجربه میکند ،هستی مطلق را هم تجربه میکند و هتیچگتاه هستتی
محدود بهتنهایی قابل تجربه نیست .ممکن است بگو یید اگر اینطور است پ بایتد مستئلۀ ختدا
ً
مسئلۀ کامال واضحی باشد و باید ما همیشه به یاد خدا باشیم و خدا را در کنارمان بیتابیم ،همیشته
این تجربه را داشته باشیم که هستی من قطرهای از آن هستی استت و متن وقتتی هستتی ختودم را
ً
تجربه میکنم آن هستی مطلق را تجربه میکنم ،درحتالیکته وضتع متا معمتوال اینطتور نیستت.
ً
عارفان بزرگ این پرسش را پاسخ دادهاند .آنان میگویند ما از هستی خودمان هتم معمتوال بتاخبر
ً
ً
نیستیم؛ یعنی معموال ما خودمان را فرامور میکنیم .خصوصا در متواقعی کته بتهشتدت سترگرم
کاری هستیم بهکلی از خودمان غافل میشتو یم .امتا اگتر بته ختود آیتیم و فراغتت یتابیم ،متوجته
میشو یم که خودمان خودمان را داریم و خودمان پیش خودمان حاضریم؛ یعنی آ گتاه میشتو یم از
خودمان .ما همیشه خودمان را پیش خودمان داریم اما همیشه از این واقعیت آ گتاه نیستتیم و از آن
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غافل میباشیم ،چون حواسمان سراغ هزار مسئلۀ دیگر میرود .عارفان میگویند داستان انسان و
خدا هم همینطور است .آفت انسان غفلت از خداست و به همین جهت میگویند کار انسان باید
این باشد که خدا را «یاد» کند و این همان «ذکر» است که در قرآن مجیتد فتراوان روی آن تأکیتد
شده است .انسان باید کوشش کند آنهه را بهصورت معمولی مورد غفلتش است در درون خودر
از طریق یادآوری حاضر کند و به تعبیر صحیحتر حضور او را از نو بیابتد .انستان در مقتام تکامتل
ً
معنوی باید مرتبا یاد خدا کند .استدالل برای اثبات خدا فلسفه و کالم و علم استت ،امتا خوانتدن
برهانهای اثبات صانع و این قبیل چیزها راه بهسوی خدا نمیگشاید .خدا یادکردنی است.
در روند زندگی ما گاهی پیش میآید که انسانی را جایی دیده و شناختهایم و با او دوست و متأنوس
ً
شدهایم و سوابقی پیدا کردهایم اما مثال چند سال ،دیگر او را ندیدهایم و فاصلۀ زمانی طوالنی میتان
ما و او اتفاق افتاده به طوری که دیگر از او غافل بودهایم .اگر ما ،به هر علت ،دوباره آن شتخص را
یاد کنیم ،این یادکردن مسبوق به تماس و شناخت حسی تجربی بیرونی ماستت کته ستالها قبتل
اتفاق افتاده بود و حاال من یاد میکنم او را .روی سن گور پارهای از اشتخاص اشتعاری بتا ایتن
مضمون نوشته میشود:ای زندهها ،ما را یاد کنید ما سالها با شما بودیم .باید گفت خدا را یادکردن
از این قبیل نیست .انسان با شناخت حسی ،تجربی بیرونی ،دیدن ،شتنیدن و افتتوخیزکتردن بتا
خدا آشنا نشده تا یادکردن او هم مانند یادکردن یک انسان فرامور شده باشتد .بتۀادآوردن ختدا از
همان طریق ممکن میشود که شناختن خدا از آن طریق امکانپذیر شتده؛ یعنتی از طریتق وجتود
خود ما و خود ما و از طریق هستی خود ما .یادآوری خدا در درون خود ما باید اتفتاق بیفتتد .او از
بیرون به یاد آورده نمیشود چون او همیشه در درون ماست.
یک انسان هرقدر کماالت داشته باشد ،درست به همان اندازه هم میتواند ختدا را بشناستد و او را
یاد کند و نه بیشتر .اگر انسان بهرهمند از علم باشد ،که یک کمال است ،از کمال علمی خدا آ گتاه
میشود ،اگر انسان عشقورز باشد از عشقورزی خدا آ گاه میشود ،اگر بخشاینده و رحتیم باشتد
از بخشایندگی و رحمت خدا آ گاه میشود ،اگر خالق و آفریننتده باشتد از خالقیتت و آفریننتدگی
خدا آ گاه میشود و هکذا در نقطۀ مقابل ،انسان جاهل یا کینهورز و حسود یا خودخواه و زورمتدار
برای خود خدایی میسازد که همین صفات ناشایست را دارد .او چون خود از صفات کمتال آ گتاه
ً
ّ
نیست ،از «کمال کل» یعنی خدا واقعا باخبر نمیشود .این آ گاهشتدن استت نته کتتابخوانتدن.
انسان هرقدر دربارۀ عشق و محبت کتاب بخواند ،نمیفهمد عشق و محبت چیست ،مگتر اینکته
کسی به او عشق و محبت را بهشاند و او بهشد و یا اینکه عشق و محبتت از درونتش بته علتتی
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سرازیر شود؛ یعنی خود عاشق شود .با اینهاست که انسان میفهمد عشق و محبت یعنی چه .در
روانشناسی کودک سخن بسیار خوبی هستت ،میگوینتد :کودکتانی کته از متادر و پتدر محبتت
نمیچشند پ از بزرگشدن نمیتوانند به دیگران محبتت بورزنتد .کستی میتوانتد محبتت را بته
دیگری منتقل کند که به او محبت چشانده شده است ،اینها مستائل درونتی استت ،چشتیدنی و
ممارستی و آ گاهشدنی است ،جوشیدنی است ،تجربهکردنی است .رابطۀ انستان و ختدا هتم ایتن
چنین است .ما انستانها متناستب بتا ظرفیتت وجتودی خودمتان از ختدا و کمتاالت ختدا آ گتاه
میشو یم .بذر خدایی در خودآ گاهی ما رشد میکند .استدالل فلسفی برای این استت کته اگتر در
ساختار عقالنی انسان شبههها و پرسشهایی به وجود آید ،آنها پاسخ بیابند .عارفان بزرگ به متا
میگویند که خدا را یاد کنید تا خدا از درونتان بجوشد .انسان باید مقدمات این جوشیدن را فتراهم
کند تا این حادثه اتفاق بیفتد که یکی از مهمترین آن مقدمات فراغت استت .انستان بایتد فراغتتی
ً
داشته باشد تا از خودر آ گاه شود و از طریق آ گاهشدن از خود از خدا آ گاه شود .متا معمتوال ایتن
فراغت را نداریم .باید وقت گذاشت باید فرصت به وجود آورد ،بایتد حفتاری کترد ختود را و ایتن
حفاری وقت الزم دارد .ما برای تربیت فرزندانمان وقت نمیگذاریم بعد میبینیم آن جور که شتاید
و باید فرزندانمان رشد و کمال پیدا نکردهانتد و آن وقتت میگتوییم چترا اینهتا اینجتوری از آب
درآمدهاند! جوانان اهل تأمل به این مسأله توجه کنند که انسان برای تربیت خودر هم بایتد وقتت
بگذارد .اینکه آدم تصور کند میتواند هرگونه زندگی کند و در هر شرایطی همرن جماعت شتود و
ً
در تمام اوقات غرق در مشغولیتهای روزانه گردد ،ولی انتظار داشته باشتد کته متثال بتا خوانتدن
کتاب و مقاله مسئلۀ خدا برایش حل شتود ،ایتن تصتور درستت نیستت .پیتامبر استالم ،کته کتار
اصلیار دعوت به توحید و نشر توحید است ،فرمودند من برانگیخته شدهام تتا مکتارم اختالق را
کامل کنم ،چون تا خلقیات عو نشود انسان از خود آ گاه نمیشود و از خدا هم آ گاه نمیشود.
میدانید در معارف دینی ما خیلی تأکید شده روی تهجد و نماز شتب آن هتم در ثلتث آختر شتب.
اهمیت شببیداری اختصاص به اسالم ندارد در پارهای از ادیان دیگر هم شب داستتانها دارد .در
عرفان اسالمی ،شب داستانها دارد .یکی از دانشجویان من در دورۀ فوق لیسان رستالهای زیتر
نظر من گذراند تحت عنوان «شب در نظر عرفا» .نظرهتا و اشتعار عرفتا را دربتارۀ شتب جمتع و
تحلیل کرده بود .مسأله این است که انسان در شب مشغلههای روزانته را نتدارد و یتک قتدری در
درون خودر است و از خودر بیرون نپریده است .متا در روز از ختود بیترون میپتریم و پرتتاب
میشو یم به هزارجا .در خودمان نیستتیم .یکتی از اهتل ایتن قبیتل تمرینتات تشتبیهی میکترد و
میگفت یک برگ گل ،در داخل یک لیوان پر از آب ،موقعی تهنشین میشود و در ک لیتوان قترار
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ً
میگیرد که آب لیوان کامال آرام باشد .متا انستانها در شتب آرام میگیتریم و تتهنشتین میشتو یم.
خودمان در خودمان هستیم و پرتاب نشدهایم به بیترون .آن وقتت استت کته خودمتان خودمتان را
میتوانیم کش کنیم ،اعماق خودمان را بکاویم ،چون مشاغل و عوامل بیرونی ما را نمیکشتد بته
این طرف و آن طرف .اینکه توصیه شده در ثلث آخر شب به مناجات و رازونیتاز بپردازیتد بتا ختدا
سخن بگویید به همین جهت است که در آن ستاعت فراغتتی حاصتل استت و در آن فراغتت آدم
میتواند احساس کند که توسعۀ معنوی پیدا میکند ،افق وجودر گسترده تر میشود ،از هر گوشۀ
وجودر صدایی شنیده میشود و روزنهای باز میگردد ،آنهه به خاطر نمیآمد به ختاطر میآیتد از
دامنۀ «غیب» کاسته میشود و به دامنۀ «شهادت» افزوده میگتردد .خالصته اینکته ختدا در هتر
شرایطی به یاد نمیآید و از درون آدم نمیجوشد .در قرآن مجید دهها بار این تعبیر «ذکتر» بته کتار
ّ ً ً
رفته است و گفته شده« :اذکروا الله ِذکرا کثیرا» خدا را زیاد به یاد بیاورید خیلی زیاد .خواننتده در
بدو نظر میگوید یعنی چه خدا را خیلی زیاد به یاد آورید .در آیۀ دیگر آمده «قل ما یعبتأ ِبکتم ر ِّبتي
لوال دعاؤکم»[بگو پروردگار من به شما اعتنا نمیکند اگر او را نخوانید] (فرقتان .)11 :متا تصتور
میکنیم در هر شرایط خدا برای ما حاضر است در هر شرایط راهی از ما بهسوی خدا باز است .نته
اینجور نیست در بسیاری از شرایط ما در غفلتیم و باید پردۀ غفلت را کنار بزنیم و ختدا را بختوانیم
و بخوانیم و بخوانیم تا نداهای ما نتیجه دهد و خدا از درون و بیرون ما خودر را به ما نشان دهد.
ختود
اما ازته دل بخوانیم نه اینکه فقط با زبان بخوانیم .این گونۀ خواندن از کسانی ساخته است که ِ
آنها واجد کماالت معنوی هستند ،آنها درواقع ،به هنگام این خواندن ،کماالت وجودی ختود را
وسعت میبخشند و تجربۀ این وسعتیافتن عین تجربۀ کماالت الهتی و هستتی خداونتد استت.
کسی میتواند از مراتب علمی یک دانشمند بسیار برجسته اطالع پیدا کند که ختودر قستمتی از
عالم خبردار شود ،غافل و فاقد کمتاالت معنتوی هتم
آن دانش را داشته باشد ،جاهل نمیتواند از ِ
نمیتواند از خدا باخبر بشود .در قرآن کریم گفته شده که خود قرآن ذکر است و یا «تذکره» استت
قرآن یادکردن خداست قرآن در درجۀ اول ذکر پیامبر است و بعد مایۀ ذکر متا میشتود .ایتن قترآن
عین یادکردن خدا بهوسیلۀ پیامبر است با امداد (وحی) خدا .دربارۀ کتابهای ستایر پیتامبران هتم
َّ ّ
التذکر ٰی تنفتع
در قرآن گفته شده آنها هم ذکر بودهاند .در مورد دیگری از قرآن آمده« :وذکتر ف ِتِن ِ
المؤ ِم ِنین» (ذاریات )11 :آن چیزی که به مؤمنان نفع میرساند یادکردن خداست.
جمعبندی سخنانم این است که داستان رۀابی انسان به خدا رۀابتی انستان بته موجتودی بیترون از
خودر و غیر از خودر نیست .اینطور نیست در یک جایی باید خدا را پیدا کنیم خدا همیشه بتا
هستتی محتدود آدمتی قطترهای
انسان است ،اما نه آن خدای انسانوار که از آن گریز باید داشت.
ِ
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است از هستی نامحدود خداوند .ما فرزند خداییم و همیشته در دامتن و در آغتور ختداییم ،امتا
نمیدانیم که در آغور خداییم .ما جدا نیستیم از خداوند .اینجا عرفا سخنان بستیار بلنتدی دارنتد
که فرصت پرداختن به آنها نیست .پ عرفا نظرشان این است که ریشه و پایه و مایۀ مطرحشدن
خدا و ذکر خدا و سخنگفتن با خدا و امید و اعتماد به خدا و هرچه از ایتن قبیتل استت در درون
خود انسان است .یادکردن خدا این نیست کته بتا ایجتاد سروصتدا و غوغاستاالری همتهجا را در
ً
جامعه پر از نام خدا کنیم ،ولی عمال دنبال منافع نامشروع دنیوی خودمان باشیم!

معنای دعا در قرآن
ّ
تادع ع ّ ِنتتي فت ِتِ ِني ق ِریتتب أ ِجیتتب دعتتوِ الت َّتداع ِإذا
در قتترآن ک تریم آمتتده استتت« :و ِإذ َّا ستتألک ِعبت ِ
ِ
دع ِان فلیست ِجیبوا ِلي ولیؤ ِمنوا ِبي لعلهم یرشدون» (بقره.)981 :
بتته مناستتبت شتتبهای قتتدر ،ک ته ب ترای مستتلمانان بتتیش از هرچیتتز بتتا مفهتتوم دعتتا در ارتبتتاط
است ،میخواهم دربارۀ معنای دعا در قرآن صحبت کنم .در جامعتۀ متا ،اوضتاع و احتوال سیاستی
و اجتماعی سبب شده تا عدۀ زیتادی از هتر آنهته رنت دیتن و ختدا دارد دلزده و متأیوس شتوند.
فکر میکنم علت چنین وضعی آن استت کته ایتن مفتاهیم در جامعتۀ متا بتهصتورتی خشتن و غیتر
قابل قبول مطرح میشوند و با تجربههایی مخرب همراه شدهاند .ما امروز نیاز شدید داریم از منظتری
دیگر به آنها بپردازیم.
1

گاهی اوقات جامعه نیاز دارد خدا از آسمان به زمین آورده شود و گاهی نیاز دارد ختدا از زمتین بته
آسمان برده شود .معنای این سخن آن است که هروقت خدا در آن دورهها قرار گرفته باشد و متورد
توجه نباشد ،کسانی باید انسانها را به خدا متوجه کنند خدایی را که مطرح نیست ،مطترح کننتد.
این امر را میتوان چنین تعبیر کرد که خدا را از آسمان به زمین آورند و ختدایی را کته متورد غفلتت
 .1سخنرانی شب  91ماه رمضان سال 9281ر در حسینیۀ ارشاد.
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است و انسانها به آن توجهی ندارند دوباره مطرح کنند و توجهها را بهسوی آن جلب کنند .امتا در
بعضی از جوامع خدا آنقدر همهجا پخش میشود که مبتذل میشود .هرکستی دعتوی ارتبتاط بتا
ً
خدا میکند و هر عمل واقعا زشتی به نام خدا انجام میگیرد .از در و دیوار به نتام ختدا صتد گونته
صدا شنیده میشود ،رسانههای عمومی همه این رن را به خود میگیرنتد ،کوچته و خیابتان ایتن
رن را به خود میگیرد .هرجا پا میگذاریم ،میبینیم پرچم و شتعاری دینتی هستت .رادیتو را بتاز
میکنیم اول و آخرر اسم خداست .اخبار را گور میکنیم اولش نتام ختدا و صتلوات بتر پیتامبر
است .هر مجری در تلویزیون میخواهد برنامهای اجرا کند ،ابتدا یک موعظۀ دینی میکنتد و بعتد
برنامهار را شروع میکند .سخنانی که تنها افراد خاصی میتوانند آن را بهصورت مؤثر بیتان کننتد
در این رسانهها از زبان هرک شنیده میشود .اما از طرف دیگر گردانندگان اصتلی ایتن اوضتاع و
ً
محافل و رسانهها نهتنها عمال به معنویت ،زندگی روحانی ،پاکی اخالقی ،امانتداری ،وفتای بته
عهد و پیمان ،راستگویی ،محبتت و شتفقت توجته نمیکننتد ،بلکته در سراستر جامعته دروغ و
خشونت روا میدهند .در چنین وضعیتی ،مفهوم خدا یتک مفهتوم مبتتذل میشتود و دلزدگتی
ایجاد میکند .هرکسی میخواهد از چنان خدایی که تبلیغ میشود فرار کند و خدای قابتل قبتولی
ً
برای خود پیدا کند و یا اینکه اصال خدا را رها کند و راحت شود .در چنین اوضاع و احتوالی بایتد
کار دیگری کرد .باید خدا را از زمین به آسمان برد؛ یعنی تعتالی ختدا را دوبتاره مطترح کترد .بایتد
به این موضوع پرداخت که مسئلۀ خدا و معنویت چیزی نیست که هرکسی و گروهتی بته نتام آن و
یا رن و لعتاب آن هرچته خواستت ،بگویتد و هرچته خواستت ،بکنتد .مستئلۀ ختدا متعتالیتر
و مقدستر از این است .باید توضیح داد که قداست خدا ایتن نیستت کته همتهجتا را فقتط پتر از
نام خدا کنند و آیۀ قرآن بنویسند قداست خدا چیز دیگتری استت .قداستت ختدا ایتن استت کته
انسانی که روی زمین زندگی میکند و کارهای فسادآمیز میکند و موجود ناتمام و مضطری استت
هر کاری که میکند ،چه دنیوی چه اخروی چه برای خود یا بترای دیگتران ،همتواره متوجته ایتن
ّ
آیه باشد که «و ما قدروا الله ح َّق قد ِره» [هیچگاه انسانها نتوانستهاند حق خدا را ادا کنند] (انعام:
 .)19بدانند که هیچگاه آنهه دربارۀ خدا گفتهاند و میگوییم ،مساوی خدا نیست و فقط تفستیری از
خداست .هیچگاه آنهه عمل میکنیم ،تمام آنهه خدا گفته نیست و همیشه گفتهها و اعمالی در برابتر
خدا ناتمام است و ساحت خدا برتر از آنهاستت .قداستت ختدا ایتن استت کته هتیچکت ادعتای
عصمت علمی و عملی نکند و خود را واجباالطاعه نداند .احتمتال خطتا و اشتتباه و گنتاه دهتد و
استغفار را در هیچ لحظهای فرامور نکند و واجباالطاعهبودن را مخصوص خداوند بداند.
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ما امروز در جامعۀ خود باید خدا را به آسمان ببریم؛ یعنی « ّ
علو» او را بته او بتازگردانیم تتا بتتوانیم
تشخیص دهیم ،در میان سخنانی که به او نسبت میدهند ،کدام سخن میتواند سخن او باشتد و،
در میان اعمالی که به نام او انجام میدهند ،کدام عمل میتواند به نام حکم او نوشته شتود .تنهتا از
این راه است که حق و باطل از هم جدا میشود .در ارتباط با « ّ
علو خدا» ،دو مفهوم بستیار عمتده
و اساسیاند« :دعا» و «استغفار» .دربارۀ استغفار در فرصت دیگری صحبت خواهم کرد .امشب
دربارۀ دعا صحبت میکنم.
ً
ابتتتدا آیتتهای را کته خوانتتدم معنتتا متتیکنم و بعتتدا بتته چنتتد آیتته ،کته در ارتبتتاط بتتا همتتین مفهتتوم
است ،میپردازم .سپ تعبیراتی را که در این آیات به کار برده شتده و ارتبتاط آنهتا را بتا یکتدیگر
تحلیل میکنم تا از طریق این تحلیل به این مطلب برسم که معنای دعتا در قترآن چیستت؟ در آیتۀ
 981سورۀ بقره چنین آمده« :هرگاه بندگان متن از تتو دربتارۀ متن بپرستند( ،بگتو) متن بته آنهتا
چنان نزدیک هستم که هرک مترا بخوانتد متن همتان وقتت بته او جتواب متیدهم( .حتال کته
اینطور است) پ آنها (از صمیم دل و درون) به من جواب دهند و به من ایمان ورزند تتا از ایتن
طریق رشتد پیتدا کننتد» (از طریتق خوانتدن متن و جتوابخواستتن از متن و پاستخدادن متن و
پاسخدادن آنها به جواب من و ایمانورزی آنها به من) .مفهومهایی در این آیه وجود دارند :ستؤال
(مفهوم اول) ،بندگان (مفهوم دوم) ،نزدیکی خدا به انسان (مفهوم سوم) ،جتوابخواستتن از ختدا
(مفهوم چهارم) ،جوابدادن ختدا (مفهتوم پتنجم) ،پاستخدادن بنتدگان بته جتواب ختدا (مفهتوم
ششم) ،ایمانورزی آنها به خدا (مفهوم هفتم) ،رشد بندگان (مفهوم هشتم).
ً
دربارۀ حقیقت دعا چند آیۀ دیگر را هم مختصرا میخوانم و به مفاهیم موجتود در آنهتا هتم اشتاره
ً
میکنم تا بعدا مجموعۀ این مفاهیم را کنار هتم بگتذارم و ارتباطشتان را بیتان کتنم« .ادعتوا ر َّبکتم
ً
تضر ًعا وخفیة ِإ َّنه ال ی ِحب المعت ِدین» [ای انسانها بخوانیتد پروردگارتتان را بتا تضترع و پنهتانی،
پروردگار شما کسانی را که سرکشی میکنند (دعا نمیکنند) دوست نمتیدارد] (اعتراف .)11 :در
این آیه ،مفهوم «تضرع» وجود دارد و آیه میگوید دعا از روی تضرع باشد و مفهوم «خفیه» وجود
دارد ،یعنی دعا پنهانی باشد.
«و قال ربکم ادعونی أست ِجب لکم» [پروردگار شما گفته است مترا بخوانیتد کته بته شتما جتواب
خواهم داد] (غافر .)12 :مفهوم جوابدادن خدا در این آیه هم تکرار شتده استت .در آیتۀ دیگتری
خلصتین لته التدین» [ختدا را بخوانیتد بتهصتورتیکته دیتن را بترای او ختالص
آمده «و ادعتوه م ِ
میگردانید] (اعراف .)31 :اینجا با مفهوم «اخالص» (خالصگردانیدن) روبتهرو میشتو یم .آیتۀ
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دیگری که خواندن آن بسیار هم متداول استّ « :أمن یجیب المضتط َّر إذا دعتاه و یکشت ّ
الستوء»
ِ
[چهکسی پاسخ میدهد به انستان درمانتده وقتتی او ختدا را میخوانتد ،و چتهکستی گرفتتاری و
درماندگی او را برطرف میکند؟] (نمل .)13 :در این آیه هم دو مفهوم «اضطرار» و «کش سوء»
وجود دارد.
از مفاهیمی که در این آیات هست تعدادی مربوط به دعاکننده و تعدادی مربتوط بته خداستت .از
آنهه به انسان مربوط میشود ،یکی مفهوم سؤال است .در قرآن کریم ،مشتقات «دعا» در معتانی
مختلفی به کار برده شدهاند ،اما در آیههایی که خواندم معنای دعا سؤال و استغاثه است .سؤال نته
به معنای پرسش علمی یا فلسفی ،بلکه به این معنا که انستان پاستخی بترای «چگونته زیستتن»،
«چگونه بودن» و «چگونه مردن» میطلبد .خالصه این سؤال آن است که انسان میگویدای خدا
کجایی؟ تنهایم ،به دادم برس ،راهی نشانم ده ،از وحشت تنهایی و سرگردانی نجاتم ده .استغاثه هم
چنین چیزی است از مادۀ «غوث» است .یک نوع طلب از روی اضطرار استت .ایتن ستؤال کتار
انسان است .مفهوم دوم تضرع است؛ یعنی التماس و اصرار .وقتتی انستان ختدا را میخوانتد ،بتا
تضرع بخواند نه با بیتفاوتی و خونسردی .مفهوم سوم ،که به انسان مربوط استت ،مفهتوم خفیته
است .این خواندن را پنهانی یا در نهان خود انجام دهد .در خواندن خدا تظاهر نکند .دعتا چیتزی
نیست که سر هر کوی و برزن آن را بخوانند و داد بزنند و از تلویزیون پخش کنند ،بلکه به خلوت و
تنهایی و تمرکز احتیا دارد .مفهوم بعدی ،که به انسان مربوط استت ،اختالص استت .خوانتدن
ً
خدا باید با اخالص انجام شود؛ یعنی صرفا دعا باشد و خواندن نه چیزی بیش از خواندن؛ یعنی نه
برای چیزی و حاجتی خدا را خواندن ،بلکه خود او را خواستن و خود او را خواندن و طلبکردن.
مفهوم دیگری که با انسان ارتباط دارد اضطرار است .اضطرار یعنی درماندگی و بیهارگی .مضتطر
ً
در مقام دعا کسی است که برای خود چارهای نمیبیند و مطلقا درمانده است .نکتۀ مهتم دیگتری
که به انسان مربوط است جوابدادن انسان به جواب خدا و ایمانورزیتدن او بته خداستت .رشتد
انسان براثر این تعامل دوجانبه میان خدا و انسان و مربوط به انسان است.
اما آنهه از مفاهیم یادشده در آیات فوق به خدا مربوط است یکی نزدیکی خدا به انسان استت .در
آیۀ دیگری هم آمده «نحن أقرب ال ِیه ِمن حب ِل الورید» [خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است]
(ق )91 :که تعبیر بسیار لطیفی است .در آیۀ دیگری گفتته شتده« :قتل متا یعبتأ ِبکتم ر ِّبتي لتوال
دعاؤکم» [اگر شما خدا را نخوانید ،خدا به شما اعتنا نمیکند] (فرقان .)11 :مفهتوم دیگتری کته
باز هم به خدا مربوط است جوابدادن است .وقتی خدا خوانده شد ،جواب میدهد .در بعضی از
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آیات ،تعبیر «اجیب» و در بعضی دیگر تعبیر «استجابت» خدا آمده استت .در استتجابت معنتای
بیشتری هست .یعنی من (خدا) هم دنبال این هستم که به شما جواب دهم و جوابدادن به شما را
طلب میکنم .کش سوء نیز از مفاهیم مربوط به خداست .آن ناامیدیها و بیهارگیها و ابرهتای
تیره و تاری را که به دور وجود انسان پیهیده شده برطرفکردن و انسان را به روشتنایی و آرامتش و
کمال رساندن.
حال این سؤال مطرح است که چطور انسان دچار تضرع ،سؤال ،استغاثه ،و اضطرار میشود و چه
هنگام با خود خلوت میکند تا در پنهانی کسی را بخواند .چطور انسان درصتدد برمیآیتد کته ایتن
خواندن را خالص بگرداند .و خالصه اینکه خاستتگاه خوانتدن ختدا (دعتا) و راهافتتادن رونتدی
«وجودی» پ از آن کجاستت و چگونته استت؟ ممکتن استت تصتور کنتیم ایتن گرفتاریهتا و
مشکالت معمولی زندگی آدمی هستند که چنین وضتعیتهایی بترای او پتیش میآورنتد .آیتا ایتن
درست است؟ این تصور با آنهه دربارۀ دعا در قرآن آمده ،نمیخواند .اینکه هروقتت احتیتا پیتدا
کردی دعا کنی ،معنای اصلی دعا در قرآن نیست ،چون در آیات متعددی از انسان خواستته شتده
همیشه خدا را بخواند نهتنها زمانی که مشکلی پیدا میکند .یعنتی انستان از آن جهتت کته انستان
است و تا آن زمان که عمر میکند باید دعا کند ،چه در گرفتاری باشد چه نباشتد .از یتک ستو ،از
انسان خواسته شده همیشه اهل دعا باشد و از یک طرف هم خواسته شتده آنگونته دعتا کنتد کته
اشاره کردم .اگر مجموع این مفاهیم را کنار هم بگذاریم ،معنایش آن است که انسان ،از آن نظر کته
انسان است ،اگر به وضعیت انسانی خود آ گاه شود ،هیچوقت از تضترع دور نمیشتود .از ستؤال،
استغاثه و اضطرار دور نمیشود ،از رویآوری به خلوت و پنهان و اخالص دور نمیشود .در معنی
واژۀ «صالِ» هم ،که یک فریضۀ دائمی است ،گفته شده صالِ یعنی دعا .پ قرآن کتریم دعتا را
عملی میداند که انسان باید همیشه و با همان حاالتی که گفتیم به آن بپردازد.
اکنون ،با توجه به این مقدمات ،معنای دعا در قرآن را چگونه بفهمیم؟ مطلب این است که نگرانتی
و اضطرار و سؤال و استغاثه و تضرع در زندگی ،وضعیتهایی در زندگی انسان هستند که انستان را
همیشه همراهی میکنند به شرط آنکه آدمی به آنها توجه کند و از آنها آ گاه شتود .شترح قضتیه
این است که متا انستانها دو گونته تجربته داریتم کته متا را در یتک دوراهتی قترار میدهنتد کته
تصمیمگیری و رهاشدن از آن کار بسیار مشکلی است .ما انسانها ،از آن نظر کته انستان هستتیم،
هروقت آزادانه زندگی و فکر میکنیم و از مشغلههایمان فارغ میشو یم ،گذرانبودن ختود را تجربته
میکنیم .ما موجوداتی هستیم هر لحظه تهدیدشده بته عتدم؛ ایتن لحظته هستتیم و لحظتۀ دیگتر
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نمیدانیم هستیم یا نه .ما موجوداتی نهتنها گذران بلکه تنها هستیم .عالوهبتر اینهتا ،هتیچچیتز در
اختیار خودمان نیست .هیچ تضمینی برای خودمان نداریم .اما از طرف دیگر ،این تجربۀ تنهتایی و
گذرانبودن و فقیر محضبودن در یک متن جاودانه صتورت میپتذیرد ،مثتل رودخانتهای کته آب
همیشه در آن جریان دارد اما بستتر رودخانته ثابتت استت .ممکتن استت در طتول صتدها ستال
میلیونها متر مکعب آب از رودخانهای عبور کرده باشد ،اما این آبها از بستر ثابت رودخانه عبتور
کردهاند .ما انسانها تجربه میکنیم که تنها گذران و فقیر هستیم ،اما در متنی جاودانه .یعنی گرچه
همه میروند و میآیند ،اما مثل اینکه بستری وجود دارد که همه در آن میروند و یا میآیند ،پتدر و
مادر و برادر و خواهر و آشنایان در آن میروند و میآیند .کودکی ،جوانی ،نوجوانی ،سالختوردگی
و پیری در آن بستر انجام میشود .نمیتوان گفت هیچچیز نمیماند و عدم مطلق محقتق میشتود.
ما این را تجربه میکنیم که تمام این شدنها در بستری انجام میگیرد که جاودانته استت .در قترآن
آمده « کل من علیها فان و یبق ٰی وجه ر ِّبک ذو الجال ِل و ِاْلکر ِام» [همۀ هتر آنهته در زمتین استت
فانی میشود ،اما وجه پروردگار صاحب جالل و عزت تو بتاقی میمانتد] (الرحمتان.)31-31 :
ً
انسان مثال فکر میکند من میروم ،ولی کرۀ زمین میمانتد و بعتد فکتر میکنتد زمتین هتم روزی
ً
میرود و بعد فکر میکند که منظومۀ شمسی هم میرود .انسان دائما مرزهای موجود را میشکند
و جلو میرود و گذرانبودن را به همهچیز سرایت میدهد ،ولی درنهایت نمیتواند از «عدم مطلق»
تصوری داشته باشد و این آن چیزی است که در تجربۀ او باقی میماند .هرک در فرصت خلوتی
به درون خود مراجعه کند ،از ایتن دو نتوع تجربته در درون ختودر آ گتاه میشتود .چترا عتدهای
از انسانها هتیچوقتت نمیخواهنتد بتا خودشتان تنهتا باشتند؟ علتتش آن استت کته آ گتاهی بته
گذرانبودن ،تنهابودن و فقیربودن آنها را اذیت میکند و تحمل این تجربهها برایشان سخت است.
حال میگوییم اضطرار ،ترس و نگرانی و سؤال انسان از آنجا ناشی میشود که او این هر دو تجربه
را با هم دارد .از یک سو ،آن تجربههای وجودی را دارد و از ستوی دیگتر ،لتذتی از جتاودانگی را
ً
میچشد .این جاودانگیای است که گرچه از آن حظی میبرد ،ولی برایش حاصلی ندارد و فورا از
دستش میرود و او را تنها و درمانده برجای میگذارد .این تجربههای توأمان فنا و جتاودانگی ،در
ً
درون انسان ،اضطرار و نگرانی ایجاد میکند .بیهارگی مطلق و بنیادینی کته انستان دارد دقیقتا از
همینجا سرچشمه میگیرد .ممکن است بسیاری از افراد بگویند ما اضطرار و اضتطراب نتداریم.
بله ،چون ما پناهگاههایی برای خودمتان درستت کتردهایم چنتین فکتری متیکنیم .وقتتی از ایتن
پناهگاهها بیرون بیاییم ،معلوم میشود در درون ما چه چیزهایی وجود دارد و چه خبرهایی هست.
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روانشناسان و انسانشناسان معتقدند کسانی که به این اضطرار آ گتاهی پیتدا میکننتد سته راه در
پیش دارند :نفی تنها و گذران و فقیربودن ،نفی جاودانگی ،پتذیرفتن اضتطرار و اضتطراب ختود و
زندگیکردن با آن .یک عده پایانپذیری را نفی میکننتد و یتک عتده جتاودانگی را نفتی میکننتد.
ً
کسانی که پایانپذیری را نفی میکنند بته جاودانتههای دروغتین پنتاه میبرنتد .متثال یکتی متال را
جاودانه میسازد و به آن پناه میبرد و از این طریق گذرانبودن و تنهایی خود را میپوشتاند تتا آن را
نبیند و احساس نکند .یکی شهرت ،دیگتری علتم ،دیگتری مقتام و قتدرت را و دیگتری هنتر را.
هرک به گونهای در زیر این خیمهها سکنا میگزیند و به خود القای امنیت و جاودانگی میکنتد.
این اشخاص به اشکال مختل تجربۀ پایانپذیری و گذرانبودن خود را نفی میکنند .امتا عتدهای
دیگر آنهه را از تجربۀ جاودانگی به دست آوردهاند ،ولتی در دستت آنهتا بتاقی نمانتده آن را نفتی
ً
میکنند .آنها میگویند اصال جاودانگی در کار نیستت و متا دربتارۀ آن فریتب ختوردهایم .اینهتا
ً
کسانی هستند که در یأس و تجربۀ پوچی غوطه میخورند و نهایتا در خود فرومیروند و مثتل آب
ً
راکد میشوند و باألخره در زیر یوغ هستی از میان میروند .شما حتما با کسانی برخورد داشتتهاید
که آنقدر منفی هستند که همهچیز را نفی میکنند .اینها بدبینهایی هستند که بته راز جتاودانگی
پشت کردهاند و خود را از ان با آن محروم ساختهاند .دستۀ سوم کستانیاند کته همتین وضتعیت
ً
ناآرام و نوسان میان گذرانبودن و تجربۀ جتاودانگی و اضتطراب ناشتی از آن را میپذیرنتد و اصتال
خود را همین سان مییابند و با خود کنار میآیند و آرام میگیرند به شرط آنکه طوفان یتک حادثته
آنها را متالطم نسازد و توازن آنها را بر هم نزند.
اما راه چهارمی هم هست که بعضی از ادیان بزرگ دنیا آن را مطرح میکنند و آن این است که آدمی
سعی کند از طریق کوشش دائمی برای رهاستاختن ختود از هرچته او را احاطته کترده و محتدود
میکند و از طریق شکستن دیوارهای زندان وجودیار (به قول موالنا) تجربۀ بستر جاودانه را در
خود ماندگارتر کند و اتصالهای بادوامتری با آن برقرار سازد .همان جاودانگی کته بتویی از آن بته
مشام جانش رسیده ،اما نمیتواند آن را نگاه دارد .در اصطالح قرآن ،دعا چنین تالر و کوششتی
است .خواندن خدا درواقع همین است و به همین دلیل گفته شده بهترین وقت دعا یکسوم آختر
شب است ،چون در ثلث آخر شب همهجا ساکت است و عواملی کته انستان را از تنهتایی غافتل
میکنند در کار نیستند و آدم بهخوبی میتواند تنهتاییار را احستاس کنتد و فردانیتت ختودر را
تجربه کند .انسان در این حالت ،که پدر و مادر و فرزند و همسرر خوابیدهاند ،میتواند درک کند
که تنهاست ،خودر است .با چنین وضعیتی ،تضرع ،استغاثه و سؤال آغاز میشتود .متا نبایتد از
تنهایی فرار کنیم ،بلکه باید خودمان مقدمات تنهاشدن را فراهم کنیم .نباید از تجربۀ اضتطرار فترار
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کنیم ،بلکه باید مقدمات شکلگیری این تجربه را فراهم کنیم .وقتی وجود پر از استغاثه شود ،پر از
سؤال و تجربۀ درماندگی و بیهارگی شود ،اینجاست که سؤال از ختدا شتروع میشتود .انستان در
این وضعیت یک منجی میخواهد ،کسی را میخواهد که به دادر برسد .اگر این وضعیت ،که آن
را وضعیت اضطرار و اضطراب مینامم ،بهدرستی تحقق پیدا کنتد ،اجابتت از ستوی ختدا شتروع
میشود .جوابدادن خدا ،براساس آن چیزی که از قرآن میفهمیم ،اینگونته شتروع میشتود کته
ً
ً
اوال تجربۀ تنهایی و فردیت و اضطرار و اضطراب انسان عمق پیدا میکند و انسان کامال و با تمتام
وجود به آن تن میدهد ،سپ انسان بتهتتدریج در آن وضتعیت بتا پیرامتون ختود ،یعنتی جهتان،
احساس خویشاوندی میکند و عضوی از جهان میشود و این همان است که محققان عرفتان از
آن به تجربۀ اتحاد با هستی تعبیر کردهاند .وقتی شخص خود را عضوی و جزئی از جهتان تجربته
میکند ،در این حال گویی جهان دریایی است کته او هتم قطترهای یتا متوجی یتا بخشتی از ایتن
دریاست .از تنهایی رهاشدن همین است و جواب خدا هم همین است .هرچه حالت دعا عمیقتر
و طوالنیتر شود ،جهان فراختر و باعظمتتر و موا تر و رازآمیزتر تجربته میشتود و ایتن تجربته
همان تجربۀ خود خداست ،در آن حد که برای انسان ممکن است .اینگونه است کته جتوابدادن
خود خدا برای انسان است .در حد طاقت انسان .به ما گفته شده مقتدمات دعتا
خدا همان ظهور ِ
ً
را فراهم کنید .کسی به خدمت یکی از ائمه علیهمالسالم ،ظاهرا امام چهتارم ،رستید و گفتت متن
هرچه میخواهم در آخر شب دعا کنم حال دعا پیدا نمیکنم .ایشان در پاسخ فرمودنتد« :ق َّیتدتک
ذنوبک» یعنی گناهان تو زنجیرهایی به دستوپای تو بستهاند که حتتی آختر شتب هتم ،کته بلنتد
میشوی و میخواهی تنها باشی ،از دستوپای تو باز نمیشتوند .یعنتی ایتن نمیشتود کته آدم در
طول روز هرجور که خواست زندگی کند و بعد آخر شب بلند شود و دعا کنتد .متن مکترر بتا ایتن
پرسش مواجه میشوم که افرادی عالقهشان به عبادت و نیایش سلب شده است و میگویند حتال
دعا و نیایش پیدا نمیکنیم .به آنها همیشه عر میکنم آدم نمیتواند هرجور که خواست زنتدگی
کند و بعد نماز و دعای با حال داشته باشد ،این شدنی نیست .بنیانگذاران ادیان این مستائل را در
یک مجموعه مطرح کردهاند .آنها نگفتهاند که آدم میتواند هر کاری کند و بعد دعتا کنتد و نمتاز
بخواند و اینها وسیلۀ تهذیب نف او شود .اگر در قرآن آمده «إ ّن الصتالِ ت ٰ
نهتی عتن الفحشتا ِء و
المنکر» [نماز از فحشا و منکر باز میدارد] (عنکبوت ،)41 :حرف درستی گفتته شتده بته شترط
اینکه مقدمات روانی دعا و نماز فراهم شده باشد.
میگویند ما نماز میخوانیم و روزه میگیریم ،اما اینها در متا معنویتت ایجتاد نمیکنتد ،متا هتیچ
ً
معنویتی نمیبینیم و هیچ اثری در ما برجا نمیماند .بنابراین میرویم سراغ تکنیکهایی که مثال در
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ً
ادیان توحیدی نیست ،ولی معنویت ایجاد میکند ،مثال مدیتیشن میکنیم .البته مدیتیشن تکنیتک
خوبی برای آرامش است و باید از آن استفاده کرد ،اما باید با این مستأله هتم مواجته شتد کته چترا
دعاها و عبادات ما آرامش نمیدهند .من که این مطلب را عر میکنم ،بیانم بیان تکلیت بترای
کسی نیست .نمیخواهم بگویم تکلی است که نماز بخواننتد و تکلیت استت کته روزه بگیرنتد،
قصد من بیان مطلب دیگری است و آن این است که بنیانگذاران ادیان ،که به دعا (عبادت ،ستایش،
نماز و )...دعوت کردهاند ،حرفشان این بوده که انسان در درجۀ اول باید یک زندگی سالم اخالقی
داشته باشد و آنگاه دعا کند و نماز بخواند .در این زندگی سالم اخالقی خیلی چیزها وجتود دارد؛
ً
حالل ،حرام ،خوب ،بد ،ادای امانت ،وفای به عهد ،اجتناب از گناه (گناهان اصلی تقریبا در تمام
ادیان بزرگ دنیا مثل هم هستند) ،خدمت و محبت به انسانها و امثال آنها .دعا و نماز وقتی دعا
و نماز میشود و خدا آن را اجابت میکند که در یک زندگی سالم و اخالقی شکل گرفته باشد.
بزرگان ادیان تأکید کردهاند اگر ما یک زندگی سالم و اخالقی و یک روح سبکبال داشتته باشتیم،
آنوقت « ّإن الصالِ ت ٰ
قلتب نمتاز خشتوع و خضتوع
نهی عن الفح ِ
شاء و المنکر» محقق میشودِ .
است وقتی انسان این مقدمات خضوع و خشوع را آماده نمیکند و به نماز میایستد ،چه انتظتاری
میتواند از نماز داشته باشد؟ انسان باید در درون یک سیستم اخالقی زندگی کند تتا بتوانتد دعتای
واقعی کند ،نماز واقعی بخواند ،روزۀ واقعی بگیرد و....
انسان مضطر و تنها برخیزد ،آن هم با محتوای سؤال و استغاثه ،همتراه
پ دعا باید از عمق وجود ِ
با تضرع و اخالص .تجربه نشان داده است که اگتر ایتن دعتا محقتق شتود ،مستتجاب میشتود.
معنای استجابت آن است که خدا در درون آدمی و در جهان (بهصورت انفستی و آفتاقی) در حتد
طاقت هر انسان به تجربۀ دعاکننتده درمیآیتد .جتوابدادن ختدا ختود خداستت و رشتد انستان
محصول همین تجربه است .افسوس که این معناهای بلند در جامعۀ ما مبتذل شتده استت .آری،
در چنین شرایط ابتذال است که خدا را باید از زمین به آسمان برد و او را از دست بندگانش نجتات
داد تا توجه به تعالی او درد انسانهای دردمند را دوا کند.

1

معنای «عدالت» در قرآن
مسلمانان همواره از عدالت گفتهاند و میگویند .ما نیتز امتروز از عتدالت ستخن میگتوییم .ایتن
عدالتخواهی گسترده و عمیق ،که در دو قرن اخیر در جهان پدید آمده ،در تاریخ بیسابقه استت.
از آن هنگام که سرمایهداری و سپ نازیسم ،فاشیسم ،استالینیسم و مانند اینها در دنیا روا پیتدا
کرد و حکومتهای جبار تشکیل شد و جن های جهانی به وقوع پیوست ،تجربتۀ ستتم بختش
بزرگی از جهان را فراگرفت و عدالتخواهی ّقوت بیشتتری پیتدا کترد .در عصتر حاضتر ،تفاستیر
مختلفی از عدالت وجود دارد .مسلمانان نیز باید تفسیر خود را از عدالت مشخص کننتد .در ایتن
باب ،یک پرسش مهم آن است که معنای عدالت در قرآن چیست.
بحث من ،در حضور شما ،از دو بخش تشکیل میشود .اول آنکه فیلسوفان دربتارۀ عتدالت چته
گفتهانتتد؟ دوم آنک ته آیتتا میتتتوان از قتترآن در تعری ت عتتدالت همتتان انتظتتاری را داشتتت ک ته از
یک فیلسوف سیاست یا اخالق یا حقوق میتوان داشت؟ به نظر من این پرستش بستیار مهتم استت
و باید دربارهار اندیشتید .قترآن از عتدالت ستخن میگویتد و بته عتدالت دعتوت میکنتد ،امتا
کدام عدالت؟ آیا قرآن در این باب همانند یک متن فلسفی سخن میگوید یا به گونهای دیگر؟
 .1سخنرانی در حسینیۀ ارشاد ،شب عاشورا9281 ،ر.
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نخست به توضیح چند نکته دربارۀ اهمیت عدالت میپردازم )9 :مفهوم عدالت ،در فلسفۀ اختالق
و سیاست و حقوق ،اساسیترین و بنیادیترین مفهوم است .تکلی بسیاری از بحثهای فلستفۀ
اخالق و فلسفۀ سیاست روشن نمیشتود مگتر اینکته عتدالت را معنتا کنتیم؛  )3متا انستانها از
ً
مفاهیمی استفاده میکنیم که برایمان بستیار ارزشتمندند و بتا زنتدگی فرهنگیمتان کتامال آغشتته
شدهاند؛ مثل برابری ،اخالق ،قانون ،انصتاف ،آزادی و ....عتدالت بتا ایتن مقتوالت و مفتاهیم،
همپایه و همخانه است؛ یعنی نمیتوان برای عدالت تفستیری ارائته کترد کته ارتبتاطی بتا اختالق،
برابری ،قانون ،انصاف و آزادی نداشته باشد؛  )2چون تمام این مفاهیم برای همۀ انستانها بستیار
مهم است میتوان گفت همواره ،در تمامی جوامع ،افراد در متن برداشتی از عدالت به سر میبرند.
میتوان از هرکسی پرسید که مرادر از عدالت چیست .او در پاسخ ما خواهد گفت عدالت ارزر
ً
بزرگی است و توضیحی در ایتن بتاره خواهتد داد و بعتد انتقتاد خواهتد کترد کته متثال در زنتدگی
اجتماعیار فالن مصداق عدالت رعایت نشتده و ماننتد اینهتا .بنتابراین گرچته ایتن فیلستوفان
هستند که دربارۀ عدالت نظریهپردازی میکننتد ،امتا بته گونتهای دیگتر همتۀ متردم برداشتتها و
تجربیاتی از عدالت و ستم در زندگی خود دارند؛  )4عدالت از ارزرهایی استت کته انستانها بته
آنها عشق میورزند .عدالت نهتنها در فلسفه بحثتی بنیتادی استت ،بلکته از نظتر تعلتق ختاطر
انسانها هم یک مسئلۀ بنیادی به شمار میرود .ممکن است ،در مورد آزادی یتا برابتری ،کستانی
بگویند آزادی چیز خوبی نیست و بشر باید در بند باشد تا تخل نکند .یا بگوینتد واقعیتت نشتان
میدهد انسانها در هیچ زمینهای نمیتوانند برابر باشند و طلب برابری بیمعناست .اگتر بته آنهتا
ً
توضیح دهید که مثال منظور از برابری ،برابری در فرصتها یا امکانتات استت ،بته شتما خواهنتد
گفت فرصتها و امکانات که در اختیار ما انسانها نیستت انستانها بتا امکانتات و فرصتتهای
متفاوت متولد میشوند و از این دست سخنها که قصد ورود بته آنهتا را نتدارم .امتا اگتر دربتارۀ
عدالت صحبت کنیم ،کسی پیدا نمیشود که رو ترر کند و در لزوم اجرای عتدالت اظهتار تردیتد
کند و بگوید چرا دربارۀ عدالت سخن میگویید .عدالت همیشه توجیه مثبتتی دارد ،چتون از نظتر
تعلقات ما انسانها یک فضیلت بنیادی است و همه آن را مدح و ستایش میکنند چه رسد به آنها
که جان خود را فدای عدالت میکنند؛  )1تعلیمات ادیتان بتزرگ هتم همتواره بتا مستئلۀ عتدالت
ً
آمیخته بوده است .همۀ ادیان بزرگ جهان مؤکدا انسان را بته عتدالت دعتوت کردهانتد .یهودیتت،
مسیحیت ،اسالم ،بودیسم ،هندوئیسم ،کنفوسیوسیسم و بسیاری از ادیان دیگر با مطالبتۀ عتدالت
درآمیختهاند و یکی از مفاهیمی که در این ادیان بسیار برجسته دیده میشود مفهوم عدالت است.
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اما در طول تاریخ بشر یک سؤال مهم در قلمرو الهیات مطرح شد و آن این بود که وقتی ،در ادیتان
خدامحور ،1عملی مصداق عدالت اعالم میشود یا عملتی را ظلتم مینامنتد و بته نتام ختدا بته آن
دعوت یا از آن نهی میکنند ،واقع مطلب از چه قرار است؟ آیا خدا عتدالت را میخواهتد و بته آن
فرمان میدهد و از ظلم نهی میکند ،چون عدالت فی حد نفسه خوب است و ختدا بته هتر آنهته
خوب است فرمان میدهد و ظلم فی حد نفسه بد است و خدا از هر بدی نهی میکند؟ یتا اینطتور
نیست ،بلکه هرچه خدا به نام عدالت به آن فرمان میدهد ،همتان عتدالت استت و همتان ختوب
است و هرچه خدا بهعنوان ظلم از آن نهی میکند ،همان ظلم استت و بتد استت و ،قطتع نظتر از
فرمان خدا ،عدالت خوب و ظلم بد معنا ندارد .اگر بگوییم عدالت پیش از فرمان خدا خوب است
و در این باب داوری کنیم ،معنایش این است که ما میدانیم عدالت چیستت کته میگتوییم ختوب
است .کسی تا غذایی را نخورد نمیتواند بگوید خوشمزه استت .وقتتی غتذایی را از دور متیبینیم
ولی هنوز نهشیدهایم ،نمیتوانیم بگوییم آن غذا خوشمزه است یا بدمزه .اگر انسان بتا عقتل ختود
بگوید عدالت خوب است و ظلم بد است ،باید معنا و فهمی از عدالت و ظلم داشته باشتد .نقطتۀ
ً
مقابل این نظر آن است کته متا انستانها پتیش از فرمتان ختدا نمتیفهمیم واقعتا عتدالت و ظلتم
چیستاند .این سؤال هم در غرب مطرح شد و هم در شرق ،هم در یهودیت ،هتم در مستیحیت و
هم در اسالم؛  )1هرکجا دربارۀ عدالت بحث میشود باید دیتد ایتن بحتث در کتدام قلمترو جتای
دارد .گاهی عدالت در باب اخالق مطرح میشود که در ایتن صتورت منظتور از آن رفتتار یتا فعتل
عادالنه است .این معنای عدالت مربوط به فلسفۀ اخالق است .گاهی عتدالت در بتاب سیاستت
مطرح میشود که در این صورت ،منظور توزیع عادالنۀ قدرت و اختیارات اقتصادی و اجتماعی و
مانند اینها در میان افراد جامعه است .آنجا دیگر کفایت نمیکند که یک حتاکم بگویتد کارهتای
فردی من عادالنه است .آنجا میپرسند سازماندهی آن نظامی که شخصی در آن حکومت میکنتد
عادالنه است یا نه؟ عدالت به معنای دیگری هم در باب حقوق افراد مطترح میشتود و آن بته ایتن
معناست که قضاوت و داوری در محاکم باید عادالنه انجام شود و این معنا به قتانون و اجترای آن
ارتباط دارد؛  )1حکومتی پیدا نمیشتود کته بگویتد متن نمیختواهم عتدالت را اجترا کتنم حتتی
حکومتهای فاشیستی ،نازیستها و کمونیستها ،البته کمونیستها خیلی هم در این مورد ادعتا
داشتند و میگفتند فقط ما در راه عدالت گام متیزنیم .تمتام حکومتهتا در طتول تتاریخ ،چته در
گذشته چه در حال ،تأکید دارند که عدالت را اجرا میکنند و مهمترین وظیفۀ خودشتان را اجترای
 1منظور از ادیان خدامحور ادیان توحیدی است که با محوریت خدا شکل گرفتهاند ،چون ادیتانی هتم وجتود دارنتد کته بتا
محوریت خدا شکل نگرفتهاند.
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عدالت و تحققبخشیدن به عدالت اعالم مینمایند .هیچ حکومتی نمیگوید متن ختالف عتدالت
عمل میکنم .مفهوم عدالت در باب سیاست با مسئلۀ امنیت ،آزادی ،برابری و رفاه مردم در ارتباط
است .وقتی حکومت میگوید من براساس عدالت حکومت میکنم ،سؤالهایی مطترح میشتود
که به تأمین آزادی ،برابری ،امنیت ،رفاه شهروندان و ...مربوط است .همۀ حکومتها میگوینتد
ما امنیت و برابری و رفاه و آزادی تأمین میکنیم ،چون همۀ اینهتا بته گونتهای بتا مستئلۀ عتدالت
مرتبط هستند.
پ از ذکر نکات فوق ،حال سؤال این است که عدالت یعنی چه؟ ال ) هرقتدر ابهتام در مفتاهیم
زیاد باشد ،امکان مغالطه در آنها بیشتر میشتود .مفتاهیم و مقتوالتی از قبیتل عتدالت ،آزادی و
برابری بسیار مبهم هستند .فیلسوفان تعتاری گونتاگونی از عتدالت دادهانتد .افالطتون ،ارستطو،
فالسفۀ رواقی و در قرون جدید هم هابز ،فایدهگرایان ،کانت ،متارک  ،رالتز ،موزیتک و دیگتران
تعاریفی از عدالت ارائه دادهاند که نظرافکندن به آن نظرات مجال دیگری میخواهتد .امتا میتتوان
تعری های این فیلسوفان را با دو مشخصه و ویوگی در دو دستۀ اصلی تقسیمبندی کرد .عدهای از
فیلسوفان معتقدند عدالت طبیعتی دارد و ما باید آن طبیعت را کش کنیم .عتدالت ،قطتع نظتر از
توافقها و قراردادهای ما دربارۀ اینکته چتهچیتز را عادالنته بتدانیم و چتهچیتز را ظالمانته ،دارای
ً
حقیقت و طبیعتی است که باید آن را شناخت .مثال اگر ستؤال شتود «انستان چیستت؟» ،از ایتن
سؤال چنین فهمیده میشود که انسان حقیقت و ماهیتی دارد .درواقع با این سؤال در پی آنایتم کته آن
ً
حقیقت و ماهیت را کش کنیم .در پاسخ مثال گفته میشود انستان حیتوان نتاطق استت ،جانتداری
است که فکر میکند و سخن میگوید ،جاندار سخنگو (فرامتور نکنتیم کته اگزیستانسیالیستتها
میگویند انسان ماهیت ندارد و وجودر بر ماهیتش مقتدم استت .در وضتعیتهای گونتاگون قترار
میگیرد و در این وضعیتهای گوناگون باید تصتمیم بگیترد کته میخواهتد چته و چگونته باشتد.
همیشه بر سر دوراهی قرار دارد و باید برای رهاشدن از اضطراب دوراهیها تصمیم بگیترد و یتک
ً
انتخاب آزاد داشته باشد .انسان یعنی ارادۀ آزادی که دائما باید تصمیمگیری کند) .در بتاب عتدالت
هم عدهای گفتهاند باید تعریفی برای ماهیت و طبیعت عدالت ارائه دهیم .در همین زمینه ،حقوقی
پیدا شد به نام حقوق طبیعی .گفته شد تعری طبیعت عدالت را بایتد از ستاختمان عتالم و انستان
گرفت و بعضی هم گفتند باید آن را از ساختار اجتماع کسب کرد .اما عدهای دیگتر از فیلستوفان،
ً
سخن دیگری میگویند؛ آنان از طبیعتگرایان میپرسند مثال اینکه شما میگویید طبیعتت عتدالت
این است که حق طبیعی هر ذیحقی را به او بدهند ،چهکسی تعیین میکند حق هر ذیحق چیست
ً
و اصوال حق هر صاحب حق ،به معنای حق طبیعی ،یعنی چه؟ اگر بگویید حق را قانون مشخص
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میکند ،سؤال میشود که قانون چگونه باید باشد تا حق صتاحب حتق مراعتات شتود و عتدالت
محقق گردد و اگر چگونه باشد ،ظالمانه میشود؟ این گروه میگویند چون عدالت طبیعتی معنتای
روشنی ندارد ،ما سخن دیگری میگتوییم :معنتای عتدالت همتان استت کته انستانها در زنتدگی
ً
اجتماعی و سیاسیشان بر سر آن تقریبا و بهاجمال توافق میکنند .عدالت از تقابل منتافع متقابتل
انسانها با یکدیگر و توافقی که بر سر آن به وجود میآید معنا پیدا میکند .منافع متقابتل انستانها
هم از نیازهای آنتان نشتئت میگیترد .در همتۀ شتئون و مناستبات اجتمتاعی ،اعتم از سیاستت و
غیر سیاست ،عدالت اینگونه شکل میگیرد و معنا مییابد.
در عصری که ما امروزه در آن زندگی میکنیم ،به نظر میرستد مقبتولترین نظریته نظریتۀ دیگتری
باشد .این نظریه میگوید عدالت نه آن است و نه این .عدالت نه هویتت و طبیعتتی دارد کته بایتد
کش شود و نه توافقهای ناشی از فشتار نیازهتا و تمتایالت و منتافع استت .عتدالت در هویتت
خودر «امری اخالقی است» ،امری اخالقی که انسانها خودشان آن را تعری میکنند ،امتا نته
برمبنای مقتضای نیازهتا و تمایالتشتان ،بلکته براستاس درک و شعورشتان از اختالق در زنتدگی
اجتمتتاعی و بتتا گفتتتوگوی آزاد .در اینجتتا مناستتب متتیبینم توضتتیح ایتتن نظریتته را از یک تی از
صاحبنظران علوم سیاسی ،دکتر حسین بشیریه ،نقل کنم بدون آنکه خود بر آن چیتزی بیفتزایم.
ً
بشیریه مینویسد« :به نظر میرسد عدالت اساسا مسألهای اخالقی است .عتدالت ،ماننتد دیگتر
نهادهای اجتماعی ،نهادی است که باید وزن شود ،عدالت باید ویوگتی نهادهتای اجتمتاعی نیتز
باشد .وقتی نهادهای اجتماعی امکانات و توانمندیهای خود را برحسب قواعتد عادالنته توزیتع
ً
میکنند ،عدالت برقرار میشود .بنابراین عدالت صفت نهادهای اجتمتاعی استت .متثال وقتتی از
عدالت سیاسی بحث میکنیم ،منظور آن است که نهادهای سیاسی امکانات مربوط بته منصتبها
را برحسب قواعد عادالنه توزیع کنند .استبداد هم وضعی طبیعی است که با محدودسازی قتدرت
سیاسی از آن فراتر میرویم .ایراد کلی نظریات قتدیمی و طبیعتی عتدالت ایتن استت کته همگتی
فضیلت تکگفتاری دارند .یعنی یک فیلسوف پیدا میشود و میگوید به نظر متن معنتای عتدالت
این است یک عده هم قبول میکنند .حال آنکه عدالت بهعنوان نهتاد اخالقتی و اجتمتاعی بایتد
نهادی مقبول یعنی اندیشیدهشده باشد ،ولی خود موکول به این است که ماهیت عمتل عادالنته در
توافق عمومی در هر عصر به دست آید .توافق عمومی را مردم و متفکتران یتک جامعته بته دستت
میآورند نه نظرات تکگفتاری فلسفی و طبیعی و نه حتی توافق همگان در گذشته دربارۀ ماهیتت
عمل عادالنه نمیتواند برای حال الزامآور باشد .حاال عدهای در گذشته توافق کرده بودنتد و گفتته
بودند این عدالت است ،این توافق در حال الزامآور نمیشود .اگر نهتاد اجتمتاعی عقلتی و معقتول
است ،پ باید این ویوگی ،یعنی دانستهشدگی و توافق ،در هتر عصتری تجدیتد شتود .ازایتنرو،
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ً
سنت نمیتواند تکلی عدالت را روشن کند .اصال بحث اصلی دربارۀ ماهیت و محتتوای عتدالت
نیست و حتی نمیتواند باشد .این محتوا از عصری به عصر دیگر تحول مییابد .عتدالت سیاستی
در عصر دموکراستی بتا عتدالت سیاستی در عصتر بردگتی تفتاوت دارد .ادیتان نیتز ،بته شتیوهای
تکگفتاری ،نظریهای برای محتوای عدالت داشتهاند .یعنی یک متولی گفتته کته معنتای عتدالت
این است و عدهای هم قبول کردهاند ،اما مسئلۀ عمده بههرحال در شکل رسیدن به قواعد عادالنه
است ،زیرا ذهن تکگفتار ،خواه فلسفی خواه طبیعی و خواه دینی ،الگویی پیشتین بترای عتدالت
وضع میکند که به بنیاد عدالت صدمه میزند .وقتی فیلسوفی اینطور حرف میزنتد یتا متتولیای
میگوید من عدالت را تعری میکنم و ما از آن تبعیت میکنیم ،به این معناست کته بترای عتدالت
معنایی از قبل ّ
معین کرده و میگوید شما خواسته یتا ناخواستته بایتد بپذیریتد .شترط اقتل و اول
عدالت این است که همگان در رسیدن به تعری و معنای مشتترکی از عتدالت و قواعتد عادالنته
1
سهم داشته باشند .شرکت همگان ،در برداشت مشترکی از عدالت ،شرط اولیۀ عدالت است».
حال میپرسم معنای عدالت در قرآن چیست؟ آیا قرآن هم ،مثل ارسطو ،افالطون ،کانتت ،هتابز و
دیگران یک نظریۀ فلسفی در این باب ارائه کرده است؟ در قرآن مجید آیتات متعتددی وجتود دارد
که مخاطبان را به مراعات عدالت دعوت میکند .آیاتی از این قبیل« :در میان خودتان بته عتدالت
رفتار کنید که به تقوا نزدیتکتتر استت» (مائتده)8 :؛ «اگتر در میتان متردم بته قضتاوت و داوری
پرداختیتتد ،براستتاس عتتدل قضتتاوت و داوری کنیتتد» (نستتاء)18 :؛ «مبتتادا تعصتتب شتتما در
برابر جمعیتی موجب شود که در ّ
حق آن جمعیت با عدالت رفتار نکنید» (مائده)8 :؛ «ای آنان کته
ایمان آوردهاید ،همیشه بهپاخاسته باشید برای تأمین عدالت و قسط» (همان)؛ «ختدا پیتامبران را
فرستاد و با آنها کتاب و میزان فرستاد تا مردم با عدالت زندگی کننتد» و نظتایر ایتن آیتات .حتال
منظور از این عدالت چیست؟ من این نکته را سالها قبل در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دید ،
تحت عنوان گفتمان پیامبران ،گفتهام که پیامبران انسانها را به «عدالت زمانته» دعتوت کردهانتد و
نتته چیتتزی بتتیش از آن .آن مطلتتب را در اینجتتا توضتتیح متتیدهم .قتترآن کتتتابی فلستتفی نیستتت و
نمیتوان پرسید معنای فلسفی عدالت در این کتاب چیست .زبان قرآن ،در این قبیل موضتوعات،
منطتق روایتتی و حکتایتی ایتن متتن
زبان توصیههای اخالقی است؛ چنان توصیهای که خود بتر
ِ
استوار شده است.

 .1حسین بشیریه ،فلسفۀ عدالت ،مروری بر نظریههای عدالت از عهد باستان تدا بده امدروز ،طترح تحقیقتاتی دانشتگاه تهتران ،بهمتن
.9211
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خطاب این کتاب به فالسفه و علما نیست ،بلکه با عموم مردم سخن میگوید .وقتتی ایتن کتتاب
میگوید خدا به عدالت دعوت میکند ،منظور آن معنایی از عدالت است که به هر دلیل یتا بته هتر
علت ،در طول روند اجتماعی و سیاسی مردم ،مفهومی اخالقتی از آن شتکل گرفتته و بتا زنتدگی
ایشان درآمیخته و مردم آن را دوست میدارند و آنهه را با این درک از عدالت همخوانی نتدارد ظلتم
مینامند و آن را طرد میکنند .مردم در زندگی روزانۀ خود بر اثر علل و عوامتل مختلت  ،تحتوالت
اجتماعی و سیاسی و تجربههای گوناگون زندگی ،درکی اخالقی از عدالت پیدا میکنند و خواهان
ً
تحقق آن میشوند .آنان ،درحالیکه نمیتوانند دقیقا تعریفی بترای عتدالت بیتان کننتد ،میتواننتد
کارهای ّ
معینی را عادالنه یا ظالمانه بنامند .وقتی قرآن میگوید عدالت را مراعات کنیتد ،خطتاب
او به وجدان و احساس و تجربۀ عمتوم متردم استت؛ قترآن میگویتد آنهته را عتدالت محستوب
میکنید همان را جدی بگیرید .چنین نیست که این کتاب نظریتهای فلستفی دربتارۀ عتدالت داده
باشد .آنهه پیامبران از عموم مردم ،که مخاطب آنها هستتند ،میخواهنتد عمتل بته یتک نظریتۀ
فلسفی نیست .مردم زمان پیامبر اکرم (ص) هم مثل مردم امروز بودند .مگتر امتروزه عمتوم متردم
صریح قضاوت نمیکنند که چه کاری ظالمانه است و عادالنه نیست .مردم بتا گوشتت و پوستت
خود میفهمند که چه کاری عادالنه است و چه کاری ظالمانه .در عصر رسول خدا ،مردم همتین
امور را میفهمیدند منتها متناسب با عصر ختود بتهاصتطالح «عتدل زمانته» و «ظلتم زمانته» را
میفهمیدند .البته در اینجا یک پرسش مهم وجود دارد و آن این است کته چته عتواملی دستت بته
دست هم میدهند تا درک و احساس خاصی از عدالت و مصادیق آن در وجدان و آ گاهی اخالقی
مردم وارد شود؟ شکی نیست که فرهن سازان ،فیلسوفان و عالمان سیاست نقش مهمتی در ایتن
باره دارند .آنان هستند که آ گاهی مردم را باال میبرند تتا کتاله سرشتان نترود .بتااینحتال اگرچته
فرهن سازان عدالت کسان دیگری هستند ،اما احساسکنندگان و تجربهکنندگان عتدالت عمتوم
مردم هستند .پاسداران عدالت عموم مردماند .قرآن عدالت را تعری نکرده ،بلکته پیگیتری همتان
عدالتی را توصیه کرده که مردم آن را عدالت میدانند .البته قرآن در پارهای موارد در فرهن ستازی
عدالت شرکت کرده و مصادیق ویوهای برای عدالت نشان داده ،اما معنای این کار تأسی معنتای
عام و جامعی برای عدالت نیست .این کارها تصحیحاتی استت در همتان معنتایی از عتدالت کته
عامۀ مردم آن را با وجدان خود احساس میکنند .اگر چنین باشد که من میفهمم ،میتوانم بگتویم
عدالت مورد نظتر قترآن دارای هتویتی اخالقتی استت .توضتیح و تبیتین عتدالت و ستازمانهای
اجتماعی و سیاسی عادالنه و قضاوت و داوری عادالنه در هر عصر باید معطوف بته داوریهتای
اخالقی عمومی باشد.
ً
پ میتوانم بگویم ،در قرآن ،اوال عدالت یک امر اخالقی به شمار آمده و نته یتک امتر فلستفی؛
ً
ثانیا در این توصیهها عمل به همان اموری طلب شده که در وجدان و احساس عموم مردم عادالنه
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ً
به نظر میرسند؛ ثالثا این وجدان و احساس در هر عصر با تأثیر عوامل بسیار متعدد و بهطور کلتی
تحت تأثیر تحوالت فرهنگی و تاریخی و اجتماعی شکل میگیرد و محتوای ثابت و ابتدی نتدارد.
قرآن مخاطبان خود را در تعیین مصداقهای عدالت در هر عصر آزاد گذاشته است .اگر غیر از این
بود ،قرآن کریم باید تعریفی مشخص از عدالت ارائه میداد.

سخنان گوناگون خداوند
ما انسانها چگونه میتوانیم سخن خدا را بشنویم؟ کدام سخن و بته چته معنتا میتوانتد بترای متا
سخن خدا باشد؟ ما دریافتی و تجربهای از سخن انسان با انسان داریم و میدانیم و میفهمیم کته
سخن انسان یعنی چه و موقعی که یک انستان بتا متا ستخن میگویتد چته اتفتاقی میافتتد .متا
ً
مسلمانها ،که این همه ادعا میکنیم خدا با من سخن گفته است و میگوید و دائما از هرسو به متا
میگویند فالن سخن امر خدا و یا نهی خداست ،آیا بهراستی اندیشیدهایم که سخن خدا یعنی چته
و چگونه سخنی سخن خدا و امر خدا و یا نهی خدا میشود؟ آیا چون فقط عدهای میگویند فالن
ً
ً
سخن سخن خداست ما تعبدا و تقلیدا باید بپذیریم که سخن خداستت بیآنکته خودمتان مخاطتب
خدا قرار بگیریم؟ بدون اینکه خودمان این تجربه را داشته باشیم که خدا با ما ستخن میگویتد؟ در
ادیان توحیدی اسالم ،مسیحیت و یهودیت ،حداقل چهار گونه سخنگفتن خدا بتا انستان مطترح
شده است .با مطالعۀ متون درجه اول این سه دین میبینیم از چهار گونه سخن بهعنوان سخن خدا
نام برده شده و چهار گونه سخن خدا با چهار معنا در این ادیان مطرح است.
1

 .1سخنرانی شب  39ماه رمضان 9281ر در حسینیۀ ارشاد.
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گونۀ اول در این متون گاهی گفته میشود سخن خداست و منظور از این تعبیتر ستخنی استت کته
ختتدا از طریتتق پدیتتدههای طبیعتتت بتتا انستتانها میگویتتد .در نظتتر ایتتن متتتون ،پدیتتدههای
طبیعت ،موجودات و پدیدارهای عالم همه سخنان خدایاند .ختدا از طریتق اینهتا بتا انستانها
سخن میگوید و خود را آشکار میکند و به انسانها نشان میدهد و آنها را بهستوی ختود جتذب
و جلتتب میکنتتد .ستتخنگفتن نتتوعی اظهتتارکردن و ختتود را نشتتاندادن استتت تتتا کستتی ستتخن
نگفته نمیدانید او چیست و کیست و چگونه انسانی است .سخن وستیلۀ آشتکارکردن ستخنگتو
به دیگران است .عرفا هم گفتهاند خدا از طریق پدیدههای این عالم با متا چنتین ستخن میگویتد
و ختتود را آشتتکار میکنتتد .قتتدرت ،دانتتش ،رحمتتت و عشتتقورزی ختتود را عیتتان میستتازد.
پدیدارهای طبیعت نمادها و تصویرها و به قول فیلسوفان و عارفان اسماء خدا هستند که ختدا در
آنها متجلی و ظاهر است .این یک معنا از سخنگفتن خداست که در ادیان توحیدی از آن ستخن
به میان آمده و در این باره کتابهای بسیاری نوشتته شتده استت .نتهتنها کتتب یهودیتان در عهدد
ً
عتیق و کتب مسیحیان در عهد جدید ،بلکه در قرآن ما مسلمانها هتم مکتررا از ایتن ستخنگفتن
ً
خدا مطالبی به میان آمده است .در این کتتاب ،مرتبتا گفتته میشتود پدیتدارهای طبیعتت در ایتن
عالم آیات خدا (نمودهای زنده) هستند 1.این یک معنا از سخنگفتن خدا با انسانهاستت .و متن
حیفم میآید که در این بحتث چنتد بیتتی از هتات را ،کته همتین معنتا از شتنیدن ستخن ختدا را
بیان کرده ،برای شما نخوانم:
دور از شتتور عشتتق و جذبتتۀ شتتوق

هتتتتر طتتتترف میشتتتتتافتم حیتتتتران

آختتتتتر کتتتتتار شتتتتتوق دیتتتتتدارم

ستتتوی دیتتتر مغتتتان کشتتتید عنتتتان

پیتتتتری آنجتتتتا بتتتته آتشافتتتتروزی
پیتتر پرستتید کیستتت ایتتن؟ گفتنتتد

گتتتترد پیتتتتر مغبهگتتتتان
بتتتتهادب
ِ
عاشتتتتتقی بیقتتتتترار و ستتتتترگردان

گفتتت جتتامی دهیتتدر از متتی نتتاب

گرچتته ناخوانتتده باشتتد ایتتن مهمتتان

ستتتاقی آتشپرستتتت و آتشدستتتت

ریختتتت در ستتتاغر آتتتتش ستتتوزان

چون کشیدم نه عقل ماند و نه هتور

ستتتوخت هتتتم کفتتتر و هتتتم ایمتتتان

 .1برای کسانی که اهل مطالعه در قرآن هستند ذکر این نکته ضروری است که «آیه» را در معنای قرآنیار به «نشتانه» ترجمته نکننتد،
ً
آیه بیش از نشانه است .مفهوم نشانه مفهوم مردهای است .مفهوم ایستایی است و پویایی و نوشوندگی در آن وجود نتدارد .متثال عالمتت
راهنمایی نشانه است ،اما این یک مفهوم مرده استت« .آیته» کته در قترآن گفتته میشتود بتیش از ایتن استت .اگتر بختواهیم واژهای را
ً
معادلش در زبان فارسی بگیریم« ،نمود» یا «نماد» یا «سمبل» یا «تصتویر» مناستبتر استت .متثال یتک تصتویر صتاحب تصتویر را
بهصورت زنده نشان میدهد نه بهصورت مرده.
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مستتتتت افتتتتتادم و در آن مستتتتتی

بتتته زبتتتانی کتتته شتتترح آن نتتتتوان

ایتتتن ستتتخن میشتتتنیدم از اعضتتتا

همتتتته حتتتتتی الوریتتتتد و الشتتتتریان

که یکی هست و هتیچ نیستت جتز او

وحتتتتتتتتده ال التتتتتتتته اال هتتتتتتتتو

سخنگفتن خدا ،از طریق پدیدارهای طبیعت ،سخنگفتن به زبان انستانی و از طریتق کلمتات و
جمالت نیست ما از پدیدارهای طبیعت به هیچ زبانی از زبآنهای انستانی کتالم نمیشتنو یم .امتا
میتوانیم گونهای سخن بشنویم .چراکه سخن در عالم هستتی محتدود در زبتان انستانی نیستت.
سخنهایی در عالم هستی هست که از طریق جمتالت و کلمتات بته زبتان فارستی یتا عربتی یتا
انگلیسی یا هر زبان دیگر شنیده نمیشود .آن سخنی که اهل دل از پدیدارهای طبیعتت میشتنوند
جمالت و کلمات ندارد ،اما در نظر عارفان سخن است .چرا سخن است؟ چتون در آن خطتاب و
ارتباط هست .در آن من با تو حرف میزنم ،هست .در ایتن معنتای اول ،انستان ستخن ختدا را از
طبیعت میشنود.
گونۀ دوم از سخنگفتن خدا با انسان ،در متون ادیان توحیدی ،سخنگفتن خدا با پیتامبران استت.
ً
در کتب عهد عتیق و عهد جدید و قرآن کریم مرتبا میخوانیم که خدا بتا پیتامبران ستخن گفتت.
بحث من در اینجا بحث دینشناسانه است نه بحث کالمی .آنطتور کته از بررستی ایتن متتون بته
دست میآید پیامبران چنین تجربه میکردند که خدا با آنها سخن میگوید .بنابر آنهه از این متون
به دست میآید ،این سخنگفتن خدا با پیامبران هم بتاز ستخنگفتن از طریتق جمتالت و کلمتات
نبوده است .یعنی اینطور نبوده که خدا جمالتی را به آنها به زبان عربی یا عبری یا هر زبتان دیگتر
بگوید و آنها آن جمالت را بفهمند .برای اینکه این جمالت و کلمات گفته شتود زبتانی ،دهتانی،
حنجرهای ،حلقومی ،ذهنی و باالخره یک گوینتدۀ انستانی الزم استت یتا دستتی کته جمتالت را
بنویسد و اینطور چیزها .خدا که زبان و حنجره و حلقوم و دهن و دست نتدارد کته بتا کلمتات و
جمالت حرف بزند یا بنویسد .ما انسانها با کلمات و جمالت با یکدیگر ستخن میگتوییم .بنتابر
تجربۀ پیامبران و آنطور که آنها نقل کردهاند ،سخنگفتن خدا با پیامبران نوع خاص و ویتوهای از
سخنگفتن بوده که فراتتر از ادای جمتالت و کلمتات بتوده استت و پیتامبران اظهتار کردهانتد کته
میفهمند خدا با آنها سخن میگوید .این هم انتواع و اقستام داشتته استت .یکتی از بخشهتای
کتاب داللةالحائری ابن میمون ،فیلسوف و متکلم یهودی ،بخش نبوت استت .در آن بختش ،تتا
آنجا که به یاد دارم ،بیستوچهار یا بیستوپنج نوع از سخنگفتن خدا با پیامبران با استناد به عهدد
عتیق و عهد جدید آورده شده است .در قرآن مجید هم از ستخنگفتن ختدا بتا پیتامبران مطالتب
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ً
زیادی گفته شده است .ظاهرا در این نوع سخنگفتن اگر جمالت و کلماتی هم وجتود داشتته ،آن
ِافهام که از سوی خدا اتفاق میافتتاده حقیقتتی بتوده بتیش از ظرفیتت ایتن جمتالت و کلمتات و
نمیتوان گفت حقیقت کالم الهی ،در آن متوارد ،مفتاد همتین جمتالت و کلمتات بتوده استت .آن
حقیقت چیزی بسیار فراتر از این بوده است .کسانی که با فلسفۀ زبان سروکار دارند منظتور متن را
خوب میفهمند .بحثهای زیادی در این زمینه شده که حقیقت آن ستخن کته ختدا بتا پیتامبران
ً
میگفته چه بوده است .عدهای معتقدند اصالدر آن مقام جمالت و کلمتاتی در کتار نبتوده استت.
عدهای معتقدند در آنجا جمتالت و کلمتاتی هتم بتوده ،امتا آن جمتالت و کلمتات در ختدمت آن
حقیقت وسیعتر و گسترده ِتر کالم خدا بوده است .اینجانب گفتهام از قرآن چنین بهدستت میآیتد
که حقیقت کالم خدا حداقل برای بعضی از پیامبران ،چون پیامبر اسالم(ص) ،همان تجربۀ تجلتی
خداوند در موجودات عالم (وحی) بوده که وی را به قرائت توحیدی جهان قادر میستاخت .آرای
گوناگونی در این باب اظهار شده است متن خالصتهای از ایتن آرای عمتده را در سلستلهمقتاالت
«قرائت نبوی از جهان» ،که در اینترنت منتشر شده و هماکنون در سایت شخصی من در دستترس
است ،بیان کردهام .سخنگفتن خدا با پیامبران نصیب انسانهای معدودی شده که متا از آنهتا بته
پیامبران نام میبریم و انسانهای دیگر ،بنابر آنهه در این ادیتان هستت ،از ایتن گونته ستخن ختدا
محروماند.
گونۀ سوم از سخنگفتن خدا با انسان ،در ّ
سنت ادیان توحیدی ،سخن او با اولیا و انسانهای پاک

است که آن هم به زبان انسانی یعنی از طریق فهماندن با جمالت و کلمتات نیستت و حقیقتت آن
الهام و مانند آن است .اولیای خدا هم گونهای سخن خدا را میشتنوند .آنتان ایتن ستخن را در دل
خود میشنوند ،در درون خود مییابند ،آنطور کته ختود اظهتار میکننتد .امیتر مؤمنتان حضترت
علی(ع) دربارۀ این دسته از انسانها و اینگونه از ستخن ختدا جمتالت معروفتی در نهجالبالغده
َّ
دارد« :و ما ب ِرح ِلل ِه ع َّزت آالؤه ِفي البره ِة بعد البره ِة و ِفي أزم ِان الفتر ِات ِعباد ناجاهم ِفتي ِفکت ِر ِهم
َّ
ور یقظة ِفي األبص ِار و األسماع و األف ِئتد ِِ» .خالصتۀ ایتن
و کلمهم ِفي ذ ِات عق ِول ِهم فاستصبحوا ِبن
ِ
ِ
جمالت این است :خداوند ،که نعمات او بر انسانها بسیار گرانقدر است ،در زمانی پ از زمانی
و در آن زمآنها که انبیا حضور نداشتند بندگانی دارد و داشته که در فکر آنها نجتوا کترده و در ذات
عقل آنها با آنها سخن گفته است .مناجات این نیست که بروند پشت بام با صدای بلنتد ختدا را
بخوانند .یا از تلویزیون با صدای بلند دعا پخش کنند .مناجتات نجواستت .نجتوا ستخن پنهتانی
است؛ سخن پنهانی که کسی در گور کسی میگوید .حافظ در ادبیات بسیار زیبایی گتاهی ایتن
نوع سخن را به تصویر کشیده است .خدا با فکر این بندگان ستخن میگویتد و عقلهتای آنهتا را
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تور
مخاطب قرار میدهد .آنها چه کسانی هستند؟ آنها اولیتا و پاکتان هستتند« .فاستصتبحوا ِبن ِ
یقظة ِفي األبص ِار و األسماع و األف ِئد ِِ» وقتی این سخنگفتن اتفاق میافتد به آنها نوری میرستد
ِ
که چشمهایشان و گورهایشان و دلهایشان بیدار میگردد .ایتن نتوع ستخنگفتن هتم از طریتق
جمالت و کلمات نیست که انسانها چیزهتایی بشتنوند و بفهمنتد .واضتح استت کته ایتن گونته
سخنگفتن هم مخصوص انسانهای و یوهای است که آنها سخن خدا را از درون خود میشنوند.
گونۀ چهارم از سخنگفتن خدا با انسان ،در ادیتان توحیتدی ،ستخنگفتن او بتا همتۀ انستانها از
طریق زبان انسانی است و این همان است که در آیتهای چتون «و ِإذا ق ِتریء القترآن فاستت ِمعوا لته
وأ ِنصتوا» (اعراف )324 :به آن دعوت شدهایم .ادیان توحیدی خطابشان به همۀ انسانهاست ،نته
فقط به اولیا یا انبیا .به همۀ انسانها میگویندای انسانها ،سخن خدا را گور کنید .دعوی آنهتا
این است که خدا با همۀ انستانها هتم ستخن میگویتد آن هتم از طریتق الفتاظ و جمتالت و متا
میتوانیم آن سخن را ،که به زبان انسانی استت ،بشتنویم .حتال متا انستانهای معمتولی چگونته
میتوانیم این گونه از سخن خدا را بشنویم؟ دو نظر عمده در این باب را در اینجا توضتیح متیدهم.
ً
یکی از این دو نظر این است که خداوند جمالت و کلماتی به زبان انستانی ،متثال عربتی ،بهصتورت
غیر عادی و خار از قوانین طبیعی و ختار از مجترای طبیعتی پیتدایش ستخنان انستانی ایجتاد
میکند و پیامبران آن سخنان مرکب از جمالت و کلمات را میشتنوند یتا فرشتتگان آن جمتالت و
کلمات را برای پیامبران میخوانند و پیامبران هم آنهتا را بترای دیگتر انستانها میخواننتد و ایتن
معنای سخن خدا از طریق کلمات و جمالت برای همۀ انسانهاست .بنابر این نظر ،ستخن ختدا
بودن این جمالت و کلمات از آن نظر است که در پیدایش آنها جز خدا هیچ عامل دیگتر دخالتت
ندارد و پیدایش این سخنان خار از قتوانین طبیعتت استت (معجتزه) .پت جمتالت و کلمتات
اینچنینی فعل خداست و سخن خداست و از طریق پیامبران به ما میرسد .بنابر این نظتر ،قترآن
َّ
برای ما مسلمانها به این معنی سخن خداست که مصنوع و مؤل خداست .در اینجا این پرستش
َّ
مطرح میشود که انسانها چگونه میتوانند به این حقیقت برسند که متتن قترآن مصتنوع و مؤلت
خداست تا سخن خدا را از آن بشنوند؟
ً
در پاسخ به این پرسش عدهای گفتهاند کسی که به قترآن مراجعته میکنتد میبینتد متثال آنچنتان
خبرهای غیبی در این کتاب هست که هیچک جتز خداونتد از آن خبتر نداشتته و یتا ایتن کتتاب
آنچنان مطالب علمی باال و خار از دسترس بشر دارد که جز به خدا نمیتواند منسوب باشد .یتا
اینکه جمالت و کلمتات و آیتات قترآن بتهلحاظ ادبتی آنقتدر زیبتا و دارای فصتاحت و بالغتت
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فوقالعاده است که ما میفهمیم این حتد از فصتاحت و بالغتت از توانتایی انستان ختار استت.
صاحبان این عقاید میگویند ما از این طریقها میتوانیم به دست آوریم که متن قترآن ستخن ختدا
َّ
به معنای مصنوع و مؤل خداست .اگر معنای سخن ختدا ایتن باشتد کته ایتن دستته میگوینتد،
ً
نتیجهار این است که انسانهای عتادی واقعتا از شتنیدن ستخن ختدا و تجربتۀ مخاطتب ختدا
قرارگرفتن محروم هستند .چون انسانهای معمولی از درک آن ویوگیهای مفرو  ،که گفته شد،
ً
ناتواناند تا چه رسد به اینکه آن مدعیات واقعا قابل دفاع نیستت .پت معنتای ستخنگفتن ختدا
برای عموم انسانها از طریق کلمات و جمتالت زبتان انستانی چته میشتود؟ اگتر بختواهم مثتال
سادهای بزنم ،میگوییم اگر پدری به فرزندر بگوید« :من پدر تو هستم و خیلی تو را دوستت دارم
و میخواهم با تو پدرانه حرف بزنم ،اما تو نمیتوانی سخن مرا بشنوی و اگر میخواهی بفهمی متن
با تو سخن میگویم یا نه ،هروقت فالنی آمد از طرف من سخنی به تو گفتت بتدان کته متن بتا تتو
سخن میگویم» .این سخنگفتن پدرانۀ پدر با فرزند نیست .فرزند میخواهد جلوی پدر بنشتیند و
زانو بزند و بگوید پدرجان بگو تا بشنوم« .گفتوگوی پدر و پسری» که غیر از این نمیتواند باشد.
گفتوگوی خدا با انسان جز از این طریق ،که انسان تجربه کند که سخن خدا را میشنود ،محقتق
نمیشود سخن وقتی سخن خدا میشود که در مقام تجربه از خدا شنیده شود( .عالوه بتر اینهتا،
اینگونه تصور از سخنگفتن خدا با انسان با اشتکاالت عمتدهای مواجته میشتود کته آنهتا را در
مقاالت پانزدهگانۀ «قرائت نبوی از جهان» توضیح دادهام).
اما در باب نوع چهارم از سخنگفتن خدا با انسان نظر دومی هم وجود دارد که مشتکل را برطترف
میکند و آن این است که سخنگفتن خدا با همۀ انسانها با زبان انسانی مربتوط بته اثرگتذاری آن
سخن در انسانهاست .سخنگفتنهایی وجود دارد که گرچه سخن آدمیان است ،اما در جان متن
و شما انسانهای عادی اثر میگذارد .آن سخنگفتنها کاری با جتان متا میکنتد کته متا تجربته
میکنیم مخاطب خدا قرار گرفتهایم و خدا با ما حرف میزند .این سخنگفتنها ویوگیهتایی دارد.
سه مورد از ویوگیهای عمدۀ این گونه سخنها را بتازگو متیکنم .ویوگتی اول مربتوط بته جتن
ً
سخن است .همانطور که مثال پارچتهها جن هتای مختلت دارنتد ،ستخنها هتم جن هتای
ً
مختل دارند .مثال ستخن فلستفی یتک جتن از ستخن استت؛ ستخنی کته در آن استتداللهای
عقالنی میشود .یک جن دیگر از سخن سخن ریاضی است؛ دو دو تا میشود چهتار تتا و چهتار
چهار تا میشود شانزده تا .جن بعضی از سخنها جن علوم طبیعی است؛ آب از دو عنصر تشکیل
شده است و این دو عنصر با فالن نسبت که با هم ترکیب پیدا کنند میشود آب .جن علوم طبیعی را
دارد .پارهای از سخنها جنسش سخن تاریخی است .بعضی سخنها جنسشان سخن علوم اجتماعی
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است .نکتۀ مهم این است که هیچکدام از این جن سخنها به انسانها معنای زندگی نمیبخشتد،
نمیتواند زندگی آدمی و جهان را معنا کند ،تنهایی انسان را برطرف کند ،اضطرابهای وجتودی او
را تسکین دهد ،یأسها و ترسهای او را برطرف کند ،دردهای درونی او را درمان کنتد و انستانیت
انسان را برای او معنا کند .اما گونهای و جنسی از اجنتاس ستخن وجتود دارد کته ستروکارر بتا
دردها و معنایابیهای مورد نظر آدمی استت و جتن ویتوهای از ستخن استت .ستخن فلستفی،
علمی ،ریاضی ،تاریخی و جامعهشناسانه نیست ،سخنی از جن دیگتر استت .چنتین ستخنانی
خداگونه هستند ،یعنی کار خدا را میکنند .خدا چه کار میکند؟ کار خدا هستیبخشی استت ایتن
سخنان به آدمیان هستی میبخشند .این سخنان از انسان مرده انسان زنده به وجود میآورنتد و بته
آدم تولد جدید میبخشند .به قول حافظ ،عالمی از نو و آدمی از نو به وجود میآورند:
آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست عالمی از نو بباید ساخت وز نو آدمی

این گونته ستخن جتن خاصتی از ستخن استت کته انستان را از تنهتایی و بیمعنتایی و پتوچی
و روزمرگی و یأس و نگرانی و بدبینی و افستردگی بیترون متیآورد .زنتدگی او را بامعنتا و شتاداب
و سراسر امید میسازد و او را در بستر هستی روان میگرداند و انسان را با خود و انسانهای دیگتر
و طبیعت و خدا آشتی میدهد .او را اهل محبت و عشتقورزی بته همتۀ انستانها میگردانتد .در
ً
شبهای قدر ،که امشب هم یکی از آنهاست ،بعضی آیات قرآن را زیاد میخوانیم؛ مثال این آیه را
َّ
َّ
َّ
تته» (زمتر.)12 :
میخوانیم« :قل یا ِعب ِادع ال ِذین أسرفوا عل ٰی أنف ِس ِتهم ال تقنطتوا ِمتن رحم ِتة الل ِ
جن این سخن چگونه سخنی است؟ آیا این سخن علمی است؟ فلسفی استت؟ ریاضتی استت؟
تاریخی است یا جامعهشناسانه است؟ این سخن سخن دینی به معنای صتحیح آن استت .در ایتن
آیه گفتته میشتود بگتوای بنتدگان متن ،کته در راه تبتاهکردن انستانیت ختود رفتهایتد ،از رحمتت
(جانبخشی) خدا ناامید نشوید .خداوند همۀ گناهان را میپوشاند .بندگی خدا ختود را در اختیتار
خدا گذاشتن است تا خدا آدم را شکوفا کند .ایتن یعنتی بنتدگی ختدا .کنتاررفتن از راه ارادۀ فعتال
خداوند و مانعنشدن از تحقق ارادۀ خداوند در ذات و جان آدمی ،یعنی کنارگذاشتتن خودختواهی،
بندگی خداست .این است که آدم بگوید خدایا تو که دریای عشق و جانی تو که دریای جود و کرم
هستتی متن را شتتکوفا کتن ،متتن را از صتفر بتته بینهایتت ببتتر ،همتانطور کتته همتۀ جانتتداران را
میشکوفانی ،همانطور که به همه هستی میبخشی ،به من هستی و شکوفایی بده تا من آنهه باید
بشوم با نفخۀ تو بشوم .من خود را دراختیار تو میگذارم تا مرا معالجه کنی مرا کامل کنی .رحمتت
خدا جانبخشی خداست .چنانکه در آیۀ دیگری آمده« :یا أیها َّال ِذین آمنوا استجیبوا ِل َّل ِته و ِل َّ
ول
س
لر
ِ
ِ
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ِإذا دعاکم ِلما یح ِییکم» (انفال )34 :قرآن میگوید :کار پیغمبر زندهکردن است .کار پیغمبر این بود
که انسانها را زنده کند و به آنها تولد جدید ببخشد .در آیۀ قبل آمده که خداونتد همتۀ گناهتان را
میپوشاند .چهکسی از ما هست که نخواهیم گناهانمان پوشانده شتود؟ چتهکستی از کوتاهیهتا و
قصورها و تقصیرهایی که در زندگی داشته ملول نیست؟ چهکسی فکر میکنتد آنهته کته بایتد باشتد
هست؟ هیچک  .در سویدای جان و دلمان ،خارهایی هست که به ما نیش میزند و میگوید چرا
فالن کار را نکردی؟ چرا فالن کار را کردی؟ چرا فالن جا کوتاه آمدی؟ و همینطتور انستان همتین
است .گناه یعنی کاری را که میبایست ،بهعنوان یک انسان ،میکردیم و نکرده باشیم و یا کتاری را
که ،بهعنوان یک انسان ،نباید میکردیم و کرده باشیم .نه اینکه خدا از متا طلبکتار باشتد و بگویتد
َّ
چرا طلبهای مرا ندادید .انسانیت خود متا مطترح استت .وقتتی گفتته میشتود « ِإ َّن اللتته یغ ِفتر
الذنوب ج ِم ًیعا» (زمر)12 :خدا همۀ گناهتان را میپوشتاند .یعنتی ختدا ختدایی استت کته همتۀ
نقصهای شما را با حیاتبخشی خودر پوشش میدهد ،بهطوری که دیگر دیده نشود« .غفتره»
ً
به معنای «ستره» است .مثل اینکه بنده به کسی سخن ناروایی گفته باشم و بعدا بته او بگتویم آقتا
ببخشید من را .تصور ما این است که رابطۀ ما بتا ختدا اینطتور استت و او از متا طلبتی دارد و آن
طلبها را نمیدهیم و سپ استغفار میکنیم و میگوییم خدایا ببخشید که ما طلب شما را نتدادیم
مسأله این نیست .مسأله این است که ما کمالی پیدا کنیم که نقصهای ما برطترف شتود .مثتل آدم
زشتی که زیبا میشود یا آدم مریضی که سالم میشود .آیا غیر از این است کته ستخنان ایتن آیتات
سخنانی است که با جان ما حرف میزند و میخواهد ما را به انسانیتمان توجه دهد؟ خدایی کته در
ادیتتان توحیتتدی از او صتتحبت میشتتود ،ختتدای طلبکتتار نیستتت .ختتدای هستتتیبخش استتت و
هستیبخشی او همان رحمت اوست و آن خدا میگوید دعا کنید .این دعا چیست؟ دعا این است
که از صمیم قلب و از سویدای قلب درونمان را بتاز کنتیم تتا ختدا در درون متا بیایتد .در روایتات
هست که خدا هیچجا نمیگنجد مگر در قلب بندۀ مؤمن .به قول عطار:
اندر درون دلها گنتتجی نهتتان نهتادی

چون که ز دل درآید در آسمان نگنجد

دعا این است میگویند درونت را باز کتن تتا ختدا چتون گنجتی در آن کشت شتود متا درونمتان
را بستتتهایم .متتا پنجرههتتای قلبمتتان و دریهتتههای دلمتتان را بستتتهایم ،امتتان از ایتتن دل .متتا
دریهههای دلمان را به روی خدا و دیگران بستهایم و خودمان داخل این دریهههای بستته زنتدانی
شدهایم .وقتی این دریهه را باز کنیم و از درون به بیترون زنتدگی کنتیم و بته همته عشتق بتورزیم،
همۀ سنگینیها از وجود ما ریخته میشود و آنوقت میبینیم که خدا از درون ما سر برمیآورد ،متا
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از ختتدا ستتیراب میشتتو یم .آدم وقتتتی از ختتدا ستتیراب شتتود ضتتع هایش برطتترف میشتتود،
انسان دیگری میشود ،قتوی و محکتم میشتود ،شتاداب و امیتدوار میشتود ،شتکوفا میشتود.
جانبخشی خدا کار خود را میکند .خدا میخواهد همیشه با ما کارهای خیر کند مشکل متا ایتن
است که نمیگذاریم .او میخواهتد همیشته از درون متا متا را خلتق کنتد متا نمیگتذاریم و راه را
میبندیم .صفات بد ما راه را میبندد واال خدا از درون ما میآید .آری ستخنانی از جتن ستخنان
آیات یادشده ،که نهتنها در قرآن بلکه در همتۀ متتون درجته اول ادیتان جهتانی و متتون عارفتان و
اولیا هست ،جن سخنانیاند به زبان انسانی و برای همۀ انسانها ،اما از جتن دیگتر و غیتر از
ً
آن سه قسم سخناند که قبال گفتیم .اینها سخنان خداگونه است و به این معنتا ستخن خداستت
که کار خدایی میکند .هستیبخشی خدا در این سخنها هست .خالقیت الهتی و رحمتت الهتی
در این سخنها هست و به همین جهتت در قترآن گفتته شتده ایتن نتوع ستخنها شفاستت ،نتور
است ،رحمت است ،هدایت است.
ویوگی دوم این سخنان ویوگی گویندۀ این سخنهاست .مسأله این است که :چتهکستی اگتر ایتن
سخنها را با ما بگوید ممکن است ما بتا آنهتا تولتد جدیتد پیتدا کنتیم و ایتن ستخنها را ستخن
خداگونه و شفابخش تجربه کنیم؟ آیا هرک میتواند ایتن ستخنان را بترای متا ستخنان خداگونته
ً
بسازد؟ مسلما نه .پ یک شرط هم برای گوینده وجود دارد .تا گوینده چته گوینتدهای باشتد .و
مفسر چه مفسری باشد .این مفسر است که متون دینی را برای من و شما سخن ختدا میگردانتد.
اگر انسان پاک و وارستهای پیدا شود که خودر بویی از سخنگفتن خدا با او برده باشد و رفتتار و
عملش یادآورندۀ خدا باشد ،ممکن است سخن او را سخن خدا تجربه کنیم .گفته شتده بتا کستی
بنشینید که نگاهکردن به او شما را یاد خدا میاندازد .آیا نشستهاید با انسانهایی که نگاه به آنهتا و
نشستن با آنها شما را به یاد خدا میاندازد؟ یعنی به یاد سرچشمۀ عشتق و محبتت و خالقیتت و
رحمت و جود و کرم .اگر انسانی که با او مینشینیم ایتن نفت را دارد و ایتن صتفات از او ستاطع
است ،خدا را به یاد ما خواهد آورد .هرکسی نمیتواند قرآن را طوری تفستیر کنتد کته آن را ستخن
خدا بگرداند .در مقام تفسیر و تحلیل و بیان است که این آیات برای ما سخن خدا میشود.
ویوگی سوم هم این است که چنین سخنانی بتا هتیچ ستخن علمتی ،فلستفی ،ریاضتی و تتاریخی
مستدل معارضه ندارد و آن را ابطال نمیکند .چون این سخنان با جتان آدمتی ستروکار دارنتد و آن
سخنان با عقل و یا جسم آدمتی .پت معنتای چهتارم ،از شتنیدن ستخن ختدا ،شتنیدن ستخن
خداگونهای است که کاری با انسان میکند که خدا با انسان میکند.
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مطلب پایانی این است که چه زمانی این سخنان خداگونه در گسترۀ زندگی اجتماعی مردم میتواند
بروز و ظهور داشته باشند و بامعناترینها و جلب توجهکنندهترین سخنها به نظر آیتد و بته گتور
جان و دل عموم مردم برسند و به زندگی آنها معنا بخشند .زمانی این اتفاق میافتد کته در جامعته
ادی بیان ،حرمت و حقوق انسانها و عدالت وجود داشته باشد وگرنه سخنان شیطانی و سخنان
آز ِ
خداگونه با هم مخلوط میشوند .در آن صورت معلوم نیست چهکستی بته ختدا دعتوت میکنتد و
چهکسی به شیطان و خودر دعوت میکند .به همین جهت است که سخنان دینتی بایتد همیشته
آزادانه مورد نقد قرار گیرند تا سخن غلط از سخن صواب تشخیص داده شود و ستخن معنتابخش
از سخن اغفالکنندۀ آمیخته با تزویر و ریا جدا شود .من این موضوع مهم را در مقالتۀ «چترا بایتد
اندیشۀ دینی را نقد کرد» بهتفصیل شرح دادهام 1.حکومتها هیچگاه نمیتواننتد بیانکننتدۀ ستخن
خدا باشند؛ چراکه آنها گرچه نظم اجتماعی ایجاد میکنند و زندگی عمومی را متدیریت میکننتد
اما بهسبب اشتباهات و آلودگیها ،که همیشه در امر حکومت هست ،نمیتوانند بیانگر سخن خدا
ً
باشند .خصوصا در عصر حاضر که حکومت یک نهاد غولپیکر است با صدها هزار انسان و نهاد
و دستتتتتتگاه عتتتتتریض و طویتتتتتل کتتتتته آمیختتتتتتهای از فستتتتتاد و صتتتتتالح استتتتتت.

 .1ن .ک :.محمد مجتهد شبستری ،هرمنوتیک ،کتاب و سنت ،فصل .91
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قرائت موالنا از جهان
جاللالدین رومی در مثنوی معنوی جهان را قرائت میکند ،قرائتی داستانی ___ عرفانی .مثنتوی
وی بتیش از هرچیتتز یتک «خوانتتدن» استت ،خوانتتدن جهتتان (کته شتتامل انستان هتتم هستتت)
بهمثابۀ پدیدارهایی که معنای نهایی همۀ آنها «خدا» است .سبک این خواندن «حکایت» استت
و او یک حکایتکننده .او از آنهه بتر جهتان گذشتته و میگتذرد و بتهصتورت پدیتدارها آشتکار
میشود حکایت میکند .آموزههای عرفانی او در مثندوی معندوی نمیگوینتد کته ماهیتت جهتان
چیست .این آموزهها بیش از هرچیز نشان میدهند که جهتان مجموعتهای از اتفاقتات و حتوادث
است که نسبتهایی با هم دارند .موالنا این اتفاقتات و حتوادث و نستبتها را حکایتت میکنتد.
شورمندی ملموس و بسیار اثرگذار ،که در حکایت وی دیده میشود ،نشان میدهد که ایتن انستان بتا
تمام وجودر با این اتفاقتات و حتوادث درگیتر شتده استت .ایتن درگیتری طوفانستاز و اتفاقتات و
حوادث با هم نستبت مییابنتد و معنتادار میشتوند و موالنتا بتا ایتن معنتادهی اتفاقتات و حتوادث
را جاودانه میکند و آنها را از تطاول زمانه مصون میسازد ،چون محتوای حکایت و روایت ختود
را در بیرون از زمان و مکان مینشاند .میتوانیم بگوییم عرفان رومی در مثنوی یتک عرفتان حکتایتی ت
روایتی ت داستانی است .برای روشنترشدن این نظر چند نکته را بهاختصار توضیح میدهم:
 .1سخنرانی در کنگرۀ بینالمللی موالنا ،9288 ،تهران.
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 .9موالنا جهان را میخواند .او در موارد نادری از مثنوی معنوی میگوید همۀ پدیتدههای جهتان
صورتهاییاند که معانیای دارند .معنا با معناکننده و معنادادن معنا پیدا میکند و محقق میشتود
و معنادادن همان «خواندن» (قرائت) است .اگر موالنا جهان را نمیخواند ،نمیتوانستت بگویتد
جهان معنا دارد.
پیش معنی چیستت صتورت بت زبتون

چتتترخ را معنتتتیش متتتیدارد نگتتتون

گتتتردر ایتتتن بتتتاد از معنتتتی اوستتتت

همهتتو چرختتی ک تو استتیر آب جوستتت

صتتتورت ظتتتاهر فنتتتا گتتتردد بتتتدان

مثنوی2222 ،2222 /9 ،
عتتتتتالم معنتتتتتی بمانتتتتتد جتتتتتاودان

چنتتد بتتازی عشتتق بتتا نقتتش ستتبو؟
صتتتتورتش دیتتتتدی زمعنتتتتی غتتتتافلی
درگتتتذر از صتتتورت و از نتتتام خیتتتز

بگتتتتذر از نقتتتتش ستتتتبو رو آب جتتتتو
از صتتتدف ّدری گتتتزین گتتتر عتتتاقلی

مثنوی9233-9232/3 ،
از لقتتتتب وز نتتتتام در معنتتتتی گریتتتتز

مثنوی9381/4 ،
ابیات زیادی در مثنوی جهان را «صورتهای معنادار» معرفی میکند.

ک این خواندن حکایت است .حکایت «گفتن از» چیزی یا کسی است و نه گفتتن دربتارۀ
 .3سب ِ
چیزی یا کسی .گفتن از چیزی یا کسی در پی نسبتی میآید که با آن چیتز یتا کت پیتدا میشتود.
بدون این نسبت ،گفتن از این گونه شکل نمیگیرد .با برقراری این نسبت همهچیز به این نستبت و
صاحب نسبت برمیگردد و بدین طریق «گفتن از» همیشه زنده و جاندار استت و نستبتی از گونتۀ
نسبت «من و او» و «من و تو» است و نه من و آن .حقیقت «گفتتن از» یتک حقیقتت وجتودی
1است .موالنا در اولین بیت از مثنوی معنوی کار خود را «حکایت» مینامد.
بشتتنو از نتتی چتتون حکایتتت میکنتتد

وز جتتتتتداییها شتتتتتکایت میکنتتتتتد

در ابیات دیگری از مثنوی معنوی میگوید :که آنقدر حکایت گفتهام که ختود حکایتت گشتتهام،
من سراسر به سخن حکایتی خود آغشته شدهام:
1. Existental
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عقتتل جتتزوی گتتاه چیتتره گتته نگتتون

عقتتتتل کلتتتتی آمتتتتن از ریتتتتبالمنون

عقتتل بفتترور و هنتتر ،حیتترت بختتر

رو بتتته ختتتواری نتتته بختتتاراای پستتتر

متتا چتته ختتود را در ستتخن آغشتتتهایم

کتتز حکایتتت متتا حکایتتت گشتتتهایم

متتن عتتدم و افستتانه گتتردم در حنتتین

تتتتتا تقلتتتتب یتتتتابم انتتتتدر ستتتتاجدین

ایتتن حکایتتت نیستتت پتتیش متترد کتتار

وص ت حتتال اس تت و حضتتور یتتار غتتار

آن استتتاطیر اولتتتین کتتته گفتتتت عتتتاق

حتتتترف قتتتترآن را بتتتتد آثتتتتار نفتتتتاق

ال مکتتتانی کتتته در او نتتتور خداستتتت

ماضتتی و مستتتقبل و حتتال از کجاستتت

ماضتتی و مستتتقبلش نستتبت بتته توستتت

هر دو یتک چیزنتد پنتداری کته دوستت

نیستت مثتل آن مثتتال استت ایتن ستتخن

قاصتتتر از معنتتتی نتتتو حتتترف کهتتتن

وی در این ابیات پ از اینکه همۀ آنهه را که گفته حکایتهتا مینامتد ،در ابیتات بعتد هشتیارانه
محتوای این حکایتها را از ظرف زمان بیرون میبرد و اعالم میکند این حکایتهتا جاودانهانتد و
ً
نسبیت زمانی آنها را نابود نمیسازد .برای اینکه روشن شود چگونه تقریبا تمام مثندوی معندوی را
ً
میتوان حکایت دانست توجه به دو نکتۀ مهم ضرورت دارد .یکتی اینکته تقریبتا تمتام قطعتههای
ً
ابیات مثنوی با یک داستان شروع میشود .دوم اینکه تقریبا همۀ حقیقتهای عرفانی ،که پت از
این داستانها میآید ،بهصورت اتفاقات و حوادث ،نشدنها و نسبتهای آنهتا بتا یکتدیگر بیتان
میشود و اینگونه همۀ آنها در روند شکلگیری یک «داستان جهانی» معنا و جنبوجتور پیتدا
میکند و همۀ جهان یک «داستان» و درعینحال یک «تحقق ازلی و ابتدی» دریافتت میشتود.
تنها چند نمونه از ابیات مثنوی که این شدنها و حوادث نسبتدار را به تصویر متیکشتد در اینجتا
میآورم و آنگاه به ّ
سر آغازشدن ابیات مثنتوی یتا داستتان اشتاره متیکنم .در ایتن ابیتات ،دربتارۀ
واقعیات سخن رفته ،ولی بهصورت تصویری از حوادثی که با نسبتیابی خاصتی اتفتاق میافتتد.
ً
مثال دربارۀ عقل کلی و جزئی:
عقتتتل دو عقتتتل استتتت اول مکستتتبی

کتته در آمتتوزی چتتو در مکتتتب صتتبی

از کتتتتاب و اوستتتتاد و فکتتتر و ذکتتتر

از معتتتانی وز علتتتوم ختتتوب و بکتتتر

عقتتل تتتتو افتتتزون شتتتود بتتتر دیگتتتران

لیتتتک تتتتو باشتتتی زحفتتتظ آن گتتتران

لتتوح حتتافظ تتتو شتتوی در دور و گشتتت

لوح محفوظ اوست کتو زیتن در گذشتت

چتتون ز ستتینه آب دانتتش جتتور کتترد

نتتته شتتتود گنتتتده نتتته دیرینتتته نتتته زرد
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ور ره نقتتتبش بتتتود بستتتته چتتته غتتتم؟

کتتتو همیجوشتتتد ز خانتتته دم بتتته دم

عقتتتتل تحصتتتتیلی مثتتتتال جویهتتتتا

کتتتتان رود در خآنتتتتهای از کویهتتتتا

راه آبتتتش بستتتته شتتتد شتتتد بینتتتوا

از درون خویشتتتتتن جتتتتو چشتتتتمه را

ً
یا مثال دربارۀ قلب:

مثنوی9112 -9112 /4 ،؛ 9118-9111

ای دال منظتتتور حتتتق آنگتتته شتتتوی

کته چتتو جتتزوی ستتوی کتل ختتود روی

آن دلتتتی کتتتز آستتتمآنها برتتتتر استتتت

آن دل ابتتتتدال یتتتتا پیغمبتتتتر استتتتت

پتتتاک گشتتتته آن ز گتتتل صتتتافی شتتتده

در فزونتتتتتی آمتتتتتده وافتتتتتی شتتتتتده

تتترک گتتل کتترده ستتوی بحتتر آمتتده

رستتتته از زنتتتدان گتتتل بحتتتری شتتتده

دل نباشتتتتد غیتتتتر آن دریتتتتای نتتتتور

دل نظرگتتتتاه ختتتتدا و آنگتتتتاه کتتتتور

ً
یا مثال دربارۀ خدا و جهان:

مثنوی3312،3319 ،3312، 3342 /2 ،

خلتتتق را چتتتون آب دان صتتتاف و زالل

انتتتدر آن تابتتتان صتتتفات ذوالجتتتالل

علمشتتتتان و عدلشتتتتان و لطفشتتتتان

چتتتتون ستتتتتارۀ چتتتتترخ در آب روان

پادشتتتتاهان مظهتتتتر شتتتتاهی حتتتتق

فاضتتتتالن متتتترآت آگتتتتاهی حتتتتق

قرنهتا بگذشتت و ایتن قترن نوییستتت

متتاه آن متتاه استتت ،آب آن آب نیستتت

قرنهتتتا بتتتر قرنهتتتا رفتتتتای همتتتام

ویتتتتن معتتتتتانی برقتتتتترار وبتتتتتردوام

آب مبتتدل شتتد در ایتتن جتتو چنتتد بتتار

عکتت متتاه و عکتت اختتتر برقتترار

جملتته تصتتویرات عکتت آب جوستتت

چون بمالی چشم خود ،خود جمله اوست

ً
و یا مثال دربارۀ اضداد:
رنتتتج و غتتتم را حتتتق پتتتی آن آفریتتتد

مثنوی2982 ،2918-2913 /1،
تتتا بتتدین ضتتد ختتوردلی آیتتد پدیتتد
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پتتت نهانیهتتتا بتتته ضتتتد پیتتتدا شتتتود

چونک حق را نیستت ضتد ،پنهتان بتود

کتته نظتتر پرنتتور بتتود آنگتته نتته رنتت

ضد به ضتد پیتدا بتود چتون روم و زنت

پتت بتته ضتتد نتتور دانستتتی تتتو نتتور

ضتتتد ضتتتد را مینمایتتتد در صتتتدور

صتتورت از معنتتی چتتو شتتیر از بیشتته دان

یتتتا چتتتو آواز و ستتتخن زاندیشتتته دان

از ستتتخن صتتتورت بتتتزاد و بتتتاز متتترد

متتتو ختتتود را بتتتاز انتتتدر بحتتتر بتتترد

صتتتورت از بیصتتتورتی آمتتتد بتتترون

بتتتتاز شتتتتد کتتتته اناالیتتتته راجعتتتتون

ً
یا مثال:
چتتون کتته بیرنگتتی استتیر رنتت شتتد

مثنوی9949-9942 ،9921-9922 /9 ،
موستتیای بتتا موستتیای در جن ت شتتد

در هم تۀ ابیتتات ذکرشتتده ،ک ته نمون تۀ بستتیار خ تردی از دریتتای بتتزرگ مثنددوی معنددوی استتت،
موالنا مخاطب را بتا صتحنههتای شتگفتانگیزی از حتوادث و شتدنها و رونتدهای نستبتدار
مواجه میسازد که آنها حقایق عرفانی او هستند .پ میتوان گفت که موالنا آموزههتای ختود را
با داستان آغاز میکند و نخست فضایی داستانی میسازد و نه بترای ایتن استت کته فضتا را بترای
تفهیم حقایق عرفتانی آمتاده کنتد ،بلکته بترای ایتن استت کته حقتایق عرفتانی او ختود از نستخ
داستانپردازی ،حکایت و روایت است .او این حکایتگری را از داستانهای عامهفهم آغاز میکنتد
و سپ مخاطب را با داستانهای عرفانی خودر آشنا میکند .اگر ایتن نگتاه بته مثندوی معندوی
موالنا را بپذیریم ،میتوان گفت موالنا در مثنوی معنوی یک «حکایتگر ختدا» استت و عرفتان او
عرفانی داستانی است.

1

معنای «جان» در مثنوی معنوی
خداوند را سپاسگزارم که به من توفیق داد در جمع شما حاضران گرامی ،خانمهتا و آقایتان حاضتر
شوم و به سهم خود در بیان افکار و آراء و حکمتهای عمیق و درسهای زنتدگیآموز کته از یتک
شخصیت بزرگ عرفانی یعنی موالنای عزیز باقی مانده سهمی داشته باشم.
در دوران تدری در دانشگاه تهران وقتی موضوعات ونکتههای جالب مثنوی را برای دانشجویانم
تدری میکردم از اینکه از سفرۀ گستردۀ جاللالتدین رومتی قتوتی و غتذایی معنتوی برمیگیترم
بسیار لذت میبردم ،اآلن هم همینطور است ،هر وقت این توفیق دست میدهد که آثتار ایتن مترد
ً
بزرگ را بخوانم واقعا این تجربه را دارم که از او غذای روحی و ّقوت جان میگیرم .نکتهای هم که
امروز برای شما شنوندگان عزیز توضیح میدهم از همین قبیل است .در سخن امروز چند نکتته را
برای شما توضیح میدهم:
 .9جان انسانی در مثنوی معنوی چیزی جز «خبر» نیست ،حقیقت جان عبارت است از خبر.
« .3خبر» هویت زمانمند و نوشونده دارد.
 .2پ جان در مثنوی معنوی ،حقیقتی زمانمند و نوشونده است ،یک «حادثه» است!
 .1سخنرانی در مؤسسۀ فرهنگی سرور موالنا.9212/23/31 ،
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 .4اگر حقیقت جان در مثنوی معنوی «خبر» است ،این خبتر ،خبتر از چیستت؟ خبردارشتدن از
چیست؟ خبردارشدن از کجاست؟ خبردارشدن از کیست؟
 .1نتیجۀ مطالعۀ من این است که این خبردارشدن ،خبردارشدن از عدم است و نه خبردارشتدن از
وجود .موالنا که یک روایتگر بزرگ تاریخ بشر است راوی عدم است نته راوی وجتود ،او از عتدم
روایت میکند نه از وجود.
 .1فناء فیالله موالنا همان خبریافتن وی از عدم و رفتن تدریجی او به عدم است.
به نظر بنده خواندن کتاب مثنوی معنوی بتا معیارهتای فلستفۀ استالمی کالستیک در بستیاری از
موارد حق مطلب را ادا نمیکند .فکر میکنم موالنتا ستخنانی گفتته کته آنهتا را بتا اصتطالحات
فلسفۀ اسالمی وحتی عرفان متداول اسالمی نمیتوان تقریر کرد؛ از این جمله استت آراء و افکتار
او دربارۀ انسان .در کتاب مثنوی معنوی رومی به ساحتهای مختل وجود انسان میپتردازد امتا
آنگاه که به هر کدام از این ساحتها میپردازد سخنی تازه میگوید ،تکترار مکتررات نمیکنتد ،او
وجود انسانی و همۀ ساحتهای انسان را چون فیلسوفان سنتی در نف ناطقه خالصته نمیکنتد.
هر کدام از این تعبیرات چون نف  ،دل ،روح ،جتان و غیتره کته در مثندوی معندوی آمتده معنتای
خودر را دارد ،اینطور نیست که بتوان تمام این ساحتهای گوناگون مربوط به انستان را از نظتر
مثنوی معنوی تحت یک عنوان خالصه کرد و در آن گنجاند.
تفکر موالنا یک تفکر گسترنده است واز تعری های مشخص فرار میکند ،این شخصیت تتن بته
یک تعری چارچوبدار در هیچ جا نمیدهد .یکی از دایرِالمعارفها را میخواندم ،دیدم وقتی به
کلمۀ جان رسیدهاند آن را به نف ارجاع دادهانتد .امتا جتان در اصتطالح موالنتا زیتر واژۀ نفت
نمیگنجد ،چیز دیگری است ،چنانکه توضیح خواهم داد.
هر کدام از تعبیرات نف  ،دل ،روح ،جان در مثندوی معندوی در معناهتایی بتهکار بترده شتده کته
اگربخواهیم بدانیم آن معناها کدام هست ،باید ببینیم هرکدام از این واژهها با چه واژههتای دیگتری
قرین شده و در کدام  contextبهکار برده شده است .وقتی از نف ستخن میگویتد چته چیتزی
دربارۀ نف میگوید و چه خواصی برای آن بیان میکنتد ،وقتتی ستخن از دل میگویتد ایتن واژۀ
زیبای «دل» را با چه چیزهایی همراه میکند؟ وقتتی ستخن از روح میگویتد ایتن واژه را بتا چته
کلماتی همراه میکند و وقتی از جان سخن میگوید این تعبیر را با چه اموری و با چه ویوگیهتایی
همراه میکند؟
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چنین اگر مطالعه کنیم خواهیم دید هر وقت از هر کدام از این عنوانها سخن میگوید ،سخنی تازه
میگوید که فقط به خود آن عنوان ارتباط دارد .من فکتر متیکنم بستیار مشتکل استت گفتت کته
موالنا در مثنوی معنوی انسان را چگونه تعری میکند و تعری انستان از نظتر موالنتا در مثندوی
چیست؛ این را نمیشود پاسخ داد .اما میشود این پرسش را پاستخ داد کته چته ستخنانی دربتارۀ
انسان میگوید؟ چه اشاراتی به ساحتهای گونتاگون انستان میکنتد و دربتارۀ هتر ستاحتی چته
راههایی را میگشاید؟ حال یکی از واژههای جاذب که در ایتن کتتاب توجته مترا جلتب کترده واژۀ
«جان» است .منظور موالنا از «جتان» چیستت؟ واژۀ «جتان» یکتی از واژههتایی استت کته از
بیشترینها در مثنوی است ،از نظر تکرار چرا موالنا این اندازه شتیفتۀ جتان استت و از جتان چته
میفهمد؟
من در روند مطالعاتم سه واژه را مرتبط با هم یافتهام :واژۀ جان ،واژۀ خبتر ،و واژۀ عتدم .ایتن سته
واژه را در مثنوی معنوی بهصورت ارگانیک پیوندخورده یافتهام وحاال شرح ایتن یافتتۀ ختودم را بتا
شما در میان میگذارم.
تعبیر جان ،پیش از مولوی در اشعار عطار هم زیاد به چشم میخورد ،شاید عطار ،که موالنا زیتاد
از او آموخته و تحت تأثیر او است و از او مکرر یاد میکند ،شاعری است که قبل از موالنا بیش از
دیگران به واژۀ جان پرداخته است .نخست چند بیت از عطار دربارۀ جان برای شما میخوانم:
ندای غیب به جتتان تتو میرستد پیتتوست

که پای درنته و کوتتاه کتتن از دنتتیا دستت

دور از درون جتتتانم گفتنتد اگتر ز متتائی

بتتتتاید کتته در ره متتا جانبتتاز و محتترم آیتتی

روی دلت به ما کن ،جان مست از لقتا کتن

بیگتتانگی رهتتا کتتن چتتون آشتتنای متتایی

چتتون برفتتتی از جهتتان ،از جتتان همتتی

غربتتتتت جتتتتان جهتتتتان یتتتتابی دمتتتتی

مصتتطفی را کتتین ستتخن در گتتور شتتد

تتان چتتتون دریتتتای او پرجتتتور شتتتد
جت ِ

رنتتج بتترد کتتوی تتتو رنجتتی ختتور استتت

درد تو در قعتر جتان گنجتی ختور استت

چتتون همتته دانتتی چتته میگتتویم تتتو را

چتتون تتتو در جتتانی چتته میجتتویم تتتو را
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جان در مثنوی معنوی
نخست من ابیاتی را از مثنوی برای شما میخوانم دربارۀ جان و سپ ابیاتی را دربتارۀ عتدم
وسپ ابیاتی را دربارۀ خبر .پ از آنکه این سه دسته از ابیات را برای شما خوانتدم تحلیتل
خودم را در ارتباط این ابیات با یکدیگر برای شما بیان میکنم.
کیستتت کتتافر؟ غافتتل از ایمتتان شتتیخ

چیست مرده؟ بتی خبتر از جتان شتیخ

جتتتان نباشتتتد جتتتز خبتتتر در آزمتتتون

هر کته را افتزون خبتر ،جتانش فتزون

جتتتان متتتا از جتتتان حیتتتوان بیشتتتتر

از چتته؟ زان رو کتته فتتزون دارد خبتتر

پ ت فتتزون از جتتان متتا ،جتتان ملتتک

کتتتو منتتتزه شتتتد ز حتتت مشتتتترک

وز ملتتتتک ،جتتتتان خداونتتتتدان دل

باشتتتد افتتتزون ،تتتتو تحیتتتررا بهتتتل

زان ستتتتبب آدم بتتتتود مسجودشتتتتان

جتتان او افزونتتتر استتت از بودشتتان

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

چون سر و ماهیت جتان مخبتر استت

هتتر کتته او آ گتتاهتتتر باجتتانتتتر استتت

در وجتتتتتود آدمتتتتتی جتتتتتان و روان

میرستتتتد از غیتتتتب چتتتتون آب روان

جان گرگان وسگان هر یتک جداستت

متحتتتد جانهتتتای متتتردان خداستتتت

جان شو و از راه جان ،جتان را شتناس

یتتار بیتتنش شتتو ،نتته فرزنتتد قیتتاس

ح ت ابتتدان قتتوت ظلمتتت میختتورد

حتتتت جتتتتان از آفتتتتتابی میچتتتترد

آنجا که حقیقت جانشدن سخت او را تحت تأثیر قرار داده و میخواهد یکپارچه جتان شتود
چنین میگوید:
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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هتتین گلتتوی صتتبر گیتتر و میفشتتار

تتتا خنتتک گتتردد دل عشتتقای ستتوار

تتتا نستتوزم کتتی خنتتک گتتردد دلتتش

ای دل متتتتا خانتتتته دان ومنتتتتزلش

خانتتۀ ختتود را همتتی ستتوزی بستتوز

کیستتت آن ک ت کتتو بگویتتد الیجتتوز

خور بسوزاین خانه راای شتیر مستت

خانتته عاشتتق چنتتین اوالتتتر استتت

غیر فهم و جان که در گتاو و خراستت

آدمتتی را عقتتل و جتتانی دیگتتر استتت

بتتتتاز غتتتیر عتقتتتل و جتتتان آدمتتتی

هستتتت جتتتانی در ولتتتی آن دمتتتتی

جتتتان حتتتتیوانی فتزایتتتتد از علتتت

آتشتتی بتتود و چتته هیتتزم شتتد تلتت

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

پ ت محتتل وحتتی گتتردد گتتور جتتان

وحی چته بتود؟ گفتنتی از حت نهتان

گور جان وچشتم جتان جتز ایتن حت
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

گور عقل وگور ظن زین مفل

است

طفتتل ج تان از شتتیر شتتیطان بتتاز کتتن

بعتتد از آنتتش بتتا ملتتک انبتتاز کتتن

حقیقت جان خبر است و جان نباشد جز خبر در آزمون و هر ک خبر بیشتر دارد جتان فتزونتتر
دارد .در نظر موالنا ،جان به معنای حیتات نیستت ،خبتر استت ،خبتر در آزمتون استت ،خبتری
میرسد که این خبر همیشه در آزمون است که آیا این خبر راست است یا نه؟ جان خبری است کته
میرسد در زندگی انسانی .انسان همیشه باید آن را آزمون کند و نمیتواند رهایش کنتد چتون خبتر
است ،خبر را نمیشود رها کرد؛ خبر دودوتا چهارتا نیست ،خبر در مثنوی علم اصطالحی نیستت
که بگو یی مطابق واقع است و تمام شود .این خبر در هویت و ذات ختودر چیتزی استت کته از
جائی میآید و جان را جان میکند و به این جهت تمام وجود آدم را مشغول میکند.

عدم در مثنوی معنوی
عدم در منظرموالنا همه چیز است .اگر بگویم موالنا از عالم عتدم بتا متا حترف میزنتد ،مبالغته
نیست ،او در عالم عدم میزید چون خودر میگوید من در عتدم غلطیتدهام .در نیستتی پریتدهام
(دیوان شمس) .او آنجاست ،حداقل ،سالهای آخر عمر در آنجاست .به نظر میرسد شما هرچه
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به اواخر مثنوی نزدیکتر میشو ید میبینید چهرۀ موالنا تارتر میشود ،سخنانش تار میشود ،فهم
سخنانش دقت بیشتری میخواهد .او در اوائل مثنوی در فضای روشنتری حرف میزنتد ،امتا در
اواخر مثنوی در هالهای آمیخته از نور و ظلمت ،از وجود و عدم .گویی شما بایتد او را پیتدا کنیتد.
این چهارده یا پانزده سالی که او مشغول سرودن مثنوی است گویی این آدم مدام از وجود بته عتدم
میرفته است .موالنا روایتگر عدم است نه وجتود .چطتور میشتود کستی روایتگتر عتدم باشتد،
باخبری او از نیستی استت نته از وجتود .او بتاخبری از
روایتگر نیستی باشد؟ او چنین است چون
ِ
وجود را بهتدریج کنار میگذارد .چند نمونه از ابیاتی را که دربارۀ عتدم دارد در اینجتا میختوانم تتا
ببینید تصور او از عدم چیست؟
تتتا کتته ستتازد جتتان پتتاک از ستتر قتتدم

ستتتوی عرصتتتۀ دور و پنهتتتان عتتتدم

عرصتتتهای بتتت باگشتتتاد و بافضتتتا

ویتتن خیتتال و هستتت یابتتد زو نتتوا

تنتتتت تر آمتتتتد خیتتتتاالت از عتتتتدم

زان ستتبب باشتتد خیتتال استتباب غتتم

قلمرو خیاالت که ما در آن زندگی میکنیم خیلی تن تر از عدم استت کته بستیار گستترده و
گشاده است:
بتتتاز هستتتتی تنتتت تر بتتتود از خیتتتال

زان شتتود در وی قمرهتتا چتتون هتتالل

بتتاز هستتتی جهتتان حتت و رنتتت

تنتت تر آمتتد کتته زندانیستتت تنتت

در نظر او عدم ،که ریشۀ همه اینهاست ،عرصتهای از همته فتراختتر استت .موالنتا چنتین
دریافتی از عدم دارد.
منکستتترتر ختتتود نباشتتتم از عتتتدم

کتتتز دهتتتانش آمدستتتتند ایتتتن امتتتم

صتتتتد هتتتتزار آثتتتتارغیبی منتظتتتتر

کتتز عتتدم بیتترون جهتتد بتتالط بتتر

همهو هندوبهته هتانای خواجته تتار

رو ز محمتتتود عتتتدم ترستتتان مبتتتار

از وجتتود ی تتترس کتته اکنتتون در ویتتی

الشتتتیی
آن خیالتتتت الشتتتی و تتتتو ِ

الشتتیء بتتر الشتتیء عاشتتق شدستتت

هتتیچ نتتی متترهیچ نتتی را ره زدستتت

جتتزو جتتزوت تتتا برستستتت از عتتدم

چنتتد شتتادی دیدهانتتد و چنتتد غتتم
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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

تتتتا بتتترآرم از مالیتتتک پتتتر و ستتتر

وز ملتتک هتتم بایتتدم جستتتن ز جتتو

کتتتتل شتتتتیء هالتتتتک اال وجهتتتته

بتتتتاردیگر ازملتتتتک پتتتتران شتتتتوم

آنهتتته انتتتدر وهتتتم نایتتتد آن شتتتوم

پ ت عتتدم گتتردم عتتدم چتتون ارغنتتون

گویتتتتتدم کانتتتتتا الیتتتتته راجعتتتتتون

این عدم است در نظر موالنا .در جایی دیگر از تمام سرمایه ار به عدم تعبیر میکند ،تمام سرمایۀ
مولوی چیست؟ تمام سرمایۀ مولوی عشق است .اما او این سرمایۀ نفی را هم عدم مینامد.
پت چتته باشتتد عشتتق؟ دریتتای عتتدم

درشکستتتتته عقتتتتل را آنجتتتتا قتتتتدم

بنتتتتدگی وستتتتلطنت معلتتتتوم شتتتتد

زیتتن دو پتترده عاشتتقی مکتتتوم شتتد

کاشتتتکی هستتتتی زبتتتانی داشتتتتی

تتتتتا ز هستتتتتان پردههتتتتا برداشتتتتتی

هتتتر چتتته گتتتوییای دم هستتتتی از آن

پتتتردۀ دیگتتتر بتتتر او بستتتتی بتتتدان

ادراک آن قتتتال استتتت وحتتتال
آفتتتت ِ

خون به خون شستن محال آمد محتال

اگر هستها زبان میداشتند و پردهها را از خود برمیداشتند چه اتفتاقی میافتتاد؟ آن وقتت
معلوم میشد که پشت صحنه همۀ اینها عدم است .چون ما انسانها همهار حرف میزنیم
و از مفاهیم استفاده میکنیم ،با مفاهیمی که مربوط به وجود است نمیتتوان از پشتت صتحنۀ وجتود
حرف زد ،نمیتوان پشت صحنۀ وجود را نشان داد .آن چهجور نشتان داده میشتود؟ آن راهتش خبتر
یافتن است ،با هیچ مفهوم وجودی نمیشود به پشت صحنۀ وجود رفت .به نظر موالنا از ایتن پشتت
صحنه فقط میتوان باخبر شد ،از عدم میشود باخبر شد .در جای دیگر میگوید:
چتتون شتتنیدی شتترح بحتتر نیستتتی

کتتور دایتتم تتتا بتترین بحتتر ایستتتی

چتتون کتته اصتتل کارگتتاه آن نیستیستتت

کتته ختتال و بتتی نشانستتت و تهیستتت

جملتتته استتتتادان پتتتی اظهتتتار کتتتار

نیستتتتی جوینتتتد و جتتتای انکستتتار

الجتتتترم استتتتتاد استتتتتادان صتتتتمد

کارگتتتتتاهش نیستتتتتتی و ال بتتتتتود
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هتتر کجتتا ایتتن نیستتتی افزونتتتر استتت

کتتار حتتق و کارگتتاهش آن ستتر استتت

موالنا میگوید اگر میخواهی از خدا باخبر شوی برو در کارگاه عدم ،که آنجا کارگاه خداست؛ در
وجود دنبال خدا نگرد ،این خیلی جالب است ،میگوید در وجود دنبال خدا نگرد ،در عتدم دنبتال
خدا بگرد؛ خیلی بدیع است این نکته .جالبتر اینکه او در نیستی هم افزونتری تصور میکند ،این
ً
نیستی در نظر موالنا ثابت و ایستا نیست ،همانطور کته وجتود اینطتور نیستت .اصتال میختواهم
عر کنم موالنا هیچ مفهوم ثابت و ایستا ندارد ،البته در مفاهیم اصلیار که با آنها کار میکند.
هرچه نیستیات بیشتر شود به کارگاه حق نزدیکتر میشوی.
نیستتتی چتتون هستتت بتتاال یتتین طبتتق

بتتتر همتتته برنتتتد درویشتتتان ستتتبق

خاصه درویشی که شد بتی جستم ومتال

کتتتار فقتتتر جستتتم دارد نتتته ستتتؤال

کتتتار کتتتن در کارگتتته باشتتتد نهتتتان

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

تتتا ببینتتی صتتنع و صتتانع را بتته هتتم

کارگتته چتتون جتتای روشندیدگیستتت

پتتت بتتترون کارگتتته پوشیدگیستتتت

موالنا در این ابیات خیلی صریح میگوید اگر میخواهی از خدا با خبر بشتوی ،کارگتاهش عتدم
است برو ،آنجا برای اینکه هر کار کن را میتوانی در کار گاهش ببینی ،به محتض اینکته از کارگتاه
بیرون بیایی ساختمان ودر و دیوار را میبینی ،اگر میخواهی کار کن را ببینی برو داختل .در جتای
دیگری این عدم زیبا را گلستان مینامد.
در گلستان عتدم چتون بتی خودیستت

مستتتتی از ستتتغراق لطتتت ایزدیستتتت

در باب فرار مریم از روح القدس میگوید:
از وجتتتتودم میگریتتتتزی در عتتتتدم

در عتتدم متتن شتتاهم و صتتاحبعلم

ختتود بتتن وبنگتتاه متتن در نیستتتیستتت

یکستتواره نقتتش متتن پتتیش ستتتیستتت

روحالقدس هم در نیستی است .او در دیوان شمس در وص حال خودر هم میگوید :متن
در عدم غلطیدهام ،در نیستی پریدهام:
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تتتا بتتدانی در عتتدم خورشیدهاستتت

وآنهتته اینجتتا آفتتتاب آنجتتا سهاستتت

درعتتتدم هستتتتی بتتترادر چتتتون بتتتود

ضتتد انتتدر ضتتد چتتون مکنتتون بتتود

یختتتر الحتتتی متتتن المیتتتت بتتتدان

کتتتته عتتتتدم آمتتتتد امیتتتتد عابتتتتدان

حال میخواهم عر کنم وقتی در نظر موالنا جان خبر است و آن ک که خبر بیشتر دارد جتان
بیشتر دارد ،از یک طرف؛ و از طرف دیگر نهایت آمال موالنا عدم است و به ما توصیه میکنتد کته
از وجود فرار کنید و بروید در عدم .آیا آن خبر که جتان بتا آن جتان میشتود جتز خبتر از عتدم و
خبرداری از عدم است؟ این خبر و خبرداری نمیتواند خبرداری از وجود باشد چون در نظر موالنا
وجود حجاب است پ این خبر و خبر داری در نظر موالنا خبر از عدم است.
نکتهای را من در اینجا عر میکنم .چه شد که من حدس زدم منظور موالنا از این خبر ،خبردار
ً
شدن از عدم است و سپ این اشعار را پهلوی هم گذاشتم و دیدم این حدس ظاهرا درست است؟
چند سال پیش من سفری کرده بودم به ژاپن .آنجا با چند تن از استتادهای دیتن و فلستفۀ بتودایی
نشست و گفتوگویی داشتم ،با یکی از این استادهای بودایی که نشست داشتم ،راجعبه فلستفه و
الهیات غرب داشتیم صحبت میکردیم و اینکه خدا و دین در الهیات مسیحی غرب چگونه تصویر
میشود .آن استاد به من گفت در بودیسم نقد بستیار تیتز و عمیقتی هستت بتر آن نتوع از الهیتات
مسیحی غربی که خدا و دین را به آن شکل تصویر میکند .او کتابی را به من معرفی کترد و گفتت
شما اگر این کتاب را بخوانید متوجه میشو ید که من چه میگویم .این کتاب نوشتۀ یک فیلستوف
بودایی معاصر است و به ژاپنی نوشته شده و به زبانهتای مختلت ترجمته شتده استت ،از جملته
انگلیسی و آلمانی ،اسم کتاب این است «دین چیست؟» .من ترجمتۀ آلمتانی ایتن کتتاب را تهیته
کردم و خواندم ،این کتاب چند مقاله است .در اولین مقالتۀ ایتن کتتاب ،فیلستوف بتودایی نقتدی
میکند از تفکر مدرن و بعد هم به الهیات مدرن .او از اینجا شروع میکند کته وقتتی تفکتر غربتی
وارد این مرحله شد که ابوه (عین) را در مقابل سوژه (ذهن) قرار داد و به دنبال یک معرفتت عینتی
و بهاصطالح  objectiveگشت که این جریان از دکارت شروع میشتود ،چته اتفتاقی افتتاد؟ ایتن
فیلسوف در پاسخ این پرسش میگوید آ گاهی به آن معنا که در غرب مدنظر استت وآن ایتن استت
که چیزی از چیزی آ گاه میشود ،ذهنی از عینی آ گاه میشود و حقیقت عبتارت استت از گونتهای
تطابق آ گاهی ذهنی با واقعیت عینی ،این آ گاهی یک قف است بترای انستانها .در اینجتا یتک
حقیقت  Fixدرست میشود که امر تثبیتشدهای است که همان عینتی بتودن استت.
واقعیت و یک
ِ
انسان فعلی غربی در این عینیت در قف است .او زندانی این معرفتت استت .توصتیۀ بودیستم ایتن
ِ
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است که این قف را سوراخ کن و برو پشت آن ،آن پشت عدم است ،یعنی آنجا ایتن آگتاهی زنتدانی
شده در عینیت وجود ندارد ،برو آنجا ،بودیستم ایتن استت کته اینجتا نایستت .ایتن آگتاهی از عتدم
(باخبرشدن از عدم) و آن عدم حد و مرز ندارد و برای تو قف نمیشود وهتر چته میختواهی در آن
ً
سیر کن ،این فیلسوف در مواردی دقیقا تعبیر «باخبرشدن از عدم» را به کار میبرد.
ً
من مدتها قبل این مقاله را خوانده بودم ،اخیرا که روی متن مثنوی کار میکردم ناگهان بته ذهتنم
آمد که شاید موالنا هم همان سخن بودیسم را میگویتد و منظتورر از خبتر (کته حقیقتت جتان
است) و رفتن در عدم ،همان خبردارشدن از عدم است .این حدس موجب شد که عالوه بر ابیات
«جان» و «عدم» به ابیات «خبر» هم رجوع کنم.

خبر در مثنوی معنوی
خبر در مثنوی در دو معنا بهکار برده شده است:
 .9خبرهایی هست که موالنا میگوید آنها را کنار بگذار و فرامور کتن؛ اگتر در قیتد آن خبرهتا
ً
باشی از آن خبری که من میگویم غفلت میکنی .اتفاقا در بعضی از جاها دیدهام که موالنتا تعبیتر
میکند که «فرامور کن» و وقتی این تعبیر فرامور کن را دیدم ذهنم رفت پیش آن کتاب «پترواز
در ابرهای ندانستن» که یک عارف انگلیسی در قرن چهاردهم میالدی نوشته و در ایران برختی از
مترجمان نام کتاب را ترجمه کردهاند به «سحاب احتجاب» و نام کتاب در ترجمۀ آلمانی «ابرهای
ندانستن» است .آن عارف در کتاب خود به فراموشی تکیه میکند و تمام تکیۀ او این است که چته
چیزهایی را باید فرامور کنیم؟ در فصلهای مختل کتاب مرتب میگوید این را فرامور کتن ،آن
را فرامور کن ....مولوی هم در بعضی از جاها میگوید فرامور کن ،یک نوع خبر هست که از
نظر موالنا باید فرامور بشود اما یک نوع دیگر خبر هم هست.
 .3آن خبری خبری هست که قوت جان و افزونکنندۀ جان است .موالنا میگوید خبرهایی را که
از بیرون میرسد ،چه خبر منقول باشد وچه خبر غیر منقول ،چون خبرهایی که از طریق چشتم و
گور میرسد ،باید بگذاری کنار .او میگوید :تا باخبری بند سؤالی و جتواب .آنجتور خبرهتا را
باید بگذاری کنار ولی خبرهایی هست از درون آدمی میجوشد و موالنتا دربتارۀ آن خبرهتا انتواع
ً
واقسام تعبیرات را بهکار برده است .مثال میگوید:
ای دل زخود چو باخبری رو خمور کن
گفتمای جان خبر بیتو خبر را چه کنم

بهر خبر خود که رود از تو مگر بیخبری
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ای از می جان بی خبر
گفتم بگو چه باخبری از ضمیر جان
اولیتتاء اطفتتال حقانتتدای پستتر

تا چند الفی از هنر
جان و جهان چه بی خبرند از جهان تو
غتتایبی وحاضتتری بتت بتتاخبر

جان تو جانم را از خویش خبر کرده
ای ِ
مرده باشد نبودر از جان خبر

خبری که موالنا از آن حرف میزند و آن را حقیقت جان میداند خبری کته از بیترون انستان بیایتد
نیست .چون میگوید آنها را بگذار و تا دربند آنها هستی گرفتار و دربند سؤال و جواب هستتی.
پ این خبری است که از درون میجوشد ،حاال این خبری کته از درون میجوشتد بایتد خبتر از
چیزی باشد.
در اینجا توضیح کوتاهی دربارۀ موارد استعمال «خبر» بدهم .واژۀ خبر گاهی در علم نحتو بتهکتار
برده میشود ،گاهی در تاریخ بهکاربرده میشود ،گاهی در اصتول فقته بترده میشتود و ...در نحتو
میگویند مبتدا وخبر ،خبر در تاریخ یعنی خبرهای منقول و آن چیزهایی که روایت میشتود ونقتل
میشود ،خبر در اصول فقه معنایش آن روایت و حدیثی است که در مقابل عقل و اجمتاع و قترآن
قرار دارد ،معنای خبر در لغت هم آ گاهی هست.
اما آن چیزی که موالنا از آن سخن میگوید یک امر زمانمند است ،خبر تا خبر است ،خبتر استت
و اگر تبدیل شود به یک علم تثبیتشده دیگر خبر نیست .اگر کسی آمد و بته شتما گفتت دو دوتتا
میشود چهارتا ،این خبر نیست چون این مطلب یک علم تثبیتشده است .دو دوتا چهارتا استت
چه کسی آن را بگوید و چه نگوید.
آمدن آن باشتد
خبر موقعی خبر است که همواره حالت نوشوندگی آن حفظ شود و تجربۀ آن تجربۀ ِ
وتجربۀ آن تجربۀ دادهشدگی آن باشد واینکه لحظه به لحظه دارد میرسد واین لحظه لحظۀ رسیدن
و این لحظه ،لحظۀ نوشدن ،همیشه در آن محفوظ باشتد و بته همتین جهتت هتم هستت کته متا
میگوییم :من خبردار شدم ،به من خبر دادند ،همیشه اینها را قرین میکنیم به فعتلهتایی کته آن
فعلها از یک حدوث خبر میدهند ،خبر یک حادثه است ،خبر یک علم تثبیتشده نیست.
بنابراین ،اگر مولوی میگوید« :جان خبر است» ،نمیگوید جان علم به حقایق ابدی است .اینکه
عر میکنم با معیارهای سنتی فلسفۀ اسالمی نمیشتود بستیاری از مطالتب مولتوی را فهمیتد
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همین است .او نگفت که جان علم به حقایق است ،گفت جان خبر استت .اگتر خبرهتایی را کته
مربوط به علم حقایق است به ما دادند وما آنها را بهصورت حقتایق ابتدی فهمیتدیم دیگتر ،خبتر
بودن آنها از میان رفت .خبر در اصطالح موالنا در اینجا نه علتم حضتوری استت و نته علتم بته
معنای مطابقت ذهن با عین است ،که همان علتم حصتولی استت ،هتیچ کتدام از اینهتا نیستت.
عتالم ،اگتر قترار باشتد کته
میگویند علم حضوری عبارت است از حضور وجود معلوم نزد وجود ِ
عالم حاضر باشد این حضور است .این دیگر خبر نیست .متن اآلن در حضتور شتما
معلوم در نزد ِ
هستم ،من برای شما به صورت خبر وجود ندارم ،خبر نیستم برای شما ،چون حضتور دارم .البتته،
این علم حضوری نیست منظورم فقط تشبیه است .خبر علم به معنای مطابقت ذهن بتا عتین هتم
نیست که در اینجا مطابقت مطرح است ،مطابقت یک چیز تثبیتشده استت ،مطابقتت کته خبتر
نیست .اینکه اگر آسپرین را بخوریم ،سردرد ما خوب میشود ،به محض آنکه ایتن تبتدیل شتد بته
یک علم از راه تجربه ،دیگر خبر نیست این یک علم است ،علم پزشکی است.
من اینجا اینطور نتیجه میگیرم که تکیۀ زیاد موالنا روی خبر که حالت نوشتوندگی دارد و همیشته
باید خبر باشد وهمیشه جان از این طریق افزوده شود ،اینها جان را هتم یتک مستأله و حقیقتت
زمانمند نشان میدهد و اینجا موالنا نزدیک میشود بته اگزیستانسیالیستم .جتان در نظتر موالنتا
لحظه به لحظه جدید میشود .جان یک حادثه است.
موالنا در جایی میگوید جان چون آب روان است که از غیب به آدمی میرسد .از ایتن صتریحتتر
نمیتوان تحقق جان را تحقق یک حادثه دانست .حال اگر موالنا مقصدر عدم بتود و توصتیهار
این است که دست از وجود بردارید و بروید در عدم ،و از طرف دیگر میگوید جتان یعنتی بتاخبر
شدن و هر کسی باخبرتر جانش فزونتر و میگوید اولیاء هستند چون خبرشان فزونتر است؛ من
نتیجهای جز این نمیتوانم بگیرم که این باخبرشدن ،باخبرشدن از عدم است .هرچه انسان از عتدم
باخبرتر جانش بیشتر و به همین جهت حقیقت در نظر موالنا یک حادثه است که اتفاق میافتد نه
یک معرفت تثبیتشده .بنابراین ،موالنا راوی عدم است نه راوی وجود ،اگر در آغتاز راوی وجتود
بوده بهتدریج که میرفت به جلو روایتگر عتدم شتده استت و چتون هتر راوی درحقیقتت ختود را
روایت میکند ،سرگذشت خود را روایت میکند ،میخواهم بگتویم موالنتا بتهتتدریج سرگذشتت
ورود خود به عدم را روایت میکرده است ،سرگذشت آشناییار با عتدم را ،سرگذشتت خلتع را،
خلع وجود را ،نه تنها خلع بدن را ،خلع وجود را ،موالنا یک راوی عدم است و این آخترین جملتۀ
من است.
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تحوالت تاریخی دین تا عصر حاضر
نخست به تعری مختصری از دین ،که پارهای از دینشناسان بزرگ آن را مطرح کتردهانتد ،اشتاره
میکنم و سپ  ،به بررسی نظر پارهای دیگر از دینشناسان میپردازم که از پنج گونه دیتن و دیتنداری
در طول تاریخ سخن به میان آوردهاند .بررسی این پنج نوع از دین و دینداری در پاسخگویی به ایتن
ً
سؤال که اساسا دین و دیتنداری چیستت؟ و دیتنداری هتر فترد و گتروه و قتومی از چته مقولتهای
میباشد؟ کمک شایان توجهی خواهد کرد.
1

فردریش هایلر ،2از دینشناسان بزرگ آلمانی ،بر این عقیده است که هتر دینتی را میتتوان در سته
دایرۀ متداخل خالصه کرد .در مرکز دایرۀ اول ،تجربههای گوناگون دینی قرار دارنتد؛ در دایترۀ دوم،
که محیط بر دایرۀ اول است ،عقاید و ایدههای دینی و در دایرۀ ستوم ،کته هتر دو دایترۀ دیگتر را در
درون خویش گنجانده است ،آداب و رسوم و شعائر دین جای میگیرند .درواقع ،عقایتد و ایتدهها
و همینطور شعائر و آداب و رسوم دینی متکی بر تجربههای دینی (مثل ایمان ،توکل ،صبر ،امیتد)
هستند و از آنها تغذیه میکنند .بنابراین ،مجموعۀ آنهه در این سته دایتره موجتود استت ،اعتم از
تجربههای دینی و عقاید و آرا و آداب و رسوم و شعائر دینی ،ساختار سمبلیک هر دین را به وجتود
 .1تحریری از سخنرانی ایرادشده در کانون توحید در رمضان 9289ر.

2. Friedrich Heiler
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میآورند .پ اگر از زاویهای خاص به دین نظر کنتیم ،دیتن را مجموعتهای از ستمبلها ختواهیم
یافت (اعم از سمبلهای گفتاری ،سمبلهای رفتتاری و )...کته پیامهتای دینتی از طریتق آنهتا
1
پخش میشوند .این یک تعری کوتاه و پدیدارشناسانه از برون دین به دین است.
به نظر عدهای از دانشمندان ،دین به معنای یک سیستم سمبلیک در پنج مرحلۀ تاریخی به پتنج گونته
شکل گرفته که میتوانیم این پروسه را «تکامل دین در طول تاریخ» بنامیم (گرچه بتهکتاربردن واژۀ
«تکامل» ،در باب دین ،همواره در فلسفۀ تاریخ و تاریخ ادیان مورد اختالف بوده است).
اولین محتوا و شکل از دین در میان اقوام ابتدایی دیده میشود .اقوامی که زندگی آنها بسیار ستاده
و بنابراین دین و دینداری آنان نیز بسیار ساده بوده استت و حتاال هتم نمونتههایی از ایتن اقتوام در
بعضی از نقاط جهان مثل استرالیا موجود میباشند و دانشمندان دیتنشتناس وضتعیت آنتان را از
نزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار میدهند .وقتی این نوع از دین را تحلیل میکننتد ،مشخصتاتی
چند خود را نشان میدهند .در این نوع از دین ،وقتی انسانها موجودات برتر از ختویش را تجربته
میکنند و نوعی ارتباط با آنان حاصل مینمایند ،آن موجودات برتر فقتط تتا حتدودی از انستانها
برتر هستند و حتی میتوان گفت که آن موجتودات برتتر ،چتون انستانهایی نیرومنتدتر و قتویتتر
ً
هستند .در این نوع از دین ،معموال تجربههای دینی در هنگام «خواب» اتفاق میافتند و انستانها
در خواب بتا موجتودات برتتر از ختود «یکتی» میشتوند .از همتین تجربتههای «ختوابآلتود»،
اسطورههایی به وجود میآیند که همین اسطورهها منشأ تعلیمات و قواعدی میشتوند کته زنتدگی
روزانۀ قبیله و جمعیت با آن قواعد و مقررات اداره میشود .به عبارت دیگتر ،همتۀ ایتن قواعتد و
مقررات ناشی از اسطورههای دینی هستند .در زندگی اجتماعی این انسانها ،نهادهای اجتمتاعی
هنوز از هم تفکیک نشدهاند (نهاد اقتصادی ،نهاد سیاسی ،نهاد دینی و )...همتۀ زنتدگی در پرتتو
اسطوره و تعلیمات و قواعد ناشی از اسطوره اداره میشود و هیچگونه نهاد مستتقلی و حتتی نهتاد
دینی وجود ندارد .عالم دین وجود ندارد و همهنین اعمال مستقلی هم ،که به نام اعمتال دینتی در
مقابل اعمال غیر دینی قرار بگیرند ،در میان نمیباشند و بنابراین دین و غیتر دیتن از هتم تفکیتک
نشدهاند .اینها مشخصات مرحله و یا نوع اول از دین و دینداری هستند.
نوع دوم از دین و دینداری در مرحلۀ دوم قترار دارد کته در آن ادیتان چندختدایی دیتده میشتوند؛
ً
دینهایی که با چندین خدا سروکار دارند و اساسا در همین مرحله است که مفهتوم «ختدایان» بته
وجود میآید .در مرحلۀ اول ،نه مفهوم «خدا» وجود داشت و نته مفهتوم «ختدایان» ،امتا در ایتن
 .1رک:
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مرحله مفهوم خدایان شکل میگیرد و بین این خدایان متعدد با انسانها فاصتلۀ بستیار زیتادی بته
وجود میآید .درواقع چون مفهوم خدا در این مرحله پرورر یافته است ،فاصلۀ انستان و ختدایان
فاصلۀ بسیار زیاد از انسان تا خداست .در این مرحله ،اعمال دینی شکلها و قواعد مستتقل پیتدا
میکنند و انسانها نهتنها با موجودات برتر از خود در تجربههای خوابآلود یکی نمیشتوند ،بلکته
تا آنجا که ممکن است از خدایان فاصله میگیرند .در این مرحله ،انسان موجودی است و ختدایان
موجوداتی دیگر که در میان آنها و انسان درهای عمیق وجود دارد .به همتین جهتت استت کته در
این مرحله دو پدیده ،که هر دو در دین و دینداری بهعنوان نقاط عطت مطترح میباشتند ،ظهتور
مییابند .اولین پدیده آن است که انسانها چون از خدایان جدا میشوند و خدایان نیز غیر انسانها
هستند ،انسانها در برابر خدایان «آزاد» میشوند .یعنی آدمی در موضعگیتری ختویش نستبتبته
پرستیدن و نپرستیدن خدایان به مفهوم «آزادی در برابر خدایان» میرسد .اما این آزادی ،که انستان
در این مرحله تجربه میکند ،برای او مایۀ خوشوقتی نیست ،زیرا همین آزادی در برابر ختدایان منشتأ
«ترس» میشود و اینجاست که پدیدۀ دوم ،یعنتی محتتوای «تترس» ،ختودر را در ادیتان نشتان
میدهد؛ ترس انسان از خدایان و مجازات خدایان .انسان در ایتن مرحلته هتم «آزادی» را تجربته
میکند و هم «ترس» را .و اینها همه در مفاهیم دینی وارد میشوند؛ یعنی همانگونته کته مفهتوم
خدایان و مفهوم آزادی انسان در برابر خدا شکل میگیرد ،مفهوم ترس خدا در برابر انستان نیتز بته
وجود میآید .در این مرحله ،همانطور که سایر نهادهتا پتا بته عرصتۀ اجتمتاع گذاشتته و شتکل
میگیرند ،نهادهای دینی نیز به وجود میآیند و جامعه کمکم بهسوی نهاددارشتدن گتام برمتیدارد.
از این مرحله به بعد ،این نهاد دینی تازهشکلگرفته دارای متولیان ،اعمتال ،قواعتد و آداب و رستوم
دینی مخصوص به خود میگردد.
اما نوع سوم از دینداری در مرحلهای به وجود میآید که ادیان بزرگ تاریخیشتده در آن بته وجتود
میآیند؛ ادیان بزرگ دنیا مثل هندوئیسم ،بودیسم ،اسالم ،مسیحیت و غیره .در ایتن مرحلته ،یتک
تحول نوینی اتفاق میافتد که برای انسان بسیار سرنوشتساز است .آنهته در ادیتان تتاریخیشتدۀ
بزرگ دیده میشود ،یک تجربۀ تلخ برای انسان است و آن «تجربۀ تراژیکبودن زندگی» است .به
عبارت دیگر در این ادیان آدمی تجربه میکند که میان واقعیت زندگی روزانته و واقعیتت ایتدهآل و
مطلوب او شکاف عمیقی وجود دارد و به تعبیر دیگر« ،آن زندگی که در اختیار آدمی است آنچنان
مطلوب نیست و آن زندگی که مطلوب است هرگز بهدستآمدنی نیست» .تفطن بته ایتن واقعیتت
چنان تجربهای را در وجود آدمی پدید میسازد که انسان با خود میگوید« :متن بایتد نجتات پیتدا
کنم» .بنابراین مفهوم «نجات» ،که در ادیان گوناگون مفهوم بسیار مهمی به شمار میآیتد ،در ایتن
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مرحله شکل میگیرد .چرا انسان باید نجات پیدا کند؟ برای اینکه وضع موجود مطلتوب نیستت و
زندگی او تهدیدشده به انواع نابودشدنها و رنجهاست و بنابراین آدمی باید نجتات پیتدا کنتد .هتم
مفهوم «نجات» در این مرحله به وجود میآید و هم مفهوم «خود» .اینکه ما همیشه از خودمان به
«خود» تعبیر میکنیم ،این «فردانیتت» ،ایتن «ختود جتدای از جهتان» و ایتن «ختود جتدای از
دیگران» همیشه برای بشر وجود نداشته است .آدمی در این مرحلته استت کته «ختود» میشتود؛
خودی که وضعیت مطلوبی ندارد (این نامطلوببودن وضعیت از قیاس زندگی انسانی با آن خدای
متشخص کامل و نامتناهی این ادیان تجربه میشود) و باید انسان به وضعیت دلخواه و موردپسند
خویش برسد و نجات پیدا کند .اتفاقاتی باید به وقوع بپیوندنتد و عتواملی بایتد دخالتت کننتد تتا
خود» گرفتتار را
زندگی مطلوبی را ،که غیر از این زندگی فعلی آدمی است ،نصیب او سازند و این « ِ
نجات بدهند .حال ،این نجاتدهنده همان «امر متعتال» (ختدای متشتخص و کامتل و نامتنتاهی)
و واسطههای اوست که سرنوشت انسان در اختیتار آنهاستت .از خصوصتیات دیگتر ایتن مرحلته،
آن است که روند تفکیک نهادهای اجتماعی شدت پیدا میکند و این نهادها بهصورت واضتح شتکل
میگیرند و هرکدام از متولیتان نهادهتا از ختود ،آگتاهی پیتدا میکننتد؛ سیاستتمداران سیاستتمداران
هستند؛ کشاورزان کشاورزان هستند و متولیان دین نیز متولیان دین و غیره .محتوای این نتوع از دیتن،
که در آن «خود»« ،نجات» و «تجربۀ تراژیکبودن زندگی» شکل گرفته استت ،بتا محتتوای دیتن و
ً
دینداری مرحله و نوع اول اساسا آدمی خویش را از جهان و محیط و طبیعت و پیرامتون ختود جتدا
تجربه نمیکرد و مثل کودکی که در آغور مادر راحت لمیده ،با احساس اینکه بخشی از این طبیعت
و هستی است ،در آغور طبیعت لمیده و غنوده بود ،بسیار متفاوت است.
آغاز دورۀ مدرنیته یتا جهتان جدیتد
و اما مرحلۀ چهارم دین و دینداری به نظر این دینشناسان در ِ
دیتتتده میشتتتود .در ایتتتن مرحلتتته نیتتتز تحتتتوالتی در دیتتتن و دیتتتنداری صتتتورت میگیتتترد و
مشخصههای جدید ایتن نتوع از دیتن و دیتنداری بتا «پروتستانتیستم» نمایتان میگتردد .اولتین
مشخصۀ جدید این نوع نوین از دین ،فروریختن اتوریتههای واسطۀ بین فرد و خداست .در مرحلۀ
سوم ،اتوریتههای واسطهای میان انسانی که مفهوم «خود» را یافتته و در جستتوجوی «نجتات»
بود و خداوند پدید آمدند که «نجات» را از سوی خداوند برای انسان بته ارمغتان میآوردنتد .ایتن
نظام به  ،Hierarchyیعنی دستگاه و ستاختار معنتوی و روحتانی «واستطهگتری میتان انستان و
ختتدا» ،تعبیتتر میشتتود کتته دارای سلستتلهمراتتتب خاصتتی استتت .حتتال در مرحلتتۀ چهتتارم،
ً
ایتتتن  Hierarchyفرومیریتتتزد و افتتتراد بشتتتر ختتتود را مستتتتقیما در برابتتتر خداونتتتد تجربتتته
میکنند .احساس میکنند که میتوانند بدون وساطت کسی یا مرجعی با خداوند تمتاس گرفتته و
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تجربۀ دینی و معنوی «نجات» حاصل کنند .اگر کسی یا مرجعی نیز قصد وساطت بتین انستان و
خدا را داشته باشد ،فقط میتواند بهعنوان یک راهنما به امتر راهنمتایی همتت گمتارد و نته بیشتتر.
به عبارت دیگر ،امکان اینکه واسطهای به انسان مدرن بگوید که «من شما را راهنمایی متیکنم تتا بته
تجربۀ معنوی نائل شوید» وجود دارد ،اما اینکه بگوید «نجتات شتما در دستتان متن استت و متن
واسطۀ اثرگذار میان شما و خدا هستم» مورد قبول و پذیرر انسان مدرن نیست.
ً
آدمیان میتوانند خودشان را مستقیما در برابر خداوند تجربه کنند و هویت فردی خویش را از ایتن
طریق به دست بیاورند .در این مرحله ،وقتی انسان بتا خداونتد مواجته میشتود تتوان و استتعداد
روبتتهروشتتدن بتتا امتتر متعتتال را در درون ختتود مییابتتد و ختتود را موجتتودی تجربتته میکنتتد
که ،درعینحتالی کته گنهکتار (دارای زنتدگی تراژیتک) استت ،قتادر بته نجتاتبخشتیدن ختود
نیز میباشد .بدینترتیب فاصلۀ بسیار زیادی که میان گناه و نجات در مرحلتۀ ستوم وجتود داشتت
از بین میرود و این مساوی است با برداشتهشدن فاصتلۀ بستیار زیتادی کته میتان دنیتا و آخترت
وجود داشت .این تحول بسیار مهمی است .تا قبل از این مرحله ،واسطهها میگفتنتد اگتر دستت
به سوی ما دراز نکنید ،از گناه رهایی نمییابید و تفسیر این گناه نیز همان تراژیکبودن زندگی بتود.
پاسخ آنان به این قبیل از پرسشها که چرا زندگی تراژیک است و چترا انستان در زنتدگی نتاموفق
ً
است ،چرا انسان محکوم به رنج و مرگ است ،و ...این بود :چون «انسان ذاتا گناهکتار» استت.
آنها انسان را بسیار حقیر میشمرند و درواقع مرگ و رنج را سزای حقیربودن او میدانستتند .امتا
وقتی انسان تجربۀ مستقیم رویارویی با خدا را احساس میکند ،در خود جرئت مییابد و ،به قتول
پارهای از متألهان ،شجاعت زیستن و بودن پیدا میکند .انسان وقتی میتواند بتا خداونتد رویتارو
شود ،معلوم میشود که پ میتواند با این رویارویی نجات هم پیدا کند .در این مرحله« ،ختدا»،
«خود»« ،نجات» و «گناه» (مفهومهای اساسی و سمبولیک عام و شامل و دینی پیشینی) بتاقی
است ،اما چیزی که اتفاق افتاده ازمیانرفتن اتوریتهها و واسطههاست .انسان خود میتواند نجات
پیدا کند و بهاصطالح ،در این مرحله ،گناهکتاربودن انستان بتا شترافت انستان قابتل جمتع دیتده
ً
میشود .اساسا ،در این مرحله ،انسان موجودی تعری میشود که اگر گناه نکند ،انسان نیست و در
این باب در الهیات پروتستانی مستیحیت ستخنان بستیار زیتادی بیتان شتده استت .افترادی کته در
انسانشناسی صاحبنظر و صاحب دقت بودهاند در این باب توضتیح دادهانتد انستان بته گونتهای
ً
است که حتی در مواقعی که میخواهد کار خوبی انجام دهد باز هم پایش میلغزد ،گتویی اساستا
در کار انسان خللی موجود است و به همین خاطر است که نمیتواند چنانکه بایتد قامتت راستت
کند .حال ،سؤال اینجاست که آیا چون ایتنطتور استت پت شترافت انستان آلتوده شتده استت یتا
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اینکه مقتضای انسانیت انسان همین است و اگر همین انسان گناهکار رو به خدا کند و در رویتارویی
با او قرار بگیرد ،همینطور پذیرفته خواهد شد و خود را نجات خواهتد داد؟ پاستخ ایتن استت کته
شرافت او آلوده نیست و خود را نجات خواهد داد.
بنابراین ،در برداشت پروتستانی ،شکاف عمیق و قاطعی که میان دنیا و آخرت به وجتود آمتده بتود
کم و ضعی میشود .یعنی دنیا و آخرت در پروتستانیسم به یکدیگر نزدیتک میشتوند .بته همتین
معنا که انسان مؤمن ،در این مفهوم ،هم انسان دنیوی است و هم اخروی .به عبارت دیگر ،انستان
میتواند در همین جهان ،معنویتی را در خود زنده کند که آخرت او نیز آباد شود .انستان در همتین
دنیا ،در عین داشتن مشاغل دنیوی ،تولد جدیدی پیدا میکند نوعی دیگر زندگی میکند ،با صفای
باطن دیگری به زندگی ادامه میدهد و بهاصطالح ،نجات مییابد و آن نجاتی که بته پت از مترگ
منتقل شده بود برای او از همین دنیا شروع میشود و تا ابد دوام پیتدا میکنتد .ایتن همتان معنتای
کمشدن شکاف میان دنیا و آخرت است .این انسان هم دنیوی است و هم اخروی.
این وضعیت چهارم از دین و دینداری ،که به شرح آن پرداختیم ،در آغاز دورۀ مدرنیتته در قستمتی
از دنیا ظاهر شد ،اما ما اکنون و در حال حاضر در وضعیت جدیدی قرار داریم که مرحلۀ پتنجم از
دین و دینداری در آن دیده میشود .در این مرحله ،یک سیستتم واحتد ستمبلیک پیشتینی عتام و
شامل دینی که همۀ انسانها از آن پیام بگیرند وجود ندارد ،بلکه سیستمهای سمبلیک گوناگون بته
وجود آمدهاند و هرک سمبلهای دینی خویش را مطرح میکند و ،به تعبیر یکی از دینشناستان،
«پارهای از اشخاص خودشان را یک فرقه میدانند» .در ادیان تاریخی ،مفاهیم «خدا»« ،ختود»،
«گناه» و «نجات» به وجود آمدند و در دینداری آغاز مدرنیته سلستلهای از تعلیمتات دینتی پدیتد
آمد که به انسان رویارو یی مستقیم با خداوند را میآموخت .اما در این مرحلۀ جدید ،مسئلۀ انستان
در دین و دینداری مستئلۀ دیگتری استت و آن ایتن استت کته آدمیتان میخواهنتد قاعتدهها و راه و
رسمهای زندگی درونی و شخصی خویش را خودشان تعیین کنند و سرنوشت خود را با مستئولیت
دینتی
کامل خود در دست بگیرند .در این
مرحله ،زندگی معنوی در پرتو قواعد و مقررات مشخص ِ
ً
از قبل موجود اداره نمیشود .یعنی اساسا برای این قبیل از انسانها نهتنهتا اتوریتته وجتود نتدارد،
بلکه قواعد و راه و رسم و ارزرها و معیارها و حق و باطلهای معتبر ازپتیشتعیتینشتدهای هتم
وجود ندارد و دریافتشان این است که باید به ساماندهی معنتوی درونتی ختود بپردازنتد تتا بتواننتد
خویش را بیابند .اینها انسانهایی هستند که دارای اضطرابهای وجودی هستند و همتواره ایتن
سؤال برایشان مطرح است که چگونه میتوانیم مسئولیت زندگیکردن را خودمتان بتمامته بته دور
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بکشیم؟ این انسانها در بیرون از خویش هیچ عالمتی را ،که بهوسیلۀ آن بتواننتد بتهستوی نجتات
راهیابی کنند ،نمییابند .مسئلۀ این انسانها پاسخ به این پرسش است که در جهانی که هتیچ نتوع
چراغ هدایت در آن نیست آنها چگونته میتواننتد بته بلتوغ و رشتد درونتی معنتوی برستند .ایتن
کوشش جانفرسای آنها نوعی خاص از دین و دینداری در جهانی است کته سراستر آن در نظتر
آنان تاریک است .در مرحلۀ چهتارم ،اتوریتته و واستطهای وجتود نداشتت ،امتا ستمبلهای عتام
و شامل ،راهنماها و یک سلسله تعلیمات مورد اطمینان در بیرون از وجود آدمتی حاضتر بتود کته
بتتا آنهتتا امک تان پیتتداکردن راه و رستتیدن بتته نجتتات وجتتود داشتتت .امتتا در ایتتن مرحلتته و در ایتتن
محتوای جدید از دین و دینداری ،برای این گونه انسانها در بیرون از وجود آنها هیچچیتز بترای
کمک وجود ندارد و بنابراین آنان باید تمام کمک را از باطن خویش طلب کنند .برای این انسانها
ّ
نه اتوریتهای مطرح است نته تعلیمتات و عالئتم مستلم پیشتین .آنتان میخواهنتد ،بتا کتاور درون
تحلیل  existentخویش ،به این پرسش پاسخ دهند که چگونه میتوانند روی پای خود بایستند؟
یا ِ
این انسان باید از طرفی درون خود را تا اعماق آن بکاود و تحلیل کند و از طرفتی دیگتر امیدوارانته
اما نه بااطمینان سخنان گوناگون را بشنود و به مراتب مختل سرکشی کند تا در آخر بته نتیجتهای
در این باره برسد که چگونه باید روی پای خویش بایستد و یک خودسازماندهی درونی معنوی در
زندگی خویش پیدا کند تا زندگیار معنادار گردد .او نمتیدانتد کوشتشهای او بته کجتا منتهتی
خواهد شد؟ نمیداند پیامی خواهد شنید یا نه؟ نمیداند پیش پتای او روشتن خواهتد شتد یتا نته؟
ً
نمیداند تنهایی و رهاشدگی جانکاه او عاقبت به کجا منتهی خواهد شد .چنین انسانی دقیقا مثتل
کسی است که در بیابانی بیکران و تاریک ناگهان به وضعیت ختویش آ گتاهی پیتدا کترده استت.
دانسته است که در این بیابان تنهاست ،هیچ جهتی را نمیشناسد و هیچ افقی در پیش چشتمانش
پیدا نیست .چنین انسانی هیچ راه ازپیشتعیینشدهای برای نجات نتدارد فقتط یتک «توانستتن»
برای او مطرح است و اینکه روی پاهای خویش بایستد و مسئولیت زندگیار را صتد در صتد بتر
دور کشد .حداکثر این است که ممکن است او با خود «زمزمه» کند:
ک ندانست که منزلگه معشوق کجاست

آنقدر هست که بان جرسی میآید

اما اینکه این بان جرس از کدام سو میآید تا بتوان به آن سوی روان شد بترای او معلتوم نیستت.
ممکن است روزی بفهمد که آن بان جرس از همهجای جهان بلند است و نه از یک نقطۀ ّ
معین
و کار وی انطباق دائمی و لحظه به لحظه با این بان جرس و دویدن در پی آن است و این کتار پایتان
ً
ندارد و نصیب او هم فعال چیزی جز همین نیست تا چه پیش آید .محتتوای دیتن و دیتنداری چنتین

 | 81نقد بنیادهای فقه و کالم

انسانی با اقسام پیشین فرق فاحش دارد .پارهای از عارفان هتم واجتد ایتن نتوع از دیتن و دیتنداری
بودهانتد .آنهتا زمتانی توانتایی قتدمنهتادن در ستلوک را پیتدا کتردهانتد کته یتک «بیتداری» بستیار
تکاندهندهای برای آنان پیدا شده است .این بیداری مساوی است با بتیاعتمتادی مطلتق انستان بته
هرچه که تاکنون با آن زندگی کرده است .پ ازاین بیداری ،همهچیتز نقتش بتر آب میشتود و همتۀ
اتوریتهها فرومیریزند .وقتی این اتفاق افتتاد ،تتازه انستان توانتایی عریتانی پیتدا میکنتد و از تمتامی
پوششها (اتوریتهها ،قواعد ،مراجع و )...رها میگردد و در اینجاستت کته احستاس رهاشتدگی در
بیابان بیکران تاریک پیدا میشود و مسئولیت «بودن» بهتنهایی بر دور خود انسان میافتد .این نتوع
پنجم از دین و دینداری بهسرعت در جهان کنونی رو به گسترر است و واقعیتتی استت غیتر قابتل
انکار .نتیجۀ آگاهشدن از تحوالت تاریخی دین این است که باید بپذیریم ،در طتول تتاریخ ،دیتنداری
شکلها و محتواهای متفاوت داشتته استت بایتد ایتن واقعیتت را بپتذیریم کته عصتر جدیتد عصتر
فروپاشی اتوریتهها و سمبلهای عام دینی است .اگر ما این وضعیت را بهرسمیت بشناسیم ،مانع دیتن
و دینداریهای متفاوت نختواهیم شتد .آنوقتت ایتن ستؤال بترای متا مطترح خواهتد شتد کته بتا
کدام سخن ،با کدام پیام ،با کدام رور خردمندانه و با کدام رور جتاذب میتتوان بته کستی ،کته در
ایتتن بیابتتان تاریتتک قصتتد پیتتداکردن راه نجتتات ختتود را دارد ،یتتاری رستتانیم .تعتتداد ایتتن قبیتتل
جستوجوگران راه حقیقت ،که دینداری نوع پنجم را دارنتد ،در جامعتۀ کنتونی متا هتم بستیار زیتاد
است .اما کسانی که میخواهند به هر قیمتی شده اتوریته و طرز تفکر خود را به آنتان تحمیتل کننتد و
تنهتتا بتته آن گونتته دیتتنداری اجتتازۀ حیتتات دهنتتد کتته آنتتان بتتا آن موافقانتتد ،راه جستتتوجوگری و
حقیقتجویی را برای این افراد مسدود میسازند و این کار «خیانت» بته «حقیقتت» استت .الزمتۀ
پذیرفتن انواع دین و دینداری در طول تتاریخ ایتن نیستت کته بحتث دربتارۀ حقانیتت انتواع دیتن و
دینداریها کنار گذاشته شود ،بلکه این استت کته بحتث حقانیتت در بتاب دیتن بتدون توجته بته
تحوالت تاریخی دین (آنگونه که دین خود را نشان میدهد) میسر نیستت .فلستفۀ دیتن نمیتوانتد از
«پدیدارشناسی» دین جدا شود« .حقانیت» هر نتوع دیتن و دیتنداری را نمتیتتوان از «حقانیتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاریخی» آن جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد.

1

خدا ،قدرت ،زور
اگر در جامعهای سه مفهوم «خدا»« ،قدرت» و «زور» با یکدیگر درآمیخته شتوند ،در آن جامعته
پایههای استبداد سیاسی ت دینی محکم و رنجهای فراوان بر مردم آن جامعه وارد خواهد شد.
هرکدام از این مفهومهای سهگانه به قلمروهای ویوهای متعلق است .و تحلیل عقالنتی هریتک از
آنها با دیگری بهکلی متفاوت است و آثاری که بر هرکدام مترتب استت و انتواع برخوردهتایی کته
انسانها بتا مصتداقهای هرکتدام از آنهتا بایتد داشتته باشتند از بنیتان بتا یکتدیگر تفتاوت دارد.
توجهکردن به تمایزها و تفاوتهای اساسی موجب میشود که ختدا در ستاحت قداستت و تعتالی
خود ،که بدون آن خدایی را نتوان تصور کرد ،باقی بماند .قدرت موضتوعی انستانی تلقتی شتود کته،
درعینحال که برای دوام جامعه اجتنابناپذیر است ،میتواند منشأ شر و فساد فراوان شود و بایتد بتا
نقد دائمی آن و با سازوکارهای عقالنی کوشش کرد این شر و فساد به حتداقل برستد .زور پدیتدهای
دیده میشود که هرکجا ظاهر شود آزادی مسئوالنۀ انستان را تخریتب میکنتد و انستانیت او را انکتار
میکند .توضیح مختصر این تمایز و تفکیک این چنین است:

 .1سخنرانی در برنامۀ یادبود دوازدهمین سالگرد شادروان مهندس بازرگان در حسینیۀ ارشاد ،تهران 38 ،دی .9281
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خدا آن حقیقت نهایی است که انسان او را جستوجو میکند .خدا « ِاله» است؛ یعنی معبود استت.
و عبادات نهایت خضوع در برابر معبود و نهایت خدمتکاری برای تحقق ارادۀ اوستت .ختدا مختدوم
است و انسان خادم او .خدا کسی است کته همتۀ حمتد از آن اوستت« .شتکر» در برابتر اوستت و
«صبر» برای اوست« .امید» تنها به او میتوان بست« .توکل» تنها به او میتتوان کترد .بته هتیچ
مطلوب و مقصود نهایی دیگر جز او نمیتوان رضایت دادّ .
هموغم نهتایی دیگتری غیتر از او نبایتد
داشت .او شفای دردهای انسان و معنابخش وی است .انسان با رویکردن به او از تباهی نجتات
مییابد .هیچ گزارهای نمیتواند حقیقت او را بیان کند .همگان باید ،در تعبیرهتا و گزارههتایی کته
ً
دربارۀ او به کار میبرند ،دائما تجدید نظر کنند و تعبیر و تفسیر جدیدی بیابنتد .ستخنگفتتن از او
جز یک تفسیرگری دائمی و پایانناپذیر از او نیست .این تفسیرگری میتواند راهنمتا داشتته باشتد،
اما ممکن نیست که متولی داشته باشد.
اما قدرت (سیاسی)؛ قدرت سیاسی یک واقعیت اجتماعی است که انسانها آن را پدید میآورند.
قدرت سیاسی هم منشأ نظم اجتماعی است و هم منشأ تاثیرگتذاری حکومتت در تفکتر و اعمتال
افراد جامعه است .خانواده یا پدر و مادر هم نسبت بته فرزنتدان ختود منشتأ قتدرت و اثرگذارنتد.
انسانهای الگو هم ،چه در ساحت علم و چه در ساحت هنر یا اخالق ،در افتراد اثتر میگذارنتد.
این قدرتهای گوناگون «سرمشقگرفتن»« ،دانستن» و «توانستن» افراد را شکل میدهنتد ،امتا
ً
قدرتهای سیاسی خصوصا در جامعهها و دولتهای جدید بیش از قدرتهای دیگر در دامنهای
بسیار وسیعتر اثر میگذارد و با سرنوشت تودههای عظیم انسانی ارتباط ستازنده یتا تخریبکننتده
برقرار میکند .قدرت سیاسی در صورتی میتواند سازنده باشد کته در ختدمت نیازهتای اساستی
جامعه ،چون معنویت ،علم ،صنعت ،هنر و مانند اینها ،قرار بگیترد .در ایتن صتورت استت کته
قدرت مشروع میشود.
هرگاه قدرت سیاسی در خدمت منافع حاکمان درآید و حفظ قتدرت بترای عتدهای اصتالت پیتدا
کند ،از مشروعیت میافتد و ضد خود را پرورر میدهد و جامعه را دچار رنج و آسیب میستازد.
بدینترتیب ،قدرت سیاسی همیشه باید خادم باشد و نه مخدوم ،باصراحت متورد نقتد قترار گیترد
ً
و هالۀ قداست از پیرامون آن دائما زدوده شود .اگر قدرت سیاسی از ختادمبتودن بته مختدومبتودن
تبدیل شود« ،زور» پا به صحنه میگذارد با همۀ عواقب شومی که دارد.
قدرت نامشروعِ .اعمال چنان قتدرتی کته نتهتنهتا بته
زور چیست؟ زور عبارت است از ِاعمال ِ
تتتأمین نیازهتتای اساستتی افتتراد جامعتته ختتدمت نمیکنتتد ،بلکتته انستتانیت آنهتتا را بتتا نفتتی
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آزادی مسئوالنۀ آنها تکذیب و تخریب میکند .زور بهجای اقناع انستانها ،آنهتا را بته تفکتر
معین و رفتار ّ
ّ
معین مجبور میسازد.
ّ
هانا آرنت ،فیلسوف سیاسی معروف ،در باب قدرت و زور مینویسد که زور انستانها را مکلت و
مجبور میکند آنهه را غیر قابل اندیشیدن است بیندیشند.
ً
دولتهای زورمدار عصر حاضر ظاهرا دولت هستند ،ولی جوهر آنها ضد دولت مشروع است که
از قدرت سیاسی مشروع نشئت میگیرد .زور نهتنها علیه اشخاص است ،بلکته علیته قتانون هتم
هست .زور قانون را نابود میکند .زور نهتنها زادۀ تنفر است ،بلکه در سراسر جامعته تنفتر تولیتد و
ً
پخش میکند .زور مطلقا باید نفی شود.
ً
اگر در آ گاهی افراد جامعه میان مفهوم خدا ،قدرت سیاسی و زور مرزبنتدی کتامال روشتن وجتود
ً
داشته باشد و آنان در مقام عمل با هرکدام از این سه مقوله برخوردهای کامال متفاوت و متناسب با
آنها نکنند ،در آن جامعه خدا از قداست متیافتتد .زور قداستت پیتدا میکنتد .قتدرت مشتروع
سیاسی تخریب میشود و قانون فدای منافع اشخاص و گروهها میگردد .کار به جتایی متیرستد
که زور بهجای خدا پرستش میشود .جامعهشناسان دین میگویند :سمبلهای دینی ممکن استت
براثر اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی «فرسودگی» پیدا کنند و دیگر پیام معنوی ندهند .در این
صورت ممکن است در همهجا واژۀ خدا به کار برده شود و سروصدای خداپرستی و خداخواهی و
ً
خداجویی گور فلک را کر کند ،اما همۀ اینها واقعا از پیام معنوی خالی باشد و چیزی جز برای
ِاعمال زور نباشد.
افراد جامعه باید بتوانند ،با آزادی مسئوالنۀ خود ،خدا را پرستش و تقدی کنند ،قدرت سیاسی را
ً
ً
باصراحت نقد و عمال کنترل کنند ،اما زور را در همۀ انتواع آن نفتی و عمتال طترد کننتد .درحتال
حاضر در عصر ما ،اصول بنیادین اعالمیۀ حقوق بشر  9148تعیینکنندۀ مرزهای قدرت سیاستی
مشروع و زور است.
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موضوع این سخنرانی را ،که به مناسبت سالگرد رحلت پیامبر گرامی اسالم انجام میشود ،میتتوان
انتظار ما از پیامبران نام گذاشت .تحت این عنوان میخواهم به دو پرسش یا نقتد ،کته در ماههتای
اخیر زیاد به گور میخورد ،پاسخی گفته باشم .فکتر متیکنم بیشتتر شتما شتنوندگان گرامتی در
جریان مسائلی که بهعنوان نواندیشی دینی در دو دهۀ اخیر مطرح شده قرار دارید یا چیزی در ایتن
زمینه خواندهاید و یا شنیدهاید و دنبال میکنید این قبیل بحثها را به نوعی .جای انکار نیست کته
دستکم در بیست سال اخیر مطالب و مباحث جدیتدی از ستوی اندیشتمندان و روشتنفکران در
ارتباط با دینداری و مسلمانی مطرح شده که سابقۀ بدین شکل نداشته است .این مباحتث جدیتد
ارتباط دارد با دو موضوع مهم در فلسفۀ جدید که یکی معرفتشناسی است و دیگری هرمنوتیتک
که هر دو ارتباط وثیق دارند با مسئلۀ فهم متون دینی و فهم پیام بنیانگذاران دینتی در طتول تتاریخ.
این بحثها به شکلهای مختل در کشور ما هستت .از جوانتب گونتاگون ،پرستشهایی مطترح
ً
شده در ارتباط با این بحثها و این طرز فکرها و پاسخهایی هم به آنها دادهانتد ،امتا آنهته نستبتا
تازگی دارد و من در آن ارتباط میخواهم سخن بگویم این است که از آن هنگام که نواندیشی دینتی
تکیۀ زیادی روی مسئلۀ حقوق بشر در کشتور میکنتد و میگویتد مستلمانان میتواننتد ،در عتین
حفظ مسلمانی ،سازمانهای سیاسی و اجتماعی خود را براساس حقوق بشتر بنیانگتذاری کننتد
 .1سخنرانی دانشگاه صنعتی اصفهان.9281/93/4 ،
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یا با آن منطبق سازند و حرمت ویوهای برای انسان از آن نظر که انسان است قائتل شتوند و آزادی
بیان ،تفکر ،اعتقاد ،دین اجتماعات و مطبوعات ،فعالیتهای سیاستی و امثتال اینهتا را تضتمین
ً
کنند .نقدهای جدیدی علیه این مدعا مطترح شتده استت .قطعتا چنتان متدعایی بتا بستیاری از
فتواهای مشهور فقهی حتی با پارهای از آیات موجود در قرآن کریم ناسازگار است و موجب تغییتر
آن فتواها و موجب یک تفسیر جدید از آن آیات قرآنی خواهد شد .سه دسته از منتقتدان نقتدهایی
کردهاند از این مدعا و طرز تفکر و من میخواهم تا آنجا که امشب فرصت هست پاسخی بگویم به
این سه گونه نقد .ناچار هستم بهاختصار مطالب را بیان کنم و مطمئنم این بحث در آینده بیشتر باال
خواهد گرفت ،چون این بحث ابعاد سیاسی وسیعی دارد .مسئلۀ حقوق بشر در کشور ما مخالفتان
و موافقان زیادی دارد .یکی از موضوعاتی است که به ّ
جد شما اهل فکر و اهل مطالعته و جوانتان
عزیز باید به آن بپردازید و تکلی این مسأله را برای خودتان روشن کنید .مسأله این استت کته آیتا
میشود هم مسلمان بود و هم با حقوق بشر زیست یا نه؟ کسانی میگویند یا حقوق بشر یا حقتوق
خدا! این مغالطهای است که زیاد مطرح میشود؛ میگویند انسان با حقوقی که ختدا ّ
معتین کترده
زندگی میکند یا با حقوقی که بشر ّ
معین میکند زندگی میکند! من پاسخ اینهتا را در نوشتتههای
مختل آوردهام و در آدرسهای اینترنتی ،که مطالب بنده در آنهتا منتشتر میشتود ،ایتن پاستخها
منتشر شده و گاهی هم در بعضی از مطبوعات تت با محدودیتهایی که مطبوعات دارند و همهچیز
را نمیتوانند منتشر کنند! تت بهطور ناقص منتشر شده است.
عر کردم سه دسته اعتراضاتی دارند .دو گروه از معترضان مطلبشان این است که میگویند ایتن
چه دینی است که شما مطترح میکنیتد و ایتن چته دیتنداری استت کته شتما مطترح میکنیتد و
میگویید که میشود پارهای از آیات را بهگونهای دیگر فهمید و پارهای از فتاوای فقهی مشتهور را،
که ناسازگار با مواد حقوق بشر است ،میتوان و یا باید کنار گذاشت؟ این چهجور دینی است؟ دین
باید یک امر ثابت باشد دین که نباید تغییر پیدا کند دینداری که نباید تغییر پیدا کند به قول یکتی از
آقایان که نوشته بود :دینی که تغییتر پیتدا کنتد بته چته دردی میختورد؟! ایتن ستخن را دو گتروه
میگویند :یک گروه محافظهکاران هستند که نمیخواهند کمترین تغییر در طرز تفکر ستنتی دینتی
خودشان ایجاد کنند آنان میگویند :دین یک امر ثابت است دین که تغییر پیدا نمیکنتد .دیتنداری
مسلمانان که تغییر نباید پیدا کند .دینداری مسلمانها امروز همان باید باشد کته در عصتر پیتامبر
بود و فکر میکنند که در طول تاریخ در دینداری مسلمانان هیچ تغییری پیتدا نشتده و دیتن استالم
همیشه در میان مسلمانان ،چه در تفکرهای اعتقادی و چه در طرز عمل ،یک چیتز بیشتتر نبتوده
ً
یک گونه بوده و تصور میکنند طرز تفکر امروز مسلمانان ،مثال در مسائل اعتقادی ،همتان استت
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که پانصد سال پیش بوده همان است که هزار سال پیش بوده و همان است که در عصر رسول خدا
بوده .اگر این معترضان به تاریخ توجه میکردند و تاریخ را بهدقت مطالعته میکردنتد ،میفهمیدنتد
که اینطور نیست .خیلی تغییرات پیدا شده و دین اسالم در طول تاریخ تحوالت محتتوایی و آیینتی
پیدا کرده است .یک دسته اینها هستند که طرفداران تفکر سنتیاند و گاهی بنیادگرا هم هستند!
گروه دیگر پارهای از نواندیشان دینی هستند که میگویند متا نوانتدیش دینتی هستتیم ،امتا نیتازی
نداریم که از حقوق بشر سخن بگوییم یا بگوییم پارهای از آیات قرآنی بهگونهای دیگر بایتد تفستیر
شود .سعی میکنند حتی چیزی بیشتتر از حقتوق بشتر امتروز را از پتارهای از آیتات قترآن بیترون
بکشند .آیاتی را مورد استناد قرار میدهند و میگویند بیشتر از آنهه در حقوق بشر تدوین شتده در
آیات قرآن هست؛ بنابراین کاری که شماها میکنید و تفسیر را تغییر میدهید از آیات قرآن این کتار
غلطی است .پ عدهای هم اینها هستند که به ما اعترا میکنند.
و امتتا گتتروه ستتوم ،کتته ایتتن تتتازگی دارد ،بیشتتتر برختتی از اهتتل نظتتر و تحقیقانتتد کتته حتترف
دیگری میزنند .آنها میگویند نواندیشان در دین وقتی چنین سخنی میگویند ،چیزی از مدرنیتته
و چیزی از دین گرفتهاند و اینها را با هم مخلوط میکنند و چیتز جدیتدی از آن درستت میکننتد
که نه دین و دیتنداری استت و نته مدرنیتته استت .و بعتد ایتن چیتز جدیتد را نتام مستلمانی بتر
آن میگذارند و بنابراین آنان کسانی هستتند کته مدرنیتته را حتاکم میکننتد بتر دیتن استالم و ایتن
درست نیست .چرا اسالم را حاکم نمیکنند بر مدرنیته؟ حقوق بشر محصول مدرنیتته استت یعنتی
نوع زندگی جدید بشر در این دنیاستت .ایتن منتقتدان بهگونتهای ستخن میگوینتد کته گتویی ،بتا
قطع نظر از حقوق بشر ،مسلمانان امروز در مدرنیته زندگی نمیکنند .این فکر درست نیستت متن
و شما که اینجا نشستهایم همته در مدرنیتته هستتیم .شتما مگتر نمیرویتد رأی بدهیتد؟ پارلمتان
یعنی چه؟ قانون اساسی یعنی چه؟ تمام اینها نوع زندگی جدیتد انستانی استت متا بته اینهتا تتن
ً
دادهایم .مسلمانها که دویست سال پیش مدرنیته نداشتند .اینها تقریبا از زمان مشتروطه درستت
شده است .این علوم جدید که شما دانشجویان عزیز بتا آن مشتغول هستتید همته از محصتوالت
مدرنیته است .پ شما مدرن زندگی میکنید .کسانی کته بتا ایتن مستائل ستروکار دارنتد متدرن
زندگی میکنند و مدرن فکر میکنند .شما تحلیل میکنید ،در مسائل سیاسی ،این شتکل تحلیلهتا،
که شما در مسائل سیاسی میکنید ،همه امر مدرن است .دویست سال پیش در ایران این بحثهتا
ً
اصال نبوده است .دموکراسی میخواهید ،دموکراسی مسئلۀ مدرنی است .تلویزیون نگاه میکنیتد،
با دنیتا در ارتبتاط هستتید ،تمتام اینهتا زنتدگیهای جدیتد استت؛ بنتابراین اینطتور نیستت کته
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وقتی میگویند مدرنیته یعنی آنگونه که در امریکا و اروپا زندگی میکننتد و متا ستاحتمان منتزه از
آن است ،نه اینطوری نیست .من نمیدانم کستانی کته میگوینتد بتا قتانون اساستی میختواهیم
زندگی کنیم و افتخار میکنند به اینکه در این کشور همهچیز با رأی متردم استت و ستالی یتک بتار
در کشتتور انتخابتتات برگتتزار میشتتود و درعتتینحتتال بتته مدرنیتتته و غتترب بتتد میگوینتتد ،اینهتتا
چه میگویند! بههرحال ،این دستۀ سوم ،که خود آنان دو دستهاند ،ایتن مستأله را مطترح میکننتد
و میگویند دینداری متحول درست نیست .آن دینداری متحول ،که میگوید هم نیتایش متیکنیم
هم روزه میگیریم هم ایثتار و انفتاق متیکنیم هتم عبتادت متیکنیم و هتم میختواهیم بتا حقتوق
بشر زندگی کنیم ،یک تلفیق آر شلهقلمکار است .این نه مستلمانی استت نته زنتدگی غربتی .در
یک گفتوگویی کسی از یک اهل نظر ستؤال کترده بتود کته آقتا پت ایتن متردم ترکیته کته اآلن
ً
دموکراسی نسبتا جاافتادهای دارند و حقوق بشر بیش از بسیاری از کشتورهای دیگتر مستلمان در
آنجا مراعات میشود و آزادی بیتان و آزادی اعتقتادات و آزادی تجمعتات و تأسیستات حزبتی در
آنجا هست و مساجدشان هم پر است و عباداتشان هم سر جایش هست ،اینها مستلمان نیستتند
و زندگیشان مسلمانی و زندگی دیندارانته نیستت؟ دیتدم در پاستخ ایتن پرستش گفتته بودنتد بلته
ً
اگر منظور ایتن استت کته استما کستی مستلمان باشتد یتا در شناستنامه کستی مستلمان باشتد،
آنها مسلماناند اگر با نظر دقیق نگاه کنیم ،نمیشود بگوییم آن زنتدگی زنتدگی مستلمانی استت.
ً
من وقتی این مصاحبه را خواندم تعجب کردم .ظاهرا ،به اعتقاد گروه سوم ،دیتن آن چیتزی استت
که رسول خدا حتی در همۀ جزئیات گفته است و اگر کستی در آن چیتزی کته رستول ختدا گفتته
تصرف کند این شخص دیگر پیرو رسول خدا نیستت و بعتد اضتافه میکننتد بتر ایتن مطلتب کته
نمیشود گفت ما پارهای از آیات قرآن را قبول داریم و پارهای از آیات قرآن را کنار میگذاریم.
درهرحال ،این سه جور اعترا و نقد هست من میخواهم از موضع دینشناستانه امشتب بترای
شما مطرح کنم .چه کسی میتواند مسلمان باشد؟ و اینکه چگونه مسلمانبودن یتک امتر متحتول
است و دینداری یک امر متحول است چون انتظار از دین (انتظار از پیتامبران) یتک امتر متحتول
است .بحث من اهمیت سیاسی زیادی دارد .شما توجه کنید که اگر ایتن فکتر دنبتال شتود ،کستانی
که میگویند ما میخواهیم هم مسلمان باشیم و هم با حقوق بشر زندگی کنیم به تلفیقی دست میزننتد
که اجزای آن با هم جور درنمیآید و اینها نمیتوانند مسلمان واقعتی باشتند .در آن صتورت موضتوع
حقوق بشر با حربۀ مخالفت با اسالم کوبیده خواهد شد چنانکه کوبیده میشود .ایتن خیلتی مستئلۀ
مهمی است .ممکن است در نظر شما بیاید چه اهمیتی دارد که این مسأله را دنبال کنیم .فکتر نکنیتد
ما داریم مثل قرنهای قبل خطکشی میکنیم تا مسلمان را از غیر مسلمان جدا کنتیم بتا یتک ستری
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بحثهای بیفایده .مسأله این است که مهمترین چالش سیاسی ت دینی آیندۀ کشور ما در این مستأله
است .نمیدانم من تا چه اندازه خواهم توانست در یک ساعت ،اطراف این مطلتب را جمتع کتنم.
باید خیلی فهرستوار مطلب را بگویم و جلو بروم و از قبل هم سنخ سخنم را ّ
معین کنم ،چون هتر
ً
اوال باید سنخ سخنش را ّ
معین کند که از چه موضعی دارد حرف میزند .من در اینجا از
گویندهای
موضع دینشناسانه و از این موضع که همیشه دین در طتول تتاریخ چگونته تفستیر شتده و بتا چته
انتظاراتی تفسیر شده دارم این بحث را دنبال میکنم.
 .9ما یک اصل هرمنوتیکی داریم که در آن تردیدی نیست .آن اصل ایتن استت کته هتر شتناختن
مقدماتی دارد و هیچ شناختنی بدون مقتدمات انجتام نمیگیترد .متا انستانها هروقتت بختواهیم
موضوعی را بشناسیم ،که ما از آن به متعلق شناخت تعبیر میکنیم ،باید با مقدماتی آن را بشناسیم.
مقدمات شناختهای ما انسانها در طول تاریخ شکل گرفته و از حالی به حتالی و از صتورتی بته
صورتی در آمده است و به همین جهت متعلقهای شناخت ما همیشه به یک صورت باقی نمانتده
است .انسان با چهار موضوع مهم زندگی میکند :فلسفه ،علتم ،هنتر و دیتن .درواقتع ،متا چهتار
وسیلۀ زندگی داریم .ما انسانها با اراده و اختیار خودمان زندگی میکنیم مثل حیوانها نیستتیم کته
با غرایز کشیده شویم .ما با علم زندگی میکنیم ،با فلسفه زندگی متیکنیم ،بتا هنتر و دیتن زنتدگی
میکنیم .حیوانات هیچکدام از اینهتا را ندارنتد .متا میختواهیم فلستفه را بشناستیم ،علتم و هنتر را
بشناسیم ،دین را بشناسیم و این مطلبی که امشب من میگویم درواقع مربوط استت بته شتناختن
دین .هم فلسفه هم علم هم هنر هم دین اینها همه در طول تاریخ پیتدا شتدهانتد و در طتول تتاریخ
شکل گرفتهاند .این خیلی مهم است .میخواهم به این قضیه توجته کنیتد .در آن زمتان کته تفکتر
اسطورهای بر بشر حاکم بود تفکر فلسفی نبود ،تفکر علمی نبود1 ،هتزار ستال پتیش بتر انستانها
تفکر اسطورهای حاکم بود .پیداشدن تفکر فلسفی از یونان است که یک تفکر عقالنی استت .ایتن
تفکر عقالنی پیدا میشود و آن تفکر اسطورهای میرود کنار .اینکه فلسفه چیست فلسفه ختودر
را در طول تاریخ نشان داده است .قرنهای طوالنی علم ورزیدند تا بهتدریج معلتوم شتد کته علتم
چیست .قرنهای طوالنی هنرورزی شده تا بهتدریج معلوم شد که هنر چیست ،قرنهای طوالنی
دینورزی و دینداری شده تا بهتدریج معلتوم شتد کته دیتن و دیتنداری انستان چیستت .اینهتا
خودشان را با تحولهایشان و شکلگرفتنهایشان نشان دادهاند که چه هستند .اینطتوری نیستت
که ما تصور کنیم که یک فیلسوف پیدا شده و تعریفتی از فلستفه داده و تمتام شتده استت .نته ،آن
فیلسوف نخستین یک چیزی گفته و بعد از مدتی دیگر کسی دیگر حاشتیهای بتر آن زده و بعتد از
گذشتن مدتی یک شخص سومی یک ِاشکال بر آن گرفتته و بعتد از گذشتتن متدتی بتاز شتخص
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دیگری در آن رابطه حرف دیگری زده همینجور و همینجور تا اینکه فلسفه شتکل گرفتته استت.
ً
مثال از زمان سقراط ،افالطون و ارسطو فلسفه همینجور جلو آمده .قرنهای طتوالنی از آن گذشتته
تا حاال معلوم شده فلسفه چیست .فلسفههای گوناگون به وجود آمده و حتاال سته شتاخۀ عمتدۀ
فلسفه داریم :وجودشناسی ،معرفتشناسی ،و فلسفۀ تحلیلی .این فلسفۀ تحلیلی ،به ایتن شتکل،
ً
ً
پانصد سال پیش اصال وجود نداشته است .فلسفۀ کانت قبل از کانت اصال وجود نداشتته استت،
ً
فلسفۀ دکارت قبل از دکارت اصال وجود نداشته است .آیا بعد از اینکه فلسفه اینقدر گسترر پیدا
کرده و خودر را نشان داده و شاخههای گوناگون شده ،میتتوان گفتت فلستفه همتان استت کته
افالطون یا ارسطو میگفت و فقط همان فلسفه است؟ میشود گفت فلسفه فقط همان استت کته
دکارت گفته؟ نه ،این گسترر تاریخی که انجام شده اگر نگاهی به آن بیندازیم ،همۀ ایتن تحتوالت
همۀ این فکرها فلسفیدن و خردورزیدن است .اآلن وقتی درمورد تاریخ فلسفه کتاب مینویستند،
هر فیلسوفی باید تعری خودر را از فلسفه بیان کند که فلسفه چیستت .هتر فیلستوفی ختودر
باید بگوید که فلسفیدن یعنی چه؟ علم هم همینطور است .این علوم جدید به ایتن معنتا کته االن
شما به آن مشغول هستید (نمیدانم چند درصد از شما بتا علتوم انستانی و چنتد درصتد بتا علتوم
تجربی مشغولید ،البته ساختار دانشگاه شتما نشتان میدهتد کته بیشتتر بتا علتوم تجربتی و فنتی
سروکار دارید) ،تمام اینها محصول قرون اخیتر استت .پانصتد ستال پتیش ،وقتتی علتم را معنتا
میکردند در همان گسترهای میگفتند علم که آن را در تاریخ میدیدنتد .امتا اآلن وقتتی میگوینتد
علم چیست ،آن گسترهای که بعد از آن در تاریخ دیدنتد بته آن اضتافه شتده استت .هرچته تتاریخ
انسان ادامه پیدا کند ،بیشتر معلوم خواهد شد که فلسفه ،علم و هنر چیست .هنر مدتی عبارت بود
از تقلیتد از طبیعتت .زیبتتایی را وقتتی تعریت میکردنتد ،میگفتنتد زیبتتایی یعنتی آن هتتارمونی و
همتاهنگی کتته در موجتودات طبیعتتی هستت .درککتتردن آن هتارمونی و همتتاهنگی را میگفتنتتد
زیباشناسی یا زیباییشناسی .اما اآلن محدودۀ هنر و زیبایی این نیست .اقسام هنرهای دیگر پیتدا
ً
شده و تعری هنر هم عو شده است .مثال پارهای از فیلستوفان هنتر میگوینتد هنتر و زیبتایی
یعنی بازشدن افق جدید .آنجا که افق جدیدی از بودن و چگونگی بودن در جلتوی چشتمان شتما
و من باز شود آنجا زیبایی تحقق پیتدا میکنتد .بتداعت مطترح استت؛ هرجتا شتما بتا یتک امتر
بدیع یعنی با یک امر بیسابقه و امری که افتق دیتد شتما را بتاز میکنتد مواجته شتدید بتا زیبتایی
مواجه شدهاید.
میخواهم توجه کنید که دینداری هم همینطور است .اگر هزار ستال پتیش میگفتنتد دیتنداری
انسان یعنی چه ،چگونه انسان دینداری میکند و معنای دین در زنتدگی انستانی چیستت ،همتان

انتظار ما از پیامبران متحول است | 11

مقدار از دین و دینداری که تا آن موقع از تاریخ خودر را نشتان داده بتود منظتور بتود و در همتان
گستره میتوانستند قضاوت کنند .بعد از آنکه موسی آمد و بنیاسرائیل تابع موستی شتدند اگتر از
بنیاسرائیل میپرسیدند دین و دینداری چیست ،آنها همان چیزی را که دیده بودند میگفتند دین
و دینداری انسان همین است .آن موقع که مسیحیها بعد از یهودیها آمدند ،حرفهای جدیدی
مطرح شد .سخنان تازه از سوی متتألهین مستیحی در ایتن بتاره مطترح شتد کته دیتن چیستت و
دینداری چیست .این امور تعری دیگری پیدا کرد .تا وقتی مسلمانها ،مستیحیها ،و یهودیهتا
از بودیسم و هندوئیسم خبر نداشتند در ذهنشان نمیآمد که انواع دیگتری هتم از دیتنداری وجتود
دارد که محوریت در آنها با خدای مشخص نیست ،اما امروز کته متا در عصتر و تتاریخی زنتدگی
ً
میکنیم که ،براثر چاپ و وسایل ارتباطتات و اخیترا اینترنتت ،اطالعتات انستان از گستترۀ دیتن و
دینداری بسیار فراخ شده برای دینشناسان جمعوجورکردن این مسأله ،که دین و دینداری انسان
یعنی چه ،بسیار کار مشکلی شده است .آنقدر انتواع و اقستام دیتن و دیتنداری در سراستر دنیتا
جلوی چشم انسانهای محقق قرار گرفته که نمیتوانند بهآسانی کلمۀ دین را تعری کنند .یکتی از
دینشناسان نوشته ،تا آنجا که او تحقیق کرده 12 ،تعری از طرف دینشناستان بترای دیتن گفتته
شده است .میخواهم این را عر کنم که دین هم مانند فلسفه و علم و هنر در طول تاریخ خود را
نشان داده که چه هست و چه اقسام و انواع و تحوالتی دارد.
 .3نکتۀ دیگر این است که انتظارات ما از علم ،فلسفه ،هنر و از دین چگونه شکل میگیرد؟ ما اگر
بخواهیم دین را بشناسیم ،علم را بشناسیم ،فلسفه را بشناسیم ،هنر را بشناسیم (گفتم شناختن هتر
موضوع شناختنی با یک مقدماتی صورت میگیترد) ،یکتی از موضتوعات مهتم و مقتدمات مهتم
انتطار ماست از شناختن آن موضوع شناسایی و اینکه چه انتظاری داریم از آن موضتوع شناستایی.
دنبال هر علمی رفتن پ از آن است که یک عالقه آدمی را تحریک کرده است به تعقیب آن علتم.
کسی که میرود فیزیک بخواند و فیزیک را بشناسد عالقهای او را تحریتک میکنتد .کستی کته
میرود شیمی را بشناسد عالقهای او را تحریک میکند .کسی کته متیرود یتک علتم انستانی را
بشناسد عالقهای او را تحریک میکند .همیشه عالیق ما هستند کته متا را تحریتک میکننتد بته
شناختن یک موضوع و این عالیق ما انتظارات ما را ّ
معین میکنند که متا از آن موضتوع شناستایی
چه انتظاراتی داریم و به تعبیر دیگر انتظار داریم که او به کدام پرسش ما پاستخ گویتد تتا چته نیتاز
عملی را از ما برطرف سازد .به همین جهت است که وقتی شما یتک کتتاب پزشتکی میخوانیتد،
انتظار ندارید که پرسشهای فیزیکی یا فلسفی شما را جواب دهد .یتک کتتاب فلستفی بخوانیتد
انتظار ندارید پرسشهای پزشکی شما را جواب دهد .ما اگر بخواهیم بشناسیم که فلسفه چیست،
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با یک انتظاراتی میرویم سراغ این کار .این انتظارات ما به شناختن ما جهتت میدهتد .بختواهیم
هنر را بشناسیم همینطور است بختواهیم دیتن را هتم بشناستیم همینطتور استت .کستانی فکتر
میکنند اگر بخواهند دینشناسی کنند یتا بنیانگتذار یتک دیتن و متتون آن را بشناستند ،ایتن کتار
مسبوق به هیچ انتظار و عالقهای در آنها نیست .همینطوری میروند و یک دیتن را میشناستند
اینها تصورات سادهای است که باید کنار گذاشته شود.
 .2مستئلۀ دیگتتر ایتتن استتت کتته ایتتن انتظتتارات ،کتته از علتتم و فلستتفه و دیتن هستتت ،در طتتول
تاریخ متناسب با تحوالتی که در علم و فلسفه و هنر و دین پیتدا میشتود تغییتر پیتدا میکنتد .متا
امروزه از علم پزشکی انتظاراتی داریم که 3هزار سال پیش آن انتظتارات را نداشتتیم3 .هتزار ستال
پیش اگر کسی سل میگرفت ،از علم پزشکی این انتظار قطعی را نداشتند که به او پاسخ دهتد و او
را معالجه کند چون علم پزشکی نمیتوانست این کار را بکند .اما امروز چطور؟ امتروز دیگتر ستل
بیماری خطرناکی نیست .این فقتط یتک مثتال بتود کته ختدمتتان عتر کتردم .در فلستفه هتم
همینطور ،در هنر هم همینطور و در دین هم همینطور است .این انتظارات تغییر پیدا میکند.
 .4مطلب بعدی این است که انسان با هر چهار بال پرواز میکند؛ یعنی هم بال علتم دارد هتم بتال
فلسفه هم بال هنر و هم بتال دیتن .انستان مثتل هواپیماهتای چهتار موتتوره استت کته بتا چهتار
موتور پرواز میکند .بررسی چگونگی تحوالت این چهار بال انسان در طول تتاریخ نشتان میدهتد
که علم ،فلسفه ،هنر و دین همیشه با فعل و انفعاالتی که در هتم میکننتد در گستترۀ انتظتارات از
ً
هرکدام از آنها تغییراتی ایجاد میکنند .مثال اگر در جامعهای فقط دین وجود داشتته باشتد و علتم
و فلسفه وجود نداشته باشد ،مثل جوامع ابتدایی یا مثتل بعضتی از جامعتهها کته هنتوز در افریقتا
هستند ،که آنجاها دین هست اما علم و فلسفه نیست ،تمتام انتظتاراتی را کته انستان بترای تتأمین
نیازهای زندگیار دارد اینها را از دین و هنر میخواهد .اما بهمحض اینکه علم وارد آن جامعهها
شود ،بخشی از انتظاراتی که انستان از دیتن داشتته منتقتل میشتود بته انتظتار از علتم .در قبایتل
ابتدایی وقتی کسی مریض میشود ،برایش دعا میخوانند تا بیماریار شتفا پیتدا کنتد یتا جتادو
میکنند .هنوز هم همینطور است .میروند پیش دعانوی یا جادوگر .این در جامعهای است که
علم پزشکی وجود ندارد .در آن جامعهای که علم پزشکی وجتود نتدارد انتظتار از دیتن و متولیتان
دین این است که بیماری را هم شفا بدهد ،اما وقتتی علتم پزشتکی آمتد و ختودر را نشتان داد و
معلوم کرد که خیلی کارها از دستش ساخته است ،همان مردم متدین دیگتر ایتن انتظتار را از اوراد
و ادعیۀ دینتی و متولیتان آن ندارنتد کته بیمتاری آنهتا را شتفا بدهنتد و میرونتد ستراغ پزشتک.
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یعنی انتظاراتی که از دین بود کم میشود .نکتۀ ظری و جالبی است .در طتول تتاریخ همیشته بتا
رشد علم بخشی از انتظارات ،که به متون دینی یا بنیانگذاران دینی متوجه بود ،از طرف دیتن آمتده
به طرف علم و این انتظارات متوجه دانشمندان و کتب علمی شده است.
حاال سؤال این است که وقتی انتظارات از دین و متون دینتی و بنیتانگتذاران و متولیتان دینتی کتم
میشتتوند ،آیتتا دیتتنداری تحتتول پیتتدا نمیکنتتد؟ آیتتا آن آدمتتی کتته بتترای بیمتتاری و شتتفای
بیماریار میرفته سراغ دعانوی و اآلن دیگر نمیرود ستراغ دعتانوی و دیگتر عالقتهای بته
دعانوی ندارد و میرود سراغ پزشتک همتانطور دیتنداری میکنتد کته قبتل از آمتدن پزشتک
دینداری میکرد؟ تغییری پیدا نشده در دینداریار؟! خب ،دعانویستی جتزء دیتنداری او بتوده
است و حاال دیگر نیست؛ پ دینداری او تغییر پیدا کرده است .این یک مثال ساده است که متن
دارم عر میکنم .این بحث را وقتی باز کنیم ،انواع و اقستام مثالهتا را میتتوان زد .ختب ،ایتن
آدم دینداریار فرق کرده است؛ انتظاراتی که او از بنیانگذار دین داشته فرق کرده .خیلی چیزهتا
را دیگر از بنیانگتذار آن دیتن انتظتار نتدارد .پت دیتنداریار متحتول شتده استت .اگتر یتک
مسلمان دیگر نرفت پیش دعانوی و آنگونه دینداری نکترد و رفتت پتیش پزشتک ،غیتر از ایتن
است که مسلمانیار تغییر پیدا کرده؟ خب تغییر پیدا کرده است .ممکن است در ذهن شتما بیایتد
که آقا مسلمانی فقتط نمازخوانتدن و امثتال آن استت و اینکته آدم بترود پتیش دعتانوی  ،اینکته
مسلمانی نیست این را شما حاال میگویید .صد سال پیش چته میگفتنتد؟ اآلن کته علتم آمتده و
جای خودر را باز کرده ما خیلی بهوضوح میگوییم که آدم مستلمان بترای ختاطر بیماریهتایش
برود پیش پزشک ،خب میرفتند پیش دعانوی  .من یادم هست که حدود شصت سال پتیش در
محلۀ راستته کوچته ،کته متا در تبریتز مینشستتیم ،آن طترف کوچتۀ متا دو خانته بتود کته یتک
ستکویی داشتت و صتتاحبخانهها چنتد دعتتانوی بودنتد .خانتتۀ ایتن دعانوی هتتا شتلوغ بتتود
این دعانوی ها در امامزاده هم دفتری داشتند آنجتا هتم شتلوغ بتود .بنتده را هتم یتکدفعته بترده
بودند پیش آنها تا یک دعا برایم بنویسند .اما من شاید حتدود ستی ستال پتیش ،کته رفتته بتودم
تبریز ،دیدم نه از آن دعانوی ها خبتری هستت و نته از آن خانتههای دعانوی هتا .ولتی هرچته
بخواهیم مطب پزشک در تبریز اضافه شده است .صد سال پیش ،که دین مردم مثتل امتروز نبتود،
مراجعه به دعانوی هم جزء دین آنها بود .این تحول در نوع دینداری است که من با یتک مثتال
کوچک خواستم خدمت شما عر کنم .حال آیا باید بگوییم این آدمها مستلمان نیستتند ،چتون
در دینداریشان تحول پیدا شده؟ نه ،چنتین چیتزی نیستت .ایتن هتم یتک نکتته استت کته ایتن
انتظارات جابهجا میشود این در علم و فلسفه هم هستت پتارهای از مستائلی کته از علتم مطالبته
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میکردند حاال از فلسفه مطالبه میکنند و پارهای از مسائلی که از فلسفه مطالبته میکردنتد اآلن از
علم مطالبته میکننتد .جابتهجاییهایی اتفتاق افتتاده استت .ایتن اتفاقتاتی کته در غترب افتتاد و
قدرت کلیسا ضعی شد علتش این است که علم تجربی پیدا شتد و بستیاری از انتظتاراتی کته از
کلیسا داشتند از علم خواسته شتد .دیگتر کستی نمیرفتت پتیش کشتیش کته آقتا دعتا بنتوی
کسی نمیرفت پیش کشتیش کته بگتو ببیتنم ستازمان زنتدگی اجتمتاعی را چگونته بایتد ستامان
داد .فلسفههای سیاسی پیدا شدند ،علوم سیاستی پیتدا شتد و هکتذا و دایترۀ انتظتارات از کلیستا
روزبهروز محدودتر شد و قدرت کلیسا روزبهروز ضعی تر.
شاید به ذهن شما بیاید که این مطلب مخصوص غرب بوده و تاریخ مسلمانان اینطتور نبتوده و در
میان مسلمانان از همان اول دینداری یک شکل بیشتر نداشته والغیر و انتظارات هم ثابتت بتوده.
آیا اینطوری است؟ چشممان را بر تاریخ ببندیم و چنین سخنی بگوییم؟! جالب این استت کته در
میان مسلمانان تنوع دینداری و تحوالت دینداری از بسیاری از ادیان دیگر ،در طول این چهتارده
ً
قرن گذشتته ،بیشتتر بتوده استت .در زمتان غزالتی ،متتکلم و عتارف معتروف ،تقریبتا هشتصتد
سال پتیش ،فرقتههای گونتاگون دینتی بتا تفکترات گونتاگون بستیار زیتاد شتده بتود و پتارهای از
فرقهها پارهای از فرقههای دیگر را تکفیر میکردند .میگفتند فالنی دیگتر مستلمان نیستت چتون
فالن عقیده را پیدا کرده و آن یکی دیگر مستلمان نیستت چتون دارد فتالن کتار را میکنتد .تکفیتر
و تفسیق رایج شده بود و خود غزالی هم از طرف پارهای از فقیهان تکفیر شده بود .تکفیر ایتن بتود
که میگفتند کسی کافر شد؛ یعنی دیگر مسلمان نیست و تفسیق هم این بوده که میگفتنتد فاستق
شد و دیگر عادل نیست .غزالی ،که یک آدم اخالقی بتود و خوشتش نمیآمتد از ایتن تکفیرهتا و
تفسیقها ،کتابی نوشت که این مشکل را حل کند ،اسم کتاب این بود :فیصل التفرقه بی االسالم و
الزندقه (معیار جداکردن اسالم و زندقه (نوعی از کفر) از یکدیگر) .وی در آخر ایتن کتتاب نوشتته
هیچ فرقهای را نمیتوان تکفیر کرد .هیچکدام از ایتن فرقتههای دهگانته را کته در میتان مستلمانان
هست نمیتوان گفت اینها مسلمان نیستند چون مثل هم فکر نمیکنند مثل هم عمل نمیکننتد او
گفت زندقه (که منظور غزالی از آن گونهای کفر و خرو از اسالم است) تنهتا در صتورتی محقتق
ً
میشود که آنهه را که قطعا پیامبر گفته است کسی باطل و دروغ بنامد .خود غزالی آدمی بتود کته
دینداریهای متفاوتی در طول زندگیار داشت و دچار نوسانهای زیاد بود .از شتدت نوستانها
بیمار شده بود .بعد از آنکه شاگردان زیادی تربیت کرده بود و معتروف و مهتم شتده بتود و بعتد از
آنکه یک عمر جمالت سخت و سفت و محکم و این است و جز این نیست گفته بود.
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سخنهای سخت بهمعنای فحاشی نیست .سخنهای سخت یعنی همراه با جازمیت و این استت
و جز این نیست .بعد از غزالی هم خیلی چیزها اتفاق افتاده است .من بته شتما پیشتنهاد متیکنم
وضتتع شتتهر بغتتداد را در قتترن ستتوم ،چهتتارم ،و پتتنجم هجتتری مطالعتته کنیتتد .یتتک شتتهر
بینالمللی ،بهلحاظ رفتوآمدهایی که آنجا بود ،و همۀ این هفتاد و چند فرقۀ مستلمان و بستیاری
از ادیان دیگر در آنجا حضور داشتند .وقتی من مقایسته میکتردم ایتن وضتع را بتا تتاریخ الهیتات
ً
مسیحی ،دیدم اصال شهری مانند بغداد با این همه ظرفیتهای گونتاگون متذهبی در طتول تتاریخ
مسیحیت وجود نداشته است .البته گاهی هم ابن مقفعها و حال ها و امثال آنها را میکشتند امتا
در اکثر محافل علمی ،دانشمندان و متفکران با این کشتارها موافق نبودند.
 .1حاال که قرنها گذشته و انواع و اقسام دینداریها در میان مسلمانها پیدا شده ،پرستشهای
ً
دیگری در میان نسل فعلی مسلمان شکل گرفته که دیگر از این نوع نیست که مثال آیا قرآن حتادث
بوده یا قدیم؟ در عصر حاضر پرسشها بیشتر سیاسی و اخالقی و حقوقی است .مسأله این است
که ربط دینداری با استبداد دینی چیست؟ با آزادی و حقوق بشر چیستت؟ بتهعنتوان مستلمان در
این دنیای مدرن چطور زندگی کنیم؟ سازمان سیاسی ،اجتماعی و اقتصتادیمان را چطتور شتکل
دهیم؟ اخالق سیاسی چیست؟ و ...این قبیل پرسشها ،کته بتهعلتت گستترر فلستفه و علتم و
تحوالت جدید زندگی انسان پیش آمتده ،انتظتاراتی را کته یتا مطترح نبتوده و یتا متوجته متتون و
سنتهای دینی بوده اکنون متوجته فلستفه و علتم کترده استت .در عصتر حاضتر ،متتون دینتی و
سنتهای دینی به پرسشهای یادشده پاسخ نمیدهند ولی فلسفه و علم به آنهتا پاستخ میدهتد.
این وضع ،خواهناخواه دینداری مسلمانان را متحول میکند .آنها پارهای از پرستشها را دیگتر از
متون و سنت دینی خود نمیپرسند و از علم فلسفه میپرسند نمیتوان گفت چون اینطور میشتود
ً
پ آنها دیگر مسلمان واقعی نیستند .حاال اگر کسانی گفتند مثال فالن احکام که در قرآن هست
مربوط به عصر رسول خدا بوده و شامل حال ما نیست و برای این تفستیر دالیلتی ارائته دادنتد ،در
اینجا دو تا مسأله پیدا میشود :یک مسأله این است که آیا این دالیل تفستیری از نظتر هرمنتوتیکی
قابل قبول است یا نیست؟ مسئلۀ دیگر این است که آیا کسی که این تفستیرها را میدهتد بتاز هتم
مسلمان هست یا نه؟ عر کردم که سه گروه میگویند اینجور نمیشود مستلمانی کترد .متن در
اینجا از یک شخصیت دینی یک سندی میآورم .این شخصیت دینی معروفترین شخصیت دینی
جهان اسالم در دنیای امروز است و منظورم رهبر فقید انقالب ایران استت .ایشتان در ایتن زمینته
اظهار نظر کردهاند .من فکر میکنم به دو دلیل این اظهار نظر را کردند یکی اینکه ایشان عارف بتود
و بهخوبی میدانست پارهای از عرفا دربارۀ شریعت چه گفتهاند که فقها و متکلمتان در آن گفتتهها
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ً
بسیار اوقاتشان تلخ میشد .مثال از قبیل اینکه وقتتی انستان بته مرحلتۀ بتاالیی از کمتال رستید،
آنوقت عمل به احکام شریعت برای او ضرورت ندارد .از طرف دیگتر ،از ایتن هتم آ گتاه بتود کته
امروز در میان بخش عظیمی از مسلمانان این حرفها پیدا شده که آقا چه ضرورتی دارد که متا همتۀ
آن احکام نخست را ابدی تلقی کنیم .به چه دلیل؟ (نه اینکه این آیتات در قترآن نیستت .البتته آیتۀ
قصاص در قرآن هست ،آیۀ قطع دست در قرآن هست ،مجازات محارب به آن شکل خشن و تند
در قرآن هست .قوامبودن مردها بر زنها در قرآن آیاتش هست .کسی منکتر ایتن نیستت کته ایتن
آیات در قرآن هست .اختالف بر سر تفسیر آنها در عصر حاضر است .بنده بارها تصتریح کتردهام
این سخن که مسلمانان در گذشته اینطتور فهمیدهانتد هیچوقتت دلیتل ایتن متدعا نمیشتود کته
ً
بهلحاظ علمی نمیشود طور دیگری فهمید .اصال داستان هرمنوتیک همتین استت) .رهبتر فقیتد
انقالب  9211ایران ،در یکی از کتابهایشان نوشتهاند مسلمانی به این است که کسی بته توحیتد
ً
عقیده داشته باشد و بعد هم به نبوت پیامبر اسالم ،و بعدا تصریح کردهانتد و گفتهانتد اگتر کستانی
ً
بگویند مثال احکامی که در اسالم هست اختصاص به زمان پیامبر داشته و اآلن الزم نیست اینهتا
را به این شکل عمل کنیم ،این افراد مسلماناند با اینکه چنین عقیدهای دارند 1.درستت استت کته
ایشان در حکومت اسالمی خودشان یکجور دیگری عمل میکردند و میگفتند میخواهیم همتۀ
اسالم را پیاده کنیم ،اما نمیگفت کسانی که آن عقاید را داشته باشند آنان را مسلمان نباید دانستت.
نتیجه این است که اگر نواندیشان دینی بگویند ما میخواهیم هم مسلمان باشیم هم پارهای از آیتات
را جور دیگری تفسیر کنتیم و پتارهای از فتتاوای فقهتی مشتهور و حتتی پتارهای از آنهته تتاکنون
در ضتتروریات دیتتن استتالم شتتمرده میشتتده را کنتتار بگتتذاریم و پاستتخ پرستتشهای سیاستتی،
اخالق سیاسی و اقتصادی خود را از علتم و فلستفۀ عصتر بگیتریم و یتک مستلمان بهاصتطالح
حقوق بشری باشیم ،نمیتوان گفت آنها مسلمان واقعی نیستند و فقط اسم آنها مسلمان استت.
کسانی که این را میگویند باید این دعوی را بیشتر برای ما توضیح دهند کته منظورشتان چیستت؟
مسلمانی یعنی راه پیغمبر اسالم را رفتن ،مسلمان کسی است که راه او را متیرود معنتای رفتتن راه
او چیست؟ آیا نمیشود رفتن در راه او به شکلهای گوناگون انجام گیترد؟ نمیشتود رفتتن ایتن راه
در هتتر عصتتری متناستتب بتتا تفستتیری از متتتون دینتتی در آن عصتتر انجتتام گیتترد؟ نمیتوانتتد آن
موحدانهزیستن ،که او به آن دعوت میکرد ،در هر عصری متناسب با آن عصتر انجتام گیترد؟ اگتر
گفته میشود مسلمان نمیتواند از آنچه پیامبر اسالم گفته تخل کنتد ،بایتد معنتای ایتن کلمته را
ً
دقیقا روشن کنیم .یعنی چه نمیتواند تخل کند؟ چیستت معنتای ایتن کلمته؟ بایتد معنتای ایتن
 .1رک :قرائت نبوی از جهان ،41 ،به نقل از :امام خمینی ،کتاب الطهارة.238-231/2 ،
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کلمه بهدرستی روشن شود .آیا باید گفت تمام کسانی که در طول تاریخ اسالم دیتنداری کردهانتد و
طرز فکر و عملهای گوناگون پیدا کردهاند ،که در عصر خود رسول نبود و یا معلوم نیست کته بتود
یا نبود یا میخواهند در این عصر به پارهای از احکام که در عصر رسول بود عمل نکنند ،تمام اینها
خار از اسالم هستند؟ چهکسی میتواند این حرف را بزند؟ ما از آنان میپرسیم شما با چه مالکتی
از «اسالم واقعی» آ گاه میشو ید که میگویید متردم ترکیته مستلمان واقعتی نیستتند یتا نوانتدیش
حقوق بشری نمیتواند مسلمان واقعی باشد .مسلمان واقعی یعنی چه؟ آیا بایزید و جنید و حتال
ّ
و مولوی مسلمان واقعیاند یا ابوحنیفه و شیخ طوسی و عالمه حلی و...؟ غیتر از مفهتوم بستیار
کلی و عمومی توحید و نبوت محمد(ص) ،کدام وجه جامع این طی بستیار گستترده را زیتر نتام
مسلمانی جمع میکند؟
نوانتتدیش دینتتی میگویتتد متتا در همتتان گفتتتوگویی شتترکت متتیکنیم کتته پیتتامبر استتالم بنیانگتتذار
آن گفتوگو بود .آن گفتوگویی که او ایجاد کرد گفتتوگوی توحیتد بتود ،گفتمتان موحدانتهزیستتن
بود .گفتمان دوریجستن از هر نتوع بتت بتود؛ چته بتهتای اعتقتادی چته بتهتای سیاستی چته
بتهتتای طبقتتاتی چتته بتهتتای اجتمتتاعی و سیاستتی .از همتتۀ اینهتتا بریتتدن و بتته یتتک معنویتتت
درونی رسیدن .اینکه انسان از زنتدگی روزانتهار فراتتر بترود و بتا ایتن فترارفتن از زنتدگی روزانته از
درونش یک افق وسیع گشوده شتود و در آن افتق وستیع زنتدگی ،کته از درون گشتوده میشتود ،آرام
استقرار پیدا کند .این است آن مسألهای که هیچجا متوقت نمیشتود و ایتن مستألهای استت کته بتا
چسبیدن به هیچ اصل جزمی درست نمیشود .کسانی که به یتک اصتل جزمتی میچستبند ،یعنتی
اینکه دین من یکجور تفسیر بیشتر برنمیدارد ،دین من ده تا اصتل دارد :یتک ،دو ،سته ،چهتار...،
و معنای هرکدام از اینها صد در صتد مشتخص استت و هتیچ تفستیر جدیتد هتم برنمتیدارد ،ایتن
کسان آن راه را که پیامبر استالم بنیتانگتذاری کترد بهدرستتی نمیرونتد .شتعری از موالنتا در اینجتا
بخوانم و آن شعر این است:
این همه بیقراریت از طلب قرار توست

طالب بیقتتترار شو تا که قترار آیدت

بهمحض اینکه خواستیم به یک یا دو اصل جزمی یا سه اصل جزمی بهسبیم و به خودمان آرامش
بدهیم و بگوییم به حقیقت رسیدهایم و تمام شده و دیگر چشمهایت را ببند یعنی طلتب قترار کنتیم
یعنی جازمیت بخواهیم ،همانجا کاله سر خودمان گذاشتهایم .برای اینکه عوامتل گونتاگونی ایتن
قرار ما را بر هم خواهد زد .یک حرف تازه میشنو یم آن جزم بته هتم میختورد ،یتک کتتاب تتازه
میخوانیم جزم به هم میخورد ،موالنا میگوید طالب بیقرار بار تا که قرار آیدت .طالب بیقرار
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آن کسی است که همیشه خودر را در راه احساس میکند .همیشه رهترو استت ،همیشته طلتب
میکند آن چیزی را که در چنگش نمیافتد .آن کسی که فکر میکند تمام حقیقت الهی بته چنت
او میافتد او بتپرست است یک شرک خفتی دارد .تمتام حقیقتت الهتی در چنت هتیچ کستی
نمیافتد .آیتا پیتامبر تمتام حقیقتت بترایش روشتن شتده و دیگتر تمتام شتده قضتیه؟ یتا همیشته
جستوجوگر بوده؟ پیامبربودن نقطۀ مقابل جستوجوگربودن نیست .از او نقل شده کته اینطتور
َّ
گفتّ « :انه لیغان ٰ
علی قلبی و ّانی استغفر الله کل یوم سبعین مرِ» این روایت یتک روایتت خیلتی
مهم است .پیامبر فرمود :تاریکیها درون مرا فرامیگیرد ،مرا احاطه میکند و متن بترای رفتع ایتن
تاریکیها و زدودن این پردههای تاریکی از درونم روزی هفتاد بار استغفار متیکنم .استتغفار یعنتی
چی! استغفار یعنی خدایا مرا از خودم بیرون بیاور ،تو مرا بپوشان ،اآلن افکار متن ،اوهتام متن مترا
پوشانده« ،غفر» به معنای پوشاندن است ستر است .استغفار یعنی اینکه انسان بخواهد خدا آدم را
بپوشاند .چون ما در مواقع عادی خودمان خودمان را میپوشانیم به این معنی که افکار متا ،اوهتام
ما ،خیال ما ،همیشه ما را پوشانده .هر انسانی اگر یک وقت خلوت کند و با خودر فراغتی کنتد،
خواهد دید که انواع و اقستام فکرهتا در مغتزر رژه متیرود .پیتدا میکنیتد وقتتی را کته بتوانیتد
پنج دقیقه طوری زندگی کنید که این افکار رژه نروند؟ نه ،این افکار رژه میروند در فکر آدم .اینها
ً
وهمهای آدمی است ،خیالهای آدمی است که دائما آدمی را احاطه کرده است .یعنی متا خودمتان
خودمان را میپوشانیم .محجوب میشو یم و به قول حافظ :تو خود حجاب خودی حافظ از میتان
برخیز .ما خودمان خودمان را میپوشانیم .خدا پوشیده نیست .متا میپوشتانیم خودمتان را فاصتله
میاندازیم بین خودمان و خدا .خدا در درون ماستت نته بیترون متا .از درون بایتد بیایتد بیترون و
بجوشد .پیامبر فرمود که من هم دچار همین حالتها میشوم و هفتاد بار در هرروز طلتب مغفترت
میکنم؛ یعنی طلب این میکنم که خدایا تو مرا بپوشان به نوعی که تمام این وهمها و تختیالت متن
از من دور برود و آنهه در درون من هست جز تو نباشد .اگر آنهه مرا احاطه کرده جز خدا نباشتد،
ً
آنگاه خدا آدم را پوشانده است .ایشان هم همینطور بود .ایشان هم طالب بیقرار بوده است .دائما
خودر را از زیر این خروارها وهم و خیال بیرون میکشیده است .بشر بوده ،خودر گفته استت.
یک معرفی از خودر کرده است ،این معرفی باالترین معرفی استت« :قتل ِإ َّنمتا أنتا بشتر ّ ِمتثلکم
یوح ٰی ِإليَّ أ َّنما ِإلتهکم ِإلته و ِاحد» (که  )992 :من انسانی هستم مثل شتما .چتهکستی حاضتر
است از میان اینهایی که ادعای تولیت دین دارند بیاید در یک جلسهای به عوام و مریتدان بگویتد
من انسانی هستم مثل شما؟ همینهایی که نمایندگی او را میکنند و بته نتوعی ستخن میگوینتد و
عمل میکنند و قیافه درست میکنند که گویی یتک ستروگردن کته نته هتزار ستروگتردن از همتۀ
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انسانها باالترند .پیامبر به همه گفت و علنی گفت و در قرآن هست که «قل ِإ َّنما أنا بشر ّ ِمتثلکم»
من مثل شما یک انسانم ،عالیق شما را هم دارم ،تمایالت شما را هم دارم ،نقطهضع های شما را
هم دارم .اگر شما در درون خودتان وهمها و خیاالت بر شما غلبه میکند و باید خودتتان را از زیتر
اینها بیرون بکشید و تاریک میشود ،درونتان باید روشنایی ایجاد کنید .من هم همینطورم .شتما
چیزهایی را دوست دارید من هم دوست دارم .شما از چیزهایی بدتان میآید من هتم بتدم میآیتد.
وقتی پسر کوچک پیامبر به نام ابراهیم مرد حادثهای اتفاق افتاد ،درست در همان ساعات و همتان
روز آفتاب هم گرفت .عدهای سروصدا بلند کردند که گرفتن آفتاب برای خاطر این است کته پستر
پیامبر مرده .چون پسر پیامبر مرده کل طبیعت نظامش به هم خورده است .پیامبر فرمود نه اینطتور
نیست ماه و آفتاب دو نشانه از نشانههای ختدا هستتند کته کتار خودشتان را میکننتد و در مترگ
هیچک نمیگیرند .ولی خودر مرتب اشک میریخت .گفت اما من هم انسانم دلتم میستوزد و
اشکم جاری است برای خاطر فوت پسرم .البته «انا بشر مثلکم» یک اضتافه هتم دارد و آن اینکته
«یوح ٰی ِإليَّ أ َّنما ِإلتهکم ِإلته و ِاحد» تفاوت من با شما این است که در درون به من امدادی (وحی)
میرسد که آن امداد میگوید الله شما الله واحد استت .یتک ختدا بیشتتر نیستت ،مرکتز هستتی
یکجاست و هستی وحدت دارد و این همه مدعیان دروغین همه هیچکارهاند« .یتوح ٰی ِإلتيَّ أ َّنمتا
ِإلتهکم ِإلته و ِاحد» .اینجا من نکتهای عر کنم .این آیه از جملته آیتاتی استت کته اگتر کستانی
ً
بخواهند معنای وحی را بیان کنند ،خواهند دید که از این آیه کامال میشود فهمید که معنای وحتی
نبوی این نبوده که هر چند وقت یک بار مجموعه اطالعاتی بته او میآمتده استت .وحتی او یتک
حقیقت بیشتر نداشته و آن این بود« :انما الهکم اله واحد» الله ،الله واحد است .خدا مرکز هستی
است و تعددبردار نیست .از این حقیقت ،که براثر تجلی خداوند در جهان بر او آشتکار شتده بتود،
اطالعات هم زاییده میشود اما این حقیقت خود مجموعۀ اطالعات نیست .تمام آثار وجتود نبتوی
آن حضرت طفیل آن بود که وی جهان را براثر آن تجلی الهی پیامبرانه قرائت میکترد و متتن قترآن
فیالجمله همان قرائت است .او همیشه در حالوهوای تجربۀ مددگرفتن از خدا بوده استت .ایتن
تعریفی است که او کرده است .حاال اشخاص در طول تاریخ به گونههای مختلت میتواننتد او را
تفسیر کنند و راه او را بروند .این «الهکم اله واحد» را تعقیب و تفسیر کنند .این موحدانهزیستن را
تعقیب و تفسیر کنند .به شکلی که من در مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» ،که در فصتلنامۀ مدرسده
چاپ شد ،آن را توضیح دادهام.
نتیجۀ نهایی این است که انتظار ما از پیامبر اسالم در باب موحدزیستتن همیشته پابرجتا میمانتد،
ولی بسیاری از انتظارات دیگر ،که در طول تاریخ اسالم شکل گرفته ،ممکن است در عصر حاضتر
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دیگر موضوعیت پیدا نکند و انتظارات دیگری جای آنها را بگیرد و انتظارات جدیدی مطرح شود
که ،بهجای پرسیدن از پیامبر ،از فلسفه و علم عصر پرسیده شتود .مستلمانبودن اشتکال متحتول
دارد .مسلمانان پیش از عصر حقوق بشر ،مسلمان بودند و مسلمانان امروز هم میتوانند با حقتوق
بشر باشند و مسلمان .از منظر دانش دین شناستی جتز ایتن نمیتتوان گفتت ،چتون دینشناستان
پذیرفتهاند که ادیان تحول پیدا میکنند و اگر بنابر قضاوت فقهی باشد ،فتتوای فقهتی رهبتر فقیتد
ً
انقالب ایران را قبال یادآور شدم.

پرسشها
خ

قبل از آغاز پرسشها توضیح داده شد که برخی سدااالت عیندا خواندده میشدوند و برخدی دیردر بدا توجده بده
مشابهتی که چندی ساال با هم داشتند کلیتی از آنها گفته خواهد شد.
آیا حقیقتی مستقل از تاریخ وجود دارد و نسبت حقیقتت و تتاریخ سیستتی ایتن پرستش نتا ر بته آن
قسمت از صحبت شما بود که در طول تاریخ همان سهار حوزه و سهار بال را تفسیر کردید.

عر کنم بهصورت خیلی کوتاه که تتاریخ دو معنتی دارد؛ یتک وقتت منظتور از تتاریخ حتوادث
تاریخی است که اتفاق میافتد و یک وقت تاریخ به معنی علم تاریخ است .فکر میکنم منظور ایتن
دوستی که این سؤال را نوشته علم تاریخ نیست ،بلکه حوادث تاریخی است که دارد اتفاق میافتد.
این نوع سؤالکردن ،که آیا حقیقتی غیر از حوادث تاریخی آن ستوی تتاریخ وجتود دارد یتا نتدارد،
براساس یک نوع تفکر از متافیزیک بنا نهاده شده است که تفکر صحیحی نیستت .عتدهای فکتر
میکنند که دو تا عالم هست :یکتی عتالم محستوس و دیگتری عتالم نامحستوس کته ایتن عتالم
محسوس عالم حوادث تاریخی استت .اینجتور تفکیتک فیزیتک از متافیزیتک و یتا طبیعتت از
ماورای طبیعت بنیاد فلسفی قابل دفاعی ندارد ،اما یک چیز دیگر میتوان گفت و آن بستتگی دارد
به اینکه از حوادث تاریخی چه دریافتی داشته باشیم نه بهعنوان دو عالم یکتی عتالم تتاریخ و یکتی
عالم خار از تاریخ .تفسیر حوادث تاریخی مطرح است و اینکه انسان حوادث تاریخی را چگونته
تفسیر کند و بهاصطالح اگر پدیدارشناسانه نگاه کنیم ،چه معنایی در حوادث تتاریخی ببینتیم .اگتر
منظور این باشد میشود گفت حوادث تاریخی را میشود معنی کرد ،میشتود از حتوادث تتاریخی
معنی هستیشناسانه درک کرد ،میشود حوادث تاریخی را الیۀ بیرونی یا نمودهتای یتک صتاحب
نمود تلقی کرد .این تفسیر معنایش این نیستت کته در بیترون از تتاریخ چیتزی وجتود دارد ،بلکته
خود تاریخ نمود یک واقعیت است که باطن این حوادث تاریخی استت .ایتن
معنایش این است که ِ
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را میشود گفت و در عقیدۀ توحیدی و هستیشناسی عرفانی هم قضیه همین است .تمام آنهته در
حوادث تاریخی میبینیم یک بنیاد دارد که تمام این حوادث از آن بنیاد بیرون میزند .تجلی آن بنیاد
هست نمیتوان گفت این یعنی خار از تاریخ .این مسأله خار از تتاریخ نیستت عتین تتاریخ هتم
نیست .مسأله مسئلۀ ظاهر و باطن و نمود و بود است.
یک تفاوت کوسک میان یک بال از سهار بالی که شما مطرح کردید یعنی علم ،فلسفه و هنتر بتا دیتن
وجود دارد و آن این است که سه تای اول جنبۀ بشری دارد و آخری محتوای متاورایی دارد ،ولتی شتما
این سهار تا را با هم همطراز و همارزش فرض کردید.

یعنی چه عنصر ماورایی دارد؟ بنده هیچوقت این تعبیر را به کار نمیبرم که دین چیزی استت کته از
ماوراء آمده است .ممکن است بعضیها این تعبیر را به کار برده باشند .دین از نظر کالمی کتار آدم
سلوک معنوی آدمی است .آن چیزی کته متا بته آن دیتن میگتو ییم یعنتی
است به این معنا که دین ِ
سلوک معنوی آدمی .راهروی معنوی آدمی .آدمی یک کار میکند که کار علمی است .یتک عمتل
هم انجام میدهد که عمل فلسفی است .یک عمل دیگر انجام میدهد کته عمتل هنتری استت و
عمل دیگری هم انجام میدهد که عمل دینی استت .در آن عمتل دینتی ستعی میکنتد از زنتدگی
روزانه فراتر برود و یک عمقی را درک کند و بهاصطالح افق معنتوی درونتی ختودر را گشتودهتر
کند .این دین آدمی است و کسی که اهل این کار است او دین دارد در قرآن کتریم هتم گفتته شتده
َّ ّ
الله ِاالسالم» یعنی دین در نزد ختدا تسلیمشتدن انستان در برابتر ارادۀ الهتی
است« :إن الدین ِعند ِ
است .یعنی اگر از منظر خدا به دین نگاه کنید ،دین اسالم است و معنی اسالم در قرآن تسلیمشتدن
است و معنی تسلیمشدن یعنی انسان مقاومت نکنتد در برابتر ارادۀ خداونتد کته ایتن عتالم از ارادۀ
خداوند به وجود میآید .بنده توضیح این مطلب را در مقالۀ اول از «قرائت نبوی از جهان» گفتتهام
و اگر بخواهیم تعبیر عرفانی از آن بکنیم ،برمیگردیم به آن بیت موالنا که گفت:
متتا ز دریاییتتتتم و دریتتا متتیرویم

عقبتی ایتم و ٰ
ما ز ٰ
عقبتی میرویتتم

کشتتتی نتتتوحیم و در طوفتتتان روح

الجتترم بیدستتت و بیپتتا م تیرویم

یعنی در این فعالیت علیاالطالق خداوند در هستی ،در این تجلیات خداوند در هستی ،کته از هتر
گوشه خود را نشان میدهد ،ما مقاومت منفی نشتان نمتیدهیم و بتا آن هماهنت میشتو یم و بتا
آن پیش میرویم که معنی «إنا لله و إ ّنا الیه راجعون» هتم همتین استت .ایتن دیتن آدمتی استت و
تقید عملی به آن دینداری آدمی است .معنی اسالم هم این است .اسالم عمل انسان است ما دیتن
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را اینطور معنتی متیکنیم .بنتابراین ،دیتن هتم از انستان شتروع میشتود .فلستفه هتم از انستان
شروع میشود .علم هم از انسان شروع میشود .هنر هم از انسان شروع میشتود .البتته در طتول
تاریخ کسانی بودهاند که آمدهاند ارشاد کردهاند انسان را در مستیر دیتن و دیتنداری همتانطور کته
کسانی هم بودهاند که آدمی را ارشتاد کردهانتد در علتم ،آدمتی را ارشتاد کردهانتد در هنتر ،آدمتی را
ارشاد کردهاند در فلسفه .بنابراین برای این تعبیتر ،کته دیتن متاورایی استت ،متن معنتای درستتی
نمیبینم .من هم میدانم که خیلیها این تعبیر را میکنند که دین را خدا فرستاده .یعنی چته دیتن را
خداوند فرستاده؟ یعنی چیزی بوده و پیش ما فرستاده؟ اگر منظور این است کته ارشتاد کترده ختدا
مردم را به دینداری ،این یک مسئلۀ دیگر است .البته خدا ارشاد کرده از طریق پیامبران که دیتندار
باشید ،این راه را بروید ،سلوک معنوی کنید؛ بنابراین من اینطور فکر نمیکنم که علتم و فلستفه و
هنر انسانی است و دین ماورایی و به همین جهت استت کته متن اختتالف نظتری دارم بتا بعضتی
از دوستان و این تعبیر را هیچوقت به کار نمیبرم که دیتن چیتزی استت و فهتم دیتن چیتز دیگتر.
به دلیل اینکه در این تعبیر مفرو گرفته شتده کته دیتن چیتزی استت در عتالمی ختار از ایتن
عالم ،در یک جایی ،در یک ناکجاآبادی و بعد از آن فهمی حاصل میشتود و آن فهمهتا متفتاوت
ً
است .من این تعبیر را نمیکنم چون اصال دین و دینداری را کار خود آدمی میدانم.
آیا میتوان تفکیکی میان موحدانهزیستن ،به رسم پیتامبر (ص) ،متناست بتا شترای عصتر جدیتد و
موحدانهزیستن ،به رسم موسی (ع) ،متناس با شرای عصر جدید قائل شدی

خب ما میتوانیم این را در تفسیرهای رهبران دینی یهود و رهبران دینی اسالم ببینیم .ایتن عرایضتی
که بنده عر کردم به این معنا نیست که همۀ موحدان در عصر جدید یتکجور زنتدگی میکننتد.
متون یهودیت بهگونهای است که برای یهودیان عصر جدید پارهای از سؤاالت خاص در ارتباط بتا
آن متون به وجود میآید .متون اسالمی بهگونهای است که برای مسلمانان عصر جدیتد در ارتبتاط
با آن متون سؤاالت دیگری به وجود میآید .بنابراین میتواند موحدانتهزیستتن ،در عصتر حاضتر،
برای یک جمعیت یهودی و موحدانتهزیستتن یتک جمعیتت مستلمان متفتاوت باشتد ،امتا ایتن
متفاوتزیستن نه به آن معناست که بگوییم اینها بیشتر موحدانه میزیند یا آنها بیشتتر موحدانته
میزیند .در اعمال آنها و مناسک آنها و مشکالتی که در عصتر حاضتر دارنتد و میخواهنتد آن
مشکالت را حل کنند و در هماهنگیهایی که میخواهند ایجاد کنند با زندگی دنیتای جدیتد البتته
تفاوتهایی بهوجود میآید ،برای اینکته گذشتتۀ تتاریخی و ستنت آن پیتروان و متتون دینتی آنهتا
متفاوت است .بله به این شکل میتواند تفاوتهایی وجود داشته باشد و درعینحتال همتۀ اینهتا
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هم موحدانهزیستن باشد .موحدانهزیستن یک تعری واحد و یک فرم واحد ندارد .چیزی کته در
ً
ذهن بعضی از شماها هست این است که تصور میکنید مثال موحدانهزیستن یک معنای روشتن و
مشخص و استاندارد دارد که جایی هست و جایی نیست .اآلن ما در عصری زنتدگی متیکنیم کته
حتی مفاهیم علمی هم چنین وضعیتی ندارند.
آیا میشود نقطۀ مقابل آن یعنی ناموحدانهزیستن را تعریف کردی

ً
بلتته میشتتود .متتثال نتتوعی از زنتتدگیها را و نتتوعی از دینداریهتتا را نشتتان داد و گفتتت اینهتتا
ناموحدانهزیستن است.
با سه شاخصهایی میتوان این کار را انجام دادی

این تفسیر است ،شاخص علمی ندارد .به آن معنا که در رشتههای علمی بتا یتک متتد مشتخص
معین کرد در باب دین نمیتوان آنطور ّ
میشود اموری را ّ
معین کترد .متا مؤلفتههای تشتکیلدهندۀ
موحدانهزیستن را تعری میکنیم و هرکجا که آنها را پیدا نکردیم آنجا میگتوییم موحدانتهزیستتن
وجود ندارد .اگر به متون عرفانی ادیان توحیدی مراجعه کنید ،مشخص کردهاند کته شخصتی کته
موحدانه میزید در جنبههای مختل زندگی چگونه میزید و چگونه عمل میکند میتوانیتد آن را
ً
شاخص قرار دهید .مثال میان متکلمان جدید مسیحی شخصی مثل تیلیخ میگوید آشتی با ختدا،
آشتی با خود ،آشتی با دیگران نشانههای موحدانهزیستن است و بته تعبیتر او اگتر غایتت قصتوای
انسانی خدا باشتد ،او آشتتی بتا ختود دارد و آشتتی بتا دیگتران دارد آشتتی بتا ختدا دارد .اینهتا
تحلیلهای روانی پدیدارشناسانه است و هر انسانی که این مشخصتات در او وجتود داشتته باشتد
میتوانیم بگوییم او موحدانه زندگی میکند .هر انستانی کته اینهتا در او وجتود نداشتته باشتد و،
ً
ً
بهجای این آشتیها ،تعار های گونتاگون دائمتا او را آزار دهتد و ازخودبیگانته باشتد و دائمتا از
این سو به آن سو بیفتد و نتواند تعار های درونی و دوگانگیهای درونتی ختود را حتل کنتد ایتن
انستتان موحدانتته نمیزیتتد .زیستتتن موحدانتته را میشتتود از اعمتتال اشتتخاص و از تحلیتتل درون
اشخاص به دست آورد و مراحل و مراتب و اشکال گوناگون دارد .به نظر ما هر انسان کته در ایتن
راه سلوک میکند و به مرحلهای از مراحل آن میرسد مسلمان به معنتای قرآنتی کلمته استت َّ
(ان
الدین عند الله االسالم).
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یعنی داوری بیرونی وجود دارد برای این ماجرای

بله وجود دارد.
ً
من هیچکدام از ویژگیهای یک انسان دیندار را ندارم و از طرفی واقعا هیچ احساس نیتازی بته آنهتا
ندارم ،به نظر شما من سگونه آدمی هستمی

(خندۀ حضار) شما همین آدمی هستید که خودتان تعری کردید.
یکی از سؤالهایی که مربوط میشود به بحثی که شما کردید و مثالی که راجعبته دعانویستی زدیتد.
آیا ممکن است آیندگان هم به دینداری ما به دیدۀ تمسخر نگاه کنندی

ما به دینداری گذشتگان به دیدۀ تمسخر نگاه نمیکنیم .ما میگوییم آنها دینداریشان بهگونتهای
بوده است و ما دینداریمان بهگونتهای دیگتر و در یتک جاهتایی هتم مشتترک هستتیم .حتداقل
میتوانیم آن اشتراک را در ایتن ّ
معتین کنتیم کته آنهتا هتم میخواستتند بته نتوعی از ایتن زنتدگی
روزانهشان و خوردن و خوابیدن و شغل و مقام و پتول و اینطتور چیزهتا و حتتی دانشتمندبودن و
حتی کار سیاسیکردن به معنایی عمیقتر فراروند .دلشان میخواسته به زنتدگی خودشتان معنتایی
عمیقتر از اینها ببخشند و در زمان خودشان تعار هایی احساس میکردند کته عالقته داشتتند
برطرف شود .دینداریهای اینگونه داشتند و برای این کار هم یک راه و رسومی داشتند .بستیاری
از انتظارات انسان ،که امروز به علم و فلسفه متوجه شده ،در نظر آنان متوجه متون دینی بتود ولتی
ما به هیچکدام از اینها نمیخندیم و تمسخر نمیکنیم درصورتیکه صداقتی در آنها وجتود داشتته
است .میتوان این را تشخیص داد که هرک هر نوع دینداری که میکند در آن صادق است یا نه.
صادقبودن در دینداری به آن معنا نیست که گزارههایی که بیان میکند مطابق واقع هستت یتا نته.
در عمل دیتنداریار صتادق استت یتا نته .اگتر بختواهیم بفهمتیم چتهکستی صتادق استت در
دینداریار ،باید ببینیم آن چیز را که برتر از همهچیز مینشاند و آن را خدا مینامد حاضتر استت
بفروشد یا نه؟! اگر زندگی کسی را بررسی کردیم و دیدیم آن چیزی را کته ختودر برتتر از هرچیتز
اعالم میکند همهجا حفظ میکند و نمیفروشد ،متیفهمیم کته در دیتنداریار صتادق استت.
گرچه ممکن است جاهایی خطایی هم بکند و دوباره پشیمان شتود و بگویتد متن یوستفم را ارزان
فروختم! بنابراین چرا انتظار داریم آیندگان به دینداری ما (اگر دینداری ما صادقانه باشد) بخندند
و یا چرا تمسخر کنند .آنها هم نوع دیگری دینداری میکنند و میگویند گذشتگان متا هتم طتور
دیگری دینداری کردند .ایتن کتار منافتات نتدارد بتا اینکته پتارهای از گزارههتایی کته متا صتادق
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میدانستیم در آینده به آن ِاشکاالتی بگیرند ،همانطور کته پتارهای از گزارههتایی کته در اعتقتادات
گذشتگان ما شکل گرفته از نظر ما ِاشکاالتی بر آنها وارد است .این تحتوالت علمتی ،فلستفی،
کالمی الهیاتی پیدا میشود ،اما این غیر از این است که تمسخری داشته باشیم.
یک بخش از سؤال نا ر به عصمت پیامبر بود که میخواستند آن را بیشتتر توضتی بدهیتد و بتهطور
مشخصتر سؤال شده بود که احاطۀ پیامبران به علم امروزی سطور بوده استی

من پاسخ این قبیل مستائل را تتا حتدودی در آن مقالتۀ «قرائتت نبتوی از جهتان» (شتمارۀ اول)
آوردهام .در مورد پیامبران میتوان دو جور قضاوت کرد و این میتواند برای شما یک اصل باشتد و
ً
دنبال کنید .یک وقت این است که ما قبال مینشینیم و تعری میکنیم بترای خودمتان کته پیتامبر
چهکسی است .با مقدمات فلسفی و مقدمات کالمی ما مشخصاتی برای پیامبر ذکتر متیکنیم کته
ً
مقتضای بیان فلسفی و کالمی ماست .میگوییم پیتامبر بایتد متثال ایتن صتفات را داشتته باشتد.
ً
مشخصاتی برایش قائل میشو یم و بعدا کسانی که در طول تاریخ آمدند و دعتوی پیتامبری کردنتد
نگاه میکنیم و هرکدام را که تشخیص دادیم که بته نظتر متا پیتامبر استت میگتوییم پت همتۀ آن
ً
ً
قبال با دالیل فلسفی و کالمی ّ
معین کرده بودیم ،حتما در این انسان وجود دارد؛
مشخصات ،که ما
ً
اعم از اینکه نشانهای محسوس و ملموس در او ببینیم از آن صتفات یتا نته .متثال میگتوییم دلیتل
عالم همۀ علوم باشد ،پیامبر باید کسی باشد که بته
فلسفی داریم ،دلیل کالمی داریم که پیامبر باید ِ
تمام عالم صغیر و عالم کبیر احاطه داشته باشد ،پیامبر باید عصمت کامل علمتی و عملتی داشتته
باشد و هکذا .سپ در مورد پیامبر ّ
معینی میگوییم پ همۀ آن چیزهایی که متا بتا دالیتل بته آن
ً
رسیده بودیم در این آدم هست؛ اعم از آنکه در گفتههای او متثال از علتم شتیمی یتا علتم فیزیتک
چیزی وجود داشته باشد یا نه .و وقتتی بپرستند پت چترا از فیزیتک و شتیمی چیتزی نگفتنتد،
میگوییم الزم ندیده است آنها را بگوید او میدانسته ،ولتی الزم ندیتده استت بیتان کنتد یتا از او
نپرسیدهاند تا بگوید این یکجور برخورد است .اگر کسانی اینطور برخورد کردنتد ،بایتد از آنهتا
بپرسیم که این دالیل فلسفی و کالمی شما چگونته دالیلتی استت و آن دالیلشتان را بررستی کنتیم
ً
ببینیم که آن دالیل واقعا آن قدرت را دارد که چنین نتیجهای از آن گرفته شود .متن معتقتدم چنتین
دالیل فلسفی و کالمی وجود ندارد.
یک وقت هم طور دیگری بررسی میکنیم و آن این است که زنتدگی پیتامبران را بتهصتورت عینتی
بررسی میکنیم؛ آنهه که بودهاند و نشان دادهاند که چهاند و کهاند و دربارۀ چه موضتوعاتی اظهتار
ً
نظر میکنند و دربارۀ چه موضوعاتی اظهار نظر نمیکنند بدون اینکه قبال برای رسیدن بته صتفات
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آنان متوسل به استدالل کلی شویم .یعنی همتانطور کته یتک دانشتمند علتوم طبیعتی بتا زنتدگی
ختودر ،بتا اعمتال ختودر و بتا کتابهتای ختودر نشتان میدهتد کته ایتن آدم چتهکاره استتت
ً
و تخصصش در چه امری است .متا نمیتتوانیم متثال دربتارۀ یتک دانشتمند فیزیتک ،کته تنهتا آثتار
فیزیکی از او برجای مانده ،بگوییم که او شیمی هم میدانستته ولتی نخواستته اظهتار نظتر کنتد.
دربارۀ فیلسوفان هم همینطور قضاوت میکنیم؛ یعنی از آثاری که از آنها مانتده و آنهته گفتهانتد
ً
و نوشتهاند قضاوت میکنیم .یا مثال دربارۀ کسی کته ستاززن بستیار ختوبی استت بتدون دلیتل و
شاهد نمیتوانیم بگوییم او آوازخوان خوبی هم بود ولی نخواند! اگر دربتارۀ پیتامبران هتم اینگونته
قضاوت شود ،نتیجه با آنهه در عقاید عامه هست متفاوت میشود .به نظتر متن ،بترای قضتاوت
دربارۀ اینکه پیامبران چه میدانستند و چه نمیدانستند و علم آنها چقتدر بتوده استت بایتد تتاریخ
را بررستتی کتترد .بایتتد آثتتار آنهتتا را بررستتی کتترد ،بایتتد آن قلمروهتتایی را کتته آنهتتا در آن قلمتترو
سخن گفتهاند و عمل کردهاند بررسی کرد و دیتد در چته زمینتهای مطتالبی گفتهانتد .هرقتدر کته
گفتهاند و اظهار داشتهاند همان را میتوان به حساب آنها نوشت .ما چه در کتتب مقدستۀ یهتود و
نصارا و چه در قرآن نه علم شیمی میبینیم و نه علم فیزیک و مانند اینهتا .چیزهتای دیگتری در
آنجاها میبینیم .این کتابها راه انسان بهسوی خدا را هموار میکننتد .بنتابراین میتتوانیم بگتوییم
که تخصص پیامبر اسالم این بوده که راه انسان بهسوی خدا را هموار کند .همتانطور کته در مقالتۀ
«قرائت نبوی از جهان» نوشتهام ،قرآن تفسیر موحدانتۀ پیتامبر استت بتا امتداد الهتی (وحتی) از
هستی .موضوع قرآن این است که دین آدمی یعنی ستلوک معنتوی او را نشتان میدهتد .وقتتی از
پیامبر چیزی بیش از این در دستت نمانتده متا چته دلیلتی داریتم کته بگتوییم پیتامبر شتیمی هتم
میدانسته فیزیک هم میدانسته این هیچ دلیلی ندارد و این هیچ منقصتی برای کسی نیستت .چته
نقصانی است برای پیامبری که راه انسان را بهسوی خدا باز میکند که شیمی و فیزیک نگفته باشد
یا ندانسته باشد ،مگر این منقصت است؟ این بود پاسخ بنده به این سؤال.
در مورد عصمت پیامبر توضی ندادید .سؤال اصلی در مورد عصتمت پیتامبر ایتن استت کته شتما در
صحبتتان گفتید برخی کاستیها در وجود ایشان بوده است .سؤال نا ر به این بحث است.

ببینید خانمها و آقایان! من در مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» مطلبی راجعبه عصمت نوشتتهام و آن
ّ
این است که آنهه مسلم از قرآن و اظهارات خود پیامبر به دست میآید این استت کته پیتامبر در آن
وظیفۀ اصلی که برعهده داشته عصمت داشته است؛ به این معنا که او وظیفهار دعوت به ختدای
یگانه بوده و هیچوقت از دعوت به خدای یگانه منحرف نمیشتد بته دعتوت بته غیتر ختدا .شتما
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سراسر قرآن و احادیث نبوی را از اول تا آخر بررسی کنید یک جا نمیبینید که پیغمبر از این اصتل
منحرف شده باشد .یعنی به غیر خدا دعوت کرده باشد به غیتر آن موحدانتهزیستتن دعتوت کترده
باشد .بله ،او در این دعوتش معصوم بود و از آن راه منحرف نمیشده است .این را نمیشتود انکتار
کرد .اما معنایی بیش از این عصمت یعنی چه؟ باز دو تا مسأله در اینجتا مطترح میشتود در ختود
قرآن دربارۀ برخی از انبیا گفته شده که فالن نبی فالن جا گنتاهی داشتت و بعتد استتغفار کترد .در
مورد آدم گفته شده است که «عصی» معصیت کرد .در مورد خود پیامبر گفته شده که « ِلیغ ِفر لتک
َّ
اللته ما تق َّدم ِمن ذ ِنبک وما تأ َّخر» [تا خدا گناهان پیشین و متأخر تو را بیامرزد] (فتح .)3 :اینهتا
آیات قرآن است .اینکه آیا وی مرتکب گناه شده یا نشده این مسأله محل اختتالف استت در میتان
علمای مسلمان .پارهای بودهاند که گفتند بله ممکن بوده است از پیامبر هم گناهی ستر بزنتد .ایتن
ً
مسأله همیشه در طول تاریخ یک مسئلۀ اختالفی بوده است .و اگر فرضا گناهی سر میزده ،بته آن
وظیفۀ اصلی و دعوت اصلی لطمهای نمیزده است .شاید بتوان گفت از «قل إ َّنما أنا بشر ِمتثلکم»
هم اینطوری میتوان فهمید که ممکن است از یک انسان نبی خطا و گناه هم سر بزند .ایتن یتک
مسأله؛ مسئلۀ دیگری که بنده گفتم این بود از پیامبر اسالم نقل شده که در او هم تاریکیهتایی پیتدا
میشد .این از خواص بشربودن است این روایت به خود پیامبر مستند استت کته متن بترای شتما
خواندم که تاریکیهایی میآیند ،وهمهایی میآیند ،خیالهایی میآیند و من همیشته ستعی متیکنم
اینها را کنار بزنم .خب این از خواص بشربودن است .بشر یک چنین چیزهایی را دارد .این هم به
نظر بنده هیچ لطمهای به وظیفۀ پیامبری نمیزند .او هم انسان است .آنهه مهم است این است که
ً
انسان در تالر مجدانهای باشد برای برکنارزدن این وهمها و خیالها .این مهم استت .اصتال متن
ً
یک چیزی به شما بگویم و خواهش میکنم بروید و بعدا این مسأله را از این زاویه مطالعته کنیتد.
ً
شما فکر میکنید این همه عبادت ،که به پیامبر و اولیای خدا مثال حضترت علتی(ع) نستبت داده
شده ،اینها یعنی چه؟ میشود نیایش مصنوعی کرد؟ میشود کسی در خودر احستاس نقتص و
تاریکی نکند و باز نیایش واقعی کند؟ چرا ما در این زمینهها هیچ نمیاندیشیم؟ گاهی نیایشکتردن
براثر تقلید است ،براثر تربیت و یا عادت است که خیلی از ما اینطور نیایش میکنیم .اما اگر کسی
ً
واقعا نیایش کند و بخواهد پرواز کند بخواهد از چارچوب زندگی دنیوی بیرون بترود و در درونتش
گشایشی پیدا شود ،چهکسی اینکار را با تمام وجود انجتام میدهتد؟ اگتر کستی همیشته درونتش
گشایش باشد ،آیا امکان دارد دوباره این کار را انجام دهد؟ تحصیل حاصل کند بتهاصتطالح؟ اگتر
کسی تشنه نباشد دنبال آب میرود؟ ما از سویی به پیشوایان دین نسبت میدهیم که آنها از صتمیم
ً
قلبشان نیایش میکردند .مثال در حاالت حضرت علی(ع) گفته شده که طوری نیتایش میکترد و
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چنان به خود میپیهید که آدم مارگزیده به خود میپیهد .این در نهجالبالغه هست .آخر اگر کسی
در خودر نقصی و یا ضعفی احساس نکند و تمام وجور برانگیخته نشده باشد که از آن نقص و
از آن ضع بیاید بیرون ،میتواند اینچنین نیایش کند؟ اینکته ادا درآوردن میشتود .اینهتا نشتان
میدهد که تصوراتی که ما دربارۀ پیشوایان دین داریم تصورات سادۀ عوامانۀ بیمطالعه است .آنها
هم محدودیتهای انسانی را داشتند و آنها هم میخواستند از این محدودیتهای انستانی بیترون
بروند .نیایش آنها و نیایش ما فرقش در این است که آنها همتی عالی داشتند و همت آن چیتزی
خیتز
است که عرفا خیلی روی آن تأکید میکنند .همتتی کته آنهتا داشتتند ایتن بتود کته از درون
ًِ
انقطاعناپذیر برمیداشتند به سمت مقصد اعالی خودشان .ما آن همت عالی را نداریم ،لتذا دائمتا
رسوب میکنیم همان چیزی که اسمش کسالت است ،بطالت است ،تنبلی استت خیزبرداشتتن از
همت آغاز میشود .این است فضیلت آنها نه اینکه محدودیت نداشتند واال ایتن عبتاداتی کته بته
آنها نسبت میدهند و نیایشهای آنها معنا پیدا نمیکند .ما بعضی دعاها را میخوانیم که به ائمته
نسبت میدهند در آن دعاها میگویند خدایا من سپاسگزارم که تو اعمال ناشایستت را کته از متن
ً
دیدی پوشاندی .این حرفها یعنی چه؟ مثال در دعای کمیل اگر درستت یتادم باشتد ،ایتن جملته
هست «و کم ِمن قبیح سترته» تو اعمال قبیح از من دیدی ،اما پوشاندی یا دعایی از این قبیل کته
ً
« ّ
اللهم اجعلنی خیرا ّمما یظنون بی» ختدایا مترا بهتتر از آن قترار ده کته متردم دربتارۀ متن تصتور
میکنند؛ یعنی من آن چیزی که مردم تصور میکنند نیستم .آنها فکر میکنند من یکپارچته نتورم
ً
مثال ،اما من خودم میدانم که اینطور نیستم .مرا بهتر از آن قرار بده .ببینید خیلتی مستائل هستت
وقتی اینها را بررسی میکنیم ،میبینیم ما دچار مبالغات هستیم بهطوریکه پیشوایان دینی ختود را
از انسانیت بیرون میبریم آنها را میان خدا و انسان قرار میدهیم حاال ریشههای این تفکر از کجا
آمده است بماند .بتهطور خالصته بایتد بگتویم مستئلۀ «تجستد» مستیحیت در کتالم استالمی و
فرهن اسالمی خیلی تأثیر گذاشته است.
(یکی از حضار از میان جمعیت) شما گفتید قرآن تفسیر پیامبر به کمک امدادهای غیبی استت و سترا
میگویید قرآن علم شیمی و فیزیک ندارد ،درحالیکه ما تفسیر علمی قرآن داریم و خیلی از علمهتا بتا
توجه به آیات قرآن بیرون کشیده شده و اینکه من شک دارم که شما خدا و قرآن را کامل قبتول داشتته
ً
باشید ،سون علنا میگویید که قرآن از طرف پیامبر استت و آن را از طترف ختدا نمیدانیتد و خیلتی از
حرفهای دیگر و اینکه شما میگویید من اعتقاد دارم ،بنده میگتویم و ممکتن استت کته اعتقادتتان
اشتباه باشد نباید تلقین شود به دیگران و تحمیل شود که دیگران بفهمند که حرفهایتان درست باشد.
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متشکرم .اینکه چرا میگویم تفسیر پیامبر استت بتا امتداد غیبتی از جهتان ایتن را بنتده بهصتورت
مشروح و مفصل در مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» نوشتهام (اعترا پرسشکننده) و ایتن هتم در
اینترنت گذاشته شده و وقتی در اینترنت اسم بنده را بزنید ،آن مقاله میآید که به چند زبان دنیتا هتم
ً
ترجمه شده است .همان موقع هم که ایتن مقالته منتشتر شتد ،تقریبتا دو ستال پتیش ،موافقتان و
مخالفان زیادی داشت .بعضیها آنطور که باید و شاید به آن توجته نکردنتد و فکتر کردنتد وقتتی
میگوییم تفسیر ،یعنی همانطور که یک آدمی مینشیند کتاب را تفسیر میکند پیامبر هم نشسته با
علم و فکر خودر جهان را تفسیر میکند .خیال کردند منظور ما از تفسیر این است .درحتالیکته
آنجا توضیح داده شده منظور از تفسیر چه هست .نمود خدا دیدن جهتان ،آن هتم بتا امتداد ختدا،
بهکلی غیر از آن چیزی است که از تفسیر در موارد عادی بته ذهتن میآیتد .ایتن ستخن موافتق و
مخال داشت و چیزهای مختلفی نوشته شد آن را میتوانید در آنجا مطالعه کنید .ممکن است بتا
آن موافق باشید و ممکن است مخال باشید ،اما راجعبه آن مسئلۀ دیگتر کته شتما میفرماییتد از
قرآن میتواند علم شیمی به دست آید علم فیزیک به دست آید .اگر کسانی بهصتورت قابتل قبتول
چنین چیزهایی نوشته باشند ،ما با کمال استقبال از آنها استفاده میکنیم .من ندیدهام کسی تتا بته
حال چنین چیزی نوشته باشد که قابل قبول باشد .شما آنها را معرفی کنید به متا و دوستتانتان و
دیگران که بدانند در قرآن چنین چیزهایی هم هست .ما تا به حال چنین چیزی ندیدیم .اما مستئلۀ
سوم که میگویید من میگویم که اینطور میفهمم .این جلسه جلسۀ بحتث علمتی استت .اینجتا
یک مشت انسانهای عامی ننشستهاند که بنده برای آنها تبلیغ و تلقین کنم و یا برای آنها روضته
بخوانم! اینجا یک سری کسانی نشستهاند که تا حدودی اهتل مطالعته هستتند و بعتد از ایتن هتم
مطالعه میکنند .من نظرات خودم را اینجا بیان میکنم ،اینها نظرات من را نقد میکنند ،شتما هتم
همین کار را بکنید و من به شما توصیه میکنم و به دوستتان هتمفکتر شتما توصتیه متیکنم کته از
مقلدبودن بیرون بیایید و هرچه میتوانید فکر خود را توستعه دهیتد (تشتویق حضتار) و ایتن هتیچ
منافات ندارد با اینکه وقتی انسان بخواهد اهل فکر و اهل تعقل باشد ،از عدهای هم طلتب ارشتاد
ً
کند .تقلید کورکورانه غلط است نه رۀافتن از کسی و طلب ارشاد از کسی .این اصال غلط نیستت
هرکسی بخواهد در زمینههای دینی در زمینههای علمی در زمینتههای فلستفی اهتل تأمتل و فکتر
ً
بشود قطعا کسانی هستند که باید سراغ آنها برود و بخواهد که مرا ارشاد کنید من میخواهم اهل
علم باشم اهل مطالعه باشم ،اما تقلید کورکورانه کار درستی نیست .اما اینکه عقاید دیگران به هتم
میخورد ،عقایدی که با این بحثهای علمی به هم بخورد آن ازلحاظ دینی هم به درد نمیختورد.
عقایدی که قرار باشد با یک سلسلهبحثهایی به هتم بختورد و سستت شتود بته درد نمیختورد.
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عقایدی به درد میخورد که پایهای داشته باشد ،محکم باشد بر مبانی استتوار باشتد و صتاحب آن
َّ
مبانی بنشیند و عقاید دیگران را گور کند .قرآن میگوید «فب ّ ِشر ِعب ِاد ال ِذین یست ِمعون القول فی َّت ِبعتون
أحسنه» (زمر .)98-91 :پیامبر ما هم ،که امشب به مناسبت ایشتان اینجتا گترد آمتدهایم ،در زمتان
ً
ً
خودر دقیقا همین کار را میکرد .با همه مینشست و گفتوگو میکرد .خود قرآن تمامتا گفتتوگو
است .از اول تا آخر گفتوگو است .پ باید اول اعترا به پیامبر بکنیم که چرا شما عقایتد نصتارا
را آوردید اینجا ذکتر کردیتد ،قترآن عقایتد نصتارا را ذکتر کترده ،عقایتد یهتود را در آنجتا ذکتر کترده،
عقاید مشرکان را در آنجا ذکر کرده ،عقاید بتپرستان را در آنجا ذکر کرده بعد هم پاسخ داده است.
با توجه به تناقضات آشکاری که در رابطۀ حقوق زنان با حقوق بشر در قرآن مشاهده میشود ،بته نظتر
میرسد روشنفکران دینی در این مسائل سکوت کردهاند و یا به اشارههای کوتاه بسنده کردهاند .آیتات
شکبرانگیز در سورههایی مثل احزاب ،نور ،نسا در رابطه با زنان را ،که متأستفانه منجتر بته تصتوی
قوانین تبعیضآمیز علیه زنان شده است ،سگونه توجیه میکنید.

بنده در نوشتههای خودم در این بارهها مطالبی آوردهام در اینجتا فرصتت اینکته بته اینهتا بپتردازم
نیست ،ولی شما را حواله میدهم به چهار تا مقالهای که در این زمینتهها بتهطور مبستوط نوشتتهام
میتوانید مطالعه کنید .مقاالتی هم هست در کتاب قرائت نبدوی از دید میتوانیتد مطالعته کنیتد
فصلهایی هم هست در کتاب ایمان و آزادی که باز در ارتباط با همین مسائل نوشته شده است.
نوشتهاند با توجه به کمبود نظریهپردازان و اینکه ابوالحسن خرقانی آزاداندیشتی دینتی را بنیتاد نهتاد و
موالنا آن را توسعه داد و حافظ به آن تکامل بخشید ،آیا میتوان برای رسیدن به اصتل آزادی و کرامتت
دینی همراه با مسلمانبودن توأم با برقراری حقوق بشر از این بزرگان بهعنوان تئوریستین و نظریتهپرداز
استفاده کرد و سگونهی

در پاسخ دوستی که این سؤال را نوشتهاند ،عر میکنم این سؤال چنتان ابعتاد وستیعی دارد کته
نمیتوانم اآلن به شما بگویم آری و یا نه .من باید در این زمینه فتراوان تأمتل کتنم کته آیتا عمتق و
وسعت عرفانیای را که ما در پارهای از عرفا میبینیم میتوان برمبنای آن حقوق بشری که امروز از
آن سخن میرود قرارداد؟ من عقیدهام این است که کرامتت انستانی ،کته در قترآن هستت (و لقتد
کرمنا بنی آدم) و امثال اینها ،را میتوانیم پشتوانۀ معنوی حقوق بشر قرار دهتیم و نته اینکته ستعی
ً
کنیم حقوق بشر را از آنها بیرون بکشیم این کار بهلحاظ علمی قابل قبول نیست .ظاهرا در متورد
اظهارات عرفا هم همینطور است .حقوق بشر مبانی دیگری دارد.
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اعتراض آیتالله جعفر سبحانی به سخنرانی «انتظار ما از پیامبران»
به گزارر خبرنگار آیین و اندیشۀ خبرگزاری فارس ،حضرت آیتاللته ستبحانی ،از مراجتع عظتام
تقلید و از متفکرین و بزرگان کالم اسالمی ،در پاسخ بته درخواستتهای طتالب و دانشتجویان و
ً
جمعی از اصحاب اندیشه برای اعالم نظر دربارۀ سخنانی که اخیرا در دانشتگاه صتنعتی اصتفهان
توسط محمد مجتهد شبستری عنوان شد مطالبی نوشتهاند که توسط دفتر ایشان جهت انتشتار در
اختیار گروه آیین و اندیشۀ خبرگزاری فارس قرار گرفته است.
حضرت آیتتاللته ستبحانی در مقدمتۀ نوشتتار ختود آورده استت :آیتین استالم بشتر را بته تفکتر
و اندیشیدن دعوت نموده و آن را یکی از نشانههای ایمان راستخ در انستانها دانستته استت ،آنجتا
که میفرماید:
« ...و در آفرینش آسمآنها و زمین میاندیشند و میگویند :بارالها ،اینها را بیهوده نیافریدهای!»
در آیهای دیگر ،هدف از نزول قرآن را تدبر در مضامین و دستورهای آن میداند و میفرماید:
«این کتابی است پربرکت که بر تو نتازل کتردهایم تتا در آیتات آن تتدبر کننتد و خردمنتدان متتذکر
شوند».
در روایات اسالمی آمده است :یک لحظه اندیشیدن از عبادت هفتتاد ستال برتتر و بتاالتر استت.
بنابراین ،نواندیشی دینی ،براساس تدبر و تفکر ،خواستۀ اسالم است و یک فترد مستلمان بایتد در
اصول عقاید بر برهان و دلیل تکیه کند و از تقلید بیدلیل بپرهیزد.
ولی متأسفانه برخی از افراد ،با استفاده از این لفظ زیبتا ،در پشتت ستر آن مفهتوم دیگتری را القتا
میکنند و آن اینکه اندیشههای غربیان ،باالخص متکلمان مسیحی ،را با ادبیات روز به هم آمیخته
و آن را به اسالم نسبت میدهند و میگویند ما پیرو اندیشۀ دینی هستیم و اسالم هم که با نواندیشی
هماهن است!
غربیان بعد از مارکسیسم ،برای «اسالمزدایی» برنامهریزی کردهاند

آیتالله سبحانی در ادامه به ریشههای اندیشۀ گفتهشده در دانشتگاه صتنعتی اصتفهان پرداختته و
آورده است :سالیان درازی است که غربیان برای «اسالم زدایی» برنامهریزی کرده و اساس برنامتۀ
آنها را تشکیک در نبوت پیامبر اسالم تشتکیل میدهتد .ولتی بتا تجربته دریافتنتد کته تشتکیک
بهصورت صریح و آشکار کارساز نیست ،اما بهصورت خزنده میتتوان بته مقصتود رستید .از ایتن
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جهت راه دوم را بر راه نخست ترجیح دادهاند که بهصورت خزنده به نفی نبوت و نفی اسالم برسند،
بتتاالخص تئوریستتینهای جدیتتد آنهتتا از فروپاشتتی مارکسیستتم درس آموختهانتتد .علتتت اینکتته
رودررویتی پرشتتاب داشتت و از
مارکسیسم فروریخت آن بود که با دین و مذهب مقابلۀ صریح و
ِ
این جهت برای مبارزه با دین و دینداری کارساز واقتع نشتد و لتذا وقتتی فتروپاشتید ،مستاجد و
کلیساها دوباره رونق گرفتند.
«دانشنامۀ کاتولیک» بهترین منبع برای این گونه نواندیشی است

بهترین منبع برای این گونه نواندیشی دانشنامۀ کاتولیک است که زیر مدخل «اسالم» سموم ختود
را ریخته و آنهه توانسته است در این مورد قلمفرسایی کرده و در ایتن گستتره ،بترخالف سیاستت
ً
کلی ،صریحا بر پیامبر و قرآن تاخته است و یکی از تفسیرهای آن از اسالم این است که میگویتد:
محمد وحی را از خدا نگرفت ،بلکه قرآن ستاختهو پرداختتۀ ختود اوستت و او از طریتق قترآن از
اندیشههای خود ،که در طول زندگی خویش به آنها رسیده بود ،خبر میداد .این دانشنامه در سال
 9111به چاپ رسیده و در سال  3223تجدید چاپ شده است.
نویسندگان دانشدنامۀ کاتولیدک ،چنتانکته از نتام آنهتا پیداستت ،مستیحی کاتولیتک هستتند و
ً
لذا صریحا وحی محمدی را انکار کرده و آن را ساختهو پرداختۀ خود او دانستهاند.
این نواندیش در آلمان ش ها به درس کالم مسیحی میرفت

ّ ً
ایتتن مرجتتع تقلیتتد تصتتریح کترده استتت :مستتلما فتتردی کته در محتتیط استتالمی بتتزرگ شتتده و
در دانشگاهی که دانشجویان آن مسلماناند و دعوتکننده نیتز انجمتن استالمی استت نمیتوانتد
بهصورت برهنه و با بیان کاتولیکی مسأله را مطرح کند .او ناچار است با بیتانی دیگتر ایتن اندیشتۀ
وارداتی را تحت عنوان نواندیشی دینی مطرح کند و بگوید:
«قرآن تفسیر پیامبر است از هستی .تفسیر موحدانۀ پیامبر است با امداد الهی از هستی.»...
اکنون سؤال میشود :بیان این فرد نواندیش دینی ،که خود را مسلمان و پیرو پیامبر میداند ،با آنهه
دانشنامۀ کاتولیک دربارۀ وحی محمدی میاندیشد چیست؟
جز اینکه این نواندیش به هنگام اقامت در آلمان ،شبها به درس کتالم مستیحی میرفتت و از آن
تأثیر پذیرفته است؟
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آیا کوچکترین تفاوتی بین این دو هست؟ چرا ،با این تفاوت که آن میگوید من مسیحی هستتم و
آیین محمد(ص) را نمیپذیرم و از این جهت میگویم :قرآن ساختۀ خود اوست ،ولی این نواندیش
دینی ،در لباس اسالم و مسلمانی ،همان اندیشۀ وارداتی را با این عبارت بازگو میکند.
شبستری ،در بخشهایی از سخنان خود ،نظریۀ مارکسیستها را عنوان کرده است

حضرت آیتالله سبحانی یادآور شده است :باالتر از آن اینکه وی نهتنها نظریۀ کاتولیکهتا دربتارۀ
پیامبر را بازگو کرده بلکه ،در بخشهایی از سخنان خود ،نظریۀ مارکسیستها دربارۀ کتل ادیتان و
پدیدۀ وحی را منعک کرده است که میگویند :اصل دین ساختۀ بشر استت و جنبتۀ متتافیزیکی
ندارد (و کتابهای ارانی و نوچههای او مملو از این سخنان است).
بخشی از کلمات این نواندیش اشاره به این عقیده است که میگوید« :بنابراین ،دین هتم از انستان
شروع میشود ،فلسفه هم از انسان شروع میشود ،علم هم از انسان شتروع میشتود ،هنتر هتم از
انسان شروع میشود .بنابراین ،این تعبیتر را کته دیتن متاورایی استت بنتده بترایش معنتی درستتی
ً
نمیبینم ...چون اصال بنده دین و دینداری را کار خود آدمی میدانم».
آیا تکرار سخن مارکسیستها ،که خود آنها هم اکنون از آن دست برداشته و به آن بیاعتقاد شتدهاند،
نواندیشی به حساب میآید یا تقلید کورکورانه؟! آن هم تقلید از نظریاتی که نادرستی ختود را در عمتل
و تجربه ثابت کردهاند .از سوی جهان متمدن ،براثر پیشرفت علم ،کنار گذاشته شدهاند!!
شگفتا این نواندیش دینی در آخر کالم خود از پیروی نستنجیده از افکتار دیگتران انتقتاد میکنتد و
میگوید«:این را دوستانه میگویم که وقتی انسان بخواهد اهل فکر باشد اهل تعقل باشد ،بایتد از
عدهای طلب ارشاد بکند تقلید کورکورانه غلط است ...تقلید کورکورانه کار درستی نیست.»...
آیا پیروی نسنجیده ،از مسیحیان کاتولیک و بدتر از آن از اندیشههای مارکسیستها ،زیبنتدۀ یتک
نواندیش مسلمان استی «مدرنیته» دستاویزی برای سرکوب اندیشههای دینی

حضرت آیتالله سبحانی ،در ادامه و در پاسخ به بخش دیگری از شبهات وارد شتده توستط مجتهتد
شبستری ،آورده است :شکی نیست که انسان در کیفیتت زنتدگی ختود پیوستته تجدیتد نظتر کترده و
زندگی فردی و اجتماعی او پیوسته رو به تکامل نهاده است .زندگی در خانههای گلی کجتا و زنتدگی
در آسمانخرارها کجا؟ بهرهگیری از آبهای آلودۀ نهرهتای بتاز کجتا و استتفاده از آب لولتهکشتی
بهداشتی کجا؟ حکومتهای فردی و استبدادی گذشته کجتا و حکومتهتای مردمتی و نظتامهتای
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پارلمانی امروزی کجا؟ این نوپدیدهها الزمۀ تکامل بشر است و هیچگتاه هتم بشتر در پلتۀ اول توقت
نکرده و زندگی مردم دوران نوح با زندگی مردم رومیان مسیحی بسیار متفاوت بوده است.
اسالم نیز طرفدار این نوع تکامل زندگی است تا آنجا که در تقویت بنیۀ دفاعی یتادآور میشتود« :و
أ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن ق َّوِ؛ هر نیرویی که میتوانید برای رویارویی با دشمنان آماده سازید».
وی ادامه داده است :در پرتو دعوت اسالم به علم و دانش و تدبر در آستمانها و زمتین ،مستلمانان
قدمبهقدم قلههای علم را تسخیر کردند و حلقۀ تمدنی نوی را پدیتد آوردنتد و در ایتن متورد کتافی
است به تاریخ علوم بنگرید .باالخص کتاب میراث اسالم نوشتۀ بیست تتن از دانشتمندان غربتی،
دربارۀ خدمات مسلمانان به جهان علم و دانش و پیشرفت تمدن ،گواه این معناست.
آیتالله سبحانی تصریح کرده است« :مدرنیته» یعنی تطبیق زندگی براساس دادههای نو در مسائل
اجتماعی ،سیاسی ،فردی و بهداشتی جای گفتوگو نیست ،ولی در این میان باید جایگاه مدرنیتته
را به دست آورد .در مسائل مربوط بته جهتان آفترینش و قتوانین حتاکم بتر آن ،جایگتاهی بترای
مدرنیته نیست؛ زیرا قوانین حاکم بر جهان هستی ثابت و پابرجاستت .جتدول ضترب فیثتاغورث
هزاران سال است حاکمیت خود را حفظ کرده و قوانین شتیمی ،مثتل قتانون ارشتمیدس و ستایر
علوم ،در آنجا که نتایج قطعی دارند جای مدرنیته نیستند.
وی افزوده است :در مسائل دینی ،باید بین امور ثابت و متغیر فرق نهاد .مسائل متغیتر لباسهتای
مسائل ثابت هستند که مطابق زمان ،لباس عو میشود اما اصل و ریشه ثابت و پایتدار استت؛
ازاینروی ،مسائل حفظ عدالت ،عمل به پیمان ،پادار نیکی بته نیکتی ،صتبر و استتقامت در راه
هدف ،حفظ کرامت انسانی و دهها اصل عقیتدتی و اخالقتی از اصتول ثابتت استالم هستتند کته
هیچگاه دگرگونی نپذیرفته و تابع مدرنیته نمیشوند.
ً
اما لباس این اصول ،مثال شیوههای بسط عدالت در جامعه ،قابل دگرگونی است .اگتر مستلمانان
پارلمان را پذیرفتهاند ،چون پارلمان ابزاری است بترای بستط عتدالت و اگتر بترای کشتور قتانون
اساسی تنظیم کردهاند ،به خاطر این است که پارلمان ،که برای برنامهریزی اجرایی قوانین اساستی
تالر میکند ،از اصول آن تخطی نکند.
بنابراین ،نباید مسئلۀ «مدرنیته» بهانهای باشد برای سرکوبی اندیشههای دینتی کته از وحتی الهتی
سرچشمه گرفته و ریشه در تکوین و آفرینش و فطرت انسان دارد.
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تجدید نظر بدون دلیل در مسائل عقیدتی و فلسفی کودکانه است.

ً
آیتالله سبحانی یادآور شده است :این نوع تفکر کامال یک تفکتر کودکانته استت کته چتون در
مسائل زندگی روزانۀ خود از وسایل و ابزار متدرن استتفاده متیکنیم ،پت در مستائل عقیتدتی
و فلسفی نیز باید هرروز تجدید نظر کنتیم و بتدون دلیتل و ضترورت آنهتا را بته دور بریتزیم و
مبانی جدید و وارداتی را بپذیریم.
اگر این نواندیش دینی اصول ثابت را از اصول متغیر جدا میساخت ،هرگز مدرنیته را بته همتهچیتز
گسترر نمیداد.
شبستری تحت تأثیر نوشتههای مارکسیستها قرار گرفته است.

وی اضافه کرده است :مارکسیستها واقعیت دین را به نوعی ساختهوپرداختۀ کاهنان و جادوگران
میدانند و دربارۀ دعانویسی و اینکه مردم در هنگام بیماری به دعانویسان پناه میبرند تا از شر جن
و پریها ،که مایۀ بیماری آنها شدهاند ،نجات یابند قلتمفرستایی میکننتد و دیتن را یتک مستئلۀ
خرافی قلمداد مینمایند.
حضرت آیتالله سبحانی در بخش دیگری از نوشتۀ خود آورده است :ایتن نوانتدیش دینتی تحتت
تأثیر نوشتههای مارکسیستهای غربی قرار گرفته و این اندیشه در مغزر جا گرفته که مردم دیروز
همهچیز را از دین و دعا میخواستند و در زندگی امروز همهچیز را از علم و فلسفه میخواهند!
این نواندیش دینی مردم شصت سال پیش تبریز را خرافی و عق مانده معرفی کرده است.

آیتالله سبحانی در ادامه آورده است:
و دربارۀ زندگی شصت سال پتیش متردم تبریتز چنتین میگویتد« :متن یتادم هستت کته شصتت
سال پیش در آن محلهای که ما در تبریتز مینشستتیم آن طترف کوچته دو خانتهای بتود کته یتک
سکویی داشت که صاحبخانه دعانوی بود .خانۀ این دعانوی خیلی شتلوغ بتود .بنتده را هتم
یکدفعه برده بودند پیش آنها که دعایی برایم بنویسند ...خیلی وقت پیش دوباره رفته بودم تبریتز
نه از آن دعانوی ها خبری هستت و نته از آن خانتهها .ستاختمانهایی بلنتد ستاختهاند و هرچته
بخواهیم مطب پزشک اضافه شده است .ما این را اآلن میگوییم صد سال پیش که دین متردم ایتن
جوری نبود مراجعه به دعتانوی بتود .مشکالتشتان را از آن طریقهتا حتل میکردنتد ...همتان
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مردم متتدین دیگتر ایتن انتظتار را از اوراد دینتی و ادعیتۀ دینتی ندارنتد کته بیمتاری آنهتا را شتفا
بدهد میروند پیش پزشک؛ یعنی انتظاراتی که از دین بود کم میشود .نکتۀ ظریفی است».
در این مورد ،یادآور میشو یم که این نواندیش دینی نمکنشناسی کترده و متردم شتجاع و روشتن
تبریز را ،که پایهگذار مشروطیت در  921سال پیش بودهاند ،تتا ایتن انتدازه خرافتی و عقبمانتده
معرفی کرده است ،تو گویی آنان مانند قبایل ابتدایی دوران نخست تتاریخ بشتر همیشته ،بتهجتای
استفاده از علم و دانش ،به دعا و طلسم پناه میبردهاند .در اطراف همان محلی کته ایتن نوانتدیش
زندگی کرده است ،چند پزشک حاذق مرجع طبابت بودهاند:
 .9مرحوم فیلسوفالدوله که تحصیلکردۀ فرانسه و مؤل کتاب زندگی پزشکان جهدان استت کته
یک جلد آن تا حرف ص چاپ شده است؛
 .3مرحوم میرزا کاظم معروف به طبیب؛
 .2دکتر محمدعلی مجیر مولوی جراح عالیمقام؛
 .4دکتر صفیزاده پایهگذار چشمپزشکی در آذربایجان.
و در سطح شهر اطبای بزرگی بودند که هرکدام برای خود نام و نشانی داشتند؛ مانند مرحتوم دکتتر
حسین اردوبادی ،متخصص در بیماریهای داخلی ،دکتر رضی استالمی و همهنتین دههتا دکتتر
دیگر که دارای مطب و گردانندۀ بیمارستانها بودهاند.
چقدر دور از کرامت انسانی است که انسان یک ملت بزرگ را این همه تحقیر کند!
تعالیم اسالم حاکی از آن است که پزشک و پزشکی یکی از ارکان اجتماع است .امتام صتادق (ع)
میفرماید :هیچ کشوری در امور دنیا و آخرت از سه چیز بینیاز نیست و اگر این سه چیز نباشتند،
زندگی آنها تباه خواهد شد:
 .9فقیه و دانشمند و پرهیزگار؛
 .3حاکم و فرمانروای راستکردار که مردم از او فرمان برند؛
 .2پزشک دانا و درستکار.
نوگرایی در پرتو وحی صورت گیرد.

مسئلۀ انتظار بشر از دین به این معنی نیست که بشر همهچیز را از دین میخواهد ،بلکه به معنی آن
است که در مسائل بنیادی زندگی آنجا که وحی از آن ستکوت کترده و برعهتدۀ ختود بشتر نهتاده،
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رور و نگرر را از دین بیاموزد ،و در پرتو آن حرکت کند و نواندیشی و نوگرایی را نیز در پرتتو آن و
با راهنمایی آن بجوید.
خدمات اسالم بته جهتان پزشتکی ،در طتول قترون ،بترای اهتل تحقیتق روشتن استت .تنهتا در
بغداد طبق نوشتۀ جرجی زیدان ،در قرن چهارم ،چهارصد مامای پروانهدار حضور داشتند.
رجوع به پزشک به این معنی نیست که انسان دست به درگاه الهتی دراز نکنتد و از او شتفا نطلبتد،
زیرا دعا نیز گاهی از اسباب شفا است.
این نواندیش دینی عصمت پیامبران را انکار کرده است.

حضرت آیتالله سبحانی در ادامه آورده است :یکی از اندیشههای ابتکاری این نواندیش دینی ایتن
است که نهفقط عصمت پیامبران را زیر سؤال برده ،بلکه انکار کرده است و در این مورد به دو چیتز
تکیه میکند:
ٰ
عیستی را ختدا دانستتند و
 .9تأثیر کالم مسیحی در فرهن اسالمی به ایتن بیتان کته مستیحیان
مسلمانان پیامبر را معصوم.
 .3آیهها و روایاتی که در آنها به نظر میرسد پیامبران مرتکب گناهانی شدهاند.
دربارۀ مطلب نخست یادآور میشو یم که مسلمانان عصمت پیامبر را از ختود قترآن و حکتم خترد
استتتفاده کردهانتتد .دالیتتل عصتتمت در کتابهتتای کالمتتی بتتهصتتورت روشتتن بیتتان شتتده
است .عالقهمندان میتوانند به کتاب منشور جاوید ،جلد  ،1ص  311تا  221مراجعه فرمایند.
ً
وی ادامه داده است :اصوال مسئلۀ عصمت ،در نخستین قرنهای تاریخ اسالم ،در میتان متکلمتان
مطرح بوده است .گروهی قشری به ظواهر ابتدایی برخی آیات استشهادی مینمودنتد .محققتانی
مانند سید مرتضی در کتاب تنزیه االنبیاء و فخر رازی در کتابی مشابه به اثبات مستئلۀ عصتمت از
دیدگاه عقل و نقل پرداخته و آیاتی را که دستاویز منکران بوده بهدرستی تفستیر کردهانتد .متأستفانه
اینجا جای بازگویی این مسائل نیست.
آنچه این نواندیش میپندارد نظر «حشویه» است که بزرگان اهل سنت از آنان تبری میجویند.

آیتالله سبحانی در ادامه آورده است :مرد محقق و نواندیش باید ،در مسألهای مانند عصمت انبیا،
تاریخ مسأله را از قرنهای نخست تا به امروز بررسی کند و ادلتۀ طترفین را بتا هتم بستنجد آنگتاه
اظهار نظر کند تا دچار این توهم نشود که آنهه او میپندارد فکر جدیدی است!
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تازه آنهه شما میگویید نظر «حشویه» از اهل سنت است که بزرگتان اهتل ستنت از آنهتا تبتری
میجویند.
کجای این نوآوری دینی و نواندیشی دینی است؟!
در اینجا سؤال میشود که خود این نواندیش نیز پیامبر را در تبلیغ معصوم دانسته است .آیا در اینجتا
اعتقاد به عصمت او الهامگرفته از کالم مسیحیان نیست؟
شگفت اینکه نیایش پیامبران را نشانۀ عدم عصتمت آنتان گرفتته و میگویتد« :میشتود کستی در
خودر احساس نقص و تاریکی نکند و باز نیایش واقعی بکند؟.»....
عبتادت پیتتامبران نشتتانۀ درک آنتتان از عظمتتت خداستتت و حتتاکی از روان پتتاک و صتتافی استتت
که عظمت حق را درک کترده و او را بته ختاطر کمتال مطلتق میپرستتد .بته تعبیتر امیتر مؤمنتان
(ع)« :ما عبدتک ...بل وجدتک اهال للعباد»؛ آنان خدا را شایستۀ پرستش یافتهاند.
این نوع پرستش چه دلیلی بر صدور گناه و خطا از آنها میتواند باشد؟ آیا نباید بتین دلیتل و متدعا
رابطهای باشد؟ آیا میتوان این دو مطلب را به هم ربط داد؟
از پیامبران گناه و خطا سر میزد به دلیل اینکه خدا را میپرستیدند؟
این نواندیش دینی در روز رحلت پیامبر اکرم(ص) کوسکترین اشارهای به مقام پیامبران ندارد.

در ادامۀ این مطلب آمده است:
و اما آنهه در دعاها وارد شده است و دستاویز این سخنرانی گردیده از قدیماالیام در این بتاره توضتیح
داده شده و مرحوم سید بن طاووس در این مورد پاسخ متقنی دارد که اجمال آن را در اینجا میآوریم!
ً
«پیامبران مستقیما با مبدأ جهان هستی مربوطاند ،شعاع علم و دانش بیپایان او بر دلهتای آنتان
میتابد ،حقایق بسیاری بر آنها آشکار است که از دیگران مخفی است .علم و ایمان و تقوای آنها
در عالیترین درجه قرار دارد .خالصه آنها به اندازهای به خدا نزدیکانتد کته یتک لحظته ستلب
توجه از خداوند برای آنها لغزشی محسوب میشود.
بنابراین جای تعجب نیست افعالی که برای دیگران مباح یتا مکتروه شتمرده میشتود بترای آنهتا
«گناه» نامیده شود .گناهانی که ،در آیات و سخنان پیشوایان بزرگ دینی ،به آنها نسبت داده شتده
و یا خود در مقام طلب آمرزر از آنها برآمدهاند همه از این قبیل است و جملۀ معروف «حسنات
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االبرار سیئات المقربین؛ اعمال نیک خوبان گناه مقربان خدا محسوب میشود» ناظر به این حقیقتت
است.
آنها همیشه متوجه خدا هستند و رو به سوی او دارند هرگاه لحظهای از این حالت غافل شتوند و
به کارهای مباحی از قبیل خوردن و آشامیدن و نشستن در مجال کمفایده بپردازند ،همین مقدار
غفلت را برای خود گناه و خطتا میداننتد و از ختدا طلتب آمترزر میکننتد .پیتامبر اکترم (ص)
میفرماید« :انه لیران علی قلبی و انی استغفر بالنهار سبعین مره؛ من گاهی بر دلتم گترد و غبتاری
مینشیند و هرروز هفتاد بار از خدا آمرزر میخواهم».
شگفت اینجاست که این نواندیش دینی در روز رحلتت پیتامبر اکترم (ص) و بتهعنتوان تجلیتل از
رسول خدا و خدمات او به جامعۀ انسانی دعوت شتده استت و آنهته در ایتن ستخنرانی نیستت،
کوچکترین اشاره به مقامات پیامبران و بهخصوص پیامبر اسالم و باالخص فضائل آن حضرت و
ارزرهایی است که حتی یهودیان و مسیحیان و مادیگرایان دربارۀ آن حضرت به آنهتا اعتترا
کردهاند.
آخر از این گوینده باید پرسید :این همه مدت ،که مشغول سخنرانی بودید و صدها ساعت از وقتت
شنوندگان را گرفتید ،شنونده چه بهرهای برد؟ آیا ایمان او را باال بردیتد؟ دیتن را در قلتب او تقویتت
کردید؟ یا جز تردید و دو دلی عاید مستمع شما نشد؟!
عنوان سخنرانی شما «انتظار شما از پیامبران» است ،ولی آنهه در این سخنرانی گفته نشتده استت
همین است .گذشته از اینکه خود این عنوان ،نوعی اندیشۀ وارداتی است و تعبیتر صتحیح آن ایتن
است که انتظار دین از بشر یا انتظار خدا از انسان چیست؟
لغزش این نواندیش دینی در سخنان اخیر بیش از اینهاست.
آیتالله سبحانی تصریح کرده است:
اینها یک رشته نقدهای کلی است که خدمت دوستان عر
لغزر بیش از آن است که در این صفحات بگنجد.

ّ
شد و اال ،در البهالی سخنان وی،

حضرت آیتالله سبحانی در پایان آورده است :آیا شأن فرزند مجتهد عتالی مقتامی ماننتد مرحتوم
آیتالله حا میرزا کاظم شبستری این استت کته روز رحلتت پیتامبر اعظتم ،بتهجتای تجلیتل از
خدمات آن حضرت ،او را خطاکار معرفی کند؟!
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آیا فردی که نوعی نسبت با خاندان عارف واالمقام ،حا میرزا جواد آقا ملکی تبریتزی ،دارد بایتد
بهجای سخن در سلوک عرفانی پیامبران ،دین آنان را اندیشۀ خود آنان بخواند.
آیا شخصتی کته ،از دوران یتیمتی و لطیمتی ،آیتات عظتامی ماننتد آیتاللته حجتت و دیگتران او
را سرپرستی کردهاند و در حد امکان بته او محبتت نمودهانتد ،در مدرستۀ حجتیته بتا ستن کتم او
را پذیرفتهاند ،سپ تحت تربیت بزرگان حوزه در مجلۀ مکتب اسالم به مقام مدیریت رسیده و قلم
به دستش دادهاند ،این است که این همه محبتها را نادیده بگیرد و در جامعتۀ استالمی بتهعنتوان
1
«اپوزیسیون دینی» قد علم کند؟ اکنون چهکسی دچار پارادوک است؟!

 .1منبع :روزنامۀ اطالعات ،خبرگزاریهای دولتی فارس ،ایرنا و غیره ،اسفند .9281
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سرا زبان تهمت و تخری گشودهایدی!

پاسخ مجتهد شبستری به اعتراض جعفر سبحانی

آیتالله جعفر سبحانی؛
پ ت از ستتالم و تحیتتات؛ در آختترین روزهتتای ستتال  ،9281اظهتتارات جنابعتتالی را پیرامتتون
سخنرانی اینجانب در دانشگاه صنعتی اصفهان ،که از سوی خبرگزاریهای وابسته بته دولتت بتا
آبوتاب فراوان بهصورتی بسیار گسترده منتشر شتد ،خوانتدم .از آن ستخنان هتم متعجتب و هتم
متأس شدم .تعجب من از آن است که میبینم یک استاد علوم اسالمی ،که بیش از شصتت ستال
در علوم اسالمی زحمت کشیده ،با سروصدای فراوان مطالبی نگاشتته کته از هرگونته نقتد علمتی
تهی است و مجموعهای از دعاوی و نسبتهای خالف واقع است .تأس متن هتم از آن روستت
که بهعنوان دوست سابق شما آنگونه ستخنگفتتن را شایستتۀ شتما نمییتابم و از اینکته عاقبتت
به زبان تهمت و تخریب روی آوردهاید ناخشنودم .در همان روزهتا بته شتما وعتده دادم کته پت
از تعطیالت نوروز  ،9288به آن اظهارات پاسخ گویم .اکنون به آن وعتده وفتا متیکنم ،امتا نته از
باب مناظره یا منافسه ،بلکه ازاینروی که وظیفۀ اخالقتی ختود متیدانم ذهتن مخاطبتان شتما و
خودم را دربارۀ آن دعاوی و نسبتهای خالف واقع روشن کنم.
آقای سبحانی ،شما پ از آنکه گفتهاید «آیین اسالم بشر را به تفکر و اندیشیدن دعتوت نمتوده و
آن را یکی از نشانههای ایمان راسخ در انسانها دانستته استت» ،طبتق معمتول گریتز بته ستیئات
غربیان زدهاید و چنین نوشتهاید« :سالیان درازی است که غربیان برای «اسالمزدایی» برنامهریزی
کرده و اساس برنامۀ آنها را تشکیک در نبوت پیامبر اسالم تشکیل میدهد ،ولی با تجربه دریافتند
که تشکیک بهصورت صریح و آشکار سازگار نیست ،اما بتهصتورت خزنتده میتتوان بته مقصتود
رسید .از این جهت راه دوم را بر راه نخست ترجیح دادند که بهصورت خزنده به نفی نبتوت و نفتی
اسالم برسند .آنگاه شما بته نواندیشتی صتاحب ایتن قلتم در بتاب دیتن پرداختهایتد و نوشتتهاید:
«بهترین منبع برای این گونه نواندیشی دینی دانشنامۀ کاتولیک است که زیر مدخل اسالم "ستموم"
خود را ریخته و آنهه توانسته استت در ایتن متورد قلمفرستایی کترده و در ایتن گستتره ،بترخالف
ً
سیاست کلی ،صریحا بر پیامبر و قرآن تاخته است و یکی از تفسیرهای آن از اسالم این استت کته
میگوید محمد وحی را از خدا نگرفت ،بلکه قرآن ساختهوپرداخته خود اوست و او از طریق قرآن
از اندیشههای خود ،که در طول زندگی خویش به آنها رسیده بود ،خبر میداد» .سپ با اشاره به
ّ ً
صاحب این قلم گفتهاید« :مسلما فردی که در محیط استالمی بتزرگ شتده و در دانشتگاهی کته
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دانشجویان آن مسلماناند و دعوتکننده نیز انجمن اسالمی است نمیتواند بهصتورت برهنته و بتا
بیان کاتولیکی مسأله را مطرح کند .او ناچار است با بیانی دیگر این اندیشۀ وارداتی را تحت عنتوان
نواندیشی مطرح کند و بگوید قرآن تفسیر پیامبر است از هستی .تفسیر موحدانتۀ پیتامبر استت بتا
امداد الهی از هستی ...اکنون سؤال میشود بیان این نواندیش دینی ،کته ختود را مستلمان و پیترو
پیتتامبر میدانتتد ،بتتا آنهتته دانشددنامۀ کاتولیددک دربتتارۀ وحتتی محمتتدی میاندیشتتد چیستتت؟ آیتتا
کوچکترین تفاوتی بین این دو هست؟ چرا ،با این تفاوت که او میگوید من مسیحی هستم ،آیین
محمدی را نمیپذیرم و از این جهت میگویم قرآن ساختۀ خود اوست ،ولی این نواندیش دینتی در
لباس اسالم و مسلمانی همان اندیشۀ وارداتی را با این عبارت بازگو میکند».
ً
جناب آقای سبحانی ،اوال تشکیک ،در نبوت پیامبر اسالم از سوی مسیحیان ،مخصوص سالهتا
ویا دههها ویا حتی قرنهای اخیر نیست .از همان آغاز تالقی مسلمانان و مستیحیان در مدینته و
سپ شام قدیم و پ از آن در بغداد و پ از آن در بسیاری از نقاط دیگتر دنیتا ایتن تشتکیکها
صورت گرفته است و متکلمان مسلمان هم کتابهای زیادی در پاسخ آنها نوشتتهاند .ایتن گونته
ً
ً
تشکیکها در برخورد و تقابل ادیان با یکدیگر پدیدهای کامال طبیعی است .ثانیا شما بتههیچوجته
نشان ندادهاید که به استناد کدام مدارک متقن میگویید سالهای درازی استت کته غربیتان بترای
«اسالمزدایی» برنامهریزی کردهاند .منظورتان از غربیان چته کستانی ،چته نهادهتایی و یتا کتدام
ً
دولتها هستند؟ کلیات و جزئیات این برنامتهها چیستت؟ اصتال منظتور شتما از «استالمزدایی»
ً
چیست؟ اسالم را چگونه میتوان زدود؟ ثالثا شما میگویید دانشنامۀ کاتولیدک چتون ،در متدخل
اسالم ،قرآن را محصول اندیشههای پیامبر معرفی کرده از این راه «سموم» خود را ریخته است .آیا
اگر یک محقق مسیحی در یک دانشنامۀ مسیحی نظرات ختود دربتارۀ استالم و قترآن و پیتامبر را
برای خوانندگان خود بنویسد« ،سمومریزی» میکند؟ آیا شما بهعنوان یتک متتکلم انتظتار داریتد
یک مسیحی مانند من و شما در دانشنامۀ خود دین اسالم را به وحی منسوب کند و قرآن را کتتاب
ً
وحی بداند و اگر این کار را نکند ،ستمومریزی میکنتد .رابعتا مگتر شتما در آغتاز ستخنان ختود
ً
نگفتهاید اسالم انسانها را به تفکر دعوت میکند و از تقلیتد برحتذر متیدارد؟ اگتر واقعتا بته ایتن
موضوع معتقدید ،چرا وقتی یک محقق مسیحی نتیجۀ تفکر و تحقیق خود را دربتارۀ استالم بیتان
ً
میکند آن را سمومریزی مینامید؟! خامسا ،و از همه مهمتر ،فر میکنیم به قول شما غربیهتا
برای اسالمزدایی برنامهریزی کردهاند ،شما از مربوطکردن آرا و سخنرانی من در دانشتگاه صتنعتی
اصفهان به آن برنامهریزیها کدام هدف علمی ،اخالقی ،و یا دینی را تعقیتب میکنیتد؟! پرواضتح
است که این ربطدادنهای بیربط نزد اهل نظر ارزر ندارد و بههیچوجه مقبول نمیافتد .اما شما

 | 922نقد بنیادهای فقه و کالم

ً
که فکرتان به عوام معطوف است ظاهرا به تحریک همانها ،که برای مقاصد سیاسی افسانهای بته
نام اسالمزدایی غربیان پرداختهاند ،میخواهید به عوام القا کنید صاحب این قلم پ از پنجاهوپنج
سال تحصیل و تحقیق اسالم و بیان آن ،عامل اسالمزدایی غربیان شده است! این القا را جز افترا و
هتک مؤمن و گمراهکردن مخاطبان و باالخره «معصیت خدا» چه میتوان نامید؟! من حق دارم از
شما به مراجع قضایی شکایت برم .اگر پارهای از خطیبان بیسواد و خشونتپیشه در سخنان ختود
آسمان و ریسمان را بههم میبافند تا طبق معمول با حربۀ «تهاجم فرهنگتی غترب» افکتار و آرای
مؤثر را از صحنه خار کنند ،آنان کاری مقتضای طبیعت خود میکنند! اما این قبیل کارها از یک
ً
عالم دین و استاد باسابقۀ علوم اسالمی شایسته نمیباشد .سادسا شما نوشتتهاید آنهته شبستتری
میگوید همان است که در دانشنامۀ کاتولیک آمده و گفتهاید او هم میگوید قرآن ساختهو پرداختتۀ
خود پیامبر است و پیامبر اندیشههایی را که در طول زندگی خویش بته آنهتا رستیده بتود در قترآن
آورده است.
ً
به جنابعالی عر میکنم همان محققان غربی ،که شتما بته آنهتا میتازیتد ،اقتال ایتن فضتیلت
ً
را دارند که وقتی نظر دیگران را نقتد میکننتد ،نخستت تقریبتا همتۀ آثتار او را بادقتت میخواننتد
تتتا نستتبت ختتالف واقتتع بتته او ندهنتتد و ،در مقتتام نقتتد ،ستتر بیصتتاحب نتراشتتند و بتته حقیقتتت
وفادار بمانند .چرا شما خود را با این فضیلت آراسته نمیکنید و تنها با استتناد بته آنهته دم دستت
شما قرار دارد نخست بته کستی نستبت ختالف واقتع میدهیتد و ستپ آن شتخص را تخریتب
میکنید؟! صاحب این قلم نظریۀ «قرائت نبوی از جهان» را نخست بهصورت یک مقالۀ مفصتل،
در بهار  9271در فصلنامۀ مدرسه ،منتشر کرده و پ از آن هم شش مقالتۀ دیگتر در توضتیح آن
مقاله نوشته که ،بهعلت سانسور مطبوعات ،آن مقاالت فقط در اینترنت منتشر شده است .ختوب
ً
بود شما سری به آن مقاالت میزدید تا نخست به دست آوریتد کته صتاحب ایتن قلتم واقعتا چته
میگوید یا اگر آنها را خواندهاید و از آنها نقل قول میکنید ،خوب بود امانت را رعایت میکردیتد
و آنهه را صاحب این قلم در آن مقاالت دربارۀ وحی و قرآن آورده بهدرستی نقل میکردید و آنگتاه
بر او میتاختید و میگفتید این همان سخن مسیحیان است .من در اینجا فرازهایی کوتتاه از مقالتۀ
«قرائت نبوی از جهان» ( )9و ( )3را برای خواننتدگان نقتل متیکنم تتا معلتوم شتود نستبتی کته
به صاحب این قلم دادهاید تا چه اندازه خالف واقع میباشد:
«پ حضرت محمد(ص) چه دعوی داشته که مخالفان آن را نمیپذیرفتهاند .دعوی او ایتن بتوده
که او یک انسان ویوه است که بنابه تجربهار خداونتد او را برگزیتده برانگیختته و او را از طریتق
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"وحی" به این سخنگفتن (تالوت قرآن) توانا ساخته استت .ایتن تواناستازی بته ستخنگفتتن در
اصطالح قرآن وحی نامیده میشود .از مجموعۀ آیات قرآن به دست میآید که قرآن محصول وحی
است و نه خود وحی .در قرآن ،وحی همان اشاره و انگیختن است که فعتل خداونتد استت ...از
نظر قرآن ،وحی تکلم خدا با نبی اسالم است که سبب بعثت پیامبر و تکلم او یعنتی خوانتدن آیتات
قرآن میشد ...ممکن است چنین تصور کنیم که تکلم خداوند با نبی اسالم از طریق وحی گونهای
تعلیم الهی با ارتباط زبانی ویوهای بوده است ...و به همین جهت نمیتتوانیم از حقیقتت آن تکلتم
(وحی) تصوری داشته باشیم .میتوان گفت از قرآن فهمیده میشود که وحی ستبب ستخنگفتتن
پیامبر در مصح بوده است یا اینکه مصح دربردارندۀ کالم خداست یا اینکه مصح محصتول
وحی است و امثال این تعبیرات .اما نمیتوان گفتت مصتح عتین کتالم خداستت .بنتابر قترآن،
پیامبر(ص) تجربه میکرد که این خداست که او را به "گونهای ویوه" توانا میسازد تا سراسر جهتان
1
را "آیات خدا تجربه کند و آن را ّ
موحدانه قرائت کند"».
آقای سبحانی ،من از شما میپرسم ،با وجود این تصریحات مکرر که مالحظه شد ،چگونه به متن
نسبت دادهاید که میگویم قرآن ساختهوپرداختۀ خود پیامبر و نظرات خود اوست؟ چگونه گفتهایتد
تشکیکهای مسیحیان را زیر پوشش اسالم و مسلمانی در حلقوم مستلمانان میریتزم؟! اگتر ایتن
تصریحات را خواندهاید و درعینحال آن نسبت را بته متن دادهایتد ،مرتکتب افتترا شتدهاید و اگتر
نخواندهاید و نسبت دادهاید ،به من تهمت زدهاید .اگتر شتما دربتارۀ معنتا و مفهتوم وحتی بتا متن
اختالف نظر دارید ،چرا برای رد نظرات من به این شیوههای غیر اخالقی متوسل میشتو ید .متن
مبانی فلسفی ت زبانی و هرمنوتیکی و ادبی خود در باب این نظریه را ،که قرآن محصول وحی استت
و نه خود وحی ،در مقاالت هفتگانۀ «قرائت نبوی از جهان» که همۀ آنها در دستترس میباشتد
بیان کردهام و پ از این هم بیان خواهم کرد .در آنجا نشان دادهام که به چه دلیل میگتویم در یتک
فهم همگانی نمیتوان مصح شتری را بتهعنتوان «عتین کتالم ختدا» فهمیتد (متن از چگونته
ً
فهمیدهشدن مصح برای همگان سخن میگویم و نه از اینکه آیا واقعا پیامبر عبارات مصتح را
ً
از خدا شنیده یا نه .این دو مطلتب کتامال از یکتدیگر جتدا هستتند) .و نشتان دادهام کته چگونته
میگویم متن مصح قرائت نبوی از جهان است .رور درست و مفید °مراجعه بته آن مقتاالت و
نقد علمتی آنهتا میباشتد و نته تجاهتل و تغافتل از آن بحثهتای جتدی و یتا تحریت آنهتا و
 .1برای آگاهی بیشتر از آرای محمد مجتهد شبستری دربارۀ قرآن ،رک :مقاالت پانزدهگانتۀ «قرائتت نبتوی از جهتان» در
آدرس اینترنتی.mohammadmojtahedshabestari.com :
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رویآوردن به اقناع و تحریک عوام .ایتنجانتب بارهتا گفتتهام و نوشتتهام کته از نقتدهای علمتی
صمیمانه استقبال میکنم و از آنها میآموزم و از ناقدان سپاسگزار میشوم.
 .3شما ،در تقویت آن نسبت خالف واقع و در مقام استعجاب ،یک حدس حیرتانگیتز و بتدیع!
زدهاید و نوشتهاید:
«جز این است که این نواندیش بته هنگتام اقامتت در آلمتان شتبهتا بته کتالس درس مستیحی
میرفت و از آن تأثیر پذیرفته است؟»
آقای سبحانی ،صاحب این قلم در سالهای اقامت در آلمان گرچه نه شبها و نه روزها به کالس
مسیحی نمیرفت! ولی این توفیق را داشت که پ از فراگرفتن زبان آلمانی ،تمام کوشتش ختود را
به کار برد تا با فلسفۀ جدید غرب و الهیات مسیحی آشنا شود و در این باب توشهای انتدوزد .متن
امروز از آن آشنایی بسیار مسرور و راضی هستتم .ایتن آشتنایی مترا از مانتدن در گترداب تقلیتد و
خصومت با عقل و اندیشه ،فداکردن تجربههای زندگیبخش معنوی و دینی بته پتای قشتریات و
ظواهر عوامفریبانه ،بهکارگیری احساسات و عواطت دینتی جامعته بترای مقاصتد سیاستی غیتر
اخالقی و تئوریزهکردن خشونت به نام دین و بندگی عوام بهجای بنتدگی ختدا نجتات داده استت.
گرچه من هجده سال در حوزۀ علمیۀ قم دانشهای اسالمی اندوختم ،ولی هنگامی توانستم آنهتا
را درست ارزیابی کنم که به آن آشناییهای جدید دست پیدا کردم .من امروز علوم استالمی و دیتن
و آیین خود را بهمراتب بهتر از گذشته میفهمم .تفاوت امثال من با شما در این است که شما علتوم
اسالمی متداول در حوزه را حقایق جاودان میپندارید که «ال یأ ِت ِیه البا ِطل ِمتن بتی ِن یدی ِته وال ِمتن
خل ِف ِه» و به این جهت فلسفه و علم جدید را ناچیز میشمرید ،آ گاهی از ادیان دیگر را ،برای فهتم
اسالم و نه ّرد آن ادیان ،ضروری نمیدانید ،نگرر انتقادی به مبانی علتوم استالمی را برنمیتابیتد،
هر سخن جدید را شبههافکنی و یا بدعت میشمرید ،به نواندیشی در پرتو وحتی دعتوت میکنیتد
ولی از بحث فلسفی دربارۀ چگونه فهمیدهشدن مصح شری (قرآن) خودداری میکنیتد و آن را
تفسیر به رأی مذموم میشمرید و ،در یک کالم ،شما نمیخواهید دگماتیسم کالمی و فقهی را کنار
بگذارید و به معنای کامل کلمه اهل تحقیق شوید .شما چتون فکرتتان را تنهتا بته دایترۀ محتدود
مؤمنان و متدینان سنتی و بیش از همه به عوام معطوف کردهاید نمیدانید نسل جوان درسخوانتده
ً
و مسلمان در عصر حاضر خصوصا در ایتران چگونته بتهشتدت دچتار نیهیلیستم شتده استت.
نمیدانید پاسخهای سنتی عالمان دین و اعمال آنها با پرسشهای نسل امروز دیگر هتیچ نستبتی
تتت

تتت
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برقرار نمیکند و این نسل هیچ پیام معنوی از آن پاسخها و از آن اعمتال نمیشتنود .در ارتبتاط بتا
مسائل سیاسی و اجتماعی هم چه جایی بهتر از کنج عافیت؟!
کوشش صاحب این قلم برای طترح هرمنوتیتک فلستفی و فلستفههای جدیتد زبتان در محافتل
علمی ت دینی از ثمرات همان آشناییهاستت کته از آن مسترورم .بدانیتد ،در عصتر حاضتر ،هتیچ
محقق و مفسر متون دینی بدون آ گاهی کافی از این دانشها نمیتواند کوشش علمتی ارزشتمندی
ً
انجام دهد .هرمنوتیک فلسفی جدید به معنای اعم آن ،که تقریبا از سه قرن پیش در عتالم فلستفه
ظاهر شده ،مسئلۀ «فهمیدن» را بررسی میکند ،مقدمات غیر تجربی فهمیدن را بهصورت فلسفی
تجزیهوتحلیل مینماید و عاقبت به فهمیدن «بتودن انستان» و «بتازفهمی ستنت» و «زنتدگی در
جهان متن» و مانند اینها میرسد .فلستفههای جدیتد زبتان هتم از ایتن مباحتث انفکاکناپتذیر
است .این مباحث فلسفی سرنوشتساز هنوز در حوزههای علمیتۀ استالمی بتهدرستتی راه نیافتته
ً
است .به استثنای عدهای کامال معدود ،در آنجا هنوز چنین تصور میشود که مباحث الفتاظ علتم
اصول ،حجیت ظواهر و مانند اینها برای فهمیدن کتاب و سنت و تفستیر آن و دفتاع متدلل از آن
فهمیدن و تفسیر و تأسی آن فهمیدن و تفسیر بر یک تئوری فلسفی محکم در ایتن بتاب کفایتت
ً
میکند .همه میگویند چنین یا چنان میفهمیم ولی کسی بهصورت فلستفی نمیپرستد کته اصتال
فهمیدن چیست .تفسیر نوشتن برای عوام غیر از آن تفسیر است که بتوان در محافل علمی جهتان
با موازین علمی از آن دفاع کرد و به آن اعتبار بخشید .اگتر ایتن ستخن را قبتول نداریتد ،در چنتد
محفل علمی (و نه سیاسی و یا اعتقادی) بینالمللتی شترکت کنیتد تتا بتر شتما روشتن شتود کته
مقیاسها و رورهای رایج در حوزۀ علمیه برای هماوردی در صحنههای علمی جهتان امتروز تتا
چه اندازه ناکارآمد است.
متأسفانه شما این مباحث فلسفی را آنقدر ساده میگیرید که با استتناد بته دو سته کتتاب فارستی
دست دوم ،در فصلنامۀ علم کالم اسالمی با قلم خودتان ،علیه هرمنوتیتک ردیته مینویستید! بته
علت همین سادهانگاریهاست که شما از معنای واژۀ تفسیر در نظریۀ «قرائتت نبتوی از جهتان»
غافل ماندهاید و تصور کردهاید مراد من از تفسیر در آنجا بهکارگرفتن یک سلسلهمقدمات عقالنتی
برای فهم جهان است و نتیجه گرفتهاید که اگر پیامبری این باشد ،پ وحی کجا میرود؟!
صاحب این قلم در چندین مورد از مقالۀ «قرائت نبوی از جهان( »)9تصتریح کتردهام کته متراد از
تفسیر در این باب« ،عین تجربۀ "نمود" دیدن همۀ موجودات و ارجاع شهودی همۀ آنهتا بته ذات
باری تعالی» است و در این باب ،تجربه و فهم و تفسیر یک حقیقت است که اتفتاق میافتتد ،نته
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اینکه آنهه تجربه میشود بهصورت عقالنی تفسیر میگردد تا چه رسد بته اینکته منظتور از تفستیر
ً
صرفا تفسیر عقالنی و تهی از تجربه باشد .این نوع از تفسیر متحد با تجربه همان استت کته از آن
به «تجربۀ هرمنوتیکی نبوی» در آن مقاله یاد کردهام و برای تفهیم آن در همان مقالته تقریتر یکتی
از فالسفۀ معاصر را هتم بتهعنتوان نمونته آوردهام و اینگونته تجربتۀ نبتوی را معلتول امتداد الهتی
وحیانی دانستهام.
عالوهبر آنهه گفتم ،گویا شما آموختن الهیات مسیحیت را هم عیب میشمرید و اگر یک مسلمان
در کالس تعلیم الهیات مسیحی حاضر شود ،او را مستحق مالمت میدانید .به جنابعالی یتادآور
میشوم که بسیاری از موضوعات قرآن کریم بهویوه موضوعات مربوط به یهودیتت و مستیحیت و
بسیاری از مسائل عمدۀ کالم اسالمی ،که شما سرپرستی آن را در حوزۀ علمیه برعهده دارید ،جتز
با آ گاهی کامل از تاریخ الهیات مسیحی و یهودی قابل فهم نمیباشد .شما که هم متکلم هستید و
هم مفسر چگونه آموختن مسیحیت را بر یک محقق مسلمان خرده میگیرید؟
حقیقت این است که تفاوت امثال من با امثال جنابعالی در رهاشتدگی متا از دگماتیستم کالمتی و
فقهی و متوق ماندن شما در آن است .جز این ،شما و من هر دو یک خدا را میپرستیم و از یتک
خدا سخن میگوییم و آن خدای محمد(ص) است.
 .2شما نوشتهاید:
«باالتر از این ،وی (صاحب این قلم) در بخشهایی از سخنان خود نظریۀ مارکسیستتها دربتارۀ
کل ادیان و پدیدۀ وحی را منعک کرده است که میگویند اصل دین ستاختۀ بشتر استت و جنبتۀ
متافیزیکی ندارد ...مارکسیستها واقعیت دین را به نوعی ساختهو پرداختۀ کاهنتان و جتادوگران
میدانند ...وی (صاحب این قلم) میگوید« :بنابرین دین هم از انسان شروع میشود ،فلسفه هتم
از انسان شروع میشود ،علم هم از انسان شروع میشود ،هنر هم از انستان شتروع میشتود .ایتن
ً
تعبیر را که دین ماورایی است بنتده معنتای درستتی بترایش نمتیبینم ...چتون بنتده اصتال دیتن و
دینداری را کار خود آدمی میدانم» .سپ نوشتهاید« :آیا تکرار سخن مارکسیستهتا نواندیشتی
دینی به حساب میآید یا تقلید کورکورانه؟».
حتال ،متن از شتتما میپرستم در ایتن بختتش از نوشتتهتان ،کتته عتین ستخنان متترا داختل گیومتته
نقل کردهاید ،چرا در نقل خود رعایت امانت ننمودهاید و فقط جمالتی را آوردهایتد کته خواستتهاید
آنها را دستاویز حمله قرار دهید؟
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من در اینجا جمالت منقول از آن سخنرانی را بهصورت کاملتر میآورم و آنگتاه خواننتدگان را بته
داوری میطلبم:
«بنده هیچوقت این تعبیر را به کار نمیبرم که دین چیزی است که از جای دیگر آمده ...آن چیتزی
که ما به آن دین میگوییم یعنی سلوک معنوی آدمی ....آدمی یک کار میکند که کار علمی استت،
یک عمل میکند که عمل فلسفی است ،یک عمل دیگر انجام میدهتد کته عمتل هنتری استت،
عمل دیگری هم انجام میدهد که عمل دینی استت .در آن عمتل دینتی ستعی میکنتد از زنتدگی
روزانه فراتر برود و یک عمقی را درک کند و بهاصطالح افق معنتوی درونتی ختودر را گشتودهتر
کند کسی که اهل این کار است دین دارد .در قرآن گفته شده " ّان الدین عنداللته االستالم؛ دیتن در
نظر خدا اسالم است" ...معنای اسالم تسلیمشدن است و تستلیمشتدن کتار انستان استت؛ یعنتی
اینکه انسان مقاومت نکند در برابر ارادۀ خداوند که این عالم از ارادۀ خداوند به وجود میآیتد ...در
این فعالیت علیاالطالق خداوند در هستی و این تجلیات خداوند ،که از هر گوشته ختود را نشتان
میدهد( ،ما دینداران) مقاومت منفی نشان نمتیدهیم و بتا آن هماهنت میشتو یم و بتا آن پتیش
میرویم که معنای "انا لله و انا الیه راجعون" هم همین است ...بنابراین دین هتم از انستان شتروع
میشود ...البته در طول تاریخ کسانی آمدهاند و ارشتاد کردهانتد انستان را در مستیر دیتنداری...
ارشاد کرده است خدا مردم را به دینداری ...از طریق پیامبران که دیندار باشید ایتن راه را برویتد،
این سلوک معنوی را بکنید ...بنابراین این تعبیر را که دین "ماورایی" است بترایش معنتای درستتی
نمیبینم».
آقای سبحانی ،ال یأ ِت ِیه الب ِاطتل ِمتن بتی ِن یدی ِته وال ِمتن خل ِف ِته ،آیتا ایتن ستخنان کته آوردهام نظریتۀ
مارکسیستهاست؟ آیا مارکسیستها از سلوک معنوی انسان (به سوی خدا) ،فعالیت علتیاالطالق
خداوند و تجلیات او در هستی ،از «انا لله و انا الیه راجعون» و ارشاد انسان بهوسیلۀ پیتامبران ستخن
َّ
ً
ّ
تته
َّمیگویند؟!! آیا آنهه من گفتهام بیان دیگری از محتوای آیۀ «فأ ِقم وجهک ِل ِلد ِین ح ِنیفا ِفطترت الل ِ
ال ِتتتي فطتتر َّالنتتاس علیهتتا» (قتترآن) و « ِلیستتتأدوهم ِمیثتتاق ِفطر ِتت ِته و یتتذکروهم من ِس تيَّ ِنعم ِتت ِته»
(نهجالبالغه) نیست؟! اگر در باب تعری دین با صاحب این قلم اختالف نظتر داریتد ،چترا بترای
تخریب نظر وی انکار واضحات میکنید و میگویید این نظتر همتان حترف مارکسیستهاستت.
عالوهبر این ،مهم است یادآور شوم که مارکسیستها دین را انعکاس «زیربنای اقتصادی» جامعه
در «روبنای فرهنگی» آن میدانند و این مطلب بهکلی غیر از این است که کاهنان و جادوگران دین
را پرداختهاند.
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 .4شما بهمنظور برحذرداشتن من از بدفهمیدن مدرنیته و خلط ثابتات با متغیرات در مقام تعریت
مدرنیته هم برآمدهاید و چنین نوشتهاید:
«"مدرنیته" یعنی تطبیق زنتدگی براستاس دادههتای نتو در مستائل اجتمتاعی ،سیاستی ،فتردی و
بهداشتی .جای گفتوگو نیست ،ولی در این میان باید جایگاه مدرنیته را به دست آورد .در مسائل
مربوط به جهان آفرینش و قوانین حاکم بر آن ،جایگاهی برای مدرنیته نیست؛ زیرا قتوانین حتاکم
بر جهان هستی ثابت و پابرجاست .جدول ضرب فیثاغورث هزاران سال است حاکمیتت ختود را
حفظ کرده و قوانین شیمی ،مثل قانون ارشمیدس ،و سایر علوم در آنجتا کته نتتایج قطعتی دارنتد
جای مدرنیته نیستند .در مسائل دینی ،باید بتین امتور ثابتت و متغیتر فترق نهتاد؛ مستائل متغیتر°
لباسهای مسائل ثابت هستند که مطابق زمان لباس عو میشود ،امتا اصتل و ریشته ثابتت و
پایدار است .ازاینروی ،مسائل حفظ عدالت و عمل به پیمان یا پتادار نیکتی بته نیکتی ،صتبر و
استقامت در راه هدف ،حفظ کرامت انسانی و دهها اصل عقیدتی و اخالقی از اصول ثابت استالم
هستند که هیچگاه دگرگونی نپذیرفته و تابع مدرنیته نمیشوند.
ً
اما لباس این اصول ،مثال شیوههای بسط عدالت در جامعه ،قابل دگرگونی است .اگتر مستلمانان
پارلمان را پذیرفتهاند ،چون پارلمان ابزاری است بترای بستط عتدالت و اگتر بترای کشتور قتانون
اساسی تنظیم کردهاند ،به خاطر این است که پارلمان ،که برای برنامهریزی اجرایی قوانین اساستی
تالر میکند ،از اصول آن تخطی نکند».
نمیدانم این تعری مدرنیته (تجدد) را از کجا آوردهاید .مدرنیته آنچنان پدیدۀ سادهای نیستت کته
هرک یک تعری دمدستی از آن بدهد .اگر سری به کتابهای فلستفی و جامعهشناستی بزنیتد،
خواهید دید پهلوانان این دو رشته در تعری این تحول بنیادین که در زندگی بشر اتفاق افتاده تا چته
اندازه کوشش عمیق فلستفی و علمتی نشتان دادهانتد ،تتا چته انتدازه بتا احتیتاط ستخن گفتهانتد و
درعینحال تا چه اندازه آرای آنان در تعری مدرنیته متفاوت شده است .در اینجا مجتال پترداختن بته
آن آرا نیست و تنها یادآور میشوم که درست برخالف شما ،که قلمرو مدرنیته را به مسائل اجتمتاعی،
سیاسی و فردی محدود کردهاید ،محققان مهمترین مؤلفۀ مدرنیته را مؤلفۀ «معرفتتی» آن دانستتهاند.
بنیاد مدرنیته این است که انسان مدرن سعی میکند معرفت را فقط با معرفت توجیه کند و در این کتار
بیرون از معرفت را ،که دسترسی به آن ندارد ،تکیهگاه خود قرار ندهد .ایتن مؤلفتۀ مهتم آنهته را شتما
قطعیات جاودانی شمردهاید متزلزل کرده است .دوران مدرنیته دوران دورشدن از یقتین و اطمینتان و
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آغشتهشدن به شکهاست .همان مسائل اجتماعی و سیاسی که بتدان اشتاره کردهایتد امتروز بتر
فلسفهها و دانشهای جدید تکیه کردهاند و ثابتات گذشته در این باب فروریخته است.
صاحب این قلم ،در سخنرانی اصفهان یا جای دیگر ،اعتبار اصتول درجته اول اختالق یتا کلیتات
ً
عقاید را نفی نکرده تا لزوم تعهد به این اعتبار را به او یادآور شوید .ظاهرا شما یک معنتا و تعریت
ثابت برای عدالت قائل هستید و تغییرات را فقط در شیوههای بسط عدالت میدانیتد .امتا تتاریخ
فلسفۀ حقوق و اخالق و سیاست بهوضوح نشان میدهد که عدالت معنا و تعری واحتد و ثابتت
ً
نداشته است .میتوان اقال ده تعری عمده و اساسی برای عدالت شمرد که هرکتدام از آنهتا نظتر
عدهای از فیلسوفان را منعک میکند .صاحب این قلم تعری ثابت برای عدالت قائتل نیستت و
هروقت در گفتهها و نوشتههای خود از عدالت سخن گفته بهوضوح بیان کترده کته منظتور وی از
التزام مسلمانان به عدالت چیست .من تصریح کردهام که در عصر حاضتر مستلمانان بایتد ختود،
تعریفی عقالنتی و مقبتول و قابتل دفتاع از عتدالت دهنتد و ستازماندهی سیاستی و اقتصتادی و
ً
اجتماعی خود را بر آن استوار سازند .گفتتهام چنتین تعریفتی نهایتتا بته پتذیرفتن «حقتوق بشتر»
بهعنوان اساس سازماندهی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میرسد.
صاحب این قلم ،بهعنوان یک مسلمان ،ازآنرو میتواند چنین نظر دهد که احکام فرعی اجتماعی
کتاب و سنت را «تاریخی» تفسیر میکند و نه فقهی .تفسیر تاریخی این است کته وی بتا مراجعته

به کتاب و سنت و تاریخ اجتماعی حجتاز در عصتر رستول (ص) آن «معنتا و نقتش اخالقتی» را
جستتتوجو میکنتتد کتته آن احکتتام اجتمتتاعی در زمینتتۀ اجتمتتاعی ت تتتاریخی مشتتخص
خود داشتهاند .نگارنتدۀ ایتن ستطور معتقتد استت آن معناهتا و نقشهتای اخالقتی مجموعتهای
از جهتگیریهای کلی را در مسیر زندگی اخالقی انستان نشتان میدهتد و آنچته یتک مستلمان
در زنتتدگی اجتمتتاعی و فتتردی ختتود بایتتد بتته آن التتتزام داشتتته باشتتد رعایتتت آن جهتگیریهتتای
اخالقی است و نه شکل آن احکام فرعی (این مطلب را در مقاالت مختلت و از جملته در بختش

آخر مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ( »)9با استتناد بته آیتات قترآن و بتدون ابهتام توضتیح دادهام).
ً
صاحب این قلم از این مطلب کامال آ گاه است که تفسیر تاریخی آیات و روایات مربوط به احکتام
فرعی اجتماعی بهکلی غیر از تفسیر متداول فقهی آنهاستت کته از اواستط قترن دوم هجتری در
میان مسلمانان تثبیت شد و بخش عظیمتی از «علتم فقته» را بته وجتود آورد .امتا وی نتهتنهتا از
تغییر رور تفسیر فقهی به تاریخی در عصر حاضر بیمی به خود راه نمیدهد ،بلکته از بتاب التتزام
بتته منطتتق درونتتی اخالقتتی کتتتاب و ست ّتنت ایتتن تغییتتر را در عصتتر حاضتتر ضتتروری میشتتمرد.
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رور تفسیر فقهی از آسمان نیفتاده تا نتوان کنارر نهاد ،روشی بتود کته مستلمانان آن را اقتبتاس
یا ابداع کردند و قرنها خوب یا بد با آنتان زنتدگی نمودنتد .در عصتر حاضتر ،نتهتنها هتیچ دلیتل
قانعکنندهای برای حفظ آن در مستائل اجتمتاعی و سیاستی وجتود نتدارد ،بلکته دالیتل روشتن
برای ضرورت کنارنهادن آن وجود دارد.
آقای سبحانی ،اما شما که از ّنصگرایی فقهی دست برنمیدارید و احکتام فقهتی فرعتی را چنتان

جاودانه میشمرید که حتی تعدیل ارث زنان از همسران را ،در باب عرصه و اعیانی توسط مجل
شورای اسالمی ،برنمیتابید خوب استت توضتیح دهیتد منظورتتان از شتیوههای پارلمتانی بستط
عدالت در عصر حاضر و مانند آن چیست .در نظر شما ،عدالت معنای ثابت و غیرقابل تغییر دارد
و فقط شیوههای بسط آن تغییر پیدا میکند .بفرمایید این معنای ثابت را از کجا و با چه استتداللی
به دست آوردهاید و شما پارلمان را ،که جز برمبنای حاکمیت انسان بر تنظیم زندگی اجتماعی خود
معنایی درست نمییابد ،با نصگرایی فقهی و التزام به جاودانگی احکام مربوط به زندگی اجتماعی
بدون دچارشدن به گسستگی منطقی چگونه جمع میکنید؟
 .1شما عاقبت به مسئلۀ جنجالی عصمت پرداختهاید و چنین نوشتهاید:
«یکی از اندیشههای ابتکاری این نواندیش دینی این است که عصمت پیامبران را زیر ستؤال بترده،
بلکه انکار کرده است ...مرد محقق و نواندیش باید در مسألهای مانند عصمت انبیا تاریخ مسأله را
از قرنهای نخست تا به امروز بررسی کند و ادلۀ طرفین را با هم بسنجد آنگاه اظهار نظتر کنتد تتا
دچار این توهم نشود که آنهه او میپندارد فکر جدیدی است .تازه آنهه شما (صتاحب ایتن قلتم)
میگویید نظر «حشویه» است که بزرگان اهل سنت از آنها تبری میجویند».
ً
در این شک نیست که تأکید شما روی تاریخ پیدایش مسائل کالمی کتامال صتحیح استت ،امتا از
شما میخواهم موضوع تاریخیبودن را به مسائل کالمی محدود نکنید .عقایتد کالمتی مستلمانان
هم تاریخ پیدایش و تحول دارند و درست به همین دلیل اعتقادات استالمی فرمولهشتدۀ دینتی هتم
تاریخ پیدایش و تحول دارند .در باب عصمت نهتنها مسئلۀ کالمی عصمت ،بلکه اعتقتاد دینتی بته
عصمت هم تاریخ پیدایش و تحول دارد و بر گونههایی از تفسیرهای اختالفی قرآن و روایتات و یتا
استداللهای عقالنی اختالفی استوار شده است و این مطلتب قابتل انکتار نیستت .پت از ایتن
یادآوری از شما میخواهم به متن آنهه در سخنرانی اصفهان در ارتباط عصمت و گناه گفتته شتده
توجه کنید:
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ّ
«آنهه مسلم است و از قرآن به دست میآید و از اظهارات خود پیامبر به دست میآید این است که
پیامبر در آن وظیفۀ اصلی که برعهده داشته عصمت داشته استت .بته ایتن معنتا کته او وظیفتهار
دعوت به خدای یگانه بوده و هیچوقت از دعوت به خدای یگانه منحترف نمیشتد .شتما سراستر
قرآن را که بررسی کنید یکجا نمیبینید که پیامبر از این اصل منحرف شده باشتد؛ یعنتی بته غیتر
خدا و غیر موحدانهزیستن دعوت کرده باشد ،اما معنایی بیش از این در عصمت یعنی چه ...ایتن
مسأله که آیا وی مرتکب گناه میشد یا نمیشد ،محتل اختتالف استت میتان علمتای مستلمانان.
پارهای بودند که گفتند بلی ممکن بوده که از پیامبر هم گناهی سر بزند .این مسأله همیشه در طتول
ً
تاریخ یک مسئلۀ اختالفی بوده و اگر فرضا گناهی سر میزده ،بته آن وظیفتۀ اصتلی دعتوت هتیچ
لطمهای نمیزده».
شما نوشتهاید تنها «حشویه» بودهاند که عصمت را با گناه قابل جمع دانستهاند .در این باب هم از
شما دقت بیشتری انتظار میرفت .تنها دو فراز از دو کتاب معروف و معتبر کالمی از شیعه و سنی
را در اینجا نقل میکنم تا روشن شود که نهتنها حشویه ،بلکه بستیاری از متکلمتان برجستتۀ اهتل
سنت هم عصمت و گناه صغیر را قابل جمع دانستهاند:
«متکلمان در باب عصمت نبی اختتالف کردهانتد؛ معتزلته صتدور گناهتان صتغیره از پیتامبران را
بهصورت سهو ،یا تأویل یا بر این اساس که ثوابهای فتراوان آنهتا گناهانشتان را جبتران میکنتد
جایز دانستهاند .اشاعره و حشویه نیز گفتهاند صدور گناهان صتغیره و کبیتره ،بتهاستتثنای کفتر و
دروغ ،از پیامبران جایز است .امامیه گفتهاند پیامبران باید هم از گناهان صغیره مصون باشند و هتم
1
از گناهانکبیره».
«صدور گناهان صغیره از پیامبران بهصورت عمد را جمهور متکلمان اسالم (بتهاستتثنای جبتائی)
جتتایز دانستتتهاند .روافتتض (فتترق شتتیعه) صتتدور هرگونتته گنتتاه ،اعتتم از کبیتتره و صتتغیره ،را
2
جایز ندانستهاند».
پ اگر صاحب این قلم در آن سخنرانی جواز یا عدم جواز صدور گناه از پیتامبران را یتک مستئلۀ
اختالفی در میان علمای اسالمی شمرده ،نادرست نگفته است .شما به چهچیز اعترا میکنید.
در فراز دیگری از آن سخنرانی هم مطالبی آمده که میرساند پیامبر اهل «مجاهده با نف » بودهاند
 .1عالمه حلی ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،مسئلۀ سوم ،از «مقصد» چهارم.
 .2میرشری جرجانی ،شرحالمواقف ،موق ششم ،مقصد پنجم.
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و به روایتی هم از رسول اکرم در این باب استناد شده و این عمل یکی از فضیلتهای آن بزرگوار به
شمار آمده است.
من از شما میپرسم آیا نقل اختالف آرا و عقاید و بیان مجاهده با نف پیامبر انکار عصمت پیتامبر
ً
است؟ واقعا شما و آقایان دیگر بر سر کدام انکار موهوم چنین جنجال راه انداختهاید؟!
 .1شما در جای دیگری از نوشتهتان ادعا کردهاید صاحب این قلم چتون از شتیوع دعانویستی در
تبریز سخن گفته ،به مردم شصت سال پیش تبریز اهانت کرده است .شما تعبیراتی از آن ستخنرانی
را از متن کامل آن جدا کردهاید و چنین وانمود کردهایتد کته متن گفتتهام دیتنداری متردم تبریتز در
شصت سال پیش جز مراجعه به دعانویسان نبوده استت! یتا در آن زمتان پزشتک در تبریتز وجتود
نداشته است! چهکسی با خواندن متن کامتل آن ستخنرانی جتز ایتن میفهمتد کته از تبریتز فقتط
بهعنوان یک نمونه و مثال سخن به میان آمده و چهکسی منکر ایتن مطلتب میتوانتد شتود کته در
شصت سال قبل در تمام ایران بهمراتتب بتیش از امتروز جهتت عتال بیماریهتا بته دعانویستان
ً
مراجعه میشده و با رشد و پیشرفت پزشکی در ایران رونق این کار کم شده است .واقعا شما با این
تفسیرهای بیمعنا و مضحک دنبال چه هستید؟! آن متردم آ گتاه و آزادیختواه و ختورستابقه در
سیاست ،که تبریز وطن آنهاست ،خود میفهمند اظهارات شما دربارۀ مردم تبریز بته چته منظتور
صورت میگیرد!
 .1شما دربارۀ عنوان سخنرانی من «انتظار ما از پیامبران» نوشتهاید« :ایتن عنتوان نتوعی اندیشتۀ
وارداتی است و تعبیر صحیح آن است :انتظتار دیتن از بشتر یتا انتظتار ختدا از انستان چیستت».
اعترا کردهاید که چرا دربارۀ مقامات و فضائل پیامبران سخن نگفتهام و چترا بته تقویتت ایمتان
شنوندگان نپرداختهام.
ً
اوال به شما عر میکنم :نسبتدادن انتظار به خدا و یا دین هر دو آشکارا نادرست است .انتظتار
یک حالت روانی در انسان است و فقط در جهان انسان معنا و مفهوم دارد .ختدا منتزه از صتفات
انسانی است و نمیتوان به او انتظار نستبت داد و پرستید انتظتار ختدا از بشتر چیستت .دیتن هتم
چنانکه گفتهام سلوک معنوی انسان است و نمیتوان پرسید سلوک معنوی انسان از ما چه انتظتار
دارد .پرسش معنادار صحیح همین است که بگوییم انتظار انسان از خدا یا سلوک معنوی ختود یتا
از پیامبران چه میتواند باشد .متکلمان قدیم ما ،با طرح این سؤال که انسانها چرا باید بته دعتوت
ً
ً
پیامبران ترتیب اثر دهند و دادن این پاسخ که «دفع ضرر محتمل» عقال واجب استت ،تلویحتا بته
نقش انتظار انسان از خدا و پیامبر در فهم سخن آنها اعتراف کرده بودند .امتروز هتم ،در مباحتث
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هرمنوتیک جدیتد ،توجته بته نقتش بستیار مهتم انتظتارات مفستر یتک متتن در فهتم آن متتن و
جهتگیری تفسیر وی بسیار برجسته دیده میشود .کسی که از پرسش «خدا از انسان چه انتظتار
دارد» حرکت میکند از همان آغاز در وادی گمراهکنندۀ انستانوارانگاری 1میافتتد و دچتار چنتان
دگماتیسمی غیر قابل عتال میگتردد کته ،در همتۀ مراحتل تفستیر متتون دینتی و یتا دیتنورزی
شخصی ،گریبان او را رها نمیکند.
ً
ً
ثانیا امثال صاحب این قلم غالبا برای تعلیم در دانشگاهها سخنرانی میکنیم و نه برای تقویت ایمان
شنوندگان که البته یک عمل بسیار شری است .ما میخواهیم سطح دانش و توانایی شنوندگان را
باال ببریم تا خود بتوانند متون و منابع دینی را بفهمند و تفسیر کنند و همیشه در قیمومتت دیگتران
نمانند .کوشش ما برای رفع «عوامیت» صورت میگیرد نه تثبیت «عوامیت» .هدف جهد ما ایتن
است که ایمان دستاورد معرفت و تجربۀ خود انسانها باشد و نته محصتول تلقتین و تقلیتد! البتته
ارزر ارشادشدن معنوی مورد انکار کسی نیست.
 .8جناب آقای سبحانی ،شما در پایان اظهارات خود گفتهاید :ألم نر ِّبک ِفینا و ِل ًیدا ول ِبثت ِفینا ِمتن
عم ِرک ِس ِنین (شعراء )98 :و از من خواستهاید نمکنشناسانه قد علم نکنم .اگر مشکل شتما بتا
ً
من همین است ،خیالتان کامال راحت باشد که من در برابر هیچک قد علم نکردهام و اهل تناف
نیستم وگرنه طور دیگری زندگی میکردم .اما در برابتر حقیقتت متعهتد هستتم و آنهته را حقیقتت
تشخیص دهم در حد امکان بیان میکنم و در مقام عمل هم بر آن پای میفشارم .از حملههایی که
در این راه علیه من انجام میشود دفاع میکنم و این وظیفۀ اخالقتی متن استت .متن از نقتدهای
علمی از صمیم قلب استقبال میکنم و از آنها میآموزم و از ناقدان سپاسگزار میشوم .شتما هتم
بیایید ،بهجای درانداختن و اشاعۀ جدلهای بیثمر ولی عوامپسند ،ستطح گفتمتان خودتتان را بتا
جهان معاصر هماهن کنید و به رشد و تعالی فرهنگی مسلمانان در عصر حاضر یاری رستانید و
بر عوام نگاهداشتن مردم اصرار نورزید.
پ از همۀ اینها یادآور میشوم که مدعای اصلی ستخنرانی اینجانتب در اصتفهان ایتن بتود کته
میتتوان هتم مستتلمان بتود و هتم بتتا حقتوق بشتر زنتتدگی کترد .بهتتر نبتتود شتما و ستایر آقایتتان
معتر  ،بهجای جنجالانگیختن دربتارۀ مطالتب حاشتیهای ،بته محتتوای اصتلی آن ستخنرانی
میپرداختید و در آن باره سخن میگفتید؟ آیا بحث حقوق بشر و دفاع از آزادی و عدالت و کرامت
انسان ،در نظر آقایان ،آنقدر حقیر و ناچیز است که باید بهکلی مسکوت گذاشته شود؟!
1. anthropomorphism
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در پایان این نامه توجه جنابعالی را به آیۀ شریفۀ ذیل جلب میکنم « :وال تق ما لی لک ِب ِه ِعلتم
ً
إ َّن َّ
السمع والبصر والفؤاد کل أول ِئک کان عنه مسئوال» (اسراء.)21 :
ِ

مؤلفههای وناندییش دیین

1

من از این فرصت ،که این محفل ماهیانه در اختیار میگذارد ،استتفاده متیکنم و بته ایتن موضتوع
میپردازم که مؤلفههای نواندیشی دینی ،که در ستالهای اخیتر زیتاد روی آن تکیته میشتود ولتی
ً
قدمتی تقریبا صدوپنجاهساله در جهان اسالم دارد ،از نظر من چیست .سعی میکنم ایتن موضتوع
را با بیان چند مطلب توضیح دهم:
ً
 .9قبال باید تعری خود را از دین در این بحتث روشتن کتنم .در اینجتا وقتتی میگتویم «دیتن»،
منظورم آن دسته از اعتقادات و اخالق و احکام است که در جامعۀ ما بهعنوان اعتقادات و اختالق
و احکام دینی شناخته میشود و غیر از علم و فلستفه و هنتر و ادبیتات و خیلتی چیزهتای دیگتر
است.
 .3این دین چگونه پیدا شده است؟ این دین یک موضوع تفسیری است؛ یعنی براثر تفسیر کتتاب و
سنت (یعنی قرآن و حدیثهای منقول از پیشوایان دین) شکل گرفته استت .توضتیح ایتن مطلتب
بهاختصار این است که قرآن مجید ،که منبع اصلی این اعتقادات و احکام و اخالق استت ،حتدود
شش هزار و اندی آیه بیش نیست و حجم آن هم در حد یک کتاب دویست یتا سیصتد صتفحهای
 .1سخنرانی در نشست ماهانۀ منزل عبدالله نوری؛ .9281/1/31
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است .از پیامبر و پیشوایان دین هم در ارتباط با همین اعتقادات و اختالق و احکتام چنتدین هتزار
حدیث بیشتر نقل نشده است .اما باید توجه کرد کتابهایی که در طول تاریخ اسالم دربارۀ عقایتد
و اخالق و احکام شرعی نوشته شده هزارها جلد کتاب است با حجمی چنتد هتزار برابتر قترآن و
حدیث .اگر کتابهایی را هم که دربارۀ کل علوم اسالمی نوشتته شتده در نظتر بگیتریم ،ایتن رقتم
بسیار باالتر از این میرود .آنهه مطلب مهم است این است که آنهه امروز به نام عقاید و اخالق و
احکام اسالمی در جامعۀ ما ترویج میشود ،بتا ایتن حجتم عظتیم از مؤلفتات در ارتبتاط استت و
محصول مبانی و اصول مختل و پرشماری است که در این مؤلفات به آنها پرداخته شتده استت.
آنهه امروز به نام دین ،چه در حوزۀ عقاید و چته در حتوزۀ احکتام و چته در حتوزۀ اختالق ،از آن
ً
صحبت میشود مستقیما و بالواسطه از قرآن و حدیث به دست نیامده ،بلکته بتا وستاطت همتین
علوم متعدد ،که انسانها آن را به وجود آوردهاند و دربارۀ آنها هزاران کتاب نوشتتهانتد ،از قترآن و
حدیث بر گونههای متفاوت فهمیده شده است که هرکدام از این فهم و تفسیرهای بشری در جتای
ً
خود قابل بررسی است .این فهمها هم کامال با هم متفاوت هستند .من تنها دربارۀ احکام شرعی،
یعنی فروع فقهی بهعنوان مثال ،حرف میزنم .فروع فقهتی متورد اتفتاق همتۀ مجتهتدان متذاهب
مختل اسالمی نسبتبته حجتم عظتیم فتروع فقهتی بستیار بستیار محتدود استت .در دایترهای
کوچکتر ،فروع فقهی که همۀ فقهای شیعه بتر آن اتفتاق داشتتهانتد بستیار محتدود استت .ایتن
اختالفهای فقهی پرشمار بهخوبی نشان میدهد که چگونه فقهای شیعه و غیر شیعه چون تحتت
تأثیر علوم و معارف و محیطهای متفاوت بودهاند ،کتاب و سنت را متفاوت فهمیدهاند.
 .2مطلب مهم دیگر ،که در آن تردید نداریم ،این است که هرکدام از عالمان مسلمان کته در حتوزۀ
عقاید یا اخالق و یا احکام به نظرهای متفاوت با نظرات دیگران رسیده استت آن نظترات دیگتر را
خطا و نظر خود را صواب دانسته است و کوشش کرده است نظر خود را با دالیل توجیه کند .یتک
ً
مثال خیلی ملموس میزنم .قبل از انقالب چندین نظریۀ کتامال متفتاوت فقهتی در بتاب مستائل
ً
حکومتی وجود داشت .مثال پارهای از فقیهان میگفتند ،در زمتان غیبتت امتام ،نظریتۀ حکتومتی
شیعه والیت فقیه است .فقهای دیگر میگفتند ،در زمان غیبت ،حکومت اسالمی معنا ندارد .این
دو نظریه از نظر فقیه نمیتواند هر دو درست باشد .در نظر یک فقیه البد یکتی از آنهتا درستت و
دیگری باطل است .در حوزههای عقاید و اخالق هم مطلتب همتینطتور استت .واقعیتت نشتان
میدهد که نهتنها فقیهان ،بلکه سایر علمای اسالم هم معتقدند که محصوالت استفاده در کتتاب و
سنت ،یعنی آنهه در حوزۀ عقاید یا اخالق یا احکام شرعی به کتاب و سنت نسبت داده میشتود و
دین نامیده میشود ،میتواند خطا باشد و میتواند صواب باشد .یعنی استتنباط در هتر سته حتوزۀ
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استنباط مقدس و یتا
عقاید و اخالق و احکام خطابردار است و استنباط و تفسیر معصوم نداریم.
ِ
تفسیر مقدس به معنای غیرقابل نقد و بررسی نداریم.
ِ

 .4وقتی به اینجا میرسیم ،دو سؤال پیش میآید و آن دو این است کته معیتار تشتخیص تفستیر و
استنباط صواب و ناصواب در این باب چیست؟ و چهکسی صالحیت ایتن تشتخیص را دارد .ایتن
دو پرسش همیشه وجود داشته ،ولی در عصرجدید و پ از آنکه مسلمانان نیتز بتا تمتدن جدیتد
زندگی میکنند ،این دو پرسش خیلی برجستهتر مطرح شده است .میتوانم بگتویم ایتن دو ستؤال
اصلیترین و عمدهترین سؤالهای فرهن دینی مستلمانان در جامعتۀ امتروز و در عصتر حاضتر
است .به نظر من ،درست در مقام پاسخ به این دو سؤال استت کته آنهته نواندیشتی دینتی نامیتده
میشود سر برمیآورد .در بندهای زیر این مطلب را توضیح میدهم.
 .1علمای سنتی ،در پاسخ به دو سؤال فوق ،میگویند فقتط متا هستتیم کته میتتوانیم ،بتا علتوم
و معیارهایی که در طول تاریخ استالم شتکل گرفتته و در حوزههتای علمیته یتاد گرفتته میشتود،
بگوییم در سه حوزۀ عقاید و اخالق و احکام شرعی صواب و ناصواب کدام است و وقتی به آنهتا
ً
گفته میشود شما خودتان مثال در احکام شرعی اختالف نظر گستردهای دارید ،میگویند هرکتدام
از این نظرهای متفاوت بترای مقلتدان حجتت استت و اگرچته بتاالخره یکتی از آنهتا صتائب و
بقیه نادرست است ،ولی عمل به هرکدام از آنها در پیشگاه خداوند موجب پادار اختروی استت
(علمای شیعه چنین نظری دارنتد) .بتدینترتیتب ،آنهتا تعیتین معنتا و معیتار تشتخیص صتواب
و ناصواب را مخصوص خودشان میکنند و هم میخواهند آن را تنهتا از آن ستنت علمتی برآورنتد
ً
که در طول صدها سال در حوزههای علمی دینی و مخصوصا فقهی شکل گرفته است.
 .1اما چنانکه گفتیم ،در مقام پاسخ به این دو سؤال ،نهضت جدیدی که نواندیشتی دینتی نامیتده
میشود در جهان اسالم سر برمیآورد .این نواندیشان پاسخهای علمای سنتی را در این مقام کافی
نمیدانند .این جماعت چون از تحوالت فلسفی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصتادی جهتان حاضتر
آ گاه شدهاند ،در ارتباط با فهم دین و تفسیر کتاب و سنت و تعیین عقاید و اخالق و احکام دینی و
تشخیص صواب از ناصواب در این ابواب معیارهایی مطرح میکنند کته علمتای ستنتی استالم بته
آنها یا توجه نمیکنند و یا خیلی کم توجه میکنند و اگر هم توجه میکننتد فقتط بته مصتداقهای آن
معیارها ،که متناسب با عصرهای گذشته است ،توجه میکنند و نته بته مصتداقهای آن در عصتر
جدید.
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 .1نواندیشان دینی جهان اسالمی به علمتای ستنتی میگوینتد معیارهتای شتما بترای تشتخیص
صواب و ناصواب در حوزۀ عقاید و اخالق و احکتام دینتی ،کته برگرفتته از ستنت علمتی گذشتته
است ،در جهان حاضر با تحوالتی که در همۀ ابعتاد فرهنت بشتری رخ داده معیارهتایی کتافی و
بینیازکننده از معیارهای جدید دیگر نیست .بررسی دقیق افکتار و آرای نواندیشتان دینتی جهتان
اسالم ،که در صدوپنجاه سال اخیر از مذاهب مختل اسالمی ظهور کردهاند ،نشتان میدهتد کته
اینها سه معیار جدید را برای تشخیص صواب و ناصواب ،در فهم و تفسیر کتاب و سنت و تعیتین
عقاید و اخالق و احکام شرعی ،وارد میدان میکنند و آنها را برجسته میسازند .این سه معیار در
سنت علمی گذشتۀ حوزهها یا وجود نداشته و یا ضعی بوده است .بتهاضتافه اینکته مصتداقهای
این سه معیار در جهان جدید با مصداقهای این سه معیار در جهان قدیم سنتی که عالمتان ستنتی
در آن تنف میکنند (بر فر اینکه این معیارها در سنت علمی آن حوزهها وجتود داشتته استت)
بسیار متفاوت است .این مدعا منافات با این ندارد که پ از برجستهشدن این معیارهتا ،بهوستیلۀ
نواندیشان دینی در جهان اسالم ،تفکر و استنباط پارهای از علمای سنتی نیز تحت تأثیر آنها قترار
گرفته است.
 .8این سه معیار چه هستند؟ اینها عبارتاند از  )9خردستیزی و یا خردپتذیری یتا خردگریتزی؛
 )3حسن اخالقی داشتن یا قبح اخالقی داشتن؛  )2مفیدبودن یا مضتربودن .نواندیشتی دینتی در
جهان اسالم میگوید آنهه در عصر حاضر به نام عقاید دینی و یا ارزرهای دین و یا حکم شرعی
از طرف عالمان دین ابالغ میشود عالوهبر معیارهایی که خود عالمان داشتهاند ،بایتد بتا ایتن سته
معیار هم سنجیده شود .باید بررسی شود که فالن عقیدۀ دینی خردپذیر است یتا خردستتیز .فتالن
بخش از ارزرها ،که به نام ارزرهای دینی عرضه و تبلیغ میشود ،برمبنای حسن اخالقی است
یا نه؟ فالن فتوا ،که به نام حکم شرعی ابالغ میشود ،در مقام عمتل بترای زنتدگی معنتوی و غیتر
معنوی مسلمانان در عصر حاضر مفید است یا مضر؟ و با حسن اخالقی سازگار است یا نیستت و
هکذا .آنها معتقدند که الزم است همۀ عقاید دینی و اختالق دینتی و احکتام شترعی بتهصتورت
مستمر با این سه معیار بررسی شود و سنجیده گردد .به نظتر آنتان ،خردپتذیری و حستن اخالقتی
داشتن و مفیدبودن از جملته مالکهتای صتواببتودن عقایتد و اختالق و احکتام دینتی استت و
ً
خردستیزی و قبح اخالقی داشتن و مضربودن مالک ناصواببودن آنهاستت .مخصوصتا دربتارۀ
مفیدبودن الزم است توجه شود که مفیدبودن در اینجا به معنای مفیدبودن برای انستانیزیستتن در
عصر حاضر است که هم فواید معنوی را دربر میگیرد و هم فواید غیر معنوی را .در اینجا میتتوانم
چند مثال بزنم :نواندیش دینی از عالم شیعه میپرسد اینکه شما دختران کم سنوستال را در میتدان
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ولیعصر تهران به جرم انحراف جنسی به نام اجرای حکتم شترعی بته ستتون میبندیتد و شتالق
میزنید این کار خردپذیر است یا خردستیز ،حسن اخالقتی دارد یتا قتبح اخالقتی ،بترای زنتدگی
معنوی و غیر معنوی مسلمانان مفید است یا مضر؟ او میپرسد اگر شما به نام دین و حکم شترعی
میگویید دموکراسی نه ،حقوق بشر نه ،بلکه مردمساالری دینی ،آیا این متردمستاالری دینتی شتما
معنای محصل ،معقول و غیر متناقض دارد؟ آیا چنان حکومتی میتواند اخالقی باشد یا نه؟ آیا در
سایۀ چنان حکومتی جامعۀ امروزی میتواند بته رشتد معنتوی ،اجتمتاعی ،سیاستی و اقتصتادی
برسد یا نه؟ چنان حکومتی برای جامعه مفید است یا مضتر .آیتا حاضتر هستتید در فضتایی آزاد و
عاری از هراس و رعب در این باره با دیگران ،با داشتن حقوق مساوی ،به بحث بنشینید؟
 .1در اینجا باید تصریح کنم که نواندیش دینی به این حقیقت توجته دارد کته مصتداق خردپتذیر و
خردستیز ،واجد حسن اخالقی و واجد قتبح اخالقتی و مفیتد و مضتر در عصترهای مختلت و
جامعههای مختل متفاوت است .وقتی او میپرسد آیا فالن عقیده خردپذیر است یتا خردستتیز،
منظورر خرد این عصر است که مسلمانان هم نمیتوانند آن را نادیده بگیرند .وقتی از حسن و یتا
قبح اخالقی میپرسد ،منظورر آن حسن و قبح اخالقی است که در عصر حاضر بدون التزام بته
آنها نمیتوان انسانی زیست .همهنین وقتی از مفید و مضر میپرستد ،منظتورر فایتده و ضترر
برای جامعۀ ّ
معین و مشخصی است که در قرن بیستم میزیست و یا در اوایل قرن بیستت و یکتم
دینتی
میزید و ساختارهای مدرن و یا نیمهمدرن پیدا کرده است .بتدین
گونته استت کته نوانتدیش ِ
ً
مسلمان به فلسفه و علم و همۀ ابعاد دیگر فرهن عصر جدید کامال توجه میکند .نواندیش دینی
میگوید آنهه را که ما در عصر حاضر خردستیز و یا واجد قبح اخالقتی و یتا مضتر بترای زنتدگی
انسانی تجربه میکنیم ،نمیتوانیم به امر و نهی و سخن خداوند متعال ،کته کمتال محتض استت،
نسبت دهیم .نمیتوانیم بگوییم خداونتد اینهتا را از انستان طلتب میکنتد .اگتر الزم باشتد بایتد
درپارهای از اعتقادات و تفسیرهای دینی خود تجدید نظر کنیم تا مجبور نشویم چنین اموری را بته
خداوند نسبت دهیم.
 .92الزم است بهاختصار این نکته را توضیح دهم که تنبه توجه نواندیشان دینی در جهان اسالم بته
این سه معیار جدید هم عامل دروندینی داشته و هم عامل بتروندینتی .عامتل دروندینتی ،یعنتی
علتی که به خود سنت اسالمی مربوط میشود ،این بوده که دین اسالم از آغاز یک دین اجتماعی ت
سیاسی بوده است .در تاریخ اسالم همیشه گروههایی بودهاند کته بته مستئلۀ خردپتذیربودن عقایتد
دینی و حسن اخالقی داشتن ارزرهای دینی و یا مفید و مضربودن فتواهای دینی توجه کردهانتد.
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رابطۀ دین با تحوالت و اوضاع زندگی دنیوی مسلمانان همیشه مورد توجه این گروهها بوده استت.
مسلمانان معتزله تنها یک نمونۀ شاخص و بارز از این گروهها بودهاند .همین عامل دروندینی بتود
که در دو سه سدۀ اخیر در پیدایش نهضتهای سیاسی ___ اسالمی نقش بسیار عمتدهای بتازی
کرد .نهضتهایی که هدف آنها این بود که برای عقبمانتدگی مستلمانان از قافلتۀ تمتدن جدیتد
چارهای بیندیشند .اگر دین در سنت اسالمی با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی ارتبتاط دقیتق
نداشت ،این نهضتها به وجود نمیآمد .در پیدایش انقالب ایتران نیتز ،کته رنت دینتی بته ختود
گرفت ،همین عامل دستاندرکار بود .و اما عامل بروندینی این بود کته نواندیشتان دینتی از ابعتاد
گوناگون زندگی انستان در عصتر حاضتر بتیش از علمتای ستنتی دیتن آ گتاه شتده بودنتد و آنهتا
میدانستند که مصداقهای خردپذیر و خردستیز ،اخالقی و غیر اخالقی و مفید و مضتر در عصتر
جدید با گذشته در موارد زیادی فرق کرده است .این مصداقها را بهتر تشخیص میدادند .دستت
روی مصداقهای ّ
معین و مشخص در حوزۀ عقاید و اخالق و احکام شرعی میگذاشتند و معتقد
بودند که این موارد را باید با معناهای جدید آن سه معیار بسنجند و نه با معناهای قدیم آنها.
 .99در پایان ،به نکتۀ دیگری میخواهم اشاره کنم که غیر از بیان مؤلفههای نواندیشی دینی استت
و به چگونگی عملکرد نواندیشان دینی در جامعۀ ما مربوط میشود .توصیۀ برادرانتۀ متن بته کلیتۀ
عزیزانی که در این حوزه یا تولید فکر میکنند و یا بته ایتن حتوزه عالقتهمنتد هستتند و در آن کتار
میکنند این است که توجه کنند نواندیشی دینی باید همیشه بهصورت یتک نهضتت فکتری بتاقی
بماند .الزم است همه از پوشاندن لباس یک جنبش سیاسی بر اندام این نهضت فکری ختودداری
کنند .البته طبیعی است که افراد و گروهها و احزابتی در اتختاذ مواضتع دینتی ختود افکتار و آرای
خود نواندیش دینی میتواند موضع و فعالیتت سیاستی داشتته
نواندیشان دینی را انتخاب کنند و یا ِ
باشد .اما نواندیشی دینی ،در عتین پترداختن بته نقتد دیتن و نقتد قتدرت ،بایتد تتابع مالکهتا و
ارزرهای رشد یک نهضت فکری عمل کند نه مالکها و ارزرهای رشد یک جنبش سیاستی
و اجتماعی .مهمترین زیان پوشاندن لباس جنبش سیاسی و اجتماعی بر اندام این نهضت فکتری
این است که در این صورت باز ما با یک اسالم هویت و ایدئولوژیک مواجته ختواهیم شتد ،امتا از
نوعی دیگر .واضح است که چنین چیزی نمیخواهیم و هدف ما آن اسالم است که بتوان بتا آن بته
خداوند متعال تقرب جست و به خلق خدا خدمت کرد نه اینکه بتتوان بتا آن احتراز هویتت کترد و
حکم راند .در این صورت حفظ مصلحت این جنبش سیاسی ت اجتماعی جای معیارهای درستت
اندیشیدن را خواهد گرفت و این نهضت را به بنبست دچار خواهد کرد.
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توقف در اهر کالم
مجتهد شبستری ،در ابتدای سخنان خود با بیان اینکته«هرمنوتیتک» عبتارت از «تئتوری فهتم»
است ،به شیوۀ رایج فهم در میان مسلمانان پرداخت؛ شیوهای که قرنها با تکیه بر آن ستنت پیتامبر
ِ
اکرم (ص) شرح داده شده است .وی فهم فقیهان در سنت نبوی را محور سخنان ختود قترار داد و
گفت« :فقهای ما سنت نبوی را شامل قول ،فعل و تأیید یا تقریر نبی اکرم دانستهاند .سخن در این
است که فهم گفتار پیامبر و فعل و تقریر او تابع چه روشی میتواند باشد یا ایتن فهتم چگونته و از
چه طریقی اتفاق میافتتد .فقیهتان بته ایتن پرستش چگونته پاستخ دادهانتد و تئتوری فهتم آنهتا
چیست؟»
مجتهد شبستری در تشریح این موضوع گفت« :دانشمندان علم اصول دربارۀ فهم میگویند که متا
از ظاهر کالم هر متکلم و یا نویسندهای به مقصود او پی میبریم .به این معنا که یتک متتکلم و یتا
نویسندۀ عاقل و حکیم با ظاهر کالم خود مقصود خود را میرساند و پیتامبر هتم عاقتل و حکتیم
است و مقاصد خود را با ظاهر کالم خود رسانده است .آنها میگویند اگر ما به ظاهر کالم پیتامبر
 .1گزارر روزنامۀ اعتماد ملی از سخنرانی مجتهد شبستری در همتایش «حکمتت و بازتتاب ستنت نبتوی» در دانشتگاه
تهران 31 ،اسفند .9281
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عمل نکنیم ،خداوند ،که موالی ماست ،علیه ما احتجتا میکنتد و میپرستد چترا کتاری را کته
پیامبر شما را به آن امر کرد انجام نمیدهید و یا چرا کاری را که پیامبر شما را از آن نهی کترد انجتام
میدهید .اگر ما در پاسخ احتجا بگوییم چگونه میتوانستیم بفهمیم که به چهچیز امر و یا از چته
کاری نهی میکند ،پاسخ خواهیم شنید که این فهم از ظاهر کالم پیامبر آشکارا به دستت میآیتد و
شما موظ بودید به این ظاهر ترتیب اثر دهید و به مقتضای آن عمل کنید .ظتاهر کتالم پیتامبر بتر
شما حجت است».
وی افزود :البته «این یک نظریه در باب فهم است؛ فهم یعنی فهمیدن مقصود متتکلم از ظتاهر کتالم
او .اما در اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشود و آن این است که چرا مجاز نیستیم برای فهتم کتالم
پیامبر از ظاهر کالم او عبور کنیم .به این معنا که تابع یکی دیگر از نظریات فهم در این باب شویم».
وی گفت« :فقیهان در علم اصول میگویند ّ
حق عبور از ظاهر کالم پیامبر را نتداریم .ظتاهر کتالم
نبی یا معصومین حجت استّ .
حق تفسیر را ،که همان عبور از ظاهر است ،نداریم و باید فراتتر از

ظاهر نرویم» .شبستری در ادامۀ سخنان خود با اشاره به تاریخهۀ هرمنوتیتک جدیتد گفتت« :از
قرن هفدهم میالدی به این سو نظریههای مختلفی در ارتباط با تفسیر و فهم متون در مغتربزمین
مطرح شده است .این نظریات با آنهه تا آن زمان مرسوم بود تفاوت زیادی دارند .اگر تا پیش از آن
فهم متون به معنای تبعیت از "قاعدههای فهم" و بنابر دستور بوده ،در نظریههای جدید فهم متتون
دینی و غیر دینی فرایندی عقالنی میشود .اگر ،مطابق نظریههای سنتی ،فهم متون دینی از طریق
پیروی از مراجع دینی امکانپذیر میشد ،در این نظریهها ستعی میشتود حجیتت مراجتع بیرونتی
کمرن شود؟»
ً
وی گفت« :بنابر هرمنوتیک جدید ،که تقریبا از قرن هجدهم شروع شده ،بهدستتآوردن مقصتود
متکلم از ظاهر کالم او تنها یکی از نظریات در باب فهم استت و پتارهای از نظریتات معتبتر دیگتر
میگویند که نباید و یا نمیتوان در ظاهر کالم توق کرد و باید از آن عبور کرد» .وی برای توضتیح
این مطلب به نظریات شالیرماخر ،دیلتای و گادامر بهطور مختصر اشاره کرد.

بازسازی تفکر متکلم
مجتهد شبستری ،در تشریح نظریۀ شالیرماخر ،گفت« :برمبنای نظر شالیرماخر ،تفکر مؤل یتا
متکلم در مقام فهم باید بازسازی شود و این کار در صورتی میسر است که از ظاهر کالم وی عبتور
کنیم .او میگفت تنها از این طریق است که میتوانیم به فهتم صتحیحی از کتالم برستیم .اگتر بته
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ظواهر بسنده کنیم و در سطح کالم بمانیم ،دیگر فهمی حاصل نمیشتود .آنهته بایتد خوانتد تنهتا
مکتوبات و سطرهای نوشتهشده نیست .در البهالی سطرهای نوشتهشده ،سطرهای ستفیدی نیتز
وجود دارد که آنها را هم باید خواند .هر انسانی که چیزی میگوید یا مینویستد هرگتز نمیتوانتد
تمام آنهه که درون او هست را بیان کند .آنهه گفته یا نوشته میشتود ،تنهتا بخشتی از محتویتات
درون گوینده یا نویسنده است .اگر به ظاهر کالم قناعت کنیم ،هرگز فهم صحیح حاصل نختواهیم
کرد چون از آن محتویات غافل ماندهایم».

هرمنوتیک دیلتای
مجتهد شبستری سپ به نظریۀ دیلتای در مواجهه با متن رسید .نظریهای کته محقتق را وادار بته
جستوجوی یک «امر تاریخی» میکند؛ جستتوجو در زنتدگی متتکلم و یتا مؤلت  .شبستتری
اظهار داشت« :آنهه نویسندهای مینویسد یا متکلمی میگویتد ،بازتتابی استت از زیستتن وی و
شرایط آن .این زیستن یک زیستن تاریخی با تجربههای زندگی است؛ متحول استت و نته ثابتت.
بهعنوان مثال ،اگر شما بخواهید دربارۀ جامعتهای مطالعته کنیتد ،تنهتا خوانتدن کتتاب دربتارۀ آن
جامعه و بررسی دادههای مربوط به آن از بیترون کتافی نیستت .بایتد ستعی کنیتد کته بته دنیتای
«زیستمحیط» مردم آن جامعه نفوذ کنید و شرایط و محتویات زیستتمحیطی آنهتا را از درون
بفهمید .سبب اینکه اقوام و ملتها یکدیگر را نمیفهمند این استت کته بته زیستتمحیط درونتی
یکدیگر نفوذ نمیکنند».
وی اضافه کرد« :دیلتای معتقد بود برای فهم یک نویسنده یا یتک متتکلم بایتد بته زیستتمحیط
درونی او نفوذ کنیم و ببینیم که او چگونه و با چه تجربههایی زندگی کرده است ،آمال و آرزوهتایش
چیست ،مشکالت و دردهای روحی او از چه جنسی است ،به جهان چگونه نگتاه میکنتد و چته
نسبتی با آن برقرار کرده و ....نوشته یا گفتار بخشی از ز یستن استت و ایتن بختش تنهتا بتهعنوان
جزئی از کل زندگی نویسنده و متکلم قابل فهمیدن است .ما نمیخواهیم تفکر متکلم یتا نویستنده
را بازسازی کنیم ،بلکه میخواهیم به زندگی او نفوذ کنیم و آن را بهعنوان یک "امر تاریخی" از درون
بفهمیم ،آن هم در زمینۀ تاریخی و مستقیم عصر او».

هرمنوتیک گفتوگوی گادامر
گادامر دیگر متفکری بود که مجتهد شبستری به تشریح اندیشتۀ او پرداختت .وی اظهتار داشتت:
«گادامر میگوید کسی که سخنی میگوید یا چیزی مینویسد درواقع در یتک گفتتوگو شترکت
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میکند؛ گفتوگویی که پیش از او وجود داشته است .به عبارت دیگر ،هر متتکلم یتا نویستنده بته
گفتوگوی موجود از پیش حاشیه میزند».
او اضافه کرد« :هیچ فردی ابتدا به ساکن ،سخنی را مطرح نمیکند .سخن او ادامتۀ گفتتوگتویی
است که در جامعۀ او وجود داشته استت .ایتن یتک گفتتوگوی تتاریخی استت؛ جماعتهتا بته
گفتوگوی تاریخی مشغول هستند .هر فردی از جماعت به نوعی در آن گفتوگو شتریک استت.
برای فهم یک کتاب یا هر متن دیگر در وهلۀ اول باید از آن گفتوگو آ گاه باشیم و سپ  ،در بستتر
آن گفتوگو ،کتاب یا هر متن دیگری را تحلیل کنیم .باید به ایتن گفتتوگو وارد شتویم و ببینتیم از
چه زمانی آغاز شده و چه مسیری را طی کرده و چه محتویاتی دارد .فهتم متا از هتر متتن درواقتع
فهمی از "سنت" است در پرتو عناصری از خود سنت و اینجاست کته مستئلۀ پیشفهمهتا در نظتر
گادامر بسیار اهمیت پیدا میکند .واضح است کته ایتن فهتم بتدون عبتور از ظتاهر کتالم محقتق
نمیشود» .البته این سه نظریه در اینجا از باب نمونه توضیح داده شد وگرنته نظریتات دیگتری هتم
وجود دارد.

اجتناب از هرمنوتیک جدید سرای
مجتهد شبستری در ادامۀ سخنان خود باب بحتث دیگتری را گشتود و بته طترح پرسشتی دربتارۀ
چگونگی فهم مسلمانان از سنت نبوی پرداخت .شبستری گفت« :چرا مستلمانان مجتاز نیستتند
سنت پیامبر اکرم را با رورهای هرمنوتیک جدید مطالعه کنند و بفهمنتد؟ چترا مستلمانان مجتاز
نیستند که با نفوذ به زیستمحیط درونی پیامبر بهعنوان یک "امر تاریخی" او را بفهمند؟ یا پیامبر را
شرکتکنندهای در یک گفتوگوی موجود از پیش تلقی کنند ،کسی که بته ایتن گفتتوگو حاشتیه
زده ،اما درعینحال تأثیری شگرف بر این گفتوگوی تاریخی گذاشته است؟ عبور از ظاهر کتالم و
فعل و تقریر پیامبر اکرم چرا مجاز نیست؟»
شبستری اضافه کرد« :متأسفانه این پرسشها هیچگاه به بحث گذاشته نمیشود .من و امثتال متن
خواهان دامنزدن به این بحث بسیار اساسی هستیم؛ توق در ظاهر کالم پیامبر و پیبردن از آن بته
مقصود متکلم که در حوزههای علمیه متداول است .چرا در مورد این نظریتههای جدیتد و اعتبتار
آنها بحثهای جدی در حوزۀ علمیه و در مباحث اصول و یا بهصورت مستقل صورت نمیگیرد؟
چرا نظریۀ توق در ظاهر کالم اینقدر قداست پیدا کرده که هیچک حاضتر نیستت اعتبتار آن را
از بین ببرد؟»
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وی ،با اشاره به موافقان نظریۀ سنتی فهم ،گفت« :پاسخ آنها این خواهتد بتود کته متا نمیتتوانیم
چنین کاری کنیم ،چراکه پیشوایان دین با قول و فعلشان به ما نشان دادهاند که باید از همان نظریتۀ
توق در ظاهر کالم ،که در عصر آنها شیوۀ معمول و عرفی فهم بود ،تبعیت کنتیم» .در اصتطالح
اصول این را میگویند که "حجیت ظواهر کالم" به "حجیت" خود پیامبر و امام استناد دارد ،اما ایتن
سخن تمام نیست .این مطلب که پیامبر و امام از ما چنتین خواستتهاند و چنتین گفتهانتد و چنتین
عمل کردهاند و نظر آنها چنین بوده است و امثال این تعبیرات ،همۀ اینها مبتنیبر گونهای فهتم و
تفسیر قول و فعل و تقریر آنهاست .سؤال این است که این فهم و تفسیر بر کدامین نظریتۀ فهتم و
ً
تفسیر استوار گردیده است؟ آیا جز این است که برای فهم و تفستیر پیتامبر و امتام قتبال بایتد یتک
نظریۀ فهم و تفسیر داشته باشتیم کته خودمتان بتا متوازین علمتی آن را انتختاب کنتیم .بعضتیها
میگویند اگر بخواهیم پیامبر یا امام را بهعنوان "شارع احکام ابدی" بفهمتیم ،راهتی جتز توقت در
ظاهر کالم تشریعی آنان نداریم .پاسخ این مطلب این است که اگر بتوانیم با مراجعه به متون پیتامبر
و امام ،در زمینۀ حکمت عملی ،آنان را تأییدکنندگان اصتول و ارزرهتای اخالقتی عتام بشتریت
تفسیر کنیم و بدانیم که احکام شرعی بیان مصداقهای عقالنی آن اصول در عصر خودشان استت
(که میتوانیم و شواهد قانعکننده برای آن هست) ،در این صورت چه الزامتی بترای تثبیتت نظریتۀ
"توق در ظاهر کالم" داریم؟ چرا مجاز نیستیم آنهه را از ظواهر به دست میآید تفسیر کنیم؟».
شبستری در خاتمۀ سخنان خود گفت« :این جمود و تحجر ،که از راه اصرار بتر نظریتۀ توقت در
ظواهر کالم بر جهان اسالم حکمفرما شده ،ثمرۀ تلخ حکومت عباستیان استت کته بترای تحکتیم
دینی حکومت خودشان از اسالم یک تفسیر "دگماتیتک" بته وجتود آوردنتد و از آن بتهجای "دیتن
اخالق" ،یک "دین احکام" ساختند و پرداختند تا تضتمینکننتدۀ مشتروعیت آنتان نتزد مستلمانان
باشد .آنان در فکر حفظ امپراتوری خود بودند و نه درصدد بیان حقانیت معنتوی و اخالقتی آنهته
پیامبر اسالم آورده بود».

حقوق بشر و حقوق خدا
تنهتتا بتتا دموکراستتی استتت کتته حقتتوق بشتتر ،بتتهعنوان حقتتوق آزادی ،مضتتمون و محتتتوای
اختصاصی خود را در عصر حاضر پیدا میکند.
1

«حقوق بشر برای تنظیم روابط بین انسانها تدوین شده و در تعار با حقوق خدا قرار نتدارد».
دکتر محمد مجتهد شبستری ،میهمان و سخنران این ماه منزل عبدالله نوری ،با برگزیتدن «عنتوان
حقوق بشر و حقوق خدا» در سخنرانی یکساعتۀ خود کوشید ،با طرح مغالطۀ افرادی که حقوق
بشر را در تعار با حقوق خدا میدانند ،نشان دهد اعالمیۀ حقتوق بشتر یتک فتراورده و نظریتۀ
انسانی است که برای تعیین روابط انسانها با یکدیگر تدوین شتده و بتا حقتوق ختدا ،کته رابطتۀ
انسان را با خدا ّ
معین میکند ،تفاوت دارد ولی تعار ندارد .وی گفت« :در جامعتۀ متا ،افتراد و
نهادهایی اعالمیۀ  22مادهای حقوق بشر را ،چون ستاختهوپرداختۀ انستان استت ،رد میکننتد و
میگویند اساس صالحیت برای تعیین حقوق انسانها با یکدیگر مربوط به خداوند است و اوست
که باید اینها را تعیین کند .آنها میگویند چون حتی حکومت از ِآن خداونتد استت پت او بایتد
حقوق بشر را ّ
معین کند».
 .1گزارشی از سخنرانی مجتهد شبستری در نشست ماهانۀ عبدالله نوری ،آبان .9281
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دکتر مجتهد شبستری با بیان اینکه اعالمیۀ جهانی حقوق بشر سه هدف اصلی را دنبال میکنتد و
آن سه هدف ،آزادی فکر و عقیده و بیان فکر و عقیده ،مساوات همۀ انسانها در حقوق و تکتالی
و مشارکت همۀ انسانها در ساختن زندگی اجتماعی استت ،تصتریح کترد« :در اعالمیتۀ حقتوق
بشر ،این اصول در عصر حاضر مبنتای حکومتتکردن انستانها اعتالم شتده استت ،چتون ایتن
انسانها هستند که در روی زمین حکومت میکننتد ،پت حتق دارنتد بترای ایتن حکومتتکردن
اصولی را بهرسمیت بشناسند و بر آن توافق کنند و برای بشر حقوقی قائل شوند و خود را ّ
مقید بته
عدم تخل از آن کنند .انسان حق دارد مبانی و اصول آن را براساس درک و تفسیر خود از عتدالت
تنظیم کند و اعالمیۀ حقوق بشر همین است» .وی در بختش دیگتری از ستخنان ختود ،بتا بیتان
تاریخهۀ تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،گفت« :اعالمیۀ حقوق بشتر نتیجتۀ اندیشتیدن یتک
عده فیلسوف سیاست و حقوق و سیاستمدار است و فلسفههای ّ
معینی بر محتوای تدوین اعالمیۀ
حقوق بشر اثر گذاشتهاند ،اما تدوین حقوق  22مادهای یک ضرورت تاریخی برای تنظتیم زنتدگی
انسانها برمبنای عدالت پ از تجربههای تلخ بوده است» .دکتر محمد مجتهد شبستری ،با بیان
اینکه ضرورتی که تدوین اعالمیۀ  22مادهای حقوق بشر را ایجاب کرده حق تاریخی آزادی است،
گفت« :با نگاهی به نوع زندگی ستمآمیختۀ انسان در پهنۀ کرۀ زمین در طول تاریخ و حقهتایی کته
از همه ضایع شده ،اعالمیۀ حقوق بشر بهعنوان یک ضرورت تاریخی خودر را بته عقتالی بشتر
نشان داده است؛ عقالیی که در قرن بیستم پ از گذراندن جن هتای ختونین و تحتوالت نتافی
کرامت انسان که در داخل کشورها اتفاق افتاد ،به این نتیجه رسیدند که باید ،برای کنترل این همته
ستم و این همه تضییع حقوق ،فکری کترد و عتدالت را در واقعیتهتای مشخصتی چتون زنتدگی
خانواده و سیاست و دینداری بتهمنظور شتکوفاستاختن موجودیتت انستانی تضتمین کترد» .وی
گفت« :نیاز به حقوق بشر شبیه نیاز به آزادی است .این یک نیاز است و انسان میخواهتد نیتازر
را رفع کند و به دنبال عطش فلستفی نیستت .حقتوق بشتر مجموعتهای از اخطارهتای اخالقتی
نیست ،مطالبۀ مجموعهای از حقوق است» .دکتر شبستری تأکیتد کترد« :نیتروی اختصاصتی و
اثرگذار حقوق بشر در این است که این حقوق به دنبال این است کته بترای موجودیتت انستان ،بتا
حفظ همۀ ابعاد کرامت و آزادی او ،یک تضمین حقتوقی تتأمین کنتد و بترای آن یتک چتارچوب
اجتماعی بهرسمیت شناختهشده پدید آورد .به همین جهت ،اختالق حقتوق بشتر همتان اختالق
مهرورزی و یا کمککردن به انسانهای دیگر نیست .این اخالق با عدالت پیوند خورده و درصتدد
تعری عدالت است .به همین جهت ،تنها تحلیل مفهومی دموکراسی در عصتر حاضتر استت کته
میتواند تفسیر اختصاصی حقوق بشری را به دست دهد .تنها با دموکراسی است که حقوق بشتر،
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بهعنوان حقوق آزادی ،مضمون و محتوای اختصاصی خود را در عصر حاضر پیدا میکند .مقصود
از حقوق بشر این است که هر انسانی در صحنۀ اجتماعی و سیاسی در چارچوب حقتوقی بتا هتر
انسان دیگری آزادی و حقوق مساوی داشته باشد و همه این حق را داشته باشند که در پناه و ستایۀ
حقوق زندگی کنند .وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم ،میگوینتد بگوییتد انستان را چگونته
تعری میکنید تا بگوییم حقوق انسان چیست .اگر انسان را از نظر استالم تعریت میکنیتد یتک
گونه حقوق دارد ،اگر انسان را از نظر فلسفۀ غرب تعری میکنید ،یک گونتۀ دیگتر حقتوق دارد.
ً
اصال مسأله این نیست .مسأله این است که انسانهاّ ،
اعم از مستلمان و
این سخن مغالطه است و
غیر مسلمان ،برای زندگیکردن در کنار هم در یک جامعه و برای اینکه بته حتریم یکتدیگر تجتاوز
نکنند و برای اینکه در برابر زورگویی دولتها هم یک سپر حفتاظتی داشتته باشتند ،چته حقتوقی را
بتترای یکتتدیگر بایتتد بهرستتمیت بشناستتند» .وی ستتپ بتته ستتخنان رنتته کاستتن ،یکتتی از
تدوینکنندگان اعالمیۀ حقوق بشر ،اشاره کرد و گفت« :رنه کاسن ،کته یتک حقتوقدان برجستته و
یک مسیحی معتقد بود ،در همان جلساتی که میخواستند مواد اعالمیتۀ حقتوق بشتر را تصتویب
کنند ،یکی از بحثها این بود که عدهای میگفتند دین ما چیز دیگری میگوید .در پاستخ آنهتا رنته
کاسن میگوید حقوق بشر در ارتباط انسان بتا انستان معنتا و مفهتوم دارد و نته در ارتبتاط انستان بتا
خداوند .حقوق بشر میخواهد رابطۀ انسانها را با هم تنظیم کند نه رابطۀ انسانها با خداوند را ،البتته
رابطۀ انسان با ختدا را دیتن تنظتیم میکنتد ،ولتی رابطته و حقتوق انستانها در جامعته و حکومتت
مسئلۀ دیگری است که خودشان تنظیم میکنند» .مجتهتد شبستتری ،بتا طترح ایتن ستؤال کته اگتر
حقوق بشر مکانیسمی برای فراهمکردن چارچوب زندگی اجتماعی و سیاستی کمظلمتتر استت چترا
تن مستتلمان براستتاس ایتتن فکتتر کتته انستتان کرامتتت دارد
بایتتد بتتا آن مخالفتتت کتترد ،افتتزود« :مت ِ
توافقنامۀ حقوق بشر را میپذیرم .مسیحیان به گونهای دیگر با این اعالمیه کنار میآینتد و دیگتران
ً
به گونههای دیگر» .مجتهد شبستری با نقتل قتولی از پتاپ گفتت« :متثال یکتی از پاپهتا گفتت
انسان در برابر خداوند یک "شخص" تلقی میشود و این یعنی خدا برای او حریم قائل است و اگر
متتا بختتواهیم ایتتن حتتریم را در عصتتر کنتتونی فرمولبنتتدی کنتتیم ،میشتتود حقتتوق بشتتر» .دکتتتر
مجتهد شبستری گفت« :حقوق بشر یک امر افقی است؛ یعنی انستانها کته همته همستطح هتم
هستند باید روابطشان با این حقوق تعیین شود و این با یک رابطۀ عمودی ،کته ارتبتاط انستان بتا
خداوند است ،فرق دارد .این مطلب بته معنتای اینکته جامعته را از ارزرهتای دینتی پتاک کنتیم
نیست .مسأله این است که قدرت متمرکتز فستاد متیآورد و بایتد بترای آن فکتری کترد ،قتدرت
مسألهای انسانی است و از آسمان به زمین نیفتاده است ،قتدرت سیاستی در بطتن و متتن زنتدگی

 | 912نقد بنیادهای فقه و کالم

اجتماعی انسان تولید میشود و باید بهعنوان یک مسئلۀ انسانی به آن نظر کنتیم و بترای حفاظتت
انسانها در برابر فساد قدرت چارهای بیندیشیم و این مضمون اعالمیۀ حقوق بشتر استت .وقتتی
روشن میشود که انسانها حق دارند برای خود حقوق بشر قائل شوند ،این تعیتین حتد مرزهتا در
برابر انسانهاستت نته در برابتر ختدا و حقتوق الوهیتت ختدا بتر هتر فترد انستان در جتای ختود
محفوظ میماند ،اما حق حکومتکردن خدا جزء آن حقوق نیستت ،چتون معنتای قابتل تصتور
ندارد .پ از این مرحله ،نوبت به چگونگی قرائت ما از کتاب و ستنت و شتریعت میرستد .ایتن
قرائت براساس الزامهای اخالقی عصر حاضر باید به گونهای انجام شود کته مستتلزم نستبتدادن
احکام ضد اخالقی به خداوند نشود و ،از طریق ایتن قرائتت ،تعتار پتارهای از متوارد اعالمیتۀ
حقوق بشر با شریعت هم برطرف میشود» .دکتتر مجتهتد شبستتری در پایتان ستخنان ختود بته
مسائل روز اشاره کرد و گفت« :بسیار مایۀ عبرت و توجه است که در همتین هفتتهها شتاهد ایتن
هستیم که از هر طرف صدا بلند شد که حکم سنگسار را متوقت کنیتد و ایتن خشتونت را بته نتام
اسالم اجرا نکنید .ریاست قوۀ قضائیه ،که خود یک فقیه طراز اول است ،با جدیت این موضتوع را
دنبال میکند .معلوم میشود میتوان قرائت متتون دینتی را عتو کترد و آنهته را کته قرنهتا بتا
مسلمیت کامل از شریعت واجتباالجرا بته حستاب آمتده بتا استتداللهای جدیتد روزی کنتار
گذاشت .فقیهان دیگری از تساوی دیۀ مرد و زن و مسلمان و کافر حرف میزنند .سایر متوارد هتم
همینطور است ،همۀ موارد تعار با قرائتهای جدید از متون دینی قابل حل است اگر استتبداد
سیاسی بگذارد .مشکل اصلی در استفادۀ ابزاری از شریعت است نه در امکان علمی عرضتۀ یتک
قرائت جدید از کتاب و سنت».
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مغالطۀ آشکار

نقد احمد احمدی بر سخنرانی «حقوق بشر و حقوق خدا»1

آنچه در پی میآید بخشی از مقالۀ دکتر احمد احمدی با عنوان «مغالطۀ آشکار» در نقد سخنرانی محمد مجتهدد شبسدتری
دربارۀ حقوق بشر و حقوق خداست که در صفحات پیشی به نظر خوانندگان رسید.

اما مغالطۀ بسیار آشکاری که در گفتۀ آقای شبستری است این است که از همان آغاز حقوق ختدا
را منحصر به رابطۀ انسان با خدا ،یعنی دعا و عبادت ،گرفته است با آنکه اصل نزاع بر ستر همتین
انحصار است و مسلمان میگوید خداوند برای همۀ امور فردی و اجتماعی بشر ت و از جمله سیاست
و حکومت و کشورداری ت حکم دارد .دعا و عبادت نسبتبه بقیۀ بخشهای دین بسیار اندک است.
این همه احکام اجتماعی و حکومتی از جهاد و دفتاع گرفتته تتا روابتط امتام و پیشتوا بتا متردم و
معامالت و ...و به تعبیر روایات حتی ارر خدر ،یعنی تاوان خرار همۀ اینها را از همان ابتتدا
کنار نهاده و میگوید« :حقوق خدا رابطۀ انسان را با خدا ّ
معین میکند» .هرگز چنین نیست ،ایتن
مصادره به مطلوب است ،بلکه حقوق خدا از طریق وحی بیتان میشتود و همتۀ شتئون آدمیتان را
فرامیگیرد و این حق خداست که در یکایک آنهه دستور داده ت خواه دعا و خواه جهتاد و سیاستت و
حکومتداری و معامالت و معاشرات و روابط خویشاوندان و همسران و ...ت همهجا بایتد اطاعتت
ً
شود .اساسا نگاه دین آسمانی و بهویوه نگاه اسالم به انسان و رابطۀ او با خداوند آنچنان فراگیتر و
َّ
تام است که نمیتوان آن را تکهتکه کرد؛ «ال ِذین جعلوا القرآن ِع ِضین» [آنتان کته قترآن را تکهتکته
کردند (برخی را پذیرفتند و پارهای را کنار نهادند)] (حجر .)19 :در حقوق بشر هم رابطتۀ انستان
با انسان منحصر به باب حکومت نیست ،همهجا را فرا میگیرد .اگر حقوق بشر اساس است ،باید
آن را با همۀ لوازمش پذیرفت؛ یعنی تنها در جایی که زیانی بته دیگتری میرستد محتدود استت و
دیگر هیچ مرزی ندارد .بنابراین خودکشی ،ناسزاگفتن به همۀ مقدسات از خدا گرفته تتا ...مجتاز
است ،چراکه مدعی خصوصی ندارند و به همین جهت طرفداران حقتوق بشتر نمیتواننتد ستلمان
رشدی و امثال او را محکوم کنند و همهنتین همجن بتازی ،میگستاری ،قمتار ،ختوردن گوشتت
خوک و موارد فراوان دیگر که اگر حقوق بشر مبنا قرار گیرد و جناب شبستری مبنا قرار دادهاند؛ زیترا
بر پایۀ همین سطور باال کتتاب و ستنت را بتر ایتن استاس ،یعنتی تنهتا در چتارچوب عقتل عرفتی،
 .1روزنامۀ کیهان.9281/1/98 ،
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میپذیرند .باید همۀ آنها را پذیرفت و دین را کنار نهاد .آیا این تعار
نبود تعار نیست؟

نیست؟ کشتاکش میتان بتود و

از کسی که با کتاب و سنت و مبانی اجتهاد و احکام اولیه و ثانویه و احکام حکتومتی و بستط یتد
حاکم اسالمی آشناست ،شگفت است که پ از مبنتا قتراردادن اعالمیتۀ مزبتور بیایتد و بگویتد:
«پ از این مرحله نوبت به چگونگی قرائت ما از کتاب و سنت و شریعت میرستد .ایتن قرائتت
براساس الزامهای اخالقی باید به گونهای انجام شود که مستلزم نسبتدادن احکتام ضتد اخالقتی
به خداوند نشود» .کدام اخالق؟ بیگمان باید مراد همان اخالق سکوالر باشد که همجن بازی و
ناسزا به خدا و رسوالن وی را مباح میداند و حجاب زن را خالف اختالق .رئی جمهتور کشتور
کعبۀ آمال سکوالرها متعر منشی ادارهار میشود و فقط اعترا به «این» و «کیت » متوارد
تعر است نه به اصل کار! و بسیار چیزهای دیگر کته دوستتانی کته در آن دیتار زیستتهاند بهتتر
میدانند و مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز! همهنین است کسی که با بهکاربستتن نیتروی
تفکر خویش ارزشی پدید میآورد.
چرا نباید از آغاز ،کتاب و سنت را با همان شیوۀ یادشده با دید جتامع و حکتومتی مبنتا قترار داد و
موارد ویوه و حوادث واقعه را بتهعنوان احکتام ثانویته و بتا اختیتارات حتاکم استالمی بررستی و
مشکلگشایی کرد؟ چرا عک این عمل کنیم و ناگزیر شویم اساس دین را زیر سؤال ببریم؟
در این سخنرانی پیتاپی گفتته میشتود کته قتدرت متمرکتز فستاد متیآورد ،امتا دموکراستی
عدالتآفرین است.
اگر این سخن در خأل گفته میشد ،ممکن بود برخی کسان آن را باور کنند اما ایتن آقتای بتور در
بیخ گور همۀ ماست او رئی جمهور مهد دموکراسی است .کدام دموکراسی متانع حملتۀ وی بته
یک کشور جهان سومی شد؟
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انسداد تفکر

پاسخ مجتهد شبستری به احمد احمدی

1

در روزنامتتۀ کیهددان پنجشتتنبه  98متترداد  ،9281آقتتای دکتتتر احمتتد احمتتدی مطلبتتی تحتتت
عنوان «مغالطۀ آشکار» ،در نقد آنهه در روزنامۀ اعتماد  81/1/1با عنوان «نسبت حقتوق بشتر
و حقوق الهی» از اینجانب چاپ شده بود ،نوشتهاند .بترای روشنترشتدن محتل نتزاع میتان دو
گونه تفکر ،که یکی از اعالمیۀ حقتوق بشتر  9148دفتاع میکنتد و دیگتری آن را معتار بنیتاد
اسالم میدانتد ،ضترورت دارد بستیار اندیشتید و نوشتت .متن از نقتد ایشتان استتقبال متیکنم و
تصریحات ایشان را نمونۀ خوبی از تفکری تلقی میکنم که مدعی است اعالمیۀ حقوقی بشر بنیتاد
اسالم را به چالش میطلبد.
ً
کسانی که این مباحث را در کشور ما تعقیب میکنند ،قاعدتا میدانند که من از اعالمیتۀ حقتوق بشتر
دفاع میکنم و معتقدم میتوان آن را در فرهن مسلمانان جذب و هضم کترد ،بتدون آنکته بته بنیتاد
مسلمانی آسیبی وارد شود و در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دی در این باره شرحی نوشتهام.
آقای دکتر احمدی در نوشتۀ خود نخست به این مطلتب پرداختهانتد کته حقیقتت «حتق» همتان
«تکلی » است .اینجانب در این نوشتۀ مختصر وارد ایتن بحتث نمیشتوم و همتین قتدر یتادآور
میشوم که اکثر فالسفۀ حقتوق چنتین نظریتهای را نمیپذیرنتد و میتتوان شترح مباحتث آن را در
کتابهای فلسفۀ حقوق تعقیب کرد .آنهه در اینجا میخواهم توضیح دهم مربوط به آن قسمت از
نوشتۀ ایشان است که در آن به نظر خودشان یک «مغالطۀ آشکار» را نقد کردهاند.
پیرامون اظهار نظر آقای دکتر احمدی نکات زیر را بهاختصار بیان میکنم.
 .9پارهای گزارهها در غوغای سیاسی جامعۀ ما نادرست فهمیده میشوند و از آن جمله این گتزاره
است که «دین را بطۀ انسان با خدا را تنظیم میکند» .آقای احمتدی ایتن جملته را چنتین تفستیر
کردهاند که من میگویم دین فقط دعا و عبادت است و حقوق خدا هم فقتط حتق دعتا و عبتادت
است .این تفسیر درست نیست .معنای گزارۀ مذکور این نیستت کته در کتتاب و ستنت در رابطتۀ
 .1روزنامۀ اعتماد ملی ،یکشنبه 29 ،شهریور .1175
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انسان با انسان و اوضاع احوال زندگی اجتماعی آموزههایی نیامده است .بدون تردید ایتن آموزههتا
وجود دارد ،اما مهم این است که همین آموزهها هتم ماننتد آموزههتای مربتوط بته دعتا و عبتادت
تکلی انسان با خدا را تنظیم میکند .مفرو این است که از طریق ایتن آموزههتای دینتی هتم از
انسانها خواسته میشود در زندگی اجتماعی معیارها و ارزرهایی را مالک عمل قرار دهند و این
هم تنظیم رابطۀ انسان و خدا در حیطۀ زنتدگی اجتمتاعی استت .ایتن کته گستترۀ ایتن معیارهتا و
ارزرها چقدر است و آیا میتوان از اینها سیستم سیاسی یا اقتصادی استنباط کرد ،مطلبی دیگر
است مربوط به فهم و تفسیر کتاب و سنت که در اینجا وارد آن نمیشو یم .به نظر اینجانب چنتین
استنباطی قابل دفاع نیست و این را در جاهای مختل توضیح دادهام .بنابراین من نمیگتویم حتق
خدا فقط حق دعا و عبادت است.
 .3یک مسلمان معتقد به خدا و اعتبار دین ،کتاب و سنت پ از آ گاهی اطمینانآور و قانعکننتده
از حقوق و اوامر و نواهی خدا نمیتواند به آنها بیاعتنا باشد و ایمان او ایجاب میکنتد آن حقتوق
را مراعات و به آن اوامر و نواهی عمل کند .ولی پرسش مهم این است که چگونته میتتوان در ایتن
باب به این اطمینان قلبی و اقتناع عقلی رسید؟
چگونه میتوان محدودۀ آن حقوق و اوامر و نواهی را ّ
معین کرد؟ آیتا صترف اینکته در طتول تتاریخ
اسالم علمی به نام علم فقه شکل گرفته ،که مدعی است تکلی همۀ حقوق و اوامر و نواهی الهتی
را ّ
معین میکند ،برای حصول این اطمینان قلبی و این اطمینان عقالنی کافی است؟ آیا واقعیت امر
غیر از این است که فتاوای مورد اتفاق میان فقها بسیار اندک است ،گرچه کتابهای فقهی بستیار
حجیمی در این مورد نوشته شده است؟ آیا غیر از این است که با نظر دقیق اصتولی و هرمنتوتیکی
حتی اجماعیبودن یک فتوا برای حصول آن اطمینان و آن اقناع کافی نیست؟ آیا غیر از این استت
که حتی آنهه نصوص کتاب و سنت نامیده میشود ظرفیت تفسیرهای متفاوت دارد؟
آیا حقیقت غیر از این است که حتی اجماع فقها بر یک فهم ّ
معین از کتاب و سنت ممکتن استت

هیچ اطمینانی نیاورد؟ باید این حقیقت را پذیرفت که آنهته حقتوق و اوامتر و نتواهی ختدا نامیتده
میشود یک سلسلهگزارههای بدیهی نیست تا گفته شود «پ معطل چه هستید؟ اینها را بردارید
و مبنای حکومت قرار دهید» (آنطوری که آقای احمدی میگویند) .اگر دربارۀ معنای حقتوق و
اوامر و نواهی خدا بحث آزاد صورت گیرد ،آنوقت معلوم میگردد که چقتدر حرفهتای ناگفتته و
پیچوخمهای ناپیموده در این باب وجود دارد.
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اینکه ایشان میگویند چرا نباید از آغاز ،کتاب و سنت را با همتان شتیوۀ یادشتده بتا دیتد جتامع و
حکومتی مبنا قرار داد ،ناشی از یک نگاه بسیار ساده به مسألهای بسیار غتامض و پیهیتده ،یعنتی
فهم و تفسیر کتاب و سنت ،است .ایشان آنهه را که بته نتام فتروع فقهتی روی هتم متتراکم شتده
ّ
بهصورت بدیهی و مسلم نشاندهندۀ حقتوق ختدا میشتمارند و میگوینتد معطتل چته هستتید،
بردارید همینها را مبنای حکومت قرار دهید .اگر مطلب به این سادگی بود ،خوب بتود .اینکته در
کشور ما در شرایط انقالبی ،برمبنای یک فتوای فقهی و رأیگیری به آن ،حکومت تأستی شتده
یک واقعیت اجتماعی است .ولی اینکه چگونه میتوان از طریق علم فقه اطمینان قلبتی و اقتنتاع
عقالنی به حقوق و اوامر و نواهی خدا پیدا کرد مطلب بهکلی دیگری است و خلط این دو موضتوع
با هم انسداد تفکر میآورد.
ً
 .2مدعای ما این است که چون تعیین تکلی مبنای حکومت در یک جامعه منطقا باید مقتدم بتر
استنباط از کتاب و سنت فر شود نمیتوان مبنای حکومت را در ایتن استتنباطات جستتوجو
ً
کرد .باید قبال حکومتی برپا شده باشد تا در سایۀ آن به استنباط در کتاب و ستنت پرداختته شتود.
سؤال این است که این حکومت ماقبل استنباط در جامعهای که همه جور آدم با دیتن و بتیدین در
آن زندگی میکنند با چه ضوابطی باید سامان یابد که حکومت عادالنته تلقتی شتود؟ حقتوق بشتر
اعتباربخشیدن و تعهد به ضوابط مشخص است برای عادالنهکردن این حکومت ماقبل استنباط.
تضمینی استت مشتخص بترای حفتظ افتراد از تجتاوزات دولتهتا و جلتوگیری نستبی از فستاد
قدرتهای متمرکز .در این مقام و مرحلۀ ماقبل استنباط ازلحاظ فلسفی جز آنکه افراد جامعه ،از
آن نظر که انسان هستند ،به حقوقی انسانی متعهد شوند و دولت را به آن ملتزم ستازند ،راه دیگتری
وجود ندارد .اگر در جایی بدون این تعهد و توافق همگانی با زور و اجبار حکومتی برپا شتد ،ایتن
واقعیت برای آن حکومت مشروعیت و اعتبار نمی آورد .عالوهبر این آیتا شتروعکردن از کتتاب و
سنت ما را از مراعات و مالحظۀ حقوق بشر فلسفی بینیاز میکند؟ آیا جز این است که ختود ایتن
عمل کار انسانهاست و ساماندادن حکومت با کتاب و سنت هم ممکن است بتا تضتییع حقتوق
انسانها و استبداد دینی و غیره همراه شتود؟ آیتا ایتن ستاماندادن ،کته رونتد سیاستی طتوالنی و
پیهیدهای خواهد داشت ،خود به ضوابط و تعهدات اخالقی و حقوق انسانی ماقبل استنباط نیتاز
ندارد؟ آیا جز این است که این روند سیاسی هم حقوق بشر الزم دارد؟
 .4چون اعتبار فلسفی حکومت جز بر تعهد و توافق شهروندان نمیتواند استوار شود ،گفتته شتده
حق حکومتکردن از ِآن انسانهاست .در اعالمیۀ حقتوق بشتر ،ستازوکارهای ِاعمتال ایتن حتق
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حکومتکردن در سی ماده برمبنای سه اصل اساسی آزادی ،برابری و مشتارکت سیاستی همگتان
تدوین شده است .یک تفکر غیر قابل دفتاع ،درستت در همتین مقتام موضتع میگیترد و متدعی
میشود حق حکومتکردن از آ ِن خداوند است و حقوق بشر را معار با حق خدا تلقی میکنتد.
باید به این مطلب مهم توجه کنتیم کته حکومتتکردن عبتارت از مباشترت امتور ّ
معینتی در بتاب
حکومت بر روی زمین و در جامعههای انسانی است و این کار فقط به انسانها میتوانتد مربتوط
شود .خدا که بر روی زمین نیست و در جوامع انسانی زندگی نمیکند تا بتواند حکومت کند .حتق
ً
ً
حکومتکردن میتواند از ِآن کسی باشد که عمال میتواند حکومت کند؛ چون دربارۀ ختدا عمتال
حکومتکردن متصور نیست ،گزارۀ حق حکومتکردن از ِآن خداوند است ،معنای درست و قابل
ً
دفاع ندارد .چنانکه قبال گفتم ،البته در کتاب و سنت آموزههایی در باب حکومت وجود دارد ،امتا
نمیتوان از آنها استنباط کرد که پ حق حکومتکردن از آن خداوند است .التزام فلستفی متا را
وامیدارد مسائل حکومت را از تعهد و توافق خود انسانها (حقوق بشر) آغاز کنیم و نه از کتاب و
سنت و یا علم فقه .میخواهیم دچار انسداد تفکر نشویم.
 .1آقای احمدی دربارۀ اعالمیۀ حقوق بشر بته گونتهای حترف میزننتد کته گتویی ایتن اعالمیته
ارتکاب هر عمل خالف اخالق را آزاد گذاشته و درحقیقت انسانها را به مرحلۀ حیوانیتت محتض
تنزل داده است .این دعوی درست نیستت .اعالمیتۀ حقتوق بشتر بترای دفتاع از انستان در برابتر
ستمگری ،آدمکشی ،جباریت و طاغوتیت و بردگی اربابان سیاسی ،دینی ،اقتصادی تنظیم شتده و
برای انسان مقامی شامخ و کرامتی ذاتی اعتبار کترده استت و همتۀ اینهتا عتالیترین محتواهتای
اخالقی را دربر دارد .در متادۀ  31ایتن اعالمیته ،روی ضترورت التتزام افتراد جامعته بته رعایتت
مقتضیات عادالنۀ اخالقتی و نظتم عمتومی و رفتاه همگتانی تأکیتد شتده استت .در کشتورهای
اسالمی ،حکومتهای دموکراتیک میتوانند برای مراعات مقتضتیات عادالنتۀ اخالقتی استالمی
قوانینی به تصویب رسانند که محدودیتهایی به وجود میآورد .ایتن قتوانین نتاقض حقتوق بشتر
نخواهد بود .اساس حقوق بشتر در دفتاع از آزادی اندیشته و بیتان ،آزادی فعالیتهتای سیاستی،
برابری و تحقق مشارکت عمومی سیاسی و حفظ حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد گذاشته شتده
ً
و نه جوازدادن برای اباحهگری .حکومتهای اقتدارگرا معموال چنین تبلیغ میکنند که حقوق بشر
سند اباحهگری است تا مردم متدین با حساسیت اخالقتی دینتی کته دارنتد بته مضتمون اصتلی و
اساسی حقوق بشر توجه نکنند و آن را مطالبه ننمایند.
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 .1اینکه پارهای قدرتهای بزرگ جهان برای فشارآوردن به دیگتران و تتأمین منتافع خودشتان از
حقوق بشر سوءاستفاده میکنند ،واقعیتی انکارناپذیر است ،اما آیا این واقعیت مجوز این میشتود
که مردم ستمکشیده توسط حکومتهای اقتدارگرا برای ختود ،دموکراستی و حقتوق بشتر مطالبته
نکنند؟ این یک ترفند است که هروقت دموکراسی و حقوق بشر مطالبه میشود ،فریاد برمیآورنتد
که دموکراسی و حقوق بشر بد است ،چون غربیها به نام آن دیگران را زیر فشار گذاشتتهاند .ایتن
سخن مثل این میماند که بگوییم اسالم بد است ،چون تروریستها به نتام آن آدم میکشتند .ایتن
چه منطقی است؟
 .1دموکراسی و حقوق بشر نهتنها با اساس هیچ دینی معارضه نمیکند ،بلکه تضمینی است بترای
تحقق یک حکومت دموکراتیک در عصر حاضر که در سایۀ آن ایمانورزی انتخابگرانته و اصتیل
سهلتر از هر حکومت دیگر امکانپذیر است.
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زبان دیین عاری از خشونت و سالمت اجامتعی

1

بخشی از سااالت مطرحشده به ای شرح است« :چرونده میتدوان میدان تجدارب اصدیل معندوی بدا باورهدا و
رفتارهای مشابهی که با عناوی دینی و معنوی ابراز میشوند ،اما از اصالت و حقیقت برخوردار نیستند تفداوت
گذاشدت بدده نظددر میرسددد در اید زمیندده در جامعددۀ مددا ،دو افددرا وجددود داردن یکددی نفددی هرگوندده مشددرب
معنویتگرای متفاوت با گفتمان غالب ایدئولوژیک با برچسبهایی همچون کاذب و انحرافین و دیرری تمایدل
به انواع قشریگری ،خرافهگرایی و گاه خشونتورزی تحت نام دی و معنویت .مرز میان معنویدت مطلدوب بدا
دو جریان افراطی کدام است تأثیر ای جریآنهای فکری بر سالمت اجتماعی چیست ».

دامنۀ این پرسشها بسیار گسترده است و پاسخ دادن کلی به آنها مفید نیستت .از ایتنرو ،متن در
اینجا از یک زاویه به بعضی از موضوعات مربوط به این ستؤاالت پاستخ ختواهم گفتت و آن ایتن
است« :زبان دینی و معنوی عاری از خشونت چیست؟» .تا شما شنوندگان که اهتل نظتر هستتید
ارتباط آن را با سالمت اجتماعی تحلیل کنید و نتایج الزم را بگیرید و ببینیتد کته آیتا زبتان رستمی
دینی در جامعۀ ما تحکیمکنندۀ سالمت اجتماعی است یا تخریبکنندۀ سالمت اجتماعی؟ آیا ایتن
زبان امکان تفکیک معنویت را از خرافات میدهد یتا نته؟ زمینتۀ تفکتر را آمتاده میکنتد یتا زمینته
انجماد و توهم را؟ خشونت را نهادینه میکند یا تفاهم و تعامل را؟ چون وقت محدود است ،در این
جدید زبان و هرمنوتیک به اشارات کوتاهی بسنده میکنم.
باب با استفاده از فلسفۀ ِ
ٰ
مصطفی معین ،رئی مؤسسۀ رحمتان (رشتد ،حمایتت و
 .1این سخنرانی بر اساس چند پرسش مطرحشده از سوی دکتر
اندیشه) ،در هفتمین نشست ساالنۀ این مؤسسه در روز شنبه 39 ،تیرماه  9212ارائته شتده استت .تتاریخ نشتر اینترنتتی:
سهشنبه  31شهریور .9212
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زبتان انستانی نوشتتار
 .9در فلسفۀ جدید ،یکی از مسائل مطرح شده این است که نستخۀ
اصتلی ِ
ِ
است یا گفتار؟ درک این موضوع ،مسئلۀ مهمی است .چه چیز نسخۀ اصلی زبتان انستانی استت؟
ً
آنهه ابتدائا و بهصورت اصیل در پدیدار زبانی خود را نشان میدهد ،گفتارها هستند یتا نوشتتارها؟
امروز نظر اکثر اندیشمندان و فیلسوفان زبان ایتن استت کته نستخۀ اصتیل زبتان انستانی ،شتکل
گفتاری آن است که این شکل گفتاری به صورت نوشتاری تبدیل شده است و آنهتا ایتن را مستلم
میدانند.
 .3دربارۀ چیستی گفتار شفاهی دو تصور وجود دارد :تصور اول این است گفتار شفاهی مجموعتهای
از نشانههاست که بر یک سلسله معناها داللت میکند .این نشانهها را کسی ایجاد میکند و آنهتا
بر یک سلسله معناها داللت میکنند .این نشانهها همان الفاظ و جمالت هستند .معناهتا ،قطتع
نظر از ادا شدن الفاظ و جمالت ،بهصورت پیشینی بتهگونتهای وجتود دارنتد .کستی کته الفتاظ و
جمالت را ادا میکند ،آن معنا را از طریق ابزار کلمات و الفاظ و جمالت بیان میکند .تصتور دوم،
که امروزه بیشتر طرفدار دارد ،این است که هر گفتار شفاهی یک «فعالیت انسانی» یتا  actاستت.
کسی که سخن میگوید یک فعالیت انسانی انجام میدهد و آن فعالیت با تمام وجود ،ستاختار ،و
شخصیت او انجام میشود و یک «حیث التفاتی» و قصدی دارد .یعنی میخواهد چیزی را پدیتد
ً
آورد که معناست .انسانها با گفتار شفاهی معنا را پدید میآورند؛ نته اینکته معناهتایی را کته قتبال
گفتن هر یک از ما یک حرکت است ،یک
وجود داشته بیان میکنند .بنا بر این تعری دوم ،سخن ِ
حرکت فراروندگی است .هر ک که سخنی میگوید از نقطهای بته نقطتۀ دیگتر ،از وضتعیتی بته
وضعیت دیگر فرامیرود .در ارتباطات چندجانبۀ انسانی که در زندگی اجتماعی و تتاریخی وجتود
دارد ،ساحتهای چندجانبه شکل میگیرد .بهعنوان مثال در سخنرانی کنونی من شتما میتوانیتد
بگویید که فالنی ،جمالتی را پشت سر هم با آواها و تن صتدای معینتی ادا میکنتد .بلته ،درستت
است .اما در اینجا این واقعیت قابل مشاهده است که من این جمالت را پشت سر هتم ادا متیکنم
تا به جایی برسم و معنایی را پدید آورم که شما بعد از اتمام سخنرانی من بتوانید بگویید فالنتی ایتن
را گفت و مفهوم صحبتش این بتود .متن در اینجتا نایستتادهام کته بته صتورت ایستتا ،یتک سلستله
عالمتها تولید کنم تا آن عالمتها به معناهایی داللت کنند؛ بلکه من در اینجا از گامی بته گتامی
دیگر و از وضعیتی به وضعیتی دیگر و از معنایی به معنای دیگر حرکتت متیکنم تتا معنتای نهتایی
ً
پدید آید و این یک حیث التفاتی و قصدی است .من دائما از لحظه و ستخنی بته لحظته و ستخن
دیگر فرامیروم .از اول روشن نیست که من به کدام نقطه فرامیروم ،ولتی بعتد از پایتان ستخنرانی
شما میتوانید به آن نقطۀ نهایی و معنای مرکزی پی ببرید .شاید یک جمعبندی در آخر ستخنرانی
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داشته باشم و بگویم که میخواستم به کجا برسم .این یک فرارفتن مستمر است .در ایتن حرکتت،
معنای جمالتی که پشت سر هم ادا میشود ،در گرو معنای کلی و نهتایی استت کته عاقبتت پیتدا
خواهد شد .اگر این جمالت را تفکیک کنید ،در آنها هیچ معنایی پیدا نخواهد شد .معنای نهتایی
بر اثر ردی شدن پشت سرهم این جمالت شکل میگیرد .در فلسفۀ جدید هرمنوتیکی به این عمتل
گتروی معنتای
«دور هرمنوتیکی» میگویند .یعنی یک «دور» وجود دارد؛ معناهتای جمتالت در
ِ
گرو پشت سرهم ردی شتدن ایتن
کلی و مرکزی هستند و حصول و پیدایش آن معنای مرکزی در ِ
جمالت است .در تحلیل متوجه میشو یم که این یک وضعیت پیهیدهای است .این وضعیت به ما
کمک میکند تا از آفات سادهاندیشیها در باب فهمیدن سخنان و اینکه «گفت ،فهمیدیم ،و تمتام
شد» رها بشویم.
 .2نکتۀ بسیار مهم دیگر این است که معنایی که شما از این سخنرانی من درک میکنید ،از طریتق
همراهی شما با من ساخته و پرداخته میشود و در صورت عدم همراهی شما ایتن معنتا ستاخته و
من گوینده نیست که حرکت «فرارفتن» انجام میدهتد.
پرداخته نمیشود .به همین دلیل ،این تنها ِ
ً
در این حرکت ،شنونده هم سهیم است و فهمیدن ،خود یک عمل فترارفتن استت .شتنونده دائمتا
انتظار میکشد که گوینده چه منظور و قصدی دارد و به کجا میخواهد برستد .ایتن انتظتاربردن و
من گوینده اگتر
حرک ِت گوینده را لحظه به لحظه دنبالکردن همان عمل «فرارفتن شنونده» استِ .
هیچ مخاطبی نداشته باشم ،نمیتوانم معنا تولید کنم؛ مگر اینکه برای خود یک عده مخاطتب فرضتی
ً
در نظر داشته باشم یا حدیث نف کنم .اصوال سخنگفتن ماهیت دیالوگی و گفتوگویی دارد.
 .4از طرف دیگر ،معنای تولیدشده در هر سخن با معناهای تولیدشتده در گذشتته و آینتده ارتبتاط
دارد .گرچه ممکن است که ما اآلن به آنها توجه نداشته باشیم .منظور من این است که معناهتا در
ً
خأل تولید نمیشود .مثال معنای این سخنرانی متن مستبوق بته معناهتایی استت کته در جامعته و
فرهن ما از طریق سخنهای دیگر پدید آمده است و در ارتباط با آنها تولیتد میشتود .بتهعنوان
مثال ،این سخنرانی به تعری و درک ما از ستالمت اجتمتاعی در جامعته برمیگتردد و اگتر یتک
مفهوم بهعنوان سالمت اجتماعی ،که در طول زمان و با تحقیقات متعتدد در جامعته تولیتد شتده،
وجود نداشت ،شما به سخنرانی من پی نمیبردید .به بیان دیگر ،سخنرانی و حرکت متن در اینجتا
در ارتباط با حضتور معناهتای گذشتته در اینجاستت .مشتکل و دردی کته متا از عتدم ستالمت
گفتن من با آن در ارتباط است.
اجتماعی در جامعۀ خود داریم ،در اینجا حضور دارد و سخن ِ
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 .1مسئلۀ دیگر این است که آیا من میتوانم همۀ آنهه را که میخواهم در اینجا بیان کنم یتا نته؟ آیتا
میتوانم طوری سخن بگویم که همۀ ضمیرها مرجعهای خود را پیدا کنند؟ آیا من میتوانم طتوری
سخن جامع بگویم که پاسخ همۀ پرسشهایی که ممکن است در ارتباط با سخن من پیدا شود ،در
ّ ً
آن مضمر باشد؟ مسلما نه .ما از محدودیتهای سخن گفتن خود درکی داریتم کته متا را در اینجتا
همراهی میکند .من باید در یک چارچوب سخن بگویم و آزادی عمل کامل ندارم و دست و پتای
من بسته است؛ و همۀ آنهه فکر میکنم که باید گفتته شتود در یتک ستخنرانی بته زبتان نمیآیتد،
شنوندگان هم همۀ آنهه را میتوان از سخنرانی فهمید در یک بار شنیدن نمیفهمند ،با شنیدنهای
مکرر نکات بیشتری فهمیده میشود و هکذا.

ازخودبیگانگی زبان دینی
اگر مقدماتی را که آوردم بپذیریم ،آشکار میشود که زبان اصیل آن زبتان استت کته یتک «معنتای
ستخن جدیتد
ستخن جدیتد متیآورد و
زبتان جدیتد
جدید» تولید کند؛ با شرایطی که گفته شدِ ،
ِ
ِ
سازنده ( )productiveاست .این سخن «افق» میگشاید .این گونه سخن ،چشمها را باز میکند
و آنها را شستوشو میدهد و ما را با معناهای جدید آشنا میکند که ما دربارۀ آنها تأمتل و فکتر
میکنیم .زبان اصیل ما را به تفکر وامیدارد .اما متأسفانه زبان انسانی در قلمروهتای مختلت بته
صورتهای گوناگون ازخودبیگانه میشود ،مثل خود انسان ،و آن موقعی است کته زبتان اصتالت
خود را از دست میدهد .من میخواهم در اینجا به این سؤال پاسخ دهم که زبان دیتن و معنویتت،
که یکی از زبانهای انسان است ،چگونه اصالت خود را از دست میدهد:
غالب رایج دینی ،اگر سازنده باشد و برای شنونده معنتای جدیتد ایجتاد کنتد و شتنونده را در
زبان ِ
ارتباط با معناهای گذشته و آینده قرار بدهد ،دیالوگی باشد به طوری که شنونده را به تأمل و تفکتر
و پاسخ وادارد ،و گفتوگو را دامن بزند ،زبانی اصیل در قلمرو دین خواهد بود .اما اگر زبان غالب
دینی تکصدایی باشد .تکگویی باشد دیگران را در نظر نگیرد؛ علم ،هنر ،فلستفه ،دگراندیشتان،
غیر مؤمنان و معناهای دیگر را در نظر نگیرد و یکطرفه القا شود ،این زبان زبان ازخودبیگانه است.
یکی از آفتهای بزرگ زبان دینی تکصدایی است .اینکه یک نفر باید بگوید و دیگران باید بشتنوند.
یا چند نفر بگوید و دیگران موظ به شنیدن باشند .پرسش و بحث در میان نباشد .ارتباط زبان با
وجدان انسانیت ،دانشها و اخالق قطع شده باشد .حالت عرضه کتردن نداشتته باشتد و حالتت
محکوم کردن داشته باشد؛ چنین زبانی ازخودبیگانه است .یعنی زبان دین و معنویت نیست.
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اگر زبان دینی با زبان علم ،فلسفه ،و هنر قطع ارتباط کند ازخودبیگانه خواهد شد .انسان فقط بتا
دین زندگی نمیکند .انسان با همۀ حوزههای علم ،فلستفه ،هنتر ،و دیتن زنتدگی میکنتد و تتاریخ
چندهزار سالۀ بشر این واقعیت را نشان میدهد .هیچ کتدام از حوزههتا تتابع دیگتری نیستت امتا
میتوان بین اینها دیالوگ و تعامل برقرار کرد .زبان دینی باید تولیتد معنتای جدیتد و اصتیل کنتد
وگرنه ازخودبیگانه میشود.
از طرف دیگر ،اگر زبان دین ومعنویت به شکل و فرم تقلیل داده شود از خودبیگانه میشود .یعنتی
اگر تنها تأکید شود به حفظ شکل اعمال ،آداب و رسوم و ...و بگویند اگر این اشکال رعایت شود
دین و معنویت وجود دارد و اگر این شکلها حفظ نشود دین و معنویت وجود ندارد ،این تلقتی متانع
توجه به آنهه زیر آن شکلهاست و زیربنا و محتوای دین و معنویت است میشود .وقتتی میگوییتد
فالن حکم شرعی چون در کتاب و سنت هست باید اجرا شود ،باید توجه کنید که این یک شتکل
است و باید دید محتوای آن چیست؟ هدف آن چیست؟ آیا نباید دربتارۀ هتدف حکتم ختدا ستؤال
کرد؟ آیا پرسیدن از خدا حق انسان نیست؟ آیا انسان حق دارد یک بار ،دو بار ،و چنتد بتار از ختدا
سؤال کند و در نهایت بگوید خدایا من تالر کردم که خطاب تو را بفهمم اما نشد؟ اگر انسان تمام
تالر خود را برای فهم آنهه میگویند احکام خداست به کار گرفت و در نهایت آن را درک نکرد و
باز خداوند فرمود که چه آن را بفهمی و چه نفهمی باید اطاعت کنی ،این سخن ،زور گفتن است و
آیا خدا زور میگوید؟
ازخودبیگانگی سوم زبان دین و معنویت این است کته تقلیتل داده شتود بته زیباییهتای ظتاهری،
ِ
فصاحت ،بالغت ،صوت خوب و غیره .این هم گونهای ازخودبیگانگی است.
چهارمین ازخودبیگانگی زبان دین و معنویت این است که دین و معنویت به مقدسات ،و حرمتت
مقدسات تقلیل داده شود .البته سمبلهای مقدس در ادیان وجود دارند .اما باید توجته داشتت کته
این سمبلها تا آنجا مقدس هستند که معنا میپراکنند .اگر نماد و سمبل دینی خاصیت معنادهی و
الهامدادن نداشته باشد ،یتک نمتاد بتی روح ازخودبیگانته شتده استت .دانشتمندان دیتن شتناس
میگویند سمبل دینی هنگامی مقدس به معنای واقعی است که سمبل و نشتانه باشتد .معناهتای
ژرف استعارهای را به ذهنها تداعی کند؛ وگرنه ازخودبیگانه میشود.
ازخودبیگانگی پنجم این زبان این است که بگویند اگر فالن باورها را داشتته باشتی ،اهتل نجتات
هستی و اگر نداشته باشی ،اهل هالکت .این وضع یعنی تقلیل زبان دینی به باورها.
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ازخودبیگانگی ششم این است که محصوالت دینی به صورت کاالهای مصرفی تولید شود .به این
منظور که مردم به این محصوالت نیاز دارنتد و آن نیازهتا را بایتد برطترف کترد .کتابهتای دینتی،
سخنرانیهای دینی و ...کاالهایی تلقی شوند کته خریتدار دارنتد .در ایتن صتورت زبتان دینتی و
معنوی وسیلۀ تجارت و کاسبکاری میشود که تابع قانون عرضه و تقاضاست!
هفتمین ازخودبیگانگی زبان دینی و معنوی این است که این زبتان فقتط بته انتظتارات و توقعتات
عامۀ دینداران پاسخ دهد و انتظارات و پرسشهای خواص را مغفول بگذارد .در این صورت زبان
دین دچار این خطر میشود که خود را تا سطح افکار و گاهی توهمات عامۀ مردم تنزل دهد و بتا آن
همراهی کند.
اما هشتمین ازخودبیگانگی زبان دینی ،که خطرناکترین هم هستت ،ایتن استت کته از گذشتته و
آیندۀ خود قطع ارتباط کند .قطع ارتباط با گذشته به دو شکل ممکن است اتفاق بیفتد:
من یک آیه یا حدیث ببینم و توجه نکنم کته آنهته گفتته شتده در ارتبتاط بتا چته معناهتایی و در چته
فرهنگی بیان شده و برای پدید آوردن چه معناها و مقاصدی تولید شده است .اگر اینها را در نظتر
نگیرم ،ارتباط متن تولیدشدۀ شتفاهی یتا کتبتی را بتا گذشتتهار قطتع متیکنم؛ گتویی ایتن متتن
خلقالساعه تولید شده است و این برخورد با متن درست نیست .باید توجته داشتت کته ایتن متتن
ً
مثال در هزار سال قبل در شرایطی خاص گفته شده و گویندگان آن معنایی را از طریق گفتتار ختود
تولید کردهاند و آن معنا در خأل تولید نشده و در ارتباط بتا فرهنت آن زمتان و معناهتای دیگتر آن
زمان تولید شده است .وظیفۀ من این است که ببینم فرهن آن زمان و محتویات فرهن آن زمان
و معناها و اعتقادات آن زمان و شرایط دیگر آن کدام بوده است .اگر این کار را نکنم و متن دینتی را
در ارتباط با نظام معنایی گذشته درک نکنم ،با گذشتۀ زبان قطع ارتباط کردهام .این قطع ارتباط بتا
گذشته یعنی خودداری از تفسیر .یعنی جمود کردن در الفاظ که گویی الفاظ خودبه خود چیزی به
ما میگوید و این عین قطع ارتباط با گذشتته استت ،چتون الفتاظ ختود بته ختود چیتزی بته متا
نمیگویند.
ً
و اما قطع ارتباط زبان دینی با آینده؛ این قطع ارتباط چنین اتفاق میافتد که متثال میگتوییم فتالن
حکم شرعی که در فالن آیه یا حدیث آمده همیشه باید اجرا شود .صرفا به این دلیل که در آن آیته و
حدیث آمده است و به این توجه نمیکنیم که عواقب اجرای این حکم چیست؟ با این تلقتی ،در واقتع
ً
ارتباط زبان دینی را با معناهایی که در آینده پدیدار میشتوند ،قطتع متیکنیم .آن معناهتا متثال چنتین
پرسشهاییاند :نتیجۀ اجرای حکم چه شد؟ آیا جلتوگیری از شتیوع جترم اتفتاق افتتاد؟ آیتا عتدالت
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محقق شد؟ آیا امنیت بیشتر بوجود آمد؟ یا اینکه فالن نتتایج ستوء پتیش آمتد؟ و آیتا و آیتا ...ایتن
پرسشها در آیندۀ پ از اجرای حکم مطرح خواهد شد ولی وقتی ما بته آنهتا توجته نمتیکنیم و
میگوییم وظیفۀ ما فقط اجرای حکم است ارتباط زبان دینتی آن آیته یتا حتدیث را بتا آینتده قطتع
میکنیم.
ٰ
مرتضی مطهری در کتاب مرجعیت و روحانیت شیعه ایتن موضتوع را طترح
چند دهه پیش مرحوم
کرده بود که مشکل اصلی سازمان روحانیت در عوامزدگی است .ایشان گفته بود چتون روحانیتت
شیعه از لحاظ معیشت وابسته به مردم عوام است ،ناچار استت از خواستتهها ،افکتار ،و تمتایالت
آنها تبعیت کند و نمیتواند حرف نو بیاورد .چتون عتوام بتا حترف نتو و تغییتر وضتعیت موجتود
میانهای ندارند .اگر امروز ایشان در حال حیات بتود ،متن بته ایشتان متیگفتم :آقتای مطهتری!
مشکل اصلی در جای دیگر است و آن این است که علمای اصول و فقه در حوزههتای علمیتۀ متا
زحمت فراوان کشیده و میکشند تا ارتباط زبان دینی آیات و احادیتث را بتا گذشتته و آینتدۀ آنهتا
قطع کنند و از ایتن راه متانع تفستیر تتاریخی آن آیتات و احادیتث میشتوند و چتون راه تفستیر را
1
میبندند ،نمیتوانند در قلمرو دین سخن نو بیاورند.
شما به همین هیاهوی ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در باب حجاب را ،که در چنتد هفتتۀ
اخیر در جامعه راه افتاده ،نگاه کنید .اگر بخواهیم زبان دینی متا ازخودبیگانته نباشتد بایتد اینطتور
تحلیل کنیم که آیات و احادیث امر به معروف و نهی از منکر در حتوزۀ عمتومی ،خطتاب بته چته
مردمی گفته شده است .در آن وضعیت اجتماعی که آن مردم در آن زندگی میکردند امر به معتروف
و نهی از منکر در حوزۀ عمومی چه نقشی بازی میکرد؟ آنها مردمی بودند که حکومت به معنتای
امروزی آن در میان آنها شکل نگرفته بود .اما در جامعۀ امروزی ما در ایران که سیستم «دولتت ت
ملت» در قانون اساسی آن به رستمیت شتناخته شتده و حتد و حتدود مجتاز و غیرمجتاز در حتوزۀ
عمومی را قانون مصوب مجل معین میکند ،دخالت خودسرانۀ افراد در حوزۀ عمومی با عنوان امتر
به معروف و نهی از منکر چه معنا دارد جز به هم ریختن قانون اساسی؟! این گرفتاریها تا آنجا که به
تئوری مربوط است از قطع ارتباط زبان دینی به گذشته و آیندۀ آن پیدا میشود.
از سخنان خود چنین نتیجه میگیرم که اگتر در جامعتهای زبتان دیتن و معنویتت بته صتورتهای
گوناگون ازخودبیگانه شود که خطرناکترین آنها قطع ارتباط آن با گذشته و آینتده استت ،چنتین
 .1رک :مقالۀ «مدعای فقیهان مبنای علمی ندارد» در وبسایت شخصی صاحب این قلم.
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زبانی «معطوف به قدرت» میشود و زبان معطوف به قدرت به خشونت مشتروعیت میبخشتد و
آن را نهادینه میکند .پیداست چنان زبانی سالمت اجتماعی را تهدید میکند!

فلسفۀ اخالقی تریبت در عصر حاضر
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تربیت ساختن برای آینده است نه تقلید از گذشته
زنان کشورهای مسلمان مشکالت حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارند .بیش از صد سال
است که زنان جهان اسالم به این مسأله آ گاه شدهاند و نهضتهایی هم در این ارتباط به وجود آمده
است .من پایۀ اصلی این محرومیتها و مشکالت را بیش از هرچیز در فلسفۀ تعلیموتربیتت رایتج
در جهان اسالم میدانم .در این جهان ،بنیاد تعلیموتربیت آن است که دختر باید دختر تربیت شتود
و پسر پسر .یک دختر باید طوری تربیت شود که در آینتده یتک زن باشتد بتا همتۀ بتار معنتایی و
ً
مفهومی منفی که واژۀ «زن» در این جوامتع دارد .مشتکل دقیقتا در همینجاستت و متا بتیش از
هرچیز باید به تعلیموتربیتی که در کشورهای مسلمان رایتج استت بیندیشتیم .پایته آنجتا گذاشتته
میشود و نگاه آنجا شکل میگیرد و بسیاری از ایتن محرومیتهتا و مشتکالت در همتین مستأله
ریشه دارند .اما زنان و مردانی که دغدغههای حقوق زن را دارند از فلسفۀ تعلیموتربیتت در دنیتای
موجود و عصر حاضر متأثر هستند .فلسفۀ تعلیموتربیتی که در عصر حاضر مطرح است ،با فلسفۀ
ً
تعلیموتربیتی که عمال در کشورهای استالمی وجتود دارد ،متفتاوت استت .در اینجتا میختواهم،
بهصورت مختصر ،این تفاوت بنیادی را شرح دهم تا معلوم شود مشکل در کجاست .متن معتقتدم
 .1سخنرانی در سمینار «زن و نواندیشی» ،حسینیۀ ارشاد تهران ،تیرماه .9281
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رسیدن به مطالبات فرهنگی ،حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بانوان مسلمان بتدون تغییتر
فلسفۀ تعلیموتربیت موجود امکانپذیر نیست.
تعلیموتربیتی که تا به حال داشتهایم ،بتیش از همته بتر ایتن مستأله تکیته میکنتد کته تنهتا هتدف
پرورردادن استعدادهایی است که در کودک موجود است .تربیت آن است که استعدادهایی که در
وجود کودک است ،چه پسر و چه دختر ،به نحو احسن رشد داده شوند .ایتن تفکتر میگویتد هتر
فرد انسانیت خود را ،بهصورت بالقوه ،درواقع بهصتورت استتعدادهای از پتیش دادهشتده در ختود
دارد و تنها کاری که باید انجام پذیرد رشتددادن و شتکوفاکردن ایتن استتعدادهای موجتود استت.
انسان باید مانند یک گیاه یا حیوان رشد داده شود با این تفاوت که استعدادهای بالقوۀ انستان بتا آن
دو متفاوت است .اما در فلسفۀ تعلیموتربیت معاصر ،انسان را اینگونه نمیبینند .در ایتن فلستفه،
مسائلی بیش از رشددادن استعدادها مطرح است .معنای بسندهکردن به رشد استعدادهای انسان،
انسان گذشته تفتاوتی نتدارد و بنتابراین
انسان امروز و آینده با ِ
در باب تربیت ،آن است که نیازهای ِ
میتوانیم شیوهای را که در سنت گذشته برای تعلیموتربیت داشتهایم ،چه در ستنت دینتی و چته در
سنت غیر دینی ،حفظ کنیم و در آن تغییری ندهیم ،چون استعدادها فرقی نکردهاند .اما اگر فتر
را عو کنیم و بپذیریم که برخالف پرورر حیوانات و گیاهتان ،تربیتت انستان آن استت کته بتا
بهکارگیری استعدادها و درنظرگرفتن نیازهای نوشوندۀ انسانها موجود ویتوهای از کتودک ستاخته
ً
شود که قبال وجود نداشته است .در این صورت موضوع تغییر میکند .آن موجود ویوه ،که در ایتن
مقام از آن سخن میرود ،عبارت است از انسانی که برای زندگی در آینده ساخته میشتود .انستانی
انسان گذشته و حتال،
که برای آینده ساخته میشود باید بتواند انسانیتر زندگی کند یعنی ،نسبتبه ِ
مشکالت کمتری داشته باشد و در یک کالم ،انسان تواناتر و بهتری باشد.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا تربیت بترای آینتده و توانتاتر و بهترشتدن انستان ،نستبتبه
گذشته و حال ،بیقید و بدون معیار انجام میشود؟ آن کسی که میخواهد چنین انسانی تربیتت کنتد
باید معیارهایی برای یک انسان توانا و بهتر برای زندگی در آینده داشته باشد؟ آن معیارها چه چیزهایی
هستند؟ آیا از طبیعت ثابت انسان و استعدادهای عمومی او گرفته میشوند؟ آیا از سنت حتاکم گرفتته
میشوند؟ از نظر علوم جدید مربوط بته انستانشناستی ،بستیار مشتکل میتتوان از طبیعتت ویتا
استعدادهای ثابت انسان سخن گفت .در گذشته معتقد بودند طبیعت ثابت انسان یعنی چند غریتزه و
میل و نیازهای مانند اینها .اما در علوم انسانشناسی جدید ،این تعبیرات معنای روشن و مشخصتی
را که بتوان از آنها بهعنوان پایۀ طبیعت انسان سخن گفت از دست دادهاند .پ  ،گرفتن آن معیارهتا از
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طبیعت ثابت انسان امکانپذیر نیست .در مقام عمل هم تنها توجهکردن به رشد استعدادها و نیازهتای
گذشته برای تربیت انسان تواناتر و بهتر از گذشته کفایت نمیکند .بعضیها برآناند کته ایتن معیارهتا
باید از سنت گرفته شوند ،ولی سنت همین انسانهایی را تحویل داده که هستند .اما فر ایتن استت
ً
که شما میخواهید انسانهای تواناتر و بهتر از گذشته و حتال بستازید پت قطعتا معیارهتای ستنت
ً
کفایت نخواهند کرد .ظاهرا این معیارها باید از تفسیر اخالق در هتر عصتر گرفتته شتوند .کستی کته
تربیت میکند ،بایتد بترای تربیتت معیارهتای اخالقتی داشتته باشتد و انستان جدیتد را بتا استتفاده
از زمینههای انسانی وی (استعدادها) براساس آن معیارهای اخالقی بسازد.
آدمتتی همیشتته بتترای زنتتدگیکردن مشتتکالتی داشتتته و خواهتتد داشتتت ،هتتم مشتتکالت متتادی و
هم مشکالت معنوی .برخالف آنکه فکر میکنیم زندگی آدمتی بستامان استت و عتدهای بتا تخلت
و گناه یا عوامل دیگر این سامان را به هم میزنند ،زندگی انستان از منظتر بیولتوژی ،علتوم اجتمتاعی
و انسانشناستتی و حتتتی الهیتتات و فلستتفه پتتر از مستتأله و مشتتکل استتت .متتا همتته در هبتتوط
زندگی میکنیم ،نه در بهشت .تربیت کمک میکند بتتوانیم ایتن مشتکالت و مستائلی را کته در ایتن
انسان بهتر و تواناتر است.
هبوط داریم گامبهگام کم کنیم و این تعری
ِ
انسان تواناتر و بهتر در هر عصر باید از اصول و ارزرهای اخالق
اشاره کردم که معیارهای تربیت ِ
گرفته شوند .با توجه به اینکه اخالق تنها در صورتی معنا پیدا میکند که انسان را موجتودی «آزاد»
بدانیم ،میتوان گفت که هدف تربیت انستان عبتارت استت از تربیتت یتک موجتود آزاد براستاس
موازین اخالق با بهکارگیری استعدادهای او برای زندگی تواناتر و اخالقیتر در آینده.
بنابر این تعری  ،در مقام تربیت ،نباید انسانها را به انطباق با وضع موجتود دعتوت کترد .تربیتت
نباید انطباقجویانه باشد .مربی باید کودک را موجودی آزاد تلقی کند و در هیچ مرحلهای آزادبودن
خود آزاد»ر را پیدا کند .در ایتن
او را نادیده نگیرد و اجازه دهد او با ارادۀ خود و راهنمایی مربی « ِ
مقام ،این خود °همان ارادۀ آزاد است که خودر ختودر را شتکل میدهتدِ .اعمتال ایتن آزادی از
منظر اخالق البته معطتوف استت بته مرزهتای ِاعمتال آزادی اراده از ستوی دیگتران و ایتن یعنتی
مسئولیت اخالقی .مربی باید به کودک نشان دهد که این آزادی مرز دارد و هرک در برابر دیگران
مسئولیت اخالقی دارد .اینجا یک «خود» تربیت میشود که درواقتع ختودر بایتد تکلتیفش را،
برای رفع نیازهای نوشوندهار و زندگی تواناتر و اخالقیتر از گذشته ،تعیین کند .آیا ما کودکتان را
تربیت میکنیم تا مستقل باشند و خودشان تکلیفشان را در زندگی براساس موازین اخالقتی ّ
معتین
کنند یا کودکان را تربیت میکنیم تا همتان باشتند کته متا میختواهیم یتا حکومتت میخواهتد یتا
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اقتدارگرایان دینی و ...میخواهند؟ کودک نیازمند کمککار و مشاوری است تتا همتراه او بتوانتد
نیازهای خودر را با موازین اخالقی تأمین کند ،نه اینکه کسی او را چنان بسازد که سازنده مایتل
است چنان باشد.
متأسفانه فلسفۀ تعلیموتربیت موجود در کشورهای اسالمی ،در خانوادهها در مؤسسات دولتتی ،آن
است که کودک همان بشود که سنت یا بزرگترها یا حکومت میخواهنتد ،نته آنکته میتوانتد در
زندگی روی پای خود بایستد و تصمیم بگیرد و انتخاب کند و تواناتر و بهتتر از گذشتتگان در حتل
مشکالت مادی و معنوی خود موفق گردد .در این باب ،مظلومیت دختران بسیار بیشتتر از پستران
است .مشکل اصلی اینجاستت کته ،در جامعتهها و جتوامعی مثتل جامعتۀ متا ،پتدران و متادران
میخواهند از دختران موجوداتی تربیت کنند که خودشان میخواهند یتا عترف و ستنت جامعته و
حکومت میخواهد .البته این مشکل دربارۀ پسران هتم وجتود دارد ،ولتی دختتران بیشتتر بتا ایتن
مشکل روبهرو میشوند و اینجاست که این مسأله شکل میگیرد که دختر دختر است و پسر پسر؛
مرد مرد است و زن زن است با حقوق متفاوت و باالخره تبعیض جنسیتی! و اینکه پسر را پسرانه و
دختر را دخترانه باید تربیت کرد.
ً
در جامعۀ ما شخصیت دختربههها عموما طوری شکل میگیرد که پ از بزرگشدن باید خیلتی
زحمت بکشند تا خودشان را از بار گذشته خالص کنند و بشوند انسان خودمختتار و اخالقتیای
که خود تصمیم میگیرد و انتخاب میکند .اینکه ما دلمان میخواهد فرزندانمان در زنتدگی درستت
و اخالقی تصمیم بگیرند ربطی به این ندارد که تصمیمگیری را به آنهتا تحمیتل کنتیم ،آنهتا را بتا
تبعیض بزرگ کنیم و از آنها دختر یا پسر بسازیم .نتیجۀ این تربیت آن است کته انستانی توانتاتر و
اخالقیتر از انسانهای گذشته تحویل جامعه داده نمیشود .بستر حقوقی ،اقتصتادی و سیاستی
هم از این گونه تربیت متأثر میشود و موجب میشود دختران و زنان رنج و محرومیتت بیشتتری را
تحمل کنند .در جوامع مسلمان ،این تربیتهای نتامطلوب متأستفانه بیشتتر رنت دیتن بته ختود
گرفتهاند .گفته میشود این دین است که دعوت میکند پسر را پسر و دختر را دختتر تربیتت کنتیم.
البته قرائت سنتی از دین نیز همین را میگوید.
اما آنهه نام دین به خود گرفته باید مورد نقد قرار گیترد ،همتانطور کته ستایر چیزهتا متورد نقتد و
بررسی قرار میگیرند .نقد به معنای بدگویی و عیبجویی نیست .اگتر در اعصتار گذشتته قرائتت
سنتی از دین °اخالقی تلقی میشده و اکنون دیگتر اخالقتی نیستت ،بایتد آن قرائتت را تغییتر داد.
نمیدانم این تفکر از کجا آمده که همۀ علوم نیازمند نقد و تهذیب هستند جتز علتوم دیتن کته بایتد
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همینطور که هستند باقی بمانند .علوم دینی را مانند همۀ علوم دیگر ما انسانها به وجود آوردهایتم
و با آن زندگی میکنیم .به همین دلیل باید آن را نقد و تجدید کنیم .در این صورت است که احکتام
و عرف دینی ما تغییر خواهد کرد و اصالح خواهد شد .باید مسئلۀ قرائتهتای مختلت از دیتن را
جدی گرفت .با حفظ و تسلط قرائت سنتی و رسمی از دین اسالم که در جامعۀ ما بیشتتر ین روا
و نفوذ را دارد و بدون وقفه و با وسایل ممکن ،مسلمانان را فقط به بازگشت به گذشته و یتا مانتدن
انسان تواناتر و اخالقیتر برای زندگی در آینده
در حال دعوت میکند و کاری به آینده ندارد ،تربیت ِ
ممکن به نظر نمیرسد .البته ،در جوامع مسلمان ،زنان باید بیش از متردان خواستتار روا و نفتوذ
قرائت جدیدی از دین باشند.

ده اصل برای صلح پایدار جهاین

1

ده اصل برای صلح ممکن است مقداری نامأنوس بته نظتر برستد .منظتور متا از صتلح ،صتلح در
جهان است نه صلح در داخل یک کشور و یا صلح گروههایی بتا یکتدیگر .امتروز در دنیتا مستئلۀ
مهمی به نام صلح جهانی مطرح است .مدتهاست که تفکر متا محتدود بته کشتور خودمتان شتده
است و بهخصوص در بین اهل فکر کم دیده میشود به مسائلی که در سطح جهتان استت بپردازنتد.
تصور غالب این است که مسائل جهان به ما ربطی ندارد و ما باید به مصالح و منافع جامعۀ خودمتان
بیندیشیم .محدودشدن تفکر ما موجب غفلت ما از مسائل مهم جهانی استت بتدون اینکته توجته
داشته باشیم این مسائل در سرنوشت ما بسیار اثرگذار است.
هروقت در کشور ما مسائلی مانند حقوق بشر ،حقوق مساوی زنتان و متردان ،مستائل اقلیتهتا،
ً
آزادی دین و بیان و دموکراسی مطرح میشود ،معمتوال زاویتۀ دیتدمان محتدود میشتود .بتا ایتن
مسائل یا برخورد فلسفی میکنیم یا برخورد فقهی و یا اخالقی و از این مسأله غافل هستیم که این
مسائل ابعادی دارد که اگر مهمتر از اینها نباشد ،حداقل همسطحشان است.
امروزه ،براثر جهانیشدن شیوههای زندگی ،همۀ انسانها یک خانوادۀ واحد شدهاند .یتک ستری
مسائل هم در سطح جهان مطرح است که مقدمات زندگی صلحآمیز انسانها در دنیتا بتا یکتدیگر
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محسوب میشود .حقوق بشر ،مسائل اقلیتها و عدالت اجتماعی مستائلی هستتند کته اگتر بته
آنها توجه نشود ،ملتها نمیتوانند در صلح و مسالمت زندگی کنند .وقتی دنیا نمیتواند در صتلح
و مسالمت زندگی کند ،ما هم از نزاعهایی که در دنیا هست و پابهپا خواهد شد بهرۀ منفتی ختود را
خواهیم برد و میبریم .گرفتاری در جامعۀ ایران بیشتر از پارهای از کشورهای اسالمی دیگر است.
پارهای از کشورهای اسالمی ،بهدلیل تبادالتی که با دنیتا دارنتد ،کمتتر ایتن نقتص را دارنتد وقتتی
نواندیشان آنها دربارۀ این مسائل مینویسند به بعد جهانی این موضوعات نیز توجه دارنتد .بترای
اینکه وارد بحث شوم اول یک مقدار دربارۀ صلح صحبت میکنم.
تاریخ نشان میدهد که جن ها مقدمۀ فتوحات و گسترر امپراتوریها بتوده استت .هرقتدر کته
میتوانستند امپراتوری را گستترر میدادنتد و جتایی هتم کته نمیتوانستتند صتلح میکردنتد .در
برههای از زمان ،بهخصوص در مسیحیت مفهومی به نام «جن عادالنه» مطرح شد .بعدها این
مفهوم در میان مسلمانان هم رایج شد ،بهگونهای که برای توجیه مسئلۀ جهتاد همتین واژههتا را بته
کار میبردند .اما جن عادالنه چه بود و چه تعریفتی داشتت؟ جنت عادالنته وستیلهای بترای
رسیدن به یک سری مقاصد سیاسی و ابزار تحقق آنها بود.
در قرن نوزدهم ملتهای اروپایی شکل پیدا میکنند و در میان آنها جن هایی صتورت میگیترد
که در این جن ها باز هم مفهوم جن عادالنه و همینطور صلح مطرح میشود .معنای صلح در
این فرازها این است که یک جنگنده و حاکم با یک جنگندۀ دیگتر صتلح میکنتد .در ایتن برهته،
کسی فکر نمیکند که چه علل و عواملی باعث جن و صلح میشود؛ نته جنت بتهعنوان یتک
ابتال و شر مطرح است و نه صلح بهعنوان یک ضرورت .اما در قترن بیستتم و بتا پیتدایش جنت
جهانی اول و دوم آشکار میشود که جن شر است و زندگی انسانی را تهدیتد میکنتد ،چتون در
این جن ها سالحهایی پیدا شد که قابل مقایسه با سالحهای قترون گذشتته نبتود .بتدینترتیب،
تقسیم جن به عادالنه و غیر عادالنه نیز معنای خود را از دست داد .صلح هم به این معنا کته دو
حاکم و فرمانده با هم صلح میکنند معنای خود را از دست داد ،چون سرنوشت همتۀ انستانها بتا
صلح گره خورد.
نکتۀ دیگر این است که پیدایش سالحهای اتمی بهطور کلی قضتاوتها دربتارۀ جنت و صتلح را
عو کرد .براثر خطرات بسیار گسترده و ویرانگر این سالحها این موضوع مطترح شتد کته بایتد
آنها را نابود کرد .مقداری هم در این وادی پیشرفت حاصل شد ،اما درنهایت به بنبستت ختورد.
بعد این بحث شکل گرفت که ما باید به علل پیدایش سالحها توجته کنتیم ،نتابودکتردن ستالحها
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کافی نیست .پیدایش سالحهای اینچنینی معلول و نشانۀ یک بیماری و نابهسامانی استت و تنهتا
با ازبینبردن آنها مسأله حل نمیشود .متفکران دنیا به این نتیجه رستیدند کته ایتن سیاستتهای
غلط است که باعث پیدایش این سالحها میشود .بنابراین ،تأمالت بر روی این متمرکتز شتد کته
سیاستهای انسانی و سیاستهای غیر انسانی چیست .عاقبت به این نتیجه رسیدند کته هرقتدر
همکاری میان ملتها ،برای انجام وظای مربوط به حلکردن مسائل و مشکالت زندگی بشتر در
دنیای امروز ،بیشتر شود به همان اندازه نیاز به سالح کمتر میشود.
اینجا منظور دیدگاههای اخالقی و یا احساسی نیست ،بلکه این پرسش مطرح استت کته چگونته
میتوان با تحلیلهای عقالنی انسانها را قانع کترد کته همکتاری بینالمللتی بترای تحقتق صتلح
ً
ضرورت دارد و اگر این توافق در عرصۀ بینالمللتی محقتق نشتود ،مطمئنتا مستابقۀ تستلیحاتی و
تهدیدهای متقابل ره به جایی نمیبرد و پندهای اخالقی هم به جایی نخواهد رسید.
هشت سال قبل ،جمعیتی متشکل از مسلمانان و مسیحیان به دعوت مؤسسۀ عالی سنت گابریتل
در اتریش (وین) دور هم گرد آمدند تا عمدهترین اصول برای نزدیکشدن انستانها بته یکتدیگر و
پایههای صلح پایدار جهانی را بررسی و گردآوری کنند .این جلستات ،در ایتن متدت ،هفتت بتار
تشکیل شد و اینجانب یکی از اعضای ثابت آن بودم تا اینکه چند متاه پتیش نشستتی در اتتریش
برگزار شد و آخرین بیانیۀ این جمعیت بهصورت رسمی منتشر شد .در این بیانیه ،که به امضتای ده
نفر رسید ،ده اصل صلح تدوین شد و هریک از امضاکنندگان متعهد شدند که ایتن ده اصتل را در
کشور خود معرفی و ترویج کنند .بیان و شرح این اصول چنین است:

اصل اول
صلح پایدار جهانی بدون عدالت و عدالت بدون صلح پایدار جهانی قابل تحقق نیست .این اصتل
ناظر به کسانی است که یا فقط از عدالت در دنیا حرف میزننتد و یتا فقتط از صتلح .درحتالیکته
نمیشود خواهان عدالت بدون صلح بود و همینطور صلح بدون عدالت .بهطور مثال ،نمیتوان از
فلسطینیها صلح خواست بدون توجه به عدالتی که باید در آنجا رعایت شود و نمیتوان در جتای
دیگری از کسانی عدالت خواست بدون اینکه همراه با صلح باشتد .عتدالت بتدون صتلح بته ایتن
معناست که من میخواهم به زور شمشیر عدالت را اجرا کنم .صلح و عدالت از همدیگر غیرقابتل
انفکاک هستند.
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اصل دوم
صلح پایدار جهانی در جهانی که نابرابری های اجتمتاعی و فقتر و گرستنگی در آن وجتود
دارد محقق نمیشود.
انسانها زمانی به هم نزدیک میشوند که فاصلهها از میان آنها برداشته شود .تا فقر و گرستنگی و
نابرابریهای اجتماعی و خودی و ناخودی و رانتخواری هست و کسانی میتوانند همه کار کنند
و کسانی نمیتوانند هیچ کاری بکنند ،انسانها به هم نزدیک نمیشوند ،چتون کستی کته در فقتر
شدید به سر میبرد نسبتبه کسی که در رفاه شدید به سر میبرد بغض دارد .وقتی کسانی با ثروتی
که در دست دارند سرنوشت دیگران را به دست گرفتهاند و بته آنهتا اعتنتا نمیکننتد ،صتلح قابتل
تحقق نیست .این موضوع تنها به اتفافات داخلی کشورها مربوط نیست .در عرصۀ بینالمللی هتم
ً
همینطور است چراکه در عرصۀ جهانی مثال اگر کشوری بخواهد منویات خود را بتا ثتروت ختود
تحمیل کند ،صلح اتفاق نمیافتد.

اصل سوم
ّ
صلح پایدار جهانی بدون رد مطلق خشونت قابل تحقق نیست .منظور از خشونت مطرود اجترای
قانون نیست ،بلکه اجرای مقاصد سیاسی با تمسک به زور است .هیچ صلحی بتدون ّرد قتاطع و
مطلق خشونت در دنیا امکانپذیر نیست و با ِاعمال خشونت انسانها بته هتم نزدیتک نمیشتوند،
ً
مخصوصا اگر ِاعمال خشونت به نام دین انجام شود .این ِاعمال خشونت انسانها را بیشتتر از هتم
دور میکند.
اصل سهارم
صلح پایدار جهانی بدون بهرسمیتشناختن حرمت درونی و ذاتی همۀ اعضای ختانوادۀ بشتری و
بدون وجود یک سیستم حقوقی ،بهعنوان تضمینکننده حقوق بشر ،تحقق پیدا نمیکند.
در این اصل از نزدیکشدن انسان به انسان سخن میرود نه از نزدیکشدن مسلمان به مستلمان و
مؤمن به مؤمن .این دو مسأله با هم فرق دارد .صلح جهانی به معنای نزدیکی انسان بته انستان بته
ماهو انسان است .پیروان هیچ دینی نمیتوانند پیروان ادیان دیگر را با زور بته دیتن ختود درآورنتد.
ً
باید انسان بهواسطۀ انسانبودنش حرمت داشته باشد .یک حقوق بشر متافیزیکی ،که متثال بترای
مسلمانان حقوقی بیشتر از غیتر مستلمانان قائتل استت ،بته صتلح منجتر نمیشتود .در یکتی از
کتابهایم توضیح دادهام ،حقوق بشری که برخی از آن سخن میگوینتد بینالمتؤمنین استت ،امتا
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صلحی که در جهان باید رخ دهد بین ابنای بشر است .در این صورت نمیتوان گفت ما مستلمانان
بیشتر حق داریم .وقتی اینگونه میگویند ،انسانها به هم نزدیک نمیشوند .اگر بپتذیریم کته ایتن
مقدمات درست است ،نمیتوان از موازین آن تخل کرد .اگر مراعات کامل اعالمیۀ حقتوق بشتر
وسیلۀ تحقق صلح در دنیاست که هست ،پ باید از آن حمایت کنیم .تحقق صتلح نیتاز بته یتک
سیستم حقوقی در داخل کشورها دارد ،نه پند اخالقی .پند اخالقی و تضمین حقوقی بتا یکتدیگر
ً
تفاوت دارد .ما معموال پند اخالقی میدهیم ،اما اگر این پندها بیفایده باشند ،بایتد یتک سیستتم
حقوقی وجود داشته باشد که این سیستم حقوق افراد را در هر جامعهای تضتمین کنتد؛ سیستتمی
که برمبنای حقوق بشر تعیین شده باشد.

اصل پنجم
صلح پایدار جهانی به وجود نمیآید مگر اینکته بنیادهتای کثرتگرایتی اجتمتاعی بته رستمیت
شناخته شود.
کثرتگرایی در تفکر ،کثرتگرایی در وجدانها و آزادی دینی باید به رسمیت شتناخته شتود وگرنته
انسانها به هم نزدیک نمیشوند .چارچوبهای قانون اساسی کشورها بایتد در درجتۀ اول متردم
خود کشورها را به هم نزدیک کند .هر فردی به گونهای فکر میکند .ممکن است متن طترز تفکتر
دینتتی کستتی را درستتت نتتدانم ،امتتا بایتتد تفکتتر و عقیتتدۀ او را بتته رستتمیت بشناستتم .معنتتی
بهرسمیتشناختن این است که فرد امکان بیان و انتشار عقیدۀ خود را داشته و مخالفان نیز امکتان
نقد آن را داشته باشند .برخی ،در جامعههای مسلمان ،عوامل حکومتها مینویسند یا میگوینتد
که فردی را مجبور به تغییر دین نمیکنیم .درحالیکه آزادی دین به این معناست کته اگتر کستی در
دین با تو تقابل داشت ،در عرصۀ سیاسی نباید با شما تفاوت داشته باشد .اینکه ما شتما را مجبتور
به تغییر دین نمیکنیم به معنای آزادی دین نیست .آزادی دین به این معناستت کته دیتن هتیچکت
باعث محرومیت او از مشارکتهای سیاسی و اجتماعی نشود.

اصل ششم
در اینجا منظورمان از گفتوگو اهمیت مییابد .گفتوگو باید به این منظور اتفاق بیفتد کته آ گتاهی
همۀ طرفهای گفتوگو دربارۀ مسئولیتهایشان ،برای حل مشکالت بشریت ،عمق پیدا کنتد نته
اینکه حقیقت مشخص شود.
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متأسفم از اینکه برخی «گفتوگو» را به معنای روشنشدن حقیقت به کتار میبرنتد .دیتالوگی کته
امروز در دنیا مطرح است برای حل مشکالت است نه اینکه معلوم شود که تو حقیقت میگویی یتا
من .گفتوگو برای ممکنساختن نزدیکشتدن انستانها بته یکتدیگر استت بتهمنظور احستاس
مسئولیت بیشتر در حل مشکالت همۀ بشریت.

اصل هفتم
هیچ صلح پایداری بدون آمادگی بترای حتل مستالمتآمیز نزاعهتا و جلتوگیری از نزاعهتای آتتی
محقق نمیشود.
مقصود از حل نزاع این است :کسانی که در کنار هم برای حل مشکالت مینشینند آمادگی ایتن را
داشته باشند که ،بهصورت صلحآمیز و به گونهای که نفع همه در آن باشد ،مشکل را حل کننتد نته
آنکه ببینند زور چهکسی بیشتر است.

اصل هشتم
صلح پایدار جهانی به وجود نمیآید مگر اینکه تعلیموتربیت براساس ارزرهای عتالی انستانی و
دینی شکل گرفته باشد ،نه براساس تقلید و سنت.
پدر و مادری که فرزند خود را تربیت میکنند و یا حکومتی که برنامههای آموزشی مینویستد چته
نگاهی به مسئلۀ آموزر دارند؟ آنها تالر میکنند که اصول آموزر براساس سنتهای خودشان
باشد .حال آنکه چیزی که انسانها را از هم دور میکند اصرار بر ستنتهای گذشتته استت .ایتن
مصداق همان آیات قرآن است که در آن میگویند ،چون پدران ما اینگونه بودهاند ما هم باید از آنان
تبعیت کنیم .یک بار که در حسینیۀ ارشاد دربارۀ «نواندیشی دینی و مستئلۀ زن» ستخنرانی کتردم،
گفتم که فلسفۀ تربیت در عصر حاضر ساختن برای آینده است ،نه تقلید از گذشته .امروز متا بایتد
فرزندان خود را تربیت کنیم برای اینکه در آینده انسانیتر و با مشکالت کمتر زندگی کننتد .معنتای
تربیت این نیست که ببینیم پدران ما در گذشته ما را براستاس چته ستنتهایی تربیتت میکردنتد و
حاال ما هم فرزندان خود را آنگونه تربیت کنیم .ما باید چشمان فرزندان خود را بته آینتده بتاز کنتیم تتا
فرزندانمان نگاه مثبت به همۀ انسانهای دنیا داشته باشند ،نه اینکه بریده از انستانهای دیگتر و فقتط
در کنار همکیشان خود باشند .متأسفانه ما فرزندان خود را برای زنتدگی در جهتان تربیتت نمتیکنیم،
بلکه برای زندگی در کشور خود تربیت میکنیم و آن هم در دایرۀ محدودی از فرهن هتایی کته در
کشور وجود دارد .باید فرزندان خود را به گونهای تربیت کنیم که سعۀ صدر داشته باشند .اینگونته
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دلهای انسانها به هم نزدیک میشود .ما باید فرزندان خود را به گونهای تربیت کنتیم کته توانتایی
این را داشته باشند که در هر شرایطی و در هر جای جهان درست تصمیم بگیرند.

اصل نهم
صلح پایدار جهانی تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه زنان در همۀ ساحتهای زندگی انستانی حضتور
و حقوق مساوی داشته باشند.
تا زمانی که در زنان ح محرومیت وجود دارد ،صلح پایۀ محکمی پیدا نخواهد کرد .اگتر داختل
یک خانواده یک خانم احساس کند که تبعیض وجود دارد ،اساس این زندگی خانوادگی نمیتوانتد
بر عشق و عالقه باشد .در زندگی اجتماعی و سیاسی هم اگر زنان احساس کنند تبعیض هست و
نمیتوانند با همۀ توان به مشارکت اجتماعی و سیاسی بپردازند ،آن جامعه براستاس صتلح استتوار
نخواهد بود .این کافی نیست که ما فقط محاسبات فقهی داشته باشیم و بگوییم در این محاسبات
فقهی بانوان چه مقدار سهم دارند .یک چیز خیلی مهم هم مطرح است .نیمتی از انستانها بتانوان
هستند و در آنها آ گاهیهای زیادی ایجاد شده است .برای حل مشکالت بشریت این دو جتن
باید با هم به تعاون و تعامل برسند و این کار با تبعیض میسر نیست .در غیر این صتورت صتلح در
زن امروز ،بهلحاظ خواستتهها و تواناییهتا ،غیتر از زن 422
جوامع و جهان تحقق پیدا نمیکندِ .
سال پیش است .من در حسینیۀ ارشاد که صحبت میکردم یکی از خانمها گفت« :مگتر در دوران
زن آن روز
زن امتروز ِ
پیامبر اکرم گفته نمیشد که بهتر است زن از خانه بیرون نیایتد؟» متن گفتتمِ ،
زن آن روز اگر از خانه بیرون میآمد ،چه کاری میتوانست بکند؟ آیا پارلمان و وزارتخانه
نیستِ .
بود؟ مدرسه و دانشگاه و کارخانه بود؟ باید دید اینکه گفته شده زنان بیترون نیاینتد در چته شترایط
تاریخی گفته شده است.

اصل دهم
صلح پایدار جهانی به وجود نمیآید مگر اینکه بهصورت مناستب و شایستته حقتوق اقلیتهتا بته
رسمیت شناخته شود.
بهرسمیت شناختهشدن حقوق اقلیتهتا بته ایتن معناستت کته اقلیتهتا بتواننتد ختود را تکامتل
ببخشند؛ یعنی بتوانند شکوفا شوند و فرهن خود را شکوفا کنند .به آنها نگوییم که اگر فرهنت
خود را شکوفا کنی ،با فرهن من تعار پیدا میکند چون ممکن است منطق تو قویتر باشتد و
منطق من ضعی تر و درنتیجه من مغلوب شوم.
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مسلمانان و حقوق بشر
سالم عر می کنم خدمت حاضران گرامی ،استادان عزیز ،دانشجویان گرامتی ،خانمهتا و
آقایان و خرسندم از اینکه توفیق پیدا شد بیایم امروز در خدمت شما و در محفلتی صتمیمانه
درباره موضوعی صحبت کنم که بهنظر من در شرایط فعلی کشور ما و نیز شرایط فعلی منطقه
و جهان یکی از مهمترین موضوعات است که باید مورد توجه عمیق ما قرار بگیرد و متأسفانه
توجه به این موضوع مهم از صحنه بیرون رفته و مورد غفلت قرار گرفته و آن موضوع «حقوق
بشر» است.
در پیشنهاد دوستان عنوانی که ّ
معین کرده بودند این بود« :اسالم و حقوق بشر» یتا «حقتوق
بشر در اسالم» .من به دوستان گفتم به دالیلی که توضیح خواهم داد این تعبیترات ،تعبیترات
درستی نیست و از اول ذهن ما را از هویت این مسأله منحرف میکند .تعبیر درستت در ایتن
مسأله این است« :مسلمانان و حقوق بشر» .ما باید به این موضوع بپردازیم و طترز صتحیح
طرح مطلب این است و چون اگر از اول عنوان را طوری انتختاب بکنتیم کته متا را در مستیر
نادرست قرار بدهد نخواهیم توانست یک بحث رورمند تحت آن عنوان غلط دنبتال کنتیم.
فرصت محدود است و من فکر متیکنم بایتد ستعی کتنم در یتک ستاعت همته آنهته را کته
یادداشت کردهام در اینجا بگویم اما آنهه توان گفتنش هست بیان چند موضوع اساسی استت
که به این بحث «مسلمانان و حقوق بشر» ارتباط پیدا میکند .شما اینها را به عنتوان چنتد
موضوع اساسی نگاه کنید ،نه کلیه آنهه تحت عنتوان «مستلمانان و حقتوق بشتر» میتتوان
1

 .1متن ویرایش شده سخنرانی در دانشگاه هرمزگان در تاریخ  22اردیبهشت ماه 1199؛ تاریخ نشر اینترنتی 29 :آذر .1199
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گفت .چون آنهه تحت این عنوان میتوان گفت طی جلسههای متعدد باید مطرح شتود و در
یک جلسه نمیشود آن را بیان کرد .اما موضوعات اساسیای هست که متن آنهتا را عنتوان
میکنم و هر کدام از شما عزیزان اگر فرصت کردید این موضوعات را دنبال کنیتد و میتوانتد
خودتان مطالعاتتان را در این زمینه تکمیل کنید.
 .1چرا باید بحث حقوق بشر را مطرح کرد و این اولتین مستأله استت .طترح ایتن بحتث در
حقیقت یک عمل سیاسی است ،در واقع متا امتروز اینجتا داریتم یتک کتار سیاستی انجتام
میدهیم که طرح میکنیم بحث حقوق بشر را .برای اینکه طرح بحث حقوق بشر ،طرح بحث
آزادی و عدالت است ،پایههای اصلی حقتوق بشتر ایتن دو مطلتب استت ،مطالبتۀ آزادی و
مطالبۀ عدالت برای انسانها.
به این ترتیب در واقع آنهه که به سیاست متا ،زیستتن اجتمتاعی متا و آزادانته زیستتن متا و
عادالنه زیستن ما ارتباط پیدا میکند ،ما در اینباره داریم بحث میکنیم و این بحث سیاستی
است و من به شما دوستان عر میکنم که بحثهای سیاسی یکی از مهمترین بحثهتا در
زندگی انسان عقالنی و اخالقی است .چتون بحثهتای سیاستی هتدفار ایتن استت کته
میپرسد سازمان سیاسی و اجتماعی انسانی چگونه باشد .این را میخواهد پاسخ بدهد :اگر
سازمان سیاسی اجتماعی شایسته انسان وجود نداشتته باشتد مطمتئن باشتید کته در چنتان
جامعهای سخن از معنویت و دین گفتم و از اسالم گفتن هم بته جتایی نمیرستد ،تقتدم دارد
بحثهای این گونهای سیاسی به بحثهای معنوی ،دینی ،اسالمی .تقدم آن هم از ایتن بتاب
است که ما تا یک سازمان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شایسته انسان نداشته باشیم ،دین
ما ،معنویت ما هم ملعبه انحرافهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میشود ،در ایتن شتما
تردید نکنید ،تجربهها هم همین را نشان میدهد.
ً
پ این بحث را اوال به این جهت مهم میشمارم که در شرایط کنونی جامعۀ متا و منطقته و
جهان بحث آزادی و عتدالت دو بحتث بستیار مهتم استت کته اعالمیته حقتوق بشتر بته آن
ً
میپردازد .من از دوستان خواستم همه متن این اعالمیه را قبال اینجا بخواند که وقتت اجتازه
ً
نداد همه آن خوانده شود .ولی آن بتانوی گرامتی کته آن را خواندنتد تقریبتا مهمتترین متود و
بحثهای آن را خواندند .به اضافه آن مقدمهای که خواندند از خود همان حقوق بشر تا یک
ً
حضور ذهنی پیدا بشود .ممکن است بسیاری از شما آقایان و خانمها اصال در ذهنتان نباشد
که این موادی که در اعالمیه حقوق بشر هست چیست .خواستم او یتک حضتور ذهتن پیتدا
ً
کنید تا معلوم شود ما اصال میخواهیم درباره چه موضوعاتی بحث کنیم.
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 .2امروز در سراسر جهان این دو مطالبه آزادی و عدالت را دنبتال میکننتد؛ در تظاهراتهتا
میبینیم ،در انتخاباتها میبینیم ،در شوررها میبینیم ،در تجلیتات گونتاگون ایتن مطالبته
آزادی و عدالت را میبینیم .و متیبینیم کستانی و گروههتایی کته ایتن دو موضتوع را مطالبته
میکنند ،بیش از هر چیز روی همین اعالمیه حقوق بشر ستال  1917تکیته میکننتد .چتون
تجربه نشان داده در این دههها ،آنهه باید روی آن دقیق شد و مکرر هم تأکید کرد همین سی
ماده است .اگر بهجد گرفته شود و اجرایی شود این سی ماده ،بسیاری از مشکالت مربوط به
آزادی و عدالت حل خواهد شد .این را تجربه نشان میدهد و بیخود نیست که همه استتناد
میکنند به اعالمیه حقوق بشر .چون کارآمد و کارساز است این اعالمیه و دقیق تنظیم شتده
و به تجربه روشن شده که باید روی اینها تأکید کرد .باید روی این اصول و مواد تأکید کرد.
حاال چه کسی اجرا میکند و چه کسی اجرا نمیکند این یک مستأله دیگتری استت .اینکته
کشورهایی بازیهه قرار دادند این مسأله حقوق بشر را برای فشار به این و فشار بته آن ،یتک
مسأله دیگر است .اما به صورت منطقی آنهه در این مواد هست و در این اعالمیه هست این
است که باید روی آن تکیه شدید بشود.
 .1موضوع سوم این است که رور صحیح طرح این بحث چیست؟ در یک جامعه اسالمی،
در جامعهای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدهند ،در عرص حاضر این بحث چگونه
باید مطرح بشود؟ آیا این بحث تحت عنوان «استالم و حقتوق بشتر» و یتا «حقتوق بشتر در
اسالم» باید مطرح شود؟ من هر دو را نادرست میدانم .هیچ کدام از این نوع طترح عنوانهتا
درست نیست ،چرا؟ برای اینکه حقوق بشر حقوق انسان است از آن نظر که انسان استت ،از
آن نظر که بشر است ،نه از آن نظر که مسلمان است ،یهودی است ،بتودایی استت ،مستیحی
ً
است ،اصال دین دارد یا ندارد؟ حقوق بشر حقوق بشر است از آن نظر که بشتر استت ،قطتع
نظر از عقایدر ،قطع نظر از دینی که پیروی میکند ،معنتای حقتوق بشتر ایتن استت .اگتر
ً
نخواهیم تحریفی در معنای حقوق بشر ایجاد کنیم باید به این مسأله دقیقا توجته کنتیم .امتا
وقتی ما میگوییم حقوق بشر در اسالمی ،میدانید معنایش یعنی چته؟ یعنتی استالم دربتاره
حقوق بشر چه میگوید ،یعنی ما هویت حقوق بشر را تحری میکنیم ،نمیخواهیم حقتوق
بشر را از آن نظر که بشر است تعری کنیم ،میگوییم اسالم درباره حقوق بشر چه میگویتد.
به این جهت این تعبیر غلط است ،حقوق بشر را از آن نظر که حقوق بشر است ،ختود بشتر
ً
تعری میکند ،اصال معنای حقوق بشر این است به لحاظ فلسفه سیاسی ،بته لحتاظ علتوم
سیاسی و به لحاظ فلسفه حقوق .حقوق بشر وقتی شما گفتید تعریفش مال خود بشر است،
حقوقی است که بشر برای خودر معین میکند .این حقوق بشر است .اما شما وقتی گفتید
«حقوق بشر در اسالم» معنایش این میشود که ما به متون اسالمی دست اول مراجعه کنیم و
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ببینیم دربارۀ حقوق بشر که بشر در عصر حاضر برای خودر تعری کرده ودر کتب اسالمی
چه هست؟ این نادرست است ،چون در آن عصر که اسالم ظهور کرد بشر برای خود حقوقی
را که امروز تعری کرده تعری نکرده بود و اعالمیته حقتوق بشتر وجتود نداشتت تتا متتون
اسالمی درباره آن نظری ابراز کنند .حاال نوبت میرسد به اینکه ببینم اگر این بشر مستلمان،
یهودی ،بودایی و  ...آن تعریفی را که این بشتر از حقتوق ختودر بترای ختودر در عصتر
حاضر ،آیا دین او مخالفت میکند از مطالبه این حقوق؟
 .1موضوع چهارم ما این است که باید توجه کنیم به اینکه نیاز بشتر تنهتا دیتن نیستت ،تنهتا
معنویت نیست .بشر از آن نظر که بشر است تنها با دین و معنویت زنتدگی نمیکنتد ،دیتن و
معنویت یکی از نیازهای بشر است از آن نظر که بشر استت .وقتتی روانشتناسها نیازهتای
انسان را از آن نظر که انسان است معین میکنند ،در آنجا به نیاز هر فترد انستان بته معنویتت
اشاره میکنند تحت عنوان «نیاز به حقیقت» .یکی از روانشناسهای معروف قرن بیستم که
روانشناس انسانگرایی است آقای آبراهام مازلو استت .از او یتک لیستت معروفتی هستت
درباره نیازهای بشر .او از نیازهای رفع نقص و نیازهای رشد ستخن میگویتد .در نظتر وی
ِ
نیازهایی که مربوط به رشد یافتن انسان است« ،نیاز بته حقیقتت» استت ،انستان بته دنبتال
حقیقت است و میخواهد به حقیقت برسد ،در جستجوی حقیقت است ،نیازهای معنتوی و
دینی انسان تحت عنوان نیاز به حقیقت مندر است .اما در کنار ایتن نیتاز انستان ،نیازهتای
بسیار دیگری هم هست .زندگی انسانی باید آنهنان زندگیای باشد که همته آن نیازهتا را کته
نیازهای اساسی انسانی است تأمین کند .نیاز به عدالت و نیاز به آزادی هم دو نیاز مسلم برای
هر فرد انسان است از نظر مازلو .اینکه شتقوق ایتن آزادی و عتدالت چیستت ایتن را همتین
اعالمیه حقوق بشر معین میکند .در این اعالمیه حقتوق بشتر ،آزادی بیتان ،آزادی عقیتده،
آزادی تفکر ،آزادی اجتماعات ،آزادی تشکیالت و نیز عدالت و فروع و حقوق انسان اشتاره
شده است .انسان میخواهد در تجربه ستم زندگی نکند .در اینجا البته میدانید میان فالسفۀ
اخالق یک اختالف نظر است و آن این است که آیا مصداق عدالت را میشتود تشتخیص داد
که این عمل عادالنه است یا نه؟ مصداق عمل عادالنته را نمیشتود تشتخیص داد ،مصتداق
عمل ظالمانه را میشود تشخیص داد .میشود با قاطعیت گفت این عمتل ظالمانته استت و
درصدد اعترا به آن برآمد ،اما نمیشود با قاطعیت معین کرد که فالن عمل مصداق عمتل
عادالنه است .کار ما این است که همیشه اعمال ظالمانه را کنار بزنیم و اعترا کنیم و آنهه
که از کنار زدن اینها میماد ،یعنی آن عمل را که تجربه به متا دستت نمیدهتد کته ظالمانته
است ،آن را بپذیریم.
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من عنوان بحث را قرار دادهام «مسلمانان و حقوق بشر» ،چتون نمیختواهم معنتای حقتوق
بشر را از پیش در عنوانی که انتخاب میشود ،تحری کنم .ما دو موضوع مجزا داریم :یکتی
مسلمانان هستند ،یکی هم مسألۀ حقوق بشر .میخواهیم ببینیم این مسلمانان با حقوق بشر
چهکار میتوانند بکنند .تعبیر مسلمانان اشاره میکند به صدها میلیون انسان که االن در دنیتا
زندگی میکنند و انواع و اقسام مشکالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگتی دارنتد و
اغلب آنها در شرایط بسیار نامناسب زندگی میکنند .اینها مسلمانان هستند؛ این بشرهای
عینی که گرسنگی میکشند ،ستم میکشند ،از نیتاز عتدالت محتروم هستتند ،از نیتاز آزادی
محروم هستند ،از حقوقی که در همین اعالمیه حقوق بشر به صراحت روی آنها تکیه شتده
ّ
محروم هستند .این جماعت ،این انسانهای پوست و گوشت و استخوان دار مشتخص ،نته
انسانهای انتزاعی .همینها که هستند و ما هم جزء آنها هستیم .این انسانهای عینتی کته
نیازهای گوناگون دارد .آیا حقوق بشر مورد مطالبۀ آنها است؟ آیا تأمین آزادی و عدالت کته
در حقوق بشر مطالبه شده مورد مطالبۀ آنها هم هست؟ آیا مسلمان دنیا هم آزادی و عتدالت
را مطالبه میکنند و از نبودر رنج میبرند؟ و من وقتی میگویم عدالت به ذهنتان نیایتد کته
تنه عدالت سیاسی منظور من است؛ مهمترینها عدالت اقتصادی است ،عتدالت اجتمتاعی
است ،رهای از فقر است ،رهایی از بیکاری است ،رهایی از سرگردانی است ،رهایی از ناامید
بودن به آینده است ،رهایی از خشونت است ،رهایی از نبودن امنیت است .آیا اجرایتی شتدن
حقوق بشر به آن معنا که ما آن را توضیح میدهیم ،درهای آنهتا را دوا میکنتد یتا نمیکنتد؟
بهدرد آنها میخورد این مواد حقوق بشر یا بدردشان نمیخورد؟ این را ما باید توضیح دهیم.
آیا دنبال این باشیم که قانونهای اساسی کشورهای به اصطالح اسالمی برپایۀ حقتوق بشتر
تنظیم شود یا دنبالش نباشیم؟ پاسخ من به این پرسشها این است که بله! ضروری است ایتن
مطالبات در شرایطی که ما مسلمانان زندگی میکنیم .ما باید اینها را مطالبته کنتیم .اشتتباه
نشود ،نه از این بابت که چون ما مسلمانیم مطالبه کنیم ،بلکه از آن نظر که ما بشریم مطالبته
میکنیم .گرچه دین ما اسالم است اما ما بشریم و ز آن نظر که بشر هستتیم اینهتا را مطالبته
میکنیم.
 .9موضوع پنجم که در اینجا مطرح هست این استت کته مضتمون و محتتوای حقتوق بشتر
چیست؟ مضمون و محتوای حقوق بشر همانهایی است که شما در همین جلسته بتا عجلته
مروری بر آنها کردید و شنیدید .اگر خالصه کنم میبینید مضمون و محتوای حقوق بشر در
دو اصل خالصه میشود و آن عبارت است از« :مطالبۀ آزادی» و «مطالبۀ عدالت» .حاال در
اینجا یک مسأله مطرح میشود و آن این است که این تودههای بشری که مسلمانان هستند و
اینها انسانهای دیندار هم هستند ،این سوال برایشان مطرح میشود که آیا دینداری آنهتا
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با این حقوق بشری که خودشان برای خودشان تعری کردهاند غیرقابل جمع است؟ آیا ایتن
دینداری مانع است از زیستن با حقوق بشر؟ آیا اگر دیندارانه بزیند نمیتوانند با حقوق بشر
بزیند؟ معرکه اینجاست که درست میشود .شما اگر از تفکتر ستنتی بپرستید میگویتد دیتن
تاریخی تثبیت شده به شما اجازه نمیدهد این حقوق را مطالبه کنید .شما حق نداریتد آزادی
مسئوالنه را به آن معنا که در حقوق بشر اعالم شده مطالبه کنید .شما حق ندارید عتدالت را
به آن معنا که در حقوق بشر اعالم شده مطالبه کنید .ما به شما میگوییم آزادی را فقط در آن
چهارچوبی که ما برایتان معنی میکنیم مطالبه کنید .چرا؟ بترای اینکته دیتن ایتن را بته متا
میگوید .گرفتاری اینجاست .عدالت را به آن معنایی که در حقوق بشر معنتی شتده مطالبته
نکنید .عدالتی را که ما برای شما معنی میکنیم مطالبه کنید ،چون دین چنین میگوید .متن
میپرسم این مشکل از کجا آمده است؟ یک بحث این است که آن ک یا آن گروه که قدرت
را در دست دارد ،ارادۀ خودر را حاکم میکنتد و تحمیتل میکنتد .ایتن یتک طترف قضتیه
هست .یعنی از منظر قدرت به این مسأله نگاه کنید .اما یک وقت بحث منطقی و الهیتاتی و
کالمی است ،من با آن کار دارم .میپرسم آیا درست است که خداوند ممانعت میکند از اینکه
ما بهمثابه بشرها حقوق خودمان را مطالبه کنیم آنطور که در اعالمیه حقوق بشر معنا شتده؟
آیا خداوند ممانعت میکند از این کار؟ «اگر خدا را میخواهی ،دستت از حقتوق بشتر ختود
بردار .اگر حقوق بشر خودت را میخواهی خدا را ول کن!» آیا چنین چیزی هست؟ متن بته
صراحت میگو یم چنین چیزی نیست .خداوند ممانعت نمیکنتد کته متا بتهعنوان انستانها
حقوق بشری خودمان را مطالبه کنیم .من ایتن نظتر را در ستخنها گونتاگونام ،در مقتاالت
گوناگونام بهگونههای گفتهام و بخصوص توصیه میکنم اگر فرصت کردید کتاب «نقتدی بتر
قرائت رسمی از دین» را که اثر اینجانب است بخوانید .آنجا متن حتدود شتاید صتد صتفحه
بحث کردهام دربارۀ حقوق بشر .جوانب گوناگون این مستأله را در آنجتا کاویتدهام .دوستتان
ً
مسأله از این قرار است .مطلبی مطرح هست بهنام «حاکمیت خداونتد» یتا متثال حکومتت
نهایی از آن خداست .این تعبیر «حاکمیت خداوند» تا آنجا که یادم هست در مقدمتۀ قتانون
اساسی هم آمده است .آنهه را ما بهجد باید آن را مورد مطالعه و تجدیدنظر قرار دهتیم آن دو
صفحه مقدمۀ قانون اساسی است که در آنجا از «حاکمیتت انستان» و «حاکمیتت ختدا» و
نسبت این دو با یکدیگر بحث شده است .آنها به آن معنا که در دوران نوشتن قانون اساسی
و حتی در دوران تجدید نظر در قانون اساسی معنا میشده ،امروز دیگر نمیتواند آنگونه معنا
شود .تحولیات دهههای گذشته در جامعۀ ما به ما نشان میدهد که باید آن تعبیرات بهگونهای
دیگر تفسیر شود .تفسیری کته متن متیکنم آن را االن ختدمت شتما میگتویم .دنبالتهار را
خودتان باید بروید مطالعه کنید .معنی حاکمیت خدا بر انسان چیست؟ یا حاکمیت ختدا بتر
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انسان حاکمیت حقوقی است؟ همانطور که دولت حاکمیت حقوقی دارد؟ دولتت حاکمیتت
حقوقی دارد معنایش این است که حق دولت در بعضی از موارد مقدم بر حق انسانها است.
او حقی دارد (حق به معنای فلسفه حقوقیار ،حق بته معنتای علتوم سیاستیار) کته در
بسیاری از موارد افراد جامعه باید حق دولت را بپذیرند و آنهته کته او میگویتد بته آن عمتل
کنند .وقتی ما حقوق مدنی میگوییم معنایش این حقوق است و یا حقوق جزایی نمیگتوییم
معنایش این است .آیا حاکمیت خداوند بر انسانها از این نوع است؟ پاسخ صتریح متن ایتن
است که از این نوع نیست .تا شما بیایید بگویید وقتی شما حقوق بشر را در معنای فلسفی-
سیاسی تعری میکنی و میگویی که اینها حقوق متن استت ،خداونتد حقتوقی فلستفی-
سیاسی باالتری دارد که آن حقوق ارجح است و حاکم است بر حقوق تو .باید در مواردی از
ِ
حقوق خودت دست بکشی و حقوق خدا را مقدم بکنی .آیا اینطور استت؟ ختدا یتک چنتین
حقوقی دارد؟ نه ،ندارد! چرا ندارد؟ برای اینکه حقوق در ایتن معنتای فلستفی-سیاستیار
فقط در روی زمین و در میان عدهای موجودات کته بهصتورت انضتمامی بتا هتم در ارتبتاط
ً
هستند میتواند معنی پیتدا کنتد اصتال .حقتوق یتک مستألۀ انضتمامی استت و از واقعیتت
ارتباطات میان انسانها ،ما به حقوق میرسیم .خداوند که با ما زندگی نمیکند ،خداونتد در
کنار ما به آن معنا نیست .خداوند که ارتباطار با انسانها مثل ارتباط یتک انستان بتا یتک
انسان دیگر نیست .برای خدا که نمیشود حق در معنای فلسفۀ حقتوق تصتور کترد کته .تتا
بگویید آن حق مقدم است .پ اگر تعبیر «حاکمیت خداونتد» را بتهکار ببتریم چته معنتایی
میتواند داشته باشد؟ پاسخ بنده به این مسأله این است که «حاکمیت خداونتد» بته معنتای
غیرقابل مقاومت بودن سخن خداوند است و به معنای حق فلسفی نیست .به ایتن معنتا کته
قدرت انضمامی سخن الهی خودر را چنان نشان میدهد که من آن را میپذیرم و نمیتتوانم
آن را نپذیرم و اگر آن را نپذیرم خالف درک خودم عمل کردهام و به ختودم دروغ گفتتهام و بته
اصطالح ،حاکمیت سخنی است که بهصورت اگزیستانسیال ،من را از پا در میآورد و خاضع
میکند .این معنای حاکمیت سخن خدا و نه حاکمیت حق فلسفی خدا است .حاکم بودن به
این معنا که گفتم همان حاکم بودن حقیقت است .من باید دربرابر حقیقت خاضع باشم و اگر
به حقیقت رسیدم بپذیرم آن را .خداوند کانون همته حقیقتهتا استت ،سرچشتمۀ نخستتین
حقیقتها است و حقیقت قدرتی دارد و سخن حق قدرتی دارد که من از آن قدرت نمیتوانم
تخل کنم وگرنه پای روی صداقت خودم بگذارم .حاکمیت الهی حاکمیت سخنهای حتق
الهی است که قدرت را به ما ِاعمال میکند .میدانید ایتن قتدرت از چته ستنخ استت؟ ایتن
قدرت ،قدرت سخن حق است .در تحلیلهای اگزیستانسیالیستی بته آن میگوینتد قتدرت
سخن .هر حقیقتی که به ما آشکار میشود ،آتوریتۀ خودر را به ما نشتان میدهتد و آتوریتتۀ
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خودر را به ما تحمیل میکند .در هر رشتتهای :فلستفه باشتد ،عرفتان باشتد ،علتم باشتد،
الهیات باشد ،هنر باشد .هرچه باشد حقیقتی که ظاهر شود اگر چنان باشد که متا احستاس
ّ
انستانیت ختود خیانتت
کنیم که اگر روی از آن بگردانیم و پا روی آن حقیقتت بگتذاریم ،بته
کردهایم .آنجا یک تجلی الهی هست .آنجا ما مواجه با خداوند میشو یم .هر علم حقیقی هم
علم خداست که ما با آن مواجه شدهایم .در عرفان هم اگر ما یک تجربۀ صتحیح پیتدا کنتیم،
آنجا هم باز علم خداست که ما با آن مواجه میشو یم .تمام علمها از خدا میآید؛ خالصهار
ایتن استتت .تمتام حقیقتهتتا حقیقتهتتای الهتی هستتتند ،تمتام حقیقتهتتا .میخواهتتد در
زمینههای مادی باشد یا در زمینههای معنوی باشد .در این صورت یتک مطلبتی وجتود دارد
سخن حقانی چگونه به ما میرستد؟ آیتا از ایتن
قدرت
بسیار مهم و آن این است که ِ
ِ
حقیقت ِ
طریق میرسد که یک کتابهایی وجود دارد و در آنجا الفاظ و جمالتی هست که سخنهای
خود خداست؟ مثل تورات؟ مثل انجیل؟ مثل قرآن؟
اگر آثار من را مطالعه کرده باشید ،میدانید که من معتقد نیستم که عین کلمات و جمالت این
متنها سخنان خدا است.چون کلمات و جمالت یک امر انسانی است ،زبتان انستانی یتک
هویت انسانی دارد ،کلمات خدا یا سخن خدا که به پیامبر خدا رسیده آن از جتن الفتاظ و
اصوات و حروف و جمالت نبوده ،آن یک حقیقت دیگر بوده .پ اینطوری نیست که ما به
یک کتاب مراجعه میکنیم بگوییم متن این کتاب سخنان خود خدا است! سخنان خدا یعنتی
حقیقتها همیشه از طریق انسانها به ما بازگو میشود ،انستانها هستتند کته حقیقتهتا را
میگویند یا در فلسفه یا در علوم یا در عرفان یا در الهیات و یا هنتر و  ....از زبتان پیتامبران
میآید ،از زبان اولیاء میآید ،از زبتان فیلستوفان میآیتد ،دانشتمندان درجته اول میآیتد ،از
حلقوم این انسانهای برجسته است که حقیقت بیترون میآیتد ،یتا از قلتم اینهتا استت کته
حقیقت تجلی میکند ،حاکمیت خدا حاکمیت این سخنها است .هر وقتت دربرابتر چنتین
حقیقتهایی قرار گرفتیم البته که آنها بر ما حاکم است .تشخیص آنها هم با خودم است که
آیا من را از پای در میآورد یا نه ،به وجدان من خطاب میکند یا نه ،بنیاد وجود من را تحتت
تاثیر قرار داده یا نه؟ اینها را من خودم باید تشخیص دهم و کسی نمیتواند بته متن بگویتد:
«آقا من به تو میگویم حقیقت است و باید قبول کنی!» نه ،نمیشود! پ مسأله ایتن استت
که همان انسانی که حقوق بشر را برای خودر تعری کرده ،آزادی مطالبه میکنتد ،عتدالت
مطالبه میکند .این انسان برایار یک مسأله مطرح استت و آن ایتن استت کته اگتر چنتین
حقیقتهایی برای او آشکار شد در برابر آنها مقاومت نکند .اما هیچ کجا گفته نشتده استت
که شما حقوق بشرتان را خودتان تعری نکنیتد ،آزادی و عتدالت را آنطتوری کته در عصتر
خودتان میفهمید تعری نکنید و از یک جای دیگر برای شتما تعریت میکننتد و بعتد هتم
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میآیند الزام میکنند که شما باید عمل کنید ،هیچجا چنین سخنی گفته نشده است .پتارهای
از احکام کتاب وسنت که با پارهای ازمواد اعالمیه حقوق بشر ناستاز گتار بته نطتر متیرستد
مربوط به مجتمع عصر پدید آمدن کتاب وستنت استت و بترای مستلمانان در عصتر حاضتر
التتزامآور نیستتت( .نگتتاه کنیتتد بتته مقالتته تنقتتیح محتتل نتتزاع بتتا فقیهتتان در همتتین کتتتاب)

انساین شدن علوم اسالیم
معتقدم ما ایرانیان بحثهای جدی دربارۀ سنت دینی اسالمی ،تحلیل ،نقادی ،و تغذیه از
آن را همهنان باید ادامه دهیم ،چتون ستاختن آینتدهای بهتتر از اکنتون جتز بتا پیمتودن ایتن راه و
انتخابهای پ از آن میسر نیست .من دعوت به کنار گذاشتن گفتوگوی انتقادی با سنت دینتی
اسالمی و آغاز کردن از معنویت منهای دین را صواب نمیدانم.
1

رهبران دینی انقالب  9211پ از پیروزی انقالب مدعی شدند که میخواهند کشور را بتا علتوم
بهدستآمده از وحی (علوم اسالمی) اداره کنند .آنها در طول چند دهه ایتن علتوم و مبتادی آنهتا را
مقدس و مطلق اعالم کردند و به تبع آن متولیان این علوم را هم تقدی کردند و نظام حکومتی برآمتده
از آنها را هم نظام مقدس نامیدند و گفتند همۀ آنها به وحی الهی متصل است و از دسترس تغییتر یتا
جایگزینی بیرون است .آنان کوشش کردند آن علوم و متولیان آنها و نظام برآمده از آنها در نظر ملت
خطاپذیر ،در معر اشتباه و انحراف و قابل انتقاد (انسانی) دیده نشوند .گفتند آن سهگانه چتون بته
وحی الهی متصلاند باید داور همۀ معرفتها و اعمتال و رفتارهتا و انتخابهتا و تصتمیمگیریهتای
سیاسی ،و از جمله داور علوم انسانی قرار گیرند که بهویوه در قلمرو سیاست و حکومت نقش عمتده
بازی میکنند .آن متولیان بهگونهای همان تکمنبعیبتودن معرفتت انستانی را کته قرنهتا از آن عبتور
کردهایم دوباره در ایران احیاء کردند .در روند همین تکمنبعسازی بود که در طول چنتد دهتۀ گذشتته
کوششهای فراوانی با عنوان اسالمیسازی علوم انسانی دانشگاهها صورت گرفت و امکانات متادی
و معنوی فراوانی صرف آن شد .گرچه همۀ اینها هیچ نتیجهای نداد .تا کنتون حتتی یتک جتزوۀ 12
 .1چکیدۀ سخنرانی در انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تتاریخ  91تیتر 9214؛ تتاریخ
نشر اینترنتی 33 :تیر .9214
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انسانی اسالمیشده گذاشت تولید نشده است ،چون این کار ممکتن
صفحهای که بتوان نام آن را علوم
ِ
نبوده است.
اما در این چهار دهۀ گذشته اگر علوم انسانی اسالمی نشده یک حادثۀ مهم دیگر بهتتدریج اتفتاق
ً
افتاده و شکل و قوام یافته که اصال مورد انتظار طراحان و کارگزاران اسالمیسازی علوم انسانی نبتوده
است .آن حادثه این است که به جای اسالمی شدن علوم انسانی« ،علوم اسالمی انسانی شده» است.
معنای این مدعا این است که در ایران معاصر بر اثر بسط تاریخی انقالب و تحوالت اجتمتاعی و
ً
حوادث سیاسی برآمده از آن ،قداست آن علوم و متولیان و نظام کتامال زدوده شتده و پردههتای تتوهم
پاره شده و ماهیت عریتان و واقعتی آن علتوم و متولیتان و نظتام حکتومتی آشتکار گشتته استت .آن
پدیدههای یادشده نه الهی که همه «انسانی» یعنی خطاپذیر ،قابل اشتباه و انحتراف و استیر چنگتال
شرور قدرت و قابل انتقاد دیده میشوند .حد و حدود هتر کتدام از آنهتا معلتوم شتده ،کاستتیها و
تواناییهای آنها برآفتاب افتاده ،واقعیتها از توهمها دربتارۀ آنهتا جتدا گشتته استت )9 :معلتوم و
آشکار گشته که در طول چهار دهۀ گذشته ،کشور ایران با علوم برآمده از وحی اداره نشده (چتون ایتن
ً
کار ممکن نبوده است) ،بلکه عمال با همان علوم انستانی اداره شتده کته در صتدد حتذف آن بودهانتد
(تدوین چندین برنامۀ توسعه و چشمانداز بیست ساله و مانند اینها نمونههای بارز این واقعیت است)؛
 )3معلوم و آشکار شده که متولیان علوم اسالمی (نهاد روحانیت ،مرجعیت ،و حوزههای علمیه) هتم
خطاپذیر و اشتباهکار و متأثر از وسوسههای قدرت و منافع صنفی و ...و قابل انتقادنتد؛  )2معلتوم و
آشکار شده که تعبیر «نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران» جز یک شعار تبلیغاتی نیست و این نظام
هم مانند همۀ نظامهای دیگر دنیا نامقدس است .این نظام هم همان کارهای خوب یا بد را میکند که
نظامهای دیگر دنیا میکنند .حکومتگران ایران هم مانند همۀ حکومتگران دیگر خطاپذیر و اشتباهکار و
نخستت پیتروزی
قابل انتقاد هستند .پ آنهه اتفاق افتاده این است که آن پدیدهها کته در ستالهای
ِ
انقالب ادعا میشد که الهی هستند و هالهای از قداست دور انها را فرا گرفته بود ،امتروز همتۀ آنهتا
بشری (انسانی) دیده میشوند .و بدین ترتیب ،این علوم اسالمی است کته انستانی شتده استت و نته
بالعک .
امروز در محافل علمی ایران که از دقت و تعمتق کتافی برخوردارنتد ایتن انستانی دیتدهشتدن از
شدن منتابع علتوم
سهگانۀ علوم اسالمی ،نهادهای دینی و نظام حکومتی هم فراتر رفته به انسانی دیده ِ
اسالمی ،یعنی قرآن و سنت نبوی و اجماع و عقل ،رسیده است .افرادی ایتن ستخن مهتم را مطترح
کردهاند که قرآن و پیامبر و سنت نبوی را هم باید انسانی دید .قرآن و پیامبر هم انسانیت دارنتد و زبتان
آنها هم زبان انسانی است که شرح و تفصیل ایتن ستخن را میتتوان در نوشتتههایی چتون مقتاالت
پانزدهگانۀ «قرائت نبوی از جهان» و ضمائم آن و نوشتههای مکمل آن مطالعه کرد.

1

مقتضیات دینداری در حوزۀ عمویم
ّ
بنده بهعنوان یک مبلغ در اینجا حضور پیدا نکردهام ،نمیخواهم تبلیغ بکنم آئینی را و عقیتدهای را،
بلکه یک مسئلۀ انسانی را میخواهم با شما در میان بگذارم بهعنوان یک انسان عالقهمند به موضتوع
دین و مسائل آن و شما را به تأمل بیشتر در آن باره دعوت کنم .متأسفانه آن مراجتع و آن محافتل و
آن نهادهای رسمی که باید بهصورتی روشمند و قابل قبول به موضوع دین بپردازند و ابعاد گوناگون
آن را بررسی کنند ،آنها در خواب سنگینی فرورفتهاند و نمیدانند در دنیا چه خبر است ،بنابر ایتن
ً
به آنها چندان امیدی نیست ،ظاهرا در همین محفلها و امثال این محفلهاستت کته بایتد بته آن
پرداخت و آن را کاوید .موضوع سخن من این است که «مقتضتیات دیتنداری در حتوزۀ عمتومی
(فضای عمومی)» چیست؟
برای من موضوع دین یک مسئلۀ انسانی است .من معتقتد هستتم ،و ایتن اعتقتاد از بررستیهای
همهجانبهای برای من پیدا شده ،که برای زندگی انسانی همانطور که فلسفه ،علم ،هنر ،مؤلفههای
ضروری برای درست زندگی کردن و بامعنا زندگی کردن است ،موضوع دین هم یتک مؤلفتۀ دیگتر
 .1متن تحریرشدۀ سخنرانی ایرادشده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در  1مهر 9214؛ تتاریخ نشتر اینترنتتی :پتنجشتنبه  32مهتر
.9214
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اساسی است در زندگی انسانی ،و تاریخ این را نشان میدهتد .همتانطتور کته آن سته مؤلفته بایتد
کمک کنند به بامعنا زندگیکردن و درستزیستن ،دین و دینداری هم باید کمتک کنتد بته بامعنتا
زندگیکردن و درستزیستن.
اگر اینطور است ،همانطور که ما به فلسفه میپردازیم که فلسفه چیست ،به علم و مسائل گونتاگون
آن میپردازیم که چیستند ،همانطور که به هنر میپردازیم که هنر چیست ،و مسائل گونتاگون هنتر را
بررسی میکنیم ،بهعنوان یک انسان باید به این موضوع هم بپردازیم که دین و دیتنداری چیستت کته
این همه در تاریخ بشر وی را همراهی کرده ،به شکلهتای مختلت درآمتده ،و فوائتدی و ضتررهایی
داشته ،بیراهههایی در آن اتفاق افتاده ،جن هایی به نتام دیتن پیتدا شتده ،فرهن هتایی بته نتام دیتن
تأسی شده ،تمدنهایی با انگیزههای دینی بهوجود آمده است .ما از دین چته استتفادهای میتتوانیم
بکنیم ،دین چه کمکی به ما میتواند بکند برای با معنا زندگی کردن ،برای درستت زیستتن ،متن از
این منظر این موضوعات را مطرح میکنم و سالها است که از ایتن منظتر مستائل دینتی را دنبتال
میکنم و تحقیق میکنم و آنها را عرضه میکنم ،بهعنوان یک انسان!
نکتۀ دوم این است کته عتالوه بتر آنهته گفتتم در ایتران کنتونی ،در جامعتۀ کنتونی متا ،پترداختن بته
موضوعات و مسائل مربوط به دین و دینداری برای ما یک وجوب اخالقتی دارد .اگتر بختواهیم
اخالقی زیستت کنتیم ،نمیتتوانیم ایتن مستأله را دور و بترر نترویم و بگتوییم بحتث در دیتن را
گذاشتهایم کنار ،بحث در سنت دینی را گذاشتیم کنار برای اینکه خیلی دلمان پر است ،برای اینکته
به نام دین ،به نام سنت دینی ،خیلی جفاها بر ما رفت ،پ بنابر این دین را میگتذاریم کنتار .ایتن
تفکر بسیار سادهاندیشی است .ممکن است عدهای دیگر در ایتن بتاره نیندیشتند ،امتا جامعته راه
خودر را دارد میرود ،این جامعه آمیخته است با دین ،اعتقادات دینی ،ارزرهای دینی ،اگتر متا
تفکر و زندگی اجتماعی داشته باشیم نمیتوانیم کنکار و بحث در دین و ستنت دینیمتان را کنتار
بگذاریم ،گرچه به نام دین خیلی حوادث تلخ برای ما رخ داده است.
در جامعۀ ما امروز دین و دینداری و مسائل و موضوعات مربوط به آن درست یا نادرست ،چته از
آن دلمان خور باشد و چه نباشد ،نقش بستیار مهتم در سرنوشتت متا بتازی میکنتد ،ایتن یتک
واقعیت است و اگر ما چشمهایمان را روی هم بگذاریم این واقعیت تغییر پیدا نمیکند .در حالی کته
در تصتتمیمگیریهتتای سیاستتی ،کتته سرنوشتتتهای متتا و نستتل آینتتده بتته آن وابستتته استتت ،در
تصمیمگیریهای فرهنگی و جهتدهیهای فرهنگی که اتفتاق میافتتد و تعلتیم و تربیتت میلیونهتا
کودک و نوجوان و جوان که در آنها اوضاع و احوال دین و دینداری موجتود و اقتدامات حکومتت
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دربارۀ دین و دینداری اثر میگذارد ،در سرنوشت اقتصادی و مقتضیات آن و بستیاری از قلمروهتای
حساس زندگی ما که در آنها دین و دینداری جامعۀ ما اثر میگذارد ،ما چطتور میتتوانیم بته بحتث
ً
دین و دینداری نپردازیم؟ ما بهعنوان شهروندان ایرانی نمیتوانیم به بحث دین و دیتنداری خصوصتا
در حوزۀ عمومی نپردازیم .عدهای به نام دین با قدرتی که در دست دارند رقم میزنند زنتدگی آینتدۀ
ما را ،نسل آیندۀ ما را ،چگونه میشود این بحثها را کنار گذاشت .متن تعجتب متیکنم از ستخن
ً
کسانی که میگویند ما دیدیم چه اتفاقاتی افتاد ،پ اصال بحث دین را از روی میتز بترداریم ،نته،
نمیتوانیم بحث دین را از روی میز برداریم ،دین و متولیان آن با اصرار و ابرام فراوان با ما کار دارند،
ما باید چشم و گوشمان را باز کنیم ببینیم اینها با ما چته کتار دارنتد و چته میگوینتد؟ بتا متا چته
میکنند و به نام دین جامعۀ ما را به کجا میبرند؟
ً
ما نمیتوانیم بهعنوان شهروند ایرانی آنهه را بهعنوان دیتن و دیتن داری رستما تبلیتغ میشتود و بتا
تفسیر رسمی دیتن و دیتنداری بته مقتام عمتل در میآیتد مستکوت بگتذاریم ،پترداختن بته ایتن
موضوعات برای ما حتی مهمتر از پرداختن به فلستفه استت ،مهمتتر از پترداختن بته علتم استت،
مهمتر از پرداختن به هنر است .برای اینکه در جامعۀ ما اینهتا بتیش از فلستفه و بتیش از علتم و
بیش از هنر با انسانیت ما و سرنوشت فردی و اجتماعی ما سروکار دارد .عالوه بر ایتن ،قلمترو دیتن
قلمروی است که سخنان مبهم ،چندپهلو و تعبیرات چندمعنایی در آن خیلتی زیتاد استت و بستیار
بیش از فلسفه ،بیش از علم ،بیش از هنتر میتوانتد متورد سوءاستتفاده قترار بگیترد ،موضتوعات
ً
مربوط به دین ذاتا غیر شفاف است چون دعوی دین فرابردن و تعالی انسان است ،وقتی این متدعا
باز میشود ،واژههایی در کار میآید ،سخنانی گفته میشود که خیلی استعداد کوتابی دارد ،نه تنهتا
استعداد کوتابی در مقام نظر دارد ،استعداد فریبدادن با آنها در مقام عمل را هتم دارد .ماکیتاولی
میگوید شهریار از عدالت سخن میگوید ،ولی درست نقطهمقابل عدالت عمتل میکنتد .متولیتان
ً
دین هم در طول تاریخ غالبا همینطور بودهاند ،از خدا و درستی و پاکی سخن گفتهاند ،ولی درعمل
درست نقطهمقابل آن عمل کردهاند به طوری که کسی نفهمد که چه اتفتاق میافتتد .سروصتدایی
فراوان راه انداختهاند و غوغاساالری کردهاند تا کسی نفهمد زیر پوشش این سروصداها چه بر سر
انسانها میآید .دین اینطوری است ،و این کوتابیها در تعبیرات دینی و فریبهای عملی در مقام
دینداری از مختصات دین است .فلسفه ،علم ،و هنر اینطور نیست.
حاال من در جمع شما عزیزان دربارۀ یکی از موضوعات مهم مربوط به دینداری که عبارت استت
از مقتضیات دینداری در حوزۀ عمومی (فضای عمومی) و بترای جامعتۀ متا مهتم استت ستخن
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میگویم .دوستان گرامی ،در عصر ما در بسیاری از جوامع و نیز در جامعۀ فعلتی ایتران دیتنداری
یتتک مستتئلۀ انتختتابی استتت ،ایتتن را از منظتتر جامعتتهشناستتی دینتتی بتته شتتما میگتتویم ،از منظتتر
ً
شناسی دینی تقریبا در همۀ جامعههای جدید جامعه آنقدر عرفی و دنیوی (سکوالر) شتده
جامعه
ِ
و قلمروهای گوناگون زندگی تحت عنوانهای متعدد به آ گاهی درآمده و تقسیم کتار چنتان اتفتاق
افتاده که جامعه از زیر چتر واحد دینی بیرون آمده است .آنقدر ستخنان گونتاگون دربتارۀ دیتن و
دینداری و دربارۀ تفسیر دین گفته میشود ،آنقدر مکتبهای دینی گوناگون و متفاوت بته وجتود
آمده که آن چتر واحد دینی ،که همه چیز را میپوشانده ،شکسته شده و کنار رفتته استت .بته ایتن
ً
جهت دین یک مسئلۀ انتخابی شده است .در جامعههای غربی این مسأله کتامال مشتهود استت.
اینطور نیست که کسی چون پدر و مادرر مسیحی یا یهتودی یتا بتودایی و ...باشتند ،مستیحی
بشود ،یهودی بشود ،یا بتودایی بشتود ،ایتنطتور نیستت .ایتن را متا هتم در جامعتهشناستی دیتن
میخوانیم ،هم در روانشناسی دین میخوانیم که در آن جامعهها برای انسان بالغ و عاقتل ،دیتن و
دینداری یک مسئلۀ انتخابی است ،اشخاص دیتن ختود را ختود انتختاب میکننتد .ایتن ستخن
ً
معنایش این نیست که حتما دینی غیر از دین پدر و مادر را انتخاب میکنند؛ نه ،ممکن است همان
ً
دین پدر و مادر را انتخاب کنند ولی انتخاب میکند که مثال مسیحی بماند ویا نماند ،ایتن انتختاب
است و به همین جهت میگوید عضو کلیسا باشم ویا عضو کلیسا نباشم .بتا اختیتار خودشتان از
عضویت کلیسا بیرون میآیند ،از عضویت کلیسا بیرونآمدن یعنی متن ایتن دیتن رستمی را قبتول
ندارم ،اگر هم از مسیح تبعیت کنم خودم یک درکی از مسیح دارم و از آن مسیح تبعیت میکنم نه از
آن مسیح که آقای کشیش میگوید .خب ،عدۀ زیادی هم در مرحلۀ انتخاب به اینجا رستیدند کته
ً
اصال دین را نمیخواهیم ،بسیار خب ،آنها هم میگویند ما دین نمیخواهیم.
این جامعهها به این دلیل ایتنطتور شتدهانتد کته ستکوالر شتدهاند و جامعتههای عرفتیشتده یتا
دنیویشده هستند .در جامعههای دنیوی و عرفیشده یک مشخصتۀ عمتده وجتود دارد و آن ایتن
ً
است که دیگر همه چیز زیر چتر دین نیست .سابقا چون همه چیز زیر چتر دین بود ،آیینی زنتدگی
میکردند ،حتی در سیاست ،حتی در اقتصاد .در دو سه قرن اخیر اینطور نیست ،دین تنهتا یکتی از
مؤلفههای زندگی آن جامعههاست ،علم یکتی از آنهاستت ،فلستفه یکتی از آنهاستت ،هنتر مؤلفتۀ
دیگری از آنهاست .چنین جامعهای را در جامعهشناسی دینتی میگوینتد جامعتۀ عرفتیشتده یتا
دنیویشده (سکوالر) که همه چیز زیر چتر دین نیست ،ارزرهایی غیتر از ارزرهتای دینتی هتم
وجود دارد ،مؤلفههای بسیار مهم تعیینکنندهای غیر از دین هم وجود دارد .در چنتین جامعتههایی
دین میشود یک مسئلۀ انتخابی .کسی آن را انتخاب میکند و یا آن را رد میکند ،این از مهمتترین
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مقتضیات دینداری در حوزۀ عمومی آن جامعههاست .در آن جامعهها هتیچ مقتامی و اتوریتتهای
نمیتواند در حوزۀ عمومی تنها یک دین را به رسمیت بشناسد و بقیته را تحتت فشتار قترار دهتد یتا
تفسیر معینی از یک دین را به رسمیت بشناسد و بقیه را تحت فشار قرار دهد و....
حاال باید دید در جامعۀ ما وضع چگونه است؟ آیا جامعۀ ما عرفی و دنیوی شده یا نشده؟ واقعیتت
این است که در حال حاضر جامعۀ ایرانی ما یک جامعۀ دنیوی و عرفی (سکوالر) است .برخالف
آنکه عدهای میفهمند و بر زبان نمیآورند ،جامعۀ فعلی ما جامعۀ سکوالر است .بترای اینکته در
قلمترو
جامعۀ ما همان اتفاق افتاده است که در جوامع دیگر اتفاق افتاده است .قلمروهایی غیتر از
ِ
دین و ارزرهایی غیر از ارزرهای دینتی در زنتدگی اجتمتاعی متا هتماکنتون حضتور دارد .هتم
سیاست ما اینطور است و هم اقتصاد ما اینطور است ،هم هنر ما و ادبیات ما و علوم و فلسفۀ متا
اینطور است .نگاه نکنید به این سروصداهای غوغاساالری دینی ،واقعیت جامعه همین است که
گفتم .مگر ما برنامۀ توسعۀ چهارم و پنجم و ششم نمینویسیم؟ مگر اقتصتادمان را ،متدیریتمان را
برنامهریزیهای علمی ت فرهنگی دانشگاههایمان را دنیوی و عرفی تنظیم نمیکنیم؟ جامعۀ عرفتی
و دینی یعنی همین ،خوب خیلی سروصداها هست که دین این را میگویتد و دیتن آن را میگویتد،
ً
اما باطنا وضع چیست؟
اگتر سیاستت دموکراتیتک را دنبتال متیکنیم ،چشتممان بته علتوم سیاستی استت کته حکومتتت
دموکراتیک یعنی چه و لوازم آن چیست؟ اگر اقتدارگرا هستیم ،موازین علمی اقتتدارگرائی را دنبتال
میکنیم .خیال نکنیم اگر که حکومتی اقتدارگرا بود دیگر از موازین علمی تبعیتت نمیکنتد ،آنهتا
هم از موازین علمی استبدادی تبعیت میکنند ،استبداد هم موازین علمی دارد .سیاست متا امتروز
ً
اصال آیینی و تئوکراتیک نیست .یک سیاست مدرن است .حکومت ما یک حکومتت تئوکراتیتک
نیست ،اشتباه نکنید ،تئوکراسی در جامعههایی معنا داشت کته قلمروهتایی ختار از دیتن وجتود
نداشت ،همه چیز با موازین و ارزرهای دینی ستامان میگرفتت .واقعیتت جامعتۀ متا ایتنطتور
نیست ،البته پوشش چیز دیگری است ،من با پوشش کتار نتدارم ،واقعیتت چیتز دیگتری استت و
پوشش چیز دیگر .ما قانون اساسی داریم ،قانون اساسی ما بر مبنای دولت ت ملتت نوشتته شتده،
جامعهای که قانون اساسی آن بر اساس دولت ت ملتت نوشتته شتده و در آن از حاکمیتت ملتت و
انتخابات عمومی و تفکیک قوا و مفهومهایی از این قبیل سخن به میان آمده ایتن جامعته جامعتۀ
دنیوی و عرفی است .دنیوی است که ساختار دولت ت ملت را قبول کرده است .ستاختار دولتت ت
ملت چیزی است جدید و حادث ،در زمان بنیانگذاران دین ما که دولتت ت ملتت وجتود نداشتته
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است .جامعهای که میآید اقتصادر را در قانون اساسی تقسیم میکنتد بته سته بختش تعتاونی،
خصوصی ،دولتی و این ساختار را تعیین میکند این جامعه عرفی و دنیوی است.
اینها که گفتم مقدمۀ مطلب بعدی است و آن این است که چون جامعۀ متا دنیتوی و عرفتی شتده
دین و دینداری هم در این جامعه هویت انتخابی پیدا کرده است .و ما بایتد در حتوزۀ عمتومی بته
لوازم انتخابی شدن دین تن دهیم ،اگر بخواهیم از واقعیت چشمپوشی نکنیم .این وضتع در جامعتۀ
ً
ما ،تقریبا از آن زمان که قاجار رفت و ما وارد دوران مشروطه شدیم ،شروع شتد .از آن هنگتام در
زندگی اجتماعی ما آن چتر واحد دینی شکاف برداشت و آرامآرام کنار رفت و بسیاری از مؤلفهها و
قلمروهای زندگی ما از زیر چتر دین بیرون آمد.
به همین جهت است که وقتی تاریخ مشروطه را مطالعه میکنید در آنجا برخورد میکنید بته اینکته
ً
دقیقا مسأله همین است ،اینکه آقایان میگویند بعد از مشروطه اتفاقاتی افتاد و یک عده آمدنتد و
مشروطه را از دست علما و دین گرفتند و در مسیر دیگری بردند ،این حرفها درست نیست .آنهه
با رخداد مشروطه اتفاق افتاد این بود که با تحوالت فرهنگی و اجتماعی قلمروهتایی از زیتر چتتر
دین بیرون آمد ،حرفهای دیگری و بحثهای دیگری پیدا شد ،ملیت مطرح شد کته تتا آن زمتان
نبود ،رأی به معنای واقعی مطرح شد که تا آن زمان نبود ،مجل مطرح شد ،برابری مطترح شتد،
ً
آزادی مطرح شد که این مفهومها قبال در فرهن دینی ایران نبود .اینها اتفاقاتی بود که افتتاد ،نته
اینکه عدهای آمدند و با سوءنیت ویا دسیسههای خارجیهتا مشتروطه را از دستت علمتا و دیتن
ً
گرفتند و بردند ،اصال 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
در یک چنین اوضاع و احوالی دیگرانی سر بلند کردند ،قطبهتای دیگتری پیتدا شتدند ،متولیتان
قلمروهای دیگری پیدا شدند ،چتر واحد دینی جامعه کنار رفت ،جامعه تحول پیتدا کترد ،قتدری
گستردهتر شد ،تقلید سیاسی کمکم از بین رفت ویا ضعی شد .اینها تحوالتی است که در جامعه
واقع شد و همینطور آمد جلو و به همین جهت استت کته شتما در آن دوران میبینیتد کته آقتایی
طوری فتوا میدهتد و آقتای دیگتری طتور دیگتر فتتوا میدهتد ،یکتی استتبدادی استت و یکتی
مشروطهای است ،نائینی در یک طرف قرار میگیرد ،شیخ فضلاللته نتوری در طترف دیگتر قترار
میگیرد ،این دستهبندیها پیدا میشود ،این دستهبندیها به آن جهت پیدا شتد کته آن چتتر واحتد
آئینی دینی بر اثر تحوالت فرهنگی و اجتماعی شکست و کنار گذاشته شتد ،دیگتر میبایستت بتا
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ً
عقالنیت به مسائل جامعه و سیاست نگاه میکردند .چیزهایی که مثال بدیهی تصور میشتد دیگتر
از بداهت افتاد.
با چنین اوضاع و احوال که اتفاق افتاد جامعۀ ما هم در مسیر دنیویشدن و عرفیشدن قترار گرفتت.
تفسیرها و قرائتهای گوناگونی هم از دین پیدا شد ،این یکی آن یکی را تخطئه کرد ،همینطور آمد
جلو .شما میدانید آقای مدرس امضاکنندۀ قانون مجازات غیر اسالمی استت در آن چنتد دوره از
مجل شورای ملی؟ همان قانونی که سی و چند سال قبل گفتند ایتن قتانون استالمی نیستت ،و
مال طاغوت و کفار است و آن را باید کنار بگذاریم .حاشیۀ همان قانون را متدرس امضتاء کترده،
البته در آنجا نوشته ،اضطرار این را ایجاب میکند که این قانون را تصویب کنیم .آن قانون عرفتی و
دنیوی را از کشورهای اروپایی گرفته بودند .یعنی چه مدرس در کنار امضاء خود مینویسد از باب
اضطرار و ضرورت؟ یعنی آقا دیگر نمیشود قتوانین جزائتی فقهتی را در عصتر حاضتر اجترا کترد
(انسان عصر حاضر آنها را نمیپذیرد) .مدرس توانست در مقابل رضاشاه بایستد و بتا استتبداد او
ً
ً
مبارزه کند ،اما اینجا نه ایستاد تا بگوید حتما باید دست دزد را برید و نه گفت حتما باید رجم کترد
ً
و نه گفت حتما باید شالق زد در خیابان و در مأل عام .آدمی مثتل متدرس چترا اینهتا را نگفتت؟
جلو رضا شاه ایستاد و آخترر او را کشتتند ،آیتا میترستید
میترسید؟ آن آدمی که با آن شجاعت ِ
بگوید که من امضاء نمیکنم و این وظیفۀ شرعی من است؟ نه! او درک کرده بود که آن چتر واحتد
انقتالب ،9211
دینی از میان رفته و باید جور دیگر فکر کرد برای ادارۀ جامعه و حکومت .پ از
ِ
ً
از ّ
مدرس خیلی تجلیل شد اما این کارهای مدرس اصال مد نظر قرار نگرفت که این آدم این کارهتا
را هم کرده است.
ما هر چه جلوتر آمدهایم با بیشتر شدن اطالعات نسل ایرانی و شهروندان ایرانی از تحوالت دنیتا و
از فلسفهها از علمها و از هنرها نظرهای گوناگون در بارۀ دین و دینداری و تفستیر دیتن و قرائتت
دین و با چه میشود زندگی کرد و با چه نمیشود زندگی کرد ،روزبهروز بیشتر شده استت و مقتضتای
همۀ اینها انتخابیشدن دین و دینداری در جامعۀ ماست .امروز بیش از همۀ وقتهتا در جامعتۀ
حرف کی باید گتور کنتیم ،کتدام دیتن را بپتذیریم،
ما دین شده یک مسئلۀ انتخابی ،میپرسند به ِ
تفسیر چه کسی را بپذیریم ،قرائت چه کسی را بپذیریم .انکار ایتن وضتعیت انکتار یتک واقعیتت
اجتماعی است .امروز در جامعۀ ما بداهتها و یقینهای دینی به انتدازۀ قابتل تتوجهی از صتحنه
کنار رفته است .آن بداهتها و آن چیزهایی که اسمش را گذاشته بودند ضروری دین به مرور زمان
متبدل شده است ،چون جامعه متبدل شده است .از آن چتر واحد دینی قرون گذشته دیگر خبتری
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نیست .در جامعۀ ما اکنون موضوع دیتن ودیتنداری یتک مستئلۀ انتختابی استت ،در بستیاری از
خانوادهها اآلن همینطور است ،حتی در بسیاری از خانوادههای بهاصطالح مذهبی هتم ایتنطتور
است .به محض اینکه دختر یا پسر جوان کمی رشد فکری پیدا میکند صدها ستؤال دارد در برابتر
همان بداهتهای دینی و همان امور یقینی دینی .مگر شما در خانوادههتای خودتتان ایتن وضتع را
نمیبینید؟ مگر اینکه از اول بر سر دختر ویا پسر زده باشند که حرف نزن ،خفه شتو ،همتین استت
که میگوییم و او هم تن داده باشد که نتیجۀ این کارها هم جز بهوجودآمدن انسان پر از عقدۀ روانی
نیست .البته خوشبختانه دیگر خانوادههای اینجوری کم هستند ،معنای این حرفهتا ایتن استت
که بابا ،مامان ،آقای معلم ،آقای مربی ،آقای واعظ ،آقای مرجع تقلید ،آقای حکومت ،متن دیتن
ً
خودم را خودم میخواهم انتخاب کنم ،الزاما نمیخواهم به تو گور کنم ،تو هم حرفتت را بتزن تتا
ببینیم حرف حسابی داری؟ اگر حرف حسابی داشته باشی قبول میکنم .من فکتر متیکنم اآلن در
هشتاددرصد خانوادهها مطلب همین است که گفتتم .حتاال در رودربایستتی گیتر کنتیم و چیتزی
نگوییم ،آن مطلب دیگری است ولی واقعیت این است .در واقع ،در ایران امروز یک حتق انستانی
ّ
مسلم پدید آمده و آن حق انتخاب دین است .این حق بر اثر تحوالت فرهنگی و اجتماعی پدید آمتده
است نه اینکه میگویم این یک حق طبیعی برای هر انسان است .من از حقوق بشر ستخن میگتویم
که با تحوالت اجتماعی و فرهنگی پدید میآید و نه از حقوق طبیعی انسان در همۀ عصرها.
در چنین اوضاع و احوالی ،چند تا سؤال اساسی مطرح است و آن اینکه ختوب حتاال کته اینطتور
است ،اگر قرار باشد هویت انتخابی دین و دینداری در جامعۀ ما حفظ شود باید به چنتد پرستش
ً
انسانی پاسخ داد و در حوزۀ عمومی و فضای عمومی اصولی را حتما باید مراعات کرد.
من چند سؤال را عر میکنم و اینها را برای این مطرح میکنم که شما روی آن فکر کنید .یکی
از سؤالهای جدی که در این زمینه مطرح است و شما از جاهای مختل میشنو ید این است کته
ً
اصال چرا باید دین داشته باشم؟ وقتی این تسلط خانوادگی از میان رفته باشد که من تحت تأثیر پدر
و مادرم فالن دین را قبول کنم و همان را که گفتند بپذیرم و بگویم خیلی خوب است .اولتین ستؤال
ً
این است که اصال چرا باید دین داشته باشم؟ چرا؟
ً
بعد از این سؤال ،پرسش دیگری مطرح میشود که دین در طول تاریخ اصال مضر بوده و یا مفید بوده؟
پیامبران مضر بودند ویا مفید بودند؟ برای بشریت اسباب زحمت درست کردند یا اینکه دست آنها
ً
را گرفتهاند و تا حدودی آنها را به زندگی شایستۀ انسان نزدیک کردهانتد؟ اصتال قضتیه چیستت؟
وقتی بداهتها رفت این سؤالها سر برمیآورند.
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ً
سؤال سوم این است که آیا باید حتما سراسر یک دین را انتخاب کنم؟ آیا میتوانم از هتر دیتن آنهته
مورد قبول من است انتخاب کنم و آنهه مورد قبول من نیست کنار بگذارم ،میتوانم چنین کاری را
بکنم؟ اینکه یکی از آن باال بگوید آقا نمیشود چنین کاری کرد کافی نیستت .دربتارۀ اینهتا بایتد
ً
بحث بشود ،آیا مثال من میتوانم بگویم آن تعداد از قوانین فقهی اسالم تاریخی را که با حقوق بشتر
ً
عصر ما منافات دارد من اصال نمیخواهم بپذیرم؟ این را میتوانم بگویم یا نمیتتوانم بگتویم؟ چترا
نمیتوانم در این موارد این سخن را بگویم و به آن عمل کنم؟ البته یکتی بلنتد میشتود و میگویتد:
آقا ،آن وقت تو مسلمان نیستی .اما سؤال این است که چرا؟ باید گفت تو مسلمانی را گونهای معنتا
کردهای و برای خودت تعری کردهای و بعد هم به من میگویی :تو مستلمان نیستتی! بیتا بتا متن
بنشین صحبت کن تا من بگویم که میتوانم هم مسلمان باشم و هم با حقوق بشتر زنتدگی کتنم یتا
ً
اینکه اصال من میگویم من موحد هستتم ،از اینکته جهتان یتک بتاطنی دارد ستخن میگتویم ،از
ً
الوهیت سخن میگویم ،آیا حتما باید نتام مستلمان ،نتام مستیحی ،نتام یهتودی و ...روی ختودم
ً
بگذارم؟ من اصال این اسمها را روی خود نمیگذارم ،من حرفم را میزنم و سازگار با آن میزیم .تو
ببین من حرف درستی میزنم یا حرف درستی نمیزنم و ببین من درست میزیم یا درست نمیزیم؟
چرا اصرار داری که اسم مسلمان روی من بگذاری ،مگر در زمان پیامبر اسالم مؤمنان را مستلمان
مینامیدند؟
این دستوپاپیچهایی که درست شده (آیا تو مسلمانی؟ آیا تو یهودی هستی؟) اینهتا از کجتا پیتدا
شده؟ این دینهای هویتی ،دینهای تاریخی ،چرا باید دست و پای انسانها را ببندد؟ این دستت و
پا بستنها از نظر دینشناسی مربوط به این است که کسی بگوید هر دین ذات ثابتی دارد کته نبایتد
تغییر کند ،اما سؤال عمدۀ دینشناسان امروز این است که آیا دینها ذات دارنتد؟ بستیاری از آنهتا
ذات تعریت شتدۀ
امروز پاسخ منفی به این پرسش میدهند .خب ،پ نمیتوان با اطمینان گفتت ِ
اسالم یا مسیحیت یا یهودیت یا بودیسم این است و تو باید این باشی و یا آن باشی و بایتد آن ذات را
ً
همیشه حفظ کنی .دین مسألهای است مثل علم ،مثل فلسفه و دائما در حال تحول استت و ذاتتی
ندارد .پ چرا اینقدر وحشت میکنید وقتی این صحبت میآید که دیتن متحتول میشتود ،دیتن
متغییر میشود .این سؤال یکی از موضوعات بسیار جدی است که باید بررسی شود.
در اینجا سؤال چهارمی مطرح میشود که حاال فر کنیتد متن دل دادم و دینتی انتختاب کتردم،
چگونه میتوانم دینداری کنم؟ وقتی دین انتخابی شد تکلی این سؤال را نیز من باید روشتن کتنم
که چگونه میتوانم دینداری کنم؟ یعنی چگونه میتوانم سازگار با آن دیتن انتختابی ختودم زنتدگی
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کنم؟ یعنی چگونه میتوانم شرایط و امکانات آنگونه زیستن را فراهم کنم که با آن دین که بته آن دل
دادهام سازگار باشد؟ چگونه میتوانم آن موانع و مشکالت را که بر سر راه دیتنداری متن قترار دارد
برطرف کنم؟
از این سؤال چهارم یک سؤال پنجم باز میشود که بسیار دامنۀ گسترده دارد و آن این است کته متن
تنها نیستم که دینداری میکنم و در دینداری میخواهم بر اساس انتخاب خودم عمتل کتنم ،متن
تنها فردی از این جامعه هستم و فر بر این است که سایر افراد جامعه هم میخواهند دیتنداری
کنند ،آن سؤ ِال چگونه میتوانم دینداری کنم یک درجه باالتر میرود و تبدیل میشتود بته اینکته:
چگونه میتوانیم به صورت دستهجمعتی دیتنداری کنتیم بته طتوری کته هویتت انتختابی دیتن و
دینداری هم محفوظ بماند؟ اینجا بسیار حساس است ،آیا فقط من دارم دینداری میکنم و آنهه را که
تشخیص دادم حقیقت است به دنبال آن هستم و به دیگران میتوانم بگویم همه موظفید راه مرا بتاز
کنید؟ نه ،من تنها دینداری نمیکنم و دیگران هم میخواهند با انتخاب خود دینداری کنند .اینجا
مقتضیات دینداری در حوزۀ عمومی و فضای عمومی مطرح میشود .باید این دینداری در حوزۀ
عمومی بهگونهای باشد که همه بتوانند انتخاب کنند و وقتی قرار باشد همه بتواننتد انتختاب کننتد
اینجا چندتا وظیفه درست میشود ،هم برای من و هم برای حکومت و هم برای متولیان دین و هتم
برای دیگران .آن وظیفهها چیست؟ اولین وظیفه این است که من نمیتتوانم هتیچگونته ممانعتت و
جلو انتخاب آنها
مزاحمت برای انتخابهای دینی دیگران فراهم کنم ،من نمیتوانم با مزاحمتها ِ
را بگیرم .وظیفۀ دوم متوجه حکومت و مبلغان دین است .ظهور و بتروز هرگونته نمادهتای دینتی،
آراء دینی ،شعائر دینی باید آزاد باشد .حکومت حق ندارد هیچکدام از اینها را یک حمایت ویوه از
آن بکند ،وقتی حمایت ویوه بکند و آن حمایت را از ادیان دیگر نکند ،انتخابیبودن دیتن را منهتدم
میکند ،از میان میبرد ،امکانهای انتختاب را میگیترد .زیترا امکانتات عمتومی دیتنداری را بتا
عدالت تقسیم نمیکنند .امکانات دینداری مانند امکانات اقتصادی و سیاسی است ،همتانطتور
که این دو نباید نابرابر تقسیم شود امکانات دینداری هم نباید نابرابر تقسیم شود .حکومت تبعیض
در امکانات بیان تفسیرهای گوناگون دینی را هم نباید انجام دهتد .حکومتت نبایتد یتک تفستیر را
ً
حمایت کند و تفسیرهای دیگر را اصال نگذارد که معلوم شود آنها چیستند .یک تفسیر غیر قابتل
دفاع با انواع و اقسام وسائل ممکن در گور مردم فروکنند و قرائتهای دیگر را از صتحنه ختار
سازند .این کارها هویت انتخابیبودن دین را نابود میکند و دین و دینداری را به یک مسئلۀ القائی
و کلیشهای تبدیل میکند و روح آن را میکشد .چنانکته متولیتان دیتن نیتز از همتۀ آنهته دربتاره
حکومت گفتم باید اجتناب کنند.
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راه صحیح این است که این آزادیها وجود داشته باشد ،ما باید ایتن راه را بترویم ،اگتر بختواهیم از
دین کمک بگیریم برای انسانی زیستن ،برای بامعنا زیستن ،حاال شما خودتان مقایسه کنید که در
ً
جامعۀ ما مثال صدا و سیما ،حکومت ،گروههای متعصب ،متولیان دین ،چگونته بته ایتن وظتای
بیاعتنا هستند .آیا آنها برای دینداری در جامعۀ ما حق انتخاب باقی گذاشتهاند؟!
در اینجا من باید عر کنم ،نقد آزاد دین و دینداری در حوزۀ عمومی از شرایط الزامی انتخابیبتودن
دین و دینداری در جامعههای جدید است .این نقد از نقد تشکیالت و نهادهای دینی جتدا نیستت،
نمیشود اینجوری فکر کرد که ما فقط آرای دینی را نقد میکنیم و تشکیالت دینی ،نهادهای دینی
یعنی همان که اسمش در کشور ما مرجعیت و روحانیت است ،از تیتررس نقتد بیترون هستتند .ایتن
فکر صددرصد نادرست استت .متأستفانه رستوبهای چندصتد ستالهای آن تشتکیالت و نهادهتا را
منجمد کرده است .آنها از دنیا خبر ندارند که در دنیا چه خبر است ،از دانتشهتایی کته امتروز بشتر
زندگیار را با آنها سامان میدهد تا دوام حیات پیدا کند خبر ندارند و با همان سنت دیرینۀ ختویش
خور هستند و به چیز دیگر هم اجازۀ شیوع و روا نمیدهند .در این شرایط این یک تصور ختام
است که بگوییم ما فقط مینشینیم و آراء و نظرات را نقتد متیکنیم و ایتن کتار جتای ختود را بتاز
میکند .نه عزیزان من ،آنها نمیگذارند ،قدرت دینی دست آنهاست ،نمیگذارد کته تتو آشتکارا
نقد کنی و نقد خود را روا دهی و دین را انسانی کنی .این را دیدهایم و ایتن یتک مستئلۀ ناپیتدایی
نیست .زمانی بنده و دوستانم خیال میکردیم که فقتط بایتد ایتن آراء را نقتد کنتیم ،امتا بتهتتدریج
فهمیدیم که این کافی نیست .باید نهادهای دینی را هم نقد کنیم تا قدری تکتان بخورنتد بتا نقتد .آن
تشکیالت ،آن رسوبکردهها ،و آن منجمدها را باید نقد کرد .چندی پیش متن در یتک ستخنرانی بته
ً
دانشجویان گفتم که جامعهشناسی کنید این نهاد روحانیت را ،نهاد مرجعیت را و ...که اصتال اینهتا
چگونه نهادهایی هستند؟ خروجی و محصوالت آنها چیست؟ آثارشان چیست؟ چه میکنند؟ فوائتد
و مضراتشان چیست؟ اکنون هم میگویم این جامعهشناسی صددرصد باید روا پیدا کند.
اینها بهصورت بسیار فشرده مطالبی است که میخواستم عر کنم شما باید به اینها بپردازیتد،
من به دانشجویان عزیز توصیه میکنم نگویید که پرداختن به مسائل دین و دینداری به ما مربتوط
نیست ،ما فقط به مسائل سیاسی میپردازیم .نه ،یکی از مسائل خیلی مهم در جامعۀ ما پترداختن
به همین مسائل دینی در دانشگاههاست ،فکرکردن دربارۀ این مسائل استت و تحقیتق دربتارۀ ایتن
مسائل است که از واجبات شماست.

من چه یم گومی؟ اصالح یک انحراف

1

آنهه که بنده تعقیب کردهام از بیست سال پیش ولی کیفیت بیان آن تغییر کترده استت در مراحلتی،
یک سخن است و آن سخن این است که من بهعنوان یک مسلمان وقتی نگتاه متیکنم بته حادثتۀ
ظهور اسالم و ظهور پیامبر اسالم و آثاری که باقی مانده است مثل قرآن ،مثل رفتار و ستیرۀ پیتامبر
قضیه را اینجور میفهمم ،که آنهه اتفاق افتاده این بوده که پیامبری ظهور کترده و متردم را دعتوت
کرده به یک ایمان و از آنها خواسته که این ایمان را بپذیرند و آن ایمان به خدای یگانه و بتی همتتا
بوده و نفی خدایان دیگر که در کلمۀ توحید خالصه میشود که تفصیل آن در جای خودر است.
اما این پیامبر که دعوت به این ایمان و حذف شرک کترده و بترای جتا انتداختن آن متحمتل
بسیاری از ناراحتیها و محرومیتها شده ،و در عمق بخشتیدن بته آن ایمتان و گستتردن آن
سعی کرده ،نه در مکه و نه در دوران حکومت خود در مدینه چگونگیهای زندگی اجتمتاعی
و سیاسی و خانوادگی و قبیلگی آن مردم را ،این را که چه کسی از چه کسی باید اطاعت کند،
زندگیهای عمومی و اجتماعیشان را چگونه باید تنظیم کنند ،اینکته افتراد قبیلته از رئتی
قبیله اطاعت میکنند نه از ک دیگر ،اینکه زن در داخل ختانواده اطاعتت کنتد از شتوهر و
رئی خانواده شوهر است ،اینکه بردههتا از صاحبانشتان تبعیتت میکننتد ،اینکته کنیزهتا و
غالمها ِملک بردهداران هستند ،اینکه کجا باید جن کرد ،کجا نباید جن کرد و بتاالخره،
 .1این سخنرانی در اردیبهشت  1199انجام شده است؛ تاریخ بازنشر اینترنتی 1 :آذر .1199
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آداب و رسومی را که با آن آداب و رسوم آنها داشتند زندگی میکردند ،به هم نریختته استت.
کاری که او کرده این است که یک سلسله اصالحات اخالقی در همۀ آنهتا بته قتدر امکتان
ً
انجام داده .مثال اگر قضیه اینطوری بود که زنها بر طبق سنتهای عرب از شوهر اطاعتت
میکردند ،نگفته من نظام خانواده را عو متیکنم و شتوهر بایتد از زن اطاعتت کنتد ،اگتر
فرزندان از پدر اطاعت میکردند ،نگفته من دارم این را به هم میزنم و باید پتدران از فرزنتدان
اطاعت کنند ،اگر رسم بر این بوده که هر وقتت مستئلۀ مهتم جنگتی یتا غیتر جنگتی پتیش
میآمده ،سرکردههای قبائل در یک جایی جمع میشدند و تصمیم میگرفتند که جن کنند،
یا صلح کنند و تصمیمگیری در آن مورد با رؤساء قبائل بوده؛ اینها را به هم نزده است .این را
که دست دزد را میبریدند به هم نزده ،و قصاص کردن را به هم نزده است .در تمام اینها یک
ً
سلسله تعدیلها و تصحیحهای اخالقی ایجاد کرده است .مثال گفته درست است که زن باید
از شوهر اطاعت کند ،اماای شوهر تو حواست جمتع باشتد کته بایتد رفتتار معتروف داشتته
باشی،ای برده تو باید اطاعت کنی ،اما به صاحب برده گفته او را اذیت نکن و بته بترده ظلتم
ً
نکن ،در باب قصاص مثال اگر یک ک از یک قبیلهای را میکشتند آن قبیلۀ مقتتول گتاهی
براساس ح انتقامکشی میگفتنتد اگتر یتک نفتر از متا را کشتتید متا چنتد نفتر از شتما را
میکشیم ،پیامبر گفته این انتقامکشی اینجوری درست نیست ،اگر یک نفر از شتما کشتتند،
حق دارید فقط یک نفر را بکشید و نه بیشتر و آن هم تازه اگر نکشید ،اگتر عفتو کنیتد بهتتر
است ،دیه بگیرید و عفو کنید .اینهتا را متن استمش را میگتذارم تصتحیحات اخالقتی یتا
تعدیالت اخالقی .همینطور است مردساالری که یتک ستنت قتوی عربتی بتوده بته جتای
خودر باقی مانده ،حاکمساالری ،که معنایش این بوده کته رؤستای قبائتل هرچته تصتمیم
گرفتند بقیۀ افراد قبیله میبایست تبعیت کنند ،به جای خودر باقی مانده؛ و عقیدهساالری،
که این بود که عقیدۀ دینی مقدم است بر خواستههای دیگر ،یعنی همان دینساالری ،بهجای
خودر باقی مانده است .جامعۀ پیامبر قبل از آنکه او بیاید جامعۀ دیتنستاالر بتوده استت،
ً
جامعۀ حجاز پیش از آنکه پیامبر بیاید به معنای امروزین کلمه اصال سکوالر نبتوده بته هتیچ
وجه ،اینطور نیست که پیامبر آمد یک جامعۀ سکوالر را تبدیل کرد به یک جامعتۀ دینتی .در
آن جامعه هم همه چیز با میزانهای دینی سنجیده میشده ،با منافع بتها تنظیم میشده ،بتا
منافع متولیان بتخانهها تنظیم میشده و هکذا ،این یعنی دینساالری .پیامبر اینهتا را تغییتر
نداد ،بعد از پیامبر هم باز مردساالری بود ،دینساالری بود ،و حاکمساالری بود .البتته او در
این در اینساالریها ،یک رشته تعتدیالت اخالقتی وارد کترد و گفتت عتادل باشتید و ظلتم
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نکنید .پ آن پیامبر رسالت خود را این طوری معنی نمیکرد که من آمدهام یک سیستم نوین
زندگی اجتماعی بدهم ،آمدهام یک سیستم نوین زنتدگی سیاستی بتدهم و ...اینهتا را جتزء
نبوت خودر نمیدانست .وقتی عدهای از رؤسای قبائل آمدند و بیعت کردنتد و بتا ستالم و
صلوات بردند ،گفتنتد آقتا متا از شتما هتم اجتازه میگیتریم در کارهایمتان و او شتد رئتی
حکومت ،حکومت به معنای آن روز .اما پت از آن هتم اوضتاع اجتمتاعی آنهتا را بته هتم
نریخت .قبائل حرمتشان در جای خود بود و رؤسای قبائل حرمتشتان در جتای ختود بتود،
مردها حرمتشان در جای خود بود ،باز زنها درجه دوم بودند ،باز بردههتا درجته دوم بودنتد،
ً
همۀ اینها واقعا از نظر حقوق انسانهای درجه دوم بودند .وقتی شما به کسی بگویی تو باید
تابع موالی خود باشی و هر چه او گفت همان است ،حتی آن کسبی را که میکنی پولت مال
موالی تو است ،آن آدم از نظر حقوق درجه دو است .همۀ اینها را پیامبر قبول کرد بر اساس
آن سنتی که بود و اینها را به هم نریخت ،پارهای از دستورالعملها را هتم مثتل قتوانین ارث
معین کرد و یک جاهتایی اصتالحاتی کترد .تمتام آن احکتام اجتمتاعی ،سیاستی ،جزائتی،
خانوادگی و غیره که در قرآن و سنت رسول وارد شده همۀ آنها عبارت است از یک سلستله
شیوهای زندگی که مردم حجاز قبل از پیامبر هم داشتند و پیامبر هم در آنها یک تصحیحات
اخالقی ایجاد کرد.
پدیدارشناسی ظهور حضرت محمد این است که از منظر آن نبوت ،ایتن
نتیجهگیری کلی من از این
ِ
که مردم با چه شیوههائی میخواهند زندگی کنند ،دستتگاه سیاستیشتان را چتهجتور میخواهنتد
تنظیم کنند ،قوانین جزائیشان را چگونه میخواهند سامان بدهند ،نظام خانوادگیشتان را چگونته
میخواهند سامان بدهند ،رابطۀ زن و مرد را با هم چگونته میخواهنتد تنظتیم کننتد و امثتال ایتن
چیزها ،کارهایی است که به خود مردم واگذار شده است .عقالیی پیدا میشوند و تنظیماتی ایجتاد
میکنند و اینها میشود سنت یا قانون و مردم با آن سنت یا قانون زندگی میکنند .فتوحتات هتم،
که پ از پیامبر شروع شد ،سپاه مسلمانان هرکجا میرفت (کاری ندارم بته اینکته بته دنبتال ایتن
ً
ً
فتوحات رفتن اصال مسئلۀ درستی بود یتا نبتود ،فعتال نمیختواهم آن را تعقیتب کتنم) همتینطتور
میشد ،یعنی مسلمانان فاتح اهتالی هتر سترزمین را بتا ستنتهای خودشتان بته حتال خودشتان
میگذاشتند و به هم نریختند ساختارهای اجتماعی و آداب و رسوم آنها را .این موضوع حقیقتتی
است که این اواخر بعضی از کسانی که در سیستم حقوقی اسالم مطالعه کردهاند اینها را آوردهانتد
و در تحقیقات خودشان .فاتحان میگفتند شما زندگی خودتتان را بکنیتد و بته متا جزیته بدهیتد.
نمیگفتند که خدا یک سلسله سیستمهای زندگی معین کرده و از آسمان فرستتاده و موظت کترده
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همۀ انسانها را که با این سیستتمها زنتدگی کننتد .چنتین مطالبتاتی نمیکردنتد و چنتین ستخنان
نامعقول نمیگفتند.
اما متأسفانه در طول تاریخ ،بهتدریج یک انحراف بزرگ اتفاق افتاد که بر شیوۀ تلقتی فقهتا مبتنتی
بود .این انحراف اینگونه شروع شد که آن سنتها و رورهای زندگی ،آداب ،و رسوم کته از قبتل
در میان اعراب بوده و در قرآن و سنت رسول هم پذیرفته شده بود ،ازسوی آن آقایتان یتک سلستله
احکام الهی ابدی که از طرف خدا معین شده است و همته بایتد از آن تبعیتت کننتد و همته بته آن
ً
مکل هستند ،اعالم شد .این تلقی که تدریجا در فرهن دینی مسلمانان جا افتاد به نظر من یک
انحراف بزرگ بسیار پرضایعه است که در اسالم اتفاق افتاده استت .متن هرجتا میگتویم «استالم
تاریخی» منظورم همین تلقی پر ضایعه است ،اینکه کسی بگوید آن شیوههای زنتدگی عربتی همته
احکامی است که از طرف خدا معین شده یا امضاء شده برای همۀ بشریت ،بترای همتۀ عصترها،
برای همۀ جامعهها ،این را من یک انحراف میدانم و آن را نمیپذیرم .مطالعات من به من میگوید
آن چیزی که پیامبر به آن دعوت کرده ایمان به خداوند یکتا و بیهمتا است و هتر کتردار و رفتتاری
که از لوازم آن ایمان است با تمام مقتضیات آن و تغییراتی که در انسان ایجاد میکند ،تغییراتی که در
تصورات و تصدیقات انسان از جهان و انسان ایجاد میکند و یک سلسله تعدیالت و اصالحات و
تهذیبهای اخالقی که به دنبال آن میآید ،یعنی همان که در آن حتدیث شتری آمتده استت ،کته
پیامبر فرمود « َّإنما بعثت ِألت ّ ِمم مکارم األخالق» 1که در این مکارم اخالق عدالت بهطور کلی یتک
مفهوم اخالقی بسیار بزرگی است.
من یکی از مشکالت فعلی مسلمانان امروز را در این میبینم که فکر میکننتد ایتن چارچوبهتای
سیاسی و اجتماعی ،نظامها و عادات و رسوم که در طول این چهتارده قترن در کتابهتای فقهتی
بتتهعنتتوان احکتتام ابتتدی الهتتی معرفتتی شتتده ،در حتتالی کتته در اصتتل شتتیوههای عربتتی بتتوده،
دستورالعملهای دائمی ابدی خداوند است و نباید هیچ وقت از آنها تخل کرد و مجتاز نیستتند
که طرحهای نو دراندازند و در عصر حاضر شیوههای زیستن خود را خودشان معین کنند .ما بایتد
بدانیم مسلمانی ما با این قائم نیست که ارثت را چطوری تقسیم کنی ،یا قانون جزایت چه باشد ،یا
سیستم اقتصادی و سیاسیات چگونه باشد .مسلمانی با اینها قائم نیست ،مسلمانی قتائم استت
با ایمان به خداوند یکتا و بی همتا و هرگونه کردار و رفتاری که از مقتضیات ایتن ایمتان استت .در
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت ،دار احیاء التتراث العربتی172 /57 ،1101 ،؛ بیهقتی ،احمتد بتن حستین،
السن الکبری ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،چاپ سوم1121 ،ق.121 /10 ،
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عصر حاضر با تحوالتی که در دنیا ایجاد شده با وضعیتی که علم بتهوجتود آورده بتا وضتعیتی کته
مسلمانان امروز متناسب
صنعت بوجود آورده ،با وضعیتی که عقالنیتهای گوناگون بوجود آورده،
ِ
با وضعیتی که در آن وضعیت قرار دارند که هر کشوری و هر جماعتی در یک وضعیت فرهنگتی و
سیاسی ،طبیعی ،و جغرافیایی ویتوهای قترار دارد ،بایتد ببیننتد بهتترین ستبک تنظتیم عقالنتی و
عادالنۀ زندگی برای آنها چیست و آن را انتخاب کنند.
آنها باید چشمان خود را باز کنند و ببینند شیوههای بهتر برای زیستن انسانی در دنیای امروز چگونته
است و آن را انتخاب کنند ،در حکومت ،در نظتام ختانواده ،در حقتوق جتزاء ،در اقتصتاد ،و خیلتی
قلمروهای دیگر .اما متأسفانه عموم مردم مسلمان که متوجه این مشکلها نیستند ،علما و فقهتا هتم
که زمام امور دینی و فرهنگی مردم را در دست گرفتهاند ،اینها هم کته ماشتاءالله اوضاعشتان اجتازه
نمیدهد به این مشکالت فکر کنند .چون به محض آنکه بخواهند حرف جدید بزنند همه از دورشتان
پراکنده میشوند و مریدها میروند ،مرید همیشه آرامش میخواهد و به محض آنکه به مریتد بگتویی
فالن عقیده و رفتاری را که تا به حال داشتی باید بگذاری کنار ،او میگوید آقا شما اشتتباه میکنتی و
من کنار نمیگذارم .چون او وحشت پیدا میکند ،شما به این مسائل روانی توجه بفرماییتد .اگتر فقیته
هم بگوید من میخواهم تغییر دهم مرید و مقلد نمیگذارد که او تغییر دهتد .بته قتول دکتتر داریتور
شایگان «مریدان اجازۀ اصالح نمیدهند» .شما داستان موالنا را خوانده اید ،چته کستانی شتم را
فراری دادند؟ مریدهای موالنا ،چرا؟ برای اینکه وقتی میدیدند این آقا دارد در دامن شتم میافتتد
و حرفهای دیگری میزند ،آن چیزی که یک عمر آن را ساختهاند و به آن آویزان شدهاند و این آقتا را
گذاشتهاند آن وسط و به او پناه آوردهاند ،همۀ آنها دارد از بین متیرود و آنهتا تنهتا متیماننتد .پتدر
شم را درآوردند و او را فراری دادند ،همان مریدان.
این وضعی است که علمای اسالم دچار آن شدهاند ،عدهای اینها را احاطته کتردهانتد ،یتک عتده
مقلد ،یک عده مرید و یک بساطی درست شده که به هم ریختن این بساط هم بترای آنهتا مضتر
است و هم برای این مریدها مضر است ،برای خاطر اینکه تنهتا میماننتد و پناهگتاهی کته بترای
خودشان درست کردهاند از دست میرود ،آن وقت باید بیایند تتازه تعیتین کننتد کته چگونته بایتد
زندگی کنند و رویاروشدن با این سؤال وحشتآور است .به قول اریتک فتروم ،در کتتاب گریدز از
آزادی ،آزادی وحشتناک است .آدم گریز میکند از آن .اما در هر حال متا مستلمانان بایتد بتا ایتن
آزادی مواجه شویم ،جسورانه و هیچ راهی جز این نداریم .ما باید از این پناهگاههای امن که بترای
خودمان درست کردیم و سرمان را در آن کردهایم و فکر میکنیم هیچ مشکلی نداریم ،بیترون بیتاییم
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با وحشتناکی این آزادیها رویاروی شویم و چشتمهایمتان را بتاز کنتیم و ببینتیم در دنیتای امتروز
ً
انسانها مشکالتشان را چگونه حل میکنند و ما هم همانطتور حتل کنتیم .متثال اگتر مشتکالت
حکومتی با حقوق بشر حل میشود که یک استراتوی است در دنیای امروز (نه حقوق طبیعتی بته
معنای گذشته که دیگر دوره آن تمام شده است) آن را بپذیریم .انسانهای متفکر در عصتر حاضتر
به این نتیجه رسیدهاند که باید به تکتک انسانها بدون اینکه بپرسی دینت چیستت ،بتدون اینکته
بپرسی از چه نوادی هستی ،بدون اینکه بپرسی سیاهی یا ستفیدی ،پستر کتی هستتی ،متال کتدام
کشور هستی ،تابع کدام دین هستی ،بهمثابۀ انسان بماهو انسان باید حقوقی قائل شد (نه اینکته از
ذات او حقوقی بیرون می آید ،این نیست معنای حقوق بشر در عصر فعلی) ،و قوانینی وضع کترد
تضمینکنندۀ آن حقوق باشد ،خیلی مشخص به طوری که هرجا دیدی بته حتریم انستانی تجتاوز
میشود بگویی آقا ،خانم ،به موجب این قانون تو حق نداری این کار را بکنی تتا ایتن شتفافیت در
کار نباشد و هر انسانی بهعنوان یک انسان حرمت نداشته باشد ،اینکته بیتایی کلتیبتافی کنتی یتا
بگویی اگر فالن ک حاکم شد چون آدم بسیار اخالقی استت ظلتم نمیکنتد ،استتبداد بته ختر
نمیدهد ،اینها همه خیاالت است که آدم میکند ،ظلم میکند و از دیگران هم بدتر ظلم میکنتد.
اگر عقالی جهان پذیرفتهاند کته در عصتر حاضتر حکومتت دموکراتیتک کتمضتایعهتترین شتیوۀ
حکومت است ،آن را بپذیریم و بیهوده و جاهالنه نگوییم خالف اسالم است.
دوستان عزیز ،من معتقد هستم مسلمانها هتر کجتا کته هستتند بتا ستنتهای گونتاگون زنتدگی
میکنند ،یک سنت سنتهای قومی و ملی آنهاست ،سنت دیگر ستنتی استت کته از دیتن آنهتا
مانده است ،سنت در اینجا به معنای آنتروپولوژیک میگتویم ،یعنتی آن آداب و رستوم ،فرهنت ،
ارتباطات که با آنها زندگی کردهاند در گذشته .مسئلۀ سوم هم مواجهته بتا مدرنیتته استت در ایتن
ً
دنیای جدید که شیوههای جدید زندگی پیدا شده است .مثال ما مسلمانان ایرانی در درجۀ اول یک
سنت ایرانیت داریم ،این سنت ایرانی بودن یک امر از پیش داده شده استت و انتختاب متا نیستت؛
من و شما و هیچ کدام ،ایرانی بودن را انتخاب نکردهایم ،این یک وضعیت از پیش داده شده استت.
یک واقعیت است که ما ایرانی هستیم ،نه اینکه خودمان را ایرانی مینامیم یا ایرانتی متیدانیم ،ایتن
پسر چه کسی هستم یک واقعیتت استت و آن را متن
نیست معنای ایرانی بودن .همان طور که من ِ
انتخاب نمیکنم ،اینطور نیست که من خودم را پسر کسی مینامم ،بلکه یک واقعیتت استت کته
پسر فالن ک هستم ،همانطور ایرانی بودن هم یک واقعیت است.
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ایرانی بودن چه به معنای ملیت باشد و چه بته معنتای اشتتراک در یتک حافظتۀ فرهنگتی (چنانکته
بعضی از محققان میگویند) واقعیتی از پیش داده شده استت .هتیچ کت آن را انتختاب نمیکنتد و
نمیتواند انتخاب کند .ما مسلمانان ایرانی در درجتۀ اول بایتد بته لتوازم ایرانیتت ملتتزم شتویم و آن را
سامان دهیم که واقعیتی است طبیعی و داده شده از پتیش .زیستتن ایرانتی عبتارت استت از زیستتن
اجتماعی ما ایرانیها .این زیستن اجتماعی نظام سیاسی الزم دارد ،نظتام ختانواده الزم دارد ،قتوانین
الزم دارد که چگونه بزییم بهعنوان زیست ایرانی و این اولین مسأله است که ما باید تکلتیفش را معتین
کنیم .اگر ما تکلی این مسأله را مشخص کردیم و در داخل یک زیستت ایرانتی قترار گترفتیم و ایتن
زیست ایرانی را بتا مکانیزمهتا و ستاختارهای سیاستیار ،اجتمتاعیار ،اقتصتادیار وغیتره و
تکلیفش را معین کردیم (و این میسر نمیشود مگتر بتا التتزام بته لتوازم ستنن ایرانتی و بتا استتفاده از
شیوههای جدید زیستن که در دنیای امروز بشر آنها را کش کرده در اقتصاد و در نظتام اجتمتاعی،
در حقوق ،در قانون ،در شیوههای حکومت و امور مهم دیگر) .ما باید از این خواب کنونیمتان بیتدار
شویم و بدانیم که باید باجرئت با دنیای جدید مواجه شویم ،به فکر ساختن این ایرانیت در شتکلها و
تجلیات گوناگون آن باشیم ،اینجاست که فرهن ایرانیت و حقوق بشر و دموکراسی وارد محاستبات
جدی ما میشود ،اینجاست که این پرسشها برمیآیند .اگر بختواهیم در ایتن جامعته ستتم نباشتد و
عدالت اجتماعی حاکم شود چه مکانیزمهایی را باید جا بیندازیم .اگر بخواهیم استتبداد سیاستی و یتا
دینی نباشد چه ساختاری باید به وجود آوریتم ،اگتر بختواهم زنهتا در ختانواده مظلتوم نشتوند نظتام
خانواده را چگونه باید تنظیم کنیم ،آیا باید باز هم مثل گذشته بگوییم مترد رئتی و زن تتابع؟ بتاز هتم
همین حرفها را بزنیم! یا شیوههای بهتری برای زندگی هست؟ قانون جزاء را بایتد چته کتار بکنتیم،
سیاست جزائیمان را چه کار باید بکنیم؟ اینجاها استت کته حقتوق بشتر و حکومتت دموکراتیتک و
عدالت اجتماعی و مانند اینها وارد محاسبات جدی ما میشود ،بتهعنتوان نظتامبخشتی بته زنتدگی
ً
انسان ایرانی و نه بهعنوان مسلمان ایرانتی .لطفتا گتورهایتتان را بتاز کنیتد ،بتاز تأکیتد متیکنم ایتن
محاسبات بهعنوان مسلمان بودن انجام نمیگیترد ،بتهعنتوان ممکتن ستاختن زیستتن ایرانتی انجتام
ً
میگیرد (نباید اینجا گفت که آخر در قرآن دربارۀ این مسائل فالن حکم آمتده ،چتون قتبال گفتتم کته
مفرو این است که آن حکمها حکمهای الهی ابدی نیست و سنتهای عربتی بتوده کته در قترآن
حضور دارد و پیامبر هم آنها را قبول کرده و چنانکه بارها گفته و نوشتهام هیچ دلیل قابل قبولی اعتالم
نشده که به ما بگوید همیشه باید با آن سنتهای عربی زندگی کنید).
وقتی این تنظیمات انجام شد ،آن وقت نوبت این میرسد کته متن ایرانتی میختواهم ایمتان بترای
ً
خودم انتخاب کنم (چون ایمان ضرورتا باید بر اساس انتخاب تحقق پیدا کند و ایمان تقلیدی غیتر
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ممکن و مردود است) .من چه ایمانی را انتخاب کنم؟ ایمانی را که محمد پیشنهاد کرده؟ ایمتانی را
که عیسی پیشنهاد کرده ،ایمانی را که موسی پیشنهاد کرده؟ ایمانی را که در بودیسم هست؟ ایمتانی
را که در هندوئیسم هست؟ کدام ایمان را؟ ما باید جرئت انتخاب ایمان داشته باشتیم .ایتن از تنبلتی
ماست که میگوییم پدرهای ما اینطوری عقیده داشتند و ما هم همان عقیده را داریم ،ایتن تنبلتی
است ،تا ما مسلمانها در این کانال تنبلی داریم زندگی میکنیم همین است اوضاع ما ،داعتش کته
سهل است بدتر از داعش پیدا خواهد شد.
در این مرحله ،نوبت انتخاب ایمان و ملتزم شتدن بته لتوازم آن میرستد و در اینجاستت کته بترای
انتخاب ایمان به میراث و سنت دینی مراجعه میکنیم مراجعهای انتقادی و انتخابی .در این مرحلته
ایمان و مسلمانی مان را خودمان معنا میکنیم و از گذشتگان تقلید نمیکنیم .البته این نقطه مقابتل
آن تفکری است که میگفت و میگوید ما پدرانمان را بر این عقیده یافتیم و به دنبال آنها میرویم.
ً
یکی از مطالبی که پیامبر اسالم مکررا روی آن تأکید میکرد این بود که بیایید این ایمان را که من بته
شما عرضه میکنم انتخاب کنیتد و بپذیریتد .اعتقتادات تقلیتدی و متوروثی پیشتین ختود را کنتار
بگذارید .مخاطبان میگفتند آقا گرفتاری برای ما درست نکنید ،ما در داخل یتک ستنت تتاریخی
دینی زندگی کردهایم و آن سنت دینی بتتپرستتی استت .چگونته شتما بته متا میگوییتد اینهتا را
بگذارید کنار؟! پیامبر میفرمود :آری ،میگویم همۀ آنها را بگذارید کنار.
امروز هم یک منادی باید به مسلمانها بگوید همۀ اعتقتادات تقلیتدیتان را بگذاریتد کنتار ،ایتن
بتهایی که تراشیدهاید بگذارید کنار ،این زندانهایی که برای خودتتان درستت کردهایتد بگذار یتد
کنار ،البته عدهای دادشان درمیآید از این سخنان ،ولی باید به آن عده بگوییم آقا شما چرا آمدهایتد
یقۀ من را که دو کلمه حرف جدید میزنم میگیرید .شما بتا داعشهتا چته کتار کردیتد؟ شتما بتا
القاعدهها چه کار کردید؟ کدام اعمال داعش را نفی کردید؟! کدام اعمال القاعتده را نفتی کردیتد؟!
مگر همانها در فتواها و در کتابهای فقهی موجود نیست؟
به نظر میرسد همۀ مسلمانان جهان محاسبات خودشان را آنطتور کته گفتتم بایتد تنظتیم کننتد.
مسلمانان مصری هم باید همین کارها را بکند ،آنها باید نخستت مصتری زنتدگی کتردن را تنظتیم
کنند ،فکر کنند که موجودیت مصری بودن را ،که یک وضعیت از پیش داده شده است ،چته جتور
باید تنظیم بکند .سوری باید این کار را بکند ،اندونزیایی هم و ...هتر جتا یتک مجتمتع مستلمان
هست اول باید موجودیت از پیشدادۀ غیر قابل تغییر خودر را با عنوان ملت یا حافظتۀ فرهنگتی
ً
مشترک تنظیم کنند .این حافظۀ فرهنگی مشترک یا ملیت را شما در هر کجا پیدا نمیکنیتد ،متثال
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این دولتهای مصنوعی ساخته شده در خلیج فارس و اطراف خلیج فارس ندارند چنتین حافظتۀ
فرهنگی ملیت و ملی را ،اینها ساخته شدهاند ،در تمام جهان اسالم شتما اگتر جستتوجو کنیتد
شاید به تعداد انگشتان دست سرزمینهایی را پیدا کنید کته ستاکنین آنهتا از یتک چنتین حافظتۀ
فرهنگی یا ملیت ،مثل آن چیزی که ما ایرانیها داریم ،بهرمند باشند و این سرمایۀ بستیار عظیمتی
است که ما داریم ،البته این سخنان کته گفتتم بتهکلتی غیتر از آن ستخنی استت کته آقایتان فقهتا
ً
میگویند ،و کامال غیر از این است که کسی بخواهد در چارچوبهای سنتی نواندیشی کند ،و من
این تعبیرات را برای خودم نمیپسندم و خود را نواندیش و یا روشنفکر دینی نمینامم .سخنانی کته
گفتم در چارچوب حفظ چهار منبع حجت در نزد فقها و امثال آن مبانی گنجانتدنی نیستت و متن
ً
اصال از آن مبانی و بر اساس آن مبانی سخن نمیگویم.

1

چرخش هرمنویتکی در اهلیات مدرن
ً
بحث من عمدتا از نوع مباحث فلسفی اروپای مرکزی و قارهای است و زبانی هم که به آن ارجتاع
می دهم زبان آلمانی است .برای طرح بحث خودم نیازمند طترح چنتدین نکتته بتهعنتوان مقدمته
هستم .الزم است تأکید کنم که این مباحث گرچه در الهیات مدرن مسیحی مطرح شده ولی چنان
عناصر مفهومی و اصطالحیای دارد که به درد ما نیز میخورد.
نکتۀ اول این است که در دنیایی زندگی میکنیم که مرز میان الهیاتها و ادیتان فروریختته استت و
مرزهای دروندینی و بروندینی را نمیتوان در همۀ موارد بهوضوح مشخص کرد و قاطعیتتهتای
قدیم امروز دیگر نیست .به همین خاطر است که میتوان از یک تئولوژی به تئولتوژی دیگتر بترای
تحلیل مفهومی که در آن هست ،پل زد.
نکتۀ دوم این است که در زبان فارسی و عربتی اصتطالح وحتی را داریتم .ایتن تعبیتر را گتاهی در
ً
ترجمۀ اصطالح آلمانی Offenbarungبه کار میبرند .این اصطالح در فارسی تقریبتا بته معنتای
آشکار شدن است کته متا آن را بته وحتی ترجمته متیکنیم .ایتن ترجمتۀ درستتی نیستت .وحتی
و ( Offenbarungو معتادل انگلیستی آن) معنتای متفتاوتی دارنتد Offenbarung .از الهیتات
مسیحی بر آمده است Offenbarung ،در الهیات مسیحی از آشکار شدن خداونتد بترای انستان
 .1این سخنرانی در مؤسسۀ مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش به مناسبت روز جهانی فلسفه در تتاریخ  25آذر  1191ایتراد
شده است؛ تاریخ نشر اینترنتی 22 :دی .1191
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بهمنظور تکمیل یا تطهیر یا نجات دادن انسان سخن میگوید .در الهیتات استالمی ،بترعک  ،از
وحی سخن میرود ،اما وحی چنانکه در الهیات سنتی ما (پیش از پیدایش فلسفۀ اسالمی) آمتده
است ،به معنای «االشارِ السریعة الخفیة» (اشارۀ شتابناک پنهان) است .در قرآن نیتز ،تتا جتایی
که بنده تحقیق کردهام ،وحی به معنای آشکار شدن چیزی نیست .پ بحث ما دربتارۀ وحتی بته
معنای الهیات اسالمی نیست ،بلکه بحث دربارۀ  Offenbarungبته معنتایی استت کته متألهتان
مسیحی از آن میفهمند.
نکتۀ سوم این است که در الهیات مسیحی مدرن ،بحثهای تئولوژیک مبتنی بر تصتور فیگوراتیتو
از جهان نیست تا در این صدد برآیند که بحث کنند آیا این فیگور (که جهان نامیتده متی شتود) بتر
چیزی متکی است یا نیست و ظاهر و باطنش چیست و ...این حرفها در الهیات مدرن مسیحی
مطرح نیست .جهانبینیهایی نظیر مارکسیسم ،هیستوریسیستم ،پوزیتویستم ،و حتتی مستیحیت
آلیسم سنتی جهان را یک فیگور ترسیم میکردنتد و از ایتن بحتث میکردنتد کته ایتن
سنتی و ایده ِ
فیگور را چگونه بفهمیم یا تغییر دهیم .منظور از فیگور آن چیزی است که یک ستاختار مشتخص
مجسم معین شکلگرفتۀ قابل اشاره دارد .متناسب با این نگرر در الهیات مدرن مسیحی مفاهیم
و اصطالحات متافیزیکی هم چندان چیزی نمیبینید.
نکتۀ چهارم در الهیات مدرن مسیحی ایمان به معنای اعتقاد به گزارههای مطابق با واقتع نیستت.
یعنی چنین نیست که ایمان به یک سلسله گزارههای مشخص ،که مطابق با واقع هستتند ،مطترح
باشد .نوعی جهتگیری یا رویکرد مطرح است .حقیقت این رویکرد چنانکه ختواهیم دیتد یتک
تفسیر ( )interpretationاست .این یک رویکرد هرمنوتیکی استت .بنتابراین ،در الهیتات متدرن
مسیحی ،ایمان اعتقاد به تصویری از واقعیت گزارههایی که تصویری از واقعیت میدهند ،نیستت.
الهیات مدرن مسیحی سخن گفتن مسئوالنه از این جهتتگیتری و رویکترد تفستیری استت کته
قابلیت گفتوگو و بحث عقالنی دارد.
آن شاخه از الهیات مدرن مسیحی که اگزیستانسیالیستها آن را روا دادند ،عناصتری را بته ایتن
جهتگیری تفسیری اضافه کرده است و میگوید این جهتتگیتری تفستیری گونتهای اعتتراف و
اعتماد نیز هست .این جهتگیری و رویکرد تفسیری ،که با تمتام وجتود انستان انجتام میشتود،
چندطبقه دیدن جهان را کنار گذاشته و از فراطبیعت ) (super natureبحتث نمیکنتد .چنانکته
فلسفۀ مدرن نیز در اصل و اساس همینطور است.
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اما نکتۀ پنجم این است کته ،بترخالف الهیتات ستنتی مستیحی ،در الهیتات متدرن از بحثهتای
توصی و تعری خدا چیزی نیست .بحتث روی افعتال ختدا متمرکتز استت .در الهیتات متدرن
مسیحی ،از این بحث میشود که خدا چه کرده ،چه میکند و چه خواهد کرد .بحث الهیات مدرن
مسیحی سخن از یک سلسله افعال است ،افعالی کته افعتال انستان نیستت و افعتال خداستت و
الهیات حکایت آن افعال به زبانی قابل دفاع است .بحث از افعال کسی است و بحث میشود کته
آن ک را چه بنامیم ،چگونه بنامیم ،و چگونه از او حرف بزنیم .تعبیر خدا فقط یک قرارداد است!
در الهیات مدرن مسیحی ،از این بحث می شود که کسی با انسان کار دارد و از این بحث میشتود
که آن ک کیست .مسأله این است که چیزی (یک خطاب ،سخنی یا معرفتی یا رحمت و عنایتی
و )...از جایی میآید (این را عرفای ما هم میگفتند) .الهیات مدرن ،به قول پتل ریکتور ،الهیتات
مسیحی روایت آن خطاب یا رحمت یا عنایت است .مهمتترین عنصتر روایتت ایتن استت کته در
روایت سخن از کسی است که آن ک چنین کرده و چنان میکند و چنان خواهد کرد.
بدین ترتیب در الهیات مدرن مسیحی دیگر از خدای فیلسوفان خبتری نیستت .در الهیتات ستنتی
مسیحیت (از تاریخی به بعد) با زبان فلسفه از خدا حرف زدند ،و از مفاهیم فلسفی یونانی استفاده
کردند .اما در الهیات مدرن مسیحی از علت العلل و وجوب و امکان و ...بحثتی پتیش نمیآیتد.
بهاصطالح «اله» کنار رفته و از «الوهیت» بحث میشود .متألهان مدرن مسیحی مشتغول فهمتی
از الوهیت هستند .این الوهیت ویوگیهای متافیزیکی مشخصی نتدارد .وقتتی آنهتا از اصتطالح
«خدا» بحث میکنند ،باید توجه کرد که آنها چه در ذهن ما هستت یتا حتتی در الهیتات قتدیمی
سنتی مسیحی هست ،در نظر ندارند .متن چنتد ستال پتیش بتا یتک کشتیش مستیحی صتحبت
میکردم ،میگفت زمانی اهتمام ما بر این بود که به مؤمنین مسیحی بگوییم که چگونه میشتود بته
ً
خدا ایمان داشت ،چون میتوانستیم مشخصا بگوییم خدا چنین و چنان است و توصی و تعریت
مشخص از او بدهیم و ایمان به او را مطالبه کنیم .اما اآلن مشکل ما این است که از ما متیپرستند
ً
ً
اصال خدا یعنی چه؟ یعنی اساسا چه میگویی؟ این همان حرف نیهه استت کته گفتت ختدا مترده
است ،یعنی دیگر معلوم نیست که خدا کیست .مثل آدمی که در تتاریخ ملتتی گتم شتده باشتد .آن
کشیش میگفت وقتی میگویی خدا ،میپرسند خدا یعنی چه؟
این تحوالت که در الهیات مدرن مسیحی پیدا شده معنای  Offenbarungرا دگرگون کرده است.
این یک چرخش هرمنوتیکی است که در معنای «آشکار شتدن» در الهیتات متدرن مستیحی رخ
داده است.
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نکتۀ ششم این که «الهیات» مسیحی با آن چه در عتالم استالم تحتت عنتوان «کتالم و الهیتات»
اسالمی شکل گرفته بسیار متفاوت است .الهیتات مستیحی «تئولتوژی» بته معنتای خداشناستی
است .اما کالم اسالمی خداشناسی نیست ،بلکه مقومات دیگری دارد .بنابراین نباید تئولوژی را با
کالم یکسان گرفت .یعنی نمی توانیم بگوییم به همان معنایی که الهیتات استالمی داریتم ،الهیتات
مسیحی داریم .نمی توانیم بگوییم کتاب الهیات ابن سینا شتبیه کتتاب الهیتات آ گوستتین استت.
ساختارها و بافت و موضع های حرکت کامال متفاوت است.
پ از بیان این مقدمات عر می کنم در آغاز که عناصر اصتلی تشتکیل دهنتده الهیتات ستنتی
مسیحی به وسیله آباء کلیسا بنیانگذاری شتد ،تلقتی ایتن بتود کته  Offenbarungیتک سلستله
اطالعات است که از سوی خدا به انسان داده می شود .یعنی گزاره هایی صادق ،مطتابق بتا واقتع
درباره جهان و انسان و خدا و گذشته و آینده … به انسان داده می شود .این مرحله اول دریافت از
معنای  Offenbarungبود .در مرحله دوم گفتند که چنین نیست .به خصوص اوایتل پیتدا شتدن
فلسفه های اگزیستان گفتند  Offenbarungمجموعهای از اطالعات نیست که ختدا آن هتا را
در اختیار بشر بگذارد Offenbarung ،عبارت است از آشکار شدن ختدا بترای انستان از طریتق
ظهور عیسی مسیح .یعنی Offenbarungنف این آشکار شدن استت و استاس آن گتزاره هتای
صادق نیست ،بلکه یک حادثه است .این حادثه وقتی رخ متی دهتد ،نتیجته ار ایتن نیستت کته
یکسری گزاره در اختیار انسان قرار می گیرد ،بلکه نتیجه ار این است که انسان دگرگون می شتود
و تولد جدید می یابد .اگزیستان انسان تغییر می یابد . Offenbarungیعنی آشکار شدن خدا در
طول تاریخ و این آشکار شدن پ از عیسی(ع) ادامه دارد ،زیرا عیسی(ع) در کلیسا حضتور دارد
ً
و این آشکار شدن امری مستمر است ،مثال شبیه آن چه ما در «خلق مدام» داریم.
تحول سومی که در معنای  Offenbarungرخ داد این بود که آشکار شدن ،نمی توانتد بته معنتای
آشکار شدن خدا در عالم خار و در یک حادثه معین باشد .این نظر مشکالت متعتدد فلستفی و
غیر فلسفی دارد .بلکه مطلب از این قرار است که برای انسان شناخت یا تجربهای از خدا پیدا می
شود و انسان از آن به  Offenbarungتعبیر میکند و این تعبیر یک تفسیر است .انستان شتناختی
را که برایش پیدا شده به صورت آشکار شدن خداوند تفستیر میکنتد .ایتن تفستیری از تجربتهای
است که انسان درک کرده است .این آخرین سخنی است که در این باب در الهیات مدرن مسیحی
ً
از آن بحث میشود .این معنا اوال مفهوم  Offenbarungرا از مشکالت فلستفی متعتدد ختالص
ً ً
کرده است و ثانیا فعال پذیرفتنیترین بیانی استت کته از  Offenbarungارائته میشتود .در ادامته
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میکوشم تا حدودی به نحوۀ پیدایش این تحول سوم بپردازم و آنهه را میخواهد بگوید بیتان کتنم.
چرخش هرمنوتیکی در الهیات مدرن همین است .در آغاز این تحول از این نکته بحث شد که آباء
کلیسا از کجا به این نتیجه رسیدند که  Offenbarungبه معنای دادن اطالعتات استت؟ پاستخی
که به این پرسش داده شد این بود که این بیان ( Offenbarungبهمثابۀ اطالعات) یک بیان دفاعی
( )apologicبود ،یعنی مسیحیان میخواستند بگویند دین ما تنها دین حق است و این سخن را در
صورت این مدل بیان کردند که خدا از طریق ظهور عیسی مسیح(ع) اطالعاتی به ما داده کته ایتن
اطالعات در اختیار هیچ بنی بشری نیستت و در نتیجته همته بایتد زیتر چتتر متا بیاینتد .زیترا متا
اطالعاتی داریم که از طریق دو دانش عقالنی و تجربی عادی انسانی نمیتوان به آن رسید .اینهتا
معلوماتی اختصاصی و سفارشی است که فقط در اختیار کلیساست و هیچ انستان دیگتری بته آن
دسترسی ندارد .البته عدۀ زیادی از عقالی عالم با این ادعا مخالفت کردند اما هدف تالر کلیستا
اسکات مخالفان عقلی نبود ،بلکه هدف آنها پذیرر عامه مردم بود کته بتا موفقیتت انجتام شتد.
همهنین کلیسا اضافه کرد که هم طریق وصول به این اطالعتات فتوق طبیعتی ()supra natural
است و هم محتوای این اطالعات فوق طبیعی است .این سخن به این معناست که ایتن اطالعتات
مربوط به یک سلسله موجودات و قلمروهایی از هستی است که آن قلمروها فوق قلمرو طبیعتت
است و انسانها هیچ راهی برای آ گاه شدن از آنها ندارند.
کلیسا دربارۀ ایمان هم گفت ایمان عبارت است از دریافت این اطالعات فتوق طبیعتی و پتذیرفتن
آنها .بدین ترتیب به لحاظ منطقی در الهیات سنتی مسیحی اتفاق افتتادن  Offenbarungمقتدم
بود بر پیدایش ایمان .اگر Offenbarungاتفاق نمیافتاد ،ایمان به وجتود نمتیآمتد .بنتابراین هتم
متعلق ایمان و هم آنهه از  Offenbarungوحی فهمیده میشد ،از قلمترو درک انستانها ختار
بود ،چون هم مجرا و هم محتوا فوق طبیعی بود.
این تصورات اشکالهای گوناگونی در طول تاریخ پدید آورد .در روند حل و فصل این مشتکالت و
جدال با فلسفه بود که متألهان مسیحی گفتند چون این مباحث در عهدین مطرح شده ،باید ستؤال
کنیم که آیا این متون عهدین ،الفاظش هم از سوی خدا آمده است یا فقط معناهایش از سوی ختدا
آمده است .کتابهای متعددی برای حل این مشکل نوشته شد و تئوریهای گوناگونی بته وجتود
ً
آمد ،مثال بحث شد که آیا الفاظ عهدین بهصورت دیکته مطرح شتده استت؟ متدتی ایتن مباحتث
مطرح بود .هر کدام از تئوریهایی که برای پاسخ به این پرسشهتا ارائته میشتد ،بته مشتکلی بتر
میخورد .پارهای از متألهان مسیحی آمدن الفاظ ازسوی خدا را کنار گذاشتتند و گفتنتد الفتاظ را
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نویسندگان کتاب مقدس خودشان انتخاب کردند و معناها برای آنهتا دیکتته شتده استت و ...آن
چیزی که خیلی تعیینکننده بود ،این بود که برخی سؤال ها قابل پاسخ دادن نبود.
سؤال مهم معرفتشناختی که پاسخی نداشت این بود اگر محتواها فوق طبیعی است و دانشهایی
که از طریق این کتابها به انسانها داده شده ،به هیچ وجه برای خود انسان قابل وصتول نیستت،
انسانها چگونه میتوانند چیزی را بفهمند که پایههای فهمش را در تواناییهایشتان ندارنتد؟ یعنتی
ً
فهم این مفاهیم فوق طبیعی چگونه ممکن است؟ این سؤالها واقعا پاسخ درستی نداشت.
عدهای گفتند محتوا مافوق طبیعی است ،اما به شکلی (زبانی) گفته شتده کته انستانها بفهمنتد.
شبیه اینکه محتوایی را با مثال ساده برای کودک قابل فهتم کنتیم .بنتابراین کوشتیدند آن را حفتظ
کنند ،اما گاهی میگفتنددر مقام تفسیر این متون ،ظرف و مظروف را از یکدیگر تفکیک میکنیم و
این کتاب را بر اساس این پیشفهم تفسیر میکنیم که میان خداوند و انسان با اقتدام خداونتد یتک
ارتباط ( )communicationشکل گرفته است .در ایتن ارتبتاط ،برقترار کتردن پیتام خداونتد بته
انسانها در ظرف فرهن مفهوم و معقول عصر نویسندگان کتاب مقدس فرستتاده شتده استت و
راهی غیر از این وجود نداشته است .پیام خدا مظروف است و فرهن عصر ظرف آن پیام استت.
هر سخن خطا و نامقبولی که در کتاب مقدس هست به آن ظرف مربوط است ،اما ختود مظتروف
یعنی پیام خدا از هرگونه خطا مصون است .در این دیدگاه گفته میشتود  Offenbarungبتا زبتان
مردم یک فرهن و مطابق فرهن و جهانبینی آنها ارائه میشود .این کوششها برای آن بود که
بتوانند به ذهن تقریب کنند و بقبوالنند که اطالعات و معلوماتی از جایی آمده است که در دسترس
هیچ ک نیست و نوع خاصی از معرفت است .اما وقتی این چارهجوییهتا را صتورت دادنتد ،بتا
اشکال عمدهای مواجه شدند.
این اشکال این بود که اگر محتوا و مظروف بتا ظترف متفتاوت استت ،شتما چته وستیلهای بترای
تشخیص ظرف از مظروف دارید؟ با چه رور عقالنی میشود ظرف را از مظروف جدا کرد؟ راهی
ً
برای جدا کردن آنها وجود ندارد .و بدین ترتیب این نظریته مقبتول واقتع نشتد .نهایتتا بته اینجتا
رسیدند که این ادعا که  Offenbarungاین است که از طریق خدا یک سلسله از گزارهها ازطریق
فوق طبیعی با محتوای فوق طبیعی به انسانها رسیده است و در کتابی وجود دارد ،به هیچ طریتق
قابل دفاع نیست و از جوانب گوناگون با ِاشکالهای متعدد مواجه میشود و متدعی ستخن بایتد
ادعایش را کنار بگذارد .در نهایت یکی از متألهان مسیحی بته اشتکال مهمتی برختورد .او گفتت
کسی که بخواهد این ادعا را داشته باشد که خداوند گزارههایی را اعالم کرده است یا متدعی شتود
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که خداوند خود را آشکار کرده است ،اول باید وجتود ختدا را اثبتات کنتد بعتد نشتان دهتد کته او
خودر را آشکار کرده است .اما آیا این مقدمه حاصل است؟ آیا مسئلۀ خدا ایمانی استت یتا قابتل
اثبات و مفروغعنه است؟ چون در عصر حاضر وجود خدا قابل اثبات نیستت ،مستئلۀ ختدا یتک
ً
مسئلۀ ایمانی است ،یعنی معقول است که کسی مثال بگوید من در جستتوجوی معنتای معناهتا
هستم و اسم او را خدا میگذارم .یا به قول کرکگور بگوید من به جایی پرر میکنم برای پتذیرفتن
پیامی که فکر میکنم از مبدئی میآید که من اسم آن را خدا میگذارم .در عصر حاضتر ،مستألهای
جهشکردنی و پررکردنی ،جستوجوکردنی و یافتنی شتده استت .ایتن غیتر از تصتور ستنتی از
مفهوم خداست .از خدائی اینچنینی نمیشود خبتر داد و گفتت او حترف زده استت و یتا ختود را
آشکار کرده است.
نتیجه این بود در الهیات مدرن مسیحی گفتنتد  Offenbarungیتک بحتث تفستیری استت .نته
معنایش آن است که خدا گزارههایی به ما رسانده و نه معنایش آن استت کته او ختودر را آشتکار
کرده است .دو نفر از متألهین بسیار بهنام یکی پروتستان و دیگری کاتولیک دیدگاه تازهای را مطرح
کردند .در کاتولیکها این چهره کارل رانر 1بود که متفکر مهمی بود و در تدوین مصوبات واتیکتان
دو در دهۀ  1950نقش عمدهای داشت .او از جمله کسانی بود که کلیسای کاتولیک را از بستیاری
از مطالب نامعقول نجات داد .در میان پروتستانها نیز چهرۀ سرشناس پاننبترگ 2بتود .ایشتان در
این زمینه پیشقدم شدند و گفتنتد داستتان از ایتن قترار استت کته گتاهی پیتامهتایی متیرستد و
تجربههایی برای انسانها پدید میآید و انسانها شناختی از خدا پیدا میکنند کته آن شتناخت بته
گونهای است که وقتی میخواهند آن را بیان کنند ،میگویند خدا با ما ستخن میگویتد .ایتن بیتان
یک بیان تفسیری است .سنخ تجربه به گونهای است که گویی خدا با انستان ستخن میگویتد .از
دید ایشان Offenbarung ،به همین معناست .در ایتن دیتدگاه گفتته میشتود عیستی(ع) بترای
حواریون حرف زده و آنها سخن گفتن خدا را تجربه کردهاند و آن ستخنان را در انجیتل متنعک
کردهاند ،حال که از طریق این نوشتهها و سنت پیامی به ما میرسد که متا آن را ستخن ختدا تلقتی
میکنیم.
یک نکته را نیز کارل رانر اضافه کرده است که در میان عرفای ما نیز هست .او میگوید هر انسانی
در درون خودر یک شناخت مبهم از خدا دارد .گاهی آن شتناخت کته در درون هستت ،متبلتور
1. Karl Rahner

)(1904-1984
)Pannenberg (1928-2014

2. Wolfhart
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میشود ،بیرون میآید ،از طریق برخورد با سمبلهایی کته آن ستمبلهتا در ختار استت و نته در
درون انسان .بحث هرمنوتیک اگزیستانسیالیستتی پتل ریکتور نیتز بته همتین صتورت استت .او
میگوید انسان وقتی خودر را طرح میکنتد ،ختود را در ختأل طترح نمیکنتد .بلکته در ارتبتاط
(کنتاکت) با یک سلسله نمادها و سمبلهایی که در خار هست ،خودر را طراحتی میکنتد .او
اینجا یک گام از هایدگر جلوتر میرود .شاید هم سخن هایدگر را تکمیل میکند.
به هر حال ،این سخن رانر استت .بستیاری از متألهتان دیگتر مستیحی نیتز مشتابه ایتن حترف را
میزنند .ایشان میگویند این گاهی بروز میکند ،فوران میکند ،از طریق برختورد بتا ستمبلهتا و
نهادهایی به ظهور میرسد .به تعبیر پاننبرگ با تاریخ برخورد میکند .پاننبترگ از الهیتات تتاریخ
حرف میزند یا از طریق فرهن  ،که سخن پل تیلیخ است ،و آقتای فرهتادپور بتهخوبی اینهتا را
ترجمه کرده است.
این آخرین مرحلهای است که این تحول در الهیات مدرن مسیحی رخ داده است و متن استم آن را
ً
چرخش هرمنوتیکی میخوانم و فعال در میان تئوریهای گوناگون مربتوط بته  Offenbarungاز
همه قابل قبولتر به نظر میرسد .این آن چیزی است کته متن بته نوبتۀ ختودم در ایتران دنبتال آن
هستم .من وقتی میگویم قرائت نبوی تفسیر است ،اینگونه میفهمم .یعنی آنهه در کتاب مقدس
هست ،نوعی شناخت است کته هویتت ایتن شتناخت ،شتناخت تفستیری و شتناخت قرائتتی و
شناخت روایتی است که به پیامبر اسالم رسیده است و زبتان آن هتم زبتان استتعاری استت .ایتن
مسأله که خدا خودر را آشکار کرده است به معنای  ،incarnationخوشبختانه از آغتاز در میتان
مسلمانان مورد قبول واقع نشده است .آشکار کردن به معنای تجسد و تجسم در میتان مستلمانان
نبوده است .بلکه عرفای ما به آن معنا که خدا در قلب انسان هست ،باور داشتهاند.
معنای آشکارکردنی که عرفا میگویند معنای دیگری است .ایشان میگویند خدا در قلتب انستان
است .مایستر اکهارت آلمانی نیز میگوید ختدا در دل انستان تختم متیگتذارد و ایتن تختم رشتد
میکند .این تعبیر زیبای مایستر اکهارت است که هیچگاه فراموشم نمیشود .اکهارت بزرگتترین
عارف مسیحی است .مایستر اکهارت یک متأله واعظ آلمانی است که متأسفانه مواعظ او ترجمه
نشده است .مواعظ او که در دو جلد است ،یکی از متون اصیل عرفان مستیحی بته زبتان آلمتانی
است که متأسفانه در فارسی ترجمه نشده است .این کتابها با متنهتای درجته اول عرفتانی دنیتا
برابری میکند .تعبیر اکهارت این است که خدا در درون انسان تخم متیگتذارد و ایتن تختم رشتد
میکند .این تشبیه بسیار زیبایی است .شبیه این را کارل رانر و پتاننبترگ و پتل تیلتیخ میگوینتد،
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کسانی که بنیانگذاران و پیشبرندگان الهیات مدرن مستیحی هستتند .بشتر امتروز میتوانتد ایتن
ادعاها را در کنار فلسفههای امروز قرار دهد و با آنها دیالوگ کند .آقای هابرماس ،که چند ستال
پیش به ایران آمده بود ،در گفتوگویی خصوصتی متیگفتت :متن بتا متتألهین کاتولیتک دیتالوگ
میکنم ،زیرا متألهین کاتولیک مبناهای محکمی دارند ،اما با پروتستانها نمیتوانم دیتالوگ کتنم.
زیرا از مبناهایی که کاتولیکها از آنها شروع میکنند ،آغاز نمیکنند .خالصه اینکه بیندیشتیم بته
بحثهای مربوط به الهیات جدید که در جامعۀ ما به شکلهای مختلت در غربتت استت .زیترا
انتخاب این مباحث در جامعۀ ما هم ازسوی متدعیان و هتم ازستوی مخالفتان دیتن تحتت فشتار
هستند .این حرفهای شنیدنی در دنیای امروز وجود دارد و تمام تالر من متوجه کتردن شتما بته
این حرفهاست.
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1

«دیگری » در فلسفه و اهلیات
ً
مسأله «دیگری» در فلسفه و الهیات جدید از طریق مباحث فلسفه دین و اخیرا هرمنوتیتک
قارهای و انتروپولوژی فلسفی و الهیات در فلسفه غرب و قلمرو فرهنگی غرب طرح شتده،
بیش از همه فیلسوفان دین و فیلسوفان هرمنوتیک در اینبتاره ستخن گفتهانتد .قتدمت ایتن
مسائل و بحثها در آنجا شاید به دویست سالهم نمیرسد .اما من از بحتث «دیگتری» در
فلسفه دین عصر حاضتر ستخن میگتویم؛ چتون فلستفه دیتن در معنتای جدیتد کلمته هتم
قدمتار به دویست سال نمیرستد .در قلمترو فلستفه دیتن در بتاب چیستتی دیتن بحتث
میکنند :دین چیست؟ دین را یک واقعیت تلقی میکنند و همانطور که هر فیلستوف در بتاره
واقعیتها سوال میکند که چیست ،یک فیلسوف دینهم سوال میکند که «دین چیستت؟»
همانطور که سوال میکند «علم چیستت؟»« ،هنرچیستت؟»« ،فلستفه چیستت؟» ،ستوال
میکند «دین چیست؟»
پ از آنکه پدیدار شناسی هوسرل جای خودر را باز کرد و شناخته شد که یک رور نگتاه
کردن و تأمل کردن به نام پدیدار شناسی وجود دارد ،که این انتباه هوسرل بسیار پربرکتت بتود
چون مسأله را برد روی آ گاهی انستان ،معرفتت شناستی را بترد در آ گتاهی انستان ،و گفتت
معرفت آن چیزی است که در آ گاهی من هست و تغییر داد بحتث معرفتت شناستی اوبوکتت
 - 1این سخنرانی در کنگره بینالمللی روانکاوی و روان درمانی پویای ایران در آبان ماه  1199در دانشگاه شهید بهشتی ایتراد
شده است؛ تاریخ نشر اینترنتی 29 :آبان .1199
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وسوبوکت را و تفکیک ابوه از سوژه را که از کانت بهبعد در همه اروپا مسلط شده بود .پ از
آن یک فیلسوف و متأله به نام رودول اتتو در آلمتان (متولتد  1775و متتوفی در  )1917در
پاسخ به این سوال که «دین چیست؟»یک ایده پدیدارشناسانۀ بستیار مهتم دربتاره دیتن داد.
کتاب معروفی در این زمینه نوشت به نام  Das Heiligeکه به فارسی میگوییم «امرقدستی»
و این کتاب به این نام ترجمه شده است .او در این کتاب یتک متدعای بتزرگ مطترح کترد؛
ً
واقعا ادعای بزرگی بود و آن این بود که قضاوتی کرد درباره اینکه به طور کلی در طول تاریخ،
انسانهای دیندار مسألهشان چه بوده است؟ از این طریق وارد شد و با رور پدیدارشناسانه،
دینهای مختل را پدیدارشناسی کرد و همانطور که در رور پدیدارشناسی ستعی میشتود
یک مخر مشترک ازمشاهدات گوناگون گرفته شود ،او مخر مشتترک را در ایتن بتاره کته
«دین چیست؟» و به طور کلی دین چه دیده میشود را معین کرد .او مسألهار ایتن بتود کته
وقتی نگاه میکنیم به دین در طول تاریخ بشریت ،چه دیده میشود؟ چه چیز میآید از دین در
آ گاهی ما؟ او با این رور درواقع یک کشفی کرد .میتوانم بگویم او کشفی کترد بتدیع و آن
این بود که در پاسخ «دین چیست؟» گفت :همه انسانهای دیندار در طول تاریخ (دیندارها
و نه همه انسانها ،دینباورها) ،انسانهای دینباور در طول تاریخ همیشه مواجه و درگیر یک
«دیگری» بودهاند .او (یعنی اتو) آن «دیگری» را امر قدسی نامید و  Numinoseتعبیر کترد
و نام نهاد Numinose .یعنی «به کلی دیگر» ،و گفت آن امر قدسی که انستانهای دیتندار
در طول تاریخ با آن مواجه بودند  Numinoseبوده است« ،به کلی دیگر» بوده است؛ نه تنها
«دیگری» که قدری خفی تر است ،بلکه با «به کلی دیگر» روبرو بودند.
او بیان کرد ایتن «بته کلتی دیگتر» دوگونته روی انستانهای دیتنبتاور اثتر میگتذارد ،ایتن
 Numinoseدو گونه روی انسانهای دینباور اثر میگذارد :از یک طرف در آنها ترسولرز
ً
ایجاد میکند (همان ترسولرزی که کیرکگارد بعدا اسم کتابار را گذاشت «تترسولترز»،
که به فارسی هم ترجمه شده و مبدأ یک فلسفه بسیار بزرگ شد که همین اگزیستانسیالیستم
است) .این ترسولرز در اینجا معنی منفی ندارد (این را در پرانتز خدمتتان عتر کتنم) ،نته
وحشت .آن ترسولرزی که او از آن حرف میزند یعنی متوجته میکنتد انستان را بته سستت
بنیادی خودر ،و  contingenceخودر ،و امرممکنبودن خودر و متناهیبودن خودر و
ً
این مبدأ ترسولرز است .و از طرفی دیگتر آنهتا را بته ستوی ختود میکشتد .دو چیزکتامال
متفاوت :از یک طرف درآنها ترسولرز ایجاد میکند و از یک طرف هم آنها را ول نمیکنتد
و آنها را به سوی خودر میکشاند .گفت این امر قدسی استت و وقتتی متن میگتویم امتر
قدسی یعنی این .انسانها در طول تاریخ هر وقت این وضعیت برایشان پیتدا شتده بتا یتک
«بهکلی دیگر» رویارو شدهاند و تجربه کردهاند که با یک «به کلی دیگر» رویا رو میشتوند؛
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این از یک طرف در آنها ترسولرز ایجاد کرده و از یک طرف جذبته ایجتاد کترده ،هتم دفتع
میکند و هم به سوی خودر میکشاند.
این طور و از اینجا مفهوم «دیگری» یا «به کلی دیگر» وارد فلسفه دین شد .ایتن آدم ایتن را
وارد فلسفه دین کرد و گفت که انواع و اقسام دینباوریها ،شکلهای گوناگون ایتن رویتارو
شدن با این «به کلی دیگر» است .سپ فیلسوفان و دینشناسان متعدد دیگری این مدعای
رودول اتو را دنبال کردند .این مدعای رودول اتو به کلی متفاوت بتود بتا آن فلستفههتای
ً
دینی که قبال گفته بودند ،انواع و اقسام فلسفههای دین بود کته دربتاره دیتن انتواع و اقستام
حرفها زده بودند اما هیچ کدام این جاذبیت را نداشت .این یک چیز خیلی بدیعی بود ،کتاب
او در یک مدت کوتاهی به بیست زبان دنیا ترجمه شد و پ از ایتن کتتاب رشتتهای بته نتام
«پدیدارشناسی دین»پدید آمد .این رشته «پدیدار شناسی دین» یک دیسیپلین علمی شتد در
دانشگاهها که دین را با رور پدیدارشناسانه مطالعه میکنتد؛ هتم اصتل کلتی دیتن را و هتم
دینهای مختل را و بسیار طول و تفصیل پیدا کرد آن داستان.
ً
در کنار او و غیر از او ،یک دینشناس بسیار معروف دیگر به نام هایلر در آلمان (این را قبال
عر کنم که تمام مطالعات من از مأخذ آلمانی گرفته میشود ،بنابراین من هر چه استشهاد
کنم به محیطهای فلسفی و الهیاتی آلمانی زبان استشهاد میکنم) .هایلر کتابی نوشت بتهنام
« Erscheinugsformen der Religionصورتهای پدیداری گونتاگون دیتن» کته کتتاب
قطوری است و این کتاب محصول مطالعات بسیار گسترده و ستفرهای بستیار متعتدد او بته
جاهای مختل دنیا است برای مطالعه اینکه دین اینجا چیست و دیتن آنجتا چیستت؟ و بته
همین جهت توانست اسم این کتاب را اینگونه بیان کند که نه یک دین را بررسی کرده ،بلکته
صورتهای پدیداری گوناگون دین در جاهای مختل را .هایلر از جملته کستانی استت کته
پدیدارشناسی دین را خیلی خیلی گسترر داده است.
پ از این داستانها این تعبیر «به کلی دیگر» که رودولت اتتو آنرا آغتاز کترده بتود مبنتای
الهیات بسیار پرتکاپوی یک متأله معروف پروتستان آلمانی قرار گرفت بته نتام کتارل بتارت.
کارل بارت الهیات خودر را بر مبنای این داستان گذاشت؛ تحلیل الهیاتی ایتن داستتان کته
این «به کلی دیگر» چیست و کیست؟ الهیات کارل بارت به نام الهیات دیتالکتیکی معتروف
است و از اینجا ،از طریق کارل بارت ،آن مفهوم «به کلی دیگر» به الهیات پرتستان متیرود.
از فلسفه دین میرود به الهیات پرتستان .آقای کتارل بتارت متولتد ستوئی بتود و در ستال
 1775به دنیا آمد و در ستال  1957هتم فتوت کترد ،امتا فعالیتهتای علمتی او در آلمتان و
دانشگاههای آلمان بود .این آدم با نوشتن یک کتاب بسیار معروف در تفسیر بخشی از عهتد
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جدید که آن بخش عبارت است از نامههایی یا نامهای به رومیتان .ایتن «بته کلتی دیگتر» را
شروع کرد به توضیح دادن .در روند توضیح دادن اینکه این «به کلتی دیگتر» چته هستت ،او
معتقد شد که میان انسان و خدا هیچ وجه مشارکتی وجود ندارد؛ «به کلی دیگر» یعنتی ایتن
ً
که خدا  transcendenceمحض است و هیچ مشابهتی وجود ندارد و اصال خداونتدی ختدا
در همین است .و بعد وی مخالفت کرد با ادیان و گفت ادیان ساختههای انستانها هستتند.
آنهه وظیفه یک مسیحی هست (در واقع الهیات دیالکتیکی او این است) فقط گور کتردن
به سخن خداوند است که ازطریق  bibelمیرسد و این اصل و اساس سخن او است .انسان
فقط گور کننده است و باید گور کند و ببیند که به او چه میگویند .اگر ختودر بخواهتد
ً
ببافد ،دین میبافد و به همین جهت مخال دیتن بتود و او میگفتت مستیحیت اصتال دیتن
نیست .این «مسیحیت دین نیست» را بعدها پارهای از متألهان انقالبی آلمتان دنیتال کردنتد
ً
مثل بونهوفر (که اعدام شد در زمان هیتلر) که از آنهایی بود که میگفت مسیحیت اصال دین
نیست ،چیزی دیگر است .این تعبیر از او است که میگوید «تفستیر غیردینتی مستیحیت».
بونهوفر یک متأله انقالبی بود و کلیسا را قبول نداشت و مخال هیتلر بود و در زمان هیتلر در
زندان اعدام شد .حاال آن یک داستان دیگری است .خود این آقای کتارل بتارت هتم از شتر
هیتلر ناچار شد فرار کند و در خار از آلمان زندگی کند و تعدادی از کتابهایش را در آنجتا
نوشت .البته بسیاری از متألهان آلمان در زمان هیتلر فرار کردند ،از جمله تیلیش و دیگران.
اما آقای کارل بارت در اواخر عمرر در آراءار تعدیلهایی ایجاد کرد :او «به کلی دیگر» را
یک قدری مالیم کترد و گفتت میتان انستان و خداونتد یتک مشتابهتهایی هستت .حتاال
نمیخواهیم وارد این بحثهای طوالنی شوم ،ولی در هر حال «به کلی دیگر» را حفظ کرد.
و در این مرحله بود که یک کتاب دیگری نوشت بته نتام «دگماهتای کلیستایی» کته آخترین
نظرات او در آن کتاب بیان شده و در آنجا آن تعتدیلها را وارد کترد ،امتا متأستفانه آن کتتاب
ناتمام ماند و او فوت کرد.
در همه این بحثها ،چه آنجایی که فلسفه دین بود و چه آنجایی که الهیات بود ،امرقدسی یا
خداوند به مثابه «دیگری» ،یا «بته کلتی دیگتر» ،در برابتر انستان بیشتتر در حتوزه الهیتات
مسیحی و یا فلسفه دین مورد بحث قرار میگرفت ّاما بهتدریج این مبحث «به کلی دیگر» یا
«دیگری» وارد فلسفه شد؛ نته تنهتا وارد فلستفه دیتن ،وارد فلستفه شتد و مکتتب فلستفی
جدیدی شکل گرفت به عنوان «تفکر دیالوگی» یا «تفکتر گفتگتویی» .ایتن مکتتب فلستفی
میگوید یک انسان به تنهایی نمیتواند تفکر کند؛ خالصه حرفش این است :یک انسان فترد
به تنهایی نمیتواند تفکر کند .تفکر دیالوگی استت ،متعامالنته استت ،دو طرفته استت .ایتن
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مکتب میگوید تفکر به تنهایی و برای یک انسان بهصورت فرد ممکن نیست و تفکر هویت و
ً
ماهیت گفتگویی دارد و همیشه دو انسان ضرورت دارد تا تفکر شکل بگیرد و این کامال نقطه
مقابل فلسفه کالسیک است که تصور میشد که هر انسانی مینشیند و فکر میکند و فلسفه
بوجود میآید ،از طریق تفکر فرد ،فلسفه بوجود میآید .حتی کانت که آن تحوالت را ایجتاد
کرد ،او هم مسألهار مونولوگ بود ،به این معنا که میگفت یک انستان فلستفه را میستازد،
تفکر را میسازد.
حاال من شروع میکنم یک کمی توضیح میدهم این مسأله را که فیلسوفان ایتن مکتتب چته
ً
میگویند -تفکر اصال در دیالوگ بوجود میآید .اینها میگویند در گفتگو و صحبت ،تفکتر
ایجاد میشود .کمی توضیح میدهم که حرفشان چیست :در هر گفتگو و صتحبت« ،متن»
سخن میگویم برای یک «دیگری» .این «دیگری» به مثابه یک «تو» مورد خطاب من قرار
میگیرد و بالعک  ،من خودم هم از سویی به مثابه یک «تو» مورد خطاب قرار میگیرم :هم
به «تو» خطاب میکنم و هم از طرف «تو» که به من خطاب میکند «من» میشوم .توضیح
بیشتر خواهد آمد .تنها آن هنگام میتوانم (این سخن خیلی ظریفی است که توضیح بیشتر آن
را در توضیح آراء مارتین بوبر خواهم داد) به مثابه یک «من» سخن بگتویم و «ختود را بیتان
کنم» (که سخن گفتن هم معنایش میشود خود را بیان کردن) که در برابتر یتک «تتو» قترار
ً
گرفته باشم .اگر در برابر یک «تو» قترار نگرفتته باشتم نمیتتوانم ختودم را بیتان کتنم .بعتدا
ً
روزنتسوای یک جور دیگر توضیح داد (که خواهم گفت) که من اصال وقتتی حترف متیزنم
برای که حرف میزنم؟ متن بترای کستی دارم حترف متیزنم .حترف زدن کته در هتوا انجتام
نمیشود!
مالحظه میکنید که در این تفکر برای «من» شدن من« ،تو» ضرورت دارد و ارتباط «من» و
«تو» (نکته بسیار مهم دیگر) از طریق «زبان» صورت میگیرد .و اینجا نقش زبان خودر را
نشان میدهد« .تفکر» که امری است کته در ایتن رختداد پدیتدار میشتود و اینکته ماهیتت
گفتگتتویی دارد ،یعنتتی ایتتن« .تفکتتر» در ایتتن «دررابطتتهبتتودن» پدیتتدار میشتتود .اگتتر
«دررابطهبودن» نباشد تفکری نیست و این است معنای این حرف که تفکر ،ماهیت دیتالوگی
دارد .این سخن و این توجه به زبان که زبان در اینجا به یک معنا حالت واسطه یا پل را دارد،
ً
که تفکر روی آن پل میایستد -این قبال بته یتک معنتا در قترن  17و  ،19در آثتار پتارهای از
فیلسوفان آلمان بیان شده بود :مثل هامان ،یاکوبی ،فیختته ،هومبلتد ،فوئر بتاخ .اینهتا ایتن
حرفها را زده بودند که زبان یک چنین چیزی است؛ پلی است که اگر آن پتل میتان دو طترف
ً
ً
زده نشود ،تفکری وجود ندارد .که بعدا به شکلی دیگر درآمد و گفته شد اصال مفهتوم هتا از
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ً
واژهها جدا نیست و بدون زبان نمیشود فکر کرد .سابقا فکر میکردند که آدم مینشیند فکر
میکند و بعد هم آن را با زبان بیان میکند .آنالیتیکرها و فیلسوفان تحلیلی نشان دادند که این
ً
تصور باطلی است -اصال آدم با زبان فکر میکند .شما هیچ مفهومی را در ذهنتان نمیتوانید
پیدا کنید که واژه همراه آن نباشد؛ هیچ مفهومی .ما یک تعبیری داشتیم در فلسفه کالستیک
خودمان ،میگفتند «ماهیت لیسیده» .ماهیچ وقت مفهوم لیسیده نداریم ،به این معنا که فقط
و فقط مفهوم باشد .هر مفهومی در ذهن ما همیشه با زبان همراه است.
و اما آنهه در عصر حاضر بهمعنای ویوه ،فلسفۀ تفکر دیالوگی نامیده میشود جریانی استت
که پ از جن جهانی اول بوجود آمد و با نام چند فیلسوف برجسته پیوند خورده است (در
محیطهای آلمانی زبان) که ِا ِبنر ،روزنتسوای  ،مارتین بوبر از جمله آنهتا هستتند .گابریتل
مارسل یکی دیگر از آنها است که فرانسوی است (که حاال آن شاخه فرانسوی را هم عر
میکنم) اینها بحثهایی است که در محیط فلسفی آلمانی زبان مطرح گردیده استت و متن
توضیح خواهم داد .شاخۀ بحث در مورد «دیگری» در فلسفه دین فرانسوی هم مطرح استت
که یک شاخه دیگری است و من با آن کار ندارم .درآنجا افراد متعددی دیتده میشتوند مثتل
لویناس ،پل ریکور ،مرلوپونتی .آنها هم یک جماعت دیگتری هستتند کته همتین بحتث را
« »der andereیعنی «دیگری» را به نوع دیگری دنبال کردهاند .اما چتون متورد کتار متن و
مطالعات من در منابع آلمانی است ،آنهه را که در محیط آلمانی زبان هست برایتان توضیح
میدهم .در اینجا جالب این است که این چند فیلسوف آلمانی که من در اینجا نام بتردم ،هتر
کدام بدون آ گاهی از اندیشههای یکدیگر به این مسأله «دیگری» پیبردهانتد و اینکته تفکتر،
دیالوگی است و «من» و «تو» ،هر دو را الزم دارد و بدون «دیگری» تفکر شکل نمیگیترد.
هر کدام از این افراد بهصورت جدا جدا کار کردند و هیچ کدام خبر نداشتند کته دیگتری هتم
دارد روی این موضوع کار میکند .کتابها و آثار که بیرون آمد معلوم شد که آنها هر کدام به
این قضیه رسیده بودند .حاال چطور این اتفاق میافتد این خودر بحثتی استت کته آیتا ایتن
«روح زمانه» است؟ چون یک چیزی در فلسفه آلمانی مطرح است به نام «روح زمانه» کته
هگل هم روی آن خیلی تأکید میکند .آیا منحیثالمجمتوع اوضتاع بته گونتهای استت کته
میکشاند به این سو که اینجا این را میگویند و آنجا هم این را میگویند و هیچ کت هتم از
همدیگر خبر ندارد؛ «- »Geist der Zeitآن چیزی که به آن روح زمانه میگویند.
بنابراین ،نکته اصلی که روی آن تکیه شد این «دررابطهبودن» بود .انسان« ،دررابطتهبتودن»
است و نه اینکه «موجودی است که در رابطه است»! این نکته خیلتی مهتم استت« :انستان
یعنی دررابطهبودن نه اینکه موجودی است که در رابطه است» .این یک بحث اگزیستانسیال
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ً
است .ما اصال موقعی به این بحثها میتوانیم یک قدری توجه کنیم کته بفهمتیم همته ایتن
بحثها زیر چتر اگزیستانسیالیستم استت .در تفکتر اگزیستانسیالیستتها انستان بته کلتی
متفتتاوت استتت از آنهتته در فلستتفه کالستتیکمان یتتا افالطتتون و یتتا ارستتطو دربتتاره انستتان
میگفتهاند .در نظر آنها انسان یک جوهر ( )substanceبود و بعد ،حیوان نتاطق بتود .امتا
شما میدانید در اگزیستانسیالیسم ،معنای انسان « »Daseinاست« ،آنجابودن» است .یک
چیزی است که آنجا است .اگر من بخواهم این را یک کمی بیشتر توضیح بدهم ،یعنی انسان
در جهانار است .آن یک چیزی که آنجاست ،شتیء نیستت .انستان در نظتر آنهتا شتیء
ً
نیست .مثال یک پرچم را درنظر بگیرید :این پرچم آنجا است« .آنجا» وقتی شکل میگیترد،
که یک محیطی هست ،یک عر و طولی هست ،یک سقفی هست ،یک کفی هستت .در
این محیط ،آنجا گفتن معنا پیدا میکند .پرچم ،آنجا است .اما اگر این محیط نباشد« ،آنجا»
معنا ندارد که شما بگویید پرچم آنجا است! اگزیستانسیالیستها در مورد انسان یک چنتین
نگاهی دارند .انسان در جهان است و آن جهان هم که آنها میگوینتد ایتن جهتان ختارجی
نیست؛ چون وقتی ما میگوییم جهان ،فکر میکنیم در خار از متا یتک جهتانی استت .در
اگزیستانسیالیسم ،جهان این نیست؛ جهان ،جهان هتر انستان استت کته مخصتوص ختود
اوستتت .ایتتن انستتان آنجاستتت یعنتتی در جهتتان ختتودر استتت ،استتم ایتتن را میگذارنتتد
«درجهانبودن» .این جهان همان چیزی است که هوسرل از آن بته «زیستتجهتان» تعبیتر
میکرد .هر انسان یک زیستجهانی دارد و هر کدام از ما اگر تأمل کنیم متیفهمیم کته ایتن
چقدر حرف درستی است که هر انسانی یک زیستجهان دارد .ما یک زیستجهان درونتی
مخصوص خودمان داریم .من یک زیستجهان مخصوص به خودم دارم که آنجا میزیام و
شما هر کدامتان یک زیستجهان مخصوص به خودتان دارید که آنجا متیزیایتد .مشتکل
تفاهم از اینجا ناشی میشود که این زیستجهانهتا متفتاوتانتد و هرمنوتیتک گتادامری و
ریکوری و قاره اروپایی همین را میگوید :تا درهای این زیستجهانها به روی هم باز نشود
تفاهم اتفاق نمیافتد.
پ منظور از این جهان ،آن زیستجهان است و انسان آنجا است و یک افتق در آنجتا دارد
یعنی هر انسانی در زیستجهان خودر یک افق دارد .آن افق این است که او یک جتایی را
دارد نگاه میکند .افق آنجایی است که ما به آن نگاه میکنیم .هیچ انسانی را پیدا نمیکنید که
در زیستجهانار به یک جایی نگاه نکند ،یک «منظر» نداشته باشد .پ انستان بته ایتن
معناست.

 | 343نقد بنیادهای فقه و کالم

وقتی «انسان» به این معنا مطرح میشود که زیست جهان هر ک مال خودر استت ،هتر
ک میشود «فرد» .از آنجا یتک قتدری عبتور متیکنیم بته آن طترف و هتر کت میشتود
«شخص» ،نه تنها فرد (چون فرد در اصطالحات جامعهشناسی و علوم سیاسی هم هستت)
«شخص» میشود .من یک «شخص» هستم غیر از شما و اآلن اگر چند صد نفر هستیم،هر کدام از ما یک شخص منحصربهفرد است برای خودر و جهان و افتق ختودر را دارد.
یک وقت خودر را به روی دیگری میبنتدد و یتک وقتت ختودر را بته روی دیگتری بتاز
میکند.
ً
در اینجا ،به این معنا ،هر انسان اصال «دررابطهبودن» استت و چیتزی غیتر از ایتن نیستت.
میخواهید بفرمایید هر انسان یک «ارتباط» است .در هرمنوتیک هایدگری و گادامری ایتن
طور تعبیر شده است :هر انسان یک «فهم» است .من اگر بخواهم به خودم پاسخ بتدهم کته
کیستم؟ پاسخ درست این است که من آنم که از خودم میفهمم .هر انستانی آن استت کته از
خودر میفهمد ،آنگونه که ختودر را تفستیر میکنتد .بته ایتن جهتت استت کته یکتی از
فلسفههایی که این «دیگری» در آنجا بسیار نقش مهمی را بازی میکنتد همتین هرمنوتیتک
هایدگری و گادامری است .برای اینکه این فلسفهها میگویند که هرمنوتیک فهم «دیگتری»
است ،نه فهم یک کتاب ،فهم متن ،بلکه فهم «دیگری» است .وقتی از آنها میپرسیم فهتم
«دیگری» یعنی چه؟ میگویند فهم «دیگری» یعنی فهم «فهم» ،زیرا «دیگری» چیزی جتز
یک «فهم» نیست ،فهم او از خودر .گادامر اسم این را در کتاب حقیقدت و روش «تجربته
هرمنوتیکی» گذاشته و این تجربه هرمنوتیکی ،اصطالح برساخته گادامر است .دراین کتتاب
که انواع معناهای تجربته را ذکتر میکنتد میرستد بته ایتن کته میگویتد متن دارم از تجربته
هرمنوتیکی حرف میزنم و اینکه یک چیتزی وجتود دارد ،یتک رخدادی وجتود دارد بته نتام
تجربه هرمنوتیکی.توضیح میدهد که این تجربه هرمنوتیکی چیست .توضیحار این استت:
میگوید تجربه هرمنوتیکی آنجا وجود دارد که فهم شما متعلقار هم یتک «فهتم» استت.
شما یک «فهم» را فهم میکنید .آن «دیگری» میشود یک «فهم» .بتا شتنیدن آن ستخنان
انگار پای آدم از روی زمین بلند میشود ،نته؟ فهتم «فهتم» استت نته اینکته یتک جتوهری
( )substanceآنجا هست که شما اآلن میخواهید آن را بفهمید! و هر فهم یک رخداد است.
فهم من یک رخداد است ،فهم آن آقا یک رخداد دیگراست .وقتی رخدادی که عبارت است
از فهم من ،با آن رخداد که عبارت است از فهم آن خانم یا آقا از خودر ،با هتم التقتاء پیتدا
ً
میکننتتد ،کتته گتتادامر از آن تعبیتتر میکنتتد بتته (اگتتر بتته فارستتی بختتواهیم بگتتوییم تقریبتتا)
رویهمافتادن (- )Verschmelzungاینها که روی هم بیفتند ،یک چیزی بوجود میآید که
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ما اسم آنرا میگذاریم فهم «دیگری» .مالحظه میکنید که «دیگری» در هرمنوتیک چقتدر
مسأله مهمی میشود.
این مسأله «دیگری» در فلسفه و الهیات در چند شاخه مهم شده استت :یکتی فلستفه دیتن
است ،یکی هرمنوتیک جدید است ،یکی مسئله زبان است .در هر کدام از اینها «دیگتری»
به نوعی بسیار اهمیت پیدا کرده است.
پ ت ایتتن فهتتم ،عتتین «دررابطتتهبتتودن» استتت ،بگوییتتد کتته رختتداد استتت .ایتتن رختتداد
«دررابطهبودن» است و انسان یعنی «دررابطهبودن» و دررابطهبودن ،دو طرفه است.
آقای مارتین بوبر این داستان دو طرفه بودن را یک قدری بیشتر توضیح میدهد .مارتین بوبر
که یک فیلسوف متأله یهودی در اواخر قرن  19و  20است ،درکتاب معروفار «م و تدو»
(مهمترین کتاب او) میگوید که انسان دو گونه ممکن است «آنجابودن» داشته باشد (که این
تعبیر آنجا بودن هم یک تعبیر اگزیستانسیالیستی است) .انسان دوگونه تحقتق ممکتن استت
داشته باشد .انسان در زیستنار،در ارتباط با محیطار بهمثابه یک ذهن رفتار میکنتد کته
دراینصورت چیزی را تجربه میکند زمانی این است که –گرم شد ،سرد شد ،چنین شد ،چنان
ً
شد ،تجربه میکند -مثال یک عین را ،یک امر عینی را که در بیرون از او قرار دارد ومتا از آن
به  objectتعبیر میکنیم .و این  esاست ،نه ( erبه آلمانی) این ،آن استت .دراینجتا ارتبتاط،
ً
ارتباط من و آن است .مثال وقتی من میکروفن را تجربه میکنم ،یا قیافههای شتما را تجربته
میکنم ،یا هرچیز دیگری را از طریق ذهن که به طرف یک امر خارجی میرود-دراینصورت
ارتباط من و  esبرقرار کردهام ،من با آن ارتباط برقترار کتردهام و تجربتهار متیکنم .در ایتن
ً
صورت انسان یک دررابطهبودنی است که این رابطه ،رابطه متن تت آن استت –کته معمتوال در
تجربههای روزانه قضیه اینطور است.
اما گاهی انسان در زیستن بهگونهای رفتار میکند که بهمثابه یک «شخص» رفتار میکند نته
بهمثابه یک «ذهن» .خودر را نه یتک ذهتن بلکته شتخص ( )personتلقتی میکنتد و بتا
دیگران بهمثابه یک شخص رویارو میشود .اگر از موضتع شتخصبتودن و فهتم شتخص از
خودر رویارو شود ،دراینصورت یک ارتباط «من» با «تو» تحقق پیدا میکند؛ این ارتبتاط
میشود ارتباط من-تو.
توضیح میدهد که این ارتباط من-تو ،تنها در ارتباط با انسانها نیست که شتخص هستتند.
آدم میتواند حتی با طبیعت ارتباط من-تو برقرار کند .انسان میتواند با آثار روحی انسانها و
فرهن ها ارتباط من-تو برقرار کند.
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ً
من فکر کنم همه ما در ایران حدود مثال صدوپنجاه سال پیش ارتباطمان بتا طبیعتت ارتبتاط
من-تو بود .وقتی در باغ میرفتیم ...البته من که صد و پنجاه سال پیش نبتودم ،ولتی هفتتاد
ً
سال پیش را یادم میآید ...واقعا عر میکنم که وقتی در دوران کودکی به باغی میرفتتیم
ً
اصال احساس نمیکردیم که با جمادات طرف هستیم .با اشخاص طرف بودیم .هتر درختتی
برای ما یک شخص بود ،هر درختی با آدم حرف میزد . ...نمیخواهم نوستالوی ایجاد کنم
ولی واقع قضیه اینطور است.
بوبر میگوید این صورت که ارتباط من-تو برقرار میشتود و اگتر ایتن ارتبتاط برقترار شتود،
هویت انسانی ،هویت شخص است و طرف مقابل (تو) هم ،هو یتار هویت شخص است.
او تعبیرر این است که میگوید :انسانیت در قلمرو میتانی متن وتتو شتکل میگیترد .بتوبر
میگوید هر انسانی بهاین ترتیتب در زنتدگی ،در اگزیستتان ختودر ،در زیستتن ختودر
بهمثابه یک «امر تمام» در میآید ( .)Ganzheitاین « ّ
تمامیت» فقط و فقط در ارتباط من و
تو پیدا میشود .یعنی فقط هنگام از موضع شخص حرکت کردن و بته ستوی شتخص رفتتن
است که آدم خودر را میتواند تاموتمام احساس کند .در جای دیگری میگوید کته انستان
ً
تنها ،یک «زیستن کاستیدار» است .تعبیرر دقیقا این استت -کاستتی دارد .و مشتکالت
بیشتر مال انسانهایی است که نمیتوانند انسان به معنای «دررابطهبودن» باشند .آن ک که
هویتار ،دررابطهبودن است این مشکالت را ندارد و میتواند خودر را تاموتمام احستاس
کند .اما آن کسی که هویتار دررابطهبودن نیست ،نه خودر را یک «فهم» تلقی میکند و
نه دیگری را یک «فهم» تلقی میکند و روابط ،همهار بر اساس من و آن ،که رابطه با شیء
است ،تنظیم میشود و همه ،شیء میشتوند در مقابتل هتم -آنجتا استت کته نفتوذ مشتکل
میشود .در این وضع ،نه اینکه دیگری از بین میرود ،بلکه بدل به یک شیء سخت و سفت
میشود که در برابر آدم قد علم میکند و نمیشود در آن نفوذ کرد« .من» نمی توانم در آن نفوذ
کنم ،آن دارد «من» را اذیت میکند .تا برسد به آنجاییکه نفرت و خشتونت و  ...بته وجتود
میآید (حاال شما هر نتایجی میخواهید از این حرفها بگیرید ،بگیرید!)
در اینجا بوبر تعبیرهایی دارد مثل نوسان ،تحرک مدام .میگوید انستان یتک نوستان استت،
انسان یک تحرک مدام است کته از طریتق خطتابکتردن شتخصبتهشتخص و پاستخدادن
شخصبهشخص و بوجود آمدن یک خطاب شکل میگیرد.اینجا متأله بودن آقای بتوبر گتل
میکند (که البته متأله هم هست) و میگوید :ببینید ،داستان از این قرار است که متا همیشته
عالوه بر اینهایی که گفتیم با یک «توی جاودانه» ،یا با یک «دیگر جاودانه» روبرو هستیم و
آن خداوند است «-تو جاودانه» .خیلی مسأله عجیبی است! «تو جاودانه» یعنی چته؟ ایتن
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تعبیر «جاودانه» در اصطالح بوبر به معنای بیزمان و بیمکان و ازلی و ابتدی نیستت .ایتن
«جاودانه»« ،جاودانه برای من» است .حرف این است که تا زندهایم ،تا میزیام ،یک «تتو
ً
مطلق» از ما دست برنمیدارد و دائما به ما خطاب میکنتد .بتوبر الهیتاتش را بترایناستاس
مینویسد.
من اگر بخواهم با زبان خودم آن طور که میفهمم توضیح بدهم ،حرف بوبر را اینگونه تفستیر
میکنم :1انسان «تنها» همیشه در یک «محضر» و «حضور» معنا دارد وگرنه تنها یعنی چه؟
کمی تأمل بفرمایید که تنها یعنی چه؟ تنها در یک حضور ،در یک محضتر ،در یتک ،جهتان
معنا دارد .در آنجا آدم میگوید من تنهایم .شما اگر جهان را حذف کنیتد ،حضتور را حتذف
کنید ،محضر را حذف کنید ،چه تنهاییای باقی میماند؟ چه تجربه تنهتایی بتاقی میمانتد؟
تنهاییای شکل نمیگیرد.حرف او را در واقع من اینگونه میفهمم :او میخواهد بگویتد کته
ما اگر بهتنهایی خودمان توجه کنیم .میفهمیم که در ایتن تنهتایی ،تنهتایی در حضتور کستی
است ،تنهایی در محضر کسی است .ما آنجا تنها هستیم و غیر از متا کستی نیستت -ایتن را
میخواهد بگوید ...و این یعنی ما همیشه در حضور خدا و محضر خدا هستیم .این نتیجه را
میخواهد بگیرد -و «تو جاودانه» یعنی این.
این حرفها در عرفانهای ما به یک شکلهایی گفته شده استت .نمیختواهم بگتویم عتین
همین حرفها است .ولی اینکه شما مرتب شنیدهاید که میگویند عالم محضر خداست و در
محضر خدا یا در حضور خدا نباید معصیت کرد و این قبیل تعبیرات .در واقع در عرفانهایی
از سنخ عرفان مولوی همین مطلب است؛ یعنی گویی آدمی مثل موالنا همیشه ختودر را در
یک حضوری احساس میکرده است ،در حضور کسی ،در حضور چیزی ،در حضور عالمی.
نکتۀ دیگری که در این پنج ت شش دقیقۀ باقیمانده خیلتی خالصته آن را عتر متیکنم ایتن
است که آقای روزنتسوای که شخص دیگری است ،شرح داستان من و تو را از یتک جتای
دیگر پرورر میدهد و بر جنبه دیگری توجه میکند .روزنتسوای میگوید که من هروقتت
سخن میگویم ،میخواهم خودم را بهکسی نشان بدهم به کسی ،میختواهم ختودم را اظهتار
کنم .پ همیشه یک «دیگری» با من است و وقتی سخن میگویم «دیگری» حضور دارد.
بعد هم میگوید نمیتوانم سخن نگویم .من به عنوان انسان نمیتوانم سخن نگتویم .متن بتا
 1از نظر اگزیستانسیالیستها انسان تنها است .این حرفهایی که ما گفتیم («دررابطتهبودن» و  )...در مرحلتهای استت کته
ً
انسان خودر را «تمام» احساس میکند (به تعبیر علمی شما ،یک انسان «سالم») .یک انسان ستالم کته ختودر را تقریبتا
«تمام» تجربه میکند ،او «دررابطهبودن» است .اما اگر هنوز کسی به این مرحله نرسیده چیست؟ تنها است .توضتیح حترف
بوبر این میشود.
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سخن گفتن ،انسان میشوم ،با بیرون ریختن خودم انستان میشتوم .از ستخن گفتتن تعبیتر
میکند به «خودبیرونریختن» .اگر خودم را بیرون نریزم نمیتوانم بگویم «هستم» .البته این،
آن حرف «میاندیشم پ هستم» دکارت نیست ،با آن اشتتباه نشتود .آن یتک چیتز دیگتری
است .وقتی اینطور است ،اگر سخن میگویم «دیگری» حضور دارد« .دیگری» الزم نیست
ً
که حتما کنارم باشد ،یا در شهر من باشد .حتی تمام آن نویسندههتایی کته متینویستند و در
تنهایی مینویسند و فقط مینویسند و فکر میکنند که هیچ غر دیگری ندارند (یا هنر غیر
متعهد -هرچه میخواهید اسمش را بگذارید) ،آنها هم خودشان را برای دیگران دارنتد بتروز
میدهند .این حرف های روزنتسوای است«( .روزنتسوای » یعنی شاخۀ رز ،اسم این آدم
هم خیلی اسم ظریفی است).
این عقیده او بود و آنقدر در این مسأله دقیق میشود که میگوید اگر شتما دقیتق شتوید در
سخن گفتن ،متوجه میشوید که جمالت به جای همدیگر مینشینند :هر جملته بعتدی کته
میآید به آن سوالی که جمله قبلی مطرح کرده دارد پاسخ میدهد .یعنی سخنگفتن در عتین
اینکه یک متن است ،در عین اینکه یک سطر است ،جمالت این یتک متتن بتا هتم دیتالوگ
ً
میکنند .این نکته خیلی ظری است .من یک روز دقت کردم ببینیم چه میگوید دیدم واقعا
مثل اینکه همینطور است .ما که نمینشینیم با محاسبه ر بط جمالت را برقرار کنیم .بنده که
االن اینجا یک ساعت دارم برایتان حرف میزنم ،کامپیوتر نیستیم که اینجتا کلیتد را بتزنم و
بگویم که از اینجا باید بروم تا فالنجا ،از آنجا باید بروم اینجا .مثل اینکه این جمتالت را در
یک کلیاتی در نظر آوردهام و اینجتا یادداشتت کتردهام ولتی جمالتتی کته پشتت سترهم دارم
میگویم ،هر جمله بعدی پاسخ جمله قبلی است .مثل اینکه جمله قبلی من یتک ستوالی را
ً
ایجاد میکند که باید جواب داده شود ،جمله بعدی را میگویم و هکذا ،...او میگوید اصتال
سخنگفتن اینگونه است.
پ خود سخنگفتن قطع نظر از اینکه من خودم را برای «دیگری» ابراز متی کتنم ،اینگونته
است که این جمالت یکی به دیگری وصل است .این جمله به آن جمله ربط دارد و الی آخر.
اما آخرین سخن من این است که در عر دو سه دقیقه می گویم :اینهایی را که گفتیم همه
محصوالت تفکر فلسفی غرب است ،آن هم بخشی از غرب .اما معرفتشتناسها میگوینتد
که این «دیگری» یا «غیر» که به این شکل به اینجا رستیده استت (و داستتان «شتخص» و
«دیگری» و  personalبودن و این حرفها را متألهان مسیحی ،همه به نوعی برمتیگرداننتد
ً
اصال مفهوم «شخص» در آغاز مسیحیت از طریتق ّ
تجستد
به آغاز مسیحیت و میگویند که
عیسی مسیح و اینکه خطاب کرده به انسانها و آنها را شخص تلقتی کترده استت ،از آنجتا
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درست شتده استت و حتتی عتده زیتادی میخواهنتد روانشناستی جدیتد را بته مستیحیت
برگردانند ،از طریق این مفهومهای خاصی که مطرح است ،مثل همین «شخص»)
عرفتشناسها میگویند که در تقکر شرقی هم (که بتیشتتر منظورشتان تفکتر بودیستتی و
هندوئیستی است) این «دیگری» وجود دارد -اما بهاین صورت که انسان باید سعی کند ایتن
ً
«دیگری» را کنار بگذارد و کامال بحتث متفتاوت استت .آنهتا میگوینتد کته تفکتر غربتی
براساس سوژه و ابوه (ذهن و عین) شکل گرفته است که ذهن متوجه عین استت .امتا تفکتر
شرقی در تکامل خودر اینگونه شکل نگرفته است .تفکر شترقی وحتدت وجتودی استت
ً
یعنی به این معنا که انسان میخواهد دائما از درون ،خودر را بارور کند ،بدون «دیگری» -
و میخواهد هر «دیگری» را کنار بزند .آنجا تفکر اینگونه است .در بودیسم همینطور است،
در هندوئیسم همینطور است ،در فلسفه وحدت وجود مسلمانها همینطور است.
درست است که «وحدت در کثرت» هست اما این مبناها به معنتای «دیگتری» نیستت .بته
همین جهت است که اگر گاهی از بعضی از حوزههتای ستنتی بتا روانشناستیهتای جدیتد
ً
مخالفت میشود ،یک ریشهار به اینجا برمیگردد که اصال این مفهتومهتا در آنجتا معنتای
خودر را پیدا نمیکند.
مینویسد که در تفکر شرقی ،در عرفانهای قدیمی« ،غیر» به جای «عین» نشسته است و
نسبت( parrarel ،موازی) است .انسان شرقی یک چیزی را تجربه میکنتد کته آن «غیتر»
است اما آن «غیر» در حالت توازی با او قرار دارد نته در روبتروی او -آنطتور کته در تفکتر
غربی هست که عین در مقابل من قرار دارد .و بعد میگوید که انسان شرقی وقتی میخواهد
ً
تکامل پیدا کند ،آن چیزی را که در کنار هست ،دائما از خود دور میکند –و آنوقت میشود:
«فراغت از اغیار» .آنگونه که شما در اشعار حافظ و مانند حافظ خیلی زیاد تعبیر «اغیار»
ً
را میبینید .گفته میشود «اغیار» را کنار بگذارید .پ اصوال این دو جور تفکر است.
ً
شاید این نکته هم برای شما جالب توجه باشد که اگر مثال کسی در ایران بخواهد روانکتاوی
یا روانشناسی کند ،چقدر باید به این مسأله توجه بکند که ذهن انسان ایرانتی چطتور ذهنتی
ً
است؟ چه مقدار مخلوطهایی از آن تفکر شرقی در او هست که اصتال «دیگتری» را «غیتر»
تصور میکند ،که  parrarelاست و در موازات است و میخواهد او را کنتار بزنتد؟ نته اینکته
«غیر» یا «دیگری» را یک چیزی تصور کند که با آن «من» میشود ،بتا آن «تتو» میشتود.
اینها همه چیزهایی است که شاید برای شما در روانکاویهایتان قابل توجه باشد .به نظترم
در ایران ما یک میراث بسیار قوی از تفکر شرقی داریم :از بودیستم خیلتی چیزهتا در اینجتا
هست ،از هندوئیسم خیلی چیز ها در اینجا هست .این همه عالقه هست به عرفان موالنتا،
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جالبترین قسمتهای عرفان موالنتا آن قستمتهتایی استت کته از بودیستم و هندوئیستم
متأثرشده است.

سخرناین در یادوبد مهندس بازرگان
آشنایی اینجانب با مرحوم آقای مهندس بازرگان به چهل سال قبل برمیگردد و در این مدت
چهل ساله ،چه از نزدیک و چه از دور خدمت ایشان عالقته و ارادت داشتتم و ایشتان را بته
عنوان یک رجل دینی متفکر سیاسی میشناختم و مورد احترام متن بتود و بته همتین جهتت
ً
وقتی دوستان عزیز پیشنهاد کردند چند دقیقه صحبت کنم ،با کمال میل پتذیرفتمّ .امتا بعتدا
فکر کردم درباره چه نکتهای صحبت کنم .در این روزها دربارۀ آن مرد بزرگ سخنان زیتادی
گفته شده .بنظرم رسید روی نکتهای در اینجا به صورت مختصر مطالبی بیان کنم کته شتاید
کمتر روی آن نکته تکیه شده باشد و عالوه بر این عنوان کردن این نکته را بهانه قرار متیدهم
تا در این محفل محترم به یک اصل و به یک مبنا که ما آن اصل و مبنا را امروز بته ضترورت
الزم داریم ،اشارهای کرده باشم و این یکی از فیضها و نتایج و ثمرات این اجتماع باشد کته
به یاد مرحوم مهندس بازرگان تشکیل شده است.
1

من فکر میکنم یک نکتۀ بارز در زندگی آن مرحوم این بود :ایشان انسان با ایمانی بود کته بته
ً
خود جرئت فکر کردن متیداد .معمتوال انستانهای بتا ایمتان بته ختود جرئتت فکتر کتردن
نمیدهند .چند اتفاق میافتد انسانی پیدا کنیم که ایمان و تفکر را جمع کند و به آنهه ایمتان
دارد بیاندیشد و ایمان را منافی با تفکر نداند .ما انستانهای ایتن چنینتی خیلتی کتم داریتم.
ً
معموال تودههای مؤمن کم تفکر هستند و متفکران ،با ایمان مسأله دارند .نمیخواهم بگتویم
ً
بیایمان هستند ،با ایمان مسأله و مشکل دارند .غالبا این طور استت .افتراد معتدودی پیتدا
میشوند که با داشتن عین ایمان میتوانند فکر کننتد و بگونتهای گفتگتو میتان ایمانشتان و
 - 1سخنرانی در چهلمین روز درگذشت مهندس مهدی بازرگان در سال 1171؛ تاریخ نشر اینترنتی 1 :بهمن .1199
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فکرشان برسند و عقل و دل را همواره با یکدیگر به گفتگو بنشانند و نه تنها احساس مشکل
ً
نکنند ،بلکه دائما شکوفاتر شوند و به عنوان انستانی ّفعتال در صتحنه زنتدگی اجتمتاعی بته
دیگران نور و روشنایی ببخشند .هم عقلها را اشباع کنند و هم دلها را ،بدون اینکه خود هم
مسألهای داشته باشند .اینجور انسانها خیلی کم هستند.
من وقتی زندگی مرحوم مهندس بازرگان را مطالعه میکنم یک فترد بتارز متیبینم .ایشتان را
مؤمنی میبینم ،ایشان را که به خود جرئت فکر کردن هم میداد .این جرئت فکر کردن مسئلۀ
مشکلی است .فکر کردن وحشتآور است ،اضطرابآور است .ایمتان پایبنتدی میخواهتد.
فکر به آزادی دعوت میکند .دل به عشق و سرسپردگی میکشاند .عقل به آزاد شتدن از هتر
اصل جزمی و اندیشیدن مداوم دعتوت میکنتد .جمتع میتان ایتن دو در انستانهای نتادر و
استثنایی ممکن است .این نکتهای است که در سراسر زندگی ایشان من میبینم.
از طرفی در زندگی ایشان ایمان به اصول و آرمانهای دینی و انسانی میبینیم و از طرفی دیگر
نوشتن و فکر کردن و بحث کردن ،حتی مقدسترین اصول را به گفتگو گذاشتن میبینیم .این
مزیت ایشان استّ .اما نکتهای که من میخواهم در اینجا به آن اشتاره کتنم و آن را بتهعنوان
یک اصل تلقی میکنم و وظیفۀ خود میدانم در چنین محفلی آن نکته را بتهعنوان یتک نکتتۀ
اسالمی و دینی مطرح کنم و یک اصل تلقی کنم آن را ،و بهضرورت آن اشاره کنم ایتن استت
که جمع میان ایمان و تفکر که در اشخاص نادر ما آن را میبینیم ،از کجا ریشه میگیرد؟
مهندس بازرگان تربیت خانوادگی دینی داشت .بنده این نکته را میخواهم توضیح بدهم :دین
اسالم دینی است که در طول تاریخ به گونهای شکل گرفته است که زمینه و امکان جمع میان
ایمان و تفکر را به انسان میدهد و برای توضیح این مطلب به دو نکته اشتاره متیکنم :یکتی
اینکه دین اسالم نبوت خود را نبوت خاتم معرفی کرده است؛ آخرین نبوت معین کرده استت.
دوم اینکه در روند تاریخی گسترر دین اسالم ،هیچ مقام رسمی معین نشده و گفته نشده یک
مقام رسمی معینی فقط تفسیرکننده دین است و دیگران حق تفسیر دین را ندارندّ .
حتی بنا بر
عقیده شیعه بعد از غیبت امام دوازدهم مسأله بتاز چنتین استت .یعنتی بنتا بتر اعتقتاد همتۀ
مسلمانان در متن دین اسالم هیچ مقام رسمی ّ
معین نشده است که دین به او حتق داده باشتد
تفسیر دین و وحی را به خود اختصاص دهد و این همان معنای صحیح سخنی است که گفته
میشود باب اجتهاد در دین باز است .این دو نکته مهم است که ممکن میسازد جمتع میتان
ایمان و تفکر را.
ّاما نکتۀ اول :در اسالم گفته شده است نبوت ختم شد یعنی چه؟ یعنی به نام خدا سخن گفتن
ختم شد .یعنی اینکه انسانی بگوید سخن من سخن خداست قطع شد؛ یعنی اینکته انستانی
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بگوید خدا به من میگوید که از قول او به شما بگویم و آنهه را که به شتما میگتویم ستخن
خداست که به شما میگویم ،نبوت در ایتن معنتا ختتم شتد .رستالت ختتم شتد و آن نبتوت
غیرتشریعی هم که عرفتا بتدان اشتاره کردهانتد آن رستالت نیستت .اینکته عتارفی ختود بته
کش هایی برسد آن رسالت نیست .رسالت این است که انسانی بیاید و بگوید خداوند به من
میگوید که به شما چنین بگویم و این سخن من سخن خداست ،این ختتم شتد .ایتن ختتم
نبوت است .یعنی پ از این ،هر انسان ،هر سخنی که میگوید انسان است و با قوای عاقلۀ
خودر سخن میگوید .با اندیشتۀ بشتری ختودر ستخن میگویتد ،گرچته دیتن را تفستیر
میکند .این یک مسأله است .مسألۀ بسیار مهمی است در دین اسالم .عتر کتردم بنتا بتر
اعتقادات شیعه در دوران غیبت مسأله چنین است .یعنی پ از غیبت امتام دوازدهتم علیته
السالم دیگر کسی نمیتواند سخن خود را سخن خدا اعالم کند.
مسألۀ دوم :در پارهای از ادیان در روند تاریخی آنها مقامتات رستمی ،مفستران رستمی دیتن
ً
هستند .مثال در مسیحیت کاتولیک گسترر دین به صورتی انجام گرفته است که یتک مقتام
م ّعین ّ
مفسر رسمی است .دیگران باید از آن تفستیر تبعیتت کننتد ،از آن فهتم تبعیتت کننتد.
خوشبختانه در گسترر تاریخی اسالم چنین حادثهای اتفاق نیفتاده است و متفکران در تمتام
سطوح اجتهاد و استنباط سخن گفتهاند و درمیان شیعه نیز در دوران غیبت همینطور است.
تفسیر رسمی ما در اسالم نداریم و این خیلی مسألۀ مهمی است .مقام رسمی که تنها تفستیر
او بهنام دین معتبر باشد و تفسیرهای دیگر معتبر نباشد؛ ما چنین مطلبی در استالم نتداریم و
این را هم همه قبول دارند و این است آن چیزی که میگویند بتاب اجتهتاد بتاز استت .بتاب
اجتهاد تنها در فقه باز نیست ،در جهانبینی اسالمی هم باز است ،در فلسفۀ اسالمی هم بتاز
است.
این دو عامل در اسالم که وجود دارد ،یا این دو وضعیت که در اسالم بوجود آمده ،این میتدان
میدهد به انسان که فکر کند .یعنی این مسلمانان هستند و این پدیدۀ وحی که دربرابر آنهتا
قرار دارد .یعنی میتوانند بیندیشند تا آن پدیده را بفهمند و فهتم خودشتان را از آن پدیتده نتو
کنند .سخن نو بیاورند ،بیان جدید آورند و این حق هر انسان با صالحیت و هر مستلمان بتا
صالحیت است .این است آن زمینهای که در آن زمینه جمع میان ایمان و تفکر ممکن استت.
چون منع نشده ،آزاد گذاشته شده اس .خطابی استت از ستوی ختدا بته ستوی انستان و در
مقابل ،انسانهای مسلمان و از آنها دعوت میشود که این پیتام را بفهمیتد .شتما بفهمیتد،
خودتان بفهمید .هیچ مقام رسمی اجباری هم معین نشده است .یعنی شما مخاطب هستید.
یعنی شما بفهمید ،یعنی احترام به عقل شماستت ،احتترام بته فکتر شماستت و انستان جتز
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اندیشیدن چه سرمایهای دارد برای فهم پیام خداوند؟ جز تأمل چه راهی دارد برای فهتم پیتام
خداوند؟ حاال این تأمل تأمل عرفانی باشد یا تأمل فلسفی باشد یا اقسام دیگر تأمل باشد .به
هرحال این زمینه در اسالم هست و در چنین زمینهای است که مردانی پیتدا میشتوند کته در
عین حال که مؤمن هستند میتوانند جرئت فکر کردن داشته باشند .مهندس بازرگان یکی از
این کسان بود ،یکی از مؤمنانی بود که جرئت فکر کردن هم داشت و به ایتن جهتت شتما در
طول تاریخ زندگی متفکرانه ایشان؛ تحوالت فکری ایشان را هتم میبینیتد .تحتوالت فکتری
نقص نیست ،برای انسان متفکر تحوالت فکری کمال است .جمود در یک فکر نقص است.
انسانی که جرئتت فکتر کتردن دارد ،جرئتت عمتل کتردن بته فکتر ختودر را هتم دارد .آن
انسانهای ترسو و زبون هستند که نمیتوانند از فکرهای قبلی خودشان دست بردارند و فکر
جدیدی عرضه کنند و در زندان جزمیتهای قبلی هستند .انسانی که جرئت فکر کتردن دارد
میتواند افکارر را عو کند ،آن را بیان کند ،حریص باشد در بیان آن ،صادق باشد در بیان
آن .عرصۀ تفکر عرصهای نیست که در آنجا بشود مصلحت را بر حقیقتت مقتدم داشتت .در
عرص تۀ تفکتتر همتتواره حقیقتتت مقتتدم بتتر مصتتلحت استتت .عرص تۀ تفکتتر غی تر از عرص تۀ
ً
سیاستمداری است؛ خصوصا عرصۀ تفکر دینی .من در پایان سخنم تسلیت عر متیکنم
به همۀ دوستداران ،عالقهمندان و همفکران مرحوم جناب آقای مهندس بازرگان و مخصوصأ
خانوادۀ محترم ایشان.

بخش دوم

مقاالت

 | 314نقد بنیادهای فقه و کالم

سنگسار انسان به نام خدا؟!
امروز ،در کشور ما با فتوای فقیهان ،انسان را به نام خدا سنگسار میکنند! بارها گفتهام و نوشتتهام کته
دعوی ابدیت احکام جزایی مسلمانان هیچ دلیل قانعکنندۀ علمی ندارد .توضیح دادهام کته آنهته فقته
سیاسی مینامند ،بر هیچ پایه و تحلیل غیر قابل نقد از متون دینی استوار نیست و همۀ مبانی و دالیتل
آن قابل نقد و نقض است .من میدانم که بسیاری از فقیهتان ختود بهتتر از دیگتران ایتن حقیقتت را
ً
میدانند ،اما چه میتوان کرد .قرنهاست که فقاهت یک مشغلۀ پربرکتات شتده استت و ظتاهرا دوام
این برکات با اظهار آن حقیقت نمیسازد!
1

در این چند روز اخیر ،دوبار حکم سنگسار یک شهروند زن در ایران خبر مهم رسانههای جهان شتده
است .من که همیشه آرزو کردهام جامعۀ ایران الگوی زندگی انستانی مستلمانان در جهتان گتردد بتار
دیگر دچار نهیب وجدان شدهام .اخالق وجدان به من میگوید باصراحت بنویسم که سنگسار انستان
به نام خدا هم «نفی قداست خدا» است و هم «نفی کرامت انسان» و بر قباحت و شناعت این عمتل
با هیچ توجیهی نمیتوان سرپور گذاشت.
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ً
آن فقیه که فتوای سنگسار میدهتد بایتد شخصتا در صتحنۀ سنگستار حاضتر شتود و آن صتحنۀ
ً
دلخرار را از نزدیک مشاهده کند و چند سن نیز پرتاب کنتد تتا واقعتا درک و لمت کنتد کته
سنگسار انسان چیست؟
اگر وی آنجا حاضر شود ،میبیند که یک انسان که تا سینه در گودال دفن شده با بمباران ستن ها
چه شکنجههای جانکاه و عذابهای دردناک میکشد ،چگونه ستاعتها میتان مترگ و زنتدگی
براثر ضربات سن ها از این طرف به آن طرف میافتد و چون یک حیوان تیرخورده زوزه میکشد،
چگونه بر همۀ آنان که به او ستن میزننتد لعنتت میفرستتد و چگونته در آن لحظتات جهنمتی
رابطهار را با خدایش ،که اینک خدای انتقام شده ،قطع میکنتد و بته آن ختدا دشتنام میدهتد و
باالخره چگونه انسانیت او در اموا خشم و نفرت حاضران به نام خدا درهم کوبیده شتده و انکتار
میگردد و چگونه این اموا خشم و نفرت در جامعته پراکنتده و نهادینته میشتود و خشتونتها و
قساوتهای بیشتر پدید میآورد.
اگر فقیه همۀ اینها را ببیند و باز هم فتوای سنگسار دهد ،معنای آن فتوا چه خواهد بود؟ معنای آن
فتوا این خواهد بود که خدا میگوید این شکنجهها و عذابها را به نام من ادامه دهیتد و انستانیت
این انسان را به نام من درهم بکوبید و له کنیتد تتا خداونتدی متن لکتهدار نشتود! (العیتاذ باللته) و
«سبحان الله ّ
عما یصفون».
ً
من از فقیهان محترم میخواهم حداقل یک بار در یک صحنۀ سنگستار شخصتا حاضتر شتوند و
ً
اقتتال یتتک ستتن هتتم پرتتتاب کننتتد و در آن لحظتتات صتتدای نهیتتبآمیز وجتتدان ختتود را در آن
صحنه بشنوند آنگاه ببینند آیا باز هم حاضرند مسئولیت فتوای سنگستار را بپذیرنتد؟ در مستند پتر
جاهوجالل ِافتتاء نشستتن و غیتر مستئوالنه فتتوادادن ،شترط انصتاف و متروت نیستت .متن از
فقیهان میپرسم آیا تجربتۀ خشتونت و قباحتت جهانیتان از عمتل سنگستار نشتان نمیدهتد کته
مبانی فقاهتی آنان در این ابواب ِخلل دارد و باید در آن تجدید نظر کنند؟
نگارندۀ این سطور از فقهای محترم درخواست میکند یک بتار شتجاعت تتاریخی نشتان دهنتد و
حکم سنگسار و مانند آن را از فتواهای خود حذف کنند .این کار فقط شجاعت میخواهد و هتیچ
مانع علمی در پیش پای نیست .اگر فقیهان ایران چنین کنند ،عمل آنها سرمشتق بستیار نیکتوی
تاریخی برای همۀ جهان اسالم خواهد شد.
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چرا ما میخواهیم فقط در خشونتها الگوی جهان اسالم شویم؟ چرا برای یک بار هتم کته شتده
الگوی حفظ کرامت و شرافت انسان نمیشو یم؟ اگر روزی حکومت ایران اعالم کند که هتر آنهته
نام ظاهری آن مجازات مجرم ،ولی حقیقت آن شکنجۀ شنیع انسان است از قتوانین جزایتی ایتران
حذف شد ،آن روز جمهوری اسالمی ایران ،از این نظر ،الگوی انسانیت خواهد شد .اگر حکومت
ما معتقد است که سنگسار انسان مجازات است و نه شکنجه ،پ چرا ایتن همته در اجترای ایتن
مجازات مخفیکاری میکند و آن را از چشم جهانیان میپوشاند و اگر دیگران چنتین صتحنههایی
را از تلویزیون پخش کنند ،این کار را توطئۀ استکبار جهانی مینامد؟!
بیایید عقالنی و اخالقی زیست کنیم.

امروز خدا مه «حقوق بشر» یمخواهد
سالها پیش در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دی نوشته بودم طترح و تصتویب اعالمیتۀ حقتوق
بشر یک «ضرورت تاریخی» بود که پ از جن جهانی دوم در ستال  ،9148بتر سیاستتمداران
انساندوست جهان آشکار شد .آنان از مشاهدات تاریخی اس بار خود به این نتیجته رستیدند کته
تنها راه تئوریک نفی مطلق خشونت و خونریزی ،این است که رشتهای از حقوق اولیه برای همتۀ
ً
افراد بشر ،بدون هیچگونه استثناء و تبعیض و صرفا از آن نظتر کته بشترند ،در سراستر جهتان بته
ّ
رسمیت شناخته شود و پایه و اساس تنظیمات حقوقی ت سیاسی داخلی کشورها و روابط بینالمللتی
قرار گیرد .آن حقوق اولیه در مواد سیگانۀ اعالمیۀ حقوق بشر بهصتورتی شتفاف بیتان گردیتد .از
جهانیان و همۀ دولتها خواسته شد این اعالمیه را بپذیرند و آن را در مقام عمل با کوشش وافر بته
کار بندند.
1

پ از انتشار آن کتاب ،یکی از منتقدان کتاب خطاب به متن چنتین نوشتت« :اگتر اروپتاییهتا و
امریکاییها در جن جهانی دوم و پیش از آن خون یکدیگر را ریختند و به ضرورت طرح حقتوق
بشر رسیدند این واقعیت تاریخی چه ربطی به ما مستلمانان دارد؟ شتما از مستلمانان میخواهیتد
 .1تاریخ نشر اینترنتی :یکشنبه  91اسفند .9281
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حقوق بشر را بپذیرند و آن را زیربنای تنظیمات سیاسی خود قرار دهند .به چه دلیل آنهته را بترای
دیگران ضرورت تاریخی پیدا کرده برای مسلمانان نسخهپیهی میکنیتد؟ متا نیتاز بته حقتوق بشتر
نداریم و به این ضرورت تاریخی نرسیدهایم».
در آن سالها که آن منتقد چنین مینوشت گرچه ستتمگریها و خشتونتورزیها در زیتر پوستت
رژیمهای کشورهای اسالمی بهصورتی اس بار جریان داشت ،اما هنوز نه اقتدامات خشتونتبتار
دو سال اخیر آشکار در خیابانها و زندانهای ایران اتفاق افتاده بود و نه این همه خشونت و کشتار
سبعانه که امروز آشتکارا و در روز روشتن در بعضتی از کشتورهای مستلمان رخ میدهتد .امتروز
حوادث ایران و غیر ایران ،روشنتر از آفتاب نشان میدهد که ما مسلمانان هم ،بدون هیچ تردید بته
«ضرورت تاریخی حقوق بشر» در جامعههای خود رسیدهایم .هیچ تئوری دینی و غیر دینی دیگتری،
امروز نمیتواند در این کشورها بهصورتی مؤثر جایگزین ایدۀ حقتوق بشتر شتود و کتاری از پتیش
ببرد .امروز حوادث ایران و غیر ایران ،روشنتر از آفتاب نشان میدهد که ما مستلمانان هتم بتدون
هیچ تردید به «ضرورت تاریخی حقوق بشر» در جامعههای خود رسیدهایم .هتیچ تئتوری دینتی و
غیر دینی دیگری ،امروز نمیتواند در این کشورها بهصورتی مؤثر جایگزین ایدۀ حقوق بشر شود و
کاری از پیش ببرد .من برای این ّمدعا سه دلیل دارم:
ّ
ً
اوال :مقابلۀ همگانی ملت ایران ،اعم از دیندار و غیر دیندار ،با خشونت مفرط که در سالهای اخیتر
در کشور ما به نام دین رخ میدهد جز با ایدۀ حقوق بشر ،که در مقام انتقاد و اعترا سیاسی یک
«موضوع قبل از دین» است ،با هیچ تئوری دیگری ّ
میسر و عملی نیست.
ً
ثانیا :آنهه در ماههای اخیر افراد ملتهای کشورهای اسالمی خاورمیانه راّ ،
اعم از دیتندار و غیتر
دیندار ،علیه سلب آزادیها و تبعیضات و ستمهای سازمانیافتۀ حکومتها بهشتکلی شتگفتآور
بسیج کرده واقعیتی جز مطالبۀ آزادی و برابری برای همۀ انسانها که ّلبلباب حقوق بشتر استت،
نمیباشد .هر ک از اخبار حوادث منطقه و شعارها و ّ
تحوالت آن آ گاه باشد و نامی دیگر بر ایتن
قیامها بگذارد آشکارا به تحری تاریخ میپردازد و منکر بدیهیات میشود .در ایتن کشتورها همته
حقوق بشر میخواهند ،کسانی با انگیزۀ دینی و کسانی دیگر با انگیزههای غیر دینی .جالب اینکته
ً
علمای دینی رسمی این کشورها ،خصوصا کشور مصر ،موقعی بته قیتام پیوستتند کته اگتر چنتان
نمیکردند سیل خروشان قیام آنان را نیز با خود میبرد.
ً
ثالثا ،در برابر آنگونه قتلعام و جنایات ضد بشریت که در کشور لیبی اتفتاق میافتتد چته ایتدهای
جز حقوق بشر میتواند مایۀ استغاثه و دادخواهی ملت مظلوم لیبی نزد جهانیتان گتردد و عواطت
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جهانیان را با آن مردم همراه سازد و فشار بینالمللی را علیه حکومت خونریز لیبی به او رساند و
زوال آن رژیم ّ
سفاک را رقم بزند؟
ً
آنهه اخیرا در ایران و سایر کشورهای اسالمی خاورمیانه اتفاق میافتد آشکارا نشتان میدهتد کته
مطالبۀ حقوق بشر برای مسلمانان هم یک ضرورت تاریخی شده است .تفسیرهای انساندوستتانۀ
دینی حکومتهای منطقه هرگز نمیتواند جای اعالمیۀ حقتوق بشتر را بگیترد .در
ایدئولوژیهای ِ
برابر این تفسیرها ،تفسیرهای دیگر خشونتگرای پارهای از عالمان رسمی دین یا طالبان و القاعده
ً
قرار داردٰ ،
خنثی شدن تفسیرهای انساندوستانه با این تفستیرهای خشتونتگرا عمتال بته نیتروی
مقاومت و مقابلۀ ستمدیدگان و در بندشدگان کشتورهای مستلمان علیته حکومتهتا ضتربههای
شدید وارد میکند و آنها را زمینگیر میسازد .تنها محتوای مواد سیگانتۀ اعالمیتۀ حقتوق بشتر
ً
است که مقاومتها و مقابلهها را صریحا و بدون امکان تفسیرهای خشونتگرا تأییتد و تقویتت و
تحکیم میکند.
اگر واقعیت این است که در جهان امتروز ،ملتتهتای منطقته بترای مقاومتت و مبتارزه بتر ضتد
اختناقها و بیعدالتیها و تبعیضهای سازمانیافتۀ حکومتهتا ایتدۀ حقتوق بشتر را برگزیدهانتد و
ً
عمال هم راهی جز این پیش پای آنها نیست یک انسان خداباور چگونه میتواند مدعی شود خداوند
مخال این حقوق بشر است؟ چگونه میتواند در برابر اعالمیۀ حقوق بشر ،کته امتروز تنهتا سترمایۀ
تئوریک این مقاومتها و مبارزههاست ،ایدهای به نام «حقوق بشر اسالمی» علم کند که «ال یس ِتمن
و ال یغنی ِمن جوع»؛ ایدهای که چون انطباق با شریعت اصالحنشده را میطلبد در مقتام عمتل روح
ً
حقوق بشر را ،که آزادی و برابری انسانها صرفا به ختاطر انستانبودن استت ،نتابود میستازد ،افتراد
جامعه را در برابر حکومتهتای شتریعتمدار ستتمگر خلتع ستالح میکنتد و از هیچگونته وجاهتت
بینالمللی برای فریاد و استغاثه برخوردار نیست .تردید ندارم امروز هم خدا از ما انستانها حقتوق
بشر میخواهد.

1

فرمان علیه فهم
مخالفت حکومت ما با علوم انسانی مخالفت فرمتان علیته فهتم استت .علتوم انستانی ریشته
در افکتتار و آرای دورۀ روشتتنگری دارد .روشتتنگری ختتود را در مخالفتتت بتتا وحتتی مستتیحی در
معنای «مجموعهای از آموزهها که از عالم فوق عقالنی الوهیت به انسان فترود آمتده» معنتا کترده
است .این تعری  ،از وحی مسیحی ،موضع رسمی کلیسا در دوران روشنگری بتود و کستی حتق
ّ
نداشت از آن تخل کند .این وحی منشأ و مبدأ فرمانهایی بود کته کلیستا در زمینتههای مختلت
زندگی انسان صادر میکرد.
بنیانگذاران روشنگری فرمانهای کلیسا را نقد عقالنی و اخالقی کردند .ایتن نقتدها زمینته را
برای پیدایش دانشهایی چون جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،تاریخ و ...آماده کترد .موضتوع ایتن
دانشها فهمیدن زندگی اجتماعی و سیاسی و تاریخی و حقتوقی و اقتصتادی و ...جمعیتهتای
انسانی بود .این دانشها نشان میدادند که تحوالت گونتاگون جامعتهها چگونته اتفتاق میافتنتد،
چگونه میتوان آنها را پیشبینی کرد ،چگونه میتوان از آنهتا جلتوگیری کترد و بتاالخره چگونته
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میتوان برای عال مشکالت و نابسامانیهای زنتدگی انستان طرحتی درانتداخت .ایتن دانشهتا
درحقیقت مر ّو ایدۀ «پیشرفت و ترقی و توسعه» بودند.
این دانشها «اصل فهم علیه فرمان» را بنیانگتذاری کردنتد و بته ایتن جهتت کلیستا بتا ایتن
منطتق فرمتان اطاعتت
دانشها سرسختانه مخالفت کرد ،زیرا آنها اتورتیۀ فرمان را ویران میکردند.
ِ
بیچونوچراست ،درحالیکه منطق این دانشها فهمیدن و چگونه فهمیدن بود .مخالفتت کلیستا
با این دانشها دهههای زیادی طول کشید .اما عاقبتت کلیستا ناچتار شتد منطتق فرمتان را کنتار
بگذارد و از فرماندادن دست بکشد .این کار وقتی مبنای تئوریک یافت که در مجمتع واتیکتان 3
( )9114تعری وحی را عتو کردنتد .در آن مجمتع گفتنتد وحتی مستیحی «مجموعتهای از
آموزههای غیبی» نیست ،بلکه ظهور خداوند برای انسانها در ایمان مسیحی استت .ایتن ظهتور،
ً
که ذاتا همهجایی و همگانی است ،به فرمان منتهی نمیشود و ایمتان مستیحی در برابتر هیچگونته
فهم و تفسیر عقالنی از تحوالت زندگی دنیوی انسان قترار نمیگیترد .بدینستان علتوم انستانی و
ً
حقوق بشر تقریبا تمام و کمال مورد پذیرر کلیسا قرار گرفتت و الهیتات مستیحی بتهخوبی از آن
استفاده کرد.
پیش از ورود علوم انسانی جدید به ایران ،مردم این کشور با منطق فرمتان زنتدگی میکردنتد؛ ایتن
فرمان یا فرمان دین بود و یا فرمان سلطان .بررسی تحوالت گونتاگون زنتدگی اجتمتاعی و سیاستی و
اقتصادی و تاریخی مردم این سرزمین موضوع عالقته و توجته کستی قترار نمیگرفتت .گتویی همته
عملی دین نبود که براساس تقلید محض استوار گشته بود.
محکوم سرنوشت و تقدیر بودند .تنها امور ِ
در سیاست و اقتصاد هم تقلید میکردند .این تقلید °مقتضای حکومت مطلقتۀ فرمتان در امتر دیتن و
ّ
ّ
امور ا ّلدین و ّالدنیا».
دنیا بود .این همان بود که در تعری امامت گفته بودند« :الر یاسة العامة فی ِ

وقتی پای علوم انسانی به ایران باز شد ،حاکمیت مطلقۀ فرمان رقیب خطرنتاکی پیتدا کترد .آن
رقیب چیزی غیر از اصل «فهمیدن» نبود ،فهمیدن واقعیات زندگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و تاریخی .این فهمیدنها اتوریتۀ فرمانها را بهشدت زیر سؤال برد .این فهمیدنها استبداد دینتی و
استبداد سیاسی در ایران را به چالش کشید ،فقر و جهل و بیماری و عقبماندگی را نته سرنوشتت
و تقدیر جامعه ،بلکه آفتهای بشر ساخته و قابل عال اعالم کترد و حاکمتان را مستئول اصتلی
آنها برشمرد .مردم چشم و گوششان باز شد و خواستار توسعه و پیشرفت شتدند .مطالبتۀ حقتوق
بشر و دموکراسی و عدالت با قوت تمام جامعۀ ایران را زیر سیطرۀ ختود گرفتت .براستاس همتین
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فهمیدنها و مطالبات ناشی از آن بود که دو انقالب بزرگ در ایران رخ داد؛ انقالب مشروطه و
انقالب سال  .9211اگر پای علوم انسانی به ایران باز نشده بود ،از این انقالبها خبری نبود.
ً
در سالهای اخیر که فهمیدنهای تقریبا صدساله و بیشمار مردم ایران و بهویوه تجربیات پ
از انقالب  9211مطالبات ملت از حاکمیت را بسیار گسترده کرده و عطش دموکراستی و حقتوق
بشر شدت یافته است دوباره «فرمان» به جن «فهم» آمده است! علتوم انستانی علتوم شتیطان
شده است! این شیطان را باید رجم (سنگسار) کترد تتا اقتتدارگرایان از ّ
شتر «فهتم» متردم راحتت
شوند .خرافات را هم باید تماموکمال ترویج کرد تا فرمان در یتک کشتتزار نترم دوبتاره تقلیتد را در
شریان زندگی مردم جاری سازد و همۀ آ گاهیها و فهمیدنهای صد ستال گذشتته را در گورستتان
جهل دفن کند.
چند ماه پیش ،که مقالۀ «تفسیر حقوقی قانون اساسی تنها راه حاکمیت ملت و نجتات کشتور
ّ
است» از صاحب این قلم در اینترنت منتشر شد ،یکی از ّ
حن فرمتان علیته فهتم
شتدیدالل
مروجان
ِ
گفت :اعتبار قانون اساسی هم بر امضای فقیه استوار است .این سخن نمونۀ بسیار روشتن و گویتا
از سلطۀ فرمان علیه فهم است .در عصر حاضر ،نمایندگان یک ملتت قتانون اساستی را براستاس
درک و فهم عقالنی و تجربتی ختود از سیاستت ،بتهعنوان یتک میثتاق ملتی ،مینویستند و بته رأی
میگذارند و مردم هم ،براساس این فهمها و تجربههای خود ،آن را تصتویب میکننتد و بتا آن زنتدگی
میکنند .قانون اساسی محصول فهمیدنها و تجربههای یک ملت از واقعیات سیاستی ،اقتصتادی،
فرهنگی و تاریخی خود است و نه محصول فرمان .وقتی میگویند اعتبار چنین قانونی هم از امضتای
فقیه میآید درحقیقت ،با شمشیر فرمان« ،فهم» را به قتل میرسانند .گیرم که کسانی با استظهارات
فقهی خود بپندارند که اعتبار قانون اساسی از فتوای والیت فقیه میآید .این نظر چه ربطی به ایتن
واقعیت دارد که پ از انقتالب  ،9211بتیش از  12درصتد متردم ایتران براستاس فهتم ختود از
سیاست به یک میثاق ملی رأی دادند و اعتبار آن را هم بر فهم و رأی خود استوار نمودند؟!
سیرۀ حکومت ما شیوع علوم انسانی را موجب ضع دین میشتمرد .ایتن دعتوی مترا بته یتاد
نکتهای مهم میاندازد که شاید چهل سال پیش ،در کتتاب تنبیده االمدة و تنزیده الملدهی میترزای
نتتائینی در دفتتاع از آزادی و مستتاواتخواهی مشتتروطهطلبان ،خوانتتدهام .نتتائینی در آن کتتتاب
مینویسد :طرفداران آزادی و مساوات با اعمال و رفتار ما در طول قرون گذشته مخالفت میکننتد
و نه با خدا .در عصر ما هم مطلب از همان قرار است .علوم انسانی با اقتتدارگرایان بته نتام دیتن و
غیر دین ستیز میکند و نه با خداپرستی.
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سخن دیگری هم در باب دموکراسی دینی و غیر دینی دارم .صاحب این قلم در آخرین نظترات
مکتوب خود تأکید کرده است که دموکراسی دینی و غیر دینی ندارد .اینک ،که دوباره به این مسأله
دامن زده میشود ،هشدار میدهم مباد کته ،تحتت عنتوان دموکراستی دینتی ،ناخواستته در صت
منادیان و مروجان فرمان علیه فهم قرار گیریم .آن خون که در اندام دموکراسی باید جریتان داشتته
باشد سراسر از جن فهتم و تحلیتل عقالنیتت و انتختاب استت .متن تتاکنون هتیچ تعریفتی از
دموکراسی دینی ندیدهام که بهصورتی آشکار یا پنهان فرمان را بر فهتم غالتب نکترده باشتد .چتون
چنین است به نظر میرسد دموکراسی دینی نهتنها تعبیری قابل دفاع نیست ،بلکته آب بته آستیاب
کسانی میریزد که صحنۀ جن فرمان علیه فهم را رهبری میکنند.
اگر قدرتهای اقتدارگرای جهان کشور ایران را از خار تحت فشار قرار دادهانتد ،متأستفانه
در داخل کشور هم اقتدارگرایان این جامعه جن روانی ناخواسته و فرسایندۀ فرمان علیته فهتم را
بر مردم ما تحمیل کردهاند .ما در جن فرمان علیه فهم به سر میبریم.
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1

دینشنایس در روزگار معاصر
در این نوشتۀ کوتاه ،سه تحول مهم در جهان ادیان را ،که در نیم قرن اخیر رخ داده بهاختصار ،بیان
میکنم:
آیا تعریف دین ممکن است؟

در سال  ،9193جیمز لوبا ،2روانشناس دین در امریکا 48 ،تعری را ،که دانشمندان تا آن هنگام
برای دین داده بودند ،برشمرد و همۀ آنها را مورد انتقاد قترار داد و بترای تعریت متورد نظتر ختود
استدالل کرد .3پ از وی هم تعری های جدید متعدد از دین داده شده است .در اینجتا بته چنتد
تعری دین از چند فیلسوف و دانشمند برجسته اشاره میکنم :کانت در تعری دین میگفتت دیتن
آن است که انسان وظای اخالقی خود را اوامر خداونتد تلقتی کنتد .شتالیرماخر میگفتت دیتن
احساس وابستگی مطلق انسان به خداست که با تجربۀ خاصی از جهتان همتراه استت .رودلت
اوتو 4میگفت دیتن عبتارت استت از تجربتۀ خشتیت و جذبته در برابتر امتر قدستی .فریتدریش
 .1تاریخ نشر اینترنتی :چهارشنبه 31 ،فروردین .9214

2. James H. Leuba
3. Fritz Stolz, Grundzüge der Religionswissenschaft, S11; UTB Für wissen shaft 1997.
4. Rodolf Otto
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هایلر 1میگفت اعتقاد به خداوند محور همۀ ادیان و عبادت مرکزیترین پدیدۀ ادیتان استت .همتۀ
این دانشمندان طرفدار دین بودنتد .دانشتمندان دیگتری بودنتد کته بتا دیتن میانهتای نداشتتند و
از منظرها و موضعهای گوناگون به نقد دین پرداختهاند .آنها نیز به گونهای دین را تعری کردهانتد
و آنگاه به نقد آن دست یازیدهاند .روانشناسان ،جامعهشناستان و مردمشناستان هتم تعری هتایی از
دین دادهاند.
ً
تحقیقتتات وستتیع دینشناستتان خصوصتتا در قتترن بیستتتم ،بتترای تمتتام تعری هتتای مشتتهور و
ً
یا غیرمشهور از دین ،موارد نقض یافته است و به این جهت امتروز دانشتمندان دینشتناس تقریبتا
اتفاقنظر دارند که نمیتوان از دین تعری مشخص و دقیق داد و نیز آنها کوشش فراوان میکننتد
تا بررسیهای روشمند دینشناسان را از تعری الهیدانان از دین جدا کنند.
در دهههای اخیر ،کسی نهتنها از «ذات دین» بهطورکلی سخن نمیگوید ،بلکه از ذات یتک دیتن
ّ
معین هتم ،چتون ذات دیتن مستیحیت یتا ذات دیتن استالم یتا ذات بودیستم ،ستخن نمیگویتد.
ً
تمام ادیان ،خصوصا ادیان بزرگ دنیا ،در تحول و تغییر دیده میشتوند .تعبیتر ذاتیتات و عرضتیات
ایتتن دیتتن یتتا آن دیتتن از نظتتر دینشناستتی نتتامفهوم و نتتامقبول بتته نظتتر میآیتتد .همتتانطور کتته
ّ
معینکردن دقیق مرزهای بیرونی یک دین با دین دیگتر بستیار مشتکل شتده استت .معلتوم شتده
کتتتته استتتتطورههای گونتتتتاگون ،عقالنیتهتتتتای گونتتتتاگون ،احستتتتاسها و عاطفتتتتهها و
جهانبینیهای گوناگون ،تجربههای گوناگون ،ارزرهای اخالقی و دستورات عملی گونتاگون از
این دین به آن دین جا عو میکنند و گاهی ادیان دچار تحوالت بنیادین میشوند .دیگر بهآسانی
نمیتوان با داوری منفی گفت دین فالن شخص یک دین التقاطی است .در عصر حاضر ،بسیاری
از افراد یک دیتن التقتاطی دارنتد کته ختود آن را انتختاب کردهانتد .در یتک نشستت علمتی ،بتا
یک کشیش دانشمند پروتستان گفتوگو میکردم که گرچه به عیستی مستیح ایمتان داشتت ،امتا
آرامش درونیار را از «ذن بودیسم» طلب میکرد .در نشستهای گفتوگوهای بیناالدیان ،ایتن
جمله را مکرر شنیدهام که یکی میگوید هم یهودیام و هم مسیحی و هم مسلمان و هم بتوداییام.
امتتا هیچکتتدام از آنهتتا نیستتتم! تعجتتب نکنیتتد ایتتن یتتک واقعیتتت استتت کتته مرزهتتای ادیتتان در
ً
حال گمشدن است .نسبتهای ادیان بزرگ دنیا با علتم ،فلستفه ،هنتر و ادبیتات نیتز مستتمرا در
حال تغییر و تحول است و نیز پ از یک دورۀ غیبتت دیتن از حتوزۀ عمتومی زنتدگی انستانی در
اروپا ،نشانههای بارزی از بازگشت آن به حوزۀ عمومی دیده میشود .پارهای از ادیتان بتزرگ دنیتا
1. Friedrich Heiler
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چتتون مستتیحیت ،کته بتتا حقتتوق بشتتر مختتال بودنتتد ،بتتا حقتتوق بشتتر اصتتلی عصتتری آشتتتی
کردهاند .ظرفیتهای خشونتزا در اسالم فعال شدهاند و درعینحال ،بسیاری از مسلمانان جهان
بتا فقته سیاستی ستنتی در حتال خداحافظیانتد .در بستیاری از ادیتان ،ختدا از بیترون بتته درون
انسانها رفته است .پارهای از دانشمندان میگویند در بطن ادیان ابراهیمتی ،کته براستاس اعتقتاد
به خدای متشخص پدیتد آمدهانتد ،یتک دیتنداری همگتانی بتدون ختدای متشتخص در حتال
ظهور است« .الوهیت» دارد جای «الته» (ختدا) را میگیترد .دینداریهتای جدیتد یکتی پت
از دیگری سر برمیآورند .تحوالت شگفتآور در جهان ادیان ،که پ از قترن نتوزدهم بته وقتوع
پیوسته و در حال اشتداد است ،بسیار بیشتر از آن است که بتوان در اینجا آنها را بیان کرد.
در گذشته ،دانشمندان کوشش میکردند ذات دین را مشخص کنند ،اعتبار معرفتی آن را بته دستت
آورند و منشأ پیدایش آن را بیابند یا ویوگی وحیانیبودن آن را نشان دهند و غیتره .امتا در دهتههای
اخیر ،بسیاری از دینشناسها بهجای این رورها دین را در بستر زمینتههای تتاریخی فرهن هتا
مطالعه میکنند و هر دین را از منظر ارتباط 1و تفسیر مجموعهای از ستمبلها2ی معنتادار بررستی
میکنند .این دانشمندان فروکاستن دین به یک پدیدۀ روانی یتا جامعهشتناختی را نمیپذیرنتد و بته
این جهت دانش دینشناسی را مستقل از جامعهشناسی یا روانشناسی دین به حستاب میآورنتد.
آنها میخواهند بفهمند سمبلهای دینی چه پیامی میفرستند و گیرندگان پیامهتای دینتی آنهتا را
چگونه میفهمند و تفسیر میکنند .نهتنها کلمات و جمالت دینتی ،بلکته دادههتای متادی دینتی،
چون تصویرها ،بارگاهها ،شمایلها ،رقصها ،حرکتهای بدنی آیینی فردی یا جمعتی و ،...چته
معنا میدهند و ارتباط از چته نتوع را پدیتد میآورنتد و میتان امتور دینتی در میتان ختود و نیتز بتا
سایر عناصر فرهنت چته نستبتهایی برقترار استت؟ آنتان میداننتد کته ایتن ستمبلها اثرهتای
شتتناختی ،احساستتی و ضابطهستتاز 3برجتتای میگذارنتتد و ممکتتن استتت رونتتدهای اجتمتتاعی
4
و فرهنگی پدید آورند و نسبتهای امور فرهنگی و اجتماعی ّ
معینی را با یکدیگر تغییر دهند.
در اولتتین مقالتته از یتتک کتتتاب ستتودمند ،کتته بهوستتیلۀ عتتدهای از دینشناستتان آلمانیزبتتان
بهصورت مجموعه مقاالت در سال  3293منتشر شده و آخترین نظرهتای دینشناستانۀ آنهتا را
نشان میدهد ،چنین میخوانیم:
1 .kommunication
2. symbol system
3. normativ
4. Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Band1, S32-33 Kolhamer 1988.
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ذاتزدایی و طبیعتزدایی از هرگونه متعلق شناخت و معلومشدن این حقیقت که هرگونته شتناخت
مسبوق به یک منظر 1است و نیز معلومشدن این حقیقت که تفکیک تفکر از زبان ممکن نیستت و
معلومشدن وابستگی تفکر و زبان به قدرت موجب شده که امروز همۀ دانشها امر تفسیری 2دیتده
شوند .دانشمندان دینشناس نیز دیگر از ذات و طبیعت دین سخن نگویند و هتر دیتن را یتک امتر
4
تفسیری بدانند که باید در روند 3و در ارتباط با قدرت و شرایط و امکانات «گفتمان» بررسی شود.
بنابر آنهه پیشتر آوردیم ،از نظر دینشناسی ،یک دین هنگامی دچار بحران میشود که سمبلهای
آن دین شترایط و امکانتات و توانتایی ارتبتاطگرفتن و پیتام دینتی (معنتوی) فرستتادن را از دستت
ً
میدهند .مثال آنجا که دین یک ایدئولوژی تحمیلی میشود ،آن دیتن دچتار بحتران شتده استت و
پیروان آن دین در این جهتان پیهیتده و پرمتاجرا چتون انستانهای نامتعتادل تلوتلتو میخورنتد و
نمیدانند چگونه باید زندگی کنند!
چرخش هرمنوتیکی در مفهوم وحی

آختترین تحتتول مفهتتوم وحتتی در الهیتتات مستتیحی را ،کتته یتتک چتترخش هرمنتتوتیکی استتت،
میتوان چنین توضیح داد:
 .9پرسش از عقالنیتت ایمتان بته ختدا ایتن نیستت کته آیتا گتزارۀ «ختدا وجتود دارد» گتزارهای
معقول است یا نه؟ آن پرسش این است که چرا و چگونه ایمان میآوریم کته ختدا وجتود دارد ،آیتا
ایمانآوردن به خدا مشتروعیت و حقانیتت عقالنتی دارد؟ آیتا اگتر فرضتیۀ «ختدا وجتود دارد» را
حقیقت به حساب آوریم و به آن ترتیب اثر دهیم ،کاری عقالنی (اخالقی) انجام دادهایم؟ بنتابراین،
در این صدد نیستیم که وجود خدا را اثبات کنیم؛ زیرا نمیتوانیم وجود خدا را اثبات کنیم.
 .3معتقتتدیم ایمانورزیتتدن بتته ختتدا مشتتروعیت و حقانیتتت عقالنتتی دارد ،مگتتر اینکتته یتتک
دلیل معرفتبخش علیه این مشروعیت و حقانیتت اقامته شتود و متا نتتوانیم بته آن دلیتل خدشته
وارد کنیم .تاکنون چنین دلیلی اقامه نشده است.

1. perspektiv
2. hermenutik
3. kummonikation
4. Michael Stausberg, Religionswissenschaft, Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2012.
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« .2الهیات دفاعی» 1گذشتۀ مسیحی برای اثبات حقانیتت انحصتاری مستیحیت در برابتر ادیتان
ً
دیگر از این موضع حرکت میکرد که تنها مسیحیت است که بر ( Offenbarugمستامحتا وحتی)
خداوند مبتنی است و ایمان ویوۀ مسیحی این است که خداوند با ظهور عیسای مسیح در زمتان و
ً
مکان ّ
معین واقعا خود را آشتکار کترده استت (ستخن گفتته استت) و ایتن حادثته استاس ایمتان
مسیحیان است .بنابراین ،الزم بود وحی اتفاق بیفتد تا این ایمان پدید آید! در این الهیتات دفتاعی،
وحی را منشأ و اساس ایمان مسیحی و مقدم بر آن فر میکردند .وجود خدا یک مدعای قابتل
اثبات به حساب میآمد .صورت مسأله چنین بود :ما میتوانیم با دالیل عقلی وجود ختدا را اثبتات
ً
کنیم پ خدا قطعا هست .این خدا خود را با ظهور عیسای مسیح آشکار کرده است و ما بته ایتن
آشکارکردن ایمان آوردهایم .در این حادثۀ ظهور ،خداوند آنچنان آموزههای معرفتتبخش دربتارۀ
ذات و صفات و افعال خودر به انسانها تعلیم کرده که اگر وحتی اتفتاق نمیافتتاد ،انستانها بتا
تعقل خود راه به آن آموزهها نداشتند .بنابراین ،معرفت حاصتل از آموزههتای وحیتانی از نظتر محتتوا
«فوق طبیعی» 2است .چنانکه حادثۀ وحی خود فوق طبیعی (معجزه) است .معرفت وحیتانی نته
معرفت مستقیم عقالنی است و نه معرفتی محصول تجربههای انسان در این جهان ،بلکه معرفتتی
است از نوع سوم که در هیچ دین دیگری جز مسیحیت وجود ندارد.
بنابر تأمالت جدید الهیاتی ،که عدهای از الهیدانان مسیحی بدان پرداختهاند ،تصویر فوق از وحی
قابل قبول نیست .چند ِاشکال عمده بر تصویر فوق وارد کردهاند که مهمترین آنها این دو اشکال
است )9 :نمیتوان با یقین ادعا کرد که حادثۀ وحی واقع شده است )3 .این اعتقتاد کته محتتوای
وحی یک معرفت مافوق طبیعی (مافوق قدرت تعقل و تفکر انسان) است قابل فهم و قابل دفتاع
نیست .این دو ِاشکال هویت معرفتشناختی دارند و تقریر آنها بهطور خالصه چنین است:
تقریر ِاشکال اول :این مدعا که وحی واقع شده است بر یک ادعای پیشین استوار استت و آن ایتن
است که یک خدای وحیکننده وجود دارد .اگر خدای وحیکننده وجود نداشته باشد ،وحتی هتم
وجود ندارد .حال پرسش این است که درحالیکه وجود خدا را اثبات نکتردهایم چگونته میتتوانیم
مدعی شویم خدا وحی کرده است (سخن گفته است) .ممکننبودن اثبتات ختدا بته ممکننبتودن
ادعای وقوع وحی منتهی میشود.

1. apologetik
2 . supernatural
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تقریر ِاشتکال دوم :فوق طبیعیبتودن محتتوای وحتی کتتاب مقتدس را چنتد گونته معنتا کردهانتد
که هیچکدام از آنها خالی از ِاشکال نیست .معنای فوق طبیعیبودن چیست؟
یک نظر این است که محتوای معرفتی فوق طبیعی وحی مجموعهای است از گزارهها و متنهتای
آنها و همۀ اینها فوق طبیعیاند؛ چه معانی و چه الفاظ .نظر دیگر این است که آنهه فوق طبیعی
است محتواهای معرفتی گزارههاست .بیان لفظی آن محتواها کار نویسندگان کتتاب مقتدس بتوده
است و فوق طبیعی نیست.
نظر سوم این است کته خداونتد گتزارۀ وحتی نکترده ،بلکته ذات متعتالی ختود را بتر نویستندگان
کتاب مقدس آشکار کرده و آنان آن ظهور را بهصتورت گزارههتا و متنهتای آنهتا بتا تواناییهتای
بشری خود بیان کردهاند و شکل دادهاند.
بر این تصورات و تصویرهای سهگانه ،یک اشکال مشترک وارد شده که تقریر آن چنین است:
متتا میپتتذیریم خداونتتد ،چتتون قتتادر مطلتتق استتت ،میتوانتتد از یتتک طریتتق غیتتر طبیعتتی یتتک
معرفت گزارهای فوق طبیعی را با متن یا بدون متن به پیامبران و یا نویستندگان کتتاب مقتدس القتا
کند و بفهماند یا بدون استفاده از گزاره خود را به آنها آشکار گردانتد .امتا چگونته ممکتن استت
برای ما انسانها ثابت شتود کته ،در فتالن متورد ّ
معتین ،آن فهمانتدن از طریتق غیتر طبیعتی ،یتا
آشکارکردن خدا خود را اتفاق افتاده است و یا فالن متن ّ
معین بعینه از سوی خدا القا شتده استت؟
به نظر میرسد اینها قابل اثبات نیست!
عالوهبر آن ِاشکال مشترک که بیان شد ،بر هرکدام از نظریات فتوق ِاشتکالهای جداگانتهای نیتز
وارد شده که عمدهترین آنها چنین است:
نمیتوان گفت متن کتتاب مقتدس بتا معتانی و الفتاظ آن وحتی الهتی استت؛ زیترا در ایتن متتن
مطالبی وجود دارد که خالف واقع است و یا مطتالبی وجتود دارد کته زمتان اعتبتار آنهتا گذشتته
است .اگر مفرو این است که خداوند نه گمراه میکند و نه دروغ میگویتد ،نمیتتوانیم بگتوییم
متن کتاب مقدس از سوی خدا آمده است.
پارهای از متألهان مسیحی ،در مقام پاستخدادن بته ایتن نقتد ،چنتین گفتهانتد :متا التتزام ختود بته
وحی ملفوظبودن 1متن کتاب مقدس را حفظ میکنیم ،اما در مقام فهم و تفسیر این کتتاب ظترف
1. verbale inspiration
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و مظروف را از یکدیگر تفکیک میکنیم .ما این کتاب را براساس این پیشفهم تفسیر متیکنیم کته
میان خداوند و انسان با اقدام خداوند یک ارتباط kommunikation /برقرار شده است .در ایتن
ارتباط برقرارکردن ،پیام خداوند به انسانها در ظرف فرهن مفهتوم و معقتول عصتر نویستندگان
کتاب مقدس فرستاده شده است و راهی غیر از آن وجود نداشته است .پیام خدا مظتروف استت و
فرهن عصر ظرف آن پیام است .هر سخن خطا و نامقبول ،که در کتاب مقدس دیده میشود ،به
آن ظرف مربوط است ،اما خود مظروف ،یعنی پیام الهی ،از هرگونه خطا عتاری و مصتون استت.
سوینبرن 1این نظریه را چنین توضیح میدهد:
ّ
معین معتقدند زمین یک قطعۀ مسطح و ثابت است کته از اطتراف
فر کنیم اهالی یک فرهن

با یک گنبد آسمانی پوشانده شده و در آن گنبد چراغهای متعددی به این سوی و آن سوی حرکتت
میکنند .حال ،خدا میخواهد برای اهالی این فرهن از طریق یک پیامبر ایتن حقیقتت را وحتی
هستی جهان صد در صد به وجود خداوند وابستته استت .در ایتن مقتام ،خداونتد
کند که سراسر ِ
چگونه باید عمل کند؟ آیا او باید پیامبر خود را از طریق وحی به گفتن ایتن ستخن وادارد کته ایتن
خداست که این قطعۀ مسطح را زیر آن گنبد استوار نگاه متیدارد و اجتازه میدهتد آن چراغهتای
آسمانی به دور آن بگردند؟ یا اینکه او باید پیامبر را به گفتن این سخن وادارد که ایتن خداستت کته
آنهه را شما با چشمانتان قطعهای مسطح میبینید که با گنبدی چراغدار احاطه شده استت پدیتد
میآورد ،قطع نظر از اینکه توصی درست علمی آن چیست یا اینکه الزم استت خداونتد پیتامبر را
وادارد تا نخست یک توصی علمی درست از وضعیت جهان بدهد و آنگاه بگوید که این خداوند
است که این جهان را ،که توصی کردیم ،پدید میآورد؟
گونۀ سوم از سخنگفتن ،در آن فرهن  ،بههیچوجه امکان فهمیدهشدن ندارد .گونتۀ دوم نیتز تنهتا
برای عدۀ معدودی که اهل تفکر فلسفی هستند ممکن است قابل فهم باشد .بنابراین ،تنها شتکل
سخنگفتن ،که ممکن است خداوند پیام خود را با آن به عموم مردم برساند ،ستخنگفتتن از گونتۀ
اول است؛ زیرا عموم اهالی آن فرهن آن سخن را میفهمند.
سوینبرن معتقد است چارهای جز این نیست که میان اصل پیتام ،کته خطاناپتذیر استت ،و شتکل
دریافتشدن خطاپذیر آن پیام ،که وابسته به فرهن هر عصر است و پیام با آن بیان میشود ،فترق
گذاشته شود و آن دو از یکدیگر تفکیک گردد.
1. Swinburne
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اما راهحتل فتوق یتک ِاشتکال اساستی دارد و آن ایتن استت کته تفکیتک روشتن و قابتل دفتاع
مظروف (اصل پیام) ،که بنابر فر یک محتوای فتوق طبیعتی و خطاناپتذیر استت ،از ظترف آن
یعنی فرهن عصر میسر نیست ،چون معیارهای روشنی برای این تفکیتک وجتود نتدارد .شتاید
ً
بتوان گفت ممکن است آنهه را در کتاب مقدس با طبیعتت مترتبط استت از آنهته در آن متثال بته
اصول کلی اخالقی مربوط است از یکدیگر تفکیک کرد .امتا قلمترو وستیعی بتاقی میمانتد کته
ً
تفکیک مورد نظر در آنجا میسر نیست .مثال چگونه میتوان هستۀ اصلی و مشتخص آنهته را کته
کتاب مقدس دربارۀ خدا گفته و عاری از خطاستت (بنتابر فتر ) از آن اجتزای جهانشتناختی
یا انسانشناختی یا هستیشناختی ،که مربوط بته فرهنت عصترند و خطابردارنتد امتا آن هستته
را احاطتته کردهانتتد ،جتتدا ک ترد؟ حتتتی در بتتاب اختتالق هتتم آنجتتا ک ته بایتتد تکلی ت موردهتتا و
اعمال مشخص را از نظر اخالق کتاب مقدس روشن کرد ،این تفکیتک میستر نیستت .التتزام بته
ایتتن رور بتتدانجا میانجامتتد ک ته بهدستتتآوردن و دریتتافتن موضتتوعات مشتتخص و معت ّتین از
کتاب مقدس که بنابر فر باید اساس ایمان مسیحی قرار گیترد ،نتاممکن میشتود .بته عبتارت
دیگر ،درست به این علت که ممکن نیست خدا پیتام ختود را جتز در لبتاس رستانههای شتناختی
انسانی خطابردار بته انستانها برستاند ،نمیتتوان تشتخیص داد کتدام اظهتار از اظهتارات کتتاب
مقدس یک اظهار عاری از خطا و وحیشده از سوی خداست!
تمامی آنهه گفتیم تنها مربوط به این مطلب است که نمیتوان بهصتورت مشتخص انگشتت روی
متن و یا آموزههایی گذاشت و با اطمینان ادعا کرد که آن متن یا آن آموزه از سوی خدا وحتی شتده
است .اما هنوز موضوع مهم دیگری در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد و آن این است که چگونته
ممکن است آن معرفت فوق طبیعی را (بنابر فر ) ،که به یتک انستان میرستد ،از معرفتهتای
طبیعی او جدا کرد تا بتوان گفت آن معرفت فوق طبیعی است .به عبارت دیگر ،هرکتدام از معرفتت
طبیعی و معرفت فوق طبیعی با چه ویوگیهایی از یکدیگر جدا میشوند؟
تئوری  Kommunikationدر بتاب وحتی میگویتد زبتان کتتاب مقتدس زبتان فرهنت متردم
عصر است که برای آن مردم قابل فهم بوده استت .متا میپرستیم اگتر متتون کتتاب مقتدس ،کته
بنابر مفرو ِ این تئوری ،همان شبکۀ مفهومی قابتل فهتم بترای انستانها را دربتر دارد ،چگونته
میتوان ایتن احتمتال را رد کترد کته ممکتن استت آن متتون محصتول تفکتر و تأمتل آ گاهانته یتا
نیروی صورتگری و خیالپردازی نویستندگان باشتد .گرچته ختود گونتهای دیگتر تصتور کننتد و
از حقیقتتت امتتر آ گتتاه نباشتتند؟ اگتتر بگتتوییم بیانهتتای کتتتاب مقتتدس ،کتته از همتتان شتتبکههای
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مفهومی زبان طبیعی ساخته شده ،آنچنان محتوای فوق طبیعتی را دربتر دارد کته ممکتن نیستت
محصول تفکر و تخیالت انسانها باشد ،در این صورت ضروری است این مدعا با دلیل یا دالیلتی
که خار از متن استت بته اثبتات برستد .ایتن اثبتات در صتورتی میتوانستت ممکتن باشتد کته
ما میتوانستیم واقعشدن حادثتۀ وحتی را بته اثبتات برستانیم ،امتا پیشتتر گفتتیم کته ایتن اثبتات
ناممکن به نظر میرسد.
درعینحال ،پارهای از متألهان به حل مشکل فوق پرداختهاند و چنین گفتهاند:
خداونتتد محتواهتتای گتتزارهای فتتوق طبیعتتی وحتتی نک ترده استتت او فقتتط و فقتتط ختتود را بتته
انسانها آشکار کرده است .فوق طبیعیبودن معنایی غیر از این ندارد که خداوند کته فتوق طبیعتی
است آشکار شده است ،اما پیدایش محتواهای گزارهای مرتبط به ایتن آشکارشتدن و بیتان لفظتی
خود انسانهاست که متناسب با فرهن محدود زمتانی
آنها ،که در کتاب مقدس آمده ،محصول ِ
و مکانی خود ،که خطابردار است ،آن آشکارشدن را منعک کردهانتد .حتتی ایتن بیتان گتزارهای
که خدا ختود را آشتکار کترده کتار خداونتد نیستت و کتار انسانهاستت .در ایتن صتورت آنهته در
وحی نامفهوم است ،محتواهای گزارهای نیست ،بلکه ذات خداوند است که آشکار شده است.
بیتردید ،در این مدل الهیاتی از تصور وحی ،بسیاری از اشکاالت پیشین برطرف میشود ،اما یک
پرسش بسیار مهم بدون پاسخ میماند و آن این است که چگونه ممکن است ذات نامتناهی و فوق
طبیعی خداوند بر انسان ،که در تصورات و تصدیقات زمانی و مکتانی متنتاهی و محتدود زنتدانی
است ،آشکار شود؟ اگر دوباره گفته شود این آشکارشدن بهسبب محدودیتهای انستان از طریتق
تصورات و تصدیقات محدود انسانی که بترای او مفهتوم استت انجتام میگیترد ،در ایتن صتورت
اشکاالت پیشین عود میکند و معلوم نمیشود که آنهه معرفت وحیتانی تصتور میشتود محصتول
تواناییهای خود انسان است یا از سوی خدا میآید؟
باالخره پرسشها و پاسخها بدانجا رسیده که بگویند آنهه درست نیست بگوییم این است که ذات
معین یا زمان و مکان ّ
نامتناهی خداوند در فالن حادثۀ ّ
معین ظاهر شده ،درحالیکه در همان حتال
در سایر حادثهها یا زمانها و مکانها ظهور نداشته است .این تصور ختدا را در حادثته یتا زمتان و
مکان ّ
معین حب میکند و او را متناهی به شمار میآورد ،اما اگر همۀ موجودات جهان را در همتۀ
زمانها و مکانها ظهورات این جهانی خداوند بدانیم و خداوند «هتو االول و اآلختر و الظتاهر و
الباطن» تصور شود ،هیچ ِاشکالی پیش نمیآید .در این صورت ،همۀ موجتودات آشکارشتدنهای
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خداوند به شمار خواهند آمد و سراسر جهان وحی الهی دیده خواهد شتد و البتته انحصتار وحتی
الهی به مسیحیت از میان خواهد رفت.
ً
از همۀ بحثهتای فتوق چنتین برمیآیتد کته اشتکاالت پیشتین دقیقتا مربتوط بته ایتن متدعای
قطعی است که خداوند در زمان و مکان ّ
معینی ،از طریتق ظهتور ختود در عیستای مستیح ،یتک
محتوای معرفتی فوق طبیعی و دور از دسترس عقل انسانها به آنها رسانده استت و انستانها آن
معرفت را دریافت کردهاند و فهمیدهاند و آن معرفت اساس ایمان مسیحی قرار گرفته است و چون
ظهتتور خداونتتد اختصتتاص بتته مستتیحیان دارد و در زمانهتتا و مکانهتتای دیگتتر اتفتتاق نیفتتتاده
ً
1
حقانیت منحصرا از ِآن دین مسیحی است.
دو الهیدان نامور مسیحی در ص مقدم کسانی قرار دارند که با توجه به نقدهای پیشین ،موضتوع
وحی را به گونهای دیگر فهمیدهاند .مهمترین نکات مورد نظر آنها چنین است:
 .9ممکتن نیستتت در متورد ّ
معینتتی بتتا یقتین ادعتتا کنتتیم کته در آنجتتا وحتی اتفتاق افتتتاده استتت
ً
(خداوند خود را آشکار کرده است) .اما معنای این سخن ایتن نیستت کته اصتال هیچگونته وحتی
اتفاق نیفتاده است .ممکن است ما ایمان داشته باشتیم کته در متورد خاصتی وحتی اتفتاق افتتاده
است ،ولی این ایمان با دلیل غیر قابل تردید پشتیبانی نخواهتد شتد .و بتدینترتیب ،ایمتان متا بته
وقوع وحی در هر مورد ّ
معین بیش از یک «فرضیه» نخواهد بود.
 .3اگر ابزاری در دست نداریم که بتوانیم با آن یک سامانۀ معرفتی فوق طبیعی را از سامانۀ معرفتی
طبیعی انسانها و محتواهای معرفتی آن تمییز دهیم (چنانکه پیشتتر گفتته شتد) .دراینصتورت،
ممکن نیست محتوایی را که در مورد خاصی بهصتورت فرضتیهای وحتی متیدانیم و بتدان ایمتان
میآوریم ،چیزی فر کنیم که از بیرون قلمرو تواناییهای ادراک و دریافت انسان میآیتد ،بلکته
باید آن را با قلمرو معرفت انسانی مربوط بدانیم و دراینصورت است که انسان میتواند تشتخیص
ً
ً
مثال در مورد ّ
معینی یک محتوای معرفتی ختاص وجتود دارد کته ممکتن استت محتتمال
دهد که
قابتل بحتث و
وحیانی باشد .اما آن محتوا درهرحال باید در برابر نیروی خترد انستانی پاستخگو و ِ
گفتوگو باشد.

1. Heinrich Döring..., Den Glauben denken: neue Wege der Fundamentaltheologie, Freiburg : Herder,
1993, S11-81.
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ً
محتتمال وحیتانی ،کته در متورد ّ
معینتی دیتده میشتود،
معرفتت
 .2بنابراین ،تشخیص اینکته آن
ِ
ً
واقعا وحی است یا نه تنها بهوسیلۀ اصتول و قواعتد شتناختهای طبیعتی انستان ممکتن استت
و الغیر.
 .4نتیجه این است که معنای فوق طبیعیبودن آن محتوای وحی ممکن نیست این باشد که وحتی
امکانهای اصول و قواعد و سامانۀ معرفتی انسان را درهم میریزد .معنای فتوق طبیعتیبتودن آن
میتواند این باشد که مؤمن تجربه میکند در موردهایی ویوه سرچشمههای آن معرفتت ،کته او بتا
خود معرفت فوق طبیعی است .متؤمن
ابزارهای انسانی آن را دریافته ،فوق طبیعی است و نه اینکه ِ
این تجربه را چنین بیان میکند که به او وحی شده است (و به عبتارت دیگتر آن را بته آشکارشتدن
خداوند به او تفسیر میکند) .بنابر این تتأمالت ،تعبیتر آشکارشتدن خداونتد (وحتی) یتک تعبیتر
تفسیری 1است برای نوع خاصی از ظهور و شناخت خداوند که در کنار آنها گونتههای دیگتری از
ظهور و شناخت خداوند نیز وجود دارد.
در الهیات کنونی مسیحی ،کارل رانر 2و پاننبرگ 3دو الهیدان کاتولیک و پروتستان هستتند کته در
باب معنای وحی این تعری جدید را ،که پارادایم 4نوینی را نشتان میدهتد ،مطترح و آن را دنبتال
کردهاند .هر دو الهیدان مرز میان معرفت فوق طبیعتی و طبیعتی را از میتان برداشتتهاند و آنگونته
شناخت خدا را ،که از طریق وحی به دست میآیتد ،در قلمترو تواناییهتای معرفتتی انستان قترار
دادهاند (مقایسه کنید با تعبیر محمدحسین طباطبایی در کتاب وحی یا شدعور مرمدوز کته وحتی را
یک شعور مرموز انسانی نامیده است) و هر دو تصریح کردهاند که این معرفت در مرتبتهای نتازلتر
از معرفت غیر قابل تردید ،که با دلیل اثبات شده باشتد ،قترار دارد( 5دیگتر نمیتتوان گفتت فتالن
معرفت «حجت» است برای آنکه آن را خدا گفته و گفتتۀ ختدا فینفسته حجتت استت ،چته متا
بفهمیم و چه نفهمیم).
رانر معتقد است بهطورکلی نهتنها شناخت وحیانی انسان ،بلکته هرگونته شتناخت انستان از ختدا
فوق طبیعی است .فوق طبیعی به این معنا که تمام شناختهای انسان از خدا مسبوق به این است
که خدا خود را به انسان آشکار میکند .هر فرد انسانی یک آ گاهی درونی مکنون از خداونتد دارد.
1. hermenutik
2. K. Rahner
3. W. Pannenberg
4. paradeim
5. Ebd, 69.
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آنهه را انسان بهصورت یک شناخت طبیعی از خدا و آ گاهانته مطترح میکنتد چیتزی غیتر از بته
1
آ گاهی درآوردن و فرمبخشیدن به آن حضور نیست.
پتتاننبرگ هتتم تقستتیم معرفتتت انستتان از ختتدا بتته طبیعتتی و فتتوق طبیعتتی را چنتتین کنتتار
میگذارد :مدعاهای ایمانی مسیحیت چه درباب هستی خداوند و چه درباب واقعشدن وحی هتر
دو فرضتتیههایی هستتتند کتته توجیتته آنهتتا تنهتتا در شتترایط معتتاد و آختترت اتفتتاق خواهتتد افتتتاد.
تأمالت دقیق پاننبرگ تا آنجا پیش میرود که وی میگوید خدا غیر متشخص است( 2درحالیکته
همواره در مسیحیت از خدای متشخص سخن رفته است).
نتیجۀ آرای فوق این است که برخالف سنت پیشین الهیات مسیحی ،که میگفت وحی واقع میشتود
و ما به آن ایمان میآوریم ،پ وقوع وحی اساس حدوث ایمان است .الهیدانان نامبرده و پیتروان
آنها میگویند هرجا که ادعا میکنیم وحی واقعشده در آنجا این کار را میکنیم که ایمان خود را به
وجود خدا در مقام بهرهمندی از تجربهای خاص در بیان میآوریم و میگوییم خدا ختود را آشتکار
کرده است (اینگونه تفسیر میکنیم).
در عصر حاضر ،اینگونه تأمالت در الهیات مسیحی راه را برای پلورالیسم دینی (پلورالیسم نجات)
باز کرده است .نتیجۀ نظری این تأمالت این است که نمیتوان ادعا کرد خداوند در متورد خاصتی،
ً
مثال در ظهور عیسای مسیح ،معرفت فوق طبیعتی ویتوهای را ،کته بتا ابزارهتای معرفتت طبیعتی
انسانی قابلحصول نیست از طریق غیر طبیعی ،به انسانهایی آموخته و آن معرفتت فتوق طبیعتی
تنها در انحصار پیروان مسیحیت است و اساس ایمان آنهاست پ حقانیتت و نجتات تنهتا از ِآن
مسیحیت است .خالصه اینکه این ما انسانها هستیم که گونهای از شناخت خدا را ،که تازهشتدن
حضور خداوند در آ گاهی ماست ،به وحیبودن تفسیر میکنیم.
عبور از فقه سیاسی در جهان اسالم

در پنجاه سال اخیر شاهد تحوالت گوناگون سیاسی ت دینی بسیار مهم در جهان اسالم بتودهایم .چنتد
نمونۀ بارز از آن تحولها را میتوان چنین برشمرد:
انقالبکتتتردن بتتته نتتتام دیتتتن (انقتتتالب  9211ایتتتران) ،بهدستتتتگرفتن حکومتتتت از طریتتتق
انتخابتتات بهوستتیلۀ احتتزاب وفتتادار بتته جهتتانبینی استتالمی در ترکیتته ،تتتون و مصتتر .ظهتتور
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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بنیتتادگرایی خونآشتتام و اقتتدام بتته تأستتی رژیتتم خالفتتت برمبنتتای شتتریعت از طریتتق حرکتتت
مسلحانۀ جهادی مانند داعش و جلوتر از آنهتا اقتدامهای مستلحانه علیته بلتوک غترب توستط
القاعده و ظهور طالبان و اجرای شریعت و غیره.
بدون تردید اعتقادات و احساسات دینی بخش گستردهای از مسلمانان نقش مهم و تعیینکننده در
این تحوالت داشته است و این واقعیت چنان آشکار است که نمیتوان آن را انکار کترد .امتا نکتتۀ
بسیار جالب توجه و حائز اهمیت این است که ،علیرغم این نقطۀ اشتراک ،تأثیرات این تحتوالت
در تفکر دینی جهان اسالم بسیار متفاوت بوده است و ما پارهای از آنها را توضیح میدهیم.
 .9تجربتتۀ عواقتتب نتتامطلوب کتته ستتیطرۀ تفکتتر فقتته سیاستتی و اجتترای شتتتابزدۀ شتتریعت در
شئون مختل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،داخلی و ختارجی ایتران برجتای گذاشتت بتاالخره
این تمایل و تشخیص را به ذهتن ایرانیتان آورد کته در بتاب سیاستت ،حکومتت ،و قانونگتذاری
تران امتتروز مطالبتتۀ
بایتتد پتتیش از هتتر مرجتتع دیگتتر بتته ختتردورزی جمعتتی روی آورنتتد .در ایت ِ
خردورزی جمعی جای مراجعه به فقه و فتواهای سیاسی و تقلید از عالمان دینی در باب سیاستت
را گرفته است .در سه دوره از انتخابات ریاست جمهوری که در دو دهۀ اخیر اتفاق افتاده اکثریتت
مسلمانان ایران درست به آن سو حرکت کردهاند که علمای رسمی دین انگشتتان ختود را بترخالف
آن جهت نشان رفته بودند .معنای روشن این حرکت عمومی اظهار بینیازی از تقلیدهای سیاستی
و فتواهای سیاسی است .این حرکت عمومی از یک بلوغ سیاسی خبر میدهد که محتور آن تکیته
بر حقوق بشر سیاسی است .حجیت آنهه فقه و استنباط سیاسی نامیتده شتده از صتحنۀ زنتدگی
سیاسی اکثر یت مردم ایران حذف شده است و این البته گونهای سکوالریزاسیون سیاسی است.
پیشتر از این تحول اخیر ،از آن هنگام که با نظر رهبر فقید انقالب مجمع تشخیص مصلحت نظام
وارد قانون اساسی ایران شد و مأموریت یافت تا مصلحت عقالنی ادارۀ جامعتۀ ایتران (و بته قتول
آقایان ،نظام) را بر فتواهای مشهور و غیر مشهور و حتتی ضترورتهای فقهتی تترجیح دهتد ،در
ً
بسیاری از موارد عمال خردورزی بهجای حاکمیت بالمنتازع فقته و فتواهتا و حکمهتای سیاستی
نشست .بازگرداندن دادسراها به دادگستری پ از آنکه آنهتا را بهبهانتۀ مخالفتت بتا فقته حتذف
ً
کردند ،اصدار بخشنامههای متعدد برای اجرانکردن مجازات رجم (و اخیرا به گونتهای حتذف آن
از قانون مجازات) ،حاضرنشدن پزشکان برای درآوردن چشم فتردی کته قترار بتود از او قصتاص
شود و مواردی دیگر که در خبرها میآید همه نشاندهندۀ عبور ایرانیان از فقه سیاسی است.
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نشانۀ بارز دیگر در باب تحوالت فکر دینی ایران ایتن استت کته در دو دهتۀ اخیتر نظرهتایی بتدیع
و بیسابقه در باب تفسیر اسالم و قرآن در ایران بهصورت کتاب یا مقاله منتشر شده که بستیاری از
ضرورتهای فقهی و مبانی کالمتی و اعتقتادی آنهتا را زیتر ستؤال بترده استت .درستت استت
که نویسندگان این کتابها و مقالهها دچار هزینههای سیاسی سنگین این اظهارات گشتهاند و تتالر
شده این جریان نوگرایی دینی را متوق و یا خامور کنند ،اما درعینحتال ایتن جریتان هماکنتون در
ایران بهویوه در حوزۀ علمیۀ قم با پویایی به حیات خود ادامه میدهد .این واقعیت نشتان میدهتد کته
ظرفیت فرهنگی ت دینی مسلمانان ایران در دهههای اخیر بسیار باال رفته است و این مایتۀ امیتدواری
بسیار برای تکامل تفکر دینی در ایران آینده استت .بتهطور خالصته بایتد بگتویم ،علتیرغم انتواع
فشارهای سیاسیای که در جامعۀ ایران وجود دارد ،تفکر دینی استالمی در ایتران هترروز بتیش از
پیش از فشارهای مرجعیتهای دینی و سیاسی آزاد میشود و رویآوردن به خرد جمعی و حقتوق
بشر در حال شیوع و روا یافتن است.
 .3در کشور ترکیه اتفاق دیگری افتاده است .در آن کشور با نگررهای دینی حزب عدالت و توستعه
نمونهای از حکومت ،سیاست و قانونگذاری پدید آمده که نشان میدهد یک «ملت ت دولت» چگونته
میتواند در جهان کنونی هم به جهانبینی اسالمی وفادار باشد و هتم در بتاب حکومتت ،سیاستت،
اقتصاد و قانونگذاری از خردورزی جمعی جدید بهره جوید .ترکیتۀ امتروز یتک نمونتۀ نستبی از
کشور مسلمان مدرن است .در آنجا التزام به حقوق بشر و بهرهبرداری از خردورزی جدید جمعتی
بخشی از زیستجهان اغلب مسلمانان ترکیه شده است .البته این تحوالت فرهنگی مسبوق است
به سکوالریزاسیون پیشین ترکیه و نیتز حضتور جتدی گروههتای پرشتمار از اندیشتمندان دینتی و
فقیهان نواندیش در صحنۀ اجتماعی و سیاسی ترکیه که در مبانی اعتقادات دینی و اجتهتاد ستنتی
فقهی تجدید نظر کردهاند .صاحب این قلم ،کته در پتارهای از نشستتهای علمتی برگزارشتده در
ترکیه حضور داشتتهام و پتارهای از آثتار اندیشتمندان آنجتا را خوانتدهام ،بستیار بعیتد متیدانم کته
بنیادگرایان و سنتگرایان ترکیه روزی بتوانند تفکر اسالمی آن جامعه را بته پتیش از وضتع موجتود
برگردانند .تفکر اسالمی غالب در کشور مالزی هم بسیار شبیه تفکر اسالمی ترکیه است.
 .2در کشور تون هم پ از انقالب اخیر آن کشور ،شاهد غلبۀ آنچنان تفکر اسالمیای هستتیم
جمعی جدید در باب حکومت ،سیاست و قانونگذاری کنتار آمتده
که با حقوق بشر و خردورزی
ِ
ً
است .پ از پیروزی انقالب تون  ،حزب اسالمگرای النهضة با واقعبینی شتایان تحستین رستما
اعالم نمود خواستار این نیست که التزام به شریعت در قانون اساسی جدید تون گنجانتده شتود.
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در انتخابتتات ریاستتتجمهوری اخیتتر آن کشتتور نیتتز یتتک فتترد بهاصتتطالح ستتکوالر ،بتته
ریاستتتجمهوری انتختتاب شتتد و وقتتتی پتتارهای از رقیبتتان بهبهانتتههایی مشتتروعیت انتختتاب
رئی جمهور جدید را زیر سؤال بردند ،حزب النهضتة اعتالم کترد همته بایتد نتیجتۀ انتخابتات را
بپذیریم .قانون اساسی کنونی تون براساس مراعات مبناهای کالم و فقته استالمی نوشتته نشتده و
ملتزم به شریعت اسالمی نیست ،اما بخش اعظم مسلمانان تتون کته در صتحنۀ سیاستت حضتور
دارند همان قانون را نه از باب اضطرار و اجبار ،بلکه با طیب و رغبت پذیرفتهاند .این رضتایت ختاطر
جز با جمع تئوریک میان مسلمانزیستن و خردورزی جمعتی جدیتد میستر نیستت ،چیتزی کته در
تون اتفاق افتاده است.
 .4در کشور مصر ،که هنوز هم مانند گذشته قلب کشورهای عربی اسالمی نامیده میشود در دهۀ
اخیر ،دینداری اسالمی دچار تحوالت شگرفی شده است .پ از سقوط حکومت حسنی مبتارک،
حزب اخوانالمسلمین با دهها سال پیشینۀ فعالیت دینی و اجتمتاعی از طریتق انتخابتات بته قتدرت
رسید و با تفکر دینی سیاسی ویوۀ خود مدتی کوتاه حکومت کرد .حکومت اخوانالمسلمین برمبنتای
گونهای تفکر دینی سیاسی ،که خود را با حقوق بشر و خردورزی جمعی جدیتد ستازگار نکترده بتود،
بهتدریج موجب ناخرسندی بخش عظیمی از مردم مسلمان و غیر مسلمان مصر گردید .این وضعیت
چنان زمینهای علیه حکومت اخوانالمسلمین را فراهم کرد که باالخره ارتش مصر ،با کودتایی خونین
و کمک بیگانگان ،آن حکومت قانونی را ساقط کرد و یک ژنرال ادارۀ امور کشور را در دست گرفتت.
حوادث مصر نشان داد که آن تفکر اسالمی ت سیاسی ،که حقوق بشر و خردورزی جدید جمعی در باب
حکومت ،سیاست و قانونگذاری را در خود جذب نکرده استت ،قتادر بته ادارۀ دموکراتیتک کشتور
پهناور و مهمی چون مصر نیستت و زود جاذبتههای اجتمتاعی را از دستت میدهتد .درواقتع تفکتر
اسالمی ت سیاسی از آن نتوع کته اختوانالمستلمین دارد در مصتاف بتا مقتضتیات حکومتت و
سیاست و قانونگذاری در جهان جدید شکست خورد.
 .1امتتا تتتازهتر از همتتۀ آن تحتتوالت دینتتی و سیاستتی کتته برشتتمردیم ،ظهتتور پدیتتدهای شتتوم بتته
نام «داعش» در کشور سوریه و عراق است .پیشتر از داعش ،شتاهد ظهتور طالبتان ،القاعتده و
ماننتتد آنهتتا در افغانستتتان و پتتارهای از کشتتورهای دیگتتر بتتودیم .طالبتتان وقتتتی در افغانستتتان
حکومت میکردند نشان دادند که اسالم فقاهتی سیاسی ظرفیتهای تئوریک خطرنتاکی دارد کته
اگر مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،نهتنها وسیلهای برای ترویج جهتل ،مبتارزه بتا دانتش و فرهنت
و تمدن جدید میشود ،بلکه بخشهای بسیار ارزشتمند باقیمانتده از فرهنت و تمتدن استالمی
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را نیتتز بتته بتتاد میدهتتد .طالبتتان ایتتن ظرفیتهتتا را بتتارور کردنتتد و در افغانستتتان بتتر آفتتتاب
افکندند .مسلمانان متفکر جهان فهمیدند بذرهای خفتهای از گذشته در سنت دینی آنهتا هستت
که ممکن است روزی خطرآفرین شتوند و بایتد آن بتذرها را خشتکاند .ترورهتای القاعتده هتم،
در نقطههای مختل جهان تحت عنوان جهتاد علیته استتکبار جهتانی ،بته مستلمانان نشتان داد
کته ایتتدۀ «جهتتاد» در استالم یتتک شمشتتیر دو لبتته استت .هتتم میتتتوان بتا ایتتن شمشتتیر اتحتتاد
جماهیر شوروی متجاوز را از افغانستتان بیترون کترد و هتم میتتوان بتا آن جاهالنته و وحشتیانه
کارهایی کرد که تمام جهان غرب علیه مسلمانان بشورند و تحتت عنتوان مقابلته بتا خطتر استالم
قدرتهای بزرگ دنیا به اشغال کشورهای مسلمان بپردازند (آنطور که در افغانستان و عراق اتفاق
افتاد) و خدا میداند که این سیطرۀ جدید کشتورهای غربتی در جهتان استالم تتا بته کجتا پتیش
خواهد رفت.
 .1داعش ،بهزعم خود« ،خالفت اسالمی» تأسی کرده است .صاحب این قلم تردید نتدارد کته
در ظهور پدیدۀ داعش عوامل سیاسی و غیر سیاسی جامعههای اروپایی و بینالمللی نقش مهمتی
بازی کرده است .اما این نکتۀ مهم را نمیتوان منکتر شتد کته داعتش در رونتد تأستی خالفتت
اسالمی و ادامۀ آن و اعمال و رفتار جنایتآمیختۀ خود از تئوریهای موجود فقه سیاستی استتفاده
میکند .داعش بر شریعت و فقه سیاسی سنتی تکیه زده استت و ختود را مجتری شتریعت اعتالم
میکند و هر گونه خشونت را به نام آن توجیه میکند .داعتش مبناهتای تئوریتک کالمتی و فقهتی
دارد .صاحب این قلم آن مبناها را ،که بهصورت یادداشت کوتاهی در اینترنت منتشر کترده ،چنتین
برشمرده است:
 )9خداونتتد ،از طریتتق قتترآن و حتتدیث ،اوامتتر و نتتواهی ثابتتت و ابتتدی ختتود را (در همتتۀ
زمینههای زندگی انسانی) به همۀ انسانها ابالغ نموده و بر آنان واجتب کترده در همتۀ عصترها در
قلمرو زندگی فردی و اجتماعی بدون استثنا آنها را به کار ببندند.
 )3در عصر حاضر ،ما مسلمانان از سوی خدا مکل هستیم تا حکومت (خالفت اسالمی) تشتکیل
دهیم و احکام خداوند را ،که در ابواب مختل فقته استالمی مستطور استت و از کتتاب و ستنت
استنباط شده ،در روی زمین اجرا کنیم.
 )2ما در تشخیص این وظیفۀ شرعی و تکلی الهی مجتهد هستیم .این تشخیص برای ما حجتت
است و بر مجتهد جایز نیست از تشخیص شرعی خود تخل کند و اگر همۀ جهانیتان هتم بتا متا
مخالفت کنند ،ما مجاز نیستیم از این حکم شرعی سرپیهی کنیم.
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ً
 )4هرک و هر گروه و هر دولت در برابر ما بایستد ما شرعا مکلفیم تا حد جنگیدن با آنان مقابلته
کنیم تا همۀ موانع را ،که سد راه اجرای احکام الهی شدهاند ،از میان برداریم.
ً
 )1ما با تکیه بر این مبناهای تئوریک عمال به تأسی حکومت و اجرای احکام الهی پرداختتهایم.
همۀ تأمالت ما ،از تأسی خالفت تا خانهنشینکردن زنان تا جزیهگرفتن از مسیحیان و یتا کشتتن
1
سران جنگی ،سربریدن خبرنگاران غربی و ،...توجیهات فقهی مسلم دارد.
این مبناها را اروپاییان و امریکاییان نساختهاند .این مبناها بهوستیلۀ متکلمتان و فقیهتان مستلمان
ساختهوپرداخته شده است .من در آن یادداشت کوتاه نوشتهام کته امتروز وقتت آن فترارستیده کته
علمای دینی جهان اسالم ،مسلمانان را از اسارت و عواقب این مبناهتای تئوریتک ،کته در عصتر
حاضر نهتنها دلیلی بر اعتبار آنها نیست بلکه بیاعتباری آنها ثابت شده ،رها سازند و این کار نته
از طریق اصدار این فتوا یا آن فتوا ،بلکه از این طریق میسر است که در باب سیاستت ،حکومتت و
قانونگذاری به ایدههای حقوق بشری ،علوم سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ارزرهای اخالقتی
منقح و مقبول در جهان حاضر روی آورند و فقه سیاسی را کنار بگذارند .آن تئوری ،کته در عصتر
حاضر مورد رضایت خداوند است و به نجات مسلمانان از چرخۀ استبداد و خشونت میانجامتد،
همین است و ب  .اگر قرار باشد در تأسی بنیانهای نظری زندگی سیاسی به استنباط از کتتاب
و سنت بپردازیم ،ممکن است آرای یک فقیه معقول و مفید به نظر برسد ،ولتی فقیته دیگتری پیتدا
میشود و نظرهای غیر معقول و خطرناک میدهد و مردم را به دنبال خود میکشاند و نتیجته ایتن
میشود که سرنوشت بنیادهای سیاسی زندگی مسلمانان به فتواهای خوب یتا بتد وابستته میشتود
(چنانکه در مشروطه همینطور شد) .تقلید سیاسی از میان نمیرود ،بلتوغ سیاستی تکامتل پیتدا
نمیکند ،خردورزی جمعی حاکم نمیشود و ادامهدادن به حکومت فتوا و یا حکم فقهی با ِاعمتال
زور و خشونت هم مستألهای را حتل نمیکنتد .چنانکته پیشتتر گفتتهام ،تنهتا پتادزهر تئوریتک
رهاشدن از این وضتعیت عبتور از تفکتر فقته سیاستی در سیاستت ،حکومتت و قانونگتذاری و
رویآوردن به ارزر و اعتبار و حرمت و حقوق انسانهاست از آن نظر که انساناند .البته این کتار
تحول بزرگ در تفکر دینی مسلمانان خواهد بود .رویآوردن به این تحتول درواقتع چیتزی غیتر از
اجابت تمایل عمومی پدیدآمده در ملتهای جهان اسالم به ختردورزی جمعتی در بتاب سیاستت
و قانونگتتذاری نیستتت .صتتاحب ایتتن قلتتم مطالبتتاتی از نتتوع پویتتاترکردن فقتته سیاستتی و
فقهیکردن دموکراسی و ماننتد اینهتا را گرچته بتا حستن نیتت و خیرختواهی بترای جامعتههای
 1نگاه کنید به مقالۀ « داعش و فقه اسالمی» در همین کتاب.
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اسالمی صورت میکرد ،حرکت در مسیر مختال ختردورزی جمعتی میدانتد کته امتروز نتهتنها
ّ
مطالبۀ مسلم ملت ایران بلکه مطالبۀ بخش عظیمی از جهان اسالم است .بلوغ سیاستی پدیدآمتده
دینتی التتزام بته
در جهان اسالم را نبایتد در متذبح فقته سیاستی قربتانی کترد! ادعتای
ِ
ضترورت ِ
1
فقه سیاسی هم هیچگونه مبنای علمی ندارد.
برای پذیرفتن دموکراسی باید از فقه سیاسی عبور کنیم نه اینکه آن را فربهتر سازیم .باید بتدانیم کته
تمام انواع قدیم و جدید فقه سیاسی مستند به کتاب و سنت است ،درحالیکه ایدههای دموکراسی
را نمیتوان از کتاب و سنت به دست آورد .گرچه عدهای از متفکران به چنین کوشتشهایی دستت
یازیدهاند ،اما آنها موفق نبودهاند.

 1نگاه کنید به سه مقالۀ «تنقیح محل نزاع با فقیهان» و «دموکراسی فقهی نمیشود» و «مصاحبۀ رادیتو زمانته بتا مجتهتد
شبستری» (دربارۀ حقوق بشر) در همین کتاب.

1

آزادی بت نیست ،بتشکن است!
امروز ساعت  ،1وقتی روزنامۀ شرق به دستم رسید ،چشمم به این تیتتر اصتلی در صتفحۀ اول
افتاد« :بت آزادی را باید با ایستادگی شکست».2
در اصطالح دین ،بت ضد خداستت .وقتتی میگوینتد فتالن شتیء یتا فتالن شتخص بتت شتده
منظتتور ایتتن استتت کتته آن شتتیء یتتا شتتخص در نظتتر انستتانها بتته جتتای ختتدا نشستتته و متتانع
خداپرستی حقیقی گشته است .وقتی فردی از عالمان قرائت رستمی از دیتن میگویتد آزادی بتت
است ،مقصودر این است که آزادی ضد خداست و مانع خداپرستی است و عالمان دین باید هتر
گونه بتپرستی را نفی کنند.
ادی تفکتر ،عقیتده و بیتان همتراه
هستۀ اصتلی آزادی در عصتر حاضتر محرزدانستتن حتق آز ِ
با مسئولیت اخالقی برای همۀ افراد جامعه بدون هتیچ استتثنا میباشتد .پرستش متن ایتن استت
کتته اگتتر آزادی را بتتت بشتتماریم و آن را انکتتار کنتتیم و جامعتته را از آن محتتروم ستتازیم ،انستتانها
چگونه میتوانند تشخیص دهند که بت چیست و خدا کیستت تتا از بتهتا دور شتوند و بته ختدا
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ادی تفکر و عقیده و بیان در یک جامعه به رستمیت شتناخته نشتود،
بپیوندند؟ مگر ممکن است آز ِ
اما آنهه بتپرستی است از آنهه خداپرستی است بدون فریتب و ابهتام از یکتدیگر متمتایز گتردد.
اگر تمام افراد جامعه بدون استثنای نتوادی ،متذهبی و جنستیتی و هتر گونته تبعتیض دیگتر حتق
ادی تفکر ،عقیده و بیان نداشته باشند و آن را ِاعمال نکنند ،چگونه معلوم میشتود چهکستی بته
آز ِ
بتپرستی دعوت میکند و چهکسی به خداپرستی میخواند؟ چهکسی دکان باز کرده و عتوامفریبی
میکند و جیب پر میکند و نیاز خود به جاه و جالل را ارضا میکند و به قول حتافظ در میخانته را
ً
بسته ،اما در خانۀ تزویر و ریا گشوده 1و چهکسی واقعا به انسانها عشق متیورزد و درصتدد ایتن
ً
است که آنها را به آغور خدا و خوشبختی جاویدان برساند؟ و باالخره چهکسی واقعتا بته ختدا
ً
میخواند و چهکسی گرچه ظاهرا از خدا میگوید ،اما با انواع لطای الحیل و ترفنتدهای نظتری و
عملی و ساختنوپرداختن لقبها و هیکلهای دهشتآور بته ختود میخوانتد! چهکستی شتیفتۀ
خدمت است و چهکسی تشنۀ قدرت؟
در حال حاضر ،برای زیستن مسالمتآمیز همۀ افراد جامعۀ ایرانی با یکدیگر و رهاشتدن متا از
مشکالت بنیادین فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی که گریبانگیر متا گشتته ،دو راه بیشتتر
در پیش پای ملت ایران و علمای دین نیست:
ّ
ال ) حق آزادی تفکر ،عقیده و بیان برای همۀ افراد جامعه ،بدون استتثنا ،مستلم شتناخته شتود،
بحتتث و بررستتی و انتقتتاد و گفتتتوگوی عمتتومی متتداوم در فرهنتت دینتتی ستتاری و جتتاری
گردد ،علمای رسمی دین به انتقاد از نظرها و اعمال آنها از سوی ملت تن دهنتد و رابطتۀ فکتری
و عملتتی ایتتن دو طتترف بتتا یکتتدیگر از حالتتت اطاعتتت و تقلیتتد کورکورانتتۀ یکطرفتته بتته یتتک
گفتوگوی همدالنۀ دوطرفه مبدل گردد.
ب) عالمان رسمی دین همهنان اصرار کنند که آزادی بتت استت و متا بایتد ایتن بتت را بشتکنیم
و فضولی موقوف! ما باید همهنان یکطرفته بگتوییم و عمتل کنتیم و شتما هتم بایتد بپذیریتد و
تقلید کنید و خداپرستتی جتز ایتن نیستت .چهکستی تردیتد میکنتد؟ ایتن دومتی چیتزی نیستت
جز خفقان ،ظلمت محض و خشونت عریان!
آقایان محترم ،آزادی بت نیست ،بتشکن است .فقط در پرتو درخشان آزادی است که همۀ بتها
یکتتتتتتتتتتتتتی پتتتتتتتتتتتتت از دیگتتتتتتتتتتتتتری شکستتتتتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتتتتوند.
 .1در میخانه ببستند خدایا مپسند /که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند (حافظ)

پاسداشت عدالت یا حفظ حق انتقام؟
ریحانه قصاص شد.

1

ریحانه دختری بود که هنگتام ارتکتاب قتتل کمتتر از بیستت ستال داشتت .در هفتتههای اخیتر،
وقتی حکم قصاص او پ از تحمل هفت یا هشت سال زندان قطعی شد ،انساندوستتان جامعتۀ
ما کوشش فراوان کردند تا بازمانتدگان مقتتول را از انتقامکشتی منصترف کننتد و آن دختتر را ،کته
هنگام ارتکاب قتل در اوایل ستنین جتوانی بتود ،از اعتدام نجتات دهنتد .امتا شترارۀ انتقامکشتی
نیرومندتر از این کوششها بود و چنان شعله کشید کته آن دختتر عاقبتت پت از کشتمکشهای
فراوان اعدام گردید.
آیا ممکن بود ریحانه اعدام نشود؟
قانون مجازات کشور ما مجازات قاتل نه از حق بازماندگان برای انتقامکشیدن ،بلکه از حق
اگر در ِ
عمومی جامعه برای پاسداری از عدالت ناشی میشد و تعیتین مجتازات برعهتدۀ دادگتاه گذاشتته
شده بود ،این امکان وجود داشت که قاضتی بتا درنظرگترفتن کتم سنوستالی ریحانته ،در هنگتام
 .1تاریخ نشر اینترنتی :دوشنبه 93 ،آبان .9212

 | 312نقد بنیادهای فقه و کالم

ارتکاب قتل ،به علل مخففۀ مجازات استناد کند و به این ترتیتب ریحانته از اعتدام نجتات یابتد و
درعینحال عدالت اجرا گردد.
چرا جمهوری اسالمی ایران از قانون قصاص دست بر نمیدارد؟

ً
مستمسک فقیهان و قانونگذاران جمهوری اسالمی ایران این است که اوال در قرآن مجید مجتازات
ً
قاتل °حق خصوصی بازماندگان مقتول شناخته شده استت و ثانیتا متا ،در عصتر حاضتر ،مکلت
هستیم این حق شناختهشده را مالک قانونگذاری قرار دهیم.
استدالل فوق نادرست است.
صاحب این قلم بارها گفته و نوشته است که بخش دوم استتدالل فتوق ،کته تنهتا یتک استتنباط
و افتاء است ،مبنای علمی صتحیح و قابتل دفتاع نتدارد .در دو مقالتۀ کوتتاه ،کته چنتدی پتیش
تحت عنوان «تنقیح محل نزاع با فقیهان» در همتین وبستایت منتشتر کتردهام ،دلیتل ختود را در
باب نادرستی آن استنباط و افتاء مشهور نشان دادهام .در این یادداشتت کوتتاه نیتز همتان دلیتل را
بتتا بیتتان دیگتتر بتتازمیگویم و بتتار دیگتتر از فقیهتتان و قانونگتتذاران جمهتتوری استتالمی ایتتران
میخواهم بیاعتنایی به خون و جان انسانها را ،که متأسفانه چتون یتک بیمتاری متزمن در تفقته
و قانونگذاری پارهای از آنان ریشه دوانتده ،کنتار بگذارنتد و چتون طریتق نشتاندن پاستداری از
عدالت ،بهجای حفظ حق انتقام ،از نظر علمی گشوده است در مقتام افتتاء و قانونگتذاری از آن
طریق درآیند.
امکتتان تبت ّتدل مفهتتوم متتتون در طتتول تتتاریخ زنتتدگی اجتمتتاعی یتتک اصتتل مهتتم در زبانشناستتی

و هرمنوتیک مدرن است .یکی از مصداقهای این اصل ایتن استت ممکتن استت کته یتک متتن
مخاطبتان
متن آمرانه و قتانونی بتوده استت در عصتری دیگتر بترای
ِ
که زمانی برای مخاطبان آنِ ،
دیگر آن متتن نته یتک متتن آمرانته و قتانونی ،بلکته یتک متتن تتاریخی بته شتمار آیتد کته فقتط
چگونگیهای تاریخی را نشان میدهد و نه بیش از آن را .اگر این وضتع پتیش آمتده باشتد و متتن
آمرانه به یک متن تاریخی مبدل شده باشد ،با هیچ حیله و تدبیری نمیتوان آن را دوبتاره یتک متتن
آمرانه و قانونی به حساب آورد .چنانکه پیشتر نوشتهام ،در عصر حاضر ،ما ایرانیان در جامعتهای
جدید زندگی میکنیم و در آنچنتان زنتدگی اجتمتاعیای بته ستر میبتریم کته بته هتیچ صتورت،
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استمرار زندگی اجتماعی قبیلهای مؤمنان عصر پیامبر نیست .ما ایرانیان ،در عصر حاضتر ،دو بتار
بتتا تتتدوین قتتانون اساستتی و رأیدادن بتته محتواهتتای آن و زنتتدگی بتتا آن وارد تتتاریخ جدیتتدی از
زندگی اجتماعی شدهایم که با عنوان «دولت ت ملتت» تعریت میشتود .اگتر متتون قصتاص در
زندگی اجتماعی قبیلهای مخاطبان پیامبر اسالم ،کته در آن حفتظ حتق انتقامکشتیدن عتدالت بته
شمار میآمد ،متون آمرانه تلقی میشدند ،همان متون و امثتال آنهتا امتروز بترای متا ،کته زنتدگی
اجتماعی جدیدی داریم ،متون تاریخی گشتهاند .آنها فقط نشتان میدهنتد کته در عصتر پیتامبر
مجازات قاتل را بهحق به انتقامکشیدن یا بخشیدن بازماندگان مقتول واگتذار کترده بودنتد .آنهتا،
بهعنوان متنهایی برای ما ،به بیش از این داللت نمیکنند .آنها تبدالت مفهتومی پیتدا کردهانتد و
این تبدل معلول تاریخیت اجتنابناپذیر زندگی اجتماعی ما انسانهاست و از این تاریخیت گریزی
نیست .اگر به داللتهای عقالنی متون پایبند باشیم ،هیچ متتن آمرانته کته هتدف آن تنظتیم امتور
اجتماعی است نمیتواند در ساحتی فراتر از ساحت تاریخیت زندگی اجتماعی معنایی را بفهماند.
اگر مطلب اینطتور استت (کته بته نظتر صتاحب ایتن قلتم همینطتور استت) ،تلقتی فقیهتان و
قانونگذاران در عصر حاضر از آن متون ،بهمثابۀ متن آمرانه و قانونی و حفظ قانون قصاص ،فاقتد
هر گونه مبنای علمی موجه است.
در عصتتر حاضتتر ،قانونگتتذاران متتا موظ انتتد قتتانون مجتتازات کشتتور ایتتران را بتتا توجتته بتته
تغییرات اجتماعی ،که به «دولت  -ملت» شدن جامعتۀ متا منتهتی شتده ،برمبنتای پاستداری از
عدالت که حق جامعه استت تتدوین کننتد و نته برمبنتای حتق انتقامکشتیدن بازمانتدگان مقتتول
که مخصوص زندگیهای قبیلهای است .در این صورت ،قضات ما خواهنتد توانستت ،بتا استتناد
به چنان قتانونی ،در تعیتین مجتازات فقتط پاسداشتت عتدالت را مبنتای قضتاوت قترار دهنتد و
بدینگونه در همۀ موارد حرمت خون و جان انسان را ،که آن نیز بخشی از مراعات عتدالت استت،
نصبالعین خود سازند و در موارد لزوم از استناد به هر گونه علل مخففه سود جویند.
بته نظتر میرستد آنهته در بنتد اخیتر آوردم (آگاهشتدن متا از تبتدالت مفهتومی متتون در رونتد
زندگی اجتماعی جدیدمان) ،امروز بزرگترین چالش زبانشناختی و هرمنوتیکی است که فقیهان

با آن مواجه هستند.

تنقیح محل نزاع با فقیهان

1

حضرت محمد(ص) قانونگذار نبود و قرآن کتاب قانون نیست
فردا یکشنبه  91ربیعاالول سال  9421قمری ،نزد شیعیان روز میالد حضرت محمد(ص) پیامبر
اسالم است .به این بهانه میخواهم پارهای از آنهه را که دربارۀ آن پیامبر جهانی و میراث وی قرآن
مجید تاکنون گفتهام یک بار دیگر در اینجا یادآور شوم و به تنقیح محل نزاع خود با فقیهان بپردازم.
مهمترین میتراث کته از پیتامبر استالم بتاقی مانتده قترآن مجیتد استت .ایتن کتتاب حتتی در
آیات معروف بته «آیتات احکتام» مشخصتات یتک متتن قتانونی را نتدارد و چتون اینطتور استت
نمیتوان در مقام تفسیر آیات احکام این کتاب این مفترو پیشتین را داشتت کته بته تفستیر یتک
متن قانونی میپردازیم (چنانکه فقیهان چنین میکنند).
از بررسی تاریخی اوضاع و احوال فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مکه و مدینه در عصتر
پیامبر و نیز پارهای از آیات قرآن مجید به دست میآید که در آنجا عرفهایی دربارۀ نظتام ختانواده،
ارث ،مجازات سرقت ،قتل ،زنا ،محاربه و ...وجود داشتت کته نقتش آنهتا حفتظ تتداوم نظتام
اجتماعی اعراب بود .کسی آنها را بهعنوان قانون وضع نکرده بتود و کستی آنهتا را قتانون تلقتی
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ً
نمیکرد و سخنی دربارۀ ابدی یا موقتبودن آن قوانین نمیرفت .اصال در مکته و مدینته حکومتت
وجود نداشت تا آن حکومت قانون داشته باشد .اکثر آن عرفهتا پت از بعثتت پیتامبر نیتز متورد
موافقت وی قرار گرفت و در پارهای از آنها هم تعدیالتی به عمل آمد و زنتدگی اجتمتاعی اعتراب
ادامه یافت .در آن زمینهها پیامبر کاری جز عمل بته عترف و یتا تعتدیل آن انجتام نتداد .در متوارد
دیگتتری ختتود پیتتامبر ،بتترای تنظتتیم امتتور جامعتته ،امرونهیهتتایی بتترای مؤمنتتان صتتادر کتترد و
دستورالعملهایی ّ
معین نمود که هویت قانونگذاری نداشتند .فقط از مؤمنان خواستته میشتد آن
َّ
اوامر و نواهی را اطاعت کنند «أ ِطیعوا الله و أ ِطیعوا َّالرسول وأ ِولي األم ِر ِمتنکم» (نستاء .)11 :در
آن اوضاع و احوال کسی از قوانین الهی نف االمری (لوح محفوظی) ،که همۀ انستانها در همتۀ
1
عصرها مخاطب آن هستند ،سخنی نمیگفت.
اگر این موافقتها گاهی در قرآن یا سنت نبوی بهاصطالح علمای علم اصول با صیغۀ امترونهتی و
مانند آن بیان شده ،این شکلهای لفظی بههیچوجه نمیتواند دلیتل آن باشتد کته هویتت استتمرار
عرف و اصدار اوامر و نواهی و دستورالعمل برای مؤمنان از میان رفتته و قانونگتذاری جتای آن را
گرفته است .بنابه تحقیقات جدید در فلسفۀ زبان و هرمنوتیک شکل سمانتیکی متتن تعیینکننتدۀ
معنای واقعی آنها نیست .معنا از چگونگی فعل گفتاری گوینتده و کتارکرد جمتالت در زمینته و
متن تاریخی به دست میآید .اثبات این مطلب که در آن عصر قانونگذاری بهجای استمرار عترف
و اصدار اوامر و نواهی نشسته است تنها در صورتی ممکن است که بتوان با شواهد تاریخی معتبتر
این مدعا را بهصورت موجه تأیید کرد .اما چنین شواهدی در دستت نیستت .و بنتابراین استتنباط
قوانین الهی ابدی از قرآن مبنای علمی ندارد.
آنهه تاکنون دربارۀ تفسیر تاریخی احکام موجود در قرآن گفتهام همان است که در بند اول بیان
کردم نه چیز دیگر .پارهای از منتقدان آثار من تصور کردهاند من پذیرفتهام که در قرآن قتوانین الهتی
بیان شده ،ولی میگویم این قوانین دو گونه است «ابدی» و «غیر ابدی» و آنگاه از من میپرسند،
معیار شما برای تشخیص قوانین ابدی از غیر ابدی چیست؟ ایتن یتک ستوءفهم از متدعای متن
است .شاید آنهه در نوشتههای من آمتده ،کته آنهته در قترآن ابتدی استت تأکیتد ایتن کتتاب بتر
ارزرهای اخالقی درجه اول است و نه مصداقهای آنکه تاریخی هستتند ،موجتب آن ستوءفهم
ً
شده است .در اینجا تصریح میکنم که منظور من مثال از ابدیبودن حکم مراعات عدالت در قرآن
 1نگاه کنید به مقالۀ پنجم از بخش اول کتاب هرمنوتیدک ،کتداب و سدنت اثتر ایتن نگارنتده و مقالتۀ «ایمتان ،سیاستت و
حکومت» در وبسایت شخصی نویسنده.
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و تاریخیبودن حکم قصاص این نیست که در مورد اول یک قانون ابدی معین شده و در مورد دوم
ً
یک قانون موقت .اگر تعبیر حکم ابدی را مثال در مورد عمل به عدالت به کار بردهام منظورم ابتدی
تلقیشدن مراعتات عتدالت از ستوی جامعتههای انستانی متفتاوت در ستلوک اخالقتی در همتۀ
عصرهاست .این ابدیبودن از مطالعۀ تاریخ بشریت به دست میآید نته از متتن قترآن .خواستتهام
بگویم قرآن هم آنهه را انسانها همیشه الزمالمراعات تلقی کردهانتد بترای همیشته الزمالمراعتات
تلقی کرده است و همینطور است موقتبودن حکم قصاص .معنای این موقتبودن در نظتر متن
همین است که این حکم و مانند آن هویتی جز یک عرف متداول نداشتته استت و هیچگتاه قتانون
1
تلقی نمیشده است.
از من پرسیدهاند که دربتارۀ ابتدیبودن حکتم عبتادات ،کته در متتن قترآن آمتده چتون نمتاز،
روزه ،انفاق و ،...چه میگویم؟ آیا آنها هتم موقتت استت؟! پاستخ متن ایتن استت کته توصتیه بته
این عبادات در قرآن جعل قانون نیست تا ابتدی یتا غیتر ابتدی باشتد .عبادتهتا هتویتی دارنتد کته
بههیچوجتته در چتتارچوب قتتانون و قانونگتتذاری نمیگنجنتتد .عبتتادت کوششتتی انستتانی استتت
برای پاکشدن درون و تعالی روحی .عبتادت «آیتین» (تکنیتک روحتی) دارد نته قتانون .چتون
هویت عبتادت چنتین استت بتهکاررفتن صتیغۀ امتر چتون «وأقیمتوا َّ
الصتالِ» (بقتره )41 :و یتا
ِ
«أنفقوا م َّما رزقناکم» (بقره)314 :یا «کتب علیکم ِّ
الصیام » (بقره )982 :آنها را از هویت آیینتی
ِ
ِ ِ
خار نمیکند .و عبادتکردن نمیتواند مصداق عمل به قانون تلقی شود و چنانکه پیشتر گفتتم
شکل سمانتیکی متون ّ
مبین معناهای واقعی آنها نیست.
مقتضای طبیعت این آیینهای دینی این است که نوعی التزام و استتمرار میطلبنتد وگرنته بتهطتور
شایسته اثربخش نمیشوند .بنابراین ،غیر موقتبودن آنها از این باب است که تجربههای بشتری
ً
نشان میدهد که این آیینهای عبادتی ،درصورتیکه با زندگی سالم اخالقتی همتراه باشتند ،واقعتا
تعالی روحی میبخشند و این اثر اختصاص به این عصر یا آن عصر و این مکان یا آن مکان نتدارد.
اینکتته در شتتکلهای ایتتن آیینهتتا گتتاهی ایجتتاد چتته تغییراتتتی ضتتروری استتت مستتألهای استتت
روانشناختی نه فقهی چون ضرورت آنها دائر مدار تأثیرات روحی آنهاست.
در قرآن ،دربارۀ نماز گفته شده« :إ َّن َّ
الصالِ تنهی ع ِن الفحش ِاء والمنک ِر» (عنکبوت)41 :؛ دربارۀ
ِ
َّ
فلسفۀ روزه گفته شده« :لعلکم ت َّتقون» (بقره)39 :؛ دربارۀ فلسفۀ انفاق گفته شده« :لن تنالوا ال ِب َّتر
 1نگاه کنید به ضمیمۀ  9از مقالۀ «قرائت نبوی از جهان  »91و نیز بخش آخر مقالۀ «قرائت نبوی از جهان .»9
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ح َّتی تن ِفقوا ِم َّما ت ِحبون» (آل عمران )13 :و ...این تعلیالت بهخوبی نشان میدهتد کته عمتل بته
قانون مطرح نیست ،سلوک معنوی مطرح است.
بیان گناهان هم در آیات قرآن حساب جداگانهای دارد و گناهان مورد نظر قرآن گنتاه بترای همتۀ
انسانها در همۀ عصرها به حساب آمدهاند و نه گناه برای مردم این جامعه یا آن جامعه و این عصر
یا آن عصر.
منشأ این تفسیر لحن و تعبیرات خود قرآن است ،نه سلیقهها و خواستها و تمتایالت متن یتا هتر
مفسر دیگر .از باب مثال در آیات زیر که به گناهان مربوط است دقت کنید تا ببینیتد کته نمیتتوان
آنها را ناظر به این عصر یا آن عصر ،این جامعه یا آن جامعه فهمید:
َّ َّ
تاء والمنکت ِر والبغتيِ ی ِعظکتم
 ِإن الله یأمر ِبالعد ِل و ِاْلحس ِان و ِإیت ِاء ِذع القربی و ینهی ع ِن الفحش َِّ
لعلکم تذکرون (نحل)12 :؛
َّ َّ
َّ
ت وال تقتلوا َّالنف ال ِتي ح َّرم الله ِإال ِبالح ِّق (انعام)919 :؛
ت وتعاونوا علی ال ِب ِّر و َّالتقوی وال تعاونوا علی ِاْلث ِم والعدو ِان (مائده)3 :؛
ً
ً
ِّ َّ
احشة وساء س ِبیال (اسراء)23 :؛
ت وال تقربوا الزنا ِإنه کان ف ِ
ت من قتل نف ًسا ِبغی ِر نف أو فساد ِفي األر ِ فکأ َّنما قتل َّالناس ج ِم ًیعا (مائده.)23 :
این آیات وقتی در ارتباط با مجموع قرآن فهمیده شوند ،تردیدی در این نمیماند کته گوینتدۀ قترآن
اوامتتر و نتتواهی اخالقتتی را در ایتتن متتوارد جتتاودانی تلقتتی میکنتتد .او در مقتتام بیتتان احکتتام
جاودانی برآمده و از مخاطبان میخواهتد تستلیم آن احکتام جتاودانی شتوند و از عمتل بته آنهتا
تخل نکنند .این امرونهیها و ترغیبها ،که در چند آیۀ فوق بیان شده ،در موارد زیتادی از قترآن
به شکلهای مختل تکرار شده است .بررستی مجمتوع آنهتا نشتان میدهتد مخاطتب گوینتدۀ
قرآن در این موارد فردفرد انسانها هستند از آن نظر که انساناند .گوینده از آنان اهتمام به نیتایش و
اجتناب از گناه و تقید به اخالق میطلبد.
اما آیات احکام اجتماعی سیاسی قرآن ،که بدانها اشارت رفت ،به گونهای دیگر است .مخاطب
گویندۀ قرآن در آن آیات نه فردفرد انسانها ،بلکه یک «گروه انسانی»ّ 1
معین و مشخص است کته
در سرزمینی مشخص و در زمانی و مکانی ّ
معین زندگی میکنند و اشتراک منتافع زیستتی دارنتد،
1. gemeinschaft
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عرفها و قواعدی بر زندگی آنها حاکم است ،اقتصادی مختتلط از شتبانی و کشتاورزی دارنتد،
متشکل از قبایلاند و ....و همین تفاوت مخاطب است که ایجاب میکند فهم تفستیری از آیتات
اخالق و عبادات و گناهان و آیات احکام اجتماعی سیاسی قرآن متفاوت باشد.
مفهومی تنگاتن میان بخشهای مختل قرآن نشان میدهد که گویندۀ قرآن ،عالوهبر
ارتباطات
ِ
خطاب به فردفرد انستانها در بتاب اختالق و عبتادات و گناهتان و ماننتد اینهتا ،در شتکلهای
مختل با یک گروه انسانی ّ
معین و مشخص در حال گفتوگو ،چالش و تعامل است .اوضتاع و
احوال اجتماعیت سیاسی آن جمع و جماعتت (گتروه انستانی) در حتال تغییتر و تبتدل استت .از
ً
تعدادی انگشتشمار در طول چند سال به جمعیتی کثیر و نهایتا به یک « ّامت» مبتدل میشتوند،
از مستضعفین فیاالر بودن به حکومتگران تغییر وضع میدهنتد .بتا گروههتای انستانی دیگتر
معاهده برقرار میکنند ،جن و صلح راه میاندازند ،ناگهان غنتائم جنگتی فراوانتی بته دستشتان
میرسد که وضع معیشتی آنها را تغییر میدهد و آخر سر به قصد فتوحات به مرزهای روم و ایتران
نزدیک میشوند و....
در رونتتد گفتوگوهتتا ،چالشهتتا و تعتتامالت مستتتمر گوینتتدۀ قتترآن بتتا ایتتن گتتروه انستتانی در
مقطعهای مختل امرونهیهایی در باب تنظیمات اجتماعی ت سیاسی صادر میشود .اما نه از این
جهت که افرادی از انسان هستند ،بلکه از آن جهت که آنهتا یتک «مجتمتع» هستتند و مجتمتع
احکام و قوانین الزامی الزم دارد تا بتواند بهمثابۀ مجتمع ادامتۀ حیتات دهتد .در ایتن گفتوگوهتا،
تعاملها و چالشها ،تنها انکار اعتقادات شرکآمیز و تصدیق و تترویج توحیتد ،جتدل ،موعظته،
انذار و تبشیر و دعوت بته اختالق و عبتادت مطترح نیستت ،بلکته جنت و صتلح ،معاهتدات،
تقسیم غنتائم ،نکتاح و طتالق ،تقستیم ارث ،چگتونگی قصتاصکردن ،شتهادتدادن ،مجتازات
محاربتان و مفستدان فتیاالر  ،ستتارقان ،زناکتاران ،چگتونگی تعامتتل بتا مشترکان ،یهودیتتان،
مسیحیان ،اطاعت از اولواالمر و بسیاری دیگر از این قبیل امور وجود دارد.
گویندۀ قرآن به آنها میگوید دست دزد را ببرید ،محارب را بکشتید ،زناکتار را در مألعتام شتالق
بزنید ،نف را فقط در برابر نف و چشم را فقط در برابر چشم قصاص کنید و نته بیشتتر ،ارث را
چنین و چنان تقسیم کنید .با مشرکان که با شما میجنگند بجنگید ،والیت سیاسی را بته مؤمنتان
بسپارید ،مقررات نکاح و طالق را که گفتم رعایت کنید ،از اولیاالمر اطاعت کنید و غیره.
اگتتر آن مخاطبتتان بهصتتورت یتتک مجتمتتع انستتانی نبودنتتد ،ایتتن امرونهیهتتا هتتیچ معنتتایی
نداشت .نمیتوان به فردفرد انسانها ،که مجتمع ّ
معین ندارند ،گفت دست دزد را ببرید یتا نکتاح و
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طالق را فالن گونه انجام دهید .این دستورات را فقط خطاب به یک مجتمع ّ
معین میتتوان صتادر
کرد که قدرت اجرایی دارد و میتواند به آن امرونهیها جامۀ عمل بپوشاند پ مخاطب این آیتات
یک مجتمع ّ
معین و مشخص بوده است.
دوام اعتبار این اوامر و نواهی ،چه آنها را استمرار عرف بنامیم و چه قتانون ،دائتر متدار دوام و
استتمرار آن مجتمتع استتت .وقتتی آن مجتمتتع انستانی بتتا آن ویوگیهتایش از میتتان رفتته باشتتد،
آن امرونهیهتتا یتتا قانونهتتا هتتم در عتتالم اعتبتتار وجتتود نتتدارد .تردیتتدی نمیتتتوان کتترد کتته آن
مجتمع انسانی ،که مخاطب اوامر و نواهی آیات احکام اجتماعی ت سیاسی قرآن بود ،سدهها پیش
از میتتتان رفتتتته استتتت .در عصتتتر حاضتتتر ،آنهتتته در کشتتتورهای استتتالمی وجتتتود دارد
«جامعههایی» 1هستند بهکلی متفاوت از آن مجتمع مخاطب قرآن .امروز جامعۀ مصر یا ایتران یتا
ترکیه یا اندونزی و یا ....ادامۀ آن مجتمع مخاطب قرآن نیست .سخنگفتن از اینکه اوامر و نواهی
اجتماعی ت سیاسی خطابشده به یک مجتمع معدوم ،در عصر حاضر ،الزامهتا و تکلی هتایی را
ً
متوجه مسلمان این جامعهها میکند سخنی است که تقریبا بهبداهت باطل است.
میدانید و میدانم که فقیهان میگویند ثبات و جاودانگی آن احکام و شتمول آن بته مستلمانان
عصر حاضر را از طریق اطالق آن آیات احکام بته دستت میآورنتد .ایتن متدعا نادرستت استت،
تمسک به اطالقات در جایی صحیح است که امرونهیبودن یتا قتانونبودن یتک متتن در حتق آن
ک که به اطالق تمسک میکند پیشتر محرز شده باشد .مفرو پیشین مسلم این باشد کته آن
قانون شامل حال او هم هست آنگاه وی در موارد ابهام و تردید به اطالقات آن امرونهی یتا قتانون
تمسک بجوید .جایی که اعتبار امرونهی و قانون بهصورت تاریخی از میان رفته است نمیتتوان بتا
تمسک به اطالق به آن اعتبار و استمرار بخشید.
آنهتته تتتا اینجتتا بیتتان کتتردهام ،رور علمتتی صتتاحب ایتتن قلتتم در تفستتیر اوامتتر و نتتواهی
الزامی اجتمتاعیتت سیاستی قترآن را نشتان میدهتد .منظتور از «تفستیر تتاریخی» آیتات احکتام
ِ
اجتماعی که بارها بدان اشاره کردهام همین است که در باال توضیح دادم .این تفسیر ،به ایتن معنتا،
تفسیر تاریخی است که آیات اوامر و نواهی الزامی مورد بحتث متا در زمینتۀ تتاریخی آن ،یعنتی در
زمینۀ گفتوگو ،چالش و تعامل گویندۀ قرآن با مخاطبان خود در یک مجتمع انستانی ّ
معتین و در
زمان و مکانی ّ
معین (اینها پدیتدارهایی تاریخیانتد) متورد فهتم و تفستیر قترار میگیترد .گمتان
میکنم آشکار شتده باشتد کته در پیمتودن ایتن «راه تفستیر» متن از موضتع ستلیقه و تمتایالت و
1. geselschafts
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خورآمدن و بدآمدن ،پسندیدن یا نپسندیدن شخصی خود ،یتا از موضتع «نتؤ ِمن ِبتبعض ونکفتر
ِببعض» (نساء )912 :پتارهای از اوامتر خداونتد را میپتذیریم و پتارهای از آنهتا را نمیپتذیریم»
حرکت نمیکنم .همهنین موضع من این نیست که چون میخواهیم به حقتوق بشتر و دموکراستی
برسیم ،پ بکوشیم با توسل به هرمنوتیک جدید پارهای از اوامر و نواهی قرآن را که با دموکراستی
و حقوق بشر نمیستازد کنتار بگتذاریم .ایتن نستبتها کته گتاهی بته ایتن نگارنتده داده میشتود
ممکن است در مواردی ناشی از قصور من در بیان کامل و صتریح و دقیتق متدعاهای نظتریام و
تا حتدودی پراکنتدهبودن آنهتا در مقتاالت و کتابهتای مختلت باشتد .امتا بیشتتر ین ابهتام از
آنجا ناشی میشود که پارهای از ناقدان محترم همۀ آثتار متن را نمیخواننتد و یتا مراحتل گونتاگون
تحول فکری اینجانب را در نظر نمیگیرند .چسبیدن به اصتطالحهای برستاختۀ دهتههای اخیتر
چون «روشنفکر دینی» و «نواندیش دینی» و ماننتد اینهتا و یتک کاستهکردن همتۀ اندیشتههای
مرتبط با این تیترها و تفکیکنکردن آرای افراد و بیتتوجهی بته اختصاصتات هرکتدام از آنهتا در
ٰ
علی هذا.
این بازار آشفتۀ سیاسی بهنوعی یکی دیگر از علل این نسبتدادنهاست و ِق
صاحب این قلم معتقد است آیات احکام مورد بحث را فقط تاریخی میتوان تفستیر کترد و نته
غیر آن و این الزام از ناحیۀ متن قرآن میآید نته از جتای دیگتر .او معتقتد استت در عصتر حاضتر
هیچگونه تکلی شرعی ،که عمل به احکام مورد بحث را برای مسلمانان الزامتی ستازد ،از ناحیتۀ
خود قرآن متوجه مسلمانان نیست .اگر آنان بخواهند زندگی اجتماعی ت سیاستی ختود را برمبنتای
نتایج حاصل از عقالنیت عملی عصر حاضر و حقوق بشر و دموکراسی و قانونهایی بر آن مبنا بنا
کنند و بتا آنهتا زنتدگی کننتد ،هتیچ منعتی از ناحیتۀ قترآن متوجته آنهتا نیستت .متن میگتویم
مسلمانزیستن ،در عصر حاضر ،مانعی بر سر راه زیستن ما با قانون اساسی دموکراتیک برمبنتای
حقوق بشر نیست .پارهای ناقدان من میگویند معنای این راه بازکردن برای زیستن با دموکراسی و
حقوق بشر این است که شما میخواهید از قرآن دموکراسی و حقوق بشر بیرون بکشید و این کتار
با قواعد هرمنوتیک سازگار نیست .من این نقتد را بتههیچوجته وارد نمتیدانم و چنانکته پیشتتر
توضیح دادم ،من با یک رور 1مشخص و قابل دفتاع ،کته برگرفتته از دانتش هرمنوتیتک جدیتد
است ،فقط بازبودن راه را نشان میدهم .این کار کجا و بیرونکشیدن دموکراسی و حقتوق بشتر از
قرآن ،که بعضی بدان دست مییازند ،کجا؟!

1. metod
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هنوز یک پرسش مهم دیگر در اینجا باقی است .آیا من میخواهم بتا تفستیر تتاریخی از آیتات
ً
احکام اجتماعی قرآن این را هم ادعا کنم که مثال در حکم قصاص یتا قطتع دستت دزد یتا اعتدام
همراه با شکنجۀ محارب یا شالقزدن در مأل عام ،که در قرآن آمده ،خشونت وجود ندارد؟
متتن چنتتین ادعتتایی نکتتردهام و در مقتتام توجیتته آنهتته کتته بیشتتتر انستتانها امتتروز آن را خشتتونت
تجربه میکنند و در گذشتته نیتز انستانهایی فرهیختته آن را خشتونت مییافتهانتد برنیامتدهام .در
بخش آخر مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ( ،»)9که شش سال پیش منتشتر شتد ،چنتین نوشتتهام:
«اگر پارهای از احکام شرعی در عصر حاضر برای ما خشن به نظر میرستند ،بایتد بته ایتن نکتته
توجه کنیم کته "خشتونت" یتک تعریت فراتتاریخی نتدارد همتانطور کته عتدل یتا ظلتم تعریت
معینی و جامعۀ ّ
فراتاریخی ندارد .ممکن است عملی در عصر ّ
معینتی خشتن بته نظتر برستد و در
جامعۀ دیگر نه .ممکن است در جامعتهای و در عصتری بترای مقابلته بتا دشتمنان یتا مبتارزه بتا
مفاسد اجتماعی یا حتی ادای حقوق ختدا بتر اعمتال خشتن تأکیتد شتود و در جامعتهای دیگتر
اینطور نباشد .امروز آنهه را که خشتن بته نظتر میرستد ،براستاس اصتل نتاظربودن آن احکتام
به واقعیت اجتماعی ّ
معین عصر ظهور اسالم ،باید کنار بگذاریم .آیات این احکام بهلحاظ داللتت
ً
اصال شامل عصر ما نیست و این مطلب را بارها توضیح دادهام .این متدعا کته فتالن مجتازات یتا
فالن حکم موجود در قرآن برای همیشه باید مالک عمل باشد یا همیشه عادالنته استت یتا دور از
1
خشونت است در قرآن دیده نمیشود».
اکنون میگویم هیچ امتناعی از این ندارم که بپذیرم پارهای از آن اعمال در همان عصر هم خشتونت
متن سرنوشتساز دینی و یا صدور
بوده است ،اما اصرار دارم بگویم که وجود احکام خشن در یک ِ
آنها از یک پیامبر را مجوز کنارگذاشتن پیامگیری اگزیستانسیال 2از پیام معنوی آن متن یا آن پیامبر
نمیدانم .پیامبران و متون دینی هم فرزندان عصر خویشاند.
اما هنوز یک پرسش دیگر میتوان مطترح کترد .آیتا متن معتقتدم آموزههتای اخالقتی قترآن
و بیشتر احکام اجتماعی ت سیاسی آن در زمینۀ تاریخیار بشریت را در مسیر عدالتخواهی یتک
َّ
تول الل ِته أستوِ
گام بلند به پیش رانده است؟ آری ،من چنین اعتقادی دارم .من آیتۀ «لکتم ِفتي رس ِ
حسنة» (احزاب )39 :را اینگونه معنا میکنم که همانگونه که رسول خدا در مسیر تأمین عتدالت
 .1نگاه کنید به متن این مقاله در سایت شخصی نویسنده.

2. existential
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حرکت کرده شما مؤمنان هم در هتر عصتر متناستب بتا دریافتهتای انستانیتان ،در آن عصتر از
1
عدالت ،در مسیر عدالت حرکت کنید.
بیتردید هر کوشش علمی مسبوق به عالقهها و تمایالت و انگیزههایی ّ
معین است.

 .1نگاه کنید به مقالۀ «عدالت در قرآن» و «ایمان ،سیاست و حکومت» و ...در سایت شخصتی نویستنده و مقالتۀ «فقته
سیاسی بستر عقالیی خود را از دست داده است» در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دی اثر صاحب این قلم.

آقای قاضیالقضات ،اسالم کلیسا ندارد

1

قاضیالقضات جمهوری اسالمی ایران در سخنان اخیر خود گفته است:
«وقتی اصول اسالمی به این افراد روشنفکرنما گوشزد میشود در مقابل میگویند :از کتدام استالم
حرف میزنید ،زیرا اسالم قرائتهای گوناگون دارد .این در حالی است کته استالم واقعتی چیتزی
جز آنهه که حضرت امام خمینی (ره) از آن با نام اسالم ناب محمدی (ص) یاد میکردند نیستت؛
یعنی همان اسالمی که در آن ایمان قوی ،توحید ،عزت ،جهاد و دفتاع وجتود دارد و متخصصتان
حوزوی و مراجع تقلید کارشناستان واقعتی آن هستتند ...نستبیگرایی در عتالم فهتم و شتناخت
پاسخهای قانعکننده متقنی دارد که در موضع خودر محل بحث و تتدقیق قترار گرفتته استت...
مخالفت با اعدام درواقع مخالفت با حکم اسالم است؛ زیرا قصاص نص قرآن کریم است دربرابر
نصوص اسالمی همانند حکم قصاص نمیتوان گفت که کدام قرائت چته میگویتد زیترا متا یتک
اسالم بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت و تفسیر آن هم فهم روشمند و مضبوط مراجع تقلیتد
و علمای دین است» (خبرگزاری ایسنا).

 . 1تاریخ نشر اینترنتی 21 :آذر ماه .1192
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آقای قاضیالقضات ،با تریبون یکطرفۀ تهاجمی که در اختیار دارد ،هرچنتد وقتت یتک بتار
ضمن سخنانش گریز به صحرای کربال میزند و به الهیدانان نوانتدیش و حقتوقبشترخواه ایتران
حمله میکند .آنان را به غربزدگی ،تهاجم فرهنگی ،روشنفکرنمایی ،نستبیگرایی باطتل و ماننتد
اینها متهم میسازد و با این کار فضای بسیار محدود نف کشیدن آنتان را در ایتن جامعته هترروز
بیش از پیش محدود میکند.
وظیفتتۀ قاضیالقضتتات پاستتداری بیطرفانتته از حقتتوق معنتتوی و متتادی همتتۀ شتتهروندان
کشور بدون کوچکترین تبعیض است .اما قاضیالقضات ما مدتی است ختود یتک طترف دعتوا
قرار میگیرد و آتشی را که  21سال استت افتراد و گروههتایی بتا تترور معنتوی و گتاهی فیزیکتی
متفکران دگراندیش در این کشور روشن کردهاند هرروز شعلهورتر میسازد.
در باب قرائت جدید از احکام قرآن ،که آقتای الریجتانی بته آن حملته میکنتد ،سته موضتوع
ً
کامال متفاوت زیر را باید از یکدیگر جدا کرد.
ال ) در متون دینی اسالم چه حکمهایی موجود است؟
ب) آیا مسلمانان مکل اند همیشه به آن احکام عمل کنند؟
) قرائت جدید متون دینی چگونه شکل میگیرد؟
مغالطۀ عظیمی که امثال آقای الریجانی آن را ترویج میکنند خلط ناروای دو موضوع نخستت بتا
لمانان ایتن
یکدیگر است .آنان می ًگویند چون حکم قصاص (اعدام) در قرآن موجتود استت مست ِ
عصر هم مکل اند حتما مجازات اعدام را اجرا کنند .این سخن به این جهت مغالطه است کته ،از
وجود یک حکم در قرآن ،وجوب عمل به آن حکم در هتر عصتر را نمیتتوان استتنتا کترد .ایتن
«باید» از آن «است» درنمیآید .اساس اختالف نظری الهیدانان نواندیش ایتران بتا امثتال آقتای
قاضیالقضات در باب احکام اسالمی از همین موضوع اساسی شروع میشود.
واضح است که تا آیۀ قصاص تفسیر نشود ،هیچ حکمی از آن به دست نمیآید .مسئلۀ اساستی
این است که آیۀ قصاص و امثال آن تفسیر واحد ندارد .از آیات احکام قرآن میتوان دو گونه تفسیر
ارائه کرد« :تفسیر تاریخی و تفسیر غیر تاریخی» .تفسیر سنتی فقیهان متا از آیتات احکتام تفستیر
غیر تاریخی است (احکام موجود در قرآن را ابدی میدانند) ،اما تفستیر الهیدانتان نوانتدیش از آن
آیات تفسیر تاریخی است (آن احکام را ابدی نمیدانند و براساس ایتن تفستیر اعتدام و ماننتد آن را
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کنار میگذارند) .هرکدام از این دو گروه هتم از نظریتات و ضتوابط روشتمند فهتم و تفستیر ستود
ً
میجویند .عمال دو خط تفسیری متفاوت وجود دارد.
در این معرکۀ آرا ،پرسش جدی نواندیشان از فقیهان این است که به چه دلیل آنان بایتد نظریتات و
ضتتوابط روشتتمند فهتتم و تفستتیر ختتود را کنتتار بگذارنتتد و تتتابع نظریتتات و رورهتتای فقیهتتان
شوند؟ آقای الریجانی بهصتراحت میگویتد« :مرجتع معتبتر و صتحت تفستیر آن (استالم) فهتم
روشمند و مضبوط مراجع تقلید و علمای دین است» .ما میپرسیم منحصرکردن اعتبار و صتحت
بته فهتم و رور مراجتع و علمتتای رستمی چته دلیتل قانعکننتتدهای دارد .مگتر استالم کلیستتای
کاتولیکی دارد تا آن کلیسا بگوید همه در تفسیر متون دینی باید از ما پیروی کننتد؟! جتان کتالم در
بتتاب اختتتالف نظتتری الهیدانتتان نوانتتدیش و فقیهتتان همتتین پرستتش استتت کتته گفتتتم .اگتتر
قاضیالقضات متا پرستش اساستی و جتدی فلستفی کالمتی نواندیشتان را غربزدگتی ،تهتاجم
فرهنگی ،نسبیگرایی باطل ،روشنفکرنمایی و مانند آن مینامد یا تجاهل میکند و یا....
و امتتا موضتتوع ستتوم ،یعنتتی چگتتونگی شتتکلگرفتن تتتاریخی و مقبولشتتدن فرهنگتتی
قرائتهای متون دینی ،خود داستانی دیگتر استت کته فراتتر از بحثهتای نظتری و استتداللی و
تفستتیری محتتض استتت .قرائتهتتای متتتون دینتتی را گرچتته صتتاحبنظران پدیتتد میآورنتتد ،امتتا
تبدیلشدن آنها به یک سنت مقبول الهیاتی و دینی در فرهن یک جامعته در زمتان طتوالنی رخ
میدهد و گاهی چندین قرن طول میکشد .مگر همین رور فقیهتان متا (قرائتت آنتان از احکتام
قرآن) جز یک پدیدۀ تاریخی است که در طول قرنها شکل گرفته؟ تنها با تحلیل تتاریخی میتتوان
فهمید که مقبولیت این قرائتها با دخالت و تأثیرگذاری کتدامین علتل و عوامتل تتاریخی رخ داده
است .چگونه آنهه در آغاز یک بدعت و حتی کفر به شمار میآمد در طول زمتان بخشتی از یتک
دین گشته است .تتاریخ ادیتان نشتان میدهتد هتر قرائتت جدیتد نخستت بتا مقاومتت شتدید و
حملۀ عنی بنیادگرایان و محافظهکاران روبتهرو میشتود و بتدعت یتا کفتر بته حستاب میآیتد.
در جامعههایی کته قتدرت دینتی و سیاستی یکتی شتده استت ،اصتحاب قتدرت از شنیدهشتدن
صدای نوآوران ،با تمام قوا و لطای الحیل ،جلوگیری میکنند و وضعی غوغتاآمیز پدیتد میآورنتد
تا داوری منصفانۀ فلسفی و الهیاتی دربتارۀ آن قرائتت میستر نگتردد و تواناییهتا و کارآمتدیهای
آن قرائت در بیان حقیقت و معرفتت دینتی و کارکردهتای آن در زنتدگی اجتمتاعی آشتکار نشتود.
آنان به اصحاب آن قرائت زمان نمیدهند تا به نواقص کار خود پتی ببرنتد و مبتانی و دالیتل ختود
را منقح سازند و آن را در واقعیت عینی زندگی تتاریخی ت اجتمتاعی انستان بتا آزمتون و خطتا بته
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محک بزنند و اصالح کنند تا بسط تاریخی پیدا کند و عاقبت به یک جریان نیرومنتد مبتدل شتود
ً
و عمال در پاسخدادن به پرسشهای نظری و عملی حجت به شمار آید.
اما گاهی بخت قرائت نواندیشان را یتاری میکنتد .علتل و عوامتل گونتاگون تتاریخی بته کمتک
و تقویت آن میشتابند و آن قرائت ،علیرغم همۀ حملهها ،سرپا میمانتد و دوام متیآورد و رشتد
میکند ،بسط تتاریخی پیتدا میکنتد و در فرهنت و ستنت جامعته ریشته میدوانتد و بهصتورت
یک قرائت رسمی شناخته میشود .واقع این است که به هر اندازه قدرت دینتی و قتدرت سیاستی
از یکدیگر جدا شده باشند به همان اندازه امکان بررسی مبتانی و دالیتل نظتری آن قرائتت جدیتد
با انصاف علمی محتملتر میشود ،الهیات با منطق خودر سنجیده میشود و سیاست بتا منطتق
خودر .ظهور پروتستانیسم در اروپا یک مثال بارز برای این روند تاریخی است که توضیح دادم.
ً
آنهه گفتم بهوضوح نشان میدهد که ممکن است ،در مقام داوری علمی ،یک قرائت کتامال قابتل
دفاع باشد ،اما قدرتمندان بنیادگرا و محافظهکار آن را در نطفه خفه کنند و مانع از بسط تاریخی آن
و مقبولافتادن آن در فرهن و سنت جامعه گردند.
متأستتتفانه پتتت از پیتتتروزی انقتتتالب در ایتتتران ،اقتتتتدارگرایان نگذاشتتتتهاند صتتتدا و منطتتتق
الهیدانان نواندیش در جامعه بهدرستی شنیده شود .بتا تمتام تتوان و بتا لطائ الحیتل فتراوان ،جلتو
ً
تبدیلشدن این تفکر به جریان فرهنگی را گرفتهاند تا اصال معلوم نشود مدعای طرفتداران آن چیستت
تتا مبتانی و دالیتتل آنتان در آزمایشتتگاه زنتدگی واقعتتی متردم ایتران چکتش نختتورد ،تتا تواناییهتتا و
کارآمدیهای آن آشکار نگردد و همیشه بهصورت نوزاد ناقصالخلقه باقی بمانتد و عاقبتت بمیترد و
دفن شود! این آن چیزی است که در این  21سال اتفاق افتاده است.
آقای الریجانی اگر میگفت نگذاشتهایم و نخواهیم گذاشت تا قرائت جدید از اسالم شکل بگیترد،
سخن صددرصد مطابق واقع گفته بود .اما ایشان (بهاصطالح) آدرس عوضی میدهتد و میگویتد
دین اسالم که قرائتهای گوناگون ندارد!
آیا میتتوان امیتدوار بتود کته نته قرنهتا ،بلکته تنهتا دو دهته ایتن شمشتیرهای آویتزان ،کته
ً
ً
همیشه باالی سر اصحاب قرائت انسانی از دین نگاه داشتتهاند ،کنتار رود تتا آنهتا نظترا و عمتال
ً
کامال فعال شوند .آنگاه معلوم شود این قرائت چته در چنتته دارد و محتتوا و اثتر و نتتایج نظتری،
سیاسی و اجتماعی آن کدام است؟!
به نظرم آن تحوالت سیاسی ،که در سالهای اخیر در کشورهای مسلمان چون مصر ،تون  ،لیبی
اتفاق افتاده و میافتد ،در مسیر پیدایش یک قرائت انسانمحور از دین اسالم قرار دارد .دلیتل متن
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این است که آنهه مردم مسلمان و غیر مسلمان این کشورها میخواهنتد نته کنارگذاشتتن استالم،
بلکه زیستن با «حقوق بشر» است و زیستن با «شرافت شایستۀ انسان» است .این مطالبتۀ مهتم
برای مسلمانان چیزی غیر از مطالبۀ قرائتت انستانمحور (و نته قتدرتمحور) از استالم نیستت.
مطالبۀ مردم ایران هم همین است و نه جز این .پ من حق دارم به آینده امیدوار باشم.

داعش و فقه اسالیم
1

داعش» از فقیهان بپرسد
اگر « ِ
داعتتش» بتتدون تردیتتد و صتتد در صتتد محکتتوم
جنایتهتتای وحشتتیانه و بیستتابقۀ گتتروه « ِ
استتت .ادامتتۀ موجودیتتت ایتتن گتتروه نتتهتنها بتترای تمامیتتت ارضتتی کشتتورهای منطقتته و صتتلح
ً
خاورمیانه ،بلکه صلح تمام جهان خطرناک است .قطعا باید شریانهای گوناگون حیات این گروه
قطع شود تا آنها از صفحۀ روزگار ناپدید شوند.
اما اگر خلیفۀ داعش «ابوبکر بغدادی» ،که ختود را مستلمان نتاب و مجتری شتریعت استالم
مینامد ،از فقیهان رسمی جهان اسالم بپرسد :فرق مبنایی و تئوریک شما با من در بیتان شتریعت
اسالمی در کجاست که این همه مرا لعن و نفرین میکنند؟ این فقیهان چه پاسخی بته او خواهنتد
داد؟!
هیچک به اندازۀ ابن تیمیه ( 119ت138ق) در بیان عقایتد و فتواهتای فقهتی ستلفیه ،کته گتروه
«داعش» و مانند آن خود را دنبالۀ آنان میدانند ،موفق نبوده است .او در مجموعتهای از پرستشها و
پاسخها ،که تحت عنوان «مجموع ٰ
فتاوی» از وی در دست است ،متو را از ماستت بیترون کشتیده و
ً
تاروپود تفکر اعتقادی و فقهی سلفیه و مخالفان آنها را مفصال به نمایش گذاشته استت .ابتن تیمیته
 .1تاریخ نشر اینترنتی :چهارشنبه 31 ،تیر .9212
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در آن مجموعه نشان داده که اختالف بنیادین سلفیه با سایر مسلمانان در این است که آنها تفستیر
متون نخستین اسالمی را ،چته در حتوزۀ اعتقتادات و چته در حتوزۀ شتریعت ،بههیچوجته جتایز
نمیدانند و معتقدند که مسلمانان در همۀ عصرها همانگونه باید زنتدگی کننتد کته صتحابۀ پیتامبر
آنگونه زندگی میکردند ،درحالیکه سایر گروههای مسلمان به گونهای تفسیر را جایز میشمارند و
تا حدودی تحوالت زندگی را میپذیرند.
حال ،اگر ابوبکر بغدادی به فقیهان رسمی بگوید شتما هتم در حتوزۀ شتریعت استالمی مثتل
ابن تیمیه و من عمل میکنید و میگویید هیچکدام از متنهای مربوط به احکام شتریعت را کته در
قرآن و حدیث آمده نباید تفسیر کرد و آنها را باید همانطور که در این متون بیان شده بتدون هتیچ
تغییری صد در صد اجرا کرد ،آنها چه پاسخی میدهند؟
آیا تفاوت مبنایی و تئوریک فقیهان رسمی با «داعش» تنها در حوزۀ اعتقادات اسالمی استت؟
یا اینکه تفاوت دیگری هم وجود دارد و آن اینکه فقیهان میگویند آقتای بغتدادی ،شتریعت الهتی
همان است که شما میگویید ،ولی در عصر حاضر همۀ آن را نمیتوان اجرا کرد؟! ،یا اینکه میگوینتد
آقای بغدادی ،شما خیلی وحشیانه اجرای شریعت میکنید و این درست نیست؟!
موشکافیهای دانش هرمنوتیک ،در سه قرن اخیر ،نشان داده که برخالف مدعای ابن تیمیته،
احتراز از تفسیر متون خود گونهای تفسیر است و مبنتای تئوریتک دارد .خطتر عظتیم داعشهتا،
القاعدهها ،النصرهها ،طالبانها در جهان حاضر از مبنای تئوریک تفسیر آنها برمیخیتزد و نته از
تفسیرنکردن آنها .آن مبنای تئوریک مشترک میان آنان و فقیهان رسمی این است که متون قرآن و
حدیث حاوی یتک سلستله نظامهتای ثابتت و ابتدی معرفتتی ،اخالقتی ،اجتمتاعی ،سیاستی و
اقتصادی برای همۀ انسانها در همۀ عصرها میباشد که آن را «شریعت الهی» مینامند .این یک
«پیشفهم» باطل در مقام تفسیر متون اسالمی است که همۀ خطرها و خشتونتهای شتدید و یتا
غیر شدید در جهان اسالم از آن بر میخیزد .صاحب این قلم از بیست ستال پتیش در نوشتتهها و
سخنرانیهای خود این پیشفهم باطل را با رورهای علمی نقد کرده است .من اکنتون میپرستم
آیا پیدایش القاعدهها ،طالبانها ،النصرهها ،داعشها و ...در جهان اسالم کافی نیست کته چترت
ما مسلمانان را پاره کند تا فقیهان را وادار سازیم آن پیشفهم باطل و خطرساز را کنار بگذارند؟!
من به همۀ فقیهان محترم ،که در حوزۀ علمیۀ قم و نج نشستهاند ،پیشنهاد میکنم (عالوهبتر
محکومکردن سیاسی آن گروهها که انجام دادهاند) یک نشست جهانی از فقیهتان استالم در حتوزۀ
قم یا نج فرابخوانند و یک بار برای همیشه آن پیشفهم مشترک باطتل و خطترستاز را بهوستیلۀ
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موافقان و مخالفان آن به بحث و نقد جدی بگذارند و در ایتن مقطتع تتاریخی حستاس ،کته حتق
موجودیت و حیات مسلمانان در جهان حاضر زیر سؤال رفته ،با تجدید نظر در مبانی ختود استالم
و مسلمانان را نجات دهند .این یک خدمت تاریخی بسیار بزرگ به اسالم خواهد بود.اینجانب به
آنان یادآور میشوم که اگر کلیسای رسمی کاتولیک در دهۀ  9112واتیکان  3را تشکیل نمتیداد و
در پارهای از مبانی خود تجدید نظر نمیکرد ،امتروز بستیار نتادم بتود و ایتن نتدامت هتیچ ستودی
نداشت.
1

داعش
مبناهای تئوریک ِ
اگر از داعش بپرسیم مبناهای تئوریک شما چیست؟ در پاسخ ما حداقل مبناهای کالمی و فقهتی
زیر را برخواهند شمرد:
 .9خداوند ،از طریق قترآن و حتدیث ،اوامتر و نتواهی ثابتت و ابتدی ختود را بته همتۀ انستانها
ابالغ نموده و بر آنان واجب کرده در همتۀ عصترها و در همتۀ قلمترو زنتدگی فتردی و اجتمتاعی
بدون استثنا آنها را به کار بندند.
 .3در عصر حاضر ،ما مسلمانان از سوی خدا مکل هستیم تا حکومت (خالفت اسالمی) تشتکیل
دهیم و احکام خداوند را ،که در ابواب مختل فقته استالمی مستطور استت و از کتتاب و ستنت
استنباط شده ،در روی زمین اجرا کنیم.
 .2ما در تشخیص این وظیفۀ شترعی و تکلیت الهتی «مجتهتد» هستتیم ،ایتن تشتخیص بترای
ما «حجت» است و بر مجتهد جایز نیست از تشخیص شرعی خود تخل کند .اگر همۀ جهانیان
هم با ما مخالفت کنند ،ما مجاز نیستیم از این حکم شرعی سرپیهی کنیم.
ً
 .4هرک و هر گروه و هر دولت در برابر ما بایستد ما شرعا مکلفیم تا حد جنگیدن با آنان مقابلته
کنیم تا همۀ موانع را ،که سد راه اجرای احکام الهی شدهاند ،از میان برداریم.
ً
 .1متتا بتتا تکیتته بتتر ایتتن مبناهتتای تئوریتتک ،عمتتال بتته تأستتی حکومتتت و اجتترای احکتتام
الهی پرداختهایم .همۀ اقدامات ما ،از تأستی خالفتت تتا خانهنشتینکردن زنتان تتا جزیتهگرفتن
ّ
از مسیحیان و تا کشتن اسیران جنگی و ،...توجیهات فقهی مسلم دارد.
***
 .1تاریخ نشر اینترنتی 10 :تیر ماه .1191
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آنهه ،در جهان حاضر ،همۀ عقالی عا لم را دچار وحشتت و اضتطراب و تأست میکنتد
خطر مقبول افتادن و شیوع همین مدعاهای تئوریک است .این متدعاها اجتازه میدهنتد،
هر چند وقت یک بار ،اینجا و آنجای جهان افراد و گروههایی سر بلنتد کننتد و بته نتام ختدا یتا هتر
عنوان دیگر صلح جهانی و همتۀ تنظیمتات بینالمللتی را نتابود کننتد و همتۀ نهادهتای سیاستی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعهها را منهدم ستازند ،همتهجا را بته ختاکوخون بکشتند و
خشتتونت کتتور و ظلمتتت سیاستتی محتتض را جانشتتین همتتۀ محاستتبات عقالنتتی و عقالیتتی
درباب سیاست کنند.
حتتال ،پتتادزهر تئوریتتک ایتتن مبناهتتای تئوریتتک خطرنتتاک چیستتت؟ در چتتارچوب کالمهتتا و
فقههای رسمی اسالمی این مبناها پادزهر تئوریک ندارد ،چون همۀ آنها در چارچوب همان کتالم و
فقه مطرح شدهاند و قابل توجیه هستند .پادزهر تئوریک در این باب فقط و فقتط بهرسمیتشتناختن
«حقوق بشر» است .بهرسمیتشناختن این مبنا که در جهان حاضتر هتیچ انستانی و هتیچ گروهتی
حق ندارد به نام خدا و یا هر عنوان دیگر با قهر و غلبه قیام کند و نظم سیاستی جامعتهها و حکومتت
آنها را در دست بگیرد و یا ،برخالف رأی اکثریت ،بتا استتبداد و اختنتاق آن را در دستت ختود نگتاه
دارد .تأستتی نظتتم سیاستتی و تعیتتین قواعتتد آن و ِاعمتتال قتتدرت سیاستتی و حفتتظ آن ،حقتتوق
فردفرد انسانهای هر جامعه است و الغیر .اینها حقوق بشر است از آن نظر که بشتر استت و در
همۀ جهان و همۀ جامعهها باید به رسمیت شناخته شوند.
«حقانیت» حقوق بشر ،در جهان حاضر ،ناشی از همین پادزهربودن تئوریک آن است .اما کالم و
فقه رسمی اسالم برای مقابله با آن مبناهای خطرناک نهتنها فقیر استت ،بلکته بسترستاز پیتدایش
داعشها و داعشیان است .همین «حقوق بشر» است که الهیدانان و فقیهان اسالم بایتد آن را بته
ِ
رسمیت بشناسند و فرهن اسالم و مسلمانی را با این اقدام تاریخستاز تتوان زیستتن و بالیتدن در
جهان حاضر ببخشند .این است رسالت انسانی و دینی تاریخی ما مسلمانان در عصر حاضر.
جهانی  22متادهای حقتوق بشتر را در اینجتا متیآورم تتا
در پایان این سخن ،چند ماده از اعالمیه
ِ
توجه خوانندگان محترم را به صورت مشخص به آن ایدهای معطوف کنم که در این چند متاده بیتان
شده و تا معلوم شود فقیهان ما چه چیز را باید بپذیرند .مفاد این مادهها یک بخش اساستی از ایتدۀ
حقوق بشر است که پیشنهاد کردهام فقیهان اسالم با تجدید نظر در مبانی فقهی و کالمی غیرقابتل
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دفاع و بنبستآفرین خود ،1آن را در هاضمۀ الهیاتی و فقهی هضم کنند و سپ التتزام عملتی بته
آنها را از مقتضیات مسلمان زیستن در عصر حاضر اعالم کنند.
***
مادۀ  :9تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحتاظ حیثیتت و کرامتت و حقتوق بتا هتم برابرنتد.
همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیهای برادرانه رفتار کنند.
مادۀ  :3هر ک میتواند بی هیچ گونه تمایزی ،بهویوه از حیث نواد ،رنت  ،جتن  ،زبتان ،دیتن،
عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر ،و همهنین منشأ ملی یا اجتماعی ،ثروت ،والدت یا هر وضعیت
دیگر ،از تمام حقوق و همۀ آزادیهای ذکرشده در این اعالمیه بهرهمند گردد.
مادۀ  :98هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ،وجدان و دین بهرهمند شتود :ایتن حتق مستتلزم
آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همهنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد ،در قالب آموزر دینی ،عبادتهتا
و اجرای آیینها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی ،به طور خصوصی یا عمومی است.
مادۀ  :91هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن استت کته کستی از داشتتن
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.
ً
مادۀ  )9( :39هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،مستقیما یا بته وستاطت
نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت جوید )3( .هر شخصی حق دارد با شرایط برابتر
به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد )2( .ارادۀ مردم ،اساس قدرت حکومت است :این اراده
باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت میپذیرد .انتخابتات بایتد عمتومی ،بتا
رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقهای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
مادۀ  :33هر شخصی بهعنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مستاعی
ملی و همکاری بین المللی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ضروری بترای حفتظ حیثیتت و
کرامت و رشد آزادانۀ شخصیت خود را ،با توجه به تشکیالت و منابع هر کشور ،به دست آورد.

 .1مقالۀ «مدعای فقیهان مبنای علمی ندارد» در وبسایت شخصی ،و نیز بخش سوم از کتاب نقدی بر قرائدت رسدمی از
دی اثر این نگارنده که در آنجا به صورت مشروح دربارۀ حقتوق بشتر و ضترورت پتذیرفتن آن از ستوی مستلمانان ستخن
گفتهام و اشکاالت کسانی را که این نظر را رد میکنند پاسخ دادهام.

1

هشدار! دمورکایس «فقهی» منیشود
پ از آنکه تئوری و عملیات فرقۀ داعش یک بحران پنهان و مزمن در تفکر فقهی سیاسی را آشتکار
ساخته است بعضی از صاحبنظران میکوشند نشان دهند که فقه سیاسی یتک «نتوع دموکراتیتک»
هم دارد .کار این دوستان این است که دموکراسی را به فقهی و غیر فقهی (سکوالر) تقسیم میکننتد.
در نظر آنان ،دموکراسی فقهی آن است که یک فقیه بهوجودآمتدن یتک نظتام حکتومتی را برمبنتای
آرای مردم مشروع تلقی کند یا آن را الزم برشمرد و مانند اینها .آنها از بعضی فقیهان نتام میبرنتد
و میگویند آرای آنان چنتین بتوده استت و آن فقیهتان دموکراستی را پذیرفتهانتد .براستاس همتین
ً
تحلیلها اخیرا دمیدن در کورۀ تولید فقه سیاسی و خواستن پویایی بیشتر آن در پارهای از نشتریات
کشور ما روا مجدد یافته است.
صاحب این قلم به آن عزیتزان میگویتد آن فقیهتان ،کته شتما بته آرای آنتان استتناد میکنیتد ،در
ً
آثار خود صریحا گفتهاند هدف از بهپاکردن حکومت اجرای احکام اسالم است و اصرار نمتودهانتد
که احکام جزایی ،قضایی ،مدنی ،اقتصادی و سایر احکام اجتماعیۀ موجود در فقه استالمی بایتد
بهوسیلۀ حکومت در جامعه اجرا شود و هرگونه قانونگذاری باید از شتریعت تخلت نکنتد .آنتان
 .1تاریخ نشر اینترنتی :دوشنبه 31 ،اسفند .9212
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همۀ این الزامها را وارد قانون اساسی ما کردهاند و حتی مشروعیت دینی همین قانون اساسی را نیز
به اجازه و تنفیض ولی فقیه منوط دانستهاند .من از شما عزیزان میپرسم این چگونه دموکراسیای
است که بهوجودآمدن نظام سیاسی را به آرای مردم مربوط میکند ،ولتی زنتدگی سیاستی متردم را،
سیاستورزی سیاستمداران را ،قانونگذاری را ،اقتصاد را ،فرهن و هنر را و خیلی از حوزههتای
دیگر را ملزم به عدم تخل از احکام فقهی میکند.
دوستان من ،بنابه هر تعریت قابتل قبتول کته از دموکراستی بته عمتل آمتده ،نظریتۀ سیاستی آن
فقیهتتان «دموکراستتی» نیستتت .هتتر استتم دیگتتری میخواهیتتد روی آنهتتا بگذاریتتد ،امتتا آن را
دموکراتیک ننامید.
در آغاز مشروطه شیخ فضلالله نوری گفت« :مشروطه مشروعه نمیشود» .او درست میگفتت.
مشروطه مبانی دیگری دارد که با مبانی فقه سازگار نیست .امروز همه باید بگوییم هوشتیار باشتید
که اگر دموکراسی میخواهید« ،دموکراسی فقهی نمیشود» .دموکراسی فقط رأیدادن نیست!

چگونه مباین کالیم و فقهی فروریختهاند
در مقاالت پانزدهگانۀ «قرائت نبوی از جهان» بر این مدعا پای فشردهام کته فهتم و تفستیر همگتانی
(بیناالذهانی) متن و کالم قرآن ،تنها در صورتی میستر استت کته آن متتن و کتالم را ،ماننتد همتۀ
متنها و کالمهای زبانی دیگر ،موجودی پدید آمده در جهان بیناالذهانی انسانی و پرداختته شتده
بهوسیلۀ انسان و گفتار انسان بهشمار آوریم .در آن مقاالت بهتفصیل دلیلهایی بر این متدعا اقامته
کردهام که شاید بتوان ملخص آنها را چنین بیان کرد:
1

 .9متن قرآن از جن زبان انسانی است و زبان انسانی بنتا بته تجربتۀ متا تنهتا در زیستتجهتان
مشترک تاریخی اجتماعی و بیناالذهانی انسانها پدیدار میشود و معنا و مفهوم پیدا میکند (کالم
میشود) و قابل فهم و تفسیر بیناالذهانی میگردد .اگر فر کنیم معجزهای واقتع شتود و متنتی
مرکب از الفاظ و جمالت عربی یا هر زبان دیگر پدید آید ،آن متن بته صتورت بیناالذهتانی قابتل
فهم و تفسیر نخواهد بود.
 .3پدیدارشناسی فهم و تفسیر همگانی (بیناالذهتانی) متتن قترآن نشتان میدهتد کته آنهته عمتوم
انسانها در مقام این فهم و تفسیر بدون واسطه بهصورت تجربی با آن روبهرو میشتوند ،همانتا فقتط
 .1تاریخ نشر اینترنتی :یکشنبه  1اردیبهشت . 9214
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فعالیت گفتاری (کالم) یک انسان مدعی نبتوت استت کته ایتن متتن را بترای مخاطبتان میخوانتد.
زبتانی انستانی
بنابراین ،متعلتق فهتم و تفستیر بیناالذهتانی مخاطبتان چیتزی غیتر از ایتن فعالیتت ِ
(سخنگفتن انسان مدعی نبوت) نیست .حتی اگتر او بگویتد ایتن الفتاظ و جمتالت را از جتایی
میشنود و بازگو میکند در مقام فهم و تفسیر بیناالذهانی آنهه قابل فهتم و تفستیر استت همتین
مدعای اوست که به اجزاء مختل قابل تحلیل است و نه خود آن متن که او ادعای دریافتت آن را
دارد.
 .2از یک متن که به زبان انسانی پدید آمده جز کالم انسانی به دست نمیآید و چون متن قرآنی بته
زبان انسانی است از آن متن جز کالم انسانی به دست نمیآیتد .زبتان قترآن و کتالم قترآن هتر دو
انسانیت دارد .البته چون انسانیت ذو مراتب است ،ممکن است یک کتالم انستانی از نظتر محتتوا
بسیار ژرف و از نظر شکل در نهایت فصاحت و بالغت باشد .اما کسی نمیتواند اثبتات کنتد کته
پدیدآمدن این محتوای ژرف و فصاحت و بالغت فوقالعاده از خود آن انسان ساخته نبوده است.
سخن زیر نیز به این سه دلیل اضافه میشود:
دلیل معتبر تاریخی دروندینیای در دست نداریم که به صورت اطمینانبختش نشتان دهتد پیتامبر
اسالم (ص) ،که متن قرآن به او منسوب است ،انتساب متن و کالم قرآنی به ختود را نفتی کترده ویتا
گفته است عین الفاظ و جمالت قرآن به او القا میشود .نهتنها چنین دلیلی درست نیست بلکته در
متن قرآن شواهد بارزی وجود دارد که نشتان میدهتد پیتامبر و مخاطبتان او کتالم قرآنتی را کتالم
محمد(ص) میشمردهاند .با این تفاوت که پیتامبر میگفتت متن بتا امتداد الهتی ایتن ستخنان را
1
میگویم اما منکران نبوت او میگفتند اینها محصوالت ویا اقتباسات ویا توهمات بشری است.
بنابراین ،گزارۀ ِاخباری «خدا از طریق عین الفاظ و جمالت قرآن با محمد(ص) سخن گفته استت»
دلیل دروندینی ندارد.

***
اکنون فکر میکنم پ از بیان «چرخش هرمنوتیکی در مفهتوم وحتی» در الهیتات ،کته در مقالتۀ
«دینشناسی در روزگار معاصر» در همین کتاب تفصیل آن را به آ گاهی خوانندگان گرامی رساندم،
ذهن آنان آماده باشد دلیل چهارم را نیز بهصورت زیر به دالئل پیشین خود اضافه کنم:
 .1رک :مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» (.)9
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در عصر حاضر ،بحثهای دقیق فلسفی نشان میدهد که ما انسانها نمیتوانیم وجتود خداونتد را
با دلیل اثبات کنیم (گرچه مؤمنان به وجود خداوند ایمان دارند و این ایمان معقتول استت) .وقتتی
نمیتوانیم وجود خدا را با دلیل اثبات کنیم ،نمیتوانیم ادعا کنیم که خداوند در یتک زمتان و مکتان
معین با یک انسان مشخص (محمد(ص)) با الفتاظ و جمتالت متتن قترآن ستخن گفتته استت
(حادثۀ وحی واقع شده است) .از خدائی که وجودر قابل اثبات نیست نمیتوان ایتن گونته خبتر
داد که او سخن گفته است.
نتیجۀ این استداللها این است که این مدعا که خداوند با عین الفاظ و جمالت قرآن بتا حضترت
محمد سخن گفته و او آن سخن را به صورت قرآن حاضر برای ما نقل کترده و متا میتتوانیم از آن
فهم و تفسیر بیناالذهانی به دست آوریم ،نهتنها دلیل دروندینی ندارد ،بلکته معقتول نیستت .ایتن
مدعا به این جهت معقول نیست که چندین دلیل فلسفی بروندینی ،که در پیش آوردهایم ،از طترح
1
آن ممانعت میکنند.
متکلمان اسالم که در دام گزارۀ ِاخباری «خدا از طریق متن قرآن با محمد سخن گفته استت» گرفتتار
شده بودند کوشش کردند با اثبات «معجزه بودن قرآن» از این دام رها شوند ،اما موفق نگشتند چتون
اثبات معجزه بودن قرآن ممکن نیست.
فیلسوفان و عارفان مسلمان ،که از گزارۀ «خدا وجود دارد» به گزارۀ «هستی خداستت» عبتور کترده
بودند ،از تعبیر «خدا سخن گفته است» هم عبور کردند و قرآن را «کالم الهی متمثل» دانستند کته در
سامعۀ نبی شنیده میشد و او آن را برای مخاطبان میخواند .اگرچته ایتن نامگتذاری گتزارۀ ِاخبتاری
نبود ،بلکه توصی ِ بخشی از هستی بود ،اما همین نظر هتم ویوگیهتای زبتان و کتالم انستانی را کته
برشمردیم از متن قرآن میستاند و آن را از قابلیت فهم و تفسیر بیناالذهانی همگانی میانداخت و بته
این جهت فهم و تفسیرهای آن عارفان و فیلسوفان به جای تفسیر متن ،تطبیق به متن از آب درآمد.
٭٭٭
نتیجۀ مهم سخنان پیشین این است که قرآن تنها بهمثابۀ یک پدیدار انسانی ،متن زمینی ،تاریخی و
اجتماعی قابل فهم و تفسیر است والغیر .اما وقتی به اینجا میرسیم ،ناگهان تجربه متیکنیم کته
مدرن سکوالر گام میزنیم و درمییتابیم کته کلیتۀ آن آراء و مبتانی کالمتی و
در قلمرو هرمنوتیک ِ
 .1صاحب این قلم کوششهای مصرانۀ پارهای از اندیشوران را برای معقولساختن این مدعا موفق نمیبیند .نگاه کنیتد بته
مقالۀ آرر نراقی با عنوان «منطق اصالح فکر دینی» در وبسایت شخصی او.
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کوششهای اصولی و فقهی (اجتهاد) که بر گزارۀ «خدا بهوسیلۀ متن قرآن با محمتد(ص) ستخن
گفته است» ویا نظریۀ «قرآن کالم متمثل و مسموع الهی در سامعۀ نبی است» استتوار شتدهاند و
اوامر و نواهی قرآن را تشریعات لفظی مستقیم خداوند بهشمار میآورند فروریختهاند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

اوامر و نواهی قرآن
حال اگر این ادعا که اوامر و نواهی قرآن تشریعات لفظی مستتقیم و بالواستطۀ شتخص خداونتد
است ،معقول نیست (چنانکه پیشتر گفته شد) پ آنها امر و نهیهای چه کسی هستند؟
پاسخ صاحب این قلم برای این پرسش چنین است:
 .9امر و نهیهای قرآن قطعنظر از شکلهای بیانی گوناگون آنها بر دو قسم استت :الت ) امتر و
نهیهای مربوط به تهذیب نف  ،اخالق و عبادات و ...ب) امتر و نهیهتای مربتوط بته نظتم و
ساماندهی به زندگی اجتماعی مخاطبان قرآن.
اسناد تاریخی و نیز بسیاری از آیات قرآن بهمثابۀ شواهد تاریخی بهوضوح نشان میدهند که پیتامبر
اسالم در طول دوران نبوت خود دو گونه ادای رسالت کرده است :هدایت معنوی مخاطبان ختود و
رهبری حکومتی آن مجتمع که از پیروان او تشکیل شده بود .بنا بر این اعتقاد مفترو کته آیتات
اوامر و نواهی قرآن به شخص حضرت رسول(ص) منسوب است 1میتوانیم چنین بگتو ییم :قستم
اول از اوامر و نواهی قرآن به هدایت معنوی آن حضرت مربوط است و قسم دوم از آنها به رهبری
حکومتی وی .او با امر و نهیهایی که از قسم اولاند یک «طریقت معنوی نبوی» تأستی کترده
است و با امر و نهیهایی که از قسم دوماند در طول حکومتداری خود نظم و سامان اجتمتاعی و
جن و صلح یک مجتمع را اداره کرده است .بنا بر این ،همۀ اوامر و نواهی قرآن تشریعات نبتوی
شخص پیامبر اسالم است.
 .3آنهه در این نوشته مورد اهتمام من است تشریعات حکتومتی پیتامبر استت .تشتریعات پیتامبر در
قلمرو حکومتداری خود مانند تشتریعات حکومتتداران دیگتر بتوده استت .ایتن امتر و نهیهتای
ِ
حکومتی در یک مجتمع انسانی معین ،که «واقعیات»« ،قابلیتها»« ،ضرورتها» و «امکانتات»
ً
 .1نگارنده شخصا نمیداند کته چته تعتداد از اوامتر و نتواهی قترآن را بتهصتورت اطمینتانآوری متیتتوان بته شتخص پیتامبر
اسالم(ص) نسبت داد.
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مشخص داشته صورت گرفتته و هتدفهای معینتی را تعقیتب کترده استت 1.آنهتا در ختأل و در
ناکجاآباد و برای هر مکل در هر کجا و در هر عصر که باشد (چنان کته فقیهتان ادعتا میکننتد)
صادر نشدهاند .عالوه بر این ،امر و نهیهای حکومتی پیتامبر بتا محتدودههای آ گتاهیهتای او و
شخصیت انسانی ویوۀ او ،چگونگیهای دریافت او از عدالت و نظم و سامان اجتماعی و جنت
و صلح و بسیاری از امور دیگر از این قبیل محدود میشده است.
 .2جای انکار نیست که پیامبر بسیاری از امر و نهیهای حکومتی خود را که در قرآن آمتده امتر و
نهی خدا اعالم کرده است .حقیقت این نسبت دادن به خدا چیست؟
صاحب این قلم که مجموعۀ قرآن را بیش از هتر چیتز یتک «مجموعتۀ تفستیری روائتی نبتوی از
جهان» میبیند وقتی به این نسبت دادنها در بافت کلی مجموعه قرآنی نگاه میکنتد آنهتا را نیتز
یک امر تفسیری میبیند والغیر .معنای تفسیر در اینجا این است که در نظر محمد(ص) اگر خداوند
ً
فرضا در روی زمین بر آن مجتمع انسانی حکومت میکرد که او در آن میزیست ،همان امر و نهیهای
حکومتی را صادر میکرد که محمد(ص) آنها را صادر کرده است .این دریافت گونهای تفسیر استت
از ارادۀ الهی .محمد(ص) در باب نظم و ستاماندهی اجتمتاعی و حکومتتداری از اوامتر و نتواهی
نف االمری خدا ،که ناشی از علم خداوند به مصالح افعال انسانهاست ،خبر نداده استت .چنانکته
وی از دین واقعی که آفریدۀ خداست ویا اینکه خداوند در هر واقعتهای حکمتی دارد ستخن نگفتته
است .این مقوالت در قرآن دیده نمیشود .اینها را متکلمان و علمای اصول ساخته و پرداختهاند.

 .1نگاه کنید به توضیح این واژهها در مقالۀ «ایمان ،سیاست ،و حکومت» در کتاب ایمان و آزادی از صاحب این قلم.
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1

هرمنوتیک متون دیین چیست؟
 -1بسیار میپرسند که منظور از هرمنوتیک متون دینی چیست .پاسخ کوتاه این است که محتتوای
متون دینی مانند همه متون زبانی دیگر یک سلسله «فهمیده شدهها» هستند کته پتیش از متا ،کته
اکنون میخواهیم آنها را بفهمیم ،از سوی پدیدآورندگان آن متون فهمیده شدهاند .بنابراین ،فهتم از
فهم فهم پدیدآورندگان آن متون.
فهم فهم دیگران است؛ یعنی ِ
آن متون ،در واقع ِ
در هر گفتار یا نوشتار ،از هرگونه که باشد :اخبار ،انذار ،تبشیر ،تهدید ،تطمیعّ ،
تمنی ،امتر و نهتی،
ِ
خواهش و …  .روایت و یا غیر آن ،گوینده یا نویسنده فهمی از ِاخبار ،انذار ،تبشتیر ،تهدیتد و …
خود دارد که غیر از عمل ِاخبار ،انذار ،تبشیر ،تهدید و … میباشد.
هرمنوتیک متون دینی این است که آن فهمهای همراه ِاخبار و انتذار و … را بفهمتیم کته فهمهتای
نویسندگان یا گویندگان آن متون است.
 -2هیچ گفتار یا نوشتار ،از آن فهم که گفتیم عاری نیست ،فرق نمیکنتد گوینتده در حتال عتادی
سخن بگوید یا بنوسید ،یا در حال جذبه یا در حالت رؤیا ( )visionیا هر حالت و وضعیت دیگر.
در تمامی این حالتها و وضعیتها ،گونهای فهم ،عمل گفتار را همراهی میکند.

 .1تاریخ نشر اینترنتی 19 :مهر .1195
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 -1به نظر صاحب این قلم ،متن قرآن مجید از دو قاعده کلی که بیان شد مستتثنی نیستت و متتن
قرآن مجید خود یک فهمیده شده است و کار ما فهمیدن آن فهمیده شده میباشد .قترآن فهمیتده
شده پیامبر اسالم است ،فهم نبوی آواز جهان.
 -1حتی اگر این اعتقاد را بپذیرم که کلمات و جمالت قرآن در حالتی که نام وحی یا رؤیا و یتا هتر
نام دیگری بر آن مینهند از جایی به پیامبر استالم رستیده و داده شتده و او آنهتا را بتههر ترتیتب و
بههرصورت که باشد به دیگران منتقل کرده است ،باز هم از پذیرر این مطلب گریزی نیستت کته
این گرفتن و منتقل کردن هم گونهای «فهیمده شدن» استت .ایتن متدعا از آنجتا برمیخیتزد کته
معتقدیم پیدایش زبان انسانی از هر منشاء وبههر ترتیب کته باشتد پیتدایش یتک «فهتم» استت و
الغیر.

آن فهم که ممتنع است

1

شما باید نشان دهید سگونه میفهمید خدا با شما سخن گفته استی
چند روز پیش در اینترنت به گفتوگویی برخوردم کته در آن مقالتۀ «چگونته مبتانی کالمتی و
فقهی فروریختهاند» 2مورد نقد یکی از مراجع حوزۀ علمیۀ قم قرار گرفته استت 3.در آن گفتتوگو
مدعاهای متعددی آمده که نظر صریح من دربارۀ هر کدام از آنها در نوشتههای پیشتین متن بیتان
شده و نیازی به تکرار آنها در اینجا نمیبینم .تنها آنهه پرداختن مجدد بته آن را ضتروری متیدانم
مطلبی است که در هشت پاراگراف نخستین گفتوگو بهصورت تقریر نظر اینجانب و نقد آن آمده
نظر اینجانب را چنین تقریر میکند:
است .پاسخدهندهِ ،

ال ) هویت کالم در گرو آن است که فاعل و پدیدآورندهار بشر باشد .براین اساس ،اگر قترآن را
کالمی بدانیم که خداونتد آن را بته پیتامبر وحتی کترده و پیتامبر ناقتل آن بتوده استت نته فاعتل و
پدیدآورندۀ آن ،متن آن را نمیتوان واجد هویت کالمی قابل فهم دانست.

ب) فهم یک متن کالمی برای بشر آنگاه ممکن است کته آن متتن از هویتت کالمتی ،بته معنتای
بشری آن ،برخوردار باشد ،یعنی پدیدآورندهار بشر باشد.
 .1تاریخ نشر اینترنتی :یکشنبه  4مرداد .9214
 .2منتشرشده در همین کتاب.
 .3روزنامۀ اطالعات 32 ،اردیبهشت .9214
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) نتیجۀ دو مقدمۀ مزبور این است که قرآن کریم آنگاه برای بشتر و براستاس قواعتد محتاوره و
مفاهیم بشری (فهم بین االذهانی) قابل فهم است که فاعل آن را پیامبر بدانیم ،نته خداونتد و ایتن
برخالف دیدگاه رسمی متکلمان ،فقیهان و مفسران اسالمی دربارۀ قرآن کریم است.
قطع نظر از نارسائیهای تقریر فوق ،خطای فاحش آن در آن نتیجهگیری است کته بتا شتمارۀ
« » مشخص شده است .پاسخدهنده به من نسبت داده است کته میگتویم «فهتم بیناالذهتانی
قرآن با این پیشفر ممکن استت کته فاعتل متتن را پیتامبر بتدانیم نته خداونتد» .ایتن نستبت
صددرصد نادرست است .من در موارد متعددی از نوشتههای خود تصریح کردهام که در باب فهتم
متن قرآن مشکل ما این است که فهم بیناالذهانی این متن به قلمروی فراختر از قلمرو فهم سخن
نبی (خواندن این متن بهوسیلۀ او) پیشروی نمیکند و در همانجا متوق میشتود .ایتن مشتکل
به مرزهای فهمیدن متون مربوط است که من در مقالۀ «محدودیتهای فهتم متتون» بته صتورت
مشروح آن را توضیح دادهام و نه به این یا آن پیشفر  .امتناع گسترر فهم بیناالذهانی به بیرون
از سخن نبی بهکلی غیر از این است که کسی بگوید اگر پیامبر را فاعل متتن بتدانیم فهتم حاصتل
میشود ولی اگر خدا را فاعل متن بدانیم حاصل نمیشود .پیشتر هم این خطای خلط پیشفر
با محدودیتهای فهم متن برای عدهای از اهل حوزه و دانشگاه پیش آمتده بتود و بترای تصتحیح
همان خطا بود که صاحب این قلم مقالۀ «محدودیتهای فهم متن» را نوشت.
با این همه ،ضروری میدانم در اینجا بار دیگر همان موضوع را که در مقالۀ «محتدودیتهای فهتم
متن» بر آن تأکید نمودهام صریحتر بیان کنم.
اگر بگو ییم ما میفهمیم که پیامبر اسالم از طریق گفتار قرآنی با ما ستخن گفتته استت معنتای
این سخن این است که میتوانیم به صورت بیناالذهانی به یکدیگر نشان دهیم کته چگونته و طتی
ً
کدام مسیر میفهمیم که او با ما سخن گفته است .ما میتوانیم متثال بگتوییم طبتق شتواهد معتبتر
تاریخی متن قرآن در فالن تاریخ تدوین شده و پیش از آن فالن نویسندگان آن را بر روی پوستت یتا
سن یا هرچیز دیگر نوشته بودند و فالن نسخههای قدیمی از متن در دست است و شواهد دیگتر
تاریخی میگوید پیامبر آیات این متن را بر مخاطبان میخوانده است و...؛ اگر بتوانیم با معیارهای
نقد تاریخی ،که خود گونهای فهمیدن است ،انتساب متن قرآن به پیامبر را در حد قابل قبول نشان
دهیم ،در واقع توانستهایم بهصورت بیناالذهانی نشان دهتیم کته چگونته متیفهمیم کته پیتامبر از
ً
طریق متن قرآن با ما سخن گفته است .نشان دادن این خط سیر عینتا همتان نشتاندادن ایتن امتر
است که چگونه میفهمیم که پیامبر از طریق متن قترآن بتا متا ستخن گفتته استت .پیمتودهشتدن
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االذهانی این خط سیر همان تحقق فهم بیناالذهانی از سخن گفتن پیتامبر بتا ماستت .هرجتا
بین
ِ
نتوان راه تحقق فهم را نشان داد آنجا فهم بیناالذهانی وجود ندارد.
حال پرسش این است که شما فقیهان که مدعی هستتید بتهصتورت بتیناالذهتانی میفهمیتد کته
خداوند از طریق متن قرآن با شما سخن گفته و اوامر و نواهی خود را در آن برای شتما بیتان کترده
است ،میتوانید به صورت بیناالذهانی نشان دهید که سگونه میفهمیتد کته ختدا بتا شتما ستخن
گفته است و راه این فهم سگونه طی میشود؟ تصریح میکنم که پیشنهاد من این است کته نشتان
دهید چگونه میفهمید که خدا با شما سخن گفته است نه اینکه چرا معتقد شدهاید که خدا با شتما
سخن گفته یا چرا به آن ایمان آوردهاید یا اینکه اگر عارف هستید و از تجربۀ دینتی حترف میزنیتد،
حقیقت تجربۀ شما در این مورد چیست؟ (که البته همۀ این ادعاها نیز بتر جتای ختود بایتد متورد
بحث و بررسی جدی قرار گیرند) به نظر صاحب این قلم شما نمیتوانید بته صتورت بیناالذهتانی
نشان دهید که چگونه و با طی کدام مسیر میفهمید که خدا با شما سخن گفته است در ایتن بتاب
«امتناع فهم» وجود دارد.
ً
فهمیدن ،معتقدشدن ،ایمانآوردن ،ویا تجربۀ دینی چهار موضوع کامال متفاوتاند .اگر کسی بگویتد
به فالن امر معتقد شدهام یا ایمان آوردهام ویا تجربۀ دینتی داشتتهام ،از او دلیتل ویتا علتت اعتقتاد یتا
ایمانش را ویا اعتبار تجربهار را میپرسند؛ اما اگر کسی بگوید فهمیدهام که فالن شتخص در فتالن
سخن مرا مخاطتب قترار داده و بتا متن ستخن گفتته از او میپرستند ایتن مخاطتببتودن را چگونته
فهمیدهای و او باید بتواند به صورت بیناالذهانی نشان دهد که چگونه آن را فهمیتده استت نته اینکته
دلیل و علت بیاورد که چرا معتقد است که مخاطب واقع شده یا چرا ایمان آورده کته مخاطتب واقتع
شده ویا چگونه تجربه کرده که مخاطب واقتع شتده استت« .فهمیتدن چیستت و چگونته اتفتاق
میافتد» یک مسئلۀ فلسفی و عقلی است و نمیتوان اعتقاد ،ایمان ویا تجربۀ دینی را بته جتای آن
گذاشت.
ً
دو اشتباه فاحش که در استداللهای این آقایان دیده میشود این است که اوال به جای اینکته
چگونگیهای فهمیدن بیناالذهانی خود از متن قرآن را نشتان دهنتد همتواره از قتدرت نامحتدود
خداوند بر ایجاد هرگونه متن یا هرگونه ِافهام سخن میگوینتد (چنانکته پاستخدهنتدۀ گفتتوگوی
ً
ً
مورد نظر در هشت بند نخست گفتوگو مکررا به همین موضوعات پرداخته است) و ثانیا آ گاهانته
یا ناآ گاه اعتقاد و ایمان و گاهی تجربۀ دینی را جتای فهمیتدن میگذارنتد و از اظهتار نظتر دربتارۀ
مسئلۀ فهمیدن ،که یک مسئلۀ فلسفی است ،خودداری میکنند .اینها همه ناشی از این است که
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تاکنون بحثهای فلسفی دربارۀ حقیقت فهمیدن متون و چگونگی تحقق آن (هرمنوتیک جدیتد)
و نیز بحثهای فلسفی دربارۀ حقیقت زبان انستانی در حتوزههتای علمتی آقایتان جتایی نداشتته
است .اگر این آقایان بخواهند با دیگران وارد مباحثات علمی جدی (دور از غوغاساالری و جلتب
ً
رضایت مریدان) شوند ،ضروری است قتبال نظترات فلستفی ختود را دربتارۀ موضتوع فهمیتدن و
ِ
ً
حقیقت زبان انسانی صریحا بیان کنند .بدون این اعالم صریح ،که زمینۀ علمی مباحثات را فراهم
میآورد ،هرگونه پرسش و پاسخ و گفتوگوی مفید با آقایان در آن قبیتل مباحتث ،کته ایتنجانتب
آنها را دنبال میکند ،امکانناپذیر است.
***
نتیجه این است که گرسه میتوان از متن قرآن تفسیر بیناالذهانی به دست داد اما نمیتتوان گفتت
آن تفسیر تفسیر ستخن مستتقیم خداونتد استت .نمیتتوان گفتت کته بته صتورت بتیناالذهتانی
میفهمیم که خدا در قرآن بهصورت مستقیم و بدون واسطه سنین یتا سنتان میگویتد و سنتین یتا
سنان امر یا نهی میکند و سنین یا سنان خبر میدهد و سنین یا سنان وعده و وعید میدهد .لتوازم

و تالیهای این نتیجهگیری و تأثیر آن در تفسیر قرآن مجید و دانشهای اسالمی چون کتالم و فقته
و ...بر اهل نظر پوشیده نیست و این نویسنده در مواردی به آن لوازم و تالیها پرداختته استت و در
آینده نیز خواهد پرداخت .اما این موضوع که تفسیر بیناالذهانی قرآن چگونه میتواند صورت گیرد
و مقدمات آن چیست و پیش فهمهای آن چه میتواند باشتد و مستائلی از ایتن قبیتل موضتوعاتی
هستند بسیار جدی که در جای خود باید به آنها پرداخته شود.

اهلیات مسلمان وبدن و مسلمان زیسنت

1

الهیات مسلمان بودن
اگر مسلمان را آن ک بدانیم که از دین محمد(ص) پیروی میکند ،میتوانیم چنین بگوییم:
 .9دین محمد(ص) در مقام نظر این بود که او از پدیدارهای جهان یک «تفستیر تجربتی نبتوی»
داشت و آن تفسیر این بود که همۀ پدیدارهای جهان افعال خداونتد استت (هستتی خداستت) .در
مقام عمل هم ،او چنان میزیست که در نظر وی مقتضای این تفسیر بود.
 .3مسلمان ،بهمثابۀ پیرو دین محمد(ص) ،آن ک است کته آن تفستیر را میپتذیرد و از آن ختود
میسازد و با مقتضیات آن میزید و هر روز بیش از پیش در آن تعمق و تأمل میورزد ،با آن شکوفا
میشود و اگر عنایت نصیب او شد تولد جدید مییابد و تا آنجا پیش متیرود کته بتر مترگ پیتروز
میگردد .چنین انسانی ممکن است در روند تکامل خود از هر فلسفهای ،علمی ،و هر دین یا هنتر
دیگری تغذیه کند.
الهیات مسلمانبودن به معنای پیروی از دین محمد (نه به معنای پیروی از استالم کته
 .2بنابراین،
ِ
یک تعبیر کلی است و معنای مشخص و معین ندارد) «الهیات طل حقیقت» در معنای فلستفی
آن ،که فیلسوفان به آن میپردازند ،نیست .الهیات اثبات وجود خدا و اثبات نبوت و ماننتد اینهتا،
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که متکلمان بدان میپرداختند ،هم نیست .الهیات تحصیل معرفتت دینتی از گونتۀ معتبرشتناختن
اهی گذشتگان بر اینکه خدا از طریق متن قرآن بتا محمتد(ص) ستخن گفتته استت ،چنانکته
گو ِ

پارهای از اندیشوران جدید میگویند (و مدعایی معقول به نظر نمیرسد) هم نیست ،و...

 .4الهیات مسلمان بودن به معنای پیروی از دین محمد(ص) الهیات تفستیری (هرمنتوتیکی) استت
که محمد(ص) دعوت خود را بر آن بنیاد نهاده بود و قرآن آن را به نمایش گذاشته است.
 .1به نظر صاحب این قلم ،هرگونه بحث و بررسی چه دربارۀ الهیات دین محمد یا دربارۀ شناختن
دین او یا دربارۀ اخالق و احکام دین او و یا دربارۀ ارتباط اخالق فلسفی و سیاست با دین او و چه
دربارۀ امکان تفسیرهای گوناگون از دین او ویا ارتباط علم و فلسفه و هنر با دیتن او و همتۀ مستائل و
مباحث از این قبیل تنها در صورتی موجه استت کته هویتت تفستیری دیتن محمتد(ص) و الهیتات
محمد(ص) نصبالعین اهل بحتث و تحقیتق قترار گرفتته باشتد .بته نظتر ایتن نگارنتده ،اگتر ایتن
نصبالعین در کار نباشد بحثها به بیراهه خواهد رفت؛ چنانکه در گذشتته چنتین شتده استت و در
حال حاضر هم این بیراهه در بررسیها و بحثهای بعضی از نواندیشتان در دیتن بتهوضتوح دیتده
میشود.

الهیات مسلمان زیستن
شخص مسلمان در روند زیستن خود ،کته امتری اجتمتاعی ،تتاریخی ،و متحتول استت ،از تفستیر
محمد(ص) از هستی ،تفسیری همدالنه و انتقادی و نتاظر بته چگونته زیستتن و متحتول بته عمتل
ً
میآورد و آن گونه میزید که مقتضای اینگونه تفسیر استت ت ستابقا ایتن گونته زیستتن را «زیستتن
موحدانه» نامیدهام 1و اینجتا آن را الهیتات مستلمان زیستتن مینتامم .پت تقتدیر مستلمان بتودن و
زیستن ما مسلمانان چیزی غیر از تفسیر ما از تفسیر محمد(ص) نیست.
الهیتات مستتلمان زیستتن سراستتر تفستتیر استت و در آن از واژههتتا و تعبیراتتتی چتون «دیتتن واقعتتی
خداوند»« ،احکام واقعی خداوند»« ،استنباط حکتم شترعی از کتتاب و ستنت»« ،حتق مولویتت
خداوند»« ،تفکیک فهم دین از خود دیتن»« ،کشت دیتن واقعتی بتا تترازوی اختالق»« ،اصتالح
انتقادی سنت دینی» و مانند اینها خبری نیست .چنانکه پیشتر گفتهام همۀ ایتن تعبیترات بتر چنتان

 .1رک« :قرائت نبوی از جهان ( »)9در وبسایت شخصی نویسنده.
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مبناهای کالمی استوارند که در عصر حاضر نامعقول به حساب میآیند و اعتبتار آنهتا فروریختته
1
است.
در الهیات مسلمان زیستن هرجا سخن از اخالق میرود ،اخالق تفسیر (عمل اخالقی ،آن استت
که معنای اخالقی دارد) است و نه غیر از آن.
اکنون که به آثار بیست سال گذشتۀ خود نگاه میکنم ،میبینم در آن سالها بخش عمدهای از آنهه
ً
در باب دین گفته و نوشتهام با همۀ کاستتیها و ابهامهتا یتا احیانتا جاذبتههایی کته داشتته ،بترای
نزدیکشدن به تقریر و توضیح همین «الهیات تفسیری» بوده است که در جای دیگر آن را «الهیتات
تفهمی» نامیدهام 2.این کار در آغاز آن فقط یک استشتمام بتود ،امتا بتهتتدریج کوشتیدهام آن را از
دیدگاههای مختل در آ گاهی و شعور خود وارد کنم و قابل تقریر و تجزیته و تحلیتل ستازم .اگتر
توفیق یار شود و تدوین کتاب «قرائت نبوی از جهان» با همین نام یتا مشتابه آن بته پایتان رستد و
اجازۀ چاپ بگیرد و منتشر شود ،آن وقت هم برای خود و هم برای خوانندگان بیشتر معلوم خواهد
3
شد که من دنبال چه بودهام.

 .1رک :مقالۀ «چگونه مبانی کالمی و فقهی فرو ریختهاند» در همین کتاب.
 .2رک :به گفتوگویی تحت عنوان «در جستوجوی معنای معناها» در همین کتاب.
 .3رک :مجموعه مقاالت «قرائت نبوی از جهان» در وبسایت شخصی نویسنده.

1

آیا خداوند دین نازل رکده است؟
در مقاالت پیشین نوشتهام که این «پتیشفهتم» یتا «پتیشفتر » کته قترآن و حتدیث حتاوی
نظامهای ثابت سیاسی ،اجتماعی و ...میباشتند و فقته سیاستی ناشتی از آن ،بترای جهتان استالم
بنبستهای خطرناکی به وجود آورده است .گفتهام تنهتا راه خترو از آن بتنبستتهتا بته رستمیت
شناختن اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  9148از سوی فقیهان اسالم است.
در جهان اسالم این قبیل پیشنهادها همیشه با این پرسش روبتهرو شتده کته اگتر دیتن استالم
حاوی نظامهای ثابت و ابدی نیست پ چرا این دین از سوی خدا نازل شده است؟ دین خداونتد
که قابل کم و زیاد کردن نیست تا فقیهان مجاز باشند التزام به حقوق بشر عصتری را از مقتضتیات
مسلمانزیستن اعالم کنند؟ دین اسالم از سوی خدا آمده ،امتا حقتوق بشتر عصتری «برستاختۀ»
انسانهای قرن بیستم است ،چگونه میتوان یک برساختۀ انسانی را به پیتام آستمانی دیتن استالم
اضافه کرد؟!
این پرسش ،که بسیار مهم است ،یک مبنای مشهور ولی ناصواب دارد .آن مبنا این استت کته
دین اسالم از سوی خداوند نازل شده است و آنهه از سوی خدا آمده قابل اصتالح و تجدیتد نظتر
نیست .صاحب این قلم میخواهد بداند این مبنا که بسیار به آن استناد میشتود و در گذشتته و در
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عصر حاضر مایۀ مشکالت و گرفتاریهای فراوان در کشورهای اسالمی گشته ،از کجا پیدا شتده
است و چقدر اعتبار دارد؟
این مبنا نه تنها در قرآن مجید نیامده بلکه آنهه از قرآن به دست میآید خالف این مبنتا استت.
برای روشن کردن این منظور معنای واژۀ دین در قترآن را بررستی متیکنم .طبتق آن شتمارر کته
محمد فؤاد عبدالباقی در کتاب المعجم المفهرس أللفاظ القدرآن الکدریم آورده ،در  12آیتۀ قترآن
واژۀ «دین» وجود دارد .در این آیات تعبیرات زیر از دین بهکار رفته است« :دین حتق» (در مقابتل
دین باطل)« ،روز دین» (روز قیامت)« ،دینی که فقط برای خداوند است»« ،دینی که خداوند بته
دیتن مقبتول نتزد
آن راضی شده»« ،دینی که خداوند آن را برگزیده»« ،دین اکراهبتردار نیستت»ِ « ،
خدا»« ،دین خداوند»« ،طعن در دین»« ،دین باید فقط بترای ختدا باشتد»« ،بترادری دینتی»،
ّ
ّ
دین تسلیم شدن
«یاری کردن دیگران در کار دین»« ،دین قیم»« ،تفقه در دین»« ،دین فطرت»ِ « ،
در برابر خدا»« ،دین م ِلک»« ،خداوند در دین حر قرار نداده است»« ،اقامۀ دین»« ،قتال برای
دیتتن»« ،تشتتریع دیتتن»« ،توصتتیۀ خداونتتد بتته دیتتن»« ،تکتتذیب دیتتن»« ،تکتتذیب روز دیتتن»،
اکمال دین»« ،بته
«پسندیدهترین دین»ّ « ،برگرداندن از دین»« ،تبعیت از دین»« ،غلو در دین»ِ « ،
سخره گرفتن دین»« ،مبدل کردن دین»« ،دین مشرکان و دین محمد(ص)»« ،از دیتن برگشتتن»
(ارتداد)« ،فریب خوردن در دین»« ،دین خود را بازیهه کردن».
در کنار این تعبیرات که پارهای از آنها بیش از یک بار درقرآن آمده در هشت آیته از آیتات قترآن از
انسانها خواسته شده دین را برای خدا خالص گردانند (مخ ِل ِصین له ِّالدین).
در قرآن حتی یک آیه وجود ندارد که بگوید دین اسالم یا هر دین دیگر از سوی خدا نازل شتده
است .واژۀ دین در قرآن به آن واقعیت پایدار در عالم انسانها اشاره میکند که همیشه به نتام دیتن
قابل اشاره و منشأ اثر بوده است و نه به واقعیتی که از عالم غیب به ستوی انستانها میآیتد .ایتن
واقعیت راه و روشی است که انسانها در ارتباط با خداوند یکتا و بیهمتا یا در ارتبتاط بتا ختدایان
آن را بر میساختهاند و در اعتقاد و عمل به آن ملتزم میشدهاند .البته این برساختهبودن هیچ ربطی
به موهومبودن یا باطل بودن ندارد .علم ،فلسفه ،و هنر هم برساختههای انسانیاند اما نه موهومانتد
و نه باطل ،بلکه واقعی و ارزشمندند .آنهه گویندۀ قرآن از مخاطبان خود میخواهتد ختالص کتردن
دین نازلشده از سوی خدا.
دین موجود نزد انسانها برای خداوند است و نه قبول کردن ِ
ِ
حال اگر دین از جایی نازل نشده و مانند فلسفه ،علم ،و هنر یک برساختۀ انستانی استت و در
قرآن از ما خواسته شده که آن را برای خداوند خالص گردانیم (توحید) ،چترا نمیتتوانیم محتتوای
این برساختۀ انسانی را در عصر حاضر در عین حفظ اخالص دین برای خداونتد ،بتا بته رستمیت
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شناختن حقوق بشر و التزام عملی به آن غنیتر سازیم و بنبستهای تئوریک سیاسی و غیرسیاستی
برآمده از این برساخته را بگشاییم .متکلمان و فقیهان ما در طول تاریخ ،علتم کتالم ،علتم اصتول،
علم فقه را برساختهاند و هیچکدام از آنها از سوی خدا نازل نشده است ،چرا آنان حاضتر نیستتند
در این برساختههای بشری خود و مبانی آن تجدیدنظر کنند چنانکته اهتل فلستفه و علتم و هنتر
همواره در برساختههای خود تجدیدنظر میکنند؟ تجدیدنظر در دین مایتۀ ادامتۀ حیتات و پویتایی
دین میگردد و نه سستی یا زوال آن.
طرفه این که این تنها آراء و افکار فقیهان و متکلمان سنتی نیست که در گرداب آن مبنای ناصتواب
افتاده بلکه بسیاری از آراء و افکار نواندیشان در دین هم از پیهش های آن گرداب در امان نمانده است.
به نظر میرسد تعبیرات و پرسشهایی چون تفکیک فهم دین از خود دین ،دین در لتوح محفتوظ،
دین برای چه آمده است؟ ،اگر دین قابل تغییر است پت بته چته درد میختورد؟ ،قلمترو دیتن تتا
کجاست؟ ،دین فقط تعبد است و مسلمان نمیتواند حقوق بشر را بپذیرد ،دین برای انسان است یا
انسان برای دین؟ ،دین تنها در آنجا مداخله میکند که عقل به آنجا راه ندارد ،سنت ظترف استت و
دین مظروف ،تفکیک گوهر دین از صدف دین ،تفکیک ذاتیات و عرضیات دین ،احکام دین بایتد
اخالقی باشد چون دین برساختۀ خداوند است ،که در آثار نواندیشان و روشنفکران دینتدار چته در
ایران و چه در سایر کشورهای اسالمی فراوان به چشم میخورد همه و همته بتر ایتن مبنتا استتوار
است که دین «مجموعهای» است که از سوی خدا نازل شده است .اگر این مبنا را ،بته ایتن دلیتل
ً
که از قرآن خالف آن به دست میآید ،نپذیریم تقریبا همۀ آن تعبیرات و بحثهای مترتبط بتا آنهتا
ً
بالموضوع میشود .صاحب این قلم در نوشتههای پیشین خود نشان داده که این آراء غالبا از الهیتات
مسیحی و چارهجوییهای متألهان مدرنیست مسیحی در اواخر قترن نتوزدهم و اوائتل قترن بیستتم
متأثر شده است ،اما آن چارهجوییها در ارتباط با اعتقاد ویوۀ الهیون مسیحی در باب تفستیر «کلمتۀ
ٰ
(عیسی مسیح) انجام شده که نمیتوان آنها را به الهیات اسالمی گستترر دهیم؛چتون کلمتۀ
خدا»
خدا در معنای مسیحی آن ،حقیقتی است که متجسد میشود و بهصورت گوشت و پوست و خون
درمیآید ،در اسالم وجود ندارد .اسالم تجسد کلمه را نفی کرده است 1.این چارهجوییها در حتال
حاضر در الهیات مسیحیت هم از کانون توجه متألهان برجسته بیرون رفته است.
اما نمیتوان در این موضوع شک کرد که از قرآن برمیآید که خداوند گرچه دیتن نتازل نکترده ،امتا
کتاب نازل کرده استت ،در بیش از  31آیۀ قرآن تعبیر «انزال کتاب» یتا «تنزیتل کتتاب» از ستوی
خدا بهکار رفته است.
 .1برای نمونه رک :بخش آخر مقالۀ «قرائت نبوی از جهان (.»)9
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خداوند کتاب نازل رکده است
در مقالۀ پیشین گفتم این مدعای مشهور که خداوند دین نازل کرده است مبنای قرآنتی نتدارد.
در این مقال میخواهم دربارۀ مدعای مشهور دیگر یعنی انزال کتاب از سوی خدا ستخن بگتویم.
این مدعا بدون تردید مبنای قرآنی دارد .در بیش از  31آیۀ قرآن تعبیر «انزال کتاب» و یتا «تنزیتل
کتاب» از سوی خدا به کار رفته است .از همۀ این آیات بهصراحت فهمیتده میشتود کته خداونتد
کتاب نازل کرده است.
اما در این باب سه پرسش بسیار مهم وجود دارد :ال ) معنای «کتاب» در قرآن چیست؟ ب)
معنای «نزول کتاب» در قرآن چیست؟ ) کتاب به چه کسی نازل شده است؟
چون مدعای قرآن انزال کتاب است و نه انزال دین ،مسئلۀ مهم الهیاتی ما پرداختن به موضوع
انزال و تنزیل کتاب از سوی خدا و موضوعات و مسائل مهم مربوط به آن است ،نته پترداختن بته
موضوع دین .پرسش اصلی در این باب «قرآن چیست؟» هست و نه «دین چیست؟» .بحثهتا را
از متن مقدس مسلمانان باید شروع کرد ،نه از دین مسلمانان .شروع از متن شروع بتا هرمنوتیتک
است ،کاری که صاحب این قلم از بیست سال پیش آن را دنبال میکند.
 .1تاریخ نشر اینترنتی :سه شنبه  94مرداد .9212
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پرستش
معتقدم قرار دادن دین در محور بحثهای الهیاتی نواندیشانه به جای آغاز کردن از متن ،یعنی
ِ
«قرآن چیست؟» ،در دهههای گذشته موجب خلط مبحثهای متعتدد و سترگردانیهای فکتری
فراوان شده است .خطاهای گذشته را باید تصحیح کرد.

معنای کتاب در قرآن
بنا بر احصاء محمد فؤاد عبدالباقی در المعجم المفهدرس اللفداظ القدرآن الکدریم واژۀ «کتتاب»
ً
ً
تقریبا  311بار در قرآن تکرار شده است .این واژه در معناهای کامال متفاوت به کار رفته است کته
راغب اصفهانی پارهای از آنها را در المفردات فی غریب القرآن ذیل مادۀ «کتب» برشمرده است .اما
کسی که معناهای کتاب در قترآن را بتا دقتت استقصتا و آنهتا را تقستیمبنتدی کترده محمدحستین
طباطبائی ،صاحب تفسیر المیزان ،است وی در ذیتل تفستیر آیتات  84تتا  12از ستورۀ انعتام تحتت
عنوان سخنی دربارۀ «معنای کتاب در قرآن» مطالبی آورده که خالصۀ آن چنین است:
«آنهه امروز از واژۀ "کتاب" در ذهن ما متبادر میشتود صتحیفههایی استت کته در آنهتا مطتالبی
ً
نوشته شده است .اما واژۀ "کتاب" میتواند معناهای دیگر داشته باشد .مثال هر آنهه ظترف ضتبط
یک سلسله حقایق و معانی باشد "کتاب" نامیده شود بدون آن کته خطتوط ،الفتاظ ،و کلمتات در آن
باشد» (این تقریر مربوط به آن سمانتیک مورد نظتر طباطبتائی استت کته وی در سراستر تفستیر
المیزان از آن پیروی میکند و در مقدمۀ آن تفسیر آن را توضیح داده است).
ً
معنای «کتاب» در قرآن در مواردی با آنهه به ذهن ما متبادر میشود کامال متفاوت است .بخشی
از مواردی که در آنها واژۀ کتاب برای غیر از ملفوظات و مخطوطات به کتار رفتته بته سته دستته
تقسیم میشود )9 :کتابهایی که بر پیامبران نازل شتده استت (از بتاب نمونته ،بقتره)392 :؛ )3
کتابهایی که اعمال فرد فرد بندگان ،از حسنات و سیئات ،در آنها ضبط میشود ،کتابهایی کته
اعمال امتها در آنها ضبط میشود ،کتابی که اعمال همۀ انسانها در آن ضبط میشتود (از بتاب
نمونه ،اسراء92 :؛ جاثیه)31-38 :؛  )2کتابهایی که تفصیالت نظام هستی و حوادث را ضتبط
میکند (از باب نمونه ،یون 19 :؛ آل عمران.)941 :
در هر سه دسته از این آیات بهکار بردن واژۀ «کتاب» از باب «توسع» است .واژۀ «کتاب» در همۀ
جمالت مخطوط است.
آن آیات به واقعیتهایی اشاره میکند که غیر از الفاظ و
ِ
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علی هذه التوسع ج ٰ
تعالی فی اطالق الکتاب ٰ
ری کالمه ٰ
او همانجا مینویسد« :و ٰ
علی طائفتة ِمتن
ِ
الملقی ٰ
ٰ
الی النبی» اینکه خداوند طائفهای از وحی القاشده بر پیامبر را کتاب نامیتده از بتاب
الوحی
توسع است.
این مقال جای پرداختن به تفصیالت بحث فوق نیست .فایدۀ این سخن مختصر کته در اینجتا
جلو چشمان کسی است که در عین حال که برای قرآن گونهای
آوردم کنار زدن یک حجاب بزرگ از ِ
ریشۀ الهی قائل است ،میخواهد با رورهای علمی در آن تحقیق کند یا آن را تفسیر کند .چنتین
کسی از مطالعۀ متن قرآن شروع میکند و در همان آغاز کار باید از «متن» یک تصور علمی داشته
کتاب نازل نامیتده و بنتا بتر
باشد .این پیشفهم یا پیشفر باطل و مانع تفسیر ،که قرآن خود را ِ
این الفاظ و جمالت و معانی آن انشاء و تألی خداوند است ،مانع تحقیق علمی و تفسیر قرآن استت
سوءفهم «معنای کتتاب در قترآن» پدیتد
و مطالب باال نشان میدهد که این مدعا بیش از هر چیز از
ِ
آمده است.

معنای انزال کتاب بر حضرت محمد(ص)
حال پرسش این است که در مواردی که تعبیر انزال و تنزیل کتاب بر پیامبر آمتده ،منظتور از انتزال
کتاب چه میتواند باشد؟
 .9محمدحسین طباطبائی در آن فراز از تفسیر المیزان که پیشتر از او نقل کردهام میگوید منظتور
کتاب نازلشده بر پیامبر ،طایفهای از وحی است کته بته او القتاء شتده استت .ایشتان توضتیح
از ِ
ً
نمیدهند که منظورشان از «طائفهای از وحی و القاء آن» دقیقا چیست .آیا مقصود این استت کته
مجموعهای از کلمات و جمالت مدون بر پیامبر القاء شده است یا معرفتهایی بدون قالتب کلمتات
و جمالت؟ و اینکه در هر دو صورت معنای القتاء چیستت؟ در هتر حتال ،ایتن پرستش کته روی آن
انگشت گذاشتهایم پرسشی است که نه تنها در علم تفسیر بلکه در عرفتان و فلستفه و کتالم استالمی
محل بحثها و مناقشههای فراوان قرار گرفته است .بر هیچ عارف و فیلسوف و متکلم و مفسری
ً
کامال روشن نیست که پیامبر اسالم از خداوند چه دریافت کترده استت و آن ارتبتاط چگونته بتوده
است؟ در این باب نه تنها وحدت نظر وجود ندارد بلکه سخن واضح کم گفته شده است.
 .3صاحب این قلم بر مبنای آنهه در مقاالت «قرائت نبوی از جهان» بته ویتوه در مقالتۀ  9و 91
آورده است 1بر این نظر است که :معنای نزول کتاب بر پیامبر اسالم در قرآن ،انکشاف مستمر یک
 .1رک :مجموعهمقاالت «قرائت نبوی از جهان» در وبسایت شخصی نویسنده.
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«زیستجهان وحیانی» بر پیامبر استالم استت کته وی در آن زیستتجهتان ،همتۀ موجتودات را
کلمات پایان ناپذیر خداوند (آیات خداوند) تجربه میکرده است و هستی چون یتک کتتاب الهتی
1
جلوی چشم درون او گشوده میشده است و او آن کتاب را میخوانده است.
در هر حال واژۀ «کتاب» و «انزال کتاب» در قرآن هیچ اشارهای به این مجموعۀ مخطتوط ّ
متدون
ً
که فعال در دسترس ماست و پ از نزول همۀ آیات به وجود آمده و قرآن نامیده میشود ندارد.
 .2پرسش سوم ما این بود که از نظر قرآن« ،کتاب» به چه کسی نازل شده است؟ به نظر میرستد
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
مخاطبان او .این مدعا در چگونگی فهم و تفسیر قرآن کنتونی راهتی جدیتد متیگشتاید و مستیر
هرمنوتیکی عقالنی ما را مشخص میکند.

 .1رک :مجموعهمقاالت «قرائت نبوی از جهان» در وبسایت شخصی نویسنده.

اهلیات تفهمی

1

پیامبران هم میفهمیدهاند
ترجیح میدهم کوشش معنایابانۀ خود را که قدمتی بیست ساله دارد «الهیات تفهمی» بنامم تتا
«الهیات تفسیری» .از شما خوانندگان گرامی میخواهم در نوشتهها و گفتههای صاحب ایتن قلتم
هر جا به تعبیر «الهیات تفسیری» برخوردهاید آن را به «الهیات تفهمی» تغییر دهید.
تفسیر انواع گوناگون تفهمی و غیرتفهمی دارد و آنهه من در کوششهای علمیام با دقت و تأمتل
فراوان آن را تعقیب میکنم ،نوع تفهمی آن است و بنا بتر ایتن بترای پیشتگیری از هرگونته ستوءفهم و
برداشت نادرست ،صواب این است که همه جا و بدون استثنا «الهیات تفهمی» را به کار برم و چنتین
خواهم کرد.
در الهیات تفهمی خدا «معنای معناها»ست و من گاهی بهصورت اجمال و گاهی بتهصتورت
تفصیل این موضوع را شرح کردهام ،از جمله در گفتوگویی با من که با عنتوان «در جستتوجوی
2
معنای معناها» منتشر شده است.

 .1تاریخ نشر اینترنتی :پنجشنبه  99تیر .9214
 .2رک :در بخش گفتوگوهای همین کتاب.
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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 فعال در دسترس ماست آنهته را کته آنتان بتا
مخاطبان خود در میان گذاشتهاند و آنها را به تأمل در آن دعوت کردهانتد از جتن و ستنخ امتور
فهمیدنی (تفهمی) بوده است.
در مقاالت یک و چهارده و پانزده «قرائت نبوی از جهان» ایتن موضتوع را در ارتبتاط بتا نبتوت و
رسالت پیامبر اسالم(ص) بهتفصیل شرح دادهام .انسانها تنها در مواردی میتواننتد دیگتران را بته
فهمیتتدن یتتک موضتتوع دعتتوت کننتتد کتته نخستتت ختتود آن موضتتوع را فهمیتتده باشتتند .تنهتتا
«فهمیدهشدهها» هستند که ممکن است از سوی انسانهای دیگر هم فهمیده شتوند .اگتر کستی بته
حقیقتهایی غیتر از حقیقتهتای تفهمتی رستیده باشتد نمیتوانتد از دیگتران بخواهتد آن حقیقتت
غیرتفهمی را فهم کنند .فهم پسین همیشه از فهم پیشین سیراب میشود .پیامبران و رسوالن چون بته
فهم امور فهمیدهشدنی دعوت کردهاند الجرم آنها خود فهمی از آن داشتتهانتد .بتدین ترتیتب ،در
الهیات تفهمی معنای نبوت و رسالت جز این نیست که پیامبران و رسوالن انسانهایی بودهانتد کته
از مخاطبان خود خواستهاند آنهه را که آنها فهمیدهاند آن مخاطبان هم بفهمنتد .اینکته در تجربتۀ
پیامبران و رسوالن از یک امداد الهی (وحی) سخن به میان آمده که تفهم آنها را ممکن میساخته
ویا اینکه آنها حاالت معنوی ویوهای داشتهاند اصل این مطلب را که آنهه آنها بته دیگتران عرضته
میکردند خود آن را میفهمیدهاند ،تغییر نمیدهد.
نزاع الهیات تفهمی با الهیات جزمیتگرا ،بهویوه الهیات فقیهان ،در این استت کته متفهمتان
میگویند چون آنهه را پیامبر اسالم به مخاطبان خود عرضه کرده به شهادت متن قرآن از جتن و
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.
حال اگر قرار بر این است که مخاطبان آن پیامبر در عصر حاضر فهمیدهشدههای او را ،کته در
قرآن و حدیث آمده ،بفهمند ،هیچ گریزی از این نیست که آنهه را که در عصر حاضر دربارۀ فهم و
شدن آن در میان فیلسوفان مطرح است مد نظر قترار دهنتد و ایتن آن تحتول
تفهم و چگونه ممکن ِ
بزرگ است که باید در جهان اسالم اتفاق بیفتد ،اما متأسفانه علمای رسمی دین و بهویتوه فقیهتان
با بهکارگیری تمام قدرت و امکانات سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی خود از وقوع آن تحتول اساستی
جلوگیری میکنند ،چه خود از آن آ گاه باشتند چته نته .آنهتا کوشتش میکننتد بتا یتک سلستله
خطیتر زیستتن مستلمانان در جهتان حاضتر را
وصلهپینههای فقهی و ِافتائی پارهای از مشتکالت
ِ
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حل و فصل کنند ،اما اینها ره به جایی نخواهد برد و من بیم آن دارم کته در آینتدهای نته چنتدان دور
مسلمانان کشورهای اسالمی در گردابها و پیچ و خمهای پر تالطم زیستن در جهان مدرن غترق
شوند.
خانه از پایبست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است

طبیعت «فهم» پیروی میکند ،نه از حجت شرعی
تفهم از
ِ
چون هر فهمی بنا بر طبیعت خود قائمبهذات و سیال است و نقد هتر فهمتی بخشتی از ختود
فهم است« ،تفهم» امری اختیاری و دور از هرگونه اجبار است .فهتم هتیچ کت نمیتوانتد بترای
ک دیگری حجت (غیر قابل عبور و غیر قابل نقد) بهشمار آید .اگر کسانی برای فهم پتارهای از
آدمیان حجیت قائل شوند و آن را غیر قابل نقد و غیر قابل عبور اعتالم کننتد ،راه فهتم دیگتران را
مسدود کردهاند و به تقلید فراخواندهاند و فرمان را به جتای فهتم نشتاندهانتد و بتدون تردیتد بتذر
خشونت و زورگوئی کاشتهاند.
فهم اخالقی از ارادۀ خداوند ،که به احکام مربوط است ،بخشی از فهم «هستی ختدا استت»
میباشد .در این بخش هم فهم قائمبهذات و سیال است و در این بخش هم صتاحب هتیچ فهمتی
نمیتواند ادعا کند که فهم او بر دیگران حجت است و کسی نمیتواند از آن عبور کند.
فقیهان اسالم از آغاز تاکنون با تأسی حجیتهای گوناگون شرعی از ظتواهر کتتاب و ستنت
گرفته تا سایر موارد ،که در کتابهای اصولی آنها را باب حجج خواندهاند ،راه تفهم «هستی ختدا
است» را در باب احکام بر روی مسلمانان مسدود کردهاند .در ایجاد این انسداد هیچ فرقتی میتان
فقیهان شیعه و سنی نیست .در عصر حاضر که آثار زیانبار حجیتتراشیهای گذشتگان ما بتیش
از پیش آشکار شده و به بحران دینی در جهان اسالم انجامیده ،وقت آن رسیده که ایتن انستداد بته
«انفتاح» مبدل شود و تفهم اخالقی مستمر از ارادۀ خداوند جای استنباط احکام شرعی از کتتاب
و سنت (حتی در مدل اجتهاد در زمان و مکان که راهحل اساسی بترای مشتکالت جهتان استالم
نیست) را بگیرد.
تعهد ما به دین و دینداری جز تعهد ما به همین تفهم مستمر از «هستی خدا استت» در مقتام
نظر و مقام عمل نیست .تفهم مستمر غیر از تعبد مستمر است .آنهته بتا نتوآوری در بتاب دیتن و
دینداری منافات دارد ،تعبد مستمر است نه تفهم مستمر .اشکاالت ناشی از تعبتد مستتمر نتیجتۀ
حجیتتراشیهای گذشتگان است که بیش از آنهه مبنای علمی داشتته باشتد مبنتای سیاستی و
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حفظ هویتهای فرقهای داشته است .تفهم مستمر بتا نوآوریهتایی کته از طبیعتت استتمراری و
تجددطلبانۀ فهم ناشی میشود نه تنها سازگار استت بلکته از آنهتا تغذیته میکنتد و بتدون آنهتا
منجمد میگردد و نابود میشود .در نظر صاحب این قلتم هتر آنهته بتهعنتوان نتوآوری در دیتن و
دینداری قابل دفاع است مربوط به همین تفهم مستمر است که هیچ ضرورت نتدارد آن را تحتت
عنوان پارهای از تعبیرات محتل نتزاع بگنجتانیم و ستپ در انستجام و عتدم انستجام معنتایی آن
تعبیرات با یکدیگر به مجادله مشغول شویم.
ً
شکی در این نیست که تأسی اصول در مقام تفسیر متون ،خصوصتا متتون حقتوقی یکتی از
مقبوالت و مسلمات دانش هرمنوتیک است .اما این تأسی اصول که امری عقلی است بتا تأستی
حجیتهای شرعی که فقیهان و اصولیون بدان میپردازند از زمین تا آسمان متفاوت است.

1

تفسری اخالقی از ارادۀ خداوند
پیش از این ،نوشتهام که محمد(ص) به یتک تفستیر اخالقتی از ارادۀ خداونتد بتر مبنتای درک از
اخالق در عصر خود رسیده بود و اوامر و نواهی قرآن بایدها و نبایدهایی هستند که در کالم قرآنتی
ً
آن پیامبر ،بر مبنای این تفسیر اخالقی پدید آمدهاند ویا مستقیما به خداوند نسبت داده شدهاند.
این سخن قدمت ده ساله دارد و آن را اولین بار سال  9281بتا تفصتیل بیشتتر و آوردن مثالهتای
متعدد از قرآن در مقالۀ اول از مقاالت «قرائت نبوی از جهان» منتشر کردهام 2.در اینجا بخشتی از
آن مقاله را جلو چشمان خوانندگان گرامتی قترار متیدهم ،باشتد کته خوانتدن دقیتق آن بته بهتتر
مفهومشدن این موضوع که در قرآن یک تفسیر اخالقی از ارادۀ خداوند وجتود دارد یتاری رستاند.
اضافه میکنم که پیروی از دین محمد(ص) یعنی مسلمانزیستن در عصر حاضر همین استت کته
مسلمانان آنهه را در روزگار معاصر به ارادۀ تشتریعی خداونتد نستبت میدهنتد بتر مبنتای تفستیر
اخالقی از ارادۀ خداوند ،که با درک انسان امروز از اخالق سازگار است ،استوار ستازند و آنهته را
در عصر حاضر خالف اخالق بهشمار میرود به خداوند نسبت ندهند ،گرچه در متون دینی مجتاز
یا حتی واجب شمرده شده باشند .این جرئت و جسارت از تفطن به این نکتته ناشتی میشتود کته

 .1تاریخ نشر اینترنتی :چهارشنبه  31خرداد .9214
 .2رک :مقاالت پانزدهگانۀ «قرائت نبوی از جهان» در وبسایت شخصی نویسنده.
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درک و فهم اخالقی انسانها در عصرهای متفاوت فرق میکند و مالک تفسیر اخالقی انستان از
ارادۀ خداوند در هر عصر ،درک و فهم او از اخالق در همان عصر است.
***
قرائت نبوی از واقعیات اجتماعی :در اینجا باید این موضوع مهم را هم مطرح کنم .کته عتالوه بتر
پدیدههای طبیعی و سرنوشت و سرگذشت انسان و تاریخ اقوام ،متن قترآن یتک تجربتۀ فهمتی ت
تفسیری نبوی هم از زندگی اجتماعی مردم حجاز بیان میکنتد و اصتول اخالقتی و احکتام دینتی
(عبادی و معامالتی) قرآن محصول همین تجربه است .خدا در متن و بطن واقعیات اجتماعی هم
با انسان در حال تعامل است .آنگونه زندگی اجتماعی که با ارادۀ فعال خدا در بطن و متن جامعته
سرانجام زندگی انستان حتتی
هماهن نیست زندگی نامطلوب فهمیده میشود .چون سرنوشت و
ِ
در بطتتن و متتتن واقعیتتات و تحتتوالت اجتمتتاعی مقهتتور ارادۀ خداستتت ،پ ت بایتتد «واقعیتتات
اجتماعی» با آن سازگار شوند .اینجاست کته قرائتت نبتوی از متردم حجتاز میخواهتد واقعیتات
اجتماعی ت چه مربوط به عبادات و چه مربوط به معامالت تت خود را تغییر دهند .این تغییر باید بتر
مبنای توحید در عبادات ،مراعات تقوا ،عدالت ،احسان ،انصاف ،ایثار ،معروف ،خیرّ ،بر ،عفتو و
مانند اینها ،که سازگار با فعالیت علیاالطالق خدا در جهان هستند ،و اجتنتاب از فستق ،ظلتم،
منکر ،شر ،اعتداء و مانند اینها ،که با آن ناستازگارند ،بایتد انجتام شتود .درحقیقتت از انستانها
خواسته میشود نه تنها در مقام نگاه به جهان و تفسیر آن بلکه در مقام عمل در جهتان هتم تستلیم
فاعلیت مطلق خداوند شوند .عنوان جامع اینگونه زندگی کتردن در قترآن «عبودیتت» استت .در
اجتماعی موجود مصداق ظلتم ،شتر ،اعتتداء ،فستق و ...فهمیتده
قرآن بسیاری از اعمال و روابط
ِ
میشود و از آنها نهی میشود و به جای آنها روابط و اعمال دیگری که مصداق عتدالت ،احستان،
ً
انصاف و مانند آن هستند پیشنهاد و به آن امر میشود .تقریبا در تمام مواردی که حکمتی مربتوط بته
روابط انسانی و واقعیات اجتماعی در قرآن آمده بهگونهای تعلیل اخالقی دارد که آن تعلیل بته اصتول
اخالقی یادشده مربوط است .قرائت نبتوی ایتن استت کته اگتر ایتن ارتباطتات و نرمهتا از صتورت
ً
غیراخالقی به صورت اخالقی ،مثال از صورت ظالمانه بته صتورت عادالنته درآیتد ،از ارادۀ خداونتد
تبعیت شده است.
تمام احکام مربوط به عبادات و معامالت در قرآن از این موضع صادر شده و بر فهمی تفستیری از
روابط و واقعیات اجتماعی سازگار و ناسازگار با ارادۀ خدا مبتنی شده است.
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آنهه در این باب مهم و راهگشاست توجهکردن به این نکتتۀ اساستی میباشتد کته داوری دربتارۀ
روابط موجود انسانها با یکدیگر یا با خدا همیشه در یک جامعۀ مشخص و معین (و در مورد متا
ً
جامعۀ حجاز) میتواند معنا پیدا کند و همیشه یک ماهیت فهمی ت تفستیری دارد .متثال یتک گونته
عبادت معین رایج در جامعۀ شرکآمیز دیده میشود و به تغییر آن بهصورت توحیدی دعوت میشتود،
ً
یا مثال یک رابطۀ معین انسانی آن جامعه ،مانند نظتام ختانوادۀ ظالمانته ،دیتده میشتود و از آن نهتی
میشود و به عادالنه شدن آن دعوت میشود.این قضاوتها دربارۀ ظالمانهبودن با عادالنهبودن ناظر
به واقعیت اجتماعی مشخص در جامعهای معیناند و میخواهند تکلیت آنهتا را مشتخص کننتد.
این قضاوتها مانند قضاوت قاضی در دادگاه است که ناظر به حادثۀ معینی استت کته در زمتان و
مکان معین انجام شده است .همانطور که قضاوت قاضی در ایتن متوارد بتر استاس تفستیر او از
قانون انجام میشود ،ظالمانهخواندن یا عادالنهخواندن رابطۀ اجتماعی معینی هم در یتک جامعته
بر یک تفسیر از ظلم و عدالت مبتنی میشود و تنها تکلی آن متوارد معتین را در آن جامعتۀ متورد
نظر مشخص میکند و حداکثر هر مورد دیگری را که با تمام مشخصات مانند آن متورد اول باشتد
شامل میشود و نه بیشتر .پیشنهاد یک «باید» در روابط انسانی یا رابطۀ انسان با خدا همیشته در
مقابل یک «آنهه هست» قرار دارد« .باید» میخواهد آنهه هست را تغییر دهد و معطوف به یک
واقعیت مشخص است .پیشنهاد یک «باید» اجتماعی به جتای یتک «استت» اجتمتاعی ممکتن
ً
نمیشود مگر در شرایط تاریخی معین؛ یعنی مثال تفسیر اوضاع و احوال معتین اجتمتاعی بته ظلتم و
جانشینکردن وضعیت معین دیگر اجتماعی به جای آن ،که بهعنوان عدل تفستیر شتده استت .همتۀ
این داوریها ماهیت فهمی ت تفسیری دارد .در اینجا به قسمتی از این موارد در قرآن بتهعنتوان نمونته
اشاره میکنم.
احکام قصتاص در آیتات  918و  911از ستورۀ بقتره بتر مبنتای فهمتی ت تفستیری از «عفتو»
«معروف»« ،احسان»« ،اعتداء» و «حیات» و تعیین مصداق برای آنها تنظیم شده است .پت
وصیت اموال قرار دارد که بر مبنای فهمی تفسیری از «خیر» و
از این آیات ،آیات مربوط به احکام
ِ
«معروف» و «تقوی» و «اثم» و اصالح میان مردم و تعیین مصداق آنها تنظیم شده استت .آیتات
 33تا  43سورۀ بقره ،که در آنها احکام آمیزر جنسی ،نکاح ،نفقۀ همسر و اوالد ،و طالق بیتان
شده ،بر مبنای فهمی تفسیری از «توبه»« ،پاکیزهخویی»« ،تقوا»« ،اصالح میان متردم»« ،حتق
یک انسان دربرابر انسان دیگر»« ،معروف»« ،احسان»« ،مراعات حدود خدا»« ،ظلم به نفت
نکردن»« ،تراضی دو طرفه»« ،وعظ»« ،عمل خالصتر و پاکتر»« ،ضرر نرساندن به دیگری»،
«مشاوره با یکدیگر»« ،تقوا»« ،عفو» و مانند اینها بیان شده است و ایتن احکتام مصتداق ایتن
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فضایل بهشمار آمده است .در آیات  318تا  ،382که احکام ربا ،قتر  ،و شتهادت بیتان شتده،
این احکام بر مبنای فهمی ت تفستیری از «عتدالت»« ،تقتوی»« ،انتختاب شتاهد بتا رضتایت»،
«قسط»« ،استواری شهادت» اجتناب از ضرر رساندن به دیگری و بیان مصداق بر آنها تنظیم شده
است .در آیات اول تا ششم سورۀ مائده ،که احکام متفتاوتی دربتارۀ «عقتود» ،متأکوالت حترام و
حالل ،و روابط جنسی زن و مرد آمده ،همتۀ آنهتا فهمتی تفستیری از «وفتا بته پیمتان»« ،عتدم
اعتداء»« ،تعاون بر تقوا» و «عدم تعاون بتر اثتم و عتدوان»« ،اجتنتاب»« ،فستق»« ،نعمتت»،
ّ
دار» زنان با مردان« ،محصتنین
«اضطرار در مخمصه»« ،طیبات»« ،روابط جنسی پاکیزه و حریم ِ
و محصنات» تنظیم شده است .در آیات  311تا  382ستورۀ بقتره حکتم تحتریم ربتا بتر فهمتی ت
تفسیری از «شیطانزدگی»« ،نفی تشبیه ربا به بیع»« ،تقوا»« ،ظلمنکردن و مظلوم واقع نشتدن»،
«در تنگدستی بدهکار به او فشار نیاوردن» ،و مانند اینها تنظیم شده و مصداق بیان شتده استت.
در آیات مربوط به قتال (جن ) که در سورههای مختل قترآن دیتده میشتود ،احکتام قتتال بتر
فهمی تفسیری از «عدم اعتداء» « ِسلم» (صلح) «جن تا از میان رفتن فتنه» و ...تنظتیم شتده
است .شاید سبب اینکه همۀ این احکام «حکم» نامیده شده همین است که همتۀ اینهتا ماهیتت
ً
قضاوت در موارد معین داشته است« .حکم» کلمهای است کته عمتدتا در قضتاوت بتهکتار بترده
میشود .در این صورت معنای «و من لم یحکم ِبما انزل الله» هم روشن میشود.
اینها شاهدهای واضحی برای این مدعاست که احکتام شترعی قترآن بتر فهمتی ت تفستیری از
واقعیات و روابط موجود اجتماعی جامعۀ حجاز و بر روابط عبادی انسانها با خدا در آن جامعته
مبتنی بوده و هدف آن تفسیر واقعیات اجتماعی به صورتی که با ارادۀ خدا سازگار باشد بوده است.
ً
صدور این احکام اصال به معنای وضع احکام برای همۀ جامعتهها و همتۀ عصترها نبتوده استت.
اینکه در قرن نخستین استالم مستلمانان علتم فقته را بته وجتود آوردنتد و بتا آن نیازهتای ختود و
حکومتشان را برطرف کردند بهکلی مطلب دیگری است .از متتن قترآن تنهتا آن مقتدار بته دستت
میآید که توضیح دادیم.

1

از کمند هرمنوتیک منیوتان فرار رکد
2
یکی از کتابهای سودمند که در چند ماهۀ اخیر خواندهام کتاب فقه و سیاست در ایدران معاصدر
است .نویسندۀ محترم کتاب ،که به بحثهای جدی ارتباط فقه و سیاست پرداخته است ،در یکی
از فصلهای کتاب نظریهای را به نام «خطابات قانونیه» مطرح کترده و از آن دفتاع نمتوده استت.
صاحب این قلم آن نظریه را که به مشغلههای فکتر او نیتز مربتوط استت ،صتواب و قابتل دفتاع
نمیداند و مایل است خوانندگان را از نقد خود بر آن نظریه آ گاه سازد.
تقریتتر نظریتته :نویستتنده کتتتاب در مقتتام طتترح نظریتتهای بتتا عنتتوان «خطابتتات قانونیتته» چنتتین
آورده است:
«خطابات قانونی» بهکلی از راهحلهای ابتداعی امتام خمینتی استت کته در پاستخ بته شتبههای
در دانش اصول فقه در ذیل «بحث ضد» طرح شده است« ...امام خمینی به اقتفای تجربۀ تقنتین در
مجال قانونگذاری عرفی و مدرن خطابات شرعی را به دو گونۀ عمتده تقستیم میکنتد ،خطابتات
شخصی و خطابات قانونی ...خطابات قانونی خطابات شارع به عناوین عام و موضوع کلی استت.
این نوع خطاب ،متکفل بیان احکام برای جمیع مکلفین استت و موضتوعی بترای تکلیت شخصتی
 .1تاریخ نشر اینترنتی 5 :دی .1191
 .2نوشتۀ داود فیرحی ،تهران ،نشر نی.1191 ،
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نیست .به همین لحاظ هم به زمان ،مکان یا افراد و صن خاصی محتدود و مقیتد نیستت .هتدف از
خطابات قانونی نه تحریک همۀ مخاطبین و مکلفین ،بلکه غر شارع یتا قتانونگتذار صترف ارادۀ
تحقق فعل /ترک یک امر در جامعه و اجتماع مکلفین است … .مطابق ایتن تحلیتل ،قانونگتذاری
در شریعت و مجال مقننۀ عرفی منطق واحدی دارند و آن هتم عبتارت استت از جعتل حکتم بتر
عناوین و موضوعات تا اینکه همگان ،اعم از حاضر و غائب به فر اطالع و فقدان عذر متعارف
بدان عمل نمایند…
برختی نویستتندگان ،مبنتای امتتام خمینتتی دربتارۀ خطابتتات قتانونی را تلختتیص کتتردهانتد کتته بتتا
اندکی تصرف به آن اشاره میکنیم:
 .1شارع در خطاب و گفتوگو با مردم مسلک عقال را دارد؛
 .2چون خطابات شرعی از این مقولته استت تتابع همتان قواعتدی استت کته در مستلک عقتال
دیده میشود؛
 .1عقال در وضع قتوانین موضتوعه مستلک خاصتی دارنتد کته خطابتات قانونیته متینامنتد ،در
ایتتن حتتوزه از طریقتتۀ متعتتارف در خطابتتات عتتادی و روزمتتره فاصتتله میگیرنتتد و آن را بتته
حاشیه میرانند؛
 .1مراد از خطابات قانونیه این است که عقال در عرف تدوین و وضع قانون افراد را مخاطب قترار
نمیدهند بلکه خطابشان متوجه جمیع شهروندان است؛
 .9به نظر امام خمینی ،خطابهای الهی از سنخ خطابهای قانونی است.
به هر حال ،اساس این نظریه تحلیل ماهیت تشریع در احکام شرعی بر مبنای ستاختار حتاکم بتر
قوانین اجتماعی و عرفی است .نامگذاری این نظریه به خطابات قانونی ،نیز به همین دلیل است و
ناظر به همسانی شاکلۀ خطابهای شرعی و عرف جوامع امروز در وضع قانون موضوعه است...
معنای این تحول این است که شریعت نه در مقابل قانون ،بلکه قسمی از قتانون استت ...نتیجته
آنکه قانون قانون است و لوازم و الزامات خاص خود را دارد ،اما همتین قتانون بته اعتبتار منشتأ و
خاستگاه به دو قسم تقسیم میشود؛ قانون شرعی و قانون موضوعه .با ایتن تأکیتد کته تفتاوت در
منشأ جعل (یعنی الهی یا بشری بودن) قانون تتأثیری در مختصتات هندستی آن نتدارد .در نتیجته
تأمل در قوانین موضوعه ،راهی برای درک قوانین شرعی نیز میگشاید.
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نویسندۀ کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر پ از تحلیل فوق چند نکته را بیان میکند و ضتمن
آن بیتتان چنتتین مینویستتد« :نکتتۀ دوم هتتم عبتتور از کمنتتد شتتبهات هرمنوتیتتک یتتا تحلیلهتتای
هرمنوتیکی در باب احتمال اختصاص تکالی شرعی به زمتان صتدور و عصتر بعثتت استت .در
تئوری خطابات قانونی ،احکام شریعت نیز مانند قتوانین موضتوعه استت ،همهنانکته در قتوانین
موضوعه بین قانون مصوب و زمینههای تصویب آن تفکیک میاندازند؛ قوانین شترعی نیتز چنتین
حالتی دارد .توضیح آنکه همواره یک قانون موضوعه در زمینتۀ تتاریخی ختاص طترح و تصتویب
میشود .اما به محض تصویب ،برای همیشه ارتباط آن بتا زمینتۀ تتاریخی قطتع شتده ،هتمزمتان
برای شهروندان ،مجریان ،و قضات تا زمتانی کته قتانون استت الزماالجراستت .احکتام شترعی
ً
و خطابات عامۀ شریعت نیز تا زمانی که خود شارع صریحا نسخ نکرده باشد ،حکم قانون الزامتی
را دارد و تاریخمندی صدور یک حکتم شترعی منافتاتی بتا التزام دائتم آن در غیتر زمینتۀ تتاریخ و
ّ
جغرافیای تشریع نخواهد داشت .بدین سان خطابات عامۀ شرعی مثل «یا أیهتا التذین آمنتوا» از
زمینۀ تاریخی خود فراتر میرود و شامل همۀ مؤمنان در هر جغرافیا و تاریخ است .اما حجیت ایتن
1
خطابها در هر زمان و مکان مشروط به اطالع از حکم شرعی توانایی و غیره است».
نقد نظریته :نظریتۀ خطابتات قانونیته را ،آنگونته کته در ستخن فتوق تقریتر شتده ،از منظرهتای
گوناگون میتوان نقد کرد ،اما مهمتترین نقتد آن ایتن استت کته معنتا و قلمترو ختار از تتاریخ و
جغرافیای تشریع ،در احکام شریعت تت آنگونه که فقیهان تقریر میکنند تت با معنا و قلمرو ختار
ً
از تاریخ و جغرافیای تشریع ،در قانونگذاری مجال قانونگتذاری (پارلمانهتا) کتامال متفتاوت
است .وقتی فقیهان میگویند حکتم شترعی در ختار از زمینتۀ تتاریخ و جغرافیتای تشتریع نیتز
الزامآور است ،منظورشان این است که آن حکم در همۀ زمانها و مکانها ،یعنی در همۀ مجتمعها
و جامعههایی که در سراسر کرۀ زمین پ از تشریع آن حکتم پدیتد میآینتد (و بته قتول نویستنده
در هر جغرافیا و هر تاریخ) ،با شرط اطالع افراد انسان از آن حکم و توانتایی عمتل بته آن التزامآور
ً
است .اما در قانونگذاریهای عقال و خصوصا در پارلمانهتا هتیچگتاه معنتا و قلمترو ختار از
جغرافیا و تاریخ تشریع آن نبوده و نیست که فقیهان میگویند و نمیتوانسته آن باشتد .قانونهتایی
که پارلمانها وضع میکنند همیشه محدود و منحصر به تاریخ و جغرافیای یتک کشتور و جامعتۀ
معین و مشخص است و آنها تنها در آن محدوده و قلمرو الزامی هستند و اطالق زمانی یا مکتانی
که شامل سراسر کرۀ زمین بشود ندارند و ممکتن نیستت داشتته باشتند .مجتال قتانونگتذاری
 .1همان.111-120 ،
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هیچگاه قانون را برای همتۀ زمانهتا و مکانهتا و همتۀ مجتمعهتا و جامعتهها و کشتورها وضتع
نمیکنند و قوانین موضوعۀ آنها در همۀ عصرها و مکانها الزامآور به حساب نمیآید .در تعریت
قانون گفتهاند یکی از شرطهای قانون بودن آن است که همراه با ضمانت اجرا باشتد و ایتن شترط
تنها در جامعهای معین و مشخص که سرزمین معین و حکومت معتین دارد قابتل تحقتق استت.
پارلمانها حق قانونگذاری را از قانون اساسی میگیرند و قانون اساسی همیشه قانون اساسی این
کشور یا آن کشور معین است .اگر یک پارلمان قانون وضع کند و آنگاه بگوید این قتانون بایتد در
همۀ کشورهای روی زمین اجرا شود ،عقال این کار را لغو و بیاثر به شتمار میآورنتد .اگتر منظتور
قانونگذاری ِصرف تحقق یک فعل یا ترک است تت چنانکه نویسنده میگوید تت تحقق فعل یتا تترک
در جامعه و سرزمینی معین منظور است نه در سراسر کرۀ زمتین .قتانونگتذاری گونتهای فعالیتت
زبانی است که قاعدههای خود را دارد و اگر آن قاعتدههتا مراعتات نشتود قتانونگتذاری محقتق
نمیشود .سعه و ضیق قلمرو قانون محصول این فعالیت زبانی است و نه چیز دیگر.
مقتضای تحلیل فوق این است که اگر قرار باشد ماهیت اوامر و نواهی شرعی اجتماعی خطابهایی
ً
از نوع خطابات قانونیۀ پارلمانها تلقی شود ،در این صورت آنها قطعا محدود به جغرافیا و تتاریخ
جامعه و مجتمع معین میشوند و در عصر حاضر باید تاریخی تفستیر شتوند (هرمنوتیتک) و اگتر
آنها از نوع خطابات قانونیه نیستند ،علمای اصول و فقیهان باید معین کنند که بتا استتناد بته چته
مبنایی تمام مکلفین روی زمین را در همۀ عصرها به آن فعلهتا یتا ترکهتا ،کته از اوامتر و نتواهی
شرعی برمیآید ،مکل میدانند؟!

1

چرا دوران عمل اصول واجتهاد فقهی سپری شهد است؟
 .1در دوران حیات پیامبر اسالم(ص) ،همۀ ضوابط و احکام زندگی آیینی و اجتماعی پیروان او بتا
ً
امضاء ویا تأسی او معین میشد ،اما پ از رحلت او جماعتی از علمای امت ،که بعدا فقیهتان
نامیده شدند ،به اجتهاد فقهی پرداختند تا در سه قلمرو «عبادات»« ،معتامالت» ،و «سیاستات»
ضوابط و حکمهایی جدید از کتاب و سنت استنباط کنند و از این طریق ادامتۀ حیتات اجتمتاعی
مسلمانان را به عنوان «امت اسالمی» ممکن سازند .این جماعت ،کته بهتتدریج بتر تعتداد آنهتا
ً
اضافه میشد ،در قرون آغازین اسالم تقریبا در همۀ قلمروهای زنتدگی آیینتی ویتا «اجتمتاعی»،
«سیاسی» ،و «اقتصادی» مسلمانان تکلی همۀ مستائل را روشتن میکردنتد .همتواره ،گستترۀ
ً
فتواهای فقهی آنان تقریبا به انتدازۀ گستترۀ زنتدگی فتردی و اجتمتاعی مستلمانان در آن قرنهتا و
متناظر با آنها بود .فتاوا و احکام ،که از مفتیها و قاضیها صادر میشد و بهوستیلۀ محتستبان و
ً
سایر عوامل اجرایی خلفا به اجرا درمیآمد ،تقریبا همتۀ ابعتاد زنتدگی اجتمتاعی و آئینتی امتت را
پوشش میداد و چندان چیزی از محدودۀ نظری و عملی آنها بیرون نمیماند.
در آن وضعیت تاریخی ،آنهه هم تکلی مفتی و هم تکلی قاضی و محتسب و هم تکلی سلطان
و هم تکلی های آیینی هر فرد مسلمان را معین میکرد علم فقه بود که متکفل بیان احکام شرعی ت
 .1تاریخ نشر اینترنتی 21 :بهمن .1191
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الهی شده بود .این فقیهان بودند که همۀ احکام شرعی را ،کته امتت استالمی بترای بقتاء و ادامتۀ
حیات الزم داشت ،مستقیم یا نامستقیم از کتاب یا ستنت استتنباط میکردنتد .بته قتول ابوحامتد
غزالی (قرن پنجم هجری) در احیاء علوم الددی  ،فقیهتان همتواره بترای ستلطان قتانون درستت
میکردند.
 .2در قرون دوم و سوم هجری ،که تئوریسازی های مسلمانان در قلمروهتای گونتاگون نظتری و
عملی پدیدار گشت و رو به توسعه نهاد ،برای توجیه و تتثبیت استنباطات فقیهان نیز یتک تئتوری
کالمی ت فلسفی ساخته و پرداخته شد که آن را میتوان در دو اصل چنین بیان کرد:
افعال عباد» (افعال بندگان خدا) در زندگی فتردی
ال ) خداوند چون به مصالح و مفاسد واقعی « ِ
و اجتماعی عالم است به مقتضای حکمت و قدرت خود برای هر کدام از افعال عباد کته در همتۀ
عصرها و همۀ مکانها از آنان صادر میشود یک حکم واقعی مقرر فرموده است تا بندگان خدا بته
مقتضای آنها آن افعال را ،که مصلحت واقعی دارد ،به جای آورند و آنهته را مفستدۀ واقعتی دارد
ً
ترک کنند .تا هم مصلحت دنیوی آنان تأمین شتود ،هتم بته ستعادت اختروی برستند (آنهته بعتدا
سعادت دنیا و آخرت نامیده شد) .بر هر فرد مکل واجب است پیش از هر اقدام به فحص حکتم
(جستوجوی حکم الهی) بپردازد.
ب) طریق آ گاه شدن از احکام واقعی خداوند مراجعه به کتاب (قرآن) و سنت نبوی استت و بایتد
1
آنها را از این دو منبع که حجت خداوند بر انسانها هستند استنباط کرد.
 .1استفاده از این تتئوری کالمی ت فلسفی نیازمند این بتود کته بترای استتنباط احکتام از کتتاب و
سنت یک رور قابل قبول و قابل دفاع ابداع شود .این رور بهتدریج در میان مسلمانان اقتباس
و ابداع شد و سامان یافت و علم اصتول نامیتده شتد .فقیهتان گفتنتد ایتن علتم در واقتع منطتق
استنباط(اجتهاد فقهی) است .این دانش معین میکرد که بر اساس کدام ضوابط و رورها باید به
استنباط احکام از کتاب و سنت پرداخت.
ً
 .1در سراسر تاریخ اسالم ،تقریبا در همۀ سترزمینهای استالمی ،فقیهتان موفتق شتده بودنتد بتا
تمسک به علم اصول و استتنباط احکتام از کتتاب و ستنت کته آن را «اجتهتاد فقهتی» نامیدنتد،
نیازهای قانونی /حقوقی جوامع اسالمی را که بهتدریج پیش میآمد برآورده کننتد .ایتن موفقیتت
 .1همۀ مباحث کتابهای گوناگون علم اصول بر اساس مسلم گرفته شدن این تتئوری و ضرورت پیروی از آن نوشته شتده
است.
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عملی صواب بودن استناد به آن تئوری کالمتی فلستفی را در میتان امتت همتواره تأییتد میکترد و
فقیهان همواره میتوانستند نشان دهند که اجتهاد فقهی آنان با کارآمدی تمام مثمر ثمتر میشتود و
در همۀ موارد احکام خدا را در دستترس مکلفتان قترار میدهتد و همته نیازهتای آنتان را برطترف
میسازد .در این وضعیت موفقیتآمیز ،دلیل ویا علتی که موجب تردید در صواب بودن استتناد بته
آن تئوری و استفاده از علم اصول برای بهرهبرداری از آن تئوری باشد دیده نمیشد .ائمۀ چهارگانتۀ
فقه اهل سنت و امامان شیعه هم تابع همین تئوری بودند که مقتضتای زیستتن آنهتا در آن عصتر
بود .قرنها بدین منوال سپری شد ،تا اینکه رویارویی مسلمانان با تمدن جدید اروپایی آغتاز شتد.
در این رویارویی پارهای از مسائل و موضوعات حقوقی و قانونی جدید در زندگی مسلمانان پدیتد
آمد که «مسائل مستحدثه» نتام گرفتت ،ماننتد بیمته ،تلقتیح مصتنوعی ،مالکیتت دولتتی ،و ،در
دهههای اخیر ،وجوب مبارزه با طاغوت و وجوب اقامۀ حکومت شرعی و امثال آنها که فقیهتان
دربارۀ آنها نیز به استنباطهایی پرداختند و به زعم خود باز هم به صحت تئوری کالمی ت فلستفی
خود مهر تأیید زدند .در نهضت مشروطه هم پارهای استنباطات جدید فقهی صورت گرفت.
مستائل توضتیح المستائلهای مراجتع تتتقلید بتهخوبی نشتان
 .9بررسی ابواب کتابهای فقه و
ِ
میدهد که قلمرو استنباط احکام از کتاب و سنت و تواناییهای علم فقه در طی قرون گذشتته تتا
کجا بوده است و محصول آن چه نیازهایی را برآورده است .شما وقتی یک کتاب توضیح المستائل
را باز میکنید با حدود 9هزار مسئلۀ فرعی روبهرو میشتو ید کته حتدود 2هتزار عتدد از آنهتا بته
عبادات (احکام طهارت ،حکما نماز ،احکام روزه ،احکام زکات ،احکتام خمت  ،احکتام حتج)
اختصاص یافته است و حدود 1هزار مسئلۀ فرعی دیگتر بته احکتام معتامالت (احکتام خریتد و
فرور ،احکام صلح و اجاره ،جعاله ،مزارعه و مساقاِ ،وکالت ،قر  ،رهتن ،ضتمان ،کفالتت،
ودیعه ،عاریه ،نکاح و طالق و رضاع ،غصب ،سر بریدن و شکار حیوانات ،احکتام خوردنیهتا و
آشامیدنیها ،احکام نذر و عهد ،احکام وق  ،احکام وصیت ،احکام ارث ،احکام امر به معتروف
و نهی از منکر ،و چند مسئلۀ دیگر مانند سفته ،سرقفلی ،بیمه ،بختآزمایی ،تلقیح ،تشریح ،پیوند
اعضاء ،و مانند اینها) .و اگر به اینها اضافه کنیم آن فتاوای فقهی را کته در توضتیح المستائلها
نیامده باید از فروع فقهی مربوط به حدود و دیات و قصاص و آیین قضاوت و مانند اینها نیز نتام
ببریم که در ابواب کتب فقه آمده است .به نظر میرسد گسترۀ احکامی که در توضیح المسائلها و
کتابهای فقهی و چند مسئلۀ معدود دیگر که برشمردم بیان شده ،همان گسترۀ تواناییهتای علتم
فقه است و ممکن است کم یا بیش مسائلی هم به آنها اضافه شود .در واقع ظرفیتت اصتلی علتم
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فقه همان است که در کتب فقه و توضیح المسائلها و آن موارد جدید و مانند آنها دیده میشود و
نه چیزی بیشتر از آن.
 .5آنهه در طی چهارده قرن با کوششهای علمای اصول و فقیهان در جهان استالم بته نتام علتم
اصول و علم فقه پدید آمد ،گونهای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بتود چنانکته هرمنوتیتک
سنتی یهود هم هرمنوتیک حفظ هویت قومی یهود بهمثابۀ قوم برگزیتدۀ ختدا بتود ،در حتالی کته
هرمنوتیک سنتی مسیحیت با این هر دو هرمنوتیک تفاوت داشت زیرا هرمنوتیک بشارت بود.
 .7اما با پیدایش حکومت جمهوری اسالمی ایران در سال  ،1197در کشور ما وضتعیت تتاریخی
ً
کامال ویوه و بی سابقهای به وجود آمده که آن تئوری کالمی ت فلسفی فقیهتان و علمتای اصتول را
بهوضوح ابطال کرده است .این ابطال از این طریق رخ داده کته در ایتران معاصتر ،کته زیتر ستایۀ
حکومت فقیهان اداره میشود ،تکلی هتزاران افعتال عبتاد (افعتال بنتدگان ختدا) در سیاستت و
حکومت و اقتصاد و قضاوت و قانونگذاری و تصمیمگیریهای کالن ،که سرنوشتستازی آنهتا
در سعادت دنیوی و اخروی میلیونها بندۀ خدا به مراتب قویتر از افعال مورد بحث در کتابهای
فقه و توضیح المسائلهاست با استفاده از علتوم و فرآوردههتای تمتدن جدیتد غربتی و تجربتههای
بشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص میشود و نه با استنباط از کتاب و سنت.

چه کسی میتواند منکر این واقعیت شود که از سال  1197به این طرف که در ایران قانون اساستی
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
گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحتهای
عقالنی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صتورت لتزوم تترجیح داد و بتا نوشتتن و تصتویب
چندین برنامۀ توسعه و برنامۀ چشمانداز بیست ساله و مانند اینهتا و تصتویب هتزاران قتانون ،بتا
استفاده از علوم جدید و تجربههای بشتری در مجلت شتورا و تأستی صتدها نهتاد حقتوقی و
افعتال حکتومتگران کته
اقتصادی و سیاسی با استفاده از تجربههای سایر کشورها بترای هتزاران
ِ
قطعا مصالح و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مقام عمل به قوانین مرتکب میشتوند
ً
قطعا مصالح و مفاسد دارند تکلیفهای مهم و سرنوشتت ستازی ش
معتین شتده استت امتا نته بتا
و

استنباط از کتاب و سنت (که آنها از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بود) بلکه بتا
استفاده از علوم و ایتدهها و فلستفههای عصتر و تمتدن جدیتد و تجربتههای حکتومتی غربیتان یتا
شرقیان.
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 .7در حال حاضر ،آن رخداد بسیار مهم و سرنوشتساز که در ایتران اتفتاق افتتاده و آن را تصتویر
ً
کردم یک پرسش کامال 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
که تکلی هزاران فعل خود را که سرنوشت اکنون و آیندۀ ما را رقم میزننتد بتا استتفاده از افکتار و
ایدهها و علوم و فلسفههای تمدن جدید و تجربههای بشری معاصتر ،کته پیشرفتته و کارامدنتد،
مشخص کنیم و برای معین کردن تکلی آن افعال هرگونه مراجعه به کتاب و سنت بی ثمر و عقتیم
و عملی لغو است (چون کتاب و سنت هیچ سخنی دربارۀ آنها ندارد) ،این مدعا که مقتضای علم
و حکمت و قدرت خداوند این است که برای همۀ افعال بندگان در همۀ عصترها و همتۀ زمانهتا
ٰ
(الی یوم القیامه) احکام جعل فرمایتد و او چنتین کترده و آنهتا را بایتد از طریتق کتتاب و ستنت
ً
جستوجو کرد و رور آن جستوجو هم استفاده از علم اصول و اجتهاد فقهی است کتامال بتی
اعتبار و سراسر غیر قابل قبول به نظر نمیرسد؟! وقتی چتون روز روشتن تجربته متیکنیم کته در
جامعۀ کنونی خودمان برای تعیین تکلی سرنوشتسازترین افعال و تصمیمگیریها هتیچ حکمتی
نمیتوان از کتاب و سنت به دست آورد .چگونه میتوانیم خود را به نادانی بزنیم و باز هتم از اعتبتار
آن تئوری کالمی ت فلسفی سخن بگوئیم؟!
 .9ممکن است بگویند گرچه در موارد آن هزاران فعل که گفتی بهصورت مشخص و معتین از کتتاب
و سنت حکم به دست نمیآید ،اما از کلیات آموزههای آن دو مأخذ میتوان حداقل مشروعیت آنهتا
را به دست آورد .این سخن فرار صریح از آن پرسش جانسوز است .آیا با این کار که در آغتاز هتر
برنامه و قانون چند آیۀ قرآن بنویسیم ویا چند جای یک قانون یتا برنامته را ،کته سراستر براستاس
بهرهوری از علوم جدید و تجربههای بشری نوشته شده ،با چنتد فتتوای فقهتی وصتلهپینه کنتیم و
آنگاه بگوییم مشروع شد ،ماهیت علمی و تجربهای و اقتباسی آن قانون و برنامه عو میشود و
احکام شرعی آن افعال به دست میآید؟ این کارها جز خودفریبی و دیگرفریبی به نظر نمیرسد.
ممکن است بگویند آن هزاران فعل همه جزو مباحات است و به این سبب استت کته در کتتاب و
سنت حکمی برای آنها بیان نشده است .بطالن این سخن از سخن اول نیز روشنتر استت .یتک
انسان خداباور چگونه میتواند مدعی شود که علم و حکمت و قدرت خداونتد اقتضتاء نمتوده تتا
برای افعال مربوط به طهارت و نجاست و اجاره و مزارعته ویتا مستاقات و احکتام خوردنیهتا و
آشامیدنیها و مانند اینها حکم تعیین شود و ابالغ گردد تا مصلحتی از بندگان ختدا فتوت نشتود،
اما همان علم و حکمت و قدرت بندگان ختدا را در متوارد هتزاران فعتل سرنوشتستاز دیگتر کته
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برشمردم به حال خود رها کرده و برای آنها حکمی بیان نکرده تا بندگان هرطتور خواستتند عمتل
کنند و عواقب فوت مصلحت و ارتکاب مفسده نیز بر عهدۀ خود آنها باشد!
 .10حقیقت این است که آنهه با ایتن پرستش جتدی پتیش آمتده شتبیه «شتبهۀ شترور» استت.
شرور مشهود و انکارناپذیر در این جهان اعتقتاد بته وجتود خداونتد عتالم و قتادر و
همانطور که ِ
خیرخواه را زیر سؤال میبرد ،مشاهدۀ وضع رهاشدگی و واگذاشتهشدگی بندگان خدا به حال خود
در جهان حاضر ،برای مدیریتهای کتالن زنتدگی اینجهانیشتان در ابعتاد مختلت  ،آن تئتوری
کالمی ت فلسفی فقیهان را نه تنها زیر سؤال میبرد بلکه ابطال میکند .متأسفانه فقیهان متا چشتم
بر هم گذاشتهاند تا این ابطالشدن را نبینند .آنها عالقه دارند چنتین فکتر کننتد کته بتا وصتلهپینه
کردنهای فقهی و یا تکیه بر این مدعا که همۀ آنهه در جمهوری اسالمی ایران اتفاق میافتتد زیتر
نظر ولی فقیه است پ مشروع است ،آن ابطال را چاره کردهاند.
این «اسالمیزه کردن»های بی دلیل و بی اعتبار ،سشم بستن بر واقعیت استت و بایتد از آن دستت
برداشت.
 .66پس از این ابطال شدنی که توصیف کردم ،ما مسلمانان در عصر حاضر باید پروندۀ علتم اصتول
و اجتهاد فقهی را ،که گونهای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بتود و دوران آن ستپری شتده،
ببندیم و کتاب و سنت را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم ،که یتک رویکترد عقالنتی
است ،تفسیر کنیم .این اصل و اساس آن روش است که صاح این قلم از بیست ستال پتیش آن را
توصیه میکند و بر آن اصرار میورزد.

 011مسألۀ ایران
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مسائل اصلی و سناریوهای پیشروی ایران در سال آینتده بتا انجتام پتووهش «آینتدهپووهی ایتران
 »1195مشخص شدند .بر این اساس ،سه مسئله «ضرورت اصالحات ستاختاری اقتصتادی»،
«بحران تأمین آب» و «بیکاری» درصدر مسائل اصتلی و ستناریوهای پتیشروی ایتران در ستال
 1195قرار گرفتهاند.
در ایتتن پتتووهش کتته از مهرمتتاه ستتال  1199و بتتا حمایتتت مرکتتز بررستتیهای استتتراتویک
ریاستجمهوری آغاز شد ،مسائل ایران در سال  1195با بهرهگیری از هفت مسیر شناستایی و بتا
نظر خبرگان اولویتبندی شد .در نهایت  100مسئله ایران بهترتیب اولویت به شرح زیر اعالم شتده
است:
 - 1توضیح ضمیمه نشر اینترنتی:
تحقیق فوق را به اینسبب در این وبسایت منتشر میکنیم که این تحقیق دلیل محکم دیگتری استت بتر صتدق و صتواب
محتوای مقاله «چرا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟» که چندی پیش ،از صاحب ایتن قلتم در همتین
وبسایت منتشر گردید.پرسش جدی این است که راهحلهای کدامین مسأله از مسائل بنیادین ایران امروز که در بتاال ذکتر
شده و نشاندهنده وظای خطیر و عظیم حکومت ایران کنونی درباب حکومتت استت بتا اجتهتاد فقهتی ،کوچتکترین
متصور نیست .این ّ
ارتباط را دارد؟! هیچگونه ارتباط درمیان این دو قلمرو ّ
وضعیت آشکارا نشان میدهد که کتاربرد اجتهتاد
ّ
فقهی (استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت) درباب حکومت سپری شتده استت و مشتروعیت حکومتت ،تنهتا همتان
ّ
مشروعیت سیاسی» است و ب ! محمدمجتهد شبستری1195/7/2 -
«
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 .1ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی
 .2بحران تامین آب
 .1بیکاری
 .1فساد سیستمی
 .9ناامیدی درباره آینده
 .5سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 .7بحران ریزگردها
 .7پیامدهای بحران آب
 .9فقر و نابرابری
 .10رکود  /رونق اقتصادی
 .11بیتفاوتی اجتماعی
 .12سرمایهگذاری اقتصادی داخلی و خارجی
 .11ناکاراییهای نظام قضایی
 .11اخالق عمومی
 .19بحران آلودگی هوا
 .15امنیت روانی و اجتماعی
 .17انتخابات 1195
 .17اختالف نظرهای کالن حاکمیتی
 .19حقوق اساسی و شهروندی
 .20کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
 .21بحران بانکها
 .22قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
 .21پایداری برجام
 .21نزاعهای سیاسی جریانهای قدرت
 .29مسائل صداوسیما
 .25قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
 .27تخریب تنوع زیستی ،مسائل جنگلها و گونههای زیستی جانوری
 .27امنیت نرم
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 .29مسائل سالمت روان
 .10بیتوجهی به پایداری زیستمحیطی
 .11تخریب منابع خاک
 .12مشکالت سالمت ناشی از آلودگیهای گوناگون
 .11نزاعهای آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه
 .11اختالفات درونحاکمیتی درباره مسائل فرهن
 .19فساد و تقلب علمی
 .15پیامدهای تغییرات اقلیمی برای ایران
 .17سوء مصرف مواد
 .17ضرورت بهرهوری انرژی و توجه به انرژیهای نو
 .19آلودگیهای آب
 .10چالشهای نظام سالمت
 .11امنیت نظامی
 .12کاالییشدن علم و بهمحاق رفتن عدالت آموزشی
 .11تحوالت اجتماعی آموزر عالی
 .11بازار جهانی انرژی
 .19تمرکزگرایی در تهران
 .15تعدد نهادهای سیاستگذار و مجری در حوزه علم ،دانش و آموزر
 .17قطبیشدگی جامعه
 .17طرح تحول سالمت
 .19ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زبالهها
 .90مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید
 .91سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن
 .92چالشهای توسعه گردشگری
 .91چالشهای مراجعان سالمت و بیماران
 .91حاشیهنشینی شهری
 .99برنامه ششم توسعه
 .95مسائل دارو
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 .97تورم
 .97مسائل ازدوا
 .99بحران کنش جمعی در حوزه محیط زیست
 .50مسائل معلمان
 .51بحران اداره کالنشهرها
 .52سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا
 .51بودجه دولت
 .51مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی
 .59پررن شدن اقتصاد فرهن
 .55چالشهای رابطه علمی ایران با جهان
 .57ضرورت توسعه نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان
 .57حجم باالی بدهیهای دولت
 .59حرکت به سمت پیری جمعیت
 .70مسائل دانشآموزان
 .71فقدان سواد رسانهای
 .72تقابل ایران و عربستان سعودی
 .71بحران صندوقهای بازنشستگی
 .71اعترا ها
 .79چالشهای قومی
 .75نزاعهای هویتی
 .77تغییر الگوی خانواده
 .77رکود مسکن
 .79تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماریهای مزمن
 .70گسترر افشاگری و درز اطالعات
 .71مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل
 .72مناقشات حقوق زنان
 .71گسترر ریسکپذیری جنسی
 .71نقشآفرینی منطقهای روسیه
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 .79تحوالت دینداری ایرانیان
 .75مسائل نسلی
 .77توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات
 .77مخاطرات امنیتی گروههای تکفیری
 .79تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت
 .90جایگاه مرجعیت دینی
 .91مسائل دانشگاه آزاد
 .92مسائل شبکههای ماهوارهای
 .91سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی
 .91ضرورت نوسازی شهری
 .99برمالشدن مشکالت ساختاری آموزر عالی برای افکار عمومی
 .95تحوالت مناطق کردنشین کشورهای منطقه
 .97بهرهبرداری از شبکه ملی اطالعات
 .97سرنوشت سوریه
 .99تقابل کسبوکارهای نوپا و سنتی
 .100گسترر اختالفات میانفرهنگی در سطح جهانی
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چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟

1

 .1قریب چهل سال است مراجع تقلید حکومتی ایران «قرائت رسمی غیر معقول و خشونت پرور
از کتاب و سنت» را در ایران پشتیبانی ،ترویج و تئوریزه میکنند .محیط آنان با انواع قداستتها و
القاب توهمآور چنان آراسته شده که گویی آراء و افکار و فتاوی و مواضع سیاسی و اجتماعی آنتان
دین تولیتت ناپتذیر استالم هستتند
فوق هر گونه پرسش و انتقاد قرار دارد .آنان که مدعی تولیت بر ِ
مستقیم و غیر مستقیم هر سخن نو در باب دین و تفسیر کتاب و سنت را کته بتا آموزههتای ستنتی
آنان نمیسازد القاء شبهه ،بدعتگتذاری و انحرافمینامنتد .تکیته گتاه تئوریتک همته فشتارهای
گوناگون که از سوی نهادهای متعدد برای محدود و منزوی کردن صاحبان آراء و اندیشتهها نتو در
باب دینِ ،اعمال میشود آن آراء و فتاوای فقهی است که از قلم و زبان آن مراجع صتادر میشتود.
در حال حاضر آن مراجع دینی در پیدایش خسارتهای کتالن سیاستی ،اجتمتاعی ،اقتصتادی و
اخالقی و معنوی ناشی از قرائت خشونت آمیز از کتاب و سنت مهمترین نقشها را دارند.
 .2صاحب این قلم که پ از پیروزی انقالب  1197چته در آن ستالها کته شخصتا کتار سیاستی
میکرد و چه پ از آن کته بته دانشتگاه رختت کشتید ،همتواره از ایتن قرائتت خشتن و زیانبتار
انتقادهای صریح و جدی و گاهی گزنده به عمل آورده و برای رسیدن به قرائتی انسانی و معقول و
اخالقی از کتاب و سنت کوشیده است ،فکر میکند هنگام آن رسیده که آن مراجع واالمقام از بر
 .1تاریخ نشر اینترنتی 1 :دی ماه .1199
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عا خود فروتنانه بیرون آیند ،القاب تتوهمآور را از ختود بتکاننتد و ختود را بتاالتر از دیگتران بته
حساب نیاورند و به شتیوه همته دانشتمندان راستتین در محیطهتایی کته از هالتههای آفتت آمیتز
قداستهای موهوم پتاک استت ماننتد دانشتگاههای بتزرگ کشتور حاضتر شتوند و روی در روی
ً
پرسشکنندگان بنشینند و شخصا ایتن مستئولیت اخالقتی را بپذیرنتد کته بته نقتدهای عقالنتی و
اخالقی جدی که به آراء و افکار و مشی آنها وارد است پاسخ گویند .من معتقدم تا این رویاروئی
مستقیم اتفاق نیفتد آن محیط بسته سنتی منجمد که مراجع تقلید در آن بسر میبرنتد بتاز نخواهتد
شد و چرخه عقیم سلطهپذیری آنان از عوام و تنها به خواستهها و افکار عوام اندیشیدن و فتوا دادن
ّ
برای امور مربوط به عوام و تربیت مبلغ برای عوام را مهمترین مشغله خود دانستتن ،ادامته خواهتد
یافت و قرائت رسمی دینی کشور ما همهنان قرائت عوامانه خواهد بود.
 .1در ماههای اخیر وقتی فشارهای وارد بر صاحب این قلم تا آنجا پیش رفت که مقامات دینتی و
سیاسی در چندین دانشگاه بزرگ کشور برای سخنرانی اینجانب مانع تراشی کردند و گفتنتد چتون
محمد مجتهد شبستری در موضوعات دینی القاء شبهه میکند جلسات او باید به صورت منتاظره
انجام شود ،از خود پرسیدم با وضع مبتذل و غیرمؤثر و غیر مفید که مناظرات در کشور ما دارد متن
با چه کسانی اگر مناظره کنم کار لغو انجام نداده ام؟ پ از قدری تأمل پاسخ خود را چنتین یتافتم
که تنها رویاروئی مستقیم ،با «مراجع تقلید» آنهتم در محتیط دور از هالتههای قداستت موهتوم و
پرداختن به پرسشهای بنیادین و طلب جوابهای صریح آن آقایان به ایتن پرسشتها و بحتث دربتاره
جوابهای آنها است که ممکن است کار لغو نباشد و شاید تاحدودی موجب تحول فکری و تکان
خوردن قرائت رسمی منجمد و خشونتزای دینی گردد .به خودم گفتتم آری تنهتا در ایتن صتورت
است که اگر مناظره انجام شود مبتذل و لغو نخواهد بود.
 .1وقتی به این نتیجه رسیدم که تنها مناظره موثر و مفید و غیر مبتتذل ،منتاظره بتا آقایتان مراجتع
تقلید است طی یک یادداشت .آمادگی خودم را برای چنتان منتاظرهای اعتالم کتردم و درخواستت
نمودم فردی از آن آقایان ،در دانشتگاه تهتران کته بتیش از هتر جتای دیگتر فضتای علتم استت و
قداستهای توهم خیز در آنجا وجود ندارد با حضور اهل نظر و علتم و دانشتجویان و دیگتران بتا
همۀ ما مستقیما رویا رو شود و مانند یکی از ما در کنار ما بنشیند و بته پرسشتهای متن و دیگتران
پاسخ دهد یا آرا و یا افکار مرا نقد کند و شخصا مسؤلیت سخنان خود را بر عهده بگیرد .من اعالم
کردم که موضوع مناظره میتواند این باشد «اعتبار اجتهاد فقهی در جهان حاضر» .در نظر داشتتم
اگر فردی از آقایان اعالم آمادگی کند از ایشان بخواهم در نقد آن چند مقاله که من در آنهتا اعتبتار
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ً
اجتهاد فقهی آقایان (در غیر مسائل مربوط به عبادات) در عصر حاضر زیر سئوال برده ام اقال پنج
صفحهای بنویسند و منتشر کنند و پ از آنکه عالقمندان ،مقاالت من و نقتد آقایتان را خواندنتد
با یکدیگر به مناظره بنشینیم.
 .9گرچه پرسشهای بنیادین در حال حاضر که متوجه آراء و افکار و فتاوی مراجتع تقلیتد استت
زیاد است اما من میخواستم از آن آقایان در جلسه یا جلسات مناظره ،از جملته ،ایتن ستواالت را
بپرسم:
ال – در عصر حاضر اعتبار اجتهاد فقهی شما در غیر از عبادات یعنی اجتهاد فقهی در بتاب امتور
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جزائی ،خانواده و… در جامعتهای متدرن ماننتد جامعته
ایران بر کدامین مبناهای معقول و قابل دفاع استوار است؟ و رسیدن به کدامین اهتداف مهتم را در
زیستن انسان ایرانی در جهان مدرن کنونی برآورده می سازد؟ شما بتا تکیته بتر کتدامین مبناهتای
معقول فلسفی ،کالمی ،تفسیری ادعا می کنید که احکام وارد شده در کتاب و سنت احکام ابتدی
و غیر قابل تغییر خداوند هستند و بر مسلمانان واجب است در تمام عصرها به آنها عمتل کننتد.
شما این مدعای عظیم را که در تحوالت زیستن مسلمانان در عصر حاضتر بتن بستتهای فتراوان
ایجاد میکند از کجا آورده اید؟ خواهید گفت این مدعا از تفسیر کتاب و سنت بدست می آیتد امتا
من به شما می گویم ،در عصر حاضر در برابر آن روشهای تفسیری و آن مباحث الفاظ که شما بته
آنها تکیه میکنید هرمنوتیک های جدید و فلسفه های جدید زبان سربرآورده است که روشتهای
سنتی شما را به صورت جدی به چالش می کشند و روشهای شما تاب مقاومت در برابتر آنهتا را
ندارد .چرا نمی خواهید با دانشها و فلسفه های جدید عصر ما که رهبران دینی و خصوصا رهبران
ادیان ابراهیمی در عصر حاضر گریزیی در استفاده از آنها و اهتمام به آنها ندارند ،آشنا شوید؟!
ب– چرا تشکلهای جنایتکاری مانند داعش تئوری فقهی خود را در همان فقه ستنتی مییابنتد کته
شما آن را نمایندگی میکنید؟ احکام و فتاوی شما در کجاها با احکتام و فتتاوی داعتش متفتاوت
است؟ آیا شریعت شما همان شریعت داعش است یا با آن متفاوت است؟
 شما دلسوزان و رهبران دیانت و ایمان مردم چرا در برابر صتدها حادثته زیانبتار کته در صتحنهسیاست و اقتصاد و فرهن کشور ما اتفاق میافتد و ایمان و دین مردم خصوصا نسل جوان را بتر
باد میدهد سکوت پیشه میکنید و فقط گهگتاهی چگتونگی لبتاس بتانوان توجته شتما را جلتب
میکند که مبادا درهای جهنم باز شود!
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سرا آقایان نیامدندی
اینک از خود می پرسم چرا آقایان مراجع تقلید حکومتی درخواست مناظره صاحب این قلم را بتی
پاسخ گذاشتند و به صحنه نیامدند .شاید بتوان سه دلیل ذکر کرد
ً
 .1آنها شأنشان را اجل از این میدانند که مستقیما در مناظرهای با دیگران روبرو بنشتینند .پاستخ
این دلیل این است که مگر آنها خودشان را شاگرد امام صادق (ع) و امام رضتا (ع) نمیداننتد؟ آن
دو حضرت مستقیما با دیگران به مناظره مینشستند و این از مسلمات تاریخ تفکر شیعه استت آیتا
آقایان شأن خودشان را باالتر از امامان شیعه میدانند؟
 .2آنان در چنان کهولت سنی به سر میبرند که شرکت در چنین جلساتی برایشان مقتدور نیستت.
پاسخ این دلیل این است که این مدعا خالف مشاهدات ما از آنها است خدا را شکر که بعضتی از
آقایان از سالمت نسبی خوبی برخوردارند و همواره حوزه علمیه از تدری آنها و عمتوم متردم از
افاضات آنها در تلویزیون در ایام ماه مبارک رمضان و مانند آن استفاده میکنند.
 .1آقایان با آن دانشها و اصطالحات و مفهومها که مجتهد شبستتری در استتداللهای ختود از
آنها استفاده میکند ،مانند مفهومها و اصطالحات مربوط به هرمنوتیک جدید و فلسفه زبانهای
جدید آشنا نیستند و بنابراین مقدمات مناظره فراهم نیست.
تنها مطلبی که در اینجا میتوانم بگویم این است که اگر دلیل سوم درست باشد معنایش این استت
که برای آن آقایان محترم اصال معلوم نیست که من چه می گویم و مبناهای من چیست تتا بتواننتد
درباره صحت و سقم استداللهای من داوری کنند .اگر اینطور باشد جای این سؤال است که چترا
آنان بدون آ گاهی الزم از استداللها و مبناهای من ،در خلوت و جلوت بته ستخنان و افکتار و آراء
من مارک القاء شبهه ،بدعتگذاری و انحرافمیچسپانند و متانع رشتد تفکتر دینتی و روا یتک
قرائت انسانی بدون خشونت از کتاب و سنت در جامعه ما میشوند کته متن بتا تمتام وجتودم بتر
حسب وظیفه اخالقی در راه آن گام برمیدارم.
گمان میکنم آن دسته از فضالی محترم که در روزهای اخیر پیشنهاد مناظره با اینجانب را داده انتد
و گاهی خرده گرفته اند که این چه اصراری است که میگوئی فقط با مراجع تقلید مناظره متیکنم،
اکنون دلیل اصرار من را با توضیحاتی که دادم درک کنند .من ضمن ستپاسگزاری از آن فضتال بته
آنان میگویم گرچه بعضی از شما آقایان با من دوستانه سخن نمیگوئید ولی من بترای همته شتما
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َّ
احترام قائلم و به شما عر میکنم آقایان محترم! من کار لغو نمیکنمِ .إن أ ِریتد ِإال ِاْلصتالح متا
استطعت (قرآن مجید.)77/11/

ظهور محمد (ص) در تاریخ ،سخن خداوند در عامل انسان است

1

 .6صاحب این قلم در هشتم اردیبهشت ماه  1191مقالۀ کوتاهی را در وبسایت ختود منتشتر کترد
که این عنوان را داشت :آیا خداوند از طریق قرآن با همۀ انسانها سخن گفتته استت؟ در آن مقالته
چنین آمده بود« :ما در رویاروئی تجربی با متن قترآن ،بتا ذهتن و زبتان و تجربتهها و زیستتجهان یتک
انسان روبهرو میشو یم و نه با واقعیتی بیش از آن .در واقع ،در این رویاروئی ما یتک انستان را متیفهمیم و
نه یک واقعیت فوق انسانی را (بنابر این سخن مستفاد از قرآن را سخن نبی به شتمار متیآوریم و نته ستخن
گویندهای دیگر) .در عین حال میپرسیم آیا خداوند نیز از طریق این متن که یک متن انسانی است بتا همتۀ
انسانها سخن گفته است و اگر با همۀ انسانها سخن گفته است آن سخن چیست؟ این پرستش پرستش از
وقوع یا عدم وقوع یک «حادثه» است ،حادثۀ سخن گفتن خدا با همۀ انسانها .معنتای ایتن پرستش ایتن
است که آیا میتوانیم از این مدعا که خداوند نیز از طریق متن قرآن بتا انستانهای روی زمتین یتا بخشتی از
آنها سخن گفته (سخنی که غیر از آن سخن است کته بتهصتورت مستتقیم از ایتن متتن دریافتت میشتود
وسخن یک انسان نبی است) تصوری داشته باشیم و برای آن دلیل قابل قبولی اقامه کنیم؟».
پیشتر وعده دادهام به این پرسش پاسخ دهم و اینک آن پاسخ را به خوانندگان عرضه میکنم:

 .1تاریخ نشر اینترنتی 1 :دی ماه .1191

 | 213نقد بنیادهای فقه و کالم

 .2اگر از یک طرف بپتذیریم کته آن ستخن کته بتهطتور مستتقیم از متتن قترآن دریافتت میشتود
«انسانیت» دارد و الجرم سخن انسان نبی است 1و از طرف دیگر ادعا کنیم که خدا نیتز از طریتق
ً
همین متن غیرمستقیم با انسانها سخن گفته ،در این صورت باید مثال تصور زیر را داشته باشیم:
در زمان  21سالۀ نبوت ،هرگاه پیامبر آیات قترآن را بترای مخاطبتان میخوانتده ،پتیش از هتر بتار
خواندن ،سخنانی خدایی ،که از غیر جن سخن انسان است ،با زبانی خدایی ،کته غیتر از زبتان
انسان است ،بر او فرود میآمده و آنها موجب میشده تا پیامبر آیات قرآن را ،که سخن انستانی و
زبان انسانی خود اوست ،برای مردم بخواند.
فر فرود آمدن چنان سخنانی با چنان زبانی مستلزم هیچ محال عقلی نیست .امتا پرستش متن
این است که آیا دلیل قابل قبول و قابل دفاعی وجود دارد کته متا را بته قبتول فترود آمتدن چنتان
ً
سخنانی با چنان زبانی قانع سازد؟ آیا فرضا دلیل یا دالئلی فرود آمدن چنان سخنانی را اثبات کنتد
ما انسانها راهی برای درک و فهم آن سخنان داریم؟
تا این لحظه که این سطور را مینگارم دلیل قابل دفاع و قانعکنندهای نیافتهام که بتوان با استناد بته
آن اثبات کرد چنان سخنانی با چنان زبانی بر پیامبر اسالم فرود میآمده است و چنان سخنگفتنتی
(حادثۀ سخن گفتن خدا) واقع میشده است .نیز معتقدم بر فر فرود آمتدن چنتان ستخنانی در
عالم واقع ،ما انسانها بهصورت عقالنی همگانی راهی برای درک و فهم آنهتا نتداریم و چنانکته
پیشتر نوشتهام درک و فهم همگانی عقالنی ما از متن قرآن به ساحتی فراتر از درک و فهم ستخن
یک انسان نبی عبور نمیکند2.
 .1اما میتوانم در این باب سخنی دیگر بگویم که مفاد آن ،ادعا و اثبات وقوع یک حادثته (حادثتۀ
سخن گفتن خدا) نیست بلکه بیان یک مدعاست که حقیقت آن یتک «تفسیر» استت و نته یتک
اثبات .آن تفسیر این است که نف ظهور محمد(ص) در تاریخ که نه تنها قرآن را از خود به یادگتار
گذاشته بلکه یک طریقت توحیدی جهانی با معناهای نوشوندۀ بیکران را پدید آورده ،خود ،همتان
سخن خداوند در عالم انسان است و آن سخن سخنی است برای همۀ انسانها و مفاد آن ،چنانکه
َّ
َّ
در قرآن آمده ،در یک جمله چنین است« :أ ِن اعبدوا الله واجت ِنبوا الطاغوت» (خدا را بپرستید و از

 .1رک :مقالۀ قرائت نبوی از جهان ( )11و ( )19در وبسایت نگارنده.
 .2رک :مقالۀ «محدودیتهای تجربۀ فهم متن» در وبسایت نگارنده.

ظهور محمد (ص) در تاریخ سخ خداوند در عالم انسان است212 | .

طاغوت بپرهیزید) (نحل .)15 :این تفسیر بر این «یافته» مبتنی استت کته خداونتد «نهتاییترین
معنای همۀ معناها است» 1.تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
برای این تفسیر ،دالئل فراوان دارم که پارهای از آنها را در آثار گذشتهام بیان کردهام.

 .1رک :گفتوگوی مجلۀ اندیشه پویا با نگارنده با عنوان «در جستوجوی معنای معناها» در بخش گفتوگوها.
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امیان محمد و انسانیت زبان قرآن
در ابتدا عر میکنم که بهدنبال بررسیهای تاریخی به این نتیجه میرسیم که متن قرآنی که
به شکل فعلی در دسترس ما است ،ترکیبیافته از متنهای کوچک و بزرگ متعتددی استت
که این متنهای متعدد در طول بیستوسه سال بوجود آمدهاند .البته ایتن نظتر بترایناستاس
است که بگوییم تمام آیات قرآنی ،در زمان حضور پیامبر اسالم پدیدار شده و شکل گرفتهاند،
مبنای تاریخیای که مسلمانان هم آن را قبول دارند.
1

نظریه تاریخی دیگری نیز وجود دارد و آن این است که قرآن در اواخر قرن دوم و اوایتل قترن
سوم هجری ،شکل فعلیار را پیدا کرده است؛ یعنی این آیات به این شکل در کنار هم قترار
ً
گرفتهاند (که فعال نمیخواهم وارد آن بحثها شوم) .اگر کسانی بخواهند اینگونه بحثها را
مطالعه کنند ،باید به کتابهایی که دربارۀ تاریخ قترآن نوشتته شتده استت مراجعته نماینتد.
کتابهای متعددی در این زمینه نوشته شده است ،پارهای به زبان فارسی نوشته شده است و
پارهای از زبان غیر فارسی به فارسی ترجمه شده است و کتابهای متعدد دیگری نیز وجتود
ً
دارند که هنوز ترجمه نشدهاند .یکی از کتابهایی که فعال در اختیار ما فارسیزبانتان استت،
تاریخ قرآن دکتر رامیار است و یکی دیگر ،تاریخ قرآن آقای دکتر محمد بتاقر حجتتی استت.
 .1این نوشتار بخشی است از درسگفتارهای «فلسفه زبان» که توسط مجتهد شبستری در حستینیه ارشتاد ایتراد شتده و
فایل صوتی آن در وبسایت شخصی وی منتشر گردیده است .تاریخ نشر اینترنتی 27 ،27 :و  29دی ماه .1191
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یکی از کتابهای خیلی مهمی که در این زمینه نوشته شده و به عربی ترجمه شده است ،اما
هنوز ترجمه فارسی آن چاپ نشده است ،کتابی است که نولدکه ( ،)Noeldkeقترآنشتناس
معروف ،به آلمانی نوشته است .کتابهای دیگری هم در این زمینتههتا نوشتته شتده استت.
اعتقاد مورد قبول عامه مسلمانان این است که این شش هزاروششصدوچند آیه در زمان خود
پیامبر پدید آمده و بهوسیله خود پیامبر خوانده شدهاند .اینکه متن قترآن چگونته پدیتد آمتده
است ،بحثی است که در اینجا نمیخواهم وارد آن شوم (و در مقاالت قرائت نبتوی از جهتان
ذکر کردهام) .بنابراین من هم میپذیرم که این آیات در طول بیستوسه ستال شتکل گرفتته و
پدید آمدهاند و پیامبر آنها را خوانده است .گاهی یک آیه و گاهی ده یا بیست آیه یا یک سوره
بهوسیله پیامبر خوانده میشده و سپ اینها نوشته میشتده استت؛ امتا در عتین حتال کته
اینگونه بوده است ،اکنون که این متن ّ
مدون در اختیار ما است ،از کنار هم گذاشته شدن این
متنهای بلند و کوتاه ،از نظر متنشناسی یک متن واحد تشکیل شده و بوجود آمتده استت.
این مدعای من ،همانگونه که در مقالههای چهاردهم و پانزدهم قرائت نبوی از جهان توضیح
دادهام ،مبتنی بر تعریفی از متن است که من در آنجا دادهام و گفتهام که متن چیستت و بتر آن
مبنا روشن کردهام که قرآن اکنون یک متن استت .متنتی کته یتک موضتوع واحتد را تعقیتب
میکند (این نکته خیلی مهم است) و آن موضوع واحد کته در قترآن محوریتت دارد ،ختدا و
افعال خدا است (و نه خدا و صفات خدا).
ً
ً
عر کردم که اگر دوستان بخواهند به مبادی این سخنان من کامال وقوف پیدا کننتد حتمتا
ضروری است که مقالههای اول ،چهتاردهم و پتانزدهم قرائتت نبتوی از جهتان را بخواننتد.
درخواستم این است که آنهایی که آن مقاالت را نخواندهاند ،زحمت خواندن را بته خودشتان
بدهند تا مبانی این سخنان برایشان روشن شود.
قتترآن یتتک متتتن استتت .ستتخنهتتای گونتتاگونی کتته در قتترآن بتته زبانهتتای گونتتاگون و بتتا
زبانورزیهای گوناگون آمده است ،حول یک محور است و آن محتور ،ختدا و افعتال ختدا
است .زبانورزیهای دیگری هم در قرآن دیده میشود و آن انواع دیگر از سخن گفتن هم به
نوعی درخدمت این موضوع اصلی هستند.
پ چون من قرآن را یک چنین متنی تلقی میکنم (و این یک مستأله اعتقتادی نیستت ،نته
اینکه چون من مسلمان هستم این اعتقاد را دارم ،نه! من به عنوان یک محقق که این متتن را
مطالعه میکند به این نتیجه میرسم .یک غیر مسلمان هم میتواند به این نتیجه برسد که این
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یک متن است و موضوع واحدی دارد و مطلب خاصی را دنبال میکند و مبنایام این است)
به خود حق میدهم که برای روشن شدن پارهای از اصطالحات و تعبیراتی که در قترآن ذکتر
شدهاند ،در مورد خود قرآن از یک رور بینالمتنی استفاده کنم؛ به این معنا که برای روشتن
شدن پارهای از مفهومها و پیبردن به اینکه منظور چیست ،به قسمتهای مختلت مراجعته
کنم و مطالب مستفاد از آیههای مختل که در بخشهای مختلت قترآن پراکنتده هستتند را
کنار هم بگذارم و ببینم که معنای فالن واژه در قرآن چیست؟ ایتن روشتی استت کته امتروزه
متداول است و در فهم و تفسیر متون ،این کار را میکنند و سپ میگویند که معنتای فتالن
اصطالح یا واژه در این متن این است .اگر کسی بخواهد حافظشناسی کند یا مثنوی معنتوی
را بشناسد میتواند همین کار را انجام دهد .شما میتوانید بخشهای مختل این متتن را در
کنار هم بگذارید و ببینید که چه از آب در می آید .مرحوم طباطبتایی هتم در تفستیر المیتزان
همین کار را کرده است.
نکته دوم که باید امروز توضیح دهم تا به اصل مسأله بپردازم این است که معنای سخنان متن
ً
در مورد آن سخنورزی ایمانی که قبال عر کردم ،این نیست که هر ک که از ایمان سخن
میگویتتد ،اینگونتته ستتخنورزی میکنتتد و ستتخنورزی او ایتتن مشخصتتات را دارد و در
سخنورزیار از آن پشت صحنهها حرکت میکند؛ منظور این نبود .بسیاری از افراد کته از
ایمان حرف میزنند (که ایمان این است و ایمان آن است) ،ایمان خودشان را بیان میکننتد و
ً
شما در بسیاری از این اظهارات که مربوط به ایمان است ،اصال آن ویوگیهایی را که متن در
جلسه قبل برای سخنورزی ایمانی برشمردم ،نمیبینید .ممکن است که در اینجا این ستؤال
ً
برایتان پیش بیاید که اینها که از ایمان حرف میزنند اصال چنان صحبتهتایی نمیکننتد و
حتی وقتی از ایمان خودشان حرف میزنند ،نمیگویند که افقی برایمان باز میشود یا متا در
چنگال چیزی افتادهایم .آقا باالی منبر میرود و از ایمان حرف میزنتد و بعتد هتم پتولش را
ً
میگیرد و میرود و اصال در وادی این حرفهتا نیستت و شتغل ختودر را انجتام میدهتد،
ً
کاسبی خودر را میکند .یا اصال در میان خودمان ،در جلسهها ،گفته میشود که ایمان ایتن
است و ایمان آن است ،ایمانم این را میگوید و  . ...متن در متورد اینگونته متوارد صتحبت
نمیکنم – تأکید میکنم که من آن سخنورزی ایمانیای را میگویم که در عهد عتیق و عهتد
جدید ،کتابهای مقدس یهودیان و مسیحیان و در قرآن مطرح شده است .در آنجا است که
سخنورزی ایمانی ،ایتن ویوگتیهتا را دارد و بتا بررستی پدیدارشناستانه و تحلیتل آن متتون
مشخص میشود که عدهای از ایمانشان حرف میزنند و وقتتی ستخن گفتتنهتای آنهتا را
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بررستتی متتیکنیم ،متتیبینتتیم کتته زبتتانورزی آنهتتا ایتتن ویوگتتیهتتا را دارد و آنهتتا از چنتتین
وضعیتهایی خبر میدهند .مسأله این است .اشتباه نشود و گرنه لقلقته زبتان و حترفهتای
مفت و بیمعنا و تقلیدی و عادتی و تربیتی و نفاقی و ریاکارانه و مبتذل و  ...و همته اینهتا
تحت پوشش ایمان (که ایمان ایتن استت و ایمتان آن استت) ،در جامعته متا فتراوان استت.
همهنین ،بحث در مورد اینکه سخنورزی ایمانی در قرآن چیست ،ربطی به این ندارد که آیا
این سخنورزی ایمانی که در قرآن وجود دارد ،حقانیت دارد یا نه؟ آیا باید تابع کسی شد کته
اینگونه سخنورزی ایمانی میکند یا نه؟ اینها بحثهای دیگری است .ممکن است کستی
ببیند که اینگونه سخنورزی جالب است و آن را دنبال کند تا ببیند که این انسانی که اینگونه
سخنورزی میکند ،چگونه انسانی است؟ برایار چه اتفاقی افتاده استت؟ ایتن حترفهتا
چیست؟ بله ،ممکن است که این امر برای عدهای جالب باشتد و آن را دنبتال کننتد و بته آن
روایت ایمانیای که توضیح دادم گور کنند و وقتی گور میکنند ،به آنها هم سرایت کند و
آنها هم بهتدریج به راوی تبدیل شوند .اما به هر حال ،آن بحثها بحثهای دیگری است در
ً
ً
جای خود و من فعال وارد آن بخش نشدهام .من عر میکنم که وقتی این متن را صترفا از
منظر زبانشناسی و تحلیل زبان بررسی میکنیم ،میبینیم که اینگونه است .اینکته آیتا حتق
است یا حق نیست ،حقانیت دارد یا ندارد و معنای آن حقانیت چیست – اینکه دنبال کنتیم و
ببینیم که آیا این زبانورزی همان زبتانورزی فلستفی یتا اخالقتی یتا هنتری استت یتا یتک
زبانورزی دیگر؟ اینها بحثهایی هستند که در جای خود بسیار بسیار مهم هستند و شتاید
در آینده مقداری به آنها بپردازیم.
بهعنوان نکته بعد توضیحی میدهم درباره تعبیری که در یکتی از جلستات گذشتته داشتتم و
گفتم که زمان در تجربه کسانی که ستخنورزی ایمتانی میکننتد ،زمتان شتفایابی احستاس
میشود .این نکته را کمی بیشتر توضیح میدهم .ما انستانها بته صتورت عتادی در استارت
زمان هستیم و آنهه که ما را از پای در می آورد ،احساس و تجربه گذر زمان است .این تجربه
ً
گذر زمان بسیار رنجآور است .ما معموال عصرهای جمعه چه حالتی پیدا میکنیم؟ در اینجتا
عصرهای جمعه است و در اروپا عصرهای یکشنبه و هم در اینجتا معتروف استت و هتم در
آنجا .در آنجا میگویند یکشنبه رنجوری ،در اینجا میگوییم جمعه رنجتوری (اگتر بختواهیم
این تعبیر را بکار ببریم) .منظورم آن حوصلهسررفتن یا دچار ماللشدن است .این یک مثتال
کوچک است که عر کردم .این حالت به این علت بهوجود می آید که زمان ایستاده و ما را
آزار میدهد .تجربه گذر زمان ایستا ما را آزار میدهد .آینده را مطرح میکند ،گذشته را مطرح
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میکند ،هزار فکر و خیال ایجاد میکند و مثل اینکه ما ،چند ساعتی فکرمان بته دنبتال ایتن
است که نیم ساعت گذشت ،یک ساعت گذشت  ...عصرهای جمعه اینگونه است .ساعت
چند است؟ پنج است ،حوصلهام سر رفت .ساعت چند شد؟ شش شد .ستاعت چنتد شتد؟
هفت شد  ....این تجربه زمان ،بر ما فشار می آورد و مسأله بسیار مهمی است .حتی بعضی
از افراد گفتهاند که اگر انسان از تجربه و فشار زمان آزاد شتود ،بته اصتطالح ،خترر از پتل
گذشته است .آن زمان شفایابی که گفته میشود ،این است .وقتی در روایت ایمانی ،کسی در
این وضعیت قرار دارد و این تجربه را دارد که لحظهبهلحظه افق پیشروی او باز میشود (که
ً
توضیح این نکته را قبال دادهام) ،این باز شدن لحظهبهلحظه افق پیشرو و اتفاقافتادن حادثه
جدید و پ از آن ،یک حادثه جدید دیگر (همانگونه که در تعری روایتت گفتتم) و ستپردن
خود به آن روایت و دنبال کردن آن که بگو ،بگو ببینم چه میشود – ایتن حالتت ،انستان را از
فشار گذر زمان ایستا رها میکند و انسان دیگر زمان را احساس نمیکنتد .اگتر کستی یتک
سخنرانی خیلی شیرین انجام دهد ،شما زمان را از اول تا آخر احساس نمیکنید و فشار زمان
محسوس نیست ،زیرا او شما را همینطور میبرد و میبرد و افق درونیتتان را بتاز میکنتد و
نمیگذارد که فشار زمان را ح کنید .در تماشای یک نمایش تئتاتر و گتوردادن بته یتک
قطعه موسیقی و امثتالهم هتم همتینگونته استت و بته همتین دلیتل ،اینکته فتیلمبردارهتا و
کارگردانها بفهمند که مسأله زمان را چگونه در یک فیلم منعک کنند و برخورد بیننده را با
زمان چگونه تنظیم کنند ،بسیار مهم است .آن زمان ،در روایتگری ایمتانی ،زمتان شتفایابی
میشود به این معنا که روایتگر ایمانی ،شخص را از فشاری که تجربه زمان بر او وارد میکند
رهایی می بخشد زیرا او را لحظهبهلحظه با مسأله جدیدی مواجته میکنتد .منظتور از تعبیتر
ً
زمان شفایابی که قبال ذکر کردم ،این است.
ً
تقریبا تمام مطالبی که امروز میخواهم خدمت شما عر کنم ،مطالب قرآنی هستند .امروز
موضوعی را که به نظر من یک موضوع کلیدی در قرآن استت برایتتان مطترح متیکنم و در
جلسه آینده از موضوعی که امروز مطرح میکنم ،نتیجهگیری خواهم کرد .من میختواهم بته
شما نشان دهم که چگونه قرآن یک کتاب روایت است ،روایت یتک متؤمن از ایمتان ختود.
ً
امروز باید اول زمینه آن را آماده کنم زیرا آنهه که غالبا در مورد قرآن در ذهن شما است ،یک
مطلب است و آنهه که من درباره قرآن عر میکنم و در آن مقاالت هم دنبال کتردهام و بته
نظرم یک نظریه جدید است ،مطلبی دیگر .پ امروز باید کمی و در حدی که در یک جلسه
بگنجد ،زمینه را آماده کنم.
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مهمترین مطلب این است که من باید در ابتدا ،تفسیر و فهم خودم از واژهها و تعبیرات و آیات
ً
قرآنیای را که بر اساس آنها استدالل و معموال با استناد به آنها گفتته میشتود کته قترآن،
گفتار و سخنپردازی خود پیامبر نیست ،بیان کنم تا به شما نشان دهم که من بر چته مبنتایی
میگویم که قرآن ،سخنپردازیهای یک نبی است و به صورت جمالت و کلمات ،از جتایی
به او داده نشده است بلکه او است که حرف میزند .در صورتی آن داستان روایت (که روایت
یک شخص مؤمن است) قابل فهم میشود که ما به این مستأله نزدیتک شتویم کته او ختود
حرف میزند و روایت میکند .البته یک نبی است که روایت میکنتد ،یتک پیتامبر استت – و
پیامبر پشت صحنه دارد و یک انسان معمولی نیست .چرا او روایت میکند؟ زیرا کاری بتا او
کردهاند و اتفاقی برای او افتاده است .آن اتفاق این است که به او یک زیستجهان وحیتاتی
ً
دادهاند (که این مطلب را در مقاالت قرائت نبوی آوردهام ،مخصوصا در مقاله چهتاردهم) .او
در زیستجهان دیگری زندگی میکند .همه انسانها در زیست جهانی زندگی میکننتد و او
ً
در زیست جهانی که در آن ،کتاب هستی برای او باز شده و خوانده شده است (که فعال وارد
آن بحث نمیشوم).
حال برای اینکه روشن شود که چگونه قرآن ،روایتپردازی خود او است ،باید در ابتدا بتوانم
تفسیر خود را به شما نشان دهم که چگونه وقتی متن قترآن را بتر استاس آن تفستیر مطالعته
میکنم ،نمیتوانم آن مواردی را بپذیرم که بسیاری از افراد به آنها استناد میکنند و بر آن مبنا
ابراز عقیده میکنند که قرآن ،گفتار و سخن خود پیامبر نیست بلکه ایتن جمتالت بته همتین
شکل ،از جایی به او داده شدهاند و به او گفتهاند که این جمالت را بگو.
یک واژه کلیدی در قرآن وجود دارد که اگر به آن بپردازیم ،به نظر من خیلی از مستائل متورد
اختالف در این باب حل میشود و آن واژه کلیدی ،واژه «آیه» است.
معنای «آیه» در قرآن چیست؟ معناهای مختلفی وجود دارد اما دو معنا هست که من امتروز
به آنها استشهاد خواهم کرد و در استشهادهایم ،اسم سوره و شماره آیه را هم خواهم آورد که
اگر کسانی خواستند ،بتوانند این مطلب را دنبال کنند .تکرار میکنم کته اینهتا بحتثهتایی
است که اگر خودتان دنبال نکنید و مطالعات جنبی نداشته باشید ،نمیتوانیتد انتظتار داشتته
باشید که با آنهه که من در این یک جلسه میگویم ،همه مطالب برایتان روشن شود.
واژه آیه به دو معنا است .زمانی گفته میشود آیه و منظور از آن ،آیات قرآنی در مقابتل ستوره
است – این آیه و آن آیه  ...آیه اول از فالن سوره ،آیه دهم از فالن ستوره .ایتن معنتای «آیته»
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یعنی «یک قسمت از سوره» اما معنای اصلی آیه و آیات در قرآن ،به کلی چیز دیگری است.
معنای اصلی آیه و آیات در قرآن« ،عالمت» است .آیه یعنی «عالمت» ،یعنی «نشتانه» .در
کتابهای لغت هم این را مینویسند  :نشانه .نشانه چه؟ نشانه ختدا .معنتای اصتلی آیته در
قرآن (که شما در صدها آیه قرآن به این تعبیر برمی خورید) عبارت است از آنهته کته نشتانه
خدا است .اکثریت بر این عقیده شدهاند که معنای آیات کتاب و آیات قرآن ،همین جملههتا
هستند .اینها نشانههای خدایند و بحث معجزهبودن قرآن را نیز بر همین مبنا گذاشتته انتد.
ّ
ّ
ّ
ً
مثال وقتی این سوره را در نماز میخوانیم ِ :بس ِم الل ِه ّالرحم ِن ّالر ِح ِیم .قل هو الله أحد ( )1الله
ّ
الصمد ( )2لم ی ِلد ولم یولد ( )1ولم یکن له کف ًوا أحد( )9آنها میگویند که این ستوره کته از
چند آیه تشکیل شده است ،نشانه خدا است و به همین شکل از سوی خدا آمده است و خود
خدا این را همینگونه تألی کرده و پرداخته است و سپ بر پیامبر نازل کرده که این کلمتات
را بگو .بر این اساس هم گفتهاند که هیچ ک نمیتواند مثل اینها را بگوید و اینها معجتزه
هستند .این یک پدیده آنچنان استثنائی و غیرعادی است که فقط میتواند از جانب ختدا و
تألی او باشد.
من روی این مدعا انگشت میگذارم و آن را نمیپذیرم .در قرآن نیامده است که معنای اینکته
این جملهها و کلمات نشانههای خدا هستند ،این است که آنها از سوی خدا آمتدهانتد و بته
این معنا ،خدا را نشان میدهند و عالمت خدا هستند – به این معنا و اینگونته ختدا را نشتان
میدهند که هر ک بخواهد سخنانی مانند آنها بگوید ،نمیتواند .من این ادعا را نمیپذیرم.
دالیل من چیست؟
در آیات متعددی از قرآن کریم ،مخالفان پیامبر از پیامبر درخواستی میکنند و پیامبر آن را رد
میکند ،از جمله در ستوره عنکبتوت ،آیته  .90در آنجتا آمتده استت کته مخالفتان اینگونته
ّ
میگویند :وقالوا لوال أ ِنزل علی ِه آیات ّ ِمن ّر ِّب ِه قل ِإ ّنما اآلیات ِعند الل ِه و ِإ ّنمتا أنتا ن ِتذیر ّم ِبتین.
گفتند منکران چقدر خوب بود که نشانههایی از پروردگار او بر او نازل میشد (نشانههایی که
نشانههای پروردگار بود یعنی نشانههای خدا بود) .در پاسخ به آنها بگو که این نشانهها پیش
خدا است و «و ِإ ّنما أنا ن ِذیر ّم ِبین» ،من انسانی هستم که شتما را از عواقتب اعمتالتتان بتیم
میدهم .من نذیر هستم و آشکارا بیم میدهم و میگویم که مواظب اعمالتان باشید .آخرتتی
هست ،حساب و کتابی هست ،سعادت و شقاوتی هست ،یک سرنوشت نهایی هست و متن
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شما را از اینکه سرنوشت نهاییتان در آینده بد باشد و از عاقبت ستوء ،بتیم متیدهم؛ آیتات
پیش خدا است.
من میگویم که اگر مدعای پیامبر این بود که همین جمالتی که میخوانتد نشتانههتای ختدا
هستند و از سوی خدا آمدهاند ،نباید اینگونه حرف میزد بلکه باید میگفت که من تتا حتاال
صدها نشانه خدا برایتان آوردهام !
مخالفان پیامبر میگویند که نشانههایی بیتاور کته نشتانههتای ختدا باشتند و حضترات هتم
میگویند که اینها نشانههای خدا هستند – نشانههای خدا هستند به این معنتا کته واضتح و
ً
ب ِّین است که اینها عالمت خدا هستند و هیچک مانند اینهتا را نمیتوانتد بگویتد .اصتال
آنها نشان میدهند که هیچک نمیتواند مانند آنها بگوید .پ میشوند نشانههای ختدا !
اگر اینچنین است ،چرا پیامبر میگوید که نشانهها پیش خدا است و من فقط نذیر مبینم؟ از
این آیه معلوم میشود که ادعای او این نبوده است که اینها جمالت و کلماتی هستتند کته از
ً
سوی خدا آمده اند – به این معنا که این خاصیت و صفت را دارند کته اصتال خودشتان نشتان
میدهند که معجزه هستند .معجزه هم به این معنا که هیچکسی نمیتواند مثل آنها را بیاورد.
اگر ادعایش این بود که اینگونه حرف نمیزد بلکه میگفت که من برای شما صد تا ،هزار تتا
از اینها آورده ام!
در قرآن ،آیات دیگری وجود دارد ،در سوره اسراء آیه  90تا :91
وقالوا لن نؤمن لك ح َّتی تفجر لنا من األر ینب ً
وعا ﴿ ﴾90أو تکون لك ج َّنة ِمن ن ِخیل و ِعنتب
ِ
ِ
ِ
َّ
فتف ِّجر األنهار خاللها تفج ًیرا ﴿ ﴾91أو تسقط َّ
السماء کما زعمتت علینتا ِکس ًتفا أو تتأ ِتي ِبالل ِته
ً ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ
َّ
والمال ِئک ِة ق ِبیال ﴿﴾92أو یکون لك بیت ِمن زخرف أو ترقی ِفي السم ِاء ولن نؤ ِمن ِلر ِقیك حتتی
ً
َّ
تن ِّزل علینا ِکت ًابا نقرؤه قل سبحان ر ِّبي هل کنت ِإال بش ًرا رسوال .معنای این آیات ایتن استت
که منکران پیامبر گفتند که ما وقتی به تو ایمان میآوریم که یک چشمه از زمتین دربیتاوری.
زمانی که ما پیش تو هستیم اراده کنی و به یکباره زمین بشکافد و چشمهای جاری شود ،یا
اینکه یک باغ آسمانی بر روی زمین بیاوری ،یا اینکه پایین بیاوری برای ما یک کتاب مدونی
که ما آن را بخوانیم .یعنی از آسمان برای ما کتاب بیاید و همینطور که نشستهایم برای ما یک
کتاب به پایین بیفتد .معلوم میشود که این حرف آخر را کسانی زدهاند که قبتول داشتتند کته
ً
توراتی که برای حضرت موسی آمد ،کتابی بود که از آسمان به زمتین آمتده بتود .ظتاهرا ایتن
اشاره به آن مسأله است چون در مورد اینکه موسی چگونه تورات را از خدا گرفت ،نظرهتا و
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ً
روایتهای مختلفی وجود دارد مثال در یکی از روایتها اینگونه است که زمانی که موسی در
آن محل بود و قوم هم در آنجتا یتا قتدری آن طترفتتر بودنتد ،روی یتک ستن یتا لتوحی،
خودبهخود و به صورت معجزهآسا نوشتههایی حک شتد .ختوب ،اگتر کستانی در آن محتل
حضور داشته باشند (اینها روایتتهتای تتاریخی استت) و ببیننتد کته عجتب ،بته صتورت
خودبهخود و معجزه آسا و غیرعادی ،نوشتههایی روی سن حک میشوند و معلوم نیستت
ً
که چه کسی دارد این کار را میکند ،این حالت تقریبا شبیه این میشود کته کتتابی کته قابتل
خوانده شدن باشد (یعنی یک مدون) از آستمان بیایتد؛ یعنتی مجموعتهای از مخطوطتات و
جمالت که قابل خواندن است و از آسمان حک میشود .نمیخواستند بگویند که یک تکته
کاغذ به پایین بیفتد .آنها این مطلب را میگفتنتد چتون ستابقه داشتت .ختوب ،آنهتا ایتن
تقاضاها را میکردند و پیامبر ،همه آنها را رد میکرد و میگفت که من اینکاره نیستم .ستؤال
این است که اگر ادعای پیامبر این بود که این جمالت و کلماتی که من برای شما میختوانم،
ً
اصال همان است ،شما نمیفهمید ولی همان است ،برای من میآید و کسی اینها را برای من
میخواند و در دل من حک میشود ،از سوی خدا میآید و من هم برای شما میخوانم -چرا
ما چنین جوابی از پیامبر نمیبینیم؟ اگر چنین حالتی پیش میآمد ،شبیه همتان اتفاقتاتی کته
ذکر کردم میشد .در آیات متعددی آمده است که (و بتاز متن میختواهم خیلتی بته سترعت
بگذرم ،خودتان دنبال کنید) به پیامبر میگویند که همانگونه که عصای موستی اژدهتا شتد،
همانگونه که از دل سن شتر بیرون آمد (ناقه صالح) و امثال آنهه که در این متتنهتا آمتده
است ،تو هم چنین چیزهایی برای ما بیاور – در آخر ،پاسخ پیامبر این استت کته متن بشتری
ّ
هستم مثل شما « ِإ ّنما اآلیات ِعند الل ِه» !
این وضعیت نشان میدهد که دعوی خود پیامبر این نبوده است که این آیات ،چنتین امتوری
هستند وگرنه به رخ آنها میکشید و میگفت که همه این آیات ،چنان اموری هستند که شما
درخواست میکنید!
ممکن است که در اینجا به ذهن شما بیاید که پ اینگونه آیاتی که اکنون ذکر خواهم کرد چه
ّ
ً
میگویند؟ اینگونه آیات  « :فال یتد ّبرون القرآن ولو کان ِمن ِعن ِد غی ِر الل ِه لوجدوا ِف ِیه اخ ِتالفا
ک ِث ًیرا آیه ( )72سوره نساء .یا این آیه « :و ِإن کنتم ِفي ر یب ِم ّما ن ّزلنا علی عب ِدنا فأتوا ِبستورِ
ِمن ِمث ِل ِه» آیه ( )21سوره بقره .اگر شما شک دارید در آنهه که بر پیامبر نازل کردیم (که آیا از
سوی خدا هست یا نیست )« ،فأتوا ِبسورِ ِمن ِمث ِل ِه » ،شما هم انسانی پیدا کنیتد کته چنتین
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سوابقی داشته باشد (یعنی درس نخوانده باشد و چنین باشد و چنان نباشد) امتا از اینگونته
سخنان بگوید و از این سوره ها بیاورد .یا در پارهای از آیات آمده است که اگر اهل زمین هم
جمع شوند« ،ولو کان بعضهم ِلبعض ظ ِه ًیرا» آیه ( )77سوره اسراء ،نمیتوانند مثتل قترآن را
بیاورند .ممکن است که به ذهن شما بیاید که منظور این است که این آیات ،آنگونه بودهانتد.
در اینجا یک نکته بسیار ظری وجود دارد که اگر بخواهید آن را دنبال کنید ،باید خودتان این
چند آیه را که ذکر کردم در «معجم المفهرس» دنبال کنید .متیدانیتد کته معنتای ایتن آیتات
چیست؟ این آیات ،پاسخ به یک سلسله اشکالها هستند که بر سخنان پیامبر وارد میکردند.
اختالف میان پیامبر و منکرانار در مورد قرآن بر سر این بود که پشت صحنه این حرفها و
روایتهایی که این انسان میخواند چیست؟ مسأله این بود .او ادعا میکند که چون از سوی
خدا مبعوث شده است و مؤید از سوی او است ،میتواند اینها را بخواند .ادعایش این است
ً
که خدا با او کاری کرده است که میتواند اینها را بخواند و اصال در زیستجهان دیگری به
سر میبرد و از اسراری با خبر است و امور خاصی بر او مکشوف میشتوند – و چتون چنتین
انسانی است ،میتواند اینچنین سخن بگوید .منکران هم همین را منکر بودنتد و متیگفتنتد
که« :نخیر! آن پشت صحنه و آن کش ها و تأییدهایی که میگویی که از ستوی ختدا شتامل
حال تو شده است ،وجود ندارند .آن اسراری که میگویی کته از آنهتا آ گتاه شتدهای وجتود
ندارند .میدانی چرا اینها را میگویی؟ جماعتی هستند که اینها را به تو میگویند و تو هم به
اینجا می آیی و برای ما بازگو میکنی (چنین تعبیری در قرآن آمده است) .بعضی از انستانها
اینها را در گور تو میخوانند و تو هم اینهتا را متیگتویی؛ یتا استاطیر پیشتینیان را جمتع
کردهای و این افسانهها را از این طرف و آن طرف شنیدهای و به این صورت برای ما میگویی؛
یا شیاطین و جن ها به تو کمک میکنند  ...یا « ِإ ّنك لمجنون» (آیه  5سوره حجر) ،عقل تو
مختل است که اینگونه حرف میزنی؛ یا تو ساحر هستی که اینگونه حرف متیزنتی؛ یتا تتو
شاعری و شعر میسرایی؛ یا کاهنی (مانند کهانت های دیگتری کته وجتود دارد) و اینگونته
حرف میزنی» حرف آنها ،این بود .پیامبر میگفت که :نه! یک خبتر دیگتری استت .متن از
چیزهای دیگری با خبر شدهام و هیچکدام از اینهایی که شما میگویید ،نیستم .داستان متن
داستان دیگری است .معنای این سخن که «مثل این را هیچ ک نمیتواند بگوید ،اگر همته
را جمع کنید باز هم نخواهید توانست» ،این است که اگر شما فکر میکنیدکه اینچنین است،
بروید و یک نفر را پیدا کنید؛ نه ،ده نفر یا بیست نفر یا صد نفر را جمع کنید و ببینید که اگتر
ً
آن پشت صحنه و زیستجهان وجود نداشتته باشتد ،یعنتی اگتر واقعتا «پیتامبری» نباشتد،
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میتوانند اینگونه سخن بگویند؟ یعنی میتوانند مانند پیامبر حکایتت کننتد کته از وضتعیتی
حکایت میکند که چیزی به او میرسد – زبانار و بیانار نشان میدهد کته چیتزی بته او
میرسد .آیا آنها میتوانند اینگونه در چنگال قرار گیرند که این انسان در چنگال قرار گرفته
است و این از سخن گفتنار پیدا است؟ خوب ،این شدنی نیست چون این تقابل مصتنوعی
خواهد بود و مصنوعی نمیتواند با اصیل ( )originalمقابله کند زیرا این کار تبدیل بته ادا در
آوردن میشود .ممکن است کسی ادای حتافظ را درآورد امتا ستخن حتافظ ،متال ختودر
است .ممکن است کسی ادای رومی را درآورد اما رومی نمیشود .چرا رومی نمیشود؟ زیرا
رومی از جایی می آید که اختصاص به خودر دارد و شخص دیگری نمیتواند از آنجا بیاید.
ممکن است که کسی روی صحنه بیاید و ادای او را درآورد یا کستی ادای حتافظ را درآورد!
اما نه ،شما هر کتاری کته کنیتد ،ادا درآوردن خواهتد بتود و نته از آن پشتت صتحنه آمتدن،
مصنوعی خواهد بود نه اصیل .حافظ و رومی از تجربهها و پشت صحنهای حرکت کردهاند و
ما را از یک زیستجهان دیگر مورد خطاب قرار میدهند .حال اگر کستی بگویتد کته :ایتن
حرفها چیست بابا ،کتتابهتا را مطالعته کترده بودنتد و بتهدنبتال مطالعته آنهتا ،اینگونته
میگفتند» شما به او خواهید گفت که برو صد نفر را پیدا کن که همتان کتتابهتا را خوانتده
باشند ،اگر توانستند اینگونه سخن بگویند! آیا میتوانیم اینگونه بگتوییم یتا نته؟ ایتن قضتیه
مربوط به کتاب خواندن نیست .شما برو هزار نفر را پیدا کن که کتاب خوانتده باشتند – ایتن
قضیه مربوط به کتاب خواندن نیست بلکه داستان دیگری است .آیا میتوانیم اینگونه بگوییم
یا نه؟ ده هزار نفر را پیدا کن! با کتاب خواندن کته انستان نمیتوانتد ایتن ستخنان را بگویتد!
معنای آن مطلبی که پیامبر میگفت و در قرآن آمده است که هر ک را که میخواهید جمتع
کنید اما هیچک مثل این را نمیتواند بگوید ،ایتن استت کته بتا کهانتت و ستاحربودن ،بتا
دیوانهبودن ،با اینکه کسانی پیدا شوند و در گوشش بخوانند  ...با این امور نمتیتتوان چنتین
سخنانی گفت .اگر صد کاهن هتم پیتدا کنیتد کته همته نیروهتایشتان را روی هتم بریزنتد،
نمیتوانند چنین سخنی بگویند چون این سخن ،پشت صحنه و زیستجهانار چیز دیگری
است.
نکته دیگر این است که اگر جمالت و کلمات قرآن نشانههای خدا نیستتند (بته آن معنتا کته
میگویند ،نشانه های خدا نیستند – یعنی یک تدوین و تألی و شکل و فترم خاصتی داشتته
باشند که فقط از دست خدا بر می آید) ،ما باید تکلی پارهای از تعبیرات را که در قرآن آمده
ً
است روشن کنیم .از جمله اینکه در بسیاری از جاهای قرآن گفته شده است که متثال « ِتلتك
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ّ
آیات الل ِه نتلوها علیك ِبالح ّ ِق»؛ این آیات خدا است که ما آنها را بر تتو بته حتق میختوانیم
(سوره بقره آیه  ،292سوره آل عمران آیه  ،107سوره جاثیه آیه  .) 50شما میتوانید آیاتی را که
در آنها ماده تالوت دیده میشود و شامل دهها آیه میشود ،دنبال کنید .در بعضی از متوارد،
ً
تعبیرات اینگونه است « :کما أرسلنا ِفیکم رسوال ِمنکم یتلو علیکم آی ِاتنا» رستولی بته ستوی
شما فرستادیم که آیات ما را برای شما تالوت میکند .همه اینها را اینگونه فهمیتدهانتد کته
منظور از آیات ما یعنی آیات قرآن؛ یعنی پیامبر سوره قل هو الله یا والعصر را میخواند؛ ایتن
آیه را و آن آیه را میخواند .بنده به گونهای دیگر میفهمم و حاال توضیح خواهم داد که مطلب
چیست.
ّ
ً
آیات الل ِه»؛ برای شما رستولی را
نیز در سوره طالق ،آیه  11آمده است  « :رسوال یتلوا علیکم
ِ
ّ
تات الل ِته تتلتی
فرستاد که آیات خدا را تالوت میکند .در جای دیگر آمده استت « :یستمع آی ِ
علی ِه»؛ میشنود آیات خدا را که بر او تالوت میشود .از اینگونه آیات خیلی زیاد است.
معنای «تالوت آیات» در قرآن چیست؟ این است آن نکته مهمی که میخواهم خدمت شتما
عر کنم .ما زمانی میتوانیم معنای درستی برای این عبارات قائل شویم که معنای تتالوت
را بفهمیم« .تالوت» یعنی چه؟
در کتاب مفردات راغب که کتاب بسیار معتبری است ،واژههای قرآنی بررستی شتدهانتد .در
آنجا در معنای تالوت اینگونه آورده است « :تالوت ،تبعیتت کتردن استت»؛ «یتلتو» یعنتی
تبعیت میکند؛ «تال» یعنی تبعیت کرد .این مطلب را راغب اصفهانی در کتاب مفردات راغب
میگوید .اینکه هنگام خواندن یک متن میگویند که تالوت میکند ،به این دلیتل استت کته
وقتی شخص خواننده به متن نگاه میکند ،از آن پیروی میکند؛ به متن نگتاه میکنتد و آن را
دنبال میکند .به همین دلیل ،تالوت غیر از قرائت و ماده تالوت غیر از متاده قرائتت استت.
قرائت یعنی خواندن و تالوت یعنی پیروی کردن .منظور این است که من بته ایتن متتن نگتاه
میکنم و هر گونه که آن متن خودر را نشان میدهد ،از آن تبعیت میکنم  -تبعیت میکنم و
با آن راه میروم .
معنای عبارت «تالوت آیات خدا» ،در قرآن چیست؟ معلوم میشود که پیامبر ،نشانههایی را
میدیده و آنها را میخوانده است .نشانههای خدا را میخوانده است .یعنی چه نشتانههتای
خدا را میخوانده است؟ همانند این است که کسی رمزی را بگشاید .شما خطی را در مقابل
کسی میگذارید ،خطی که هنوز رموزر گشوده نشده است و کسی نمیتواند آن را بخوانتد.
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خط هیروگلی تا مدتی پیش اینگونه بود و نیز خط سان کریت .شما کسی را پیدا میکنید
که رموز این نوشتهها را برای شما باز میکند و آنها را میخواند .بر این اساس ،تالوت آیات
خدا یعنی پیروی کردن از آیات و نشانهها با خواندن آنهتا – بایتد کستی آیتاتی را ببینتد و بتا
خواندن آن آیات ،از آنها پیروی کند و این کاری بود که پیامبر میکرد .آن آیاتی که میدیتد و
با خواندن از آنها پیروی میکرد ،همان اموری هستند که بنتده میگتویم کته آیتات ختدا در
آسمان و زمین هستند؛ همان آیاتی هستند که او در زیستجهان وحیانی می دید« .آیه» ،این
است و معنای «آیات الله» در قرآن این است و اینها آیات تکوینی خدا هستند ،نشانههتای
خدا در هستی ،در کتاب هستی .همانگونه که در مقتاالت قرائتت نبتوی از جهتان گفتتهام،
استثنائیبودن پیامبر ،در همین بود .او آسمان و زمین و انسان را به گونهای دیگر میدید .هتر
آنهه که میدید ،کنشهای خدا میدید ،کنشها و واکنشهای خدا.
من در مقاله اول قرائت نبوی از جهان به تفصیل بیان کردهام که او چگونه میدید که زنتده از
مرده و مرده از زنده بیرون میآید؛ شب پ از روز و روز پ از شب متیآیتد؛ آب از آستمان
میآید و دانه از زمین بیرون میآید .و هنگام نقل همه اینها ،میگوید که خدا دارد اینچنتین
میکند .شما آیات را مالحظه کنید :خدا دارد اینچنین میکند ،خدا دارد متیشتکافد ،ختدا
دارد میمیراند ،خدا دارد زنده میکند ،خدا دارد نعمت میدهد ،خدا دارد  ...نه اینکه پیتامبر
«خبر» میدهد ،نه! خدا دارد اینگونه میکند و من پیامبر ،دارم میبیتنم! ختدا دارد رحمتت
میدهد ،خدا دارد لط میکند ،خدا دارد عذاب میکند ،خدا دارد میبخشتد .پیتامبر همته
چیز را اینگونه میدید و این بود آن پشت صحنه او! او که جهان و هستی را اینگونه میدید،
با خواندن ،از آنهه که میدید پیروی می کرد .او آنها را میخواند و روایت میکترد و وقتتی
میگفت «یس ّبح ل ّله ما في ّ
السماو ِات وما ِفي األر ِ » ،آن تسبیح را میشتنید و بترای متن و
ِ ِ ِ ِ
شما روایت میکرد .شما نمیشنو ید اما من میشنوم که آستمان و زمتین و هتر آنهته کته در
آسمان و زمین است ،تسبیح خدا میگوینتد! ایتن «یس ّتبح ل ّلته متا فتي ّ
الستماو ِات ومتا ِفتي
ِ ِ ِ ِ
األر ِ » را خود او میگفت .او آن آیهای را که تجربته میکترد ،تتالوت میکترد؛ آیتهای کته
عبارت بود از اینکه آسمان و زمین تسبیح میگویند .او این آیه را میدید.
در تمام مواردی که به شکلهای مختل گفته شده است که پیامبر اسالم یتا پیتامبران دیگتر،
آیات خدا را بر مردم میخواندند ،منظور این است و نه اینکه به مردم میگفتند که بیایید تا من
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برای شما چند آیه بخوانم ِ« :سم ّالله ّالرحمن ّالرحیم .قل هو ّالله أحد (ّ )1الله ّ
الصمد ( )2لم
ِ ِ
ِ ِ ِ
ی ِلد ولم یولد ( )1ولم یکن له کف ًوا أحد( .»)9قضیه این نبود ،این که هنر نبود.
پ مطلب مورد اختالف را خدمت شما گفتتم .مطلتب متورد اختتالف ایتن بتود کته پیتامبر
میگفت که شما نمیدانید که من در کجا نشستهام و چه میبینم که این مطالب را میگتویم.
محل اختالف این بود .اما متأسفانه موضوعی جالب و با این ظرافت و حساسیت را ،تبتدیل
کردند به اینکه فصاحت و بالغت این سخن در حدی است که هیچک نمیتواند مانند ایتن
بگوید .خوب ،وقتی اینگونه گفتند عدهای هم پیدا شدند و گفتند که نخیر! میشود اینگونته
فصیح و بلیغ حرف زد و عدهای هم این را قبول نکردند .داستان این نیست که پیامبر چقدر با
فصاحت و بالغت حرف میزند .او مدعی است که من چیزی دیگرم و از جتایی دیگترم و از
جایی دیگر حرف میزنم – مسأله ،این است .شما میتوانید خودتان این مطالب را دنبال کنید.
آیه خیلی مهمی در قرآن هست که برای من رهگشایی کرده و آن را در اینجا ذکر میکنم .فکر
من با این موضوع مشغول بود که معنای وحی در قرآن چیست و پیامبر اسالم (و به طور کلی
پیامبران دیگر) در چه حاالتی زندگی میکردند و اینگونه گفتارهای آنها چیست؟ در آیتهای
از قرآن در مورد آنهه که به پیامبر مربوط است صحبت میکند و گفته میشود « :بل هو آیات
ّ
ّ ّ
ّ
آیاتنا ِإال الظ ِالمون» (آیه  19از سوره عنکبوت)
ور ال ِذین أوتوا ال ِعلم و ما یجحد ِب ِ
ب ِینات ِفي صد ِ
آیا میدانید که وحی یا آنهه که از سوی خدا میرسد چیست؟ قرآن این را میگویتد« :آیتات
بینات» – عالمتهای خیلی واضح ،نشانههای خیلی واضح .جتای ایتن نشتانههتای خیلتی
ّ
ّ
ور ال ِذین أوتوا ال ِعلم » ،این آیات بینات و نشانههتای
واضح کجا است؟ «آیات ب ِینات ِفي صد ِ
واضح در سینههای کسانی است که از سوی خدا بته آنهتا علتم داده شتده استت .جتای آن
آیات ،این سینهها است .توجه میکنید؟ نه اینکه این جملهها ،آیتات استت .آن آیتاتی کته از
ّ
ور ال ِذین أوتوا ال ِعلم » هستند ،در سینهها هستند .ایتن داستتان
سوی خدا می آیندِ « ،في صد ِ
سینه در قرآن ،اینکه مسأله این نیست که اینها در مغز هستند بلکه در سینه هستند و اینکته
معنای این سینه چیست ،داستان خیلی ظریفی است .من نمیخواهم وارد این بحث شوم اما
فکر میکنید که کسانی که گفتهاند که چه سخنها که در سینه دارم ،نمیدانستند که ما با مغز
فکر میکنیم؟ آن ها هم میدانستند که ما با مغز فکر میکنیم .این چه داستانی است که انسان
میگوید که چه سخنها که در سینه دارم ،اما شنوندهای برای آن پیدا نمیکنم؟ چرا سوز را به
سینه نسبت میدهند؟ این سینه هم داستانی مثل دل دارد .شما دل را در هیچ کجا نمیتوانیتد
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پیدا کنید و اشاره کنید و بگویید که این دل است .منظتور از دلتی کته ادبیتات عرفتانی بشتر
آنقدر با آن گره خورده است که آن قلب صنوبری نیست .پ این دل کجتا استت؟ ایتن امتر
اختصاص به ادبیات فارسی هم ندارد .بلکه ادبیات دنیا پر استت از «دل» .ایتن «دل» کجتا
است؟ همهنین در ادبیات جهان ،تکیه فراوانی بر این احساس که عدهای از آن خبر داده اند
که گویی سینه پر از سخن است ،شده است .در قرآن هم چنین مواردی ذکر شدهانتد .وقتتی
برادر موسی مأمور میشود که با موسی به آن محل برود «قال ر ِّب اشرح ِلي صد ِرع» (آیه 29
از سوره طه) سینهام را فراخ گردان .درباره خود پیامبر اکرم هم هستت کته «ألتم نشترح لتك
صدرك» (آیه  1از سوره الشرح) آیا سینه تو را فراخ نگردانیدیم؟ در آیه دیگری آمده است که «
ّ
ّ
سالم ومن ی ِرد أن ی ِضله یجعل صدره ض ِّی ًقا حر ًجا کأ ّنما
إل
ل
ه
در
ص
ح
شر
ی
ه
ی
هد
ی
ن
أ
ه
الل
فمن ی ِر ِد
ِ
ِ
ّ ِ ِ
َ
ّ
ٰ
ی ّص ّعد في ّ
ّ
الرج علی الذین ال یؤ ِمنون»(آیه  129از ستوره انعتام)
الس ِ
ِ
ماء کذ ِلك یجعل الله ِ
ّ
«.فمن ی ِر ِد الله أن یه ِدیه یشرح صدره ِل ِإلستالم»؛ هتر کت را ختدا بخواهتد هتدایت کنتد،
سینهار را فراخ میگرداند .داستان این سینه چیست؟ چون در اینجا هم داریم کته «بتل هتو
ّ
ّ
ور ال ِذین أوتوا ال ِعلم» .این پرسش ،جای مطالعه فراوان دارد.
آیات ب ِینات ِفي صد ِ
من در بدو نظر چیزی به نظرم رسیده است و خودم هم گونهای تجربه در این زمینه داشتتهام.
ً
در گفتههای خودمان میگوییم که فالنی سینه سپر کرده است ،مثال یک رزمجتوی رشتید در
ً
برابر دشمنان سینه سپر کرده است .این را در بعضی از فیلمها دیدهاید .مثال چنتدی پتیش در
داستان تون یا سوریه بود که یک نفر را دیدیم کته ستینه را لختت کترده و در آن زمتانی کته
تکتیراندازها از باال تیراندازی میکردند ،آمده و در وسط خیابان ایستاده و میگوید :بزنیتد.
این یعنی چه؟ چرا سینه را لخت میکند؟ خوب میتوانند به هر جا بزنند .منظور این است که
به قلبم بزن؟ این سینه داستانی دارد .شما این را دنبال کنید اما من نکتهای خدمتتان عر
میکنم .به نظر میرسد که این داستان مربوط به یک نوع تجربه است .زمانی که انستان ،راه
جلوی پایار روشن است و تردید ندارد و میخواهد یک گام بزرگ بردارد ،یک اقتدام مهتم
انجام دهد ،میخواهد در میان جماعتی ،مطلبی را که فهمیده است ،علیرغم اینکه دیگران با
نظر او خیلی مخال هستند بیان کند ،به هر قیمتی که شده است بیان کند ،چون هیچ بیمتی
ندارد ،هیچ باکی ندارد ،خودر حسابش را با خودر پاک کترده استت و احستاس وظیفته
میکند؛ در چنین شرایطی ،انسان با یک سینه فراخ وارد میشود و سرر پایین نیستت .نته،
سینه را صاف میگیرد و وارد میشود .در این حالت ،نه تنها ایتن حرکتت فیزیکتی از او ستر
میزند بلکه این احساس و تجربه به او دست میدهد که گویی این سخنها از سینه او بیرون
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ً
میریزند .این یک تجربه است .اصوال وقتی ما حرف میزنیم ،این احساس را نداریم که این
حرفها را با مغز میگوییم .شما که اآلن در اینجا حضور دارید ،کدامتان این تجربه را داریتد
که دارید با مغز فکر میکنید؟ مغز دارد کار خودر را میکنتد امتا متا هتیچ احساستی از آن
نداریم .اما بعضی از بخشهتای بتدن کته از جملته آنهتا ستینه استت ،در شترایط خاصتی
ً
ً
وضعیتهایی پیدا میکنند که انسان احساس میکند که واقعا وقتتی متثال بتا کستی درد دل
میکند و سوز دلی را بیرون میریزد ،از سینه بیرون میریزد .چنین تجربه هایی وجتود دارد.
سینه باز میشود ،عضالت سینه بتاز میشتوند ،اینجتا فتراخ میشتود ،اینجتا تهتی و راحتت
میشود .ما هیهگاه احساس نمیکنیم که مغز راحت میشود بلکه احساس میکنیم که سینه
ما راحت شد؛ تجربه گشایش سینه .خالصه داستان سینه خیلی مهم است.
در تمام آن موارد شرح صدر ،گفته شده است گشادهشدن سینه ،فراخشدن سینه .در اینجا هم
ّ
ّ
ور ال ِذین أوتوا ال ِعلم» .پ پیامبر از جمله کسانی بود که
گفته شده است «آیات ب ِینات ِفي صد ِ
آیات بینات را در سینهار داشت .اما در اینجا یک مسأله خیلی مهم مطرح میشود و آن این
است که همان آیاتی که گفتیم که در کتاب هستی وجود دارند و پیامبر از آنها تبعیت میکرده
و آنها را میخوانده است ،آن آیات کتاب هستی ،از سینه او برای او بروز میکترده استت ،از
اندرون او .آنهه که در درون او بوده و آنهه که در کتاب هستی بوده است ،یتک چیتز بیشتتر
نبوده است! شعر حافظ چیست؟
زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت
حافظ هم آتش را به سینهار نسبت میدهد و نه به مغز .این شعر از اشعار بسیار بسیار زبده
ً
حافظ است .ظاهرا در اینجا هم قضیه این است که آن آیاتی که در کتون و هستتی استت ،آن
ّ
ور ال ِذین أوتوا ال ِعلم » است! در اینجا دیگر
آیات و بینات ،یک نسخهار به گونهای « ِفي صد ِ
خیلی جای سخن است که این چه داستانی است؟ این همان داستان عتالم صتغیر استت ،آن
عالم صغیری که کپی عالم کبیر است . ...
نکته دیگر این است که اگر این مبانی را بپذیریم ،مسأله آیات محکتم و متشتابه کته در قترآن
آمده است به شکلی دیگر در می آید .آیات محکم ،آیات متشابه ،آیاتی که تفصیل دادهشدهاند
و آیاتی که تفصیل دادهنشدهاند .آیات مبین ،آیات مفصل ،اینها دیگر صفات این آیات موجود
در قرآن نمیشوند ،بلکه صفات آن آیات الهیای هستند که پیتامبر میخوانتده استت .تعبیتر
ً
ً
شابها» (آن کتاب متشابه) هم در قرآن آمده استت .آیتهای کته بته وضتوح خوانتده
ت
م
تابا
« ِک
ِ
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میشده ،محکم و آیهای که به وضوح خوانده نمیشده ،متشابه بوده است .آیهای مب ّتین بتوده
است (در آن جایی که پیامبر با آنجا در ارتباط بوده است ،مب ّین بوده است) و در مواردی هتم
مجمل بوده است و آنهه را که پیامبر باید بخواند ،نمیتوانسته است درست بخواند .در سوره
آل عمران میگوید « :هو ّالذع أنزل علیك الکتاب منه آیات ّمحکمات ه ّن أ ّ
تاب وأختر
ت
ک
ال
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
متش ِابهات فأ ّما ال ِذین في قل ِوب ِهم ز یغ فیت ِبعون ما تشابه ِمنه اب ِتغاء ال ِفتن ِتة واب ِتغتاء تأ ِو ِیل ِته ومتا
ّ ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
تد ر ِّبنتا ومتا یتذکر ِإال أولتو
یعلم تأ ِویله ِإال الله و ّالر ِاسخون ِفي ال ِعل ِم یقولون آمنا ِب ِه کل ِمن ِعن ِ
ً
اب» (آیه  7سوره آل عمران) این مطلب را معموال اینگونه تفسیر کردهاند که همین متن
األلب ِ
قرآن که در دست ما است ،دو گونه آیات دارد یعنی دو گونه جمالت در آن است که پارهای از
آن جمتالت محکتم و پتتارهای از آنهتا متشتتابه هستتند .آیتتات محکتم آنهتتایی هستتند کتته
ً
ً
معنایشان کامال روشن است و آیات متشابه آنهایی که معنایشان کامال روشن نیست .بنده
دیگر این مطالب را اینگونه نمیفهمم.
نکتهای که باید در اینجا اضافه کنم این است که هر جا کته گفتته شتده استت «أنتزل علیتك
ال ِکتاب»  -پیامبر بر تو کتاب نازل شده است – همانگونته کته در مقالتهای کوتتاه نوشتتهام،
منظور از آن کتاب ،یک سلسله مدونات و مخطوطات و ملفوظات نیست که برای پیامبر آمده
باشد .بر پیامبر ،کتاب هستی نازل شده است .کتاب هستی برای او مفهتوم شتده استت .در
بعضی موارد از عبارات «کتاب المبتین» یتا «ام الکتتاب» استتفاده شتده استت؛ اینکته «ام
الکتاب» یا «کتتاب المبتین» بتر پیتامبر نتازل شتده استت .معنتای ایتن عبتارات چیستت؟
معنایشان این است که آن کتتاب مفهتوم شتده استت ،یعنتی او توانستته استت آن کتتاب را
بخواند .کتاب چیزی است که آن را میخوانند اما لزومتی نتدارد کته آنهته کته میخواننتد و
میتوان به آن کتاب اطالق کرد ،متشکل از مخطوطات باشد .در قرآن گفته شده است که شما
در روز قیامت ،نامته اعمتالتتان را بته صتورت کتتاب میخوانیتد .آیتا در آنجتا صتفحات و
ستونهایی وجود دارند و نوشتهاند که در فالن تاریخ ،فالن کتار را کتردی و در فتالن تتاریخ،
فالن کار را؟ مخطوط است؟ مکتوب است؟ اما از آن به «کتاب» تعبیر شتده استت .مرحتوم
ً
طباطبایی هم در تفسیرر آورده است که کتاب در قرآن ،الزاما به معنای چیزی کته متدون و
مخطوط باشد نیست و مثالهایی هم آوردهاند .آن کتاب کته در متوارد زیتادی در قترآن ،بته
شکلهای مختل از آن صحبت شده است (اینکه بر تتو و انبیتاء دیگتر ،کتتاب نتازل شتده
است) ،آن «امر خواندنی» بوده است .جهان را میشود خوانتد ،هستتی را میشتود خوانتد،
آیات خدا را میشود خواند ،و پیامبر اینها را میخوانده است!
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کیم»
تاب الح ِ
شما در نقاط بسیاری از قرآن از اینگونه تعبیرها می بینید « :الر ِتلک آیات ال ِک ِ
تتاب
(آیه  1از سوره یون ) منظتور از ایتن تعبیترات چیستت؟ آیتا معنتای « ِتلتک آیتات ال ِک ِ
کیم» این است که آنهه که تو اآلن در اختیار داری ،آیات آن کتاب است؟ نه ،بنا بر مبنایی
الح ِ
کیم»
تاب الح ِ
که من از آن حرکت میکنم ،اینگونه تعبیرات هم ،همانگونه هستند« .آیات ال ِک ِ
یعنی آیات آن کتاب حکیم ،آیات آن کتاب محکم .ممکن است شما بفرمائید که « ِتلک» بته
چه اشاره میکند؟ آیا « ِتلک» به یک مدون و مخطوط اشاره میکند؟ در زمان پیامبر که ایتن
ً
کیم »! به نظر میآید
تاب الح ِ
سخنان اصال هنوز کتاب نشده بودند که بگویند « ِتلک آیات ال ِک ِ
کتیم» .او نگتاه میکترده و
تتاب الح ِ
که پیامبر نگاه میکرده و میگفته است « ِتلک آیتات ال ِک ِ
میگفته است که همه اینها آیات هستند ِ « -تلک» به آنجا اشاره میکند و نه به این کلمات!
در اینجا باید یک نکته را که مکمل مطالب قبل است اضافه کنم تا مبانی آن مطالتب روشتن
شود یا حداقل برایتان قابل قبول یا محتمل شود که آنگونه که من میگویم هم میشود به آن
مطالب نگاه کرد .به هر حال ،هر اندازه که ما روی مطالبی که بر آنها تکیه شده و در جهت
تأیید آنها استدالل شده است انگشت بگذاریم و در برابر آنها ِان قلت بیاوریم و آنها را بته
گونهای دیگر معنا کنیم ،طرف مقابل را خلع سالح و مبانی او را تضعی میکنیم و در برابر آن
مبانی ،مبانی جدید قابل بحثی را مطرح میکنیم .هر نظر جدید ،به همین شتکل پیتدا شتده
است .عدهای مخال شدند و عدهای موافق ،عدهای قبول کردند و عدهای قبتول نکردنتد و
بتدریج . ...
همهنین تصور نکنید که این یک جن زرگری است و فرقی نمیکند که ما بگوییم کته ایتن
«روایت» است یا بگوییم که آنگونه آمده است؟ شخصی این مطلب را مطرح کترد و بته متن
گفت و پرسید که« :فالنی ،چه فرقی میکند که حاال خدا گفته باشد یا پیامبر گفته باشد؟ تو
ً
که باالخره دست از اعتقادت بر نمیداری و میگویی که این سخنان نهایتتا بته گونتهای یتک
ریشه الهی دارند ».گفتم شما نمیدانید که چقدر فرق میکند .اگر بگوییم که ایتن ستخنان،
روایت و گفتار و سخنپردازی ایمانی یک انسان نبی است که در میان مردم زندگی میکنتد و
متناسب با اوضاع و احوال حرف میزند ،دگما و جزم غیرقابلتغییری از آن بیرون نمتیآیتد و
هر سخنی را در زمینه خودر میفهمیم .اینگونه میفهمیم که پیامبر هتم انستانی بتوده و در
میان انسانها راه میرفته و زندگی و حکومت میکرده و قانونگتذاری میکترده استت (مثتل
همه جاهای دیگر) .قانونگذاری هم زمان دارد و برای همان جامعه است  -برای همیشته و
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ابد که کسی قانون نمیگذارد .حاال داستان همین است که ممکن است در ذهن شما بیاید که
حاال چه فرقی میکند که ما اینقدر تدقیق کنیم و در آخر ،همانگونه که عدهای از منتقتدین
ما میگویند ،باالخره هم دین را کنار نگذاریم (گویا انتظار دارند که ما بتاالخره دیتن را کنتار
بگذاریم!) و مثل دیگران به دین بهسبیم .پ دیگر چه فرقی میکند؟ پاسخ این است که آن
دینی که امثال بنده از آن حرف میزنیم ،آثارر در زندگی به گونهای دیگر است و بته گونتهای
دیگر ،متدینانه زیستن است و دینی که آنها از آن حرف میزنند ،دین دیگتری استت .وقتتی
آنها از دین حرف میزنند ،انسانیت من و تو را نفی میکنند .وقتی ما از دین حرف میزنیم ،از
انسانیت خودمان حرکت میکنیم .آنها از باال چیزی را سوار انسانیت ما میکنند و میگویند
ّ
انسانیتتان را هر جور که شده در این قالب بگنجانید .میگوییم« :آختر متن در ایتن
که باید
قالب جا نمیگیرم» ،میگویند« :دستت را ببر و جا بگیر .پای من هم جا نمیگیرد ،پای خود
را هم قلم کن ،باید جا بگیری!» قضیه این است .در دینی که بنده و امثال بنتده از آن حترف
میزنیم ،از انسانیتمان حرکت میکنیم و شکوفا میشو یم و بته ختدا متیرستیم .بته جتایی
میرسیم که بتوانیم از مالل این زندگی روزمره رها شویم و یک روح و معنتویتی پیتدا کنتیم.
خدا هم آنگونه که هست ،نه گیر من میآید و میتوانم به او احاطه پیدا کنم و نه گیر تو ،البته
تو مدعی هستی که خدا در مشت تو است و من هرگز این ادعا را ندارم.
نکته دیگری که باید در اینجا عر کنم این است که شتما بایتد بتر تعبیتر «قترآن» و اینکته
«قرآن» یعنی چه هم تکیه کنید .معنی واژه «قرآن» در قرآن چیست؟ در آیات متعددی گفته
ً
میشود که «قرآن» نازل شده است ،مثال « ِإ ّنا أنزلناه قر ًآنا» .ممکن است به ذهنها بیاید کته
این دیگر واضح است .وقتی میگوید که «قرآن» نازل شده است« ،قرآن» یعنی این کتتاب.
افرادی قرآن را به معنای این کتاب میگیرند .ما تصور میکنیم که چون اکنون ،اسم این مدون
را قرآن مجید گذاشتهایم و وقتی میگوییم قرآن مجید یا قرآن کتریم ،منظورمتان ایتن کتتاب
است ،پ معنای واژه «قرآن» در خود قرآن هم همین است .به نظر بنتده اینگونته نیستت.
«قرآن» یعنی خواندن و معنای مصدری دارد و اسم مصدر است .البته بعضتی گفتتهانتد کته
قرآن یعنی آن چیزی که خوانده شده است ،یعنی بعد از آنکه پیامبر اکرم همه اینها را خوانده
است ،این قرآن است ،یعنی خوانده شده (که شش هتزار و ختردهای آیته استت) .امتا بنتابر
تأمالتی که بنده کردهام و شواهد زیادی آن را تأیید میکند« ،قرآن» یعنی خواندن .معنای واژه
«قرآن» در خود قرآن ،در اکثر موارد ،خواندن است – یعنی این خواندن پیامبر .قرآن ،خواندن
پیامبر بود .او اینها را میخواند .این خواندن کار هر ک نبود بلکه کار نبی بتود .هتر کت
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ً
نمیتوانست اینگونه بخواند چون این خواندن ،تقلید نبود .آنگونه که مثال کستی بگویتد کته
من شعر حافظ را حفظ کردهام و میختوانم – داستتان ایتن نبتود .آنهته کته او میخوانتد ،از
درونش میجوشید و او میخواند ،میدید و میخواند .یک طرف قضتیه «روایتت» استت و
طرف دیگر آن« ،خواندن» .هر دو بود .روایت از ایمان خودر بود اما ایتن روایتت از ایمتان
ّ
تل
خودرً « ،خواندن» بود .به چه معنا؟ به این معنا که در قرآن هم گفته شتده استت« :و ر ِت ِ
القرآن ترتیال» .قرآن را نمیشود مثل یک متتن فلستفی خوانتد .یتک متتن فلستفی را شتما
میتوانید خیلی ساده بخوانید .در اینجا منظور از خواندن ،جنبههای آوایی و لحتن و آهنت
ً
است .هیچ دیدهاید که کسی مثال یک کتاب فلسفی را با آهن بخواند؟ معنا ندارد که کتتاب
فلسفی را با آهن بخوانند .اما قرآن را باید با آهنت خوانتد چتون آن بتا آهنت و چگونته
خواندن ،بخشی از شکلگیتری ایتن خوانتدن استت .مگتر میشتود مولتوی را در همتهجتا،
همینجوری خواند؟ کسانی که اهل مولویخوانی هستند ،میدانند کته مطلتب از چته قترار
است .دیدهاید که باید ح داشته باشد ،حال داشته باشد ،باید ادا و اطوار و وجنات داشتته
باشد تا بتدریج سرایت کند و از آن ،سماع سر برآورد .این« ،خواندن» است! مولتوی را کته
نمیشود مثل کتاب ریاضیات خواند .فردوسی را هتم کته حماستی استت ،نمیشتود آنگونته
خواند.
قرآن یک «روایت مؤمنانه» است و به خود پیامبر گفته میشود که قرآن را به گونهای بختوان
که آوا و صدا و حرکات بدنی تو با روایتات ،همردی باشند .صنعت قرآنخوانی که در میان
مسلمانان شکل گرفته است ،درست بر همین مبنا است .خوب ،پیامبر اینچنین میخواند و
از صدر اسالم هم وقتی قرآن را میخواندند ،همه اینگونه میخواندند .یعنی زبان بدن همراه
میشد با آنهه که بر زبان موجود در دهان جاری میشد .معنای «قرآن» در قرآن این است و
این« ،خواندن» است .در آنجا هم که درباره قرآن گفته شده است که اگر همه را جمع کنید،
نمیتوانید مثل این را بیاورید یعنی کسی نمیتواند اینگونه بخواند .یعنی مصنوعی و تقلیتدی
خواهد بود .حقهبازی و دکان و کالشی خواهد بود – و نه یک خواندن اصیل که از «هو آیات
ّ
ّ
ور الذین أوتوا ال ِعلم» ریشه میگیرد! به همین جهت هم هست که شتب و روز
ب ِینات في صد ِ
میکوبند و در هیچ ک هم اثر نمیکند .این ،آن «خواندن» نیست.
در اینجا چندین مطلب دیگر مطرح است :یک نکته این است که وقتتی شخصتی مثتل بنتده
ادعا میکند که این متن (قرآن) روایت مؤمنانه و زبانورزی ایمانی پیامبر اسالم از ایمان خود
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است (که در جلسات گذشته اشاره مختصری به این مسأله کردم) ،بنا بر آنهه که شنیدهایم و
ً
گفتهاند و خواندهایم ،فورا چند نکته بهعنوان مانع در مقابل ما خودنمایی میکند – بهگونتهای
ً
که اصال مانع توجه و دقت کردن ما به این بحث میشوند و نمیگذارند که متا ایتن مطلتب را
دنبال کنیم و در مورد آن تحقیق کنیم و ببینیم که آیا این مدعا درست است یا نته؟ دو متورد از
آن موارد را باید در ابتدا عر کنم .در گذشته هم کمی در مورد این نکتهها ستخن گفتتهام و
ً
در مقاالت قرائت نبوی از جهان هم آمده است و فعال در اینجا از فرصت استتفاده متیکنم و
دو نکته را عر میکنم:
ً
اولین نکته این است که اصوال چگونه میشود این ستخن را قبتول کترد؟ آنهته کته در میتان
مسلمانان مشهور است (و چه بسا به نظر میرسد که همه علما و متفکترین استالم در طتول
چهارده قرن ،آن را بدون تردید قبول کردهاند) ،این است که خود پیامبر ادعا کرده استت کته
من این جمالت و کلمات را از سوی خدا دریافت میکنم (به همین شکل) و برای شما بازگو
مینمایم – پ جمالت و کلمات از ِآن خود پیامبر نیست بلکه آنها را از سوی خدا دریافتت
میکرده است .من باید در این مورد یک نکته عر کنم که خیلی مهتم استت و ایتن تتابو را
میشکند و به ما اجازه میدهد که بیشتر فکر کنیم .من مطلبتی را کته در چنتد ستطر اول از
مقاله چهاردهم قرائت نبوی از جهان آوردهام را برایتتان میختوانم و ختواهش متیکنم کته
خودتان مسائل را دنبال کنید .در آنجا مسأله را به این شکل مطرح کردهام« :آیا پیامبر استالم
ادعا کرده است که جملههایی را به زبان انستانی از ستوی ختدا دریافتت میکنتد و عتین آن
جملهها را برای دیگران بازگو میکند و آیات قرآن ،همان بازگو شدهها است؟ مشهور در میان
مسلمانان این است که پیامبر خود چنین ادعایی داشته است .اما این اعتقاد مشهور نه متورد
اجماع علمای اسالم است  .» ...اینکه مورد اجماع علمای اسالم نیست معنایش این است
که در گذشته و در طول تاریخ مسلمانان هم عدهای از علمای مسلمان وجود داشتهاند که این
حرف را قبول نکردهاند؛ گفتهاند چنین ادعایی وجود نداشته است .من در پاورقی ایتن مقالته
توضیح دادهام که آنها چه کسانی بودهاند .اگر عالقه داشتید که ایتن بحتثهتا را بتهصتورت
جدی دنبال کنید به پاورقی آن مقاله مراجعه کنید .در پاورقی چنین میخوانیم« :نگاه کنید به
فلسفه علم کالم "ولفسون" (، )Wolfsonترجمه احمد آرام » .در فصل سوم کتاب «فلستفه
علم کالم» که نوشته یک دانشمند اسالم شناس به نام "ولفسون" است و به انگلیستی نوشتته
شده است و آقای احمد آرام آن را ترجمه کردهاند ،ایشان همین مستأله را متورد بحتث قترار
میدهند و توضیح میدهند کته عتدهای از علمتای استالم بتودهانتد کته ایتن حترف را قبتول
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نداشتهاند« .در این فصل (یعنی همان فصل سوم) به خوبی نشتان داده شتده استت کته ایتن
اعتقاد (که تمام جمالت و کلمات از سوی خدا بر پیتامبر آمتده استت و ختود پیتامبر چنتین
ادعایی داشته است) ،در میان امت اسالمی نه تنها مورد اجمتاع نبتوده استت بلکته افترادی
وجود داشتهاند که به صراحت گفتهاند که متن قرآن ،گفتار محمد (ص) است ».ستپ متن
در آن مقاله گفتهام که یکی از فیلسوفان بسیار معروف و محترم در میان ما یعنی مال صدرا در
نوشتههایش ادعا کرده است که تمام علمای اسالم بر ایتن مطلتب اجمتاع دارنتد کته قضتیه
اینگونه بوده است ،در حالی که این اجماع وجود ندارد! سپ نوشتهام که معلوم نیستت کته
صدرالمتألهین بر چه مبنایی ادعا میکند که امت اسالمی اجماع و اتفتاق دارنتد کته پیتامبر،
خود اینها را شنیده است و گفته است .بنابراین اگر بته
کلمات وحی را استماع کرده است و ِ
آن کتاب ولفسون مراجعه کنید ،ایشان نام دانشمندان معتبتری را از همتان قترون اول استالم
میبرند که چنین عقیدهای نداشتهاند و این مسأله را رد کردهاند .البته با این عقیده آنهتا ،بته
ّنبوت پیامبر اسالم لطمه نمیخورده است و آن دانشمندان هم مستلمان بتودهانتد و بته ّ
نبتوت
پیامبر اسالم و معنای اعتقاد به پیامبری ،معتقد بودهانتد .اعتقتاد بته پیتامبری پیتامبر استالم
ً
مستلزم این نیست که کستی بگویتد کته ایتن جمتالت و کلمات،حتمتا همته از ستوی ختدا
میآمدهاند .همین قدر که کسی بگوید که یک نوع وحی بر پیامبر میآمده و نوعی تأیید الهی
ً
پشت سر او بوده است (که فعال نمیخواهم وارد تفصیالت این بحث شوم) بترای اعتقتاد بته
ّنبوت کافی است .این یک نکته است .پ در ذهن شری تان نباشد که این یتک بتدعت یتا
ً
عقیده تازهای است که مثال در صد یا دویست سال اخیر پیدا شتده استت! خیتر ،نته بتدعت
است و نه تازه پیدا شده است .در گذشته هم عدهای از مسلمانان همین اعتقاد را داشته انتد؛
ً
مضافا اینکه اگر شما به سخنان عرفا دقت کنید ،میبینید که ریشه سخنان بستیاری از عرفتا
ً
هم همین مسأله است .عدهای از عارفان میگویند که کالم خدا اصال الفاظ و جمالت ندارد
بلکه یک چیز دیگر است .من در دومین مقاله قرائت نبوی از جهتان ،اعتقتادات آن عتده از
عارفان را آوردهام و شما میتوانید به آنجا هم مراجعه کنید .نه! اجماع نبتوده استت .متن در
ابتدای چهاردهمین مقاله قرائت نبوی اضافه کردهام که شواهد تاریخی و دالئل معتبتر قابتل
قبولی در مورد اینکه پیامبر چنین ادعایی میکردهاست ،ارائه نشده است .مسأله این است .ما
که به قلب پیامبر راه نداریم تا بگوییم که در آنجا چه اتفاقی افتاده استت .متا فقتط یتک راه
داریم و آن این است که ببینیم کته ختود او دربتاره ایتن جمتالت و کلمتاتی کته بترای متردم
میخوانده است چه میگوید؟ تنها راه ما این است .حاال آیا خودر ادعا میکند که اینگونه
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است؟ اگر بخواهیم به این مسأله برسیم که آیا خودر چنین ادعایی میکرده استت ،بتا یتک
مسأله تاریخی مواجه هستیم یعنی باید شواهد تاریخی کافی داشته باشیم که نشان دهنتد کته
خود پیامبر چنین ادعایی کرده و به مخاطبانش چنین گفته است (که این جمالت و کلمتات،
همهار همینگونه که هست ،از سوی خدا به من میرسد و من این کلمات و جمالت را برای
شما بازگو میکنم) .بنابراین باید دید که آیا شواهد و دالیل تتاریخی کتافی داریتم کته پیتامبر
چنین ادعایی میکرده است؟ پاسخ این است که شواهد و دالیل معتبر کافی وجود ندارد .نته
اینکه اگر شما کتابها را باز کنید ،این حرفها در آن کتابها نیست .این دو مستأله متفتاوت
است .اگر شما کتابها را باز کنید میبینید که در بسیاری از کتابها میگویند که فالن ک
چنان گفت .اینگونه موارد هست اما آیا «شواهد معتبر تاریخی» وجود دارند؟ ختدا رحمتت
کند مرحوم آقای مطهری را و پیش از او و در کنار او مرحوم آقتای صتالحی نجت آبتادی را
(نویسنده کتاب « شهید جاوید ») که کتابهایی در این زمینهها نوشتهاند .در مورد حتوادث
عاشورا ،آنگونه که حوادث عاشورا را برای من و شما نقل میکنند ،چنتد درصتدر درستت
ً
است؟ فعال ما در ماه محرم هستیم و خیلی هم از تاسوعا و عاشورا فاصتله نگرفتتهایتم .اگتر
کتابها را باز کنید ،پر است از حرفهای مختل  .چند درصد از این حرفها درستت استت؟
تحقیقات نشان میدهد که مقدار کمی از حرفهایی که در این کتابهتا آمتده استت درستت
است .این را مرحوم مطهری و مرحوم صالحی هم میگویند و هر ک که به صورت تاریخی
تحقیق کرده است ،همین را میگوید .بله درست است ،اصل شهادت واقع شده است و امام
را شهید کردهاند اما این جزئیاتی که مینویسند ،از قول هر کسی ،از قول ایتن شتخص و آن
شخص ،از قول این بازمانده و آن بازمانده و  ...خوب بله! برای گریاندن مردم ختوب استت
که مسأله دیگری است و هرچه غلیظتر بگویند ،مردم بیشتر گریه میکنند (حتاال چترا بایتد
مردم گریه کنند؟ من نمی دانم!) .چرا نباید مردم راه آنها را بروند بلکه باید گریه کنند؟ شیعه
یعنی کسی که راه آنها را میرود نه آنکه توی سرر میزند .در اینبتاره درد دل زیتاد استت.
مطالبی که در این کتابها هست و این آقایان هم آنها را نگاه میکنند و میخوانند و به مردم
میگویند ،فراوان است .اما شواهد معتبر تاریخی برای یک داستان و حادثته تتاریخی چقتدر
است؟ این را باید دنبال کرد .در مورد مسأله ما هم همینگونه است کته آیتا شتواهد و دالیتل
تاریخیای وجود دارد که خود پیامبر چنین ادعایی کرده است؟ آیا آنها معتبرنتد؟ ایتن را هتم
دنبال کنید.
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نکاتی که من در اینجا میگویم بیشتر به درد خانمها و آقایانی متیختورد کته خودشتان ایتن
بحثها را با عالقه دنبال میکنند و مطالعه و تحقیق میکنند .اگتر ایتن کتار را نکننتد ،ایتن
مقدار که من در اینجا میگویم کافی نیست .من راه را باز میکنم و ادامهار را بایتد خودتتان
پیگیری کنید .فرصت کافی نیست که من بتوانم به صتورت مفصتل دربتاره هتر کتدام از ایتن
مطالب بحث کنم.
در اینجا و در ارتباط با همین مطلب پرانتزی باز و نکاتی را عر میکنم و رد میشوم .مدتی
است که در این صدد هستم که این نکات را هم در تکمیل بحثهایی که در ارتباط با قرآن در
ً
سایت آوردهام ،بنویسم اما فرصت نکرده ام .اما اکنون اجماال در اینجا میگتویم .انشتاءالله
در آینده فرصت میکنم و مینویسم .مطلب این است :ممکن است که شما بفرمائید که وقتی
ما پارهای از کتابهایی را که در مورد تاریخ قرآن نوشته شدهانتد بتاز متیکنیم ،از بتاب مثتال
کتاب تاریخ قرآن رامیار را (شاید پارهای از شما آقایان و خانمها با این کتتاب خیلتی ختوب،
آشنا باشید) در بخشهای مربوط به اینکه وحی چگونته نتازل متیشتدهاستت ،بته مطتالبی
ً
برمیخوریم .از جمله اینکه مثال نوشته شده است که در بعضی از گزارشات آمتده استت کته
وقتی وحی بر پیامبر میآمده است ،بدنشان سنگین میشده و گاهی میافتادنتد و گتاهی بته
شدت عرق میکردند .این سخنان وجود دارد و در تاریخ نقل شده است .یا اینکه وقتی فالن
سؤال را از پیامبر کردند ،منتظر ماند تا به گونهای از پاسخ آن سؤال با خبتر شتود و چنتد روز
ً
بعد ،خدا او را از پاسخ سؤال با خبر کرد و او هم آمد و مثال فالن آیه را خواند که فالن حکتم
را داشت .اینگونه موارد در این کتابها هست .تعبیر «نزول» نیز هست؛ که فالن آیته نتازل
شد و گاهی حتی فالن سوره نازل شد .تنها این موارد که من گفتم هم ذکر نشدهانتد و امثتال
این تعبیرات که مربوط به چگونگیهای نزول وحی میباشند ،در این نوع از کتابهتا وجتود
دارند .آیا این نشان نمیدهد که هرگاه پیامبر سخنی را از سوی خدا میگفتهاست ،این ستخن
ً
با همین جمالت و کلمات آیات قرآنی بر او میآمدهاست؟ مثال در بعضی از تعبیترات هستت
که وقتی فالن سؤال را پرسیدند و پیامبر خواست پاسخ دهد ،فالن آیه یا سوره نازل شتد .آیتا
این معنایش این نیست که این جمالت و کلمات از سوی خدا آمدهاند؟ دوستان گرامتی ،اگتر
اهل دقت باشیم ،نه ،معنایش این نیست و در هتیچکتدام از ایتن حتوادث کته اینگونته نقتل
ً
میشوند ،شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه کلمات و جمالت و آیات ،درآنجا عینا آمدهاند.
چنین شواهد تاریخیای وجود ندارند! ممکن است بپرسید که نازل شد یعنی چه؟ خوب ،آیتا
ً
ً
اصال در معنای نازل و نزول تأمل کردهایم؟ شما تا بهحال اصال فرصت داشتهاید کته مطالعته
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فرمائید که نزول یعنی چه؟ وقتی انسان دراین موارد دقت میکنتد ،متیبینتد کته از اینگونته
ً
تعبیرات اصال بدست نمی آید که این جمالت و کلمات از سوی خدا آمدهاند .شاید یتک بتار
در اینجا گفته باشم که در حاالت جالل الدین رومی آمده استت کته وقتتی اشتعار را بیترون
میداد ،نویسندگان (آنهایی که اشتعار را تحویتل متیگرفتنتد ،حتال یتا از ختودر تحویتل
میگرفتند یا از چلبی یا دیگران ،آنهایی کته مولتوی بتا آنهتا شتارژ متیشتد و بترای آنهتا
میگفت) میگفتند که اشعار نازل شده است .تعبیر این بود که این بیتها نتازل شتده استت.
نازل شده است یعنی چه؟ جالل الدین رومی که معتقد نبود که این کلمات از ستوی ختدا بته
سوی او می آیند؛ بههرحال این تعبیر نزول وجود داشت .حاال فر بفرمائیتد کته اصتحاب
پیامبر هم گفته باشند که اینها نازل شد؛ چگونه این تعبیر بر این داللت میکند که آن کلمات
ً
و جمالت از سوی ختدا آمتدهانتد؟ بتا توجته بته اینکته اظهتارات پیتامبر ،نهایتتا بته همتان
زیستجهان وحیانی و ارتباطات او مربوط میشوند ،چترا نمیشتود وقتتی کته او کته در آن
عوالم زندگی میکند و آن نیرو و استعداد را دارد ،تکلی یک قضیه را روشن میکند ،بگویند
«نازل شد»؛ یعنی این برای ما حجت است! مگر ما خودمان گاهی در تعبیراتمان نمیگوییم
که مثل مائدهای از آسمان برای من نازل شد؟ مثل آیهای نازل شتد؟ مثتل وحتی نتازل شتد؟
چندی پیش من به یکی از دوستانم که شخص دانشمندی است نکتهای را تذکر دادم و گفتتم
که من شنیدهام که شما در فالن جلسات هم شرکت میکنید .شتأن شتما در ایتن جامعته بته
گونهای است که ممکن است عدهای بخواهند به علت حضورتان در آن جلسات تفتین کنند و
ً
برای شما حرف درست کنند .او یک تکانی خورد و گفت :واقعا این سخن تتو بتر متن مثتل
وحی نازل شد .ما این تعبیرات را داریم .شما هر چه از ایتن مقتوالت در کتتابهتا مالحظته
ً
کردید ،خوب دقت کنید و ببینید که واقعا از آن مطلتب تتاریخی کته نقتل شتده استت ،چته
استفادهای میشود کرد؟ بعید نیست که شما در جایی هم بته تعبیتری برختورد کنیتد کته بته
صراحت این معنا را بدهد که آن شاهد تاریخی یا آن شخص میگوید کته پیتامبر گفتت :ایتن
جمالت و کلمات بر من نازل شد .خوب آن وقت است که باید سند آن نقل تاریخی را ببینیتد
که چه کسی آن را نقل میکند؟ سندر چگونه است؟
نکته دومی که در ابتدا مثل ّ
سدی در مقابل ما قرار دارد و نمیگذارد که متا بته ایتن ستخنان
جدیدی که من خدمتتان عر میکنم نزدیک شویم ،این است :شاید شما صتدها بتار در
قرآن به تعبیراتی برمیخورید که گویا کسی غیر از پیامبر در آنجا صحبت میکنتد ،آن هتم از
باال :ما نازل کردیم ،ما خلق کردیم ،متا گفتتیم ،متا از آستمان آب فرستتادیم ،متا آب را مایته
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پاکیزگی قرار دادیم ،ما آیات بینات فرستادیم ،ما پیامبران را مبعوث کردیم و مانند اینها .یکی
هم این نکته است که اگر تدبر نکنیم ،خیلی جلوی ما را میگیرد .به محض اینکه با اینگونته
ً
تعبیرات برخورد میکنیم فورا میگوئیم :ما یعنی خدا! اما شما از کجا به این نکته میرسید که
این «ما» یعنی خدا؟ داریم بحث علمی میکنیم .چته دلیلتی وجتود دارد کته منظتور از ایتن
ضمیرها ،خدا است؟ کسی نمیتواند منکر شود که این تعبیرات در قرآن وجود دارد و در ایتن
ً
متن ،در موارد زیادی کسی از باال حرف میزند .تعبیترات زبتانیای وجتود دارد کته ظتاهرا
معنایشان این است که کسی غیر از پیامبر ،دارد از باال حرف میزنتد و حتتی در پتارهای از
موارد به خود پیامبر خطاب میکند .وجود این مسأله نمیتواند مورد انکار باشد .اما پرستش
این است که این «ما» چه کسی است؟ کمی فکر کنید که کیست .چیتزی کته بالفاصتله بته
ذهن ما خطور میکند این است که میگوییم خدا دارد اینها را میگوید و این ،نکتهای است
که نیاز به تدبر دارد .از به کار بردن چنین تعبیراتی در این متن ،به هیچ وجه نمیشود بته ایتن
مسأله رسید که آن «ما» خدا است .همین مقدار میشود فهمید که این متن ،متنی است کته
(از نظر ادبی و  rhetoricمیگویم نه از نظر متافیزیکی) چنتد صتدایی استت .یعنتی گتاهی
ً
مستقیما پیامبر و گاهی شخص دیگری حرف میزند .گاهی مخالفان و منکران پیامبر حترف
میزنند و گاهی هم کسی که نمیدانیم کیست یا چیست از باال حرف متیزنتد .ختوب ،اگتر
برای اینکه بدانیم که این مسأله چیست به بررسی بپردازیم  ،میبینیم که این نوع حرف زدن در
متونی هم که هیچک در انسانیبودن آنها تردید ندارد دیده میشود .پ ما باید از تجزیه و
تحلیل ادبی و زبانی قرآن بدست آوریم که کسی که سخن میگوید کیستت .آیتا قضتیه ایتن
است که گاهی خود پیامبر از سوی خدا حرف میزند و به جتای ختدا حترف میزنتد؟ جهتان
پیامبر آنقدر متحول میشود که گاهی اینگونه حرف میزند؟ این حالت به نظرتان بعید نیاید.
این مطلب را افراد زیادی گفتهاند .جالل الدین رومی میگوید که وقتتی پیتامبر مستت ختدا
میشد ،خودر سخن میگفت اما میگفت «قال الله» .این نکته در کتاب «فیه ما فیه» آمده
است .تعبیر موالنا این است که وقتی پیامبر مست خدا میشد ،خودر سخن میگفتت امتا
ً
میگفت «قال الله تعالی»؛ یعنی باید ظاهرا اینگونه بفهمیم که آنقدر به ستخن ختود اعتمتاد
داشت و آن سخن آنقدر از باطن هستی بر میآمد و آنقدر در نظر او با عظمت بود و او چتون
در آن لحظات جز خدا هیچک در نظرر نبود ،میگفت  :قال الله! یعنی متیگفتت کته ایتن
سخن ،سخن خدا است.
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یک نکته جالب دیگر در این ارتباط عر میکنم .یکی از دوستان من ،جلد چهتارم کتتاب
بسیار محققانه پرفسور «فان ِاس» ( )van Essکه یک اسالم شناس بسیار برجستته آلمتانی
است را به زبان فارسی ترجمه کرده است .جلد چهارم ،مهمترین این مجلدات است و ترجمه
ً
آن دارد تقریبا به پایان میرسد .چون ایشان میدانست که من با این بحثها سر و کتار دارم،
چندی پیش مطلب خیلی جالبی را به من یادآور شد .پروفسور فان ِاس بحث بستیار دقیقتی
دارد و این کتاب در ایران هم جایزه کتتاب جهتانی ستال را گرفتته استت (همتین جمهتوری
اسالمی به او جایزه داده است) .موضوع کتاب این است« :علم کالم و جامعه در قرون دوم و
سوم هجری» .فکر میکنم که من دریکی دو نوبت و به مناسبتهایی از این کتتاب در اینجتا
نام بردهام ،کتاب بسیار نفیسی است .فان ِاس درآنجا بحث دقیقی دارد درباره مسائل مربوط
به خلق قرآن و اختالفاتی که بین معتزله و اشاعره پیدا شد و اینکه عقیدهها درباره اینکته آیتا
این کلمات و جمالت از سوی خدا آمدهاند یا نه چه بوده استت (آن چیتزی کته در اصتطالح
آلمانی verbale inspirationگفته میشود و در ایران به «وحی لفظی» یا «وحتی ملفتوظ»
ترجمه کرده اند؛حال این ترجمه تتا چته انتدازه درستت باشتد تردیتد دارم) .ایشتان در آنجتا
شواهدی آورده است برای اینکه عدهای از علما میگفتهاند که وقتی آیات قرآن را میخوانید،
ً
ابتدا نگویید «قال الله تعالی»! خیلی برایتان تازگی دارد ،نه؟ اصال نگویید «قال الله تعالی»
و این را به خدا نسبت ندهید .پ این قضیه محل بحث بوده است .امروزه هر تفسیری را که
ً
باز میکنید مکررا به این تعبیر بر میخورید یا وقتی میخواهند آیهای را تفسیر کنند ،در ابتتدا
مینویسند «قال الله تعالی» یا «قوله تعالی» ،درست استت؟ بعتد شتروع بته تفستیر کتردن
میکنند .همه قبول نداشتند که تعبیر «قال الله تعالی» باید بیاید .قرآن محتترم استت و ایتن
سخنان به معنای نفی حرمت قرآن نیست اما آنها انسانهای بسیار دقیقی بودهاند .چه کسی
محترمتر از مولوی است؟ ببینید او چه میگوید :نبتی مستت ختدا متیشتد ،ختودر ستخن
میگفت اما میگفت «قال الله تعالی»!
ً
بسیار خوب ،پ نمیشود به سادگی فورا بگوییم که چون «متا» آمتده استت ( ِإ ّنتا أنزلنتاه و
ً
اینگونه تعبیرات) خدا دارد حرف میزند و هیچ فکر نکنیم که آیا اصال ختدا اینگونته حترف
ً
میزند؟ آیا اصال خدا با کلمات و جمالت حرف میزند؟ به این بحث خواهیم رسید .این را در
بخش بعدی خواهم گفت و ّ
انسانیت کالم قرآنی را توضیح خواهم داد .به هر حال این هم یک
نکته است که باید در مورد آن تأمل کرد مگر شما نشنیدهاید که حال میگفت «انا الحتق»؛
آن عارف صوفی ،آن عارف که جانش را باخت چون اسرار هویدا میکرد« :آن یار کزو گشت
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ً
سر دار بلند/جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد» .اصال قضیه همیشه همینگونه است،
اسرار مختلفند! خوب ،آن انسان گفت« :انا الحق» .او در شرایط درونیای قرار متیگرفتت
که دیگر فاصلهای احساس نمیکرد و از حق و حقیقت لبریز میشد و در آنجا میگفت «انتا
الحق» .چرا در مورد پیامبر ،چنین مطالبی قابل تصور نیست؟ اینکه در شرایطی قترار گرفتته
باشد که به نمایندگی از خدا بگوید «خلقنا ّ
السماو ِات واألر » و مانند اینها .به هتر حتال
تفصیالت این موضوع را باید در جایی دیگر گفت.
اگر دو مانع ذکر شده از مقابل چشمانتان برداشته شوند ،به عرایضی که امروز میگویم یا در
پارهای از جلسات گذشته گفتهام ،کمی نزدیکتر میشو ید و راه باز میشود .من میدانتم کته
باز شدن این راه و کنار رفتن آن مطالبی که به ما گفته شده است ،خیلی ستخت استت .هتیچ
ک هم آن مطالب را با سوءنیت نگفته است بلکه درک خودر را بیان کرده است .اما مگتر
فلسفه پیشرفت نکرده است؟ مگر علم پیشرفت نکرده است؟ چرا تفسیر قرآن پیشرفت نکند؟
من نمیدانم که این چه داستانی است؟ این قدر جمتود استت ،ایتن قتدر ّ
تحجتر استت ،کته
میگویند در مورد قرآن هیچک حق ندارد حرف تازهای بزند؛ فقط همان است که چند صد
سال پیش گفتهاند .چرا؟
نکته بعد که راه را باز میکند (و من در جلسه گذشته هم گفتم اما دوباره اشاره متیکنم) ایتن
است که خود پیامبر ایمان آورده است! وقتی ما میگوییم که این کتاب روایت ایمتانی پیتامبر
است ،با آن چیزی که در ذهنها است در تعار قرار میگیرد؛ فکر میکنیم کته پیتامبر کته
ایمان نیاورده است ،ما هستیم که ایمان می آوریم! مردم اینگونه فکر میکنند اما در خود قرآن
ً
مجید آیاتی وجود دارند که نشان میدهند که خود پیامبر هم ایمان آورده است .زمتانی اصتال
ً
نمیدانسته که ایمان چیست اما بعدا متوجه شده و ایمان آورده است ،طبتق آیته « :متا کنتت
تد ِری ما ال ِکتاب وال ِاْلیمان» (آیه  92سوره  .)12یا آیه دیگری که میگوید « :آمن ّالرستول
ِبما أ ِنزل ِإلی ِه ِمن ّر ِّب ِه» (آیه  279سوره  .)2خود رسول هم ایمان آورده است .پ اگتر گفتتیم
که متنی که از او به جا مانده است ،روایت و سخنورزی ایمانی او استت ،حترف بتیربطتی
نزدهایم .او هم ایمان آورده بود و مؤمن بود و سخنورزی ایمانی میکترد و ایمتان همتواره بتا
گونهای فهم همراه است و حضرت محمد از ایمان خود یک فهم داشت.
اما پ از این مقدمات به اصطالح جاده صاف کن ،به دو مسأله خیلی مهم دیگر میرستیم.
نتیجه مهم حاصل از آن نوع نگرر به زبان و فلسفه زبان که من در این چند جلسه تتدری
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ّ
انسانیت دارد –
کردهام و امروز میخواهم روی آن نتیجه تأکید کنم ،این است « :زبان انسانی،
فقط انسانی است» .این سخن ،غیر از این است که بگوییم که انسانها با زبان انسانی سخن
میگویند و نیز غیر از این است که بگوییم که زبان انسانی آن است که انسانها بتا آن ستخن
ّ
انسانیت دارد و آن را میتوان فقط بته
میگویند .این یک گام جلوتر از آن است .زبان انسانی
انسان نسبت داد .خالصه و نتیجه سخنان قبل این است .اکنون متن چنتد ستطر از متتن آن
مقاله را برایتان میخوانم « :پدیدارهایی زبانی انسانی هستند» مثل همین پدیداری که اآلن
از من در اینجا صادر میشود و زبان انسانی است .اگر بخواهید بدانید که زبان انسانی یعنتی
چه ،یعنی همین که اآلن از من صادر میشود .من از این به پدیدار تعبیر میکنم و اگر یادتتان
ً
باشد قبال گفتهایم که زبان انسانی ،فعالیت انستانی استت و نته تعتدادی لغتات و جمتالت.
ّ
ّ
انسانیت زبان این نیستت کته
انسانیت دارند .منظور از
«پدیدارهایی که زبان انسانی هستند،
انسانها با آن سخن میگویند ،منظور این است که هر پدیده زبانی انسانی با ظهور و بتروز و
انعکاس صفات و خصلتهای انسانها ،نگاهها و جهانبینیهای آنها ،ایدهها و مفهومها و
افکار و زیستجهان آن انسانها در آن پدیدار ،آن میشتود کته هستت .زیربنتای هتر زبتان
انسانی ،تجربههای زیسته انسانها ،حساسیتها ،درکها ،دریافتها ،میلهتا ،غریتزههتا،
تخیلها و الهامهای دریافتی و مانند آنها است .زبان انسانی هر جا ظاهر شود عالم انستان
را نشان میدهد»  -که این عتالم انستان ،چگونته عتالمی استت« .بنتابراین ،زبتان انستان،
انسانیت دارد یا زبان انسان ،فقط انسانی است .گرچه با زبان انسانی میتوان از «الوهیتت»
سخن گفت ولی با آن نمیتوان عالم الوهیت را نشان داد».؛ آنهه زبان انسانی نشان میدهد،
فقط عالم انسانی است« .اگر کسی چنین کند» (یعنی با زبان انسانی از عالم الوهیت سخن
بگوید) «در واقع تجربه خود از عالم الوهیت را با زبان نشتان میدهتد کته بتاز هتم انستانی
است» (یعنی این تجربه ،باز هتم انستانی استت) «و نته ختود عتالم الوهیتت را .زبانهتای
ّ
انسانیتاند و نه آئینه الوهیت».
گوناگون انسانی آئینههای گوناگون
فکر میکنم که اینها را واضح نوشتهام اما در عین حال کمی توضیح میدهم .هر جا که شما
به یک گفتار شفاهی یا یک متن مکتوب برخورد میکنید ،اگتر دقتت کنیتد و آن را تجزیته و
تحلیل کنید ،در آنجا چه می بینید؟ جز تجربههای انسانها را؟ جز معلومات و خصلتهتا و
ً
درکهای آنها را؟ ساده بگویم :آدمیزاد در زبانش سرریز میشود .قبال اینگونه تعبیر کتردیم
که انسان در زبانورزی انسانی ،خود را بیرون میریزد .وقتی انسان خود را بیرون میریتزد،
خصلتها و دانستهها و تجربههایش را بیرون میریزد .آنهه در این زبانورزی است ،اینهتا
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است .وقتی شما یک کتاب فلسفه را مطالعه میکنید چه میبینید؟ فلستفهورزیهتای یتک
انسان را .وقتی کتاب شیمی میخوانید ،دانش یک شیمیدان را می بینید .اگر شعر بخوانیتد،
صورتهای خیالی یک شاعر را که یک انسان است میبینید ،مگر غیتر از ایتن استت؟ ایتن
ّ
ّ
انستانیت را نشتان میدهتد ،اینکته
انستانیت دارد .زبتان،
است معنای اینکه زبان انستانی،
ّ
انسانیت چگونه است .به همین جهت است که گفته میشود که زبان ،حفتظ زبتان ،توستعه
زبان و اینگونه موارد ،در حفظ هویتها خیلی مهم هستند .علت این است که اگر زبان یک
جماعتت و ملتتتی ختراب شتتود و اصتالت و شتتفافیت و ستاختار ختتود را از دستت بدهتتد و
مفهومهایی که در آن زبان وجود دارند از دست بروند ،آن ملت از دست میرود و هویتتار
ّ
انسانیت دارد .
از دست میرود .پ این یک اصل است که زبان انسانی،
ّ
انستانیت دارد.
حال بیاییم سراغ قرآن مجید .قرآن مجید از سنخ پدیدار زبان انسانی استت،
ّ
انسانیت دارد؟ یعنی وقتی این کتاب را نگاه میکنید ،در اینجا هم همین است :دعتا
یعنی چه
ّ
میبینید ،تقاضا و تمنا می بینید ،موضوع و محمول و تصور و تصدیق میبینیتد ،تجربتههتای

رحمت و غضب خدا را میبینید و  ...شما در قرآن چه چیزی پیتدا میکنیتد کته بتوانیتد در
بارهار بگوئید که این مطلب ،انسانی نیست و از انسان ب ّرانی است .اینکته آستمان و زمتین
آیات خدا است ،این چیست؟ زمین و آسمان برای چه کسی آیات خدا است؟ بترای انستان.
تجربه انسان است ،تجربه خدا که نیست که خدا بگوید اینها برای من ،آیات است .هرچته
در قرآن میبینید همینگونه است .انسانیات است .این آن چیتزی استت کته متن استمش را
ّ
انسانیت زبان قرآنی میگذارم .زبانی که در این کتاب است ،اینگونه است .البته زبانی است
که خدا را میخواند و مفهومها و تجربهها و حرفهایی در آن استت کته بتا ختدا در ارتبتاط
است .ما انسانها چنین بعد و ساحتی هم داریم که ساحت خیلی مهمی هتم هستت ،و ایتن
ساحت هم ،انسانی است! اگر درست در خاطرم مانده باشد ،وقتی از کتارل متارک دربتاره
دین میپرسند ،تعبیری دارد و میگوید که من با هر آنهه که انستانی استت ،بیگانته نیستتم.
ّ
انستانیت دارد ،بیگانته
میگوید بله ،من میفهمم که دین چیست و با هر چه انسانی است و
نیستم و دین هم انسانی است .البته این به معنای تأیید نیست.
پ این نکتهای است که ما با هر پدیداری که مواجه میشو یم ،از این زاویه به آن نگاه کنتیم
که آیا انسانی است یا غیر انسانی؟ حال اگر از این زاویه مالحظه کنید ،میبینید کته در قترآن
تهدید هست ،تطمیع هست ،وعده و وعید هست ،امر و نهی هست ،بیان اینکه آسمان چنین
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است و زمین چنان است و آینده چنین خواهد شد و گذشته چنان بتود و ختدا چنتین کترد و
خدا چنان خواهد کرد و  ....همه اینها هست .همه اینها انسانی است .اگر انسان اینگونه
سخن نگو ید ،پ چه کسی اینگونه سخن میگوید؟ انسان اینگونه فکر میکند و این است
آن چیزی که من میگویم «زبان ،انسانی است» .
عدهای ممکن است بگویند که خوب ،این زبان ،انسانی است اما با این زبتان انستانی یتک
کالم غیرانسانی گفته شده است .با این زبان که انسانی استت و ظرفیتتهتایش هتم انستانی
است و هرچه هست ،انسانی است ،با این زبان ،سخنی گفته شده استت کته غیتر از ستخن
انسانها است .عر من این است که به هیچوجه نمیشود چنین ادعایی کرد .کالم چیتزی
ّ
ّ
انستانیت
انسانیت داشتته باشتد ،کتالم و ستخن
است که از زبان مستفاد میشود و اگر زبان
دارند .نمیشود گفت که زبان ،انسانی است اما سخن ،انسانی نیستت .بته ایتن نکتته توجته
فرمایید« :کالمهای مستتفاد (ستخنهتای مستتفاد) از متتنهتای شتفاهی یتا مکتتوب کته
پدیدارهایی از جن زبان انسانی هستند ،به این سبب کته معتانی و الفتاظ زبتان انستانی از
یکدیگر غیر قابل تفکیک هستند ،همان ظرفیت پدیدارهای زبانی را دارند و نته بیشتتر از آن
را» .آنهایی که میگویند که سخن ،انسانی نیست اما زبان ،انسانی است ،معناها را یعنی آن
چیزهایی را که از این کلمات و جمالت انستانی استتفاده میشتود ،امتری جتدا بته حستاب
میآورند و الفاظ و کلمات را که بوجود آورنده همان زبان انسانی هستند ،امر مجزای دیگری
در نظر میگیرند و فکر میکنند که وقتی ما میگوییم زبان انسانی ،یعنی الفتاظ و جمتالت و
کلمات و معانی ،جزئی از زبان انسانی نیستند .به همین دلیتل میگوینتد کته بتا یتک زبتان
ً
انسانی که مثال متشکل از الفاظ و جمالت و کلمات عربی است ،میشود سخنی غیر انسانی
گفت و معناهایی غیر انسانی را افاده کرد .این اشتباه است .این فکر مبتنی بر این استت کته
گویا الفاظ از معانی جدا هستند .اما اتحاد و اتصتال و ارتبتاط الفتاظ و جمتالت بتا معتانی
آنهنان محکم است که نه لفظ بدون معنی وجود دارد و نته معنتی بتدون لفتظ .امتروزه ایتن
ً
ً
مسأله در فلسفههای زبان ،کامال رور و ثابت شده است .ما اصال با زبان فکتر متیکنیم (و
ً
من تا کنون چندین بار در این مورد در اینجا بحث کردهام) .لطفا پ از اینکه به خانه تشری
بردید و قدری رفع خستگی شد ،کمی فکر کنید و ببینید که آیا میتوانید فکری را در مغزتتان
خطور دهید که لفظ نداشته باشد؟ لفظ فقط آن نیست که بتا صتدا از دهتان بیترون بیایتد یتا
بصورت نقشی بر کاغذ نقش ببندد .در آنجا ،لفظ ،حضور ذهنی دارد .همهنین فکر کنیتد و
ببینید که آیا میشود لفظی را در ذهنتتان حاضتر کنیتد کته بتر هتیچ معنتایی داللتت نکنتد؛
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ً
نمیشود .ما اصال با زبان فکر میکنیم و معنا و الفاظ به هم وصل هستند ،حال که اینچنین
ّ
است و زبان ،انسانی است و ّ
انسانیت دارد .معناها و
انسانیت دارد ،سخن هم انسانی است و
الفاظ زبان انسانی از یکدیگر غیر قابل تفکیک هستند ،زبانهتا و متتنهتایی کته بته زبتان
انسانی هستند ،همان ظرفیت و محتوای پدیدارهای زبانی انسانی را دارند و نه بیش از آن را.
هرچه در زبان هست ،سخن هم همان است .البته در تفسیرهای عارفانه گفتتهانتد زیتر ایتن
زبان ،سلسلهای از معانی وجود دارد (معانی اول و دوم و سوم و  ...تا هفتاد معنا؛ معناهتای
باطنی) .معنای این تفکر این است که هیچ ارتباط داللتی زبانشناسانهای بین این الفاظ و
آن معانی وجود ندارد و زبان از سنخ فعالیتهای تاریخی اجتماعی انسانها نیست بلکه یک
نوع ارتباط طبیعی حاکم است قلمرو الفتاظ و جمتالت ،علتل ِاعتدادی هستتند و معتانی و
مفهومها از سوی خدا افاضه میشوند! به یک شتخص ،یکتی از آنهتا افاضته میشتود ،بته
دیگری دو تا  ...به کسی بطن ششم  ...به دیگری ،بطن هفتم  ...و به کسی بطن هفتتادم و
 ....این ،یک نگاه دیگر به زبان است که من در آن مقاالت «قرائت نبوی از جهان» آوردهام.
این حرفها را زده و این تفکیکها را قائل شده در این فلسفهها« .کالمهای مستفاد از متنها
ّ
انسانیت دارند» یعنی «تمام تار و پود آن کالمها و سخنها از ایدهها و افکار و جهانبینی
هم
و مفاهیم زیستجهان انسان بافته شده است» .گلیمی است دست بافته انستان! «محتتوای
این کالمها هم از عالم انسان است و نه خار از عالم انسان» و قرآن چون یک متن و پدیدار
زبانی است ،از نگاهها و جهانبینیها و افکار و ایدهها و مفهومهایی معتین ،زیستتجهتانی
مشخص و افعال گفتاری معین و تجربه های آن افعال و سایر تجربتههتای زیستتی انستانی
بافته شده است».
آنهه که مهم است این است که تجربههای نبوی که با آن زیستتجهتان وحیتانی در ارتبتاط
هستند هم از عالم انسان هستند .معنای این سخن این نیست که در قرآن ،تجربههای نبوی و
سخنانی که از زیستجهان وحیانی نبوی نشأت گرفتهاند ،وجود ندارند؛ وجود دارند اما آنها
هم تجربههای عالم انسان هستند .سخن این است که نبی هم انستان استت منتهتا ستاحت
خیلی وسیعی از انسانیت را نشان میدهد .اینکه کستی بگویتد کته متن در آستمان و زمتین
نشانههای خدا را میبینم و تجربه میکنم که خدا هر لحظه در فعالیت است (سخنانی که در
قرآن دیده میشود) ،هر لحظه خلق میکند ،هر لحظه حفظ میکند ...بسیار خوب ،اینهتا
هم تجربههای انسان است ،منتها انستان نبتی تجربتههای نبتوت و پیتامبری هتم بخشتی از
ّ
انسانیت هستند .این مسألهای است که فیلسوفان (حتی فیلسوفان خودمان) هم قبول دارند.
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اگر شما بحثهایی را که مرحوم آقای طباطبایی در مورد نبوت نوشته است بخوانیتد ،چته آن
جزوه کوچکی که ایشان دارند به نام «وحی یا شعور مرموز» و چه بحثهای نبوت ایشان در
تفسیر المیزان ،حرف ایشان در آنجا همین است که شعور وحیانی ،شعوری است انسانی امتا
مرموز .در بعضی از انسانها این شعور بیدار میشود .بنابراین ،نمیخواهیم بگوییم که چنین
مطالبی در قرآن نیست ،نه ،هست منتها آنها هم انسانی است! حتی من در مقتاالت قرائتت
نبوی از جهان نوشتهام  «:به طور خالصه باید گفت ،کتالم مستتفاد از قترآن چتون از همتان
ظرفیت زبان انسانی بدست میآید و نه چیزی بیش از آن ،کالمی انسانی است.
در عصر ما که اصطالح جهانبینی متداول شده است ،پارهای از استالم شناستان و متفکتران
مسلمان ،جهان -بینی قرآن را مورد توجه و بررسی قرار داده اند .».آنها در این مورد تحقیق
کردهاند که چه نوع جهان بینیای در قرآن وجود دارد .سؤال من این است که جهانبینی مال
کیست؟ جهانبینی مال انسان است .انسان است که جهانبینی دارد ،ختدا کته جهتانبینتی
ندارد! من در این رابطه از آثار دو نفر نام برده ام که یکی «ایزوتسو» است؛ اسالم شناس ژاپنی
و مؤل کتاب «خدا و انسان در قرآن» (که کتاب خیلی خوبی است و شاید آن را بشناستید)
و دیگری فیلسوف معاصر مستلمان ،مرحتوم مرتضتی مطهتری مؤلت کتتاب «جهتانبینتی
توحیدی» .آنها (و دیگران) در این متن (قرآن) ،جهانبینی میبینید .جهانبینی هتم امتری
انسانی است!
پ من بر این اساس که زبان و کالم قرآن هر دو ّ
انسانیت دارند به قرآن نگاه میکنم و مطالبم
را عر میکنم و از این زاویه که نگاه و بررسی میکنم ،می بینم که در اینجا ،نبیای که خود
ایمان آورده است ،ایمان خود را در سراسر این کتاب روایت میکند .پ من ایتن مراحتل را
بصورتی که بیان کردم قدم به قدم طی میکنم.

در این مرحله باید چند نکته را روشن کنیم .یکی اینکه این کتاب ،یک «متن» استت .قترآن
یک «متن واحد» است .در ابتدا باید این را روشن کنیم تا بتوان این ادعا را کرد که این متن،
متن روایت نامه ایمانی پیامبر است .نکته دوم این است که قسمت اعظم این متن ،بیش از دو
سوم این متن که شش هزار و ششصد و چند آیه است ،به شکل روایت ادا و بیان شده استت
(که معنای روایت را هم برایتان توضیح دادهام) .این دو مسألهای است که من امروز برایتان
ً
توضیح میدهم .اگر بقیه مسائل را نخواندهاید ،لطفا در مقاالت بخوانید زیرا خار از ظرفیت
جلسه ما است که به تفصیل به آنها بپردازم .
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در جلسه امروز چند هدف مورد نظرمان بود که اولی برداشتن موانع و صاف کردن جاده بتود
ّ
انستانیت زبتان و
(با بیان نکاتی که عر شد) و دیگری ،یک پایهگذاری اساستی در متورد
کالم قرآنی.
مسألهای که بر مطالب قبلی مبتنی میشود این است که قرآن یک متن است و این متن ،یک
متن روایی است .با نگاه ادبی ( ،)rhetoricیک متن روایی است .نتایج بسیار دیگری نیتز از
این مطالب گرفته میشود که پارهای از آنها را در مقاالت قرائت نبوی از جهان ،مقاله اول و
مقاالت دیگر ،ذکر کردهام و آنها را تکرار نمیکنم .امروز فقط دو نکته باقی مانده را در اینجا
عر میکنم و این بحث را تمام میکنم.
نکته اول این است که قرآن یک متن است« .متن» چیست؟ در ابتدا باید درباره متن توضیح
دهم .متن را میتوان چنین تعری کرد« :متن از جملههای متوالی تشکیل شده کته از منظتر
دستور زبان و تشکیل یک تفکر با یکدیگر مربوط هستند .یک متن ،پیوندهای مرتبط با هتم
است و یک افق ذهنی و پیوندهای یک پارادایم را نشان میدهد ».هتر چیتزی متتن نیستت.
اینکه نوشتههایی را کنار هم گذاشته باشند ،متتن نیستت .متتن یتک تعریت علمتی از نظتر
زبانشناسی و هرمنوتیکی و متنشناسی دارد .جملهها باید با هم مرتبط باشند و یک فکتر را
که در این متن سریان دارد ،نشان دهند و دستور زبان در آن مراعات شتده باشتد .متتن بایتد
دارای پیوندهای مرتبط با هم باشد و یک افق ذهنی را نشان دهد (هر ک یتک افتق ذهنتی
دارد و آنهه که در آن افق وجود دارد ،یک امر واحد نیست بلکه امور خیلی زیادی هستند که
در ارتباط با یکدیگرند و با هم پیوند دارند) متن باید این را نشان دهد و پیوندهای یک پارادایم
را .در اینجا نمیتوانم بصورت مفصل در مورد پارادایم توضیح دهم و اصطالح ستاختار را بته
ً
کار میبرم؛ البته پارادایم به معنتای ستاختار نیستت بلکته متن مستامحتا در اینجتا اینگونته
میگویم .متن یک ساختار دارد و وقتی آن را بررسی میکنید ،میبینیتد کته اجتزاء اصتلی و
ً
فرعی دارد و یکی بر دیگری استوار شده است و اگر مثال دو تا از پایههتایش را بکشتید ،ایتن
ً
ساختار به هم می ریزد .مقدمات و مفروضات و استداللهایی دارد؛ استدالل نته لزومتا بته
معنای استدالل فلسفی .گفتهشدهها و نتیجه گیریهایی دارد.
بسیار خوب« ،متن» چه کار میکند؟ «اینگونته هستتها و آنگونته هستتها»هتا را گتزار
ً
میکند( .نه الزاما چگونگیهای هستیهای جهان را) یعنی چه؟ یعنی متن ،معنی دارد .اینکه
ما میگوییم متن معنی دارد یعنی «اینگونه و آنگونهها را گزارر میکند» .در واقتع در متتن
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کسی گزارر میکند که اینچنین و آنچنان است« .متن از یتک قصتد بیتان کتردن تبعیتت
میکند» .وقتی شما با یک متن مواجه هستید ،با شخصی مواجه هستید که قصد بیان دارد و
میخواهد چیزی را بیان کند و «حیث التفاتی دارد» .حیث التفاتی یعنی همین :یعنی کستی
به اموری نظر دارد ،توجه دارد ،در دیدرس و نگاهش است و دارد معطتوف بته آنهتا حترف
میزند« .متن چیزی را از طرف گوینده به شنونده یا خواننده خبر میدهد»؛ نته اینکته متتن،
خبر است .نه ،هر متنی خبر نیست .متن خبری ،خود یک متتن ختاص استت .چیتزی را از
طرف گوینده به شنونده یا خواننده خبر میدهد به این معنا که میگوید اینجا ،اینگونه است و
آنجا ،آنگونه است ...شما باید قصد خبر دادن را در متن ببینید« .متن ،یک کنش ارتباطی و
در نتیجه ،یک داده اجتماعی است» .کسی با کسانی ارتباط میگیترد (کتنش ارتبتاطی) کته
متن بوجود میآید و در خار از اجتماع انسانی ،متن بوجود نمیآیتد چتون در ختار از آن،
این کنش ارتباطی شکل نمیگیرد .متن در زندگی اجتماعی انستانی پیتدا میشتود« .متتن از
تداوم برخوردار است و در طول زمان استمرارپیدا میکند» .وقتی یتک متتن شتکل گرفتت،
استمرار پیدا میکند .به قول هرمنوتیکرهای بعدی ،بسط تاریخی پیدا میکند.
ببینید ،دیوان حافظ که یک متن استت استتمرار دارد :میخواندنتد و میختوانیم و خواهنتد
خواند ...در واقع یک چنین چیزی است« .متنها برای فهمیده شدن سامان یافتهاند .متنها،
افقهای فهمیدن و تفسیر باز میکنند ».شما با هر متنی که مواجته میشتو ید ،بتا یتک افتق
جدید مواجه میشو ید .آن متن ،منظری را به شما نشان میدهد .منظری را که باید فهمیتد و
تفسیر کرد .چیزی فهمیده شدنی را در مقابل چشمان من و شما متیگتذارد ،چیتزی تفستیر
کردنی را « .متنها یک فکر را نشان میدهند ».این مسأله خیلتی مهتم استت :شتما بایتد در
ً
متن ،یک فکر پیدا کنید تا بگویید که این متن است« .جملههایی که صرفا با تداعی معانی در
کنار هم پیدا شوند ،متن نیستند چون یک فکر را نشان نمیدهند ».گاهی جمالتی با تتداعی
معانی پیدا میشوند .بسیاری از اشعار هستند که وقتی شما دقت میکنید ،می بینید که شاعر
ً
دچار تداعی معانی است و مثل کبوتری مکررا مینشیند و بلند میشتود .بته نظترم موالنتا و
حافظ در خیلی از موارد اینگونه است و به همین جهت هم هست که پیدا کتردن ارتبتاط در
پارهای از غزلهای موالنا یا حافظ خیلی مشکل است .حتی گاهی پیدا کردن ارتباط در یک
بیت از اشعارر هم مشکل است زیرا آنها بر اثر تداعی معانی شکل گرفتهاند .تداعی معانی
آن است که کسی که میگوید یا میسراید ،معنایی به ذهنار می آید و به دالیل و عللی از آن
معنا به معنای دیگری منتقل میشود و از معنای دوم به معنای سوم و ممکن است که اینهتا
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ً
اصال هیچ ارتباطی هم با هم نداشته باشند؛ و البته گاهی هم خیلی شیرین از آب در می آیتد.
شاید پارهای از شما شواهدی در ذهن داشته باشتید .متن فرصتت نداشتتم ،وگرنته نمونتهای
برایتان می آوردم .به هر حال ،به آن «متن» نمیگویند .متن باید یک فکر را نشتان دهتد و
چیزی بگوید .انسان از آن پرداختههای از باب تداعی معانی خیلی خوشش می آیتد و آنهتا
ً
انسان را به دنبال خود میکشانند و انسان گور میکند – اما نهایتا هیچ فکتری از داختل آن
بیرون نمی آید .به همین جهت «چون متن ،آئینه یک فکر استت ،وحتدت موضتوعی و نیتز
وحدت قصدی دارد ».وحدت موضوعی دارد یعنی متن بر موضوعی متمرکز است و پیرامون
موضوعی است و وحدت قصدی دارد یعنتی بته موضتوعی واحتد مربتوط استت و از قصتد
ً
واحدی ناشی میشود .در متن «یک» قصد دیده میشود ،نه آشتوب« .متتن ،قاعتدتا یتک
موضوع اصلی و چنتد موضتوع فرعتی دارد .موضتوع اصتلی ،هستته مرکتزی متتن استت و
موضوعات فرعی در یک ارتباط درجهبندی شده با موضوع اصلی قرار دارند .موضوع اصتلی
متن آن است .که بتوان سایر موضوعات متن را ،با تحلیل هر چته بیشتتر قتانعکننتده ،بته آن
موضوع واحد برگرداند ».موضوعات فرعی به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع اصتلی
در ارتباطند« .موضوع اصلی متن در واقع همان است که متاتن متتن (یعنتی بوجتود آورنتده
متن) ،آن را ّ
هم و غم خود قرار داده است .ماتن متن ممکن است خودگویی ،دگتر گتویی یتا
جهانگویی کند ».این نکته نیز بسیار مهم است .
خوب« ،متن» این است .مطلب و مدعا این است که قترآن پت از جمتعآوری و «کتانون»
شدن چنین متنی شده است یعنی این مشخصاتی را که ما در اینجا ذکر کردیم دارد .این یتک
ً
مدعا است که شما میتوانید بعدا بیشتر در مورد آن ،بررسی کنید.

1

وحی اشاریت وبد و نه آوازی
یک سال پ از انتشار مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» در فصلنامۀ مدرسه ( ،1175شمارۀ )5
در کتاب زاد المسافری ناصرخسرو به نظریهای دربارۀ قرآن برخوردم کته بختشهتایی از آن
شباهت زیادی با نظریۀ قرائت نبوی از جهان دارد که صاحب این قلم پیش از آن با تتأمالت
خود بدان رسیده بود و در سلسله مقاالت «قرائت نبوی از جهان» به تقریر آن پرداخته است.
در درسگفتار  97یا  99از سلسلۀ درسهتای «ختدا راز جهتان» (کته در وبستایت نگارنتده
منتشر شده است) نظریۀ ناصرخسرو را توضیح دادهام .مدتی در این فکر بودم که بخشهتای
اصلی سخن ناصرخسرو را در این وبسایت نیز بیاورم تا خوانندگان آن سلسله مقاالت از آن
نظریه نیز آ گاه شوند .اینک خوانندگان گرامی میتوانند سخن ناصرخسرو را که از کتتاب زاد
المسافری (ناشر کتابفروشی محمودی،تهران ،بیتا) انتخاب شده در زیر از نظر بگذرانند:
«اندر بیان قول و کتاب حق سبحانه وتعالی
پ گوئیم که جاهالن امت گویند جبرئیل به آواز و حروف با رسول خدا سخن گفت و گویند
هر ک را به روز قیامت نامته بدهنتد از پوستت پیراستته کته متر آن را رق گوینتد و انتدر آن
کردارهای او نوشته باشد و گویند که آیة الکرسی بر گرد عرر خدا نوشته است و عرر هزار
بار بیش از چندین جهان است و جز مر جسم را چیزی دیگر همینشناستند و جتوهر معنتی
 .1تاریخ نشر اینترنتی 1 :بهمن .1191
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کتاب خدای را از خزینهداران علم حقیقت نشنوند و منتابع دیتوان گشتتند و بتر ظتاهر قتول
بایستادند از علم حق دور ماندند و هر که روی سوی فصتل و رحمتت ختدای کنتد ستلطان
شیطان از او معزول شود» (زاد المسافری .)197 ،
«و چون بر هر مردمی واجب است که سخن خدای بشنود واجب آید که نوشتۀ خدای تعالی
همیشه اندر عالم حاضر باشد ،الجرم این نوشته که سخن خدایست پیش از آمدن مردم انتدر
این عالم حاصل و حاضر بوده است اندرین عالم» (زاد المسافری .)209-201 ،
«و گوئیم چون الزم کردیم به حکم عقل سخن گفتن آفریدگار با مردم از راه کتابتت و معلتوم
گردانیدیم مر خردمند را که مردم را فایده شنودن این سخن و کار کردن بر آن سپ از گذشتن
زمان فانی او حاصل آید که واجب است کز نتوع جتانور ستخنگتوی یتک تتن باشتد کته او
بخواندن کتاب خدای تعالی مخصوص باشد تا مر نوشتۀ او را بر ا ّمیان خلق خواند ،و قول آن
یک تن قول خدای باشد از بهر آنکه خواننده نوشته ،کسی را از آن نویسنده گوید آنهه گوید
تا ا ّمیان مر آن گفته را بشنوند و مر نوشته را ببینند» (زاد المسافری .)205 ،
«اما برهان بر آنکه نوشتۀ خدای تعالی آفرینش عالم [است] این است که نوشته از نویسنده،
اثری باشد بهصنعت بیرون آورده بر خاک یتا بتر چیزهتای ختاکی و اثتر از آفریتدگار عتالم،
صورت هاست که بر اجسام عالمی پدید است و دیگر چیزی نیست جز ازیتن و ازیتن گفتت
وق ِنین و ِفی أنف ِسکم أفال تب ِصترون» و اگتر قتول ختدای
خدای تعالی «و ِفی األر ِ آیات ِللم ِ
آیتهاست پ همیگوید که آیتها اندر زمین است و اندر نف های شماست و همتی نیتز
نبینند .و چون نوشتۀ خدای تت سبحانه تت را که بدان با خلق ستخن گویتد واجتب آوردیتم و
سخن از نویسنده به اشکال باشد بر خاک چه شک مانده خردمند را اندر آنکه نوشتۀ ختدای
که بدان همی با مردم سخن گوید این است که همیبینیم از آفرینش اندر ایتن جستم کلتی و
موالید او با آنکه جملگی مردم متفقاند بر آنکه دلیل بر درستی صانع حکیم مرید ،ایتن صتنع
پرحکمت است و پرآثار مرید است و چنان است که این مصنوع عظیم نوشتۀ خدایست سوی
خلق به قولی کلی که من حکیم و مریدم» (زاد المسافری .)207-207 ،
«و علم به مردم یا به قول رسد یا به کتابت و قول و آواز و حروف از ختدای تعتالی ممتنتع و
محال است و کتابت (از کتابت) اثری باشد نگاشته بر خاک و نگاشتۀ خدای بر خاک است
و آن این عالم محسوس است ،پ الزم شد بر هر کسی که مر این نوشتتۀ الهتی را برخوانتد
(زاد المسافری .)211 ،
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«خدای تعالی همیگوید" :وکذلک أوحینا إلیک ر ً
وحا ِمن أم ِرنا ما کنت تد ِری ما ال ِکتاب وال
ِ
ِ
اْلیمان ولکن جعلناه ن ًورا نهدی به من نشاء من عبادنا و إ َّ
تدی ِإلتی ِصتراط مستت ِقیم
ه
ت
ل
تک
ن
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
َّ ِ َّ
َّ
ِصر ِاط الل ِه ال ِذی له ما ِفی السماو ِات وما ِفی األر ِ أال ِإلی الل ِه ت ِصیر األمتور" [شتورا]92 :
صراط راه باشد و راه خدای که اشارت اندرین آیه بدان است و رسول را همیگوید تو خلق را
آن راه همینمای ،این است که چیزها اندر آفرینش بر آن روندهانتد از طاعتت فرودینتان متر
برینان را (زاد المسافری .)211-211 ،
«و اندر این آیه پیداست که وحی سوی رسول تت صلعم تتت روحتی بتود نته جستمی و آواز از
جسم آید نه از روح پ ظاهر است به حکم این آیه که وحی اشارتی بود نه آوازی و چون این
گفتار بهآواز نبود بهاشارتی بود سوی این نوشتۀ الهی که عالم است از بهر آنکته متر رستانیدن
علم را به مردم جز این دو ،طریق سومی نیست و نمودن آفریتدگار متر آن یتک تتن را نوشتته
خویش ،به روشن کردن بود مر بصیرت او را بر وحی که بدو فرستاد از امر خویش تا اندیشته
کرد اندر آفرینش بر شگفتی عالم ،و بیدار شد بر آنهه دیگتران از آن غافتل و خفتته بودنتد و
بدید آنهه دیگران همیندیدند چنانکه مانند آن به کسی رسد از واق شدن بر چیتزی کته آن
بیش از آن بر او پوشیده باشد به اندیشۀ روشن که پدیتد آیتد متر کستی را بیترون از دیگتران،
َّ
تار ِهم
توب ِهم و علتی ستم ِع ِهم و علتی أبص ِ
چنانکه خدای تعالی همیگوید «ختم الله علتی قل ِ
ِغشاوِ» و چون مر جاهالن را همینیکوهد بدانهه بر دلها و گورهای ایشان مهری است و
بر چشمهای ایشان پرده است .این قول دلیل است بر آنکه بر دل و گور رسول مهر نیست و
بر چشم او پرده نیست و همیبیند (چیزهائی که آنها بر چشمهای ایشان پرده است همی مر
آن را نبینند و فضل رسول بر خلق به علم بود پ واجب آید که بدین که بر چشم رسول پترده
نبود مر او را علمی حاصل شد و علم از راه بینائی جز به خواندن نوشته حاصل نشود پ پیدا
شد که رسول به بر گرفتن آن غشاوه از چشم او توانست مر این نوشته الهی را خواندن و پیش
از آنکه بر چشم او نیز غشاوه بود مر این نوشته را همینتوانست خواندن ،و از این کتابت امی
ً
َّ
بود چنانکه خدای تعالی گفت "هو ال ِذی بعث ِفتی األ ِّم ِّیتین رستوال ِمتنهم یتلتو علتی ِهم آی ِات ِته
ِّ
ِّ
و یزک ِیهم و یعلمهم ال ِکتاب وال ِحکمه و ِإن کانوا ِمن قبل ل ِفی ضالل م ِبین» [جمعه.]2 :
اندر این آیه نیز پیداست که پیش از رسیدن وحی رسول نیز ّامی بود و امی آن باشد که نوشتته
را نتواند خواندن و چون همیگوید پ از بعثت و نبوت بر خلق ،آیتات را خوانتدن گرفتت و
بفرمودر تا مر ایشان را کتاب و حکمت بیاموزد ...این سخن دلیل است بر آنکه بدانهه پرده
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از چشم او برداشت از امیان جدا شد و خواننده گشت مر کتاب را تا متر ایشتان را بتوانستت
آموختن و آن پوشش با پرده (که) بر چشم رسول پیش از وحی بود و بر چشم کافران ،نه پردۀ
جسمی بلکه مانند آن پوشش امروز بر چشم هر کسی که نوشته نداند هست و آن پوشش کته
بر چشم ّام یان افتاده است از چشم نویسندگان برخاسته است و پرده بر چشم امیان اندر خط
بشری بدان برخیزد که نفوس ایشان آراسته شود مر پذیرفتن علم را و پوشش از چشم آن یک
تن که امی باشد از خط الهی بدان برخیزد که آراسته شود مر پذیرفتن تایید را و چون مر نوشتۀ
بشری را بشنودن آواز توان آموختن و خدای تعالی جسم نیست نوشته او جز بنمتودن بهشتم
نتوان آموختن ،از بهر آنکه مردم از راه این دو مشعر به علم رسد کتز او یکتی گتور استت و
دیگر چشم است و چون ممکن نیست کز خدای آواز شنوند جز آنکه اندر آفرینش بنگرنتد و
اندر آن بهحق تفکر کنند ،مر جستن علم الهتی را نیتز روئتی نیستت چنانکته ختدای تعتالی
ً
َّ
َّ
َّ
اطال سبحانک ف ِقنتا
همیگوید «و یتفکرون ِفی خل ِق السماو ِات واألر ِ ر بنا ما خلقت هذا ب ِ
عذاب َّالن ِار» پ گوئیم که خلق بهجملگی اندر نوشته الهی ّامیانانتد و رستول مصتطفی تتت
صلعم تت پیش از آنکه روح القدس بدو رسید نیز از این نوشته امی بود و چون بتایید ،خوانندۀ
خط الهی گشت از نوشتۀ بشری بی نیاز شد و امت کز خط الهی امیاناند بته نوشتتۀ بشتری
حاجتمندند و بدان مفتخرند و معلوم است کاندر شهر امیان هرچنتد کته دبیتر کتمتتر باشتد
عزیزتر باشد .پ اندر عالم که این شهر امیان است از نوشتۀ خدای یک خواننتده بتیش روا
نبود مر این خط ابدی را تا عزت او بیشتر باشد و چون پرده از چشم بصیرت رسول برخاست
مر این نوشتۀ الهی را برخواند و بشناخت و آنهه مر خلق را بدان حاجت بود برخواند بر خلق
این نشانیها را و یکی از آن این معنیها «الهی» را به زبان تتازی بته مثتلهتا و رمزهتا انتدر
پوشیده نه مشرح و مصرح چنانکه هر کسی بر آن مطلع نتوانست شدن و چنین واجب آمد از
حکمت و بدین معنی رسول تت صلعم تت نیز بر سنت خدای تعالی رفت و بتر صتراط مستتقیم
گذشت از بهر آنکه سخن خدای را اندر این نوشته یافت که جملگی خلق از خواندن آن عاجز
بودند پ بر او واجب شد که مر این گفته را چنین گتذارد کته عتاقالن و مطیعتان و روشتن
بصیرتان مر آن را اندر نیافتند تا عزت علما اندر امت باقی باشد چنانکه خدای تعالی عز او را
باقی کرد است.
بیان آنکه گفتار رسول خدا گفتار خداست؛
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پ رسول تت صلعم تت بر مقتضای این نوشته سخن همتیگفتت و همیگفتت کته اینکته متن
میگویم خدای همیگوید و راست گفت از بهر آنکته آنهته گفتت از نوشتتۀ ختدای گفتت و
نوشته از نویسندۀ گفتار او باشد و خوانندۀ نامه آنهه از نوشته همی برخواند از گفتار نویسنده
گفته باشد .پ درست کردیم که آنهه رسول تت صلعم تت از خدای گفت قول خدای بتود بتی
آنکه مر خدای تعالی را آواز و کام و زبان باشد چنانکه جاهالن گفتند تا بر عجز ناستادیم که
بدانیم که چگونه گفت و لیکن گوئیم که او گفت چنانکه ضعفای امت ایستادهاند بر این عجز
و جهل ،آنگاه گوئیم که آفریدگار عالم نویسنده است و عالم و آنهه اندر اوست نوشتۀ اوست
و رسول تت صلعم تت او خوانندۀ این نوشته است و گفتار رسول عبارت است از گفتتار ختدای
کز راه این کتابت گفتست و روح رسول روحیست برتر از روح مردم کته او بتدان مخصتوص
است چنانکه مردم نیز از جملگی حیوان بر وحی برتر از ایشان مخصوص است .پ رستول
تت صلعم تت که او خوانندۀ نوشتۀ خدای است نزدیکتر کسی است به خدای همهنانکته متر
خواننده از مردم به نویسنده نزدیتک باشتد نزدیکتی آشتنائی و دیگتران کته نوشتته را نتواننتد
خواندن از نویسنده دور باشند دور بیگانگی و مر سخن آن نویسنده را جز از زبان آن خواننده
نتوانند یافتن و مر رسول را که او مر نوشتۀ الهتی را بخوانتد بتر همته متردم کته آن را نتواننتد
خواندن همان فضلست که خوانند خط بشری را بر ناخوانندگان است.
نوشتۀ الهی را که آفرینش است کسی تمام برنخوانده است؛
و گوئیم که مر این نوشتۀ الهی را که آفرینش است کسی تمام بر نخوانده است و معانی را کته
اندر این نوشته است نهایت نیست و هر کسی از رسوالن ازین نوشته مقداری برخواندهاند بر
اندازۀ تایید که یافتهاند و هرکه از این نوشته معنی را بیشتر یافته است و مر او را بر دیگر رسول
که مر آن معنی را کمتر یافته است فضل بوداست چنانکه ختدای تعتالی همیگویتد « :ولقتد
ف َّضلنا بعض َّالن ِب ِّیین علی بعض وآتینا داوود ز ب ًورا» [اسراء ]99 :و زبور نوشته باشتد و از آن
است که همه رسوالن گفتند و اندر قرآن ثابتست که سخن خدای سپری نشود «قل لتو کتان
ً
ات ر ِّبی لن ِفد البحر قبل أن تنفد ک ِلمات ر ِّبی ولو ِجئنتا ِب ِمث ِل ِته متد ًدا» و اگتر
البحر ِمدادا ِلک ِلم ِ
دریاها همه مداد گردند و درختان قلم ،همه تمام شود و شرح نوشتۀ خدای نتوان کردن و اگر
کسی گوید که اندر قرآن سخنانی هست که آن اندر آفرینش نوشته نیستت چتون قصتههتا و
حکایت ها از فرعون و موسی و جز آن جواب او آن است کته گتوئیم بنیتاد کتتاب ختدای بتر
احکام است و تعلق آن به امر و نهی است و قصص و حکایات اصول دین نیست و اندر آن از
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احکام و طاعت و معصیت چیزی نوشته نیست و احکام که آن اصول دین است بر مقتضتای
آفرینش است بی هیچ تفاوتی و درست کند مر این دعوی را قول خدای تعالی که همیگویتد
َّ
َّ
تابهات" پت
تاب وأختر متش ِ
"هو ال ِذی أنزل علیک ال ِکتاب ِمنه آیات محکمتات هتن أم ال ِکت ِ
احکام است در کتاب و حکایات (و قصص مانند اخبار) و قصص است و متابعت آن واجب
َّ
نیست بلکه متابعت احکام واجبست چنانکه همیگوید "فأ َّما ال ِذین ِفی قل ِوب ِهم ز یغ فی َّت ِبعتون
ما تشابه ِمنه اب ِتغاء ال ِفتن ِة واب ِتغاء تأ ِو ِیل ِه"» (زاد المسافری .)219-211 ،

1

هویت شیعه وبدن
 .1آیتالله ناصر مکارم شیرازی تأکید میکند شیعیان باید هویت شیعه بتودن ختود را کته یکتی از
ارکان آن نصب حاکم از سوی خدا است ،با تمام وجتود و استتفاده از همتۀ امکانتات بته صتورت
رسمی و بینالمللی همیشه حفظ کنند و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بته همتین جهتت
مذهب رسمی این جمهوری را تشیع اثنیعشری اعالم کرده است.
این اصرار ایشان ،صاحب این قلم را به یاد یکی از دیدارها و گفتوگوهایی انداخت که وی تا چنتد
سال پ از پیروزی انقالب هر چند وقت یک بار با آیت الله خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران ،داشته است .در یکی از این دیدارها ایشان در باب «هویت شتیعه بتودن» ستخنانی بته متن
گفتند که بهکلی نقطه مقابل آن نظرها است که امروز آقای مکارم شیرازی و همفکران ایشان آنهتا
را تبلیغ میکنند.
 .2چند ماه پ از پیروزی انقالب  1197اعالم شد که کنفران ساالنۀ وزرای خارجۀ کشورهای
اسالمی در کشور مراکش برگزار خواهد شد .در آن ماهها چون روابتط ایتران و متراکش بته ستبب
میزبانی چند هفتهای سلطان مراکش از شاه فراری ایران تا حدودی تیره بود ،دکتر ابتراهیم یتزدی،
ً
که وزیر خارجۀ دولت موقت بتود و نمیخواستت شخصتا در آن کنفتران شترکت کنتد ،بته متن
پیشنهاد کرد همراه چند نفر از وزارت خارجه و به اتفاق آقای دکتر کمال خرازی بته صتورت یتک
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هیئت ایرانی در آن کنفران شرکت کنیم و متا هتم رفتتیم .در آن کنفتران  ،ضتمن ستخنرانیها و
گفتوگوهایی که داشتیم چند تن از وزرای خارجه کشورهای اسالمی یک پیشتنهاد بته متن ارائته
کردند و خواستند آن را پ از بازگشت از مراکش با رهبران انقالب در ایران در میان بگذارم.
پ از بازگشت ،من جهت ارائۀ گزارر سفر خدمت آیت اللته خمینتی رفتتم و آن پیشتنهاد را بته
ایشان ارائه کردم .پیشنهاد این بود:
«انقالب ایران متعلق به همۀ جهان اسالم است ،نه فقط شما شیعیان ایران .به همین جهت بستیار
ً
مناسب است که شما ایرانیان در قتانون اساستی خودتتان روی تشتیع تأکیتد نکنیتد و متثال در آن
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».
وقتی این پیشنهاد را به آیتالله خمینی گفتم ،ایشان در پاسخ من گفتند :اگر آنها خودشان را اهتل
سنت ،شافعی ،مالکی ،حنبلی ،حنفی و ...ننامند و فقط بگویند ما مسلمان هستیم ما هم ختود را
شیعه نمینامیم و فقط میگوئیم مسلمان هستیم و در قانون اساسی هتم متذهب شتیعه را متذهب
رسمی کشور اعالم نمیکنیم ،اما تا آنها این نامها را بر خود میگذارند ما هم ناچتاریم بگتوییم متا
شیعه هستیم.
کجا بودیم و از کجا سر در آوردهایم!

چگونه بدانمی اوببکر بغدادی ازسوی خدا منصوب نشهد است؟

1

ّلب لباب مطالب آقای ناصر مکارم شیرازی که در روزهای اخیر درباب حکومت گفتتهانتد چنتین
است :براساس یک سلسله مبانی و دالئل کالمی و فقهی ،مسلم استت کته حتاکم مستلمانان در
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.
من از ایشان میپرسم:

ابوبکر بغدادی (حاکم داعش) هم همین مدعای شما را دارد و براساس پارهای از مبتانی و دالئتل
کالمی و فقهی ،که شبیه همان مبانی و دالئل شما است 2،ادعا میکند از سوی خدا منصوب شده
است .شما چگونه میتوانید با حفظ مبانی و دالئل ثابت کنید که او از سوی خدا منصتوب نشتده
است؟ اگر نتوانید این مطلب را ثابت کنید ،در این صورت بدانید با این فتوا که دادهاید جتواز ایجتاد
هر و مر در سراسر جهان اسالم را صادر کردهاید!
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 .2نگاه کنید به مقاالت «مبناهای تئوریک داعش» و «اگر داعش از فقیهان بپرسد؟» در همین کتاب.

زوال تدریجی یک وتمه

1

 .1با ورود افکار و علوم سیاسی جدید به ایران در آغاز قرن بیستم ،نظام شتریعت فقهتی و قتدرت
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
ّ
مشروعیت سیاسی» حکومت از طریق انتخاب مردم و ِاعمال حقوق آزادیهای مسئوالنه همتۀ
«
افراد جامعه و برابری همه آنان در برابر قانون و مشروط ساختن قدرت حکومت با قانون و توزیتع
قدرت و عدالت اجتماعی و مانند اینها تأکید میکرد و همۀ اینها با نظام شریعت فقهی و قدرت
گستردۀ فقهیان در تعار بود.
 .2فقیهان شیعه برای رفع این تهدیتد چتارهای اندیشتیدند؛ آن چتاره ایتن بتود کته گفتنتد غیتر از
مشروعیت سیاسی حکومت ،که به انتخاب مردم مربوط است ،مسئلۀ دیگری به نام «مشتروعیت
ً
دینی حکومت» وجود دارد و این مشروعیت اصال به انتخاب مردم و حقوق افتراد جامعته مربتوط
ّ
مشروعیت از سوی خدا میآید و راه تحقق آن این است کته فقیهتان بته حتاکم عرفتی
نیست .این
منتخب مردم اجازۀ حکومت دهند ،آن را تأیید کنند و آن را مشروع سازند!
ّ
مشروعیت دینی بته مشتروعیت سیاستی ،بتا پیتروزی انقتالب 1197
 .1این ّمدعا ،یعنی افزودن
ایران ،که به رهبری یک فقیه اتفاق افتاده بود ،دوباره جان تازهای گرفت و وارد قانون اساسی ایران
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شد .در این چهار دهته کته از پیتروزی انقتالب ایتران میگتذرد دربتارۀ م ّتدعای فتوق بحثهتا و
جدلهای فراوان درگرفته است که تاکنون هیچ نتیجۀ قابل قبول و قابتل دفتاع علمتی از آنهتا بته
دست نیامده است .آخرین سخن در این باب همین عبتارت نتامفهوم و متنتاقضاالجزاء مشتهور
ّ
مشروعیت از سوی خدا».
است که گفتهاند« :مقبولیت از سوی مردم میآید و
ً
ّ .1اما آنهه در این چهل سال گذشته عمال در صحنۀ سیاست ایتران اتفتاق افتتاد واقعیتتی استت
ً
کامال متفاوت با آنهه فقیهان در آغاز انقالب تصور میکردند .آنهه در این ّ
متدت در ایتران رخ داده
است اینها هستند :انتخاباتهای ّ
مکرر و ِاجتنابناپذیر گستترده و چالشهتای سیاستی فتراوان
آنها ،عقالنیتر شدن مستمر مالکهای رأیدادنها ،رشد گسترده و سریع گروههتا و مرجعهتای
ً
سیاسی غیردینی که انتخابها را خصوصا در سالهای اخیر رهبتری میکننتد ،و بتاالخره بتاالتر
ّ
رفتن مدام مطالبات سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی آحاد ملت ایران .همۀ این مسائل با مشروعیت
ّ
مشروعیت دینی .چنانکه حل دهها مسأله و مشتکل پیهیتدۀ موجتود در
سیاسی مربوطاند و نه با
ّ
سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد ایران که تنها با بهرهوری هوشمندانه از عقالنیتت و از علتوم و
فنون عصر حاضر و دیپلماسی حاکم بر جهان امروز ّمیسر است ،فقط در ستایۀ التتزام بته توستعۀ
ّ
ّ
مشتروعیت دینتی
مشروعیت سیاسی حکومت در ایران ممکن و مقتدور استت و تبلیتغ و تترویج
حکومت ایران و اصرار بر آن هیچ مشکلی را در این ابواب حل نمیکند.
ّ
مشروعیت سیاسی حکومت در ایران و ضرورت توسعۀ آن
 .9در حال حاضر نقشآفرینی بیبدیل
تا آن اندازه آشکار گردیده که موضوع مشروعیت دینی حکومتت ،کته روزگتاری چتون یتک ایتدۀ
آسمانی بر سر ایران حکومت میکرد ،امروز چنان بالاثر شده که چون یک « ّ
توهم» به نظر میرسد
که ناگهان پیدا شد و بهتدریج در حال زوال کامل است.
ّ
ّ
مشروعیت سیاستی ،از آغتاز هتیچ مبنتای فلستفی و الهیتاتی
مشروعیت دینی بر
 .5اضافه کردن

محکم نداشت .پ از اصالت پیدا کردن مشروعیت سیاسی حکومت و آرای مردم در ایران ،نوبت
به اصالت پیدا کردن حقوق بشر در ایران خواهد رسید .ما بهسوی روشنایی میرویم.

تفسریحقوقیقاونناسایستنها راهحاممیت ملت ونجاتکشوراست
 .1از آغاز پیروزی انقالب  1197در ایران ،بر اهل نظر پوشیده نبود که وصل کردن قدرت سیاستی
به خداوند در مقام نظرپردازی ،طبیعت قدرت را عو نمیکند و آن را از یک پدیدۀ زمینی به یک
ً
پدیدۀ آسمانی ّ
مبدل نمیسازد و آنهه عمتال در روی زمتین اتفتاق میافتتد حکومتت انستانها بتر
انسانهاست و نه هیچ چیز دیگر .انسانهائی که هم خیر از آنها سر میزند و هم شر ،نه عصتمت
علمی دارند و نه عصمت عملی ،هم محکوم تحوالت و تغییرات اجتماعیانتد و هتم در آنهتا اثتر
میگذارند ،اما هیچگاه نمیتوانند به صورت افراد ،تنها اثرگتذار در زنتدگی اجتمتاعی گردنتد و هتر
اندازه هم صالح باشند تمرکز همۀ قدرت سیاسی در دست آنان هم آنان را تباه میسازد و هم جامعه
را .در سی سال گذشته اتفاقات زیادی در صحنۀ سیاسی کشور ما رخ داد که بدون استثناء آنهه را
گفتم نشان میداد ،اما این حوادث دو ماه اخیر کشور بود که جامعه را آنچنان بتهشتدت تکتان داد
که پردههای توهم الهی بودن قدرت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران را از جلو چشمان اکثریتت
مردم ایران کنار زد .این حوادث نشان داد که ٰ
علیرغم همتۀ رنت و لعابهتای دینتی و هالتههای
قدسی که سی سال تمام سپهر سیاست در ایران را پوشانده بود ،جمهوری اسالمی ایران هم ماننتد
همۀ نظامهای سیاسی دیگر جهان یک پدیدۀ سیاسی زمینی آمیخته با خیر و شر استت کته محتور
اصلی آن ساختار قدرت و مسائل و مشکالت آن هم همان مسائل و مشکالت قدرت استت و نته
چیز دیگر .آنهه در این دو ماه دیدیم آشکارا جز مقتضیات زشت و زیبای تحتوالت قتدرت نبتود،
1
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قدرت در همان مفهوم فلسفه و علوم سیاسی ،همان پدیدۀ زمینی و خاکی که حامل آن انسانهای
جایز الخطا ،شرور ویا خیرخواه هستند و نه فرشتگان ،همان قدرت که اگر دست فیلسوفان بیفتتد
توان فلسفیدن آنها را عقیم میسازد ،همان قدرت که برای مصون ماندن از شترور آن و بهترهوری
ً
از منافع آن حتما باید آن را با یک سازوکار عقالنی به دست خود انسانها مهار کرد ،همان قتدرت
که همۀ آن را به دست احدی نباید سپرد و باید آن را در میان نهادهتای گونتاگون حکومتت تقستیم
کرد و اختیارات ناشی از آن را هیچگاه از مسئولیتهای آن نباید جدا ساخت .همان قدرت سیاسی
زمینی که تنها با اصالت بخشیدن به حقتوق سیاستی ،اجتمتاعی ،اقتصتادی ،و شتهروندی افتراد
جامعه و نه گماشتن یک ناظر یا مدیر در باالی هرم قدرت میتوان چه از نظر دینتی و چته از نظتر
سیاسی به آن مشروعیت بخشید.
 .2با این همه میدانم هنوز کسان زیادی در کشور ما هستند که پردۀ توهم آنها دریده نشده است.
من از آنان میخواهم چشمان خود را خوب باز کنند و دور از ّ
حب و بغضهای شخصی ،دادههای
سیاسی دو ماه اخیر را بهاصطالح پدیدارشناسان ،چنانکه این دادهها خود را نشان میدهند ،ختوب
نگاه کنند .حوادث سیاسی دو ماه اخیر چنین هستند:
چهار انسان از جن ما آدمیان جایزالخطا برای به دست آوردن قدرت سیاسی(ریاستجمهوری)
وارد میدان شدند و مانند همۀ کشورهای جهان بته انتواع مختلت تبلیغتات دستت زدنتد .دوازده
انسان جایزالخطای دیگر بهعنوان شورای نگهبان پ از حذف سایر داوطلبان صتالحیت آنهتا را
تأیید کردند و کارزار تبلیغاتی شدت گرفت .کاندیداها در مناظرههای تلویزیونی آشکارا بتا یکتدیگر
به نبرد سیاسی پرداختند و دربارۀ مشکالت و مسائل فعلی و آینتدۀ همتین جامعتۀ زمینتی انستانی
ایران و برنامههای خود سخن گفتند و مانند همۀ مناظرههای سیاسی دیگر جهان نف یکتدیگر را
بند آوردند و از هر ترفندی برای شکست دادن رقیب و جلب آراء بینندگان جعبۀ جادوئی تلویزیون
بهره گرفتند .یکی دیگری را به اتکا بر مافیای فساد مالی متهم کرد و آن دیگتری او را کستی نامیتد
که خیره در چشم مردم نگاه میکنتد و آشتکارا بته آنهتا دروغ میگویتد ،ستومی از فالکتتزدگی
اقتصاد کشور در نتیجۀ سوء مدیریت دولتت ستخن گفتت و چهتارمی ....و بتاالخره دیتدیم کته
صدهاهزار طرفداران چهتار نتامزد کته همتۀ آنهتا بتدون استتثنا انستانهای جایزالخطاینتد و نته
فرشتتتگان ،شتتبهای زیتادی را در خیابانهتتا گذراندنتتد ،شتتور و هیجتتان انتخابتتات بتته صتتورت
بیسابقهای سراسر ایران را فراگرفت و به او خود رسید .صبح جمعته  22خترداد  ،77انتخابتات
آغاز گردید .میلیونها انسان پای صندوقهای رأی رفتند و با تشخیص انسانی و زمینی ختود و نته
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با الهامگیری از غیب و آسمان! به فرد موردنظر خود رأی دادند ،هیئتهتای اجرائتی و هیئتهتای
نظارت ،یعنی باز هم عدهای انسان جایزالخطا و ّ
حب و بغضدار پتای صتندوقهای رأی نشستته
بودند ،هزاران نمایندۀ نامزدها برای حراست از آراء نامزدها به حوزههای رأی رفتند تا مبتادا در ایتن
کارزار سیاسی ،رقیبان تقلب کنند .صتدا و ستیمای جمهتوری استالمی ایتران کته هتیچ کت در
طرفداری مطلق آن از جناح محافظهکار کشتور تردیتد نداشتت بتا تمتام تتوان ،کتارزار سیاستی و
تحوالت قدرت در سرزمین پهناور ایران را با انواع ترفندها و هتدفگیریها بته نمتایش گذاشتت.
رأیگیری با شرکت دهها میلیون نفر با مسالمت به پایتان رستید ،امتا پت از چنتد ستاعت وقتتی
وزارت کشور به اعالم نتایج آراء پرداخت ،شک و شبههها و تردیدها با قوت تمام سراستر فضتای
ً
ایران را پر کرد .یکشنبه هزاران انسان طرفدار نامزد ظاهرا پیروز در خیابانها بته جشتن و پتایکوبی
پرداختند و روز دوشنبه هم صدها هزار رأیدهندۀ دیگر به خیابانهای تهران آمدند و بتا تظتاهرات
آرام به نتایج انتخابات اعترا کردند و کشمکشهای شدید و بیسابقه شروع شد.
اللهاکبرهای شبانه هم به تظاهرات آرام خیابانی اضافه شتد و اعتراضتات همهنتان ادامته یافتت.
جمعه  29خرداد فرا رسید و دهها هزار نفر در نمتاز جمعتۀ تهتران گترد آمدنتد تتا رهبتر جمهتوری
ً
اسالمی ایران برای آنها نماز و خطبه بخواند .ایشان در خطبههای خود یک تجزیه و تحلیل کامال
سیاسی زمینی از انتخابات به عمل آورد ،نه ادعای الهام از غیب داشت و نه از دخالت فرشتگان و
نیروهای آسمانی در انتخابات سخن گفت .محور بیانات ایشان تمجیتد از شتور و شتوق سیاستی
مردم ،تقبیح مداخالت خارجی و انقالب مخملی! ،ضرورت حفظ وحدت ملتی ،تأییتد انتخابتات
انجامشده و طرفتداری از تفکتر و عمتل رئی جمهتور منتختب و دفتع تهمتت از رئتی مجمتع
تشخیص مصلحت نظام و درخواست تمکین به قانون و توق تظاهرات خیابتانی بتود .همتۀ ایتن
سخنان بررسی مسائل تحوالت قدرت سیاسی در کشور بود که بهوسیلۀ یک رهبر سیاسی صورت
میگرفت .اینها نه از کتاب و سنت اخذ شده بود و نه از هیچ منبتع دینتی دیگتر .مبتانی اینگونته
بررسیها و تحلیلها فقط و فقط در علوم سیاسی بشری و زمینی وجود دارد و همۀ سیاستتمداران
و رهبران دیگر جهان هم از همین سنخ تحلیلها استفاده میکنند و از همین حرفها میزنند .امتا
آن خطبهها فصل الخطاب نشد و کشمکشها و اعترا ها پایان نیافت .عصر شنبه 10 ،خترداد،
بار دیگر دهها هزار انسان معتر بته انتخابتات در تهتران و پتارهای از شتهرهای دیگتر بته بترای
ّ
تظاهرات آرام به خیابانها آمدند ،اما این بار هزاران پلی و غیرپلی مسلح بتا ستالحهای گترم و
سرد در برابر آنها ص کشیده بودند .متأسفانه شدت عمل آن نیروها به او خود رسید و آنها بتر

 | 431نقد بنیادهای فقه و کالم

روی تظاهرکنندگان شلیک کردند ،انسانهای بیگناه زیتادی کشتته شتدند و صتدها نفتر زخمتی
گردیدند و هزاران نفر بازداشت شدند.
بازداشتهای بیحساب و کتاب ،ارعابها ،سانسور مطبوعاتی بیسابقه ،و تدبیرات امنیتی شدید
از همه سوی بر سرزمین ایران حاکم گردید و اوضاع بسیار نامطلوب ،تلتخ و رنتجآوری در سراستر
ّ
کشور پدید آمد .هر آدم عاقلی دلش میخواست راه حلی پیدا شود و این وضعیت خطرنتاک پایتان
یابد .یک روز جمعۀ دیگر فرا رسید و رئی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اقامۀ نماز جمعه
به دانشگاه تهران رفت .باز هم دهها هزار نفر البته این بار با تفکرها و گرایشهای متفتاوت ،موافتق
و معتر انتخابات پای خطبههای وی نشستند .این خطیب هم نه ادعتای برختورداری از الهتام
غیبی داشت و نه به استدالالت دینی و فقهی پرداخت .ایشان هم یک تجزیه و تحلیتل عقالنتی و
زمینی از اوضاع سیاسی کشور داد و گفت در کشور «بحران سیاسی» پدید آمده است و بایتد آن را
با عقالنیت حل کرد .وی علیالحساب چهار راه حل عملی کوتاهمدت پیشنهاد کرد.1 :اعتراف به
وجود بحران سیاستی در کشتور؛  .2برداشتتن سانستور شتدید موجتود از رستانههای عمتومی و
ً
خصوصا رادیو و تلویزیون برای بیان نظرهای معترضان؛  .1آزاد کردن دستگیرشدگان؛  .1دلجوئی
از قربانیان و آسیبدیدگان تظاهرات .متأسفانه این راه حلها به کار بسته نشد و اعترا و التهاب
با عمق بیشتر در کشور همهنان ادامه یافت .روز چهلم کشتهشدگان تظتاهرات فرارستید و آن روز
هم در بهشت زهرا پلی عدهای معتر به کشتار را مضروب و مجروح کرد و عدهای را هم روانۀ
زندان نمود .چند روز به مراستم تنفیتذ و تحلیت ریاستتجمهوری مانتده بتود کته جستدهائی از
کشتهشدگان را تحویل خانوادههای آنان دادند و فضای اعترا و التهتاب تشتدید شتد .در میتان
زندانهای مجهولالهویۀ تهران اسم بازداشتگاه کهریزک بهعنوان مرکتز ضترب و شتتمها و حتتی
قتلها و فجایعی بدتر از قتل بر سر زبانها افتاد ،آن چنان رسوائی غیرقابل توجیه به وجود آمد که
فرمان تعطیل آن داده شد و قوۀ قضائیه ،که خود برابر همۀ ضرب و شتمها و قتلهتا مستئول بتود،
پ از چهل روز سکوت دستور داد تا در طی یک هفته تکلی همۀ زندانیان روشن شود .بتاالخره
عدهای آزاد شدند ،اما ناگهان صحنههایی از یتک دادگتاه بیستابقه از صتدا و ستیمای جمهتوری
اسالمی ایران پخش شد که نمایشی تلخ و تأس بار بود .دادگاهی که در آن حدود صد نفر از رجال
سیاسی کشور و عامالن تخریبهای خیابانی و عوامل دولتهتای ختارجی (بنتا بته دعتوی قتوه
قضائیه) را با لباس زندان با وضعی تحقیرآمیز و رنجدهنده در کنار هتم نشتانده بودنتد .دانشتمندان
حقوق کشور ایتن دادگتاه را فاقتد اعتبتار خواندنتد و در عتین حتال هماکنتون کته ایتن ستطور را
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مینویسم جلسۀ دوم و سوم و چهارم این دادگاه نیز برگزار شده و کشمکش عمیق دیگتری هتم بته
سبب این دادگاهها بر اعتراضات انتخاباتی افزوده شده است.
 .1در این پدیدههای دو ماه اخیر که با اجمال زیتاد در ایتن ستطور آن را تصتویر کتردم چته دیتده
میشتتود؟ ایتتن پدیتتدهها جتتز تحتتوالت و کشتتمکشهای قتتدرت سیاستتی زمینتتی چتته چیتتز
دیگری هستند؟ آیا اینکه عدهای حاکمیت را رن و لعاب دین دادهاند تغییری در واقعیتت عریتان
این چالشهای بشری پدید آورده است؟ آیا واقعیت ملموس غیر از ایتن استت کته تمتام موافقتان
و معترضتتان انتخابتتات گذشتتته چتته روحتتانی و چتته غیرروحتتانی ،چتته محافظتتهکار و چتته
اصالحطلب ،چه سنتی و چه متجدد چه مرجع تقلید و چه مقلتد ،چته رهبتر و چته پیترو ،بتدون
استثناء همه و همه انسانهای جایزالخطاییاند که با انگیزههتای متفتاوت دینتی و غیردینتی و بتا
نقطههای قوت و ضع و با عقل و توان انسانی خود عادالنه یا ستمگرانه کتار سیاستی میکننتد،
کارهائی که پارهای از آنها اخالقی و مفید و پتارهای از آنهتا غیراخالقتی ،خطرنتاک ،و زیانبتار
است؟ آیا تردیدی در این هست که ّ
مسببان این قتلها ،ضرب و جرحها و بازداشتتها و جنایتات
فجیع ،که همۀ عقالی جهان آنها را محکوم کردند ،هر قیافه و لقب و لباس هم که داشتته باشتند
تافتتتههای جدابافتتته نیستتتند و از جتتن همتتان کنشتتگران خشتتونتگر هستتتند کتته در همتتۀ
کشورهای غیردموکراتیک جهان حکومت میکنند؟ آیا در این دو ماه ،درهای آسمان باز شتد و بته
کسی وحی فرود آمد تا آن وحی فصلالخطاب باشد چنانهه در عصر رسول خدا(ص) چنان دیده
میشد؟ آیا توجیه دینی قدرت سیاسی در ایران به مدت سی سال طبیعت قدرت سیاستی در ایتران
را تغییر داده است؟ آیا تنها موافقان وصل کتردن قتدرت سیاستی بته ختدا هستتند کته بترای نظتر
خود استدالالت فقهی دارند و مخالفان ایتن وصتل کتردن دالئتل فقهتی ندارنتد؟ آیتا بستیاری از
مراجع بزرگ دینی از آغاز مخال این قدسیسازی نبودهاند؟ آیا همتین امتروز بستیاری از مراجتع
دینی به دولت دهم پشت نکردهاند و از به رسمیت شناختن آن ختودداری نمیکننتد؟ چگونته و بته
چه معنا نظام جمهوری اسالمی ایران و قدرت سیاستی آن را میتتوان تافتتهای جدابافتته دانستت
در حتالی کتته همتتۀ تحتتوالت سیاستتی آن آشتتکارا از جتن همتتان تحتتوالت استتت کتته در همتته
کشورهای غیردموکراتیک جریان دارد؟
 .1در عصر حاضر که پرسش اصلی سیاست «چگونه باید حکومت کرد» است و نه «چته کستی
باید حکومت کند» حکومت با ساختار عادالنتۀ عینتی و ختارجی قتدرت سیاستی ،مشتروعیت
سیاسی پیدا میکند و نه با عادل بودن حاکم .اگر ساختار عینی و خارجی حکومت چنان بتا جتور
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و ّ
جباریت آمیخته شود که عقال آن را مشروع نشتمرند عالمتان دیتن نمیتواننتد بتا ایتن حربته کته
مشروعیت از سوی خدا میآید آن را مشروع سازند .درست است که در کتاب و سنت روی حاکم
عادل تکیه شده و نه روی عادالنه بودن ستازمان و ستاختار قتدرت سیاستی حکومتت ،امتا ایتن
واقعیت علت تاریخی دارد نه بنای تئوریک .در محیط ظهور کتاب و سنت ،حکومتها حکومتت
افراد بود ،افرادی که یا عادلانتد یتا ستتمگر .عقتالی آن محتیط حکومتت ستتمگران را مشتروع
نمیشمردند ولی حکومت عادالن را مشروع میشمردند .واقعیتی به نام «ستاختار قتدرت» در آن
روز مورد توجه و شناخت اهل نظر نبود .کتاب و سنت هم در باب حکومت از همان رور پیروی
کرده است و نه چیز دیگر .زبان کتاب و سنت در باب حکومت و عدالت نه زبتان فلستفه و علتوم
سیاسی بل یک زبان اخالقی است که بر درک اخالقی مخاطبان این متون از حکومتت و عتدالت
در آن عصر بنا شده است.
 .9در کشور ما پ از در فتوای «والیت فقیه» در قانون اساسی یک خلتط ویرانگتر بته وقتوع
پیوست و آن تلقی فلسفهگونه از این فتوا بود .این خلط پیآمتدهای بستیار زیانبتار بته دنبتال آورد.
چنین تبلیغ شد که این فتوا و مبانی آن در کتاب و سنت حاوی یک فلسفۀ سیاسی و نظریه در باب
ً
دولت است که در نقطهمقابل سایر فلسفههای سیاسی عصر و مثال حاکمیت متردم قترار دارد .بتا
این تبلیغات زمینۀ توجه مردم ما به موضوع چگونه باید حکومت کرد و ضرورت کنتترل ستاختار و
سازمان عینی و خارجی عادالنه قدرت سیاسی برای دوام مشروعیت سیاستی و دینتی حکومتت
بسیار ضعی گردید .اقتدارگرایان جامعۀ ما چنین تبلیغ کردند که پرستش اصتلی مؤمنتان در بتاب
سیاست این است که چه کسی باید حکومت کند ،فقیه یتا غیرفقیته؟ ایتن تبلیغتات متردم متتدین
جامعه را از ساختار واقعی و خارجی غیرعادالنه حکومت که بتهتتدریج شتکل میگرفتت غافتل
کرد .حضور فقیه در رأس حکومت واقعیات نتامعقول و نامشتروع سیاستی را پوشتاند ،واقعیتات
اسفباری که حوادث دو ماه اخیر تنها بخشی از آن را آشکار ستاخت .ملتت ایتران هنگتام تتدوین
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از مسئلۀ چه کسی باید حکومت کنتد بته مستئلۀ «چگونته
باید حکومت کرد» عبور کرده بود و بیش از هرچیتز بته ستاختار و ستازمان عادالنتۀ حکومتت و
قدرت سیاسی و تحقق خارجی و عینی آن میاندیشید و نه به حاکم عادل ،و به همین جهتت بتود
که در قانون اساسی مشروعیت سیاسی حکومت را بر آراء مردم و آزادیها و حقوق آنهتا استتوار
ّ
کردند و نه به عدالت حاکم .قانون اساسی در نظر مردم یک «میثاق ملی حقتوقی» بتود کته بته آن
رأی دادند و نه یک فتوای فقهی که به آن عمل کردند .متأستفانه در ستالهای گذشتته گروههتای
اقتدارگرا قانون اساسی را بهصورت یک رسالۀ فقهی درآوردند و رژیم جمهوری اسالمی ایتران را،
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که یک رژیم سیاسی مانند همه رژیمهای سیاسی دیگر است« ،نظام مقدس»! نامیدند که بته هتر
قیمت باید آن را حفظ کرد .به جای آنکه از قانون اساسی به عنوان «میثاق ملی» تفسیر حقوقی به
عمل آورند از آن تفسیر فقهی به دست دادند و بتا ایتن کتار حاکمیتت ملتت و آزادیهتا و حقتوق
ّ
مصرح افراد جامعه در قانون اساسی را دفن کردند و وجوب اطاعت شرعی ملت از ولی امتر را بته
جای آنها نشاندند .تفسیر حقوقی قانون اساسی را سکوالریسم نامیدند و آنان را که حکومتت در
چهارچوب قانون اساسی را مطالبه میکنند سکوالرهایی خواندند که در مقابل یک نظتام مقتدس
ایستادهاند! و باید آنها را از میان برداشت.
ً
این بدعتها و انحرافها آنچنان او گرفته که اخیرا رئی جمهور میگوید وظیفۀ دولت او آماده
کردن مقدمات برای ظهور امام زمان(ع) است .این دعوی بر ریشۀ قانون اساستی بتهعنتوان یتک
میثاق ملی تیشه میزند .رئی جمهور به جای اینکه وظیفۀ حکومتی خود را تأمین حقتوق متردم و
اعتالی کشتور بدانتد ،چنانهته در ستوگندنامۀ ریاستتجمهوری آمتده ،آن را تعجیتل فتر امتام
عصر(عج) معرفی میکند و بدین ترتیب هر قانونی را که خواست زیر پتا میگتذارد ،زیترا فقتط او
میداند که راه تعجیل ظهور چگونه هموار میشود!
قانون اساسی کشور ما بر اساس ضرورت دوام جریان عدالت در ساختار واقعی قدرت سیاستی و
تفکیک قوا نوشته شده و نه براساس فتوای فقهی والیت فقیه .ساختار حقوقی ایتن میثتاق ملتی،
والیت فقیه را در چهارچوب حاکمیت آراء مردم و نظارت و کنترل آنها و استقالل قتوای ستهگانه
نشانده است و نه بالعک و باید بر همتین استاس تفستیر شتود .بته مقتضتای اصتل  107قتانون
اساسی این آراء مردم است که به والیت فقیه در چهارچوب حقوقی قانون اساسی ،اعتبار حقوقی
میبخشد .در اصل  ،110وظای و اختیارات رهبر را قانون اساسی که ّ
مصوب ملتت استت تعیتین
کرده و نه خداوند .در اصل  ،111تصریح شده که خبرگان منتختب ملتت میتواننتد رهبتر را عتزل
کنند .همۀ این اصول از این واقعیت حقوقی ناشی میشود که در فصل سوم قانون اساستی « ّ
حتق
حاکمیت به ملت» داده شده و این چنین تقریر گردیده است« :حاکمیت مطلق در جهان و انستان
از ِآن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ،هیچ ک حق
ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یتا گروهتی ختاص قترار دهتد و
ملت این حق را از طریقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند» .در قتانون اساستی نته از نظتام
مقدس سخنی به میان آمده و نه از وجوب اطاعت ملت از ولی امر .اینکه افرادی در حوزۀ عقائد و
زندگی شخصی خود اطاعت از ولی امر را واجب شرعی بدانند و جمهوری اسالمی ایران را نظامی
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ً
مقدس شمرند ،خود به خود مردود نیستت و عمتال هتم چنتین کستانی وجتود دارنتد .امتا آنهته
نمیبایست اتفاق میافتاد ولی متأسفانه اتفاق افتاد سوءاستفاده از این اعتقادات در صتحنۀ زنتدگی
اجتماعی و سیاسی عمومی بود .گروههای اقتدارگرای کشور ما با مسلط کردن انحصارطلبانۀ ایتن
مفاهیم بر صحنۀ سیاسی جامعه در طول سالیان دراز و ایجاد یک فرهنت سیاستی تکگفتتار ،از
بهرهمندی کامل دیگران از حقوق سیاسیشان که در قانون اساسی پیشبینتی شتده بتود ممانعتت
کردند .آنان با این ممانعت هویت حقوقی قانون اساسی را از دیدهها پوشاندند و بهتدریج ستاختار
کنونی ناعادالنۀ قدرت سیاسی در کشور را پیریزی کردند ،آن را با رن ها و لعابهتای گونتاگون
دینی قداست بخشیدند ،توهم گستردهای را در فضای جامعه پراکندند و زیر پوشتش آن جامعته را
از هدفهای انقالب  97دور کردند.
 .5اکنون که پردههای توهم در جامعۀ ما کنار رفته و ماهیت عریان قتدرت سیاستی در کشتور متا
آشکار گشته ،الزم است تغییرخواهان و اصالحطلبان نهایت کوشش را به کار برند تا این روشتنائی
سیاسی پربرکت که با خون و رنج و مقاومتت ملتت بته صتحنۀ سیاستی کشتور تابیتده دوبتاره در
پردههای ظلمت توهمات پوشیده نشود .در کشور ما هم مانند همۀ کشورهای دموکراتیتک جهتان
تقسیمشدگی واقعی و خارجی قدرت سیاسی در میان نهادهای گوناگون حکومت و کنتترل آنهتا
توسط یکدیگر و کنترل همۀ آنها از طریق نظارت افراد و گروههای اجتماعی و مدنی ،چنانهه در
قانون اساسی پیشبینتی شتده ،تنهتا راه تتأمین مشتروعیت سیاستی و ستپ مشتروعیت دینتی
حکومت است .کنشگری سیاسی اخالقی و کوشش در راه عدالت در قرآن کریم «عمل صتالح»
به شمار آمده است .حکومت وقتی مشروعیت دینی پیدا میکند که پیش از آن مشروعیت سیاسی
(عقالئی) یافته باشد و مشروعیت دینی حقیقتی غیر از مشروعیت سیاسی ندارد .به نظر میرستد
در شرائط حاضر بازگشت به تفسیر حقوقی قانون اساسی و ابطال تفسیر فقهی و قداستزدائی از
قدرت سیاسی ،تنها گزینهای است که برای استقرار حاکمیت ملت و تأمین مشروعیت سیاستی و
دینی حکومت و نجات کشور پیش روی ملت ایران قرار دارد .نیروهای تغییرختواه و اصتالحطلب
ً
جامعه ،که اخیرا بازگشت به قانون اساسی را محور کوششهای سیاسی خود قرار دادهاند ،توجته
کنند که آنهه نجاتبخش است تفسیر حقوقی قانون اساسی است و نه تفسیر فقهی آن.

خواندن کتاب «داللة الحائرین» ابن میمون را وتصیه یمکمن

1

به مناسبت مباحث مربوط به نبوت که در حال حاضتر در میتان متفکتران اهتل دیتن مطترح استت،
خواندن بخشهای مربوط به انواع نبوتها را در کتاب داللة الحائری ابن میمون توصیه میکنم .ابتن
میمون (1201-1119م500-921 /ق) یکی از مهتمتترین فیلستوفان و متکلمتان یهتودی استت کته
کوشش کرده پارهای از معضالت فهم کتاب مقدس را (رفع تناقضها و ناهماهنگیهتای مشتهود در
کتاب مقدس و نقل رویدادهایی که ممکن نیست در عالم خار اتفاق بیفتند) با طرح انواع رؤ یاهتای
نبوی و تحلیل آنها حل و فصل کند .اما استپینوزا در کتتاب مقداالت الهیداتی و سیاسدی ختود ایتن
کوشش ابن میمون را نپذیرفته و بر آن نقدهای جدی وارد کرده است .اسپینوزا حل همتان معضتالت
مورد نظر ابن میمون در کتاب مقدس را از این طریق پیش برده که همه انتواع اظهتارات نبتوی انبیتاء
یهود را محصول قوۀ تخیل و تصورات و تصدیقات تخیلی آنان و تفاوتهتای شخصتیتهتای روانتی
آنها و سوابق زندگی آنها دانسته است.
در یک گفتتوگوی پیشتین گفتته بتودم استپینوزا در کتتاب مقداالت الهیداتی و سیاسدی مینویستد:
«رؤ یاهای انبیاء یهود را باید تعبیر کرد و نه تفسیر» .اما چند روز پیش که دوباره به آن کتتاب مراجعته
ً
کردم نتوانستم آن جمله را که قبال از حافظۀ خود نقل کرده بودم در آن کتاب پیتدا کتنم .بنتا بتر ایتن آن
استناد را فعال به حال تعلیق درمیآورم تا دوباره سر فرصت با دقت آن را بررسی کنم.
 .1تاریخ نشر اینترنتی 19 :آذر .1199
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سالم بر آن روح زبیا

1

از او آموختم «ایمان» را باید با «تفکر و تعقل» سیراب کرد وگرنه سر از خشونت در میآورد
من چشم از او چگونه توانم نگاهداشت  /کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم (سعدی)
وقتی از من میخواهید درباره آن روح زیبا ،عارف فیلسوف و معلتم کتل ،عالمته طباطبتایی ستخنی
بنویسم ،چگونه میتوانم این خواسته را نپذیرم و درباره او ننویسم و لذت یاد او را نهشم! من هنوز هتم
سخت تحت تاثیر شخصیت و رفتار و افاضات او هستم.
محمدحسین طباطبایی که سالیان دراز استتاد بالمنتازع فلستفه و تفستیر در حتوزه علمیته قتم بتود،
وجودی پربرکت داشت .او با تدری فلسفه در آن حوزه فضای منجمتد فقهتی را بته صتورت قابتل
توجه به نفع خردورزی فلسفی تغییر داد .او با تدری تحلیلی و روشمند تفستیر قترآن بته حوزویتان
فهماند که اساس معارف اسالمی« ،قرآن» است و نه متون فقهی و اصولی و یتا حتدیث .او بتا ایتراد
درسهای اصول فلسفه (در شب های پنجشنبه) به مصتاف ماتریالیستم دکتتر تقتی ارانتی و یتاران او
رفت و مقدمات کالم جدید را در آن حوزه فراهم ساخت (که متاسفانه تعقیب نشد).

 .1بهنقل از روزنامه ایران تاریخ  21آبان 1191؛ در متتن چتاپ شتده روزنامته ایتران پتارهای از جمتالت کته بتدون اطتالع
نویسنده حذف شده ،در متن حاضر آورده شده است؛  .1تاریخ نشر اینترنتی 25 :آبان .1191
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او به عنوان یک فیلسوف مسلمان ،راه «گفت وگو» با فلسفه های غربی را در ایتران بتاز کترد .بتدون
مبالغه میگویم آن ک که تفکر دینی را در حتوزه هتای شتیعه در قترن اخیتر تکتان داد و آنهتا را تتا
حدودی وارد عصر جدید کرد شخص طباطبایی بود و نه هتیچ فترد دیگتر .بتذرهای فتراوان فکتری
جدید که امروز در این حوزهها در حال رشد و شکفتن است گرچه علل و عوامل گوناگون داشتته امتا
بدون تردید نخستین باغبان آنها طباطبایی بوده است .اما عالوه بر همه آن افاضات عقالنی که گفتتم
طباطبایی یک «نمای درخشان» از عرفان مثبت اسالمی بود .بودن در حضور او ،روح انسان را ارتقتا
میبخشید .وقتی سخنان عرفانی او را گور میکردی درمی یافتی که تتو را از فضتا و زمتان کمیتتی
ً
بیرون برده است .شخصیت او کامال ویوه بود هم بسیار تاثیرگذار بتود و هتم الگتو صتفت .زنتدگی او
نشان میداد ،عرفان او از کتاب بر نیامده است .حسرت میبتردی کتهای کتار میتوانستتی مثتل او
زندگی کنی.
طباطبایی همه کارهای بزرگ خود را در کمال فروتنی و بتدون چشمداشتت هتای متادی و حیثیتتی
انجام میداد .شاگردان او میدانند که او سال های متمادی معار خود را از حتق التتالی مختصتری
تامین میکرد که از چاپ «تفسیر المیزان» عاید او میشد .پتیش از انقتالب  1197در یتک تنگنتای
سیاسی که او را برای امضای یک اعالمیه زیر فشار گذاشته بودند گفته بود من از آخوندی جز همتین
لباس چیز دیگری ندارم و اگر الزم باشد آن را هم کنار میگذارم .وی واقعا همینطور بود .او با زنتدگی
خود نشان میداد که سخن گفتن از ایمان نباید یک شغل شود و اگر چنین شود ایمتان تبتاه میگتردد.
او نشان میداد ایمان را باید با «تفکر» و «تعقل» سیراب کرد وگرنته ستر از خشتونت درمتی آورد .او
نشان میداد که زبان مبتذل و بدون انضباط و بدون تامل و تعمق را در آموختن یا تعلیم معتارف دینتی
باید کنار گذاشت و گرنه دین عوام زده میشود.
نگارنده این سطور که مدتی در جلسات تفسیر قرآن او با شتوق فتراوان حضتور داشتت و از آن بهتره
فراوان میبرد و گاهی نیز از لذت مصاحبت شخصی با او جرعهای میچشید وقتی در گذشته ختودم
تامل میکنم میبینم طباطبایی بیش از هر شخص دیگری در مستیر زنتدگی فکتری متن اثتر گذاشتته
است .در مدت  17سال که در حوزه علمیه قم تحصیل میکردم در میان آن همه لقب داران گونتاگون،
تنها طباطبایی بود که با تدری ها و منش و رفتار ختود ،جوانتان در ستن و ستال مترا بته اندیشتیدن
دعوت میکرد و از جمود در ظواهر و افتادن در خط کسب القتاب و صدرنشتین شتدن و یتک عمتر
ریاست کردن ،باز میداشت.
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در اینجا حیفم میآید که یک خاطره شیرین از او را نقل نکنم .هنوز بته  20ستالگی نرستیده بتودم کته
یک دغدغه فکری دست از من برنمی داشت و ذهنم را میآزرد .یک روز برای حل آن مشکل دستت
به عمل ناشیانه و نستنجیدهای زدم .بتدون هتیچ مقدمتهای در یکتی از ستاعات عصتر بته در خانته
طباطبایی رفتم .در را زدم و خود او آمد و در را باز کرد و پ از سالم و علیک به متن گفتت بفرماییتد
چه کار دارید .گفتم آقا مدتی است این سوال برای من پیش آمده که چگونه میتوان به خدایی که غیتر
از جهان و جدا از جهان است ایمان داشت .من نمی توانم چنین خدایی را بپتذیرم و ایتن مستاله آزارم
میدهد .طباطبایی نیم تبسمی کرد و به من جوان ناپخته ولی جویای حقیقت گفت :بلی همتین طتور
است ،خدای جدا از جهان معنا ندارد و خدا از جهان جدا نیست و توضیحاتی داد .این پاسخ ایشتان
ً
مرا راحت کرد و خداحافظی کردیم و من رفتم .اما بعدا پیش ختود شترمنده شتدم کته ایتن چته کتار
ناشیانه و نسنجیدهای بود که من بدون مقدمه در خانه ایشان رفتم و مزاحم ایشان شدم .در سال هتای
بعد وقتی فلسفه اسالمی خواندم و با مطالعات شخصی خودم آنهه را خوانده بتودم کامتل تتر کتردم،
توضیحات مختصر ایشان را که دم در به من گفته بود بهتر فهمیدم.

بخش سوم

گفتوگوها

هرمنوتیک و تفسری دیین از جهان

1

سطور شد به طرح مباحث هرمنوتیک پرداختیدی

دو سال بیشتر از پیروزی انقالب نگذشته بود که فهمیدم چارچوب تفکر فقهی سنتی برای کستانی
که با حسن نیت ادارۀ کشور را در دست گرفتهاند اسباب زحمت شده و مانع حرکت بهستوی یتک
ً
زندگی متناسب با عصر حاضر و دنیای امروز میگردد .میدیدم مثال میخواهند از ایدههایی که در
دموکراسی هست و از افکاری که در کالم و فقه شیعه هست تلفیقی به وجود بیاورنتد ،امتا در ایتن
ً
کار موفق نمیشوند و همیشه تفکر فقهی سنگینی میکند و مشکل به وجود میآورد .متثال جتای
این پرسش بود که چرا این تلفیق در قانون اساسی آنچنان مبهم و عتاری از تعبیترات شتفاف ،کته
الزمۀ نوشتن یک قانون اساسی است ،انجام شد؟ چرا همان مقدار هم که در قانون اساسی نوشتته
ً
ً
بودند و میتوانست یک تفسیر نسبتا دموکراتیک داشته باشد ،در مقام عمل ،تفسیری کامال فقهتی
پیدا کرد و قانون اساسی هم شد مثل یک کتاب فقهی که باید با موازین فقهتی آن را تفستیر کننتد.
میدیدم مدیران کشور وقتی به جاهای خیلی حساس و بنبست میرسند و میخواهند از چتارچوب
تفکر فقهی بیرون بیایند و راهحلهایی بدهند باز هم این راهحلها را بتا همتان اصتطالحات فقهتی
 .1متن تصحیحشدۀ گفتوگوی جالل توکلیان و سرور دباغ با مجتهد شبستری ،فصلنامۀ مدرسده ،شتمارۀ ،1
سال .9281
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ارائه میدهند ،درحالیکه اگر به لوازم منطقی آن راهحلها پایبند باشند ،میبایست چارچوب تفکتر
ً
فقهی را کنار بگذارند ،اما آن را کنار نمیگذارند .متثال گفتته شتد هروقتت ضترورت ایجتاب کنتد
میشود فالن حکم شرعی را کنار گذاشت ،رجم را وارد قانون جزا کردند ولی وقتی دیدنتد در دنیتا
سروصدای زیادی بلند شد ،گفتند حاال که رجم موجب وهن اسالم است پت در عمتل کنتارر
میگذاریم .در یک دورهای گفتند اگر دوسوم نمایندگان مجلت امتری را ضتروری یتا اضتطراری
ً
تشخیص دادند ،آن موقع میشود یک حکم شرعی را موقتا تعطیل کترد .تتا اینکته در آختر فراتتر
رفتند و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد .اول شورای نگهبان به وجود آمتده بتود تتا از
خالف شرع در مصوبات مجل جلوگیری کند و میگفتند آنهته شتورای نگهبتان بگویتد ،شترع
ً
است و باید بدان عمل شود .بعدا دیدند گاهی آنهه شورای نگهبان ،بهعنوان شرع ،اعتالم میکنتد
بنبست عملی در سیاست و اقتصاد ایجاد میکند و میان مجل شورا و شورای نگهبان تعتار
پیدا میشود .مجمع را تشکیل دادنتد و گفتنتد در ایتن مواقتع ارجتاع شتود بته مجمتع تشتخیص
مصلحت نظام تا آنجا ،مطابق با آنهه مصلحت نظام انگاشته میشود ،تصمیم بگیرند .من میدیدم
ً
عمال آنهه اتفاق میافتد این است که آقایان در مواقع زیادی فتتاوای مشتهور فقهتی را ،کته آن را
شرع مینامند ،میخواهند کنار بگذارند و به تشخیص عقالنی عمل کنند ولی با ایتن عنوانهتا آن
ً
را کنار میگذارند .از این وضعیت صراحتا به دست میآمد که اندیشۀ حاکم انستجام درونتی نتدارد
و متدیران دچتار عمتلگرایی بتتدون پشتتوانۀ تئوریتک هستتند .وقتتتی کستی مطترح میکنتد کتته
مصلحت چنین است ،درواقع میخواهد با عقل تشخیص دهد که مصلحت یک جامعه چیست.
اما اگر آن فرد میخواهد مصلحت یتک جامعته را بتا عقتل تشتخیص دهتد ،نتام ایتن کتار دیگتر
استنباط فقهی از کتاب سنت نیستت پت چترا بایتد بترای آن کتار عنتوان فقهتی درستت کترد.
بههرحال ،وجود تعار و ناسازگاری در تفکر و عمل فقیهان مشهود بود و این سؤال را برای متن
پیش میآورد که این ناسازگاریها از کجا منشأ میگیرد؟ چترا اینطتور استت؟ درنهایتت ،بته ایتن
نتیجه رسیدم که ِاشکال کار در مبانی تفکر فقهتی آقایتان و پیشفر هتا و پیشفهمهتای ایشتان
است .برای نزدیکشدن به رفع ِاشکال باید این مبانی را مورد بررسی قترار داد .متوجته شتدم کته
فقیهان سیاستورز به مبانی تفکر فقهیشان و اینکه این مبانی چه مشکالتی دارند توجه ندارنتد یتا
ً
به آن نمیپردازند .طبعا این مسأله به دانش هرمنوتیک مربوط میشد و از این راه به مطالعۀ بیشتتر
در دانش هرمنوتیک جدید کشانده شدم و هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم ،یعنتی بحتث فلستفی
دربارۀ مقدمات غیر تجربی «فهمیدن» ،برای من اهمیت زیادی پیدا کرد .در سالهای اقامتت در
آلمان ،که با فلسفه و الهیات مسیحی غربی درگیر شده بودم ،از کتتاب حقیقدت و روش گتادامر و
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مباحث رودول بولتمان پیرامون «ایمانداشتن و فهمیدن» و آرای شتالیرماخر و بعضتی دیگتر از
اصحاب هرمنوتیتک فلستفی (بته معنتای اعتم) ،کته تتأثیر اساستی در تحتول الهیتات مستیحی
گذاشتهاند ،آ گاهی یافته بودم .ولی پ از سال  ،9212وقت زیتادی صترف مطالعتۀ هرمنوتیتک
فلسفی کردم و باالخره مباحثی طرح شد که میدانید.
به نظر میرسد نخستتین نشتانهها از پدیدآمتدن تحتول اساستی در اندیشتۀ شتما و شتروع بحثهتای
هرمنوتیک را باید در مقاالت «دین و عقل» ،که در کیهان فرهنری منتشر شد ،جستوجو کرد.

ً
بلتته ،همینطتتور استتت .ولتتی قتتبال ،در ستتال  9218کتته مجلتتۀ اندیشددۀ اسددالمی را منتشتتر
میکردم ،نکاتی را در باب پیهیتدگیهای مستئلۀ «فهتم متتون» و مقتضتیات دیتنداری در عصتر
حاضر آورده بودم .مقاالتی را که با عنتوان «دیتن و عقتل» در کیهدان فرهنردی نوشتتم محصتول
بسطیافتۀ همان تأمالت بود .بعد از مدتی آن مقاالت بهاضافۀ مطالب دیگری کته مربتوط بته ایتن
ً
مسائل میشد در کتابی به نام هرمنوتیک ،کتاب و سنت منتشر شد .و بعدا همین مستائل بته نتوع
ً
دیگری در کتاب ایمان و آزادی دنبال شد و سپ در کتاب نقدی بر قرائت رسدمی از دید و بعتدا
در کتاب تأمالتی در قرائت انسانی از دی  .اینها همه دنبالۀ آن تأمالت است .آنهته الزم استت در
اینجا عر کنم این است که من نمیخواستم در هرمنوتیک ،کتاب و سدنت مکتتب هرمنتوتیکی
ّ
معینی را بیان کنم و ترویج کنم .تنها خواستۀ من در آن کتاب این بود که بگویم دانشی تحت عنوان
دانش هرمنوتیک جدید وجود دارد که خیلی فراختر از آن مباحثی است که ،در علتم اصتول فقته،
مبحث الفاظ نامیده میشود و تدری میگردد .موضوعی کته در علتم اصتول مطترح استت ایتن
ً
است که ظواهر کتاب و سنت ،حجت است و مباحث الفاظ عمدتا بته مقتدمات همتین موضتوع
مربوط میشود .این موضوع نقش اساسی در شکلگیری ساختار تفکتر فقهتی موجتود دارد .متن
خواستم بگویم مباحث مربوط به فهم متون گستتردهتر از مبحتث حجیتت ظتواهر و فروعتات آن
است .البته در کتاب هرمنوتیک ،کتاب و سنت ،بتهطور عمتده درصتدد نشتاندادن پیشفهمهتا و
ً
پیشفر های مفسران کتاب و سنت خصوصا فقها و نقش آن در تفسیر آنهتا بتودم .بترای متن
اهمیت فراوان داشت که بتوانم توجه فضالی حوزههتای علتوم استالمی را بته دانتش هرمنوتیتک
فلسفی جدید ،در معنای اعم که از شالیرماخر به بعد شروع شده ،جلتب کتنم و ضترورت تنقتیح
پیشفهمها و پیشفر ها را برسانم .میخواستم در آن کتتاب بگتویم کته ایتن نظریته کته «فهتم
عبارت است از پیبردن از ظواهر کالم بر مقصود متکلم» تنها یک گونه تفسیر در دانش هرمنوتیک
است و در این باب فهم متون تفسیرهای عمدۀ دیگری هتم وجتود دارد .چترا فقیهتان نظریتههای
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دیگر در باب تفسیر را مورد توجه قرار نمیدهند و در فهم متون دینی بته کتار نمیگیرنتد؟ متیگفتم
چرا نظریۀ توق در ظاهر کالم اینقدر قداستت پیتدا کترده کته هتیچک حاضتر نیستت اعتبتار
انحصاری آن را زیر سؤال ببرد؟ پاسخ متداول این بود که ما نمیتوانیم چنتین کتاری کنتیم؛ چراکته
پیشوایان دین با قول و فعلشان به ما نشان دادهاند که باید از همان رور توق در ظاهر کتالم ،کته
در عصر آنها شیوۀ معمول و عرفی فهم بود ،تبعیت کنیم اما این سخن تمام نیست .این مطلب ،که
پیامبر و امام از ما چنین خواستهاند و چنین گفتهاند و چنین عمل کردهاند و نظر آنها چنتین بتوده
است و امثال این تعبیرات و همۀ اینها ،خود مبتنیبر گونهای فهم و تفسیر گردیده استت .آیتا جتز
ً
این است که برای فهم و تفسیر پیامبر و امام قبال باید یک نظریۀ فهتم و تفستیر داشتته باشتیم کته
خودمان با موازین عقالنی آن را انتخاب کنیم؟ میگفتند و میگویند اگر بخواهیم پیتامبر یتا امتام را
بهعنوان «شارع احکام ابدی» بفهمیم ،راهی جز توق در ظاهر کالم تشریعی آنان نداریم .پاستخ
من این بود که اگر از مراجعه به متون پیامبر و امام ،با یک فهم عقالنی ّ
معین ،به دست آیتد کته ،در
زمینۀ حکمت عملی ،آنان تأییدکنندگان اصول و ارزرهای اخالقی عام بشریت بودهاند و احکتام
شرعی آنان بیان فهمی و تفسیری از مصداقهای آن اصول در عصتر خودشتان بتوده (کته شتواهد
قانعکننده برای این فهم هست) ،در این صورت آنان را شارع احکام ابدی ،به آن معنتا کته در فقته
منظور میشود ،نخواهیم دانست و نظریۀ «توق در ظاهر کتالم» بتر متا تحمیتل نخواهتد شتد و
میدان فراخی برای استفاده از هرمنوتیک جدید و رورهای تفسیر جدید خواهیم داشتت .بتاری،
نظر من در هرمنوتیک ،کتاب و سنت این بود که از یک هرمنوتیک دگماتیک بته یتک هرمنوتیتک
عقالنی عبور کنیم .اینطور نباشد که یک سلسلهاصول اعتقادی از ختود کتتاب و ستنت استتنباط
شود و همانها مبنا و پیشفر فهم کتاب و سنت قرار داده شود .این کار افتادن در یک دور باطل
است و چنین فهمی اعتبار علمی ندارد .اجتناب از این دور باطتل در صتورتی میستر میشتود کته
ً
مسلمانان یک هرمنوتیک فلسفی داشته باشند .هرمنوتیک فلسفی نه الزاما در معنای اختص ،کته
همان هرمنوتیک هایدگر و گادامر است ،بلکه در معنتای اعتم ،کته شتامل هرگونته نظریتهپردازی
فلسفی در باب فهم و تفسیر متون میشود .حتال بته شتما عتر متیکنم کته استتفاده از چنتین
ً
نظریهای در صورتی میسر میشود که قبال این مسأله را برای خود روشن کرده باشیم که متن قترآن
آنچنان است که ما میتوانیم با یک هرمنوتیک فلسفی آن را بفهمیم .این کار هم در صورتی میستر
است که انسانیبودن ارتباط زبانی موجود در قرآن را با دالیل کافی نشان دهیم .چون ارتباط زبانی
انسانی تنها با کالم انسان محقق میشود ،الزم است نشان دهیم کته متتن قترآن ،درعینحتال کته
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بنابه تصریح قرآن و اعتقاد مسلمانان منشأ وحیانی (الهی) دارد ،کالم انسان (پیتامبر) استت .ایتن
ً
کاری است که فعال ذهن مرا به خود مشغول میدارد.
آیا میتوان گفت که ماحصل فعالیت آقای مجتهد شبستری در این دوره از زندگیاش این بتود کته بته
ما بگوید متن را سند جور میشود فهمیدی

بله ،این یکی از نتایج بارز این گونه کوششها بوده است .و اگر کستانی اصترار میکننتد کته متتن
دینی را فقط یک جور میتوان فهمید ،باید دالیلشان را برای اثبات این موضوع نشتان دهنتد .اگتر
نتوانند دالیل قانعکنندهای نشان دهند ،مسلمانان آزادند که از هر فهمی که آن را ارجتح تشتخیص
ً
میدهند تبعیت کنند .اگر از فهم و تفسیر دگماتیک عبور کنیم و به فهم و تفسیر آزاد برسیم ،قطعتا
تنوع فهمها در معناهای متفاوتی که از این تنوع میتواند مراد باشد پیش خواهد آمد.
درواقع کسانی که قائل به قرائت واحد هستند نظر شما را قبول ندارند و میگویند سنین سیزی ممکن
نیست ،درست استی

بله ،در مورد این عقیده الزم میبینم عر کنم که ایتن آقایتان مستئلۀ اصلیشتان همتان حجیتت
ظواهر کتاب و سنت و عبورنکردن از آن است .ولی برای این مدعا دلیتل کتافی اقامته نمیکننتد.
ً
زیرا چنانکه قبال گفتم ما ناگزیر از انتخاب یک فهم و تفسیر عقالنی هستیم و ایتن ممکتن استت
غیر از فهم ظواهر برای بهدستآوردن مقصود متکلم باشد و تازه همین فهم مراد متکلم هم ممکتن
است به نتایج متفاوتی از فهم منجر شود.
یعنی با صرف بحث از «تبعیت از پیشوایان دین» این مسأله حل نمیشودی

خیر ،حل نمیشود ،چون تبعیت از پیشوایان معنایش این است که شما آنهتا را بفهمیتد و تفستیر
کنید و بعد از آنان تبعیت کنید .حاال چطور میتوانیم آنها را بفهمیم و تفسیر کنیم؟ همۀ قصه ستر
این است .ما چرا باید برای فهمیدن آن پیشوایان از همان نظریات پیروی کنیم که علمتای گذشتتۀ
اسالم بیان کردهاند .علمای اسالم که معصوم نبودهاند .ما میتوانیم حرفهای آنها را در ایتن بتاب
گزارر کنیم اگر دالیل کافی داشت ،بپذیریم یا آن را یک نظریه در کنار سایر نظریات قرار دهیم تتا
نظریۀ جدیدی داشته باشیم .باالخره ما نیاز به هرمنوتیک غیر دگماتیک فلسفی (به معنتای عتام)
ً
داریم تا اصال بتوانیم حرکت کنیم.
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در این دوره ،نقدهایی علیه آرای شما مطرح شد که به بعضی از آنها اشاره میکنیم .گفته میشد کته
هرمنوتیک ،کتاب و سنت از شالیرماخر تبعیت میکند که نظریهای کهنه در هرمنوتیک استی

بله ،بعضی از اهل نظر چنین گفتند و بعضی دیگر از اهل نظر گفتند این کتاب نظریتۀ هرمنتوتیکی
هیرر را مطرح کرده است .عدهای دیگر اظهار کردند نظریۀ گتادامر در ایتن کتتاب مطترح شتده
است .ولی آنهه هدف من از نگارر این کتاب بوده ترویج یک هرمنوتیک مشخص نبوده استت.
ً
هدف گشودن راهی بوده برای متوجهکردن قرآنپووهان و خصوصا فقیهان مستلمان بته پتارهای از
مباحث مهم هرمنوتیک جدید در عصر حاضر .به همین جهت ،در همان کتاب مباحث عمتدهای
را مطرح کردم که الزم میدیدم آن روز بهعنوان فتح باب به آنها توجه شود و شاید همین سبب شد
که قضاوتها متفاوت باشند.
یکی دیگر از نقدها این بود که «هرمنوتیک همان تفسیر به رأی است که علمای مسلمان آن را رد کردهاند».

بله ،یکی دیگر از مسائلی که گفتند و حتی یکی از مراجع فعلی تقلید در قم چندی پتیش در یتک
سخنرانی که از صداوسیما پخش شد مطرح کرد ،این بود که در زمان قتدیم میگفتنتد «تفستیر بته
رأی» و اآلن میگویند «هرمنوتیک» و هرمنوتیک همان تفسیر به رأی استت کته مستلمانان آن را
قبول ندارند .اما مطلب بهکلی غیر از آن است که ایشان گفتهاند .فهتم و تفستیر یتک متتن ،ختواه
براساس پیبردن از ظواهر کالم به مراد متکلم باشد تت که در نظر آقایان تفسیر به رأی نیست تت و ختواه
بهگونهای دیگر باشد ،تمام اینها مبتنیبر هرمنوتیک است .هرمنوتیک در این مقام یعنتی «تئتوری
فهم و تفسیر» و نه تفسیر به رأی به آن معنا که قدما میگفتند .بنابراین تمام فهم و تفستیرها چتون
بر یک تئوری فهمیدن و تفسیر مبتنی است ،گونهای تفسیر به رأی به معنای جدید است .در مجلۀ
کالم اسالمی هم ،که در قم زیر نظر یک استاد تراز اول حوزه منتشر میشود ،نوشتند که من همتان
ً
حرفهای گادامر را آوردهام و در ایران مطرح کتردهام و متثال آنهتا را بته ختود نستبت دادهام .متن
هیچجا ننوشتهام که آنهه من در باب هرمنوتیتک میگتویم مخلوقتات و مبتدعات متن استت .در
کتاب هرمنوتیک ،کتاب و سنت تصریح کردهام که این سخنان ،نظرات دانشمندان علم هرمنوتیک
است .این شیوه که به «ماقال» نپردازند و از «من قال» سخن بگویند منحرفکردن بحتث و فترار
از علم است و عالوهبر این من در آن کتاب نظریۀ خاص گادامر را بیان نکردهام.
برخیها هم ،مطابق معمول ،به منشأ غربی این ایده ایراد میگیرند.
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بله ،ولی باید به اینها گفت که مگر فلسفۀ یونان ،که علمای اسالم قرنها با آن مشغول بودهاند ،از
یونان نیامده بود؟ و مگر حوزهها آن را نپذیرفتند؟ مگر اسالم را قرنها با آن تفسیر نکردنتد و فلستفۀ
بهاصطالح اسالمی را به وجود نیاوردند؟ اهمیتی ندارد که ستخنی از کجتا آمتده استت .مهتم ایتن
است که باید ما تابع دلیل باشیم .تابع تفکر و عقل باشیم .مگر منطق ارسطو ،که این همه علمتای
مسلمانان به آن اهمیت دادهاند و از آن سود جستهاند ،از یونان نیامتده بتود و منطتق زبتان و تفکتر
یونانی نبود؟ مگر عرفان اسالمی بهشدت از تفکر نوافالطونی و بودیسم متأثر نشده است؟ و خیلتی
تأثرات و اقتباسهای دیگر که اینجا جای بیان آنها نیست .چه اشکال دارد امروز ما مسلمانان بته
مباحث هرمنوتیک جدید که در غرب مطرح شده توجه کنیم؟ به نظتر متن نتهتنها اشتکال نتدارد،
بلکه این کار ضرورت دارد.
بعضی از اهل نظر هم از مشکوکبودن هرمنوتیک سخن به میان آوردند.

بله ،من آن مطلب را خواندم و خیلی تعجب کردم .مثل اینکه هرمنوتیک یک خانم یا آقایی استت
که از یک کشور بهطور قاچاقی وارد کشور ما شده و حاال میخواهیم ببینتیم او فتردی مشتکوک
است یا نه؟ یا عدهای در جاهای دیگر با قصد توطئه علیه اسالم و مسلمانان هرمنوتیک را ستاخته
و پرداختهاند و به کشور ایران وارد کردهاند و ما آن را مشکوک تلقتی متیکنیم .هرمنوتیتک دانتش
است .دانش که مشکوک نمیتواند باشد .هرمنوتیک یک مسئلۀ نظری ت فلسفی است و در متورد
چنین مسائلی این تعبیرات را نمیتوان به کار برد.
یکی از محققان هم گفته بود هرمنوتیک تحمیل به عالم اسالم است و آقای مجتهد شبستری ش
مترو
یک هرمنوتیک تحمیلی است.

بله ،اما من منظور ایشان را از تعبیر هرمنوتیک تحمیلی نفهمیدم .چیزی که قرنها علمای اصتول
در عالم اسالم با آن سروکار داشتهاند گونهای سمانتیک و نیز هرمنوتیک بوده است ،اما آنهه عرفتا
در تفسیر متون به آن تمسک کردهاند نوعی هرمنوتیک متافیزیکی بوده استت ،هرمنوتیتک استت.
سخن من این است که در حوزۀ هرمنوتیک نظریات جدیدی (البته نظریۀ ستکوالر) مطترح شتده
که امروز برای فهم و تفسیر متون دینی اسالم باید به آنها توجه کنیم.
یکی دیگر از صتاحبنظران هتم گفتته بتود کته پیشفهمهتا و پیشفر هتای فالنتی هتم همتان
پیشفهمها و پیشفر های حوزۀ علمیۀ قم است و درواقع ایشان از چیز جدیدی سخن به میتان
نمیآورد .نکتۀ دیگر ایشان این بود که هرمنوتیک از «این آن است» سخن میگوید و کاربرد آن در
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جایی است که یک متن برای ما نامفهوم شده باشد و دیگر از دسترس ما خار شده باشتد .و متا
بخواهیم در این عصر از آن فهمی به دست دهیم و بگوییم این معنای همان مضمون استت ،چتون
متون اسالمی هنوز برای ما متونی استراتویک به حساب میآیند و ما هنوز از آنها فاصتلۀ تتاریخی
نگرفتهایم و آنها بهصورت مبهم و نامفهوم برایمتان درنیامدهانتد .پت متا نمیتتوانیم از آن تفستیر
جدید ارائه کنیم.
در مورد نامفهومشدن متون نخستین اسالم پاسخ من این است که حداقل عدهای از مستلمانان در
عصر حاضر از آن متون فاصلۀ تاریخی گرفتهاند ،بهطوریکه آنان باید این متتون را از نتو بفهمنتد و
تفسیر کنند .خب ،تکلی آنها چیست؟ آنها میخواهند ،در عصر مدرنیته ،مسلمان زندگی کننتد
و این وضعیت °یک فهم و تفسیر جدید ازاین متون را برای آنها اجتنابناپذیر ساخته است .البتته
اگر کسی ایمان اسالمی نداشته باشد ،اهتمام به قرائت نوین از متون دینتی استالمی بترای او معنتا
نخواهد داشت و اما اینکه پیشفهمها و پیشفر های من در قرائت متون دینی همان است که در
حوزههای علمیه وجود دارد ،داوری دربارۀ این مطلب را به بعد از مطالعۀ این مصاحبه (و مقتاالت
«قرائت نبوی از جهان») موکول میکنم .من در حدود ده سال است که ذهتنم بتا همتین مطالتب
پیشفهمها و پیشفر ها مشغول است و فکر میکنم آنهه در ایتن گفتتوگو بیتان ختواهم کترد
نشان میدهد که مطلب با آنهه در حوزههای علمیه بهصورت رسمی قبول شده تفاوت زیتاد دارد.
عالوهبر همۀ آن نقدهایی که شما اشاره کردید ،نویسندگان دیگری نیز بهگونهای به نقتد پرداختنتد،
ولی بهجای توجه به اصل موضوع به مسائل حاشیهای رو کردند .اما از همه عجیبتر این بتود کته
یکی از آقایان در سال  82یا  89چند هفته متوالی در پیشخطبههای نماز جمعۀ تهران هرمنوتیک
را لعن و نفرین کرد و آن را ابلیسیترین شبهه از زمان آدم تاکنون خواند و گفت کسی که این حرف
را میگوید و مینویسد ایمان ندارد و مأمور خارجیهاست .این آقا استاد فلسفۀ اسالمی در حتوزۀ
علمیۀ قم است.
بههرحال ،بهرغم این انتقادات ،نظریۀ هرمنوتیتک تتا حتدی جتای ختود را در ادبیتات دینتی معاصتر
بهخصتتوص در حوزههتتا بتتاز کتترده استتت .البتتته بعضتتی از محققتتان هتتم گفتهانتتد پتتیش از آنکتته از
هرمنوتیک جدید و کاربرد آن دربارۀ متون دینی اسالم صحبت شود ،الزم است اعتبار معرفتی وحی
و وثاقت تاریخی قرآن بررسی شود.

همینطور است .در ده سال اخیر کتابهای متعددی دربارۀ هرمنوتیتک ترجمته یتا تتألی شتده
است .مقاالت زیادی به چاپ رسیده است .در پارهای از محافل حوزههای علمیتۀ قتم بهصتورت
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جدی در این باره بحتث میشتود .غیتر از متواردی کته شتما ذکتر کردیتد در کتابهتا و مقتاالت
متعددی ،چه در داخل کشور و چه در خار از آن ،نظرات اینجانب متورد بررستی و موافقتت یتا
مخالفت قرار گرفته است و در این زمینه چند رسالۀ فوق لیسان و دکتتری بته زبتان انگلیستی و
آلمانی و عربی و فارسی نوشته شده است .من از انتقادات علمی تمامی صاحبنظران ،که به اصل
مطلب پرداختهاند ،استفاده کردهام و از آنها سپاسگزارم .ازجمله کتابهای ختوبی کته در حتوزۀ
علمیۀ قم دربارۀ هرمنوتیک نوشته شده کتاب درآمدی بر هرمنوتیک از آقای احمد واعظی استت.
نویسندۀ محترم این کتاب به شرح هرمنوتیکهای گوناگون پرداختته و بهدرستتی یتادآور شتده کته
نظریهای که علمای اسالم از آن تبعیت میکنند ،یعنی داللت ظواهر کالم متکلم بر مقصود متتکلم،
تنها یکی از نظریههاست .خواندن این کتاب برای همۀ عالقهمندان به این مباحث مفید است .امتا
نقدی هم دارم و آن اینکه خود نویسنده در اول کتاب نوشته که او در کتتابش نظریتههای گونتاگون
فهم (هرمنوتیکها) را توضیح میدهد ،ولی فقط آنهایی را نقد میکند که در مقابل نظریۀ رایج در
حوزههای علمیه وجود دارد .به عبارت دیگر ،نقد نظر یههایی که با نظریۀ رایج در حوزههتا همستو
ً
است در این کتاب آورده نشده است .بر این مبنا ،مثال تا آنجا کته یتادم هستت ایشتان نقتد نظریتۀ
هیرر را ،که تا حدودی هماهنگی دارد با نظریاتی که همان قصد متکلم را مطرح میکند ،نیاورده
است و همانطور نقتد نظریتات بتتی را .امتا نقتدهایی را کته بتر ریکتور یتا گتادامر یتا دیلتتای و
شالیرماخر وارد شده آورده است .اگر ایشان آن نقدها را نیز میآوردنتد ،کتتاب جتامعتر و مفیتدتر
میشد .مطلب دیگری که دربارۀ سؤال شما باید بگویم این است که پ از ایتن گفتتوگو روشتن
خواهد شد که بحث دربارۀ اعتبار وحی و وثاقت تاریخی قرآن بترای فهتم و تفستیر عقالنتی ایتن
متن ،بهگونهای که من آن را دنبال میکنم ضرورت ندارد ،گرچه بحث وثاقت تاریخی میتوانتد ایتن
فهم عقالنی را دقیقتر کنتد .فهتم و تفستیر عقالنتی متورد نظتر متن چنتان کوششتی استت کته
درعینحال که محتوا و پیام دینی قرآن را آشکار میسازد ،نشان میدهد که اگتر قترار باشتد متا بته
بررسی قرآن و پیامبر بپردازیم از کجا باید شروع کنیم؟ آیا باید قرآن را در پرتو پیامبر فهمید یا پیامبر
را در پرتو قرآن؟ یعنی ابتدا باید مراجعته کنتیم بته قترآن کته میختواهیم قترآن را بفهمتیم یتا ابتتدا
باید مراجعه کنیم به پیامبر که میختواهیم پیتامبر را بفهمتیم؟ متن در اینجتا یتک ختاطرۀ کوتتاه را
عر میکنم .چندی پیش به دیدن یک نمایشگاه نقاشی رفته بودم .نقار را از قبتل میشتناختم
و کماالت او را میدانستم .بعد از دیدن تابلوهتا ایشتان از متن خواستت چیتزی در دفتتر نظترات
بنویسم و من نوشتم« :نمیدانم با شناختی که از این نقتار محتترم دارم آثتارر را در پرتتو نقتار
ً
بفهمم یا او را در پرتو این آثارر» .واقعا گاهی اینطور است .من فکتر متیکنم متا بایتد از پیتامبر
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شروع کنیم تا به فهم و تفسیر قرآن برسیم .چرا؟ چون قرآن پدیدهای است که او به ما عرضه کترده
است .در آغاز اسالم ،ما با انسانی مواجه هستیم که از یک تجربه سخن میگوید نه با یک کتتاب.
چون این کتاب درواقع محصول گفتههای اوست و آن تجربه ایتن استت کته میگویتد او بتا یتک
قدرت اعطتایی از ختدا (و تحتت تتأثیر امتداد ختدا) ستخن میگویتد .او نمیگویتد متن ستخن
نمیگویم ،بلکه میگوید با قدرت خدا در من سخن میگویم .ما باید از اینجتا شتروع کنتیم .او را
باید مورد مطالعه قرار دهیم .شواهد تاریخی هم نشتان میدهتد کته مستلمانان نخستتین کارشتان
از پیامبرشناسی شروع شده است .یعنی مسألهشان این بوده که با ایتن شتخص چته بایتد بکننتد؟
در اینکه در صدر اسالم مسئلۀ اصلی این بوده ،یعنی اینکته دربتارۀ ایتن شتخص چته نظتری بایتد
پیدا کنتیم ،مؤیتداتی هستت .در ختود قترآن و در کتالم استالمی مؤیتداتی هستت .اینکته قترآن
بهعنوان اولین سندی فر شود که در بحث و فحص از اسالم باید نخست به آن مراجعه کنیم ،از
یک برهۀ تاریخی به بعد در میان مسلمانان پیدا شتده استت .در آغتاز کتار اینگونته نبتوده استت.
مسئلۀ بعدی این است که چگونه این شخص را بفهمیم .برای فهمیدن این شخص باید از محتیط
و جامعۀ او شتروع کنتیم ،چراکته هتر کالمتی و هتر عملتی در یتک ستیاق انستانی (تتاریخی ت
اجتماعی) انجام میگیرد .مطلب سوم این است که وضعیت آن جامعه را وقتتی در نظتر میگیتریم
باید توجه کنیم که در آن جامعه حرکت این شخص یا افعال او و گفتارهتایش بتا چتهچیزی تقابتل
داشته است؟ تقابل او در آن محیط با چه چیزهایی بوده است؟ به نظر من ،تقابتل پیتامبر در درجتۀ
اول و بیش از هرچیز با بتپرستی بوده است که عقیدۀ رایج دینتی در آن دوره بتوده استت .قبتل از
اسالم هم دین همۀ عرف و رسوم اجتماعی اعراب را دربر میگرفته است .زنتدگی اعتراب جتاهلی
هم نوعی زندگی دینی بوده است و «جاهلیت» به معنای بیدینی نبوده است.
جامعۀ حجاز جامعهای بوده که مسائلی مثل قصاص ،بریتدن دستت دزد ،جنت  ،حتج ،صتالِ،
قربانی ،گوشت حالل و حرام و بهطور کلی آن چیزهایی که مناستک و شتعائر نامیتده میشتود در
دین بتپرستانۀ آنها وجود داشته است .ارزرها هم در ارتباط با بتها معنتا داشتتهاند .در چنتین
شرایطی ،یک شخص ا ّمی سر بلند میکند که نه اهل کتاب است ،نه اهل فلسفه است و نته اهتل
علم است و سخن دیگری میگوید .اینکه در قترآن هتم تعبیتر میشتود «ا ّمتی» ،معنتای صتحیح
«ا ّمی» این نیست که او سواد خواندن و نوشتن نداشته است .داستان این نیست ،بلکته ایتن استت
ّ
که او به هیچ نحلهای انتساب نداشته .معنای دقیق ا ّمی در قرآن همین است« .هوالذی بعتث ِفتی
ً
اال ّمیین رسوال ِمنهم» (جمعه« .)3 :امی» یعنی غیر اهل کتتاب یعنتی کستی کته فرهنت دینتی
آسمانی نداشته است و یک جهانبینی نظاممند ،چته دینتی و چته غیتر دینتی ،نداشتته استت .یتک
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جهانبینی سیستماتیک که جهان را در یک کلیت ببیند؛ یعنی آن چیزی که از «کاسموس» فهمیتده
ّ
میشود وجود نداشته است .دیدها در آن جهان به اشیا بوده است در قرآن هم تعبیر «کتل شتیء»
هست .در قرآن ،که بههرحال بازگوکنندۀ ذهن آن جامعه است ،حتی یک تعبیر پیتدا نمیکنیتد کته
جهان به معنای «کاسموس» را نشان دهد .اگر هم باشد بسیار نادر است .آسمان و زمتین استت.
حیوانات است .انسان و جن و اشیاست .همهچیز جداجدا مطرح استت و بته همتین جهتت هتم
هست که خود قرآن در موارد متعددی از تفصتیل اشتیاء ستخن میگویتد (استراء ،93 :اعتراف:
 .)941چیزها جداجدا دیده میشوند :کوهها ،ماه ،آسمان ،خورشید و زمین و ...یک جهتانبینی
سیستماتیک وجود نداشته است .در چنین جتایی شخصتی دعتوی یتک تجربته میکنتد .حتال،
محتوای این تجربه در قرآن منعک است؛ یعنی ما قرآن را بهعنوان دربردارندۀ تجربۀ پیامبر اسالم
بررسی میکنیم.
برخی از محققین معتقدند که ما باید مسأله را از عق تر شروع کنیم .بته ایتن معنتا کته اول بتهلحاظ
تاریخی مشخص کنیم که این کتاب حاوی تجربۀ نبوی است یا همان مسئلۀ وثاقت تاریخی متن .بته
ً
نظر شما باید این مسأله را روشن کردی یا کال این را مسألهای فرعی میدانیدی

ً
به نظر من این بحث فرعی است که متن به پیامبر اسالم استناد دارد یا نه .چرا؟ چتون اصتال نبتوت
ِبما هو نبوت یک بحث فرعی در اسالم است .بحث اصلی نیست .بحث اصتلی در استالم مستئلۀ
خدا و توحید است .نبی یک طریق است برای متوجهکردن انسانها به خدا و نته چیتزی بتیش از
این .اگر بتوانیم تعبیر ایده را به کار ببریم ،مهم آن ایده است که در قترآن عرضته شتده و مستئلۀ متا
بررسی این ایده است و با روشنشدن آن ،بحثهای بعدی بیشتر روشتن خواهتد شتد .محتتوای
تجربهای که در این کتاب هست این است که پیدایش همۀ موجودات و دوام آنها و تحوالت آنها
بهعنوان افعال خداوند یکتا مطرح میشود .یعنی جهان بهمثابۀ افعال خداوند تجربته میشتود .نته
ً
بهمثابۀ افعال غیر خداوند ،مثال دهر یا بتها و ...اساس آنهه در این کتاب هست یتک محتتوای
ّ
تفسیری است نه یک محتوای اخباری .اگر در ایتن کتتاب گفتته میشتود« :هواللته التذی خلتق
ّ
السموات واالر » (حدید )4 :یا اگر گفته میشود «ءأنتم تزرعونته ام نحتن ّالز ِارعتون» (واقعته:
االر یاح لواقح» (حجر )33 :ویا «یس ّبح لله ما فی َّ
 )14یا اگر گفته میشود «و ارسلن ّ
السموات و ما
ِ
فیاالر ِ » (تغابن )9 :یا اینکه خدا لسانهای شما را متفاوت کرده ،یا گفته میشود خدا نمیگتذارد
آسمان به زمین بیفتد یا گفته میشود خدا خیل حیوانات را مسخر شما کرده و ...تمام اینها و هتر
آنهه در طبیعت و تاریخ اتفاق میافتد در این کتاب تفسیری الهی پیدا کرده است .یعنتی اینهتا بته
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افعال خداوند تفسیر شده است .نه اینکه کسی از جایی ،بهصورت قضیههای «یحتمتل ّ
الصتدق و
ِ
ال ِکذب» ،خبر میدهد و نه اینکه چیزی به پیامبر داده میشود و او آنها را تفسیر و تعبیتر میکنتد.
ً
بلکتته اساستتا ختتود تفستتیر بتته او داده میشتتود .ختتود ایتتن دیتتد ،کتته متتن نتتامش را بیتتنش
ناگهانی «بلیک» میگذارم ،محتوای تجربۀ نبوی است .پیامبر یک بلیک را تجربه میکند .نبتوت
ً
او تجربۀ این بلیک و رسالت او نتیجۀ این بلیک است .تقریبا محتوای اصلی تمام سورههای مکی
بهگونهای بیان این بلیک است .تکتک این سورهها را من بررسی و یادداشتت کتردهام .هرکتدام از
این سورهها چند آیۀ محوری تفسیری دارد و بقیه با آن تفسیر مربتوط استت .یتا آستمان را تفستیر
میکند یا زمین را یا حیوانات را و یا تاریخ را و ...میگوید همۀ اینها افعتال ختدا هستتند و همته
منتسب به اویند .تفسیرر هم اینگونه است که تمام اینها را نمود خدا میبینتد .اگتر تجربته ایتن
ً
باشد که کسی نمودها را تجربه میکند ،بدینمعناست که اصال محتتوای ایتن تجربته چیتزی جتز
1
تفسیر نیست .سورههای مدنی هم دنبال همین مسألهاند که البته توضیح بیشتری خواهیم داد.
مسئلۀ دیگر در اینجا این است که تفسیر چیست؟ گفتم تفسیر زمین ،آسمان و حیوانتات و  ...ستخن
ّ
ّ
از «کل شیء» هست ،اما دامنۀ این کل شیء چقدر است؟ به نظر من ،این مهم است .تفسیر نمیتواند
تفسیر در زمینه نباشد .تفسیر همیشه تفسیر چیزی در یک زمینه است .تفسیر غیر از تفلست نظتری
است .همانطور که تحلیل ،ناظر به یک جمله است؛ تفسیر ،ناظر به یک زمینۀ عینی است.
این کل اشیا که میفرمایید نا ر به همین عالم پدیداری است که ما با آن سروکار داریمی

اینها البته تعبیرهای بعدی هست؛ یعنی مجموعۀ اینها در یک وحدت سیستماتیک قرار ندارد.
مجموعۀ آسمان و زمین و گیاهان و ...اینطور نیست که در این تفکر و در ایتن محتتوای تجربته،
یک جهانی را به وجود آورده باشد که ختود نظتام دارد .آستمان ،آستمان استت و زمتین ،زمتین و
خورشید ،خورشید و انسان ،انسان .یک وحتدتی الزم استت کته بتاالخره ایتن اشتیا قابتل درک
بشوند .آن وحدت ،وحدت خود آسمان است بهصورت چیزی که آسمان است .یا زمتین وحتدت
خودر را دارد که قابل فهم است .زمینۀ عینی تمام این تفسیرها آن جهان است که در زبان عربتی
منعک بوده است.

 .1نگاه کنید به مقاالت «قرائت نبوی از جهان».
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تفسیری که میفرمایید به خود پیامبر داده شده است ،این تفسیر یک نوع نگرش یتا  attitudeبته عتالم
استی بلیک یعنی یک جور عالم را نگاهکردنی

بنابه محتوای قرآن نه اینکه او نگاه میکند ،بلکه این نگاه به او داده میشتود .ایتن نگتاه بته او داده
میشود و همهچیز برایش روشن میشود .ایتن کتل اشتیا بترای او شتفاف میشتوند و او را عبتور
میدهند از خودشان به چیز دیگری .نمود معنایش همین است کته آن چیتز دیگتر ختودر قابتل
اکتناه نیست .نمود همیشه اشاره میکند به چیزی که وجتوهی از آن بته دستت میآیتد ،امتا قابتل
اکتناه نیست .نمود غیر از عالمت و نشانه است .و معنای آیه در قرآن نمتود استت ،نته عالمتت و
نشانه .به نظر من ،ترجمۀ آیه به عالمت و نشانه ناقص است .تفسیر همیشه نتاظر استت بته یتک
زمینه .زمینۀ تفسیر ،که در قرآن هست ،فراتر از آن کل اشیایی که در فرهن حجاز شتناخته شتده
ً
بود نیست .چون قرآن تفسیر همانهاست .تفاوت پیامبر با بتپرستی قبل ایتن استت کته او متثال
آسمان و زمین را که همه میشناختند به خدا ارجاع میدهد .این تفستیر استت و تفستیر همیشته
ناظر بر زمینه است ،زمینه هم آن چیزی است که در فرهن جاهلیت اعراب بود .اینها گزارههای
ً
ِاخباری ،بدانمعنا که گفتم ،نیستند .اصال مسأله این نیست که گفته شود در عالم وجود چه هست
و چه نیست .مسأله این نیست ،آنطور کته در قترآن دیتده میشتود رستالت او ایتن نبتوده استت.
رسالت او این بوده که آن کل اشیا را به خداوند ارجاع دهد و خداوند را مطترح کنتد .نته اینکته در
ً
جهان چه هست و چه نیست را .مثال در قرآن از جن سخن رفته است ،اما نظر بتر ایتن نبتوده کته
چون جن گفته شده است پ جن وجود دارد .مسأله این بوده که جن هم مخلتوق ختدا و مطیتع
اوست .همینطور است وجود یا عدم وجود شیطان .یا فر کنیتد در خلقتت انستان ،کته قترآن
میفرماید ما آدم را از ِگل آفریدیم ،یا دربارۀ جنین که میگوید فتالن مراحتل را طتی کترده استت.
ممکن است ما امروز مراحل جنین را طور دیگری ببینیم و این سؤال برایمان پیش آید کته قترآن بتا
علم سازگار هست یا نیست .اما مسئلۀ قرآن این نبوده که بگویتد جنتین چگونته شتکل میگیترد.
مسئلۀ قرآن این بوده که مراحل جنین ،آنطور که در آن فرهنت شتناخته شتده بتود ،بته خداونتد
ارجاع دهد .در همۀ مسائل هم همینطور بوده است.
ارجاع به خداوند یعنی سهی

یعنی بگوید تمام پدیدههای عالم کار خداست .بهعنوان مثال ،در گذشته انسانها بته یتک نظریتۀ
ً
علمی اعتقاد داشتند و همزمان به خدا هم اعتقاد داشتند و نهایتا تبیین را به خدا منتهی میکردنتد.
امروز اگر آن نظریه ابطالشده ،ما میتوانیم به انسان آن عصتر ایتراد بگیتریم کته چترا آن روز یتک
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سخن باطل را به خدا ارجاع میداده است .آن فرد دیندار ،در آن عصر ،مسئلۀ دینیار صتحت و
یا عدم صحت یک نظریۀ علمی نبود ،بلکه این بود که خدا خالق و حاضر و ناظر است.
مسئلۀ واقعنمایی سه میشودی

به آنجا میرسیم .بنابراین آنهه به طبیعت مربوط میشتده ایتن بتوده کته متردم هرچته در طبیعتت
میشناختهاند در تجربۀ نبوی به خدا ارجاع میشتد .در حتوادث تتاریخی هتم همتین امتر صتدق
میکرد .حوادث تاریخی هم بهمثابۀ افعال خداوند دیتده میشتد .ختدا بتود کته اقتوام را میبترد و
میآورد .خدا بود که پیامبران را مبعوث میکرد و همو بود که فتالن قتوم را هتالک میکترد .وقتتی
قرآن میگوید فرعون در نیل غرق شد ،مسأله این نیست که آیا ایتن غرقشتدن بتراثتر جتزر و متد
ً
ً
طبیعی رود نیل بود یا اینکه خداوند مستقیما وارد تاریخ شد و یا اساسا این واقعه رخ داده یا نته؟ آن
چیزی که در مجموعۀ منقوالت تاریخ وجود داشت به ختدا نستبت داده میشتد ،اعتم از آنکته آن
واقعه رخ داده باشد یا نه .حتی مسأله این نیست که ما بیاییم چیزی را که واقعیت نتدارد بته زبتانی
که کا ّنه واقع شده بگوییم .فرعون را چهکستی غترق کترد؟ ختدا .سرنوشتت ظالمتان ،مؤمنتان و
بنیاسرائیل را چهکسی تعیین کرد؟ خدا .تقدیر قوم ثمود در دست که بود؟ خدا .مسأله ایتن نیستت
ً
که اصال قوم ثمود وجود داشته یا نه .بلکه مسأله این بوده که همۀ آنهه دربارۀ ایتن قتوم نقتل شتده
فعل خداوند بوده است .حتی در مواردی که ظاهر سخن نشتان از یتک بحتث فلستفی دارد ،اگتر
ً
دقیق شویم میبینیم که آن گزاره یک گزارۀ فلسفی نیست و آنهه مطرح است تفستیر استت .متثال
ّ
در قرآن چنین آیاتی هست« :وکل ِإنسان ألزمناه ط ِائره ِفی عن ِق ِه ونخ ِر له یتوم ال ِقیامت ِة کت ًابتا یلقتاه
منش ًورا» (اسراء )92 :و «ولقد ِجئتمونا فراد ٰی کما خلقناکم أ َّول م َّرِ» (انعام )14 :و غیره .برخی
گفتهاند این آیات شأن فلسفی و انتولوژیک دارند .اما همینها را اگر ما دقتت کنتیم ،متیبینیم کته
قضیه این نیست .در همۀ این موارد باز میخواهد بگوید کته همتۀ کارهتا دستت خداستت چتون
ضمیرهای آیات مربوط به خداست و نه مربوط به طبیعت هستی و مانند آن .یا در قرآن میخوانیم
ّ
که «هل یجزون ِاال ما کانوا یعملون» ،آیا غیر از این است که به آنان براساس آنهه عملشان ایجاب
میکند جزا داده میشود؟ بعضی در تعبیر این آیه گفتهاند که مراد تجسم اعمال است که یک مسئلۀ
فلسفی است .اما مسأله در این آیه هم این است که کسی میخواهد کسی را مجازات کنتد .یعنتی
ّ
همین قضیه هم باز به خداوند ارجاع میشود یا در آیۀ « وکل ِإنسان ألزمناه  ،»...باز مستأله نحتوۀ
بیان فلسفی نیست .بلکه بیان افعال کسی است .کسی (خدا) دارد افعال خودر را بیان میکنتد.
ّ
بنابراین حتی این قبیل آیات ،که تصور میشود یک نظام علی و معلولی را مطرح میکنتد و قضتایا
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ّ
در ذیل یک نظام علی و معلولی بیان میشود ،دقیق که شویم میبینیم چون به شخص نستبت داده
ّ
میشود درواقع بیان فعل خداوند است ،نه اینکه این جهتان بته گونتهای استت کته نظتام علتی و
معلولیار امور را پیش میبرد .دید قرآن اینطور نیست .همۀ امور به شتخص ختدا نستبت
داده میشود.
در مورد معاد و قیامت هم وضع از این قرار استی

بله ،معاد هم اینطور است .عمدۀ آیتات معتاد در قترآن گزارههتای ِاخبتار از واقتع نیستت .معتاد
تفسیری است از انسان .انسانی که خدا میآفریندر ،خاکش میکند ،از خاک بیرون متیآوردر
(نگاه کنید به آیات مربوطه در قرآن) .محتوا محتوای تفسیری است و شکل بیان مهتم نیستت .از
باب مثال ،ممکن است کسی به زبان امر سخن بگوید اما مقصودر ّ
تمنی و ّ
ترجی باشتد .ممکتن
است کسی به دیگری بگوید :بیا جلو .این در ظاهر ،امر است اما در باطن چهبسا ایتن استت کته
من تمنا میکنم که تو بیایی جلو .استفهام انکاری چیست؟ استفهام انکاری این است که ظتاهرر
استفهام است ،اما باطنش انکار است .بعضی وقتها در قرآن آیاتی هست که مثل اینکه کستی از
باال دارد سخن میگوید که در اول پارهای از آنها «قل» هست .مهم نیست که شکل جملته ایتن
باشد که کسی از باال دارد سخن میگوید .محتوای تجربه مهم است .محتوای تجربه در این آیات
چیست؟ محتوای تجربه این است که انسان در دست کسی است که او را میآورد و میبرد .آنهته
در این کتاب بهعنوان تجربۀ نبوی هست مطرحکردن خود خداست و نه چیزی بیش از این .اینکته
همۀ حوادث و اشیا در طبیعت و تاریخ افعال اوست و بیشتر هم این تجربته شتکل انتذار و تبشتیر
دارد .مسئلۀ تسلیم در دین اسالم هم با این نگاه موضوعیت پیدا میکند .اگر محتوای تجربۀ کستی
چنین مقولهای باشد راهی جز تسلیم ارادۀ خدا شتدن نیستت .هیچچیتز غیتر از تستلیم نمیتوانتد
مطرح باشد وقتی در این تجربۀ تفسیری همهچیز به خداوند وصل میشتود ،بایتد تستلیم او بتود.
اینطور نیست که محتوای تجربه یک گزارۀ اخباری باشد که به پیامبر داده میشود و گفته میشتود
این معرفت را ابالغ کن .گزاره داده نمیشود« .دید» داده میشود« ،بینش ناگهانی» داده میشتود ،و
نه گزارههای یحتملالصدق والکذب .و به همین جهت هست که در قرآن همۀ حوادث و کل اشیا
ّ
«آیات» نامیده میشود و چیزی که در محتوای تجربته قترار دارد آیهایدیتدن ایتن «کتل اشتیاء»
است .این محتوای تجربۀ پیامبر است .همۀ اینها را نمود میبینند و این نمودهتا میشتوند .یعنتی
ّ
ِّ
تموات و متا
برای پیغمبر همهچیز شفاف میشود .وقتی پیامبر میگویتد« :یستبح للته متا فتی الس ِ
ً
فی األر ِ » ،از یک گزارۀ یحتملالصدق و الکذب خبر نمیدهتد کته متثال شتما نمیدانیتد ولتی
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واقعیت این است که همه موجودات خدا را تسبیح میکنند .نه ،بترای او ستماوات و ار چنتان
مشهود میشود که تسبیح آنها را شهود میکند .و اشتارهبودن همتۀ اینهتا بهستوی ختدا بترایش
روشن میشود .آنجا که میگوید« :ءأنتم تزرعونه ام نحن ّالز ِارعون» تجربهار این است کته کنتار
گیاه خداوند وجود دارد و او آن را بیترون متیآورد .وقتتی میگویتد« :أأمنتتم َّمتن فتي َّ
الستما ِء أن
ِ
ِ
یخ ِس ِبکم األر ؟» (ملک )91 :شما چگونه از این امنیت دارید کته آن کستی کته در آستمان
ً
است ناگهان شما را به داخل زمین فرو ببرد؟ خب این یعنی چه؟ یا مثال در قترآن گفتته شتده ختدا
آسمان را بدون ستون مرئی نگاه داشته و نمیگذارد فروبیفتد .مسأله این نیست که آسمان میتوانتد
به زمین بیفتد یا نمیتواند ،تا ما بیاییم ِاشکال کنیم آسمان کته بته زمتین نمیافتتد .در دیتد آن روز،
آسمان میتوانست به زمین بیفتتد و پیتامبر میگفتت کته خداونتد آستمان را نگتاه داشتته استت و
نمیگذارد این سق به زمین بیفتد .مسأله این است که این واقعیت را به چهکسی باید ارجاع داد؟
به طبیعت؟ دید سکوالر باید داشت؟ فلسفی باید تحلیل کرد؟ ماتریالیستتی بایتد تحلیتل کترد؟ یتا
بتته خداونتتد بایتتد ارجتتاع داد؟ بتته ایتتن ترتیتتب ،همتتانطور کتته حتتوادث آیتتات دیتتده میشتتوند،
ترانسپارنت (شفاف و روشن) میشوند ،خود آیات قرآن هم آیات نامیده میشود .یعنی نمتود دیتده
ً
میشوند .حتی خود این تجربه هم برای پیامبر نمود دیده میشود؛ یعنی کامال بر این واقت استت
اکتنتاه
که این تجربه و پیداشدن این «دید» هم اشتاره بته جتایی میکنتد کته مشتارالیه در قلمترو ِ
پیامبر نیست .معنای نمود این است .آن مشارالیه در احاطۀ او نیست.
پیامبر در این دید خود میتواند خطا کند یا خیری

بپرسیم اگر قضیه اینگونه باشد که من تشریح کردم ،پیامبر چهچیز در اختیار ما قرار داده است؟ او
از ما چه میخواهد؟ یا به تعبیری دیگر او به ما چه عرضته میکنتد؟ او بته متا یتک بلیتک عرضته
میکند این بلیک هم برای او قدسی هست وقتی او این بلیک را بر متا عرضته میکنتد از متا چته
میخواهد؟ او میگوید شما این بلیک را داشته باشید و شما از این منظر به عالم نگتاه کنیتد .تتازه
وقتی میگوید شما این بلیک را داشته باشید بلیک هم طریقیت دارد نه موضوعیت .یعنی توجه بته
خدا مطرح است و پیامبر تجربه میکند که او در این تجربه (دید) خطا نمیکند .تمام مسأله همین
است که در الاله اال الله خالصه میشود.
وقتی گفته میشود خدا هست ،آیا این سخن سویۀ وجودشناختی نداردی
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پیامبر که نمیگوید خدا هست ،او میگوید من عالم را اینگونه میبینم و واقع همانطور است کته
من میبینم همان که مولوی گفت:
دوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم

دوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

پیامبر میگوید قضایا اینگونه است و چون بهشدت متأثر است از این قضیه سخنش را بهصتورت
انذار و تبشیر بیان میکند .اما او نمیخواهد یتک گتزارۀ یحتمتل الصتدق و الکتذب ارائته کنتد و
نمیخواهد بگوید من تفسیر میکنم تا شما بگویید دلیل صحت تفسیر تو چیست؟ او میگوید این
تفسیر به من دادهشده را با شما در میان میگذارم و نه اینکه تفسیر میکنم تا ما بیاییم بگوییم شتهود
تو عین تفسیر است یا نه .نهایت چیزی که میتوانیم بگوییم این است که میتوانیم اینطور ببینیم یا
نه؟ او میخواهد که دیگران اینطور ببینند (یا الاقل به آن اعتقاد پیدا کنند) .این یک طریق استت.
یعنی اگر دیگران مشغول مسئلۀ خدا شوند ،ولی از طریق دیگتر بتاز منافتاتی بتا غتر او نتدارد.
ازقضا ،بعدها اینطور شد .عرفان خدا را به گونتهای دیگتر مطترح کترد و فلستفه طتور دیگتر .او
میگوید من همهچیز را نمود میبینم .شما آن وقت دنبال حجیت هستید؟ او که نمیگویتد متن بته
ً
شما گزارۀ یحتمل الصدق و الکذب ارائه میدهم .اصال قضیۀ متا ایتن نیستت کته از پیتامبر تقلیتد
کنیم ،تا شما بگویید اول صدقش را (صحبت معرفتشناختی وحی) بر من روشتن کتن تتا تقلیتد
کنم .قضیه این است که کسی برای شما شهودر را بیان میکنتد و شتما ستعی میکنیتد مثتل او
ببینید یا این سعی را نمیکنید.
اجتتازه دهیتتد مستتأله را اینگونتته صتتورتبندی کنتتیم .ستتنت دکتتارتی ت کتتانتی ،دستتتکم در تقریتتر
کالسیکاش ،مبتنی است بر تفکیک میان سوژه ت ابژه .فاعل شناسایی در میان است و ابژههایی که
مستقل از وی هستند .مجموعۀ معتقدات فاعل شناسایی که قتوامبخش معرفتت او نستبتبه جهتان
پیرامون هستند ،در قال گزارهها صورتبندی میشوند .گزارهای نظیر من میدانم که پتن پرتقتال در
این رف وجود دارد که مطتابق فرمتایش شتما یحتمتل الصتدق و الکتذب استت جزئتی از مجموعتۀ
ََ
معتقدات فاعل شناسایی را تشکیل میدهد .در اینجا میشود از محتوای صدق گزارهها سراغ گرفتت
و اینکتته معتقتتدات فتترد سقتتدر ش
حجیتتت معرفتشتتناختی دارنتتد .در اینجتتا بتتین فاعتتل شناستتایی و
آنچه متعلق آگاهی وی است فاصلهای وجود دارد .از سوی دیگر ،سنت فلسفی پدیدارشناسی ،کته بتا
هوسرل آغاز میشود و بنابر رأی برخی مفسران باهایدگر به او خود میرسد ،نقطۀ عزیمتش نه ستوژۀ
جدا و ایستاده در برابر ابژه که سوژه در عالم است .تفکیک و تمیزنهادن میان سوژه و ابژه در ایتن نگتاه
فلسفی حجیتی ندارد ،بلکه ش
بالمره به بیراههرفتن استت .در اینجاستت کته صتدق و کتذب و محتتوای
صدق گزارهها در معنای نخست به کنتار میرونتد .پرستش از اقتضتائات و شترایطی کته فهتم فاعتل
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شناسایی نسبتبه اشیای پیرامون را محقق میسازند محوریت مییابنتد .آنچته در اینجتا نستبت بته
اشیای پیرامون را محقق میسازند محوریت مییابند .آنچه در اینجا دست باال را دارد فهمیدن است.
صتتدق و کتتذب فتترع بتتر فهمیتتدن استتت .متتن فکتتر متتیکنم گفتتتههای حضتترتعالی ،در بتتاب
سگونگی تعامل نبی با جهان پیرامون ،متالئم با این نگاه دوم است.

بلی ،گشودگی وجود است منتها نه مبتنیبر اصطالحات جدید.
اما همچنان در اینجا به نظر میرسد سؤال از صدق و کذب مهم است .در داختل ختود ایتن دستتگاه مگتر
نمیتوان از تفاوت تجربهها و فهمها سراغ گرفت .آیا تجربۀ محمد بن عبدالله (ص) بتا تجربتۀ عیستی(ع)
ً
قابل قیاساندی یا اصال این سؤال را نباید پرسیدی اگر این باشد سه لوازم و لواحقی بتر آن مترتت استتی
ش
ً
مثال مسیلمۀ کذاب که در اعتقاد مسلمین کذاب است سرا در این تلقی سخنانش شنیدنی نباشدی سترا
ً
فق سخنان پیامبر اسالم شنیدنی باشدی آیا تقریری که اینجا بته دستت داده میشتود صترفا مبتنیبتر
تبیین حادثه پس از وقوع است و تبیینی که مسلمین بر آن گذاشتهاندی

بههرحال ،مسئلۀ اساسی و اولیه اثبات نبوت کسی یا اثبات صتدق تجربتۀ کستی نیستت و اینکته
ً
چهکسی واقعا نبی است و چهکسی نیست ،بلکه مسئلۀ اصلی این است که کسی متا را بهگونتهای
متوجه خدا کرده است .مسئلۀ ما مسئلۀ خداست .به این معنا که چگونه میتتوانیم ّ
موحتد باشتیم.
این مسأله ،که از همهچیز مهمتر است ،بر کلیۀ مباحث تأثیر میگذارد .به عبتارت دیگتر ،نبتوت و
تجربۀ پیامبر اسالم (در باب توحید) طریقیت دارد نه موضتوعیت .یعنتی کستی پیتدا شتده و بنابته
دعویار آیات خدا را تجربه کرده و ،از این طریق ،جهتان بترای او شتفاف شتده استت .آمتده و
خدای یکتا را برای انسانها مطرح کرده و ،با این کتار ،وظیفتۀ اصتلیار را انجتام داده و از همته
خواسته که تسلیم خدا شوند .مسألهار این بوده است .وقتی او این مسأله را طرح کرد و به کرسی
نشاند ،وظیفۀ اصلیار را انجام میدهد و بعد کنار میرود .در عمل ،همتانطور هتم شتد؛ یعنتی
بعد از پیغمبر مسئلۀ اصلی مسلمانان «خدا» شد و اینکه با این خدا باید چه کار کرد؟ او هست؟ یا
نیست؟ و علم کالم با تمرکز روی مسئلۀ خدا شکل گرفت (درواقع باید چنین گفتت پیتامبر استالم
ّ
توانست خدا را نشان دهد و مسیلمۀ کذاب نتوانست نشان دهد).
سه نسبتی میان «هست و نیست» و «صدق و کذب» در اینجا وجود داردی

نه ،آن دیگر مسئلۀ من میشود .یعنی کسی آمده و از طریتق تجربتۀ ختودر ،کته بترای ختودر
تردیدناپذیر بوده ،مسئلۀ خدا را مطرح کرده و بعد این مستأله بترای متا مستائل کالمتی فلستفی و
عرفانی به وجود آورده است .قضایای یحتملالصدق والکذب به وجود آورده است ،فلسفه و کالم
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بهجود آورده است .برای ما این گزاره را به وجود آورده که خدا هست و آن وقتت ایتن گتزاره وجته
وجودشناختی و متافیزیکال دارد.
مسئلۀ حجیت معرفتشناختی وحی ابتدا در مسیحیت عنوان شد .به نظر شما تعمیم ایتن مستأله بته
همان شکل به تجربۀ نبوی پیامبر اسالم درست استی

خیر ،داستان عیسی ،آنطور که در انجیل منعک است ،غیر از آن تجربۀ نبوی است که در قترآن
منعک است .تعبیری که از عیسی شده این است که عیسی درواقتع خداستت و ختدا در تتاریخ
ظهور کرده است ،مسئلۀ «تجسد» است .و این مسئلۀ تجسد در طول تاریخ برای کالم مستیحیت
مشکل ایجاد کرده است .آنجا عقیدۀ مسیحیان این بوده است که عیسی منشتأ یتک نتوع ستوم از
معرفت شده است که این معرفت نه معرفت عقالنی است و نه معرفت تجربی ت حسی ،بلکه معرفتت
ً
وحیانی است .خدا در تاریخ آمده و خبر داده است که من تمام حقیقت هستم .اصتال تمتام محتور
مسیحیت حول این است که عیسی «حقیقت» است .چون چنین عقیدهای بتوده مستائل زیتادی
در این زمینه پیش آمده است .حال این نوع سوم معرفت ،که معرفت وحیانی است ،از کجتا آمتده؟
حجیت آن از کجاست؟ این را میدانید که نقد کتتاب مقتدس بیشتتر بهوستیلۀ مؤمنتان بته کتتاب
مقدس انجام گرفت .به این دلیل که آنها میخواستند ،از طریق شکستن ظتاهر کتتاب مقتدس و
نقد تاریخی آن ،به آن معرفت نوع سومی کته فکتر میکردنتد وجتود دارد برستند .مستئلۀ حجیتت
معرفتشناختی وحی دربارۀ این معرفت نوع سوم مطرح شده است.
ً
حجیت معرفتشناختی موقت وحی که اهرا در این امر هم موفق نبودند.

بله ،بعد فهمیدند که با این نقدهای تاریخی نمیتوانند به این معرفت نوع ستوم برستند .بتههرحال،
«کالم خدا» در کالم مسیحیت متضمن معنایی است که با معنای آن در قرآن متفاوت است .کتالم
خدا در مسیحیت عبارت است از سخنان خود خدا که بهصورت عیسی مسیح درآمده و بیان شتده
است .یعنی آنهه عیسی میگوید گویی از دو لب خداست ،یعنی اگر خدا لب داشتت گتویی از دو
لب خود سخن میگفت و تصور مسیحیان این بود که آن چیزی که از دو لتب ختدا ممکتن استت
بشنوند نه معرفت عقالنی است و نه معرفت تجربی حسی ،بلکه چیز دیگری است کته در فارستی
و عربی آن را به وحی مسیحی ترجمه کردند ،درحالیکه صتحیحتر آن بتود آن را بته «آشکارشتدن
خدا» ترجمه میکردند .همۀ این مشکالت در مسیحیت از اعتقاد به اصل تجستد برمیخاستت و
تجسد در مسیحیت وجود نداشت ،این مشکالت به وجود نمیآمدّ .
اگر این مسئلۀ ّ
تجستد بته ایتن
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معنا که خدا در کسی ّ
متجسد شده و آنهه از دو لب او بیرون میآید گویی همان است که از دو لب
خدا بیرون آمده ،در اسالم مطرح نبوده چنین دعاویای دربارۀ پیامبر اسالم بروز نیافته استت و بته
همین دلیل است که عیسی حتی پ از مرگ در محور مسیحیت قرار گرفتت ،امتا پیتامبر بعتد از
مرگش میرود و خدا در محور اسالم قرار میگیرد .عالوهبتر ایتن ،ستخنگفتن عیستی از ختدا در
میان بنیاسرائیل بسیار متفاوت بوده است از سخنگفتن محمد(ص) در میان بتپرستان .بته ایتن
معنا که بنیاسرائیل به خدا معتقد بود و زمانی که عیسی در میتان آن قتوم از ختدا حترف متیزد و
ً
میگفت من تمام حقیقتام ،برای آنها این سؤال پیش میآمد که آیا واقعا ختدا ستخن میگویتد؟
مسئلۀ حجیت معرفتشناختی وحی همینجا مطترح میشتود ،چتون عیستی نمیخواهتد اصتل
مسئلۀ خدا را مطرح کند ،چراکه اصل مسئلۀ وجود خدا در آنجتا مفترو استت .او میگویتد آن
خدایی که برای شما مفرو است ،اینگونه بهصورت من با شما سخن میگوید و این البته خیلی
مسألهبرانگیز است .اما در اسالم موضوع چیز دیگری است .در استالم آنهته از آغتاز مطترح بتود
ارجاع همهچیز به خدا بود و اینکه خدا از هرگونه تجسد و تجسم و شریک ّ
منزه است .در محتیط
بتپرستی آن دوره خدای «واحد» و «احد» در صحنۀ زندگی انسانها غایب بود .اگرچه عتدهای
ً
به او معتقد بودند ،اما عمال بتها همهکاره بودند .آنها عبادت میشدند و قربانیها بته آنهتا داده
ً
میشد و فعال مایشاء آن بتها بودند .آنهه پیغمبر اصالتا مطرح کرد یکتایی و بیشریکی خدا بتود
و نه خدابودن خودر .طریقت نبوت ،کته میگتویم ،یعنتی همتین .پیتامبر بترای اعتراب ختدا را
نشان میدهد نه خود را .او خود را تجسم خدا نمیدانتد .البتته کستی کته پیامبرانته ختدا را نشتان
میدهد بته یتک معنتا از طترف ختدابودن ختود را نیتز اعتالن متیدارد ،بتهعنوان امتری ثتانوی و
ثانویبودن همان طریقیت است.
آیاتی مثل «هواالول واآلخر الظاهر والبتاطن» و «لتیس کمثلته شتیء» در ایتن تلقتی شتما سگونته فهتم
میشوندی

این آیات حاکی از حضور و سیطرۀ همهجایی خداوند است.
یعنی شما میگویید که دغدغۀ صدق و کذب نداردی

پیامبر دغدغۀ صدق و کذب منطقی را ندارد .او از تفستیر جهتان میگویتد« .آختر» یعنتی چته؟
«ظاهر» یعنی چه؟ «اول» یعنی چی؟ «باطن» یعنی چه؟ در محیطی که فعتال مایشتاءبودن ختدا
مطرح نیست ،او از این معناها حرف میزند و خدا را به صحنه میآورد .فلسفی حرف بزنید ممکن
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است بگویید اینها ِاخبار از واقع است .اما پیامبر در محیطی حرف میزد که اول بایتد «ختدا» را
نشان میداد و به صحنه میآورد نه اینکه فلسفه بگوید .فر کنید من رفتهام سفر و از آنجتا یتک
کاالی زیبا خریدهام .گاهی با مخاطب خود از جتن آن و ارزر متادی و چگتونگی ستاخت آن
و ...سخن میگویم که در آنجا دغدغۀ من صدق و کذب است .اما گاهی متیبینم کته شتما وارد
ً
اتاق شدهاید و اصال متوجه این شیء زیبا که آوردهام نیستید .در آن صورت من توجه شتما را بته آن
جلب میکنم و یکدفعه میگویم آن شیء زیبتا را ببینیتد .در اینجتا دغدغتۀ متن صتدق و کتذب
نیست ،بلکه بلیک شما را جلب میکنم .بحث نگرر است.
شما توجه ما را به این شیء جل میکنید یا به شما القا میشودی به عبارت دیگر ،در داستتان نبتوت،
این تفسیر را خود پیامبر القا میکندی

خیر ،بنابه تجربۀ وی از جانب خودر نبوده است .اگر چیزی برای کسی بتدون ارادۀ او شتفاف و
روشن شد که کار خودر نبوده است.
سرای

ً
بگذارید یک مثال بزنم .شاعری خیلی شبیه پیامبری است .اصال نبوت و وحی بتا مستائلی نظیتر
ً
شعر و استعداد شعری قریباالفق هستند .مثال حافظ که میگوید:
چیست این سق بلند سادۀ بسیارنقش

زین معما هیچ دانا در جهان آ گاه نیست

یکدفعه آسمان برای او شفاف و رازآلود میشود و او تجربهای را از خودر عبور میدهد .مستئلۀ
پیامبر این نبود که ثابت کند خدا هست .منکتران هتم کته میگفتنتد تتو دروغ میگتویی .یتا آنهته
میگویی ،اساطیراالولین است یا شعر؛ و یا اینکه تو مجنونی درواقع با حضتور همتهجایی ختدای
محمتتد و یکتتتایی فعتتال مایشتتاءبودن او در سراستتر هستتتی و هیچکتتارهبودن بتهتتای خودشتتان
مخالفت میکردند و مسئلۀ اصلیشان این نبود که او چنتان استت ،ولتی تتو فرستتادۀ او نیستتی.
درحالیکه وقتی عیسی آمد ،آنهایی که منکرر شدند نگفتند تو مجنونی ،تو ساحری! گفتنتد تتو
«او» نیستی .تو مسیح نیستی .ایتن دو بتا هتم تفتاوت دارنتد در کتالم اولیتۀ استالمی هتم تتالر
متکلمین مصروف این بود که خود خدا را نشان دهند و ثابت کنند .بعدها و در تعامل با مستیحیت
بود که معتزله و غیر معتزله پیدا شدند و مسئلۀ اثبات نبوت پیش آمد .یعنی اصل و اساس ایتن بتود
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که ال مؤثر فیالوجود االالله بعتد از درگذشتت پیتامبر هتم مستئلۀ مستلمانان و بهخصتوص عرفتا
و فالسفه خدا بود.
آیا برای عرفا هم خدا محوریت داشته استی اگر اینگونه است سرا عرفایی نظیر مولوی و شیخ محمود
شبستری روی آموزۀ نبوت سرمایهگذاری کردهاند و فخرشتان بتدان بتوده استت کته شتریک اذواق و
مواجید نبی بودهاندی سرا وی را سلطانالبشر خواندهاندی

بله ،قبول دارم .مسئلۀ خدا مطرح شد ،اعتم از تجتارب شخصتی و طفیتلبودن تجربته نبتوی .در
طفیلیت تجربۀ نبوی ،باز خدا مطرح بود نه نبی .یعنی همۀ اینها طریقیت داشت که اینها ختدا را
تجربه کنند نه نبی را.
ٰ
قصوی خداوند نیستی
مگر در مسیحیت هم غایت

ٰ
قصوی و محو خود عیسی مسیح است .چون او غیر از خدا نیست.
نه اینطور نیست .غایت
عرفا مسئلۀ کشف را مطرح کردهاند.

کش را بعدها عرفا مطرح کردند و گفتند آنهه پیغمبر داشته کش استت .یعنتی عتوالم مخفتی و
ً
غیبی بر پیغمبر کش شد .ظاهرا این غیر از آن چیزی است که من میگویم .من فکر متیکنم کته
همین عالم ،همین آسمان ،همین زمین برای او شفاف شد .اینها دوگونه نگاهاند به مقولۀ نبوت.
جملهای دارد ویتگنشتاین که میگوید من آدمی دیندار نیستم ،اما نمیتوانم از منظر دینتی بته عتالم
نگاه نکنم؛ یعنی که میشود بلیک دینی داشت ،اما آنتولوژی نه .سه میتزان ایتن نگتاه آنتولوژیکتال
حداقلی به دین و متون دینی با بحث شما سازگاری داردی

دو مسأله مطرح است .گاهی شما میگویید آیا قرآن آنتولوژی استت .گتاهی میخواهیتد بگوییتد
پیامبر آنتولوژی داشته است یا نه؟ ما بحثمان این نیست که قطع نظر از آنهه در این کتاب متنعک
است پیامبر آنتولوژیای داشته یا نه .درواقع حرف ما این است که قترآن آنتولتوژی نیستت .قترآن
حکایت افعال خداوند است .بعدها بود که مسلمانان واجد آنتولوژی شدند .فلسفه بعدها در میان
مسلمانان پیدا شد.
گزارۀ «خدا وجود دارد» یعنی سهی
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ً
در قرآن ،گزارۀ خدا وجود دارد پیدا نمیکنید .تماما ارجاع است .اشاره به کسی است .مثل اینکته
کسی اینجا نشسته و از هرچیزی که صحبت میشود شما میگویید به این شخص مربوط استت.
نه اینکه هیچ آیۀ آنتولوژیک در قرآن دیده نمیشود .بستر اصلی بلیک است.
پس پیامبری یعنی اینکه من عالم را اینگونه میبینم و بلیک من این است .همینی

نه ،در تجربۀ او رسالت هم هست .مبعوث شده است ،بعث الهی است .انگیخته شده است.
بههرحال ،به نظر میرسد در اینجا نمیتوانیم از بعثت در معنای کالسیکش استفاده کنیم.

ً
در معنای کالسیک هم بعث یعنی انگیختهشدگی ،اصال چترا بته پیتامبر میگفتنتد مجنتون؟ بایتد
عالئمی ،آثاری یا مشترکاتی وجود داشته باشد که به او بگویند مجنون .بته ایتن جهتت میگفتنتد
مجنون که او دیوانهوار در این راه حرکت میکرد .در این دیوانگی که آنتولوژی مطرح نیست .اینها
ّ
را ما مسلمانان بعدها درست کردیم ،چون آن دیوانگی را نداشتیم .دیوانگی تجربۀ «مستخر»شتدن
ّ
است .اگر ما مسخر کستی هستتیم ،یعنتی تستلیم کستی هستتیم کته ایتن جهتان را و متا را هرطتور
میخواهد میچرخاند .ما نباید دستوپای بیهوده بزنیم و باید تستلیم او شتویم .چنانکته مولتوی
میگفت که مو هستی از هر طرف میآید بایتد بتا متو رفتت و مقاومتت نکترد ،چراکته جهتان
اینطور است.
صدور احکام اجتماعی و عبادی را سگونه با این بلیک قابل جمع میدانیدی

واقع قضیه این است که همانطور که پیامبر در این بلیک و اینگونه دیتدن جهتان نتاظر بته زمینته
بوده؛ یعنی همین جهان و همین اشیا و ...را آنطور میدیتده استت؛ در مواجهته و رویتارویی بتا
واقعیتهای زندگی اجتماعی هم از باال و از آستمان بته آدمیتان نگتاه نمیکترده استت .یعنتی بته
واقعیتهای زندگی اجتماعی و انسانها نگاه میکرده است ،مسئلۀ احکام اجرایتی هتم در مدینته
پیش آمد .یعنی قضیه این بوده که حال که باید تسلیم شد ،بهجای عبادت بتها ،عبتادت ختدای
واحد را جایگزین کنیم .بهجای حج بتپرستانه حج مستلمانی بگتذاریم .حتج ،طتواف ،حتالل،
حرام ،قصاص ،قطع ید سارق و ...همه قبل از اسالم بوده و معنای دینی هم داشته استت .پیتامبر
سمتوسوی همۀ اینها را بهسوی خدا تغییر داد .حج برای خدا ،طتواف بترای ختدا ،نمتاز بترای
ً
خدا ،روزه برای خدا ،سربریدن حیوانات برای خدا و ....در احکتام عبتادی هتم ،مستأله کتامال
واضح است و ناظر به زمینۀ موجود بوده است.
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یعنی این احکام فینفسه واجد اهمیتی برای پیامبر نبودهاندی

مهم بودهاند اما در طریق جاانداختن و تمرین توحید.
در معامالت و احکام اجتماعی سطوری

تجربۀ پیامبر به او میگفته که خدا در گرداندن این عالم با عدالت عمل میکند در آیات قترآن قیتد
شده که خدا با هیچک با ظلم رفتار نمیکند و همۀ کارهای او بتا معیتار عتدل استت .در زنتدگی
اجتماعی هم پیامبر ایتن عتدل را مطترح میکنتد ،چتون در نگتاه او تستلیم خداشتدن در زنتدگی
اجتماعی جز هماهن کردن خود با آن عدلی که عالم را خدا با آن میچرخاند میسر نبتوده استت.
و به همین جهت هم هست که هر کجا حکم شرعی مربوط به ارثتی ختانوادهای ،زنتی ،فرزنتدی،
قصاصی ،حدی و ...بیان شده آخرر تعبیرهایی هست که میگوید این بهتر است ،این عادالنهتر
است ،این به تقوا نزدیکتر است و غیره .یعنی این احکام همه معلل است .احکام بته ایتن شتکل
ً
بیان نشده است که کسی امر کرده و مخاطب باید حتما به آن عمل کند .این احکام در ایتن بافتت
گفته میشود که چون گردر عالم اینگونه است ،شما هم باید در امورتتان عادالنته عمتل کنیتد.
ً
قضیه به این شکل است و پیامبر اصال از باال نگاه نمیکند ،بلکه به همین واقعیتهای اجتمتاعی
مینگرد .به همین جهت است که در هرجتا آنهته ،بتا توجته بته واقعیتهتای آن دوره ،مقتضتای
ً
عدالت ،تقوا و فضایل اخالقی بوده بیان کرده است .مثال احکام ارث ،کته نتاظر بتر واقعیتهتای
اقتصادی آن دوره بوده ،تأمینکنندۀ عدالت اقتصادی یا فضایل اخالقی آن جامعه بوده است و این
ً
هم درواقع هویت تفسیری داشته است .اساسا ما تعبیر قتانون را در قترآن بههیچوجته نمتیبینیم.
بهجای آن تعبیر حکم است که این حکم بعدها وارد فقه هم شد .حکم یعنی چه؟ یعنی داوری .اما
داوری در کجا مطرح میشود؟ داوری زمانی مطرح میشود که وضعیتی پیهیده به وجود آمده و ما
نمیدانیم چگونه عمل کنیم .احکام شرعی پیامبر یک نوع داوری است .یعنی در آن متوارد ّ
معینتی
که پیش آمده با توجه به واقعیاتی که در آن بافت بوده ،میگفتته اینگونته عمتل کنیتد .اگتر چنتین
بکنید ،عادالنه است .به عبارت دیگر ،برای عدالت تعیین مصداق میکرده است و این کار تفستیر
است .هیچگاه دعوی پیامبر این نبوده که من دارم برای کل بشریت قانون میگتذارم .تعبیتر حکتم
بوده است :حکم شرعی .باز هم میگویم که این خود یک تفسیر بتوده استت .یعنتی اینکته کستی
بیاید و بگوید در این شرایط مقتضای عدالت این حکم استت ،او یتک تفستیر ارائته کترده استت.
چیزی را با چیزی تطبیق داده است .اصل عدالت را درنظرگترفتن و در یتک متورد ختاص گفتتن
اینکه این عمل °مصداق عدالت است عین تفسیر است .عالوهبر احکام ،حتی آنهه بهوسیلۀ عرفتا
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به مقامات تعبیر شده مثل دعا ،توکل ،رضا ،توبته و ...در قترآن ،نته معنتای فلستفی داشتته و نته
ً
معنای عرفانی .اصال صبر یعنی چه؟ توکل و رضا یعنی چه؟ اینها در یک عالم کور معنتا ندارنتد.
اگر کسی از مقام رضا حرف میزند یعنی به کار کسی رضایت میدهد .توبه وقتی میخواهد بکند،
یعنی پیش کسی توبه میکند .در عالم کور کته توبته معنتا نتدارد .تمتام آنهته در عرفتان بتهعنوان
مقامات مطرح میشود ،در قرآن به شکل چگونگی عملکرد انسان در برابر خدا مطرح شده است.
یعنی یک نوع جهتدهی است از یک عالم کور به عالمی که کور نیست .بر ایتن استاس ،مستئلۀ
امروز ما مسلمانان این نیست که ثابت را چگونه به متغیر ربط دهتیم ،چنانکته اقبتال میگفتت (و
بعضی از صاحبنظران آن را در ایران تعقیب کردند .نگاه کنید بته قدب و بسدت تروریدک شدریعت
از عبدالکریم سرور) .این هم نیست کته چگونته حجیتت معرفتشتناختی وحتی را اثبتات کنتیم.
در عصر حاضر ،مسئلۀ ما مسلمانان این است که آیا میتوانیم جهان را آنطور ببینیم که خدایی باشتد.
اگر نمیتوانیم آنطور ببینیم ،چه راه دیگری میتوانیم بهسوی خدا داشته باشیم؟ آن ختدایی کته پیتامبر
اسالم مطرح کرد و در تاریخ آورد و از این طریق یک دین پدید آورد ،آن خدا امتروز بترای متا چته
معنایی دارد؟ او کیست؟ من زمانی با یک کشیش صحبت میکردم ،میگفت وقتی مستأله در دنیتا
ً
این بود که آیا میشود به خدا معتقد بود؟ اما مسأله امروز این است که اصال خدا کیست؟ از او چته
ً
تصوری میتوان داشت؟ نه اینکه میشود به او معتقد بود یا نه .مسئلۀ ما هتم ایتن استت کته اصتال
میتوانیم از خدا حرف بزنیم؟ آیا این حرفزدن ما معنا دارد؟ من فکر میکنم اگتر قترار باشتد کتالم
جدیدی بین مسلمانان شکل گیرد ،حولوحور این مسأله باید شکل گیرد .کالمی با این مبنا کته
اگر در گذشته به گونهای از خدا حرف میزدیم ،امروزه میتوانیم همانگونه از خدا حترف بتزنیم یتا
خیر و گونهای دیگر باید حرف بزنیم؟ نه اینکه برای اینکه ثابت و متغیر را به هتم ربتط دهتیم کتالم
جدیدی تأسی کنیم.
آیا میتوان حاصل تأمالت اخیر شما را در این عبارت خالصه کرد که متن قرآن خود یک تفسیر استی

ً
بله ،محتوای متن کامال یک محتوای تفسیری است.

ً
آیا راهی برای مقایسۀ این تفسیر و تفسیرهای متعارف وجود داردی مثال آن تفسیری که جهتان را کتور
میبیندی
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این سخن شما دیگر مربوط به تفسیر متن نمیشود .شما چیتز دیگتری را میگوییتد کته در جتای
خود مهم است .البته مسئلۀ اصلی همین است که جهان را اینگونه میشود دید یا آنگونه .اینگونه
باید دید یا آنگونه؟
خوب اگر این مسأله پیش بیاید ،کدام تفسیر را باید برگزید و سه دالیلی پشت سر هریک استی

بله ،در این مورد باید بحث کرد .بحث اینکه کدام یک بر دیگری رجحان دارد.
در مقایسه با نگاه شخصی دیگر که نگاه متفاوتی دارد سگونه معیارها را قیاس میکنیمی کسی مثتل
صادق هدایت درست میگوید که عالم را کور و کر تجربه میکند یا عرفتایی کته ،بتا تأستی بته ستنت
پیامبر اسالم ،نگاه قدسی به عالم داشتند و آن را حی و ذیشعور و واجد اراده تجربه میکردندی

ببینید این مسائل را با مقولۀ صدق و کذب نمیتوان حل کرد .باید معقولیت را پیش کشید.
ممکن است به این دیدگاه برسیم که هر دو معقول است .آن وقت سطوری

ً
بله ،آنجا دیگر عیسی به دین خود و موسی به دین خود .ببینید پلورالیسم همین است دیگر .نهایتتا
من یک چیزهایی را بیان میکنم ممکن است شما بعد از اینکه من آن چیزها را بیتان کتردم بته متن
حق بدهید که جهان را اینطور ببینیم .ولو اینکه خود شما همان را آنطور نبینید.
ولی آن بسیار حداقلی است.

ً
بسیار خب حداقلی باشد .همین که به من حق بدهید کافی است .عینا مثل این است که کسی به
من بسیار مهر و محبت کرده است و من خیلی شیفتۀ او شدهام .شما با تعجب از من میپرسید کته
چرا اینقدر او را دوست داری؟ من ،در پاسخ ،رفتاری را که او با متن در زنتدگیام داشتته توضتیح
میدهم و درنهایت شما میگویید بله من حق دارم .این یعنی معقولیت .نهایتش این است که ما بته
معقولیت و محقبودن برسیم.
خیلی ممنون از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید .نکات بتدیع و تأمتلبرانگیزی مطترح کردیتد کته
تاکنون در نوشتهها و گفتههایتان نیامده بود.

من هم از شما متشکرم .گفتوگوی خوبی بود .امیدوارم اهل نظر برای غنابخشیدن به این مباحث
وارد شوند و مالحظات و نظرات خویش را عنوان کنند .البته من ،در ادامتۀ ایتن مصتاحبه ،مقالتۀ
مستقلی تحت عنوان «قرائت نبوی از جهان» خواهم نوشت .امیدوارم اگر ابهامی در این مصاحبه
باشتتتتتتتتتتتتتتد ،مطلتتتتتتتتتتتتتتب فتتتتتتتتتتتتتتوق آن را رفتتتتتتتتتتتتتتع کنتتتتتتتتتتتتتتد.

حقوق بشر و عمل فقه
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رادیو زمانه :ورود به بحث را اینگونه آغاز میکنیم که آیا در فقه شیعه برای انسان بماهو انسان فتارغ
از اینکه دارای سه عقیده ،دین و آیینی باشد حقوقی در نظر گرفته شده است یا نهی

ً
مجتهد شبستری :بله ،حقوقی در نظر گرفته شده است .مثال جان و مال انسان محترم است قطتع
نظر از مذهب و نواد و جن این حقوق برایش هستت .پرستشها دربتارۀ گستترۀ حقتوق انستان
است ،این حقوق چقدر است؟ و در چه مواردی است؟ مربوط به چته مفتاهیمی استت؟ فقتط در
ً
اینجاست که تردیدها هست .این پرسشها معمتوال در مقایسته بتا اعالمیتۀ حقتوق بشتر مطترح
میشود ،تردیدها و پرسشها در آنجاهاست که آیا آن مقدار که بترای انستان از آن نظتر کته انستان
است در اعالمیۀ سی مادهای حقوق بشر حقوق قائل شدهاند؟ براستاس حرمتت و کرامتت ذاتتی
خود انسان ،آیا حقوق اسالمی هم به همین اندازه در همان گستره و به همان مقدار و به همان معنتا
حقوق قائل شده است یا نه .سئوال در اینجاست.
درواقع پرسش اصلی مربوط به انسان است در ماورای آنچه که میاندیشد این عتدم تستاوی حقتوقی
که بین مسلمان و غیر مسلمان در فقه اسالمی وجود دارد در تعارض با مفاد اعالمیتۀ جهتانی حقتوق
بشر محسوب میشود .نظر شما سیستی
 .1تاریخ نشر اینترنتی :شنبه 91 ،آذر .9281
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من برای اینکه یک پاسخ جامع داده باشم بدون اینکه وارد جزئیات بشوم مطالبی به شما میگتویم
و طرز تفکر خودم را عر میکنم .از نظر من هر پیامبری و ازجملۀ آنهتا پیتامبر استالم در یتک
فرهن خاص و سبک و ساختار زندگی خاصی که جماعتی ،قومی داشته آمده است .آن ستبک
و ساختار زندگی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و دینی و بهاصتطالح عتام کلمته ،فرهنت کته آن
جماعت یا قوم داشته اینها مربوط به مراحل تاریخی زندگی انسانها بوده است؛ یعنی نوع انستان
در طول تاریخ فرهن های متفاوت داشته و در شرایط مختل سیاسی و اجتماعی و اقتصتادی و
دینی متفاوت زیسته است .اینکه فرهن ها و شرایط سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصتادی چگونته از
اساس تغییر پیدا میکند ،سیستم ارزرها چگونه تغییر پیتدا میکنتد در جوامتع مختلت در یتک
عصتتر و یتتا جوامتتع مختلت در اعصتتار مختلت اینهتتا مستتائلی استتت کتته مطالعتتات تتتاریخی،
جامعهشناختی ،انسانشناختی و امثال اینها به آنها پاسخ میدهد .قضیه اینطور نیست کته هتر
پیامبر در هرجا آمده ساختار فرهنگی ،ساختار سیاسی و اجتماعی را عو کرده است نته چنتین
چیزی نیست .کارنامۀ پیامبران چنین چیتزی نشتان نمیدهتد .متن میختواهم مستتند بته تتاریخ
صحبت کنم نه اینکه بحث کالمی و اعتقادی در اینجا بکنم .برنامۀ پیامبران نشان میدهتد کته هتر
پیامبری در داخل همان وضعیت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی (فرهنگی) و ...که بتوده عالوهبتر
جهانبینی توحیدی یک سلسله هدفهای اخالقی را برجستته کترده و متردم را بته آن هتدفهای
اخالقی دعوت کرده است .این مسأله که میگویم در مورد همتۀ پیتامبران استت و اختصتاص بته
پیامبر ّ
معین ندارد و در مورد خود پیامبر اسالم هم همینطتور استت .منتابع استالم ،یعنتی قترآن و
سنت و بعد هم حقتوق استالمی ،در چتارچوب یتک ستاختارهای ستنتی اجتمتاعی ،سیاستی و
اقتصادی (فرهنگی) که وجود داشته شکل گرفته استت و نته بترای تغییتر آنهتا از استاس .البتته
مطرحکردن آن جهانبینی و هدفهای اخالقی موجب تحوالتی در همتان ستاختارهای سیاستی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و ارزشی شده است اما آنها را از بنیاد دگرگون نکرده استت .در آن
جامعه و عصری که پیامبر اسالم آمد و دعوتش را شروع کرد انواع و اقسام ارزرها وجود داشت.
فرهنگی در آنجا بتود کته از نظتر سیاستی و اجتمتاعی و اعتقتادی سته مشخصته داشتت .البتته
مشخصههای متعدد داشت ،اما سه تا مشخصهار را من اینجا مطرح میکنم که مربوط استت بته
حقوق بشری که شما مطرح میکنید .یکی از مشخصههای آن فرهن  ،دینساالری بتود دیگتری
مردساالری بود و دیگر مشخصۀ آن حاکمساالری بود .اینهتا نتهتنها در آنجتا بتود در بستیاری از
جوامع دیگر هم بود .همبستگی اجتماعی در آن عصر بیش از هرچیز با دین قوام میگرفت بنابراین
آن چیزی که همبستگی اجتماعی را حفظ میکرد یک دین رسمی بود درواقع دین رسمی حرمتت
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داشت و میبایستی از آن دفاع میشد و اجازه نمیدادند کسی علیه آن دین به نتوعی حرکتت کنتد
کتته موجودیتتت آن دیتتن و درنتیجتته همبستتتگی اجتمتتاعی بتته خطتتر بیفتتتد ،ایتتن را اجتتازه
نمیدادند .اینجوری زندگی میکردند مردم .ساختار زندگی در جزیرِالعرب هم همینطور بود و به
همین جهت وقتی پیامبر با دین آنها مخالفت کترد و توحیتد را مطترح کترد در برابتر بتپرستتی،
بسیار تحت فشار گذاشته شد .تا آنجا که ناچار شد از مکه برود بیرون .مخالفتهای بسیار شتدید
که با پیامبر شتد بترای همتین بتود کته همبستتگی اجتمتاعی آن روز بتا دیتن شتکل میگرفتت و
مخالفت با دین بته معنتای ازهمپاشتیدن آن همبستتگی اجتمتاعی بتود .ایتن وضتع دینستاالری
بتود .مردستاالری بته ایتتن معنتا بتود کته زمتام اصتلی در زنتتدگی مشتترک ختانوادگی و حتتتی در
زندگی اجتماعی دست مردها بود و ،ازلحاظ حقوق و بهرهمندیها و امکان تصمیمگیریها ،زنها
در درجۀ دوم بودند و میشود گفت تعری موجودیت اجتماعی زن مقدار زیادی بته خواستتهای
مردان ارتباط داشت .حاکمساالری هم به این معنا بتود کته آنهتایی کته قتدرت سیاستی داشتتند
تصمیم میگرفتند و دیگران را هم دنبال خودشان میکشیدند اینها واقعیتهایی استت کته وجتود
داشت .هم در آنجا و هم در دیگر جاها مردم با این واقعیتها زندگی میکردند.
ً
در جامعهای که دینساالری ،مردساالری و حاکمساالری هست در چنین جامعهای اصال امکتان
ندارد حقوقی برای افراد مطرح باشد شبیه آنهه ما در اعالمیۀ حقوق بشر میبینیم .حقوقی کته در
اعالمیۀ حقوق بشر است در درجۀ اول مستند به مسئلۀ فردیت سیاسی و اجتماعی انسان استت و
ً
در چنان جامعهای که آن سه مشخصه وجود دارد اصال مفاهیم مربوط به فردیت وجود نتدارد .اول
ً
باید این مفاهیم وجود داشته باشند و چنین مفاهیمی اساستا وجتود نداشتته استت .وقتتی چنتین
مفاهیمی وجود نداشته ،برجستهکردن هدفهای اخالقی در آن جامعته آن مقتدار کته در نصتوص
اسالمی میبینیم در حدی نبوده کته ویرانکننتدۀ آن ستاختار موجتود باشتد و تغییردهنتدۀ آنهتا از
ً
اساس باشد .ما در کتاب و سنت و یا بعدا در نظریههای حقوقی حقوقدانان مستلمان نصتوص و
نظریاتی را که هدفگیری آنها تغییردادن بنیادین این سه مشخصته و ایتن سته ارتبتاط اجتمتاعی
باشد ،که برای شما گفتم ،نمیبینم .آنهه در ایتن منتابع وجتود دارد ،برجستتهکردن یتک سلستله
ً
هدفهای اخالقی است در داخل همتان ستاختارها بتهمنظور انستانیکردن آن ستاختارها ،متثال
بهمنظور اینکه مقداری بیش از آنهه بوده است به زنها حق داده شود ،حاکم ستم نکنند و....
یعنی بیش از آنچه که در عهد پیش از اسالم بوده استی
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بله ،بیش از آن حق داده شود که بوده و این اتفاق افتاده است و این در منابع ما هستت .و متن وارد
جزئیات آن نمیشوم ،زیرا میخواهم بحث را در چارچوب کلی مطترح کتنم .ظلمهتایی کته بتوده
جلوی بسیاری از آنها به زنها گرفته شتده استت و امثتال آن .درواقتع در آن چتارچوب ،چته در
مقایسه با آن ساختاری که در جزیرِالعرب بوده و چه در مقایسته بتا ستاختارهایی کته در جاهتای
دیگر بوده است ،برای زنها یا رعایا حقوقی قائل شدهاند که انستانیتر استت .شتبیه ایتن مطلتب
ً
دربارۀ دین هم هست یعنی اصل دینساالری به هم نخورده است .مثال موجودیت اهل ّذمه پذیرفته
شده استت .اینجتا متیبینیم کته یتک کتم جلتو آمتده و انستانیتر شتده استت قضتایا در مستئلۀ
حاکمساالری هم همینطور است اصل اینکته وقتتی کستی حتاکم شتد تصتمیمهای نهتایی را او
میگیرد و نمیشود با او نقض بیعت کرد و این کسی کته حتاکم میشتود بهصتورت ستنتی حتاکم
میشود؛ یعنی عدهای بانفوذ جمع میشوند و او را حاکم قرار میدهند (شورا ،بیعت) و بقیتۀ افتراد
باید تبعیت کنند از آنهه ریشسفیدان و شورا بر آن اتفاق کردهاند .این ساختار باقی مانده ،ولتی در
داخل این ساختار به حاکم توصیه شده که با عدل حکومت کن ،ظلم نکن ،حقوق افراد را در نظتر
بگیر و از این قبیل موارد .این مقدار در منابع ما هست و بیشتر از این در منابع اسالمی نیست.
اگر اینطور باشد که من میفهمم باید بگوییم نقش پیامبران در تکامل سیاسی و اجتماعی بشتر در
همین حد بوده است که در تاریخ میبینم و نه بیش از آن .معنتای ایتن حترف ایتن استت کته تنهتا
پیامبران نیستند که تاریخ بشر را بهسوی تکامل بردهاند عوامل دیگری هم وجود داشتهاند که تتاریخ
بشر را بهسوی تکامل بردهاند .این دعوی که پیامبران آمدهانتد و یتک سلستله تغییترات در جوامتع
ایجاد کردهاند که مربوط به اساس ساختار سیاسی ،اجتماعی و اقتصتادی آنهتا بتوده و بعتد هتم
اعالم کردهاند که این ساختارها که ما ّ
معین کردیم ایدهآل انسانیت است و بهتتر از ایتن نمیشتود و
همیشه باید از اینها تبعیت کرد چنین مدعایی هیچ دلیلی ندارد و بهلحاظ تاریخی هم قابتل قبتول
نیست .اما قطع نظر از آن کماالت ،که پیامبران برای انسانها آوردهاند ،خود انسانیت هم میتوانتد
از طریق تحوالت دیگری که در زندگی اجتماعی ،سیاسی و معرفتی جوامع اتفاق میافتد بهستوی
کمال نزدیک شود.
حال اگر بپذیریم که رور حکومت دموکراتیک که بشر کش کرده و بته آن رستیده و قتابلیتش را
پیدا کرده که بتواند اینجوری زنتدگی کنتد و غیتر از مردستاالری و دینستاالری و حاکمستاالری
است .با کمال انسانی سازگارتر است و این روشی است کته بته شکوفاشتدن انستانیت انستان در
زندگی اجتماعی بیشتر کمک میکند و خالصه انسانیتر است ،چرا ما مسلمانها نمیتتوانیم آن را
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بپذیریم؟ هیچ دلیلی نیست که ما نتوانیم آن را بپذیریم .و اگتر بپتذیریم دموکراستی متوقعی شتکوفا
میشود و موقعی معنای واقعی خودر را پیدا میکند که براساس حقوق بشتر بنیانگتذاری شتده
باشد ،چرا حقوق بشر را نمیتوانیم بپذیریم؟ ممکن است گفته شود در حقوق بشر آزادی متذهب و
تغییر مذهب و اینطور مسائل مجاز است و حق انسان شناخته شده ،مساوات در برابر قانون حق
انسان شناخته شده ،مجازاتهای ویوهای که مقبول اسالم بتوده غیتر انستانی و خشتن و ممنتوع
اعالم شده ،اساس و منشأ قدرت و حکومت ارادۀ مردم اعالم شده است و امثال اینهتا کته مغتایر
با فقه اسالمی میباشد .بله ،این حرف درست است ،اما اگتر متا مستلمانان بیتاییم همتۀ اینهتا را
بپذیریم ،چه اتفاقی میافتد جز اینکه یتک قتدم بهستوی کمتال اخالقتی انستانی و آنهته کته بتا
ارزرهای انسانی سازگارتر استت نزدیتکتر میشتو یم .بلته ،متا میتتوانیم مردستاالری را کنتار
بگذاریم ،عقیدهساالری یا دینساالری را کنار بگذاریم و حاکمساالری و مجازاتهتای خشتن را
هم کنار بگذاریم درعینحال که در زمان پیامبر اینها وجود داشته است .ما کنارگذاشتتن اینهتا را
به حساب تکامل اخالقی خودمان مینویسیم و کنارگذاشتن اینهتا بههیچوجته بته مستلمانی متا
لطمه نمیزند .اگر مسلمانی این است که توحید را بپذیریم ،مسائل اخروی را بپتذیریم ،عبتادت و
پرستش را بپذیریم ،ایثار را بپذیریم و عدل و احسان را بپذیریم ،که همتۀ اینهتا در متتون استالمی
آمده ،میتوانیم همۀ اینها را حفظ کنیم و درعینحال دموکراسی و حقوق بشر داشتته باشتیم و آن
سه وضعیت را تغییر دهیم .اینکه پیامبر آنها را تغییر نداده بههیچوجه دلیل این نمیشتود کته متا در
این عصر مجتاز نیستتیم آنهتا را تغییتر دهتیم ،چتون همتانطور کته گفتتم تتاریخ نشتان میدهتد
کارکردهای پیامبران در داخل وضعیتهای موجود بوده است آنها در داخل وضعیتهای موجتود
جهتی را نشان دادهاند و آن جهت عبارت بوده از اخالق و عدالتگرایی و آن جهت امروز میتوانتد
به ما دیکته کند که بهسوی حقوق بشر و دموکراسی برویم .پ مسلمانان هتم میتواننتد اینهتا را
انتخاب کنند ،من اینگونه فکر میکنم.
ً
یعنی عمال از درون فقه و شریعت نمیتوان راهی بهسوی حقوق بشر یافتی

ً
نه ،اصال نمیشود .فقه موجود و شریعت موجود چیتزی استت کته در طتول تتاریخ شتکل گرفتته
است .از این طریق و از طریق استناد به منابع حقوق اسالمی ،که عبارت است از کتاب و ستنت،
نمیشود نصوص و متونی را پیتدا کترد کته آن متتون بته متا بگوینتد مردستاالری ،دینستاالری و
ً
حاکمساالری را باید کنار بگذاریم و مثال حقوق بشر عصری داشته باشیم چنین متونی نداریم.
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ً
اما روشهای بروندینی برای التزام به حقوق بشر لزوما روشهای ضد اسالمی نیست .آیا نظر شما هتم
همین استی

بله .در این باب ،رورهای بروندینی آن توافقات حقوقی انسانها در عصر حاضتر استت کته بته
تکامل اخالقی انسان مربوط میشود .اینها ضد مسلمانی نیست.
ولی بهطور مشخص بحث فردگرایی را که شما مطرح کردید اگتر بختواهیم متوردی و مصتداقیتر وارد
بحث بشویم ،میبینیم که فضای خصوصی فرد در فقه به رسمیت شتناخته نشتده و در مجازاتهتایی
که اعمال میشود این حریم خصوصی نادیده گرفته میشود که این ناقض آن فردیت در مبانی حقتوق
بشر میباشد ،نظر شما سیستی

ما باید رور تفسیر کتاب و سنت و حقوق اسالمی را اصالح کنیم .این فقهتی کته متا اآلن داریتم
عبارت است از استنباطهایی که در طول تاریخ از منتابع استالمی در جوامتع استالمی در شترایط
گوناگون و به اشکال گوناگون شده است .این فقه یکدفعه از آسمان پایین نیفتاده است .این فقه با
آن چارچوبهای گذشته که گفتم متناسب و هماهن است .امروز اگر بختواهیم آن چارچوبهتا
را کنار بگذاریم و در چارچوبهای جدید که در نظرمان با ارزرهای اخالقی عصتر متا ستازگار
است زندگی کنیم ،از آن ابعاد نامقبول فقه و حقوق اسالمی دست برمیداریم .من یک مثال ستاده
خدمت شما عر کنم.
در همین سی سال گذشتۀ تاریخ جمهوری اسالمی ،یک روز فکر میکردند بایتد برونتد در منتازل
تفتیش کنند و ببینند آیا کسی مشروب دارد یا نه .اما امروز حکومت دنبال این نیست کته بترود در
منازل مردم تفتیش کند .وقتی در اتومبیلها تفتیش میکردند ببینند کی با کی نشسته است و کجتا
دارد میرود و یا در پارکهای عمومی .اآلن این نقشهتا ،کته آنهتا را وظتای شترعی (فقهتی)
میدانستند ،به مقدار زیادی کنار گذاشته شده است این تحوالت معنایش چیست؟ این به این معنا
است که کمکم آ گاهی پیدا شده که ما اآلن در شرایط فرهنگی خاصی زندگی میکنیم که این کارها
قابل قبول نیست؛ یعنی اخالقی و متناسب با حرمت انسان تلقی نمیشتود .یعنتی مقتدار زیتادی
حوزۀ خصوصی و مفهوم حوزۀ خصوصی جای خودر را باز کرده است .پ اینهتا یتک چنتین
مسائلی است .اینها مسائلی نیست که بتوان برای آنها یک ثبات و دوام قائل شد و گفت همیشه
ً
اینها باید مثال چنین باشند .عصری وجود داشت که حوزۀ خصوصی و عمومی در هیچجای دنیا
از هم تفکیک نشده بود حاال تفکیک شده است .پ از انقالب در ایران فکتر میکردنتد اینهتا از
هم قابل تفکیک نیست حاال معلوم شتده کته نخیتر اینهتا را بایتد از هتم تفکیتک کترد ،ایتنهتا

حقوق بشر و علم فقه | 419

شیوههای زندگیکردن انسانهاست .اینها ربطی به وحی و منابع کتاب و سنت ندارد .شتیوههای
زندگیکردن انسانهاست که تحول پیدا میکند ،حوزۀ خصوصی از حوزۀ عمومی جتدا میشتود و
امثال آن .بسیاری از مجازاتها وقتی خشتن تلقتی نمیشتده ،اآلن خشتن تلقتی میشتود اینهتا
تحوالت زندگی انسان است ،انسان تغییر پیدا میکند ،عواط انسان تغییر پیدا میکند .شتیوههای
زندگی انسان تغییر پیدا میکند ،زمانی کتکخوردن شاگرد توسط معلم خشتونت تلقتی نمیشتد و
میگفتند جور استاد به ز مهر پدر ،اآلن همه میگوینتد نبایتد بهته را کتتک زد نبایتد در تأدیتب از
خشونت استفاده کرد این تغییریافتن دانش ،روحیات و عواط انسانهاست .تغییر رجتم و قطتع
دست و سایر مجازاتهای خشن مربوط است به دانش عصتری و روحیتات و عواطت و عترف
اخالق انسانها به اینکه در چه عصری چهچیزی را خشونت تلقی میکنند .ایتن مجازاتهتا را در
عصری خشونت تلقی نمیکردند یا فکر میکردند ضرورت دارد این خشتونتها اعمتال شتود .در
عصر ما اینها را خشونت تلقی میکنند و ضروری هم نمیشمرند .متا آنهتا را کنتار میگتذاریم و
هیچ ضربهای به مسلمانی ما نمیزند .پیامبر اسالم هم سعی کرد در قصتاص حتداقل انتقامکشتی
واقع شود و گفت در صورتی که یک نفر از شما کشته یا مجروح شتد فقتط میتواننتد یتک نفتر را
ً
قصاص کند و نه بیشتر و اگر اصال قصاص نکنید و ببخشید بهتر است این مطلب در قترآن آمتده
است .مقتضای منطق تعدیل قصاص بهوسیلۀ پیتامبر ایتن استت کته در ایتن عصتر متا میتتوانیم
ً
بهجای قانون قصاص اصال قانون دیگری وضع کنیم و موارد دیگر هم همینطور استت بته شترط
آنکه اهداف اخالقی و اصالحی مجازاتها تأمین شود.
اما در منابع اسالمی ،بهویژه در قرآن ،حدود بهعنوان مجازاتهایی بیان شده که بهطور مشخص فقهتا
و زمامداران حکومت اسالمی روی آن تأکید دارنتد .در متوارد حتدود سگونته میشتود ایتن نقتض و
ً
تعارض آنها را با حقوق بشر حل کردی مثال قطع دست در قرآن آمده است.

ً
پاسخ را قبال گفتم .اینها احکام امضایی است با تعدیالت اخالقی .اینها پتیش از استالم وجتود
داشته و عرف اینطوری بوده که دست دزد را میبریدهاند و از این طریتق او را متانع میشتدند کته
دوباره دزدی کند یا از این طریق دیگران را میخواستند ارعاب کنند .این کار مقبول به نظر میآمده
و آن روز مجازات خشنی به نظر نمیآمده است .یتا اگتر مجتازات خشتنی هتم بته نظتر میآمتد،
میگفتند ما به خودمان اجازه متیدهیم مجتازات خشتن اعمتال کنتیم؛ زیترا فکتر میکردنتد اگتر
مجازات خشن ِاعمال کنند بهتر از جرم جلوگیری میشود .حاال اگر ما امروز با مطالعات خودمان
به این نتیجه رسیده باشیم که خیر اینگونه نیست که مجازات هرچه خشنتر باشد بیشتر جلوگیری
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میکند از وقوع جرم در این صورت هیچچیز ما را منع نمیکند از اینکه دیگر آنها را انجام نتدهیم.
صرف اینکه آیهای در مورد یک حکم در قرآن وجود دارد معنایش این نیست که همیشه باید بته آن
ً
عمل کرد .دو مسأله را باید از هم تفکیک کرد یکی اینکه آیا آیهای در خصوص متثال قطتع دستت
دزد در قرآن وجود دارد یا نه؟ بله هست و هتیچک نمیتوانتد منکتر آن شتود یتا آیتهای در متورد
قصاص در قرآن هست یا نه؟ بله هست .یا آیهای در مورد اینکه زانی و زانیه را شالق بزنیتد آن هتم
جلوی چشم یک عده ،در قرآن هست یا نه؟ بله هست .هیچ شکی در ایتن نیستت کته ایتن آیتات در
قرآن هست و معنای آنها هم معلوم است .صحبت در این است که آیا ما مسلمانان مکل و موظت
هستیم امروز هم به این حکمها عمل کنیم؟ این است آنهه مایۀ اختالف من و دیگران است .آنهته متا
میگوییم این است که دلیل قابل قبول و دفاع برای این مکل بودن وجود ندارد .من اینها را چنتدین
بار نوشتهام و گفتهام بیاورید دالیلتان را .تنها چیزی که آقایان ذکر میکنند این است که چون در قترآن
هست باید عمل شود و نمیآیند بیشتر در ایتن بتاره بحتث کننتد .در نوشتتههای پیشتین ختود و نیتز
در مقاالت «قرائت نبوی از جهان (ّ »)1 -9مدعای فقها را در این باب نقد کتردهام .شتما میتوانیتد
در کتابهای من و در سایت (که البته صفحۀ شخصی من نیست) آنها را مالحظه نمایید.
آنان مینویسند ضرورت است ،اجماع است و ما از این آقایان سؤال میکنیم معنای این ضترورت
چیست؟ معنای این اجماع چیست؟ این ضرورت چه جور درست شده است؟ مگر ضرورت غیتر
از این است که ضروریات هر دینی در طول تاریخ آن دین درست میشود و مگر غیر از این است که
اجماع فقها در طول تاریخ دین شکل میگیرد ،تازه اگر چنین چیتزی ممکتن باشتد و بتتوان از آن
اطالع یافت .واقعیتها اینهاست .حاال ما از این آقایان سؤال میکنیم اگر اینها در طتول تتاریخ
شکل میگیرد ما چرا نمیتوانیم در اینهتا خدشته کنتیم بته ایتن معنتا خدشته کنتیم کته پایتههای
شکلگرفتن اینها را بررسی و نقد کنیم و نشان دهیم چگونه شتکلگرفتن اینهتا بتیش از هرچیتز
محصول شرایط تاریخی بوده است و اگر شرایط تاریخی عو شود ضرورت دین به آن معنتا و یتا
اجماع فقها به آن معنا که میگویند دیگر برای ما تکلی ایجاد نخواهتد کترد .و تنهتا پیتام توحیتد
است که همیشه باید آن را حفظ کرد.
ً
آیا قرآن جواز سنین برداشتی را داده است که براساس مصتال موجتود و شترای زمتان و مکتان متثال
حدود اجرا یا تعطیل بشودی

بستگی دارد به اینکه مفسر قرآن چهکسی باشد و با چه افکاری و با چه مبانی و با چه انگیزههتا و
عالیقی برود سراغ تفسیر قرآن .هیچگاه این حرفها مانند دو دو تتا چهتار تتا نیستت و یتک امتر
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واضحی نیست که نمیشود در آن اختالف کرد .این همان هرمنوتیک استت کته متن سالهاستت
دارم حرفش را میزنم .وقتی قرار باشد ما در مبادی و مقدمات غیر تجربی تفسیرمان از قترآن کته
در خار از قرآن قرار دارد فکر کنیم و بحث کنیم راه باز میشود بترای ایتن تفستیرها .آیتا مجمتع
تشخیص مصلحت نظام ،که در جمهوری اسالمی شکل گرفت ،همان حکمها را که تا به حتال از
ّ
مسلمات فقه شمرده میشده تحت عنوان «مصلحت نظام» تغییر نمیدهد؟ حق تصرف در آنها را
ً
ندارد؟ اصال عملکردن به مصلحت در مقابل یک نص شرعی تا چندی پیش از امور غیتر ممکتن
بود در فقه شیعه .در فقه اهل سنت هم فقط یک فقیه به نام طوفی ،که اهل فقته او را میشناستند،
این عقیده را داشت که میشود به مصلحت عمل کرد حتی در موارد که نص وجود داشتته باشتد و
همۀ آن را رد میکردند .پ از انقالب در ایران گفته شد میتوانیم آنهه را کته مقتضتای مصتلحت
جامعۀ ایران است بر حکم منصوص مقدم کنیم .رئی قوۀ قضائیۀ جمهوری استالمی ایتران ،کته
خود یک فقیه طراز اول است (سیدمحمود شاهرودی) ،در ستالهای اخیتر چنتد بتار بخشنامتۀ
رسمی صادر کرده که رجم و اعدام جوانان زیر هجده سال ممنوع است ،درحالیکته بنتابر فتتاوی
فقهی همۀ اینها باید انجام شود .خب اینها یعنی چه؟ ّلب اینها همان جتواز تغییریتافتن احکتام
شرعی فقهی طبق مقتضیات هتر عصتر یعنتی دانتش و روحیتات و عواطت انسانهاستت .متن
میگویم بیایید با خود و مردم صریح و شفاف باشیم و این مسائل را بهصورت مبنایی حل کنیم و نه
موردی .بیایید تئوری این تغییرات را تدوین کنیم و خودمتان تغییتر دهتیم نته اینکته منتظتر باشتیم
ً
هروقت افکار عمومی دنیا به ما فشار آورد یک مورد یاد و دو مورد را موقتا تعطیل کنیم!
آیا از منظر همان کرامت انسانی نمیشود رجم را تعطیل کردی

ببینید تا وارد این بحثها نشویم نمیتوانیم موضوع کرامت انسانی را در برابر آنهه نص استت قترار
دهیم ما باید اول وارد این بحثها شویم تا کمکم جا باز شود برای اینکته بگتوییم در قترآن مستئلۀ
کرامت انسانی هم وجود دارد پ بیایید ببینیم از آن چه به دست میآید؟ میخواهم ایتن را عتر
کنم که راهها باز است به نظر من .در پارهای از سخنرانیهایم ،که در بعضی از دانشتگاههای اروپتا
ایراد کردهام ،در خصوص موضوع اسالم و حقوق بشر یتا استالم و دموکراستی همیشته ایتن را اول
میگویم که مسأله را اینطور طرح نکنید که اسالم با حقتوق بشتر و دموکراستی ستازگار استت یتا
نیست .به نظر من ،این نوع طرح سؤال ره به جایی نمیبرد .مستأله ایتن استت کته آیتا مستلمانان
میخواهند با حقوق بشر زندگی کنند یا نه ،آیا مسلمانان میخواهند با دموکراسی زنتدگی کننتد یتا
نه؟ مسأله این است .وقتی میگویم مسلمانان ،علمای مسلمانان هتم در میتان آنتان هستتند .اگتر
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آنها به این نتیجه برسند که در عصر حاضر بتا حقتوق بشتر و دموکراستی زنتدگیکردن انستانیتر
است ،آن وقت با قرائت جدید از منابع اسالمی اینها را نهتنها متانع مستلمانی نمیشتمرند ،بلکته
مقتضای مسلمانی در این عصر میشمرند .این جور باید دید که آیا میخواهند یا نمیخواهند؟ من
ً
معتقدم ملتهای مسلمان امروزه واقعا میخواهند با حقوق بشر و دموکراسی زنتدگی کننتد منتهتا
موانعی وجود دارد که نمیگذارد .چنانکه گفتم ما بعد از انقالب در ایران متیبینیم در متواردی کته
حکام احساس ضرورت کردهاند و دیدهاند باید تغییر یک حکم شرعی را بخواهنتد و خواستتهاند،
ّ
مسلمات قبلی فقهی را کنار گذاشتهاند .پ بستگی دارد بته اینکته ایتن آقایتان چقتدر احستاس
ضرورت و اضطرار کنند .اگر مسأله این است ،پت بیاییتد بنشتینیم ببینتیم ضترورت و احستاس
ضرورت چیست؟ ضرورت انستانی و اخالقتی در عصتر حاضتر ایجتاب میکنتد حقتوق بشتر و
دموکراسی را یا نه .بیایید این را بحث کنیم نه اینکه این جوری بحث کنیم که چون فالن آیه در قرآن
ً
هست پ نمیتوانیم هیچ کاری کنیم .اگر معنتای ضترورتهای زنتدگی در عصتر حاضتر واقعتا
ً
تحلیل و بررسی شود ،معلوم خواهد شد که مسلمانان حتما باید زندگی با حقوق بشر و دموکراسی
ً
را بخواهند ،چنانکه عمال آن را میخواهند.
زمانه :آیا فقه موجود هم این قابلیت انطباق را داردی

مجتهد شبستری :مسئلۀ مسلمانان این نیست که علم فقه چه قابلیتی را دارد و یا نتدارد مستلمانبودن
به توحید و نبوت وابسته است و به علم فقه وابسته نیست .هیچگاه نمیشود گفت چه دینتی قابلیتت
چه تغییری را دارد و چه دینی قابلیت چه تغییری را ندارد 1.پروتستانتیسم وقتی در اروپا بته وجتود
آمد ،کاتولیکها گفتند این خرو از مسیحیت است و دهتهها بتا آن مبتارزه کردنتد و جن هتای
مذهبی به راه افتاد اما اآلن چطتور؟ اآلن هتیچک دیگتر نمیگویتد کته پروتستانتیستم ختار از
مسیحیت است ،پروتستانتیسم شده نیمی از مسیحیت .در ادیان دیگر هم همینطور استت .ادیتان
تحول پیدا میکنند ،تغییر پیدا میکنند و با اوضاع و احوال خودشان را تطبیق میدهند و اگر با ایتن
اوضاع و احوال خودشان را تطبیق ندهند و آنقدر دگم و بسته باشند کته هتیچ تغییتری را نپذیرنتد
نابود میشوند ،تاریخ این را نشان میدهد .بنابراین اینکه گفتم ایتن ستؤال ،کته فقته ایتن را اجتازه
میدهد یا اجازه نمیدهد ،سؤال صحیحی نیست بستگی دارد ما مسلمانها بخواهیم این کارهتا را
بکنیم یا نخواهیم این کار را بکنیم .بله ،اسالم بر مبنای توحید گذاشته شده است و دیگتر نمیشتود
ً
گفت ما شرک را هم بپذیریم .یا مثال فر کنید مسیحیت براساس این گذاشتته شتده کته عیستی
 .1رک :مقالۀ «دینشناسی در روزگار معاصر» در همین کتاب.
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فرزند خداست .اگر یک مسیحی پیدا شود و بگوید این اصل را نمیخواهم بپذیرم که عیسی فرزند
خداست ،به هیچ معنایی این دیگر مسیحی نمیشود .توحید متا را هتم اگتر کستی بخواهتد منکتر
شود ،دیگر مسلمان نیست و یا نبوت پیامبر اسالم را کستی بخواهتد منکتر شتود ،دیگتر مستلمان
نیست .بنیادهای دین اینگونه است گرچه تفسیرهای متفاوت برمیدارد .اما مستائلی کته مربتوط
میشود به اوضاع و احوال و تغییرات اجتماعی و یا معرفتی و یا ارزشی درجۀ دوم اینها همیشه در
حال تغییر و تحول هستند در طول تاریخ .اینها دیگر به بنیانهای دینی ارتباط پیدا نمیکند اینهتا
همان پیروان ادیان هستند که متناسب با معرفتشان و احتیاجاتشان در آن تغییراتی میدهند.
ً
در برخی از آیات قرآن صراحتا دستور به ِاعمال برخی مجازاتهای خالف حقوق بشر داده شتده استت،
مثل اینکه در مورد عدم تمکین زن در برابر شوهر دستور داده شتده استت کته زن را بزننتد و برختی از
مفسرین سعی میکنند آیات را تأویل و تفسیرهای بهروز کنند تا این تعارضها را برطترف کننتد نظتر
شما سیستی

من نمیگویم این تفسیرها را نکنند ،اما من این راهها را بنیادی نمیبینم این راهها وقتی بته جاهتای
حساس میرسد دیگر به بنبست میرسد .این نوع تفسیرها و تأویلها بتا اصتول علمتی تفستیر و
ً
فهم متن نمیسازد .قبال نظر خودم را در امثال ایتن متورد بته شتما گفتتم .در عصتر حاضتر بایتد
بهصورت بنیادی از کتاب و سنت قرائت جدید بدهیم .زدن زنان هم از همان ستنتهای آن عصتر
بوده و امروزه باید کنار گذاشته شود.
***
پس از انتشار ای گفتوگو در اینترنت ،عدهای ،در نقدد پاسدخ اول ،گفتندد مردر نده اید اسدت کده در فقده اسدالمی همدۀ
انسانهای غیر مسلمان کافر حربی محسوب میشوند و جان و مال آنهدا محتدرم نیسدت ،مردر آنکده جزیده بپردازندد یدا
مسلمان شوند ای خردهگیران به ای نکته توجه نکردند که در فقه اسالمی کدافر حربدی بده کسدی اطدالق میشدود کده بدا
مسلمانان در حدال جند اسدت .اگدر جنردی در کدار نباشدد ،بده صدرف اینکده انسدانی مسدلمان نیسدت ،کدافر حربدی
خ
محسوب نمیشود .مثال در عصر حاضر ،که میان مسلمانان و غیرمسلمانان جنردی وجدود نددارد و معاهددات بی المللدی
خ
حاکم است ،هیچ فقیه طراز اول فتوا نمیدهد که مثال اروپاییان ،که با مسدلمانان جند نمیکنندد ،کدافر حربدی هسدتند و
جان و مال آنها محترم نیست.
البته مقتضای حکم ارتداد در فقه اسالمی ای است که اگر ارتداد اتفاق بیفتد ،حرمت جان مر ّتد از میان میرود .به نظر مد
خ
نمیشود از ای حکم فقهی دفاع کرد و قطعا باید آن را کنار گذاشدت .اید فتواسدت و هدر فتدوایی را میتدوان بدا اسدتدالل
مخالف کنار گذاشت.
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درعی حال میتوان گفت قطع نظر از حادثۀ ارتداد ،که ممک است اتفاق بیفتد ،و قطع نظر از حالدت جنردی ،کده ممکد
است میان مسلمانان و غیر مسلمانان اتفاق پیش آید ،جان و مال هر انسان در فقده اسدالمی محتدرم شدمرده شدده اسدت و
فقها نرفتهاند که جان و مال ایشان محترم نیست مرر اینکه مسلمان باشند ،بلکه گفتهاندد جدان و مدال هدر انسدان محتدرم
است مرر اینکه کسی کافر حربی یا مر ّتد شود.

زندگی بهمثابۀ زیسنت

1

نراه اندیشمند ،از زندگی تنها زندگی را خواست و از مجموعۀ تنیدهشده د بیشتر نظری د پیرامون حیدات و شدناخت آن تنهدا
به اصل زیست و زندگی نظرداشت چرونه میسر است پاسخ به ای ساال دشوار اسدت ،ولدی نده نداممک  .ازآنرو کده ،در
عبور از سداحتهایی شدناخته و نشدناخته ،چهدرهای از زنددگی ظداهر میشدود کده «محد » اسدت و در گدذر از همدۀ
ساحتها ،در پایان ،در جایی که انسان و زندگی به هم میرسند و مفاهیم و قضایا میان انسان و زندگی او حایدل نمیشدود،
بیتردید میتوان به روحی از زندگی دست یافت که در ذات آدمی نهفته استن در عقل او نفس میکشد ،در قلدب او میتپدد
و در وجودش قامت برمیکشد.
اینجاست که میتوان به ای انراره اندیشید که زندگی درون آدمی است و انسان برون زندگی .سخ بر سر ای نیست که آیدا
ای موضوع واقعیت دارد یا عاری از واقعیت است! سخ بر سر ای است که چهسان میتوان به ای درک یا بداور از زنددگی
دست یافت
در گفتوگویی که با استاد مجتهد شبستری صورت گرفته اسدت ،حدالوهوای زنددگی بدیش از حدالوهوای گفدتوگو بدر
موضوع سایه افکنده است .در ای روایت ،سخ از زندگی مح است ،زنددگی منقطدع از لفدظ و حداالت .و بده عبدارت
بهتر ،زندگی وجودی و زندگی بهمثابدۀ زیسدت  .باشدد کده اید گفدتوگو در میدان اید مجموعده پاسدخگوی آن دسدته از
پرسشهای اهل پرسش باشد که به اعماق میاندیشند و کنه زندگی را میجویند.

 .1گفتوگوی کریم فیضی با مجتهد شبستری؛ منبع :زندگی و بدس ،جلتد ،3انتشتارات اطالعتات9288 ،؛ تتاریخ نشتر
اینترنتی 19 :آذر .1179
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چه در زندگی ناظر به اعماق و معطوف به هویت و حقیقت الزامی به قالبیاندیشیدن وجود ندارد .کوشش نمیشود زنددگی
از آینۀ کلمات نرریسته شود .از سن ریزههای کلمات و واژهها استخراج نمیشود ،بلکده بده گوندهای رهدا و درعی حدال
عاقالنه و هوشمندانه به خود زندگی واگذاشته میشود و سیالن ذاتی و حضوری آن در ذه و موجودیت انسان.
کسانی که از ای منظر به زندگی مینررند ،بیآنکه خود را ملزم به چارچوبی خاص در باب اندیشۀ زنددگی و اندیشدیدن بده
زندگی بنمایاند ،تفسیری از زندگی ارائه میدهند که نخستی صفت آن «رهایی» و «اطالق» است و جالدب اینکده قابلیدت
تغییر و دگرگونی در دورههای گوناگون عمر را داراست.

موضوع صحبت ما زندگی است و من میخواهم سؤالهایی را مطرح کنم و از شما جواب بگیرم.

مجتهد شبستری :الزمۀ این امر آن است که اول سؤال را یک بار برای من بخوانید.
سؤال بحث زندگی ،بهصورت کلی ،بهصورت زیر است :تعریف زنتدگی سیستتی معنتای زنتدگی در
سیستی

این دو سؤال با هم فرق دارند؟
فرقشان در این است که ممکن است کسی زندگی را تعریف کند و قائل به معناداری زندگی نباشتد یتا
برعکس ،ممکن است کسی زندگی را تعریف کند یا نتواند تعریف کند ،ولی آن را معنادار بداند.

این مسأله قابل بحث است .حاال شما سؤاالت بعدی را مطرح بفرمایید تا صحبت کنیم.
سؤالهای بعدی بیشتر به نسبت زندگی با قضایا و مسائل برمیگردد از قبیل:
 زیبایی زندگی در سیستی میان زندگی و هنر سه نسبتی وجود داردی مهمترین مسئلۀ زندگی سیستی میان زبان و زندگی سه رابطهای وجود داردی -سه هدفی برای زندگی میتوان در نظر گرفتی و...

اجازه بدهید در همین ابتدا این نکته را بیتان کتنم کته ،بته نظتر متن ،در بتاب زنتدگی نمیتتوان بتا
«چیست؟ چیست؟» بحث کرد .از طرف دیگر ،بهصورت تفصیلی هتم نمیتتوان بته مستائلی کته
مطرح کردید پاسخ داد .بنابراین مطالبی را که به نظرم میرسد به شما میگویم.
حقیقت این است که من زندگی را میزیم .زندگی برای من ،خودبهخود حاصل نیست .من زنتدگی
را میزیم ،مثل کسی که شنا میکند و احساس میکند که شنا میکند و هرگاه شنا نکنتد ،متوقت
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است .تجربۀ من از زندگیکردن مثل تجربۀ کسی استت کته بته آب افتتاده استت و شتنا میکنتد.
بنابراین ،هیچ تعریفی از زندگی به دست نمیدهم؛ نه تعری علمی نه تعری فلسفی .زنتدگیکردن
تجربۀ من است و من زندگی را میزیم و هروقت که نزیم ،بسیار کسل میشوم و احساس متیکنم
همهچیز بی معناست ،اما وقتی میزیم ،میزیم.
بههرحال ،شما ناگزیر از بیان معنایی از زندگی هستید .بنابراین ،میختواهم بتدانم کته در بتاب معنتای
زندگی سه میگوییدی

در باب «معنا» که شما به دنبال آن هستید ،باید بگویم من در خار از زندگی معنتایی جستتوجو
نمیکنم .من به همین شکل که میزیم ،این زیستن برای متن معنتا دارد و معنتای زنتدگی متن در
همین زیستن من است و چون احساس میکنم که زیستن من مثتل شتناکردن در یتک بیکتران و
اقیانوسی بیکران است ،زیستن من پیرامون الزم دارد ،مثتل آب کته بترای شتناکردن الزم استت.
بنابراین تجربه میکنم که تنها نمیزیم ،بلکه میزیم با جهان.
در اینجا باید روشن شود که مراد شما از جهان چیست؟ و زیستن با جهان چگونه زیستنی است؟
جهان بسیار گسترده است و برای ما معلوم نیست که افق جهان کجاست! به نظر من ،افق جهتان
نهایت ندارد .مفهوم این سخن آن نیست که یک هستی الیتناهی را از اول تصور میکنم ،بلکته بته
این معناست که مرتب افقهایی جدید کش میشود .وقتی افقهای جدید کش میشود ،تجربۀ
من ،از جهانی که با آن میزیم ،این خواهد بود که زندگی یک افق نامحدود دارد و شما هتر انتدازه
بروید افق همهنان باز میشود .وقتی شخصی وارد یک دریا میشود ،در ابتدا ،دریا یک افق دارد
که به فر دو کیلومتر آن طرفتر است .ولی وقتی میرود به وسط دریا میرسد ،میبیند بیکران
است .به هر سو که نگاه میکند آب مییابد .تجربۀ زندگی چنین تجربتهای استت و چتون چنتین
است ،من تنها نمیزیم بلکه بتا یتک پیرامتون در محتیط نامحتدود از نظتر افتق متیزیم .زنتدگی
معنابخش است ،چون معنا در جایی بسته میشود – و به وجود نمیآید و پوچی حاصتل میشتود –
که انسان به بنبست برسد ،ولی من به بنبست نمیرسم .به نظرم این حرفهای من ناظر بته چنتد
سؤال اول شماست.
جوابهایی که شما میدهید برای من جال است از این جهت کته نتوعی پتویش ذهنتی دارد و حتتی
میتواند نوعی فلسفیدن نیز محسوب شود.
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مجتهد شبستری :ولی من نمیخواهم بفلسفم .من حتی وقتی میخواهم با شما حترف بتزنم ،بتاز
میخواهم بزیم.
سؤال همین است که مراد شما از «میخواهم بزیم» سیستی وقتی میگویید «میخواهم بزیم» ،یعنتی
سهی میخواهید سه کار کنیدی

زیستن ،زیستن است .کار نیست.
آیا مراد شما تعقل زندگی یا تعامل با زندگی استی

خود زیستتن دارم .زیستتن تعقتل و تعامتل بتا زنتدگی
نه .زیستن ،زیستن است .من تجربهای از ِ
نیست .اینها میتواند تشعشعات زیستن باشد ،یا چگونگیهتای زیستتن و یتا متعقالنته زیستتن
باشد و یا با احساسات زیستن ،ولی زیستن هیچکدام از این موارد نیست.
آیا زیستن شما هستن و بودن استی

شکال بودن این است که از آن یک چیز مکانیکی فهمیده میشود .مقصود این نیست کته چیتزی
ِا ِ
هست .بودن ،شدن است .یعنی بخواهی که بشوی .خود را بگردانی و بشوی.
شما درواقع زندگی را ارادی و خودخواسته میدانید؛ یعنی زندگی که من آن را بخواهم ،زندگی من است.

نه ،من برای زندگی تعری نمیدهم .شما به سراغ تعری زندگی رفتید.
مقصودم این است که از گفتار شما این مسأله را برداشت میکنم.

نه ،شما این را برداشت نکنید! این تعری و حتد استت ،درحالیکته متن از حتد فترار متیکنم .متن
میزیم.
یعنی آیا زندگی را تعریفناپذیر میدانیدی

من زندگی را زیستنی میدانم ،نه تعری کردنی.
قابل فهم سهی آیا زندگی ،از نظر شما ،قابل فهم استی
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بله ،زیستن من برای من قابل فهم است و من همانگونه که میزیم میفهمم که چگونته متیزیم.
زندگی «آکت» است ،مثل خوردن که میدانم میخورم و وقتتی میخنتدم ،متیفهمم چته کتاری
انجام میدهم .یا وقتی به کسی محبت میورزم ،میدانم که چه کار میکنم.
پس شما زندگی را مالزم با فهم و دانستهها میدانید .درست استی

نه .مالزم نیست ،ولی به یک معنا ،به یک معنا ،فقط شاید بتوان گفت کته زنتدگی عتین فهمیتدن
است .زندگی من همان لحظهبهلحظه فهمیدن من است ،منتها نه فهمیتدنی کته یتک ابتوه و یتک
سوژه و یک عین و یک ذهن دارد .نه این مراد من نیست .مراد من همیشه خود را طراحیکتردن و
آن طراحی را همیشه تجربهکردن است که همان «فهم» است .زندگی عینی و ذهنی نیست تا یتک
عینی را بفهمیم.
اگر عینی و ذهنی نیست ،آیا فهم وجودی استی

بله ،فهم وجودی و طرح وجودی است .زندگی همیشه طرح دارد و طرح است.
نگاه جدیدی را مطرح میکنید .میخواهم بدانم شما از سه زمانی به این نگاه رسیدهایدی

من ،از دوران جوانی ،هروقت که میخواستند چیزی را تعری کننتد و حتد ارائته بدهنتد ،احستاس
میکردم قبول آن برای من سخت است و مثل این است که مترا متوقت میکنتد« .ایتن استت ،ایتن
است»ها را میخواندیم و قبول هم میکردیم ،ولی من احستاس میکتردم نستبتبه آن چیزهتایی کته
میختتوانم عاصتتی هستتتم .ایتتن موجتتب میشتتد همیشتته نستتبتبه محتتیط و پیرامتتون تعری شتتده،
ً
انسانهای تعری شده و سیاستهای تعری شده و هرچیز تعری شدۀ دیگتر اساستا چتالش داشتته
باشم.
دربارۀ همهچیز چنین بودم .ازاینرو ،بیقراری خاصی در زندگی من بوده استت کته منشتأ آن ایتن
بوده که خطها و دیوارهتا اذیتتم میکردنتد .همتواره میخواستتم خطهتا را از میتان بتردارم .ایتن
خالصهترین چیزی است که در این زمینه میتوانم بگویم .منتها حوادث مختلت پتیش میآمتد و
آدم فکر میکرد بهمان تعری نه ،فالن تعری  ،فالن تعری نه ،پ فالن تعری  .ولی اآلن شتاید
ً
بیست سال است که دیگر اصال به دنبال تعری ها نمیروم.
دیدگاه شما دربارۀ زبان و زندگی سیستی
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حقیقت این است که بدون زبان نمیتوان زندگی کرد .ما نمیتوانیم بدون زبان زنتدگی کنتیم .زبتان
عبارت است از اظهار انسان ،خودر را .انسان با زبان خودر را اظهار میکند .الزم هتم نیستت
که بنویسد یا بگوید .انسان میتواند در درون خودر را اظهار کند .بنتابراین ،انستان بتدون زبتان
نمیتواند زندگی کند .زبان تجلی زندگی آدم است .بنابراین ،نقش زبان در زندگی خیلی مهم است.
دربارۀ دین و زندگی سه فکر میکنیدی

دین همیشه ممکن است وجود داشته باشتد .بنتابراین ،اگتر منظتور از دیتن عقایتد تعری شتده و
دستورات تعری شده باشد که انسانها با آن زنتدگی کننتد ،متن ایتن را متناستب بتا آدمهتایی کته
عصیانهایی در درون آنها وجود دارد نمیببینم .اما اگر از ایمان حرف بزنید ،متن قبتول متیکنم.
ایمان زیسته است .من بدون ایمان نمیزیم .منتها تلقیهای مختلفتی از ایمتان وجتود دارد.
ایمان ِ
من این را مکرر گفتهام که با ایمانزیستن من؛ یعنی زیستن من در یک طلب دائمتی .در مصتاحبۀ
«قرائت نبوی» هم این را گفتم که من در یک طلب دائمی میزیم و مرتب میخواهم افقهتا بترای
من باز شود و دلم نگران یک واقعیت نامتناهی است .این زیستن است و نمیتوانم بدون آن بزیم.
اگر از شما بپرسم که زندگی را سه دیدید نه سیزی کته اآلن میزییتد ،بلکته آنچته دیدیتد ،سته جتوابی
میدهیدی

البته انسان زمانی میتواند به این سؤال پاسخ بدهد که بخواهد بمیرد؛ زمانی که پروندۀ زندگی بسته
میشود ،ولی اگر بخواهم به زندگیام تا حتاال جتواب بتدهم ،میگتویم :همتۀ زنتدگی کش شتدن
افقهای پوشیده و ناپیداست .این چیزی است که من دیدم.
آن وقت مهمترین مسئلۀ زندگی از نظر شخص آقای محمد مجتهتد شبستتری ،بتا ایتن زیستتنی کته
میگوید ،سه مسألهای استی

از آنجا که تعریفی که من از زندگی برای شما کردم مثل شناکردن است ،مهمترین مسئلۀ زندگی این
است که من خوب شنا کنم؛ یعنی بتوانم خوب بزیم .خوب بزیم نه به این معنا کته بته یتک هتدف
ً
خوب برسم ،بلکه اساسا خوب بزیم ،چون هتم میتتوان همتواره بتا درگیتری و نتزاع بتا ایتن و آن
زیست ،هم میتوان به این صورت زیست که سر انسان به جایی برخورد کنتد و خونآلتود شتود و
دوباره برخیزد زخمش را ببندد و دوباره حرکت کند کته ایتن البتته توفیتق الزم دارد و هتم میتتوان
نوعی زیست که انسان احساس کند در حال کش کردن افقهای خوب است ،نه افقهای بد.
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زندگی هم رنج دارد هم شادی دارد .ابعاد رنجآلود زندگی که کش میشود میبینیم افق است ،ولی
افقهایی رنجآلود .ابعاد شادیآور و شع انگیز زندگی نیز وجود دارد که آنها هم افقهایی پوشتیده
است و مورد کش قرار میگیرد .انسان باید بداند چگونه شنا کند تا افقهای شتادیآور را کشت
کند .مهمترین مسئلۀ زندگی برای من این است.
آیا احساس میکنید که خوب شنا کردهایدی

نه خیلی ،نه ،خیلی نه.
اگر زندگیتان به سه صورتی بود ،احساس میکردید که در دریای زندگی خوب شنا کردهایدی

نمیتوانم بگویم اگر چنین بود ،خوب میشد .برای اینکته اینهتا فرضتیات و تختیالت استت کته
بگوییم اگر چنان میشد ،یا کار چنین میشد!
کار را کاشتند چیزی در نیامد ،ولی از یک چیز احساس رضایت میکنم .وقتی میگتویم ختوب
ً
شنا نکردهام ،الزاما به معنای عدم رضایت از زندگیام نیست .از یک چیز احساس رضایت متیکنم
و آن این است که ،چون چنین فکر میکنم ،خیلی از چیزها ،که فکرکردن به آنها دیگران را اذیتت
میکند ،مرا اذیت نمیکند.
آیا از خود این مسأله راضی هستیدی

ً
بله ،از این راضیام .خیلی راحت میتوانم خیلی چیزها را ،که معموال دستوپای آدم را میبنتدد و
آزادی درونی را از انسان سلب میکند ،کنار بگذارم .این دلیل بر آن است که اینگونه میزیم؛ یعنی
اگر این چنین نبود ،در ورطۀ تعری ها میماندم .تعری ها بستیار دستتوپاگیرند .اگتر بته چنت
تعری ها افتاده بودم ،آزارم میدادند کما اینکه مدتها آزارم دادند ،ولی اآلن چتون آزارم نمیدهنتد،
ً
راضیام ،اما این خود الزاما به این معنا نیست که بگویم :خوب شنا کردهام.

زندگی شما وقتی از بیرون نگاه میکنیم ،یک زندگی شگفتانگیز استت؛ برخاستتن از یتک ختانوادۀ
سرشناس مذهبی در آذربایجان ،پیوستن به نسل نخبههای جوان قم ،و بعد رفتن به غرب و آشتنایی بتا
تمدن غرب و بعد ارائۀ غری ترین تفسیرها در باب مستائل .بیتردیتد ،پشتتوانۀ ایتن دگردیستیها و یتا
دیگرگونبودنها زندگی شماست .آیا احساس میکردید که سه میکنید یا اینکه در زنتدگی ستوق داده
میشدید و بهاصطالح ُهل داده میشدیدی میخواهم بپرستم آیتا همتۀ ایتن اتفاقهتا ارادی بتود یتا غیتر
ارادیی آیا خودتان میخواستید سنین شود یا خودبهخود سنین شدی
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آیا شما آن چیزی را که من گفتم منافی با زندگی من میبینید یا پشتوانۀ آن میدانید؟
بیان خودتان این است که منافات نیست و پشتوانه است.

بله ،من منافات نمیبینم.
سؤال من درواقع این است که این همه ارادی بوده است یا غیر ارادیی

نمیدانم آیا اسم این را میتوان ارادی گذاشت یا نه! ولی واقعیت این است که یک عصتیان در متن
بود .در همان دوران قم ،بسیار عالقه داشتم به خار بروم و بببیتنم جهتان جدیتد چگونته استت!
حتی با بعضی از استادها هم بحثهایی داشتم ،چون چیزهایی میگفتند که من نمیپذیرفتم« .این
است و جز این نیست» برای من بسیار سخت و دشوار بتود .از همتان زنتدگی طلبگتی ،پتذیرفتن
بعضی از هیبتها برای من دشوار بود.
بنابراین ،نوعی عصیان در من بود که ریشه در کودکیام داشت .من در کودکی در خانته نیتز چنتین
بودم؛ یعنی عاصی بودم .این هست و همین عصیان مرا به خیلی از چیزهتا ستوق داده استت .اگتر
بتوان این موضوع را ارادی خواند ،کار من هم ارادی خواهد بود ،اما نمیدانم تا چه حد میتوان ایتن
موضوع را ارادی دانست.
خاطرم هست که ،در ایام قم ،پیرمردی روحانی بود که خیلی به من لط داشت .او به متن حجتره
داده بود .از محترمین بود و همدیگر را زیاد میدیدیم .او مرد کهنسال و خوبی بود .شنیده بود کته
من میخواهم به خار بروم .وقتی در خیابان به همدیگر رسیدیم ،من به ایشان سالم کتردم ،ولتی
دیدم او قیافهار عو شد .گفت :آقا میرزا! او همیشه مرا «میرزا» صدا میکرد .آقا میرزا ،اهتل
علم به کربال و مکه میرود ،شما میخواهید به آلمان بروید؟ گفتم آقا ،من میخواهم به مستجدی
بروم که مرحوم بروجردی در آنجا بنا کرده است و ...مقداری توضیح دادم کته میختواهم بتروم در
آنجا کار دینی انجام بدهم ،تا او مقداری آرام گرفت.
منظورم این است که نگاه من از اوایل متفاوت بود و همین مرا وادار میکرد از پوستهای که همتواره
دیتدن کشتورهای
بود بیرون بروم و از افقی دیگر ستر بکشتم .ایتن سرکشتیدن و از طترف دیگترِ ،
مختل و فرهن های مختل و ادیان مختل بههرحال باعث شد کته اینگونته فکتر کتنم ،ولتی
اصل موضوع همان عصیان بود .بقیهار دیگر در اختیار من نبود.
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آیا سیزی بود که این عصیان را تشدید کندی به عبارت دیگر ،آیا به سیتزی برختورد کردیتد کته بته ایتن
عصیان حالت فوران ببخشدی

یک حادثه رفتنم از ایران بود که رفتم دیدم همهچیز بهکلی متفتاوت استت .فهمیتدم جهتان هرگتز
محدود نیست .این را لم کردم که جهانهای انسانی محدود نیست .این مستأله در متن بستیار
مؤثر بود .با آمدن به ایران و پیوستن به مسائل سیاسی و چیزی کته فکتر میکتردیم اتفتاق خواهتد
دیدن اینکه نمیشود و اتفاق نمیافتد ،فهمیدم تعری ها و پیشبینیهتا بتا واقعیتت تطبیتق
افتاد و ِ
نمیکند .واقعیتها بسیار وحشیتر از آن هستند که ما فکر میکنیم و گمان میکنیم میتوان مهتار
کرد .واقعیت وحشی است .مقصود از واقعیت ،هر نتوع واقعیتتی استت؛ واقعیتهتای سیاستی،
اقتصادی و اجتماعی .این مسأله نیز در نگاه من دخیتل بتود .در کنتار ایتن عوامتل ،چنتد حادثتۀ
شخصی نیز در زندگی من پیش آمد که بسیار برایم غیر مترقبه بود.
آیا میتوانم بپرسم سه حادثهای غیر مترقبهتر از همۀ حوادث بودی

حادثۀ تصادفی که باعث شد دختر جوان هجدهسالهام ،که بسیار به او عالقهمند بودم ،فوت شتود.
این حادثه ،ازلحاظ روحی ،مرا بسیار تکان داد و باعث شد این تجربه را به دست بیاورم که مسائل
عاطفی تا چه حد ناپایدار است.
این اتفاقها ،هر بار که روی داده است ،میتوانم بگویم هر بار تلنگری به من زده استت .آن حادثته
در سال  9212روی داد .بههرحال ،حوادث ریز و درشت دارد ،ولی بههرحال هست.
مجتهد شبستری غرب را دید ،ولی عصیان او عصیان دیوانهوار نبود ،سون کسانی را میشناستیم کته
غرب را دیدند ،منکر شرق شدند .شما اینگونه نبودهاید و در یک سارسوب منطقتی حرکتت کردهایتد.
نظر من است .ممکن است شما بگویید من سارسوبپذیر نیستم .سؤال من این استت کته زنتدگی
این ِ
ً
غربی را سگونه دیدیدی و اساسا سه تفاوتی میان زندگی غربی و زندگی شرقی وجود داردی

تفاوتی که به آن اشاره میکنید معتقدم در میان زندگی شرق و غرب وجود دارد .غرب آنگونه که ما
فکر میکردیم نیست .به این معنا که در اینجا انسانها به گردن همدیگر ستوار میشتوند و همته از
برخی از چهرهها یا جریانها یا شخصتیتها تبعیتت میکننتد ،ولتی در غترب متا ایتن را دیتدیم کته
ماشینها ،ماشین به معنای اعم کلمه ،و صنعت سوار آدمهاست و به این طترف و آن طترف میکشتد
برعک ِ اینجا که آدمها سوار همدیگرند .بنابراین ،دیدم اینجا یک عیب دارد و آنجا یک عیب دیگر.
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این مسأله از نظر انسانی برای من خیلی مهم بود ،چون همیشته دوستت دارم انستانی آزاد باشتم و
انسان باید آزاد باشد .این از نظر انسانی برای من مهم بود که دیدم ،در غرب ،صتنعت آزادی مترا از
من میگیرد .حتی آن نظم فوقالعادهای که در آنجا هست ،بتهنوعی ،آزادی را میگیترد .انستان تتا
حدی نظمبردار است نه بیش از حد؛ بنابراین ،به این نتیجه رسیدم که هم زنتدگی شترقی نواقصتی
دارد و هم زندگی غربی دارای نواقص است.
ازاینرو ،چشمبسته شیفته نشدم .دیدم هم در آنجا و هم در اینجا نقص وجود دارد و زندگی انستان
گویی بههرحال ،هم در شرق و هم در غرب ،بدون نواقص نیست.
خب وقتی چنین است ،رهاکردن شرق یعنی چه!؟ اینکه کشورم و وطنم برایم معنتا نداشتته باشتد
یعنی چه!؟ دینم برایم ارزر نداشته باشد یعنی چه!؟ من در دین خودم نقص پیدا نکتردم .بنتابراین،
عامل این مسأله هم تربیتی بود کته در گذشتته و در
بر دین و اصول انسانی زندگی باقی ماندم .یک ِ
خانواده پیدا کرده بودم.
تربیت سختی روی متا
من در یک خانوادۀ اصیل و مذهبی در تبریز به دنیا آمدهام .درست است که ِ
ِاعمال میشد ،اما پدر من و بستگان من انسانهای باورمنتدی بودنتد .از ایتن لحتاظ ،متا ریشته
داشتیم و بنیانمان سفت بسته شده بود .مقصودم این است که باورهای متا بستیار استتوار بتود .بتا
اینکه به رورهای تربیتی آن دوره انتقاد دارم ،ولی این حسن را داشت کته همیشته احستاس کتنم
ریشه محکم است.
ممکن است تعبیر را عو کنم ،یا چیزی را نقد کنم و یا از متنی تفسیر جدید بدهم ،ولی احساس
میکنم در درون من چیزی است که سعی میکند چیزی بهتر را پیدا کند ،نه اینکه بالکل چیزهایی
را کنار بگذارم و راحت شوم.
زیبایی زندگی را در سه دیدیدی

دن بتا
زندگی انسان زمانی زیبا میشود که با زندگیهای زیبا بتوانتد رابطته برقترار کنتد .زنتدگیکر ِ
خوبها میتواند زندگی را زیبا کند .با زیبا زندگیکردنهاست که زیبتایی زنتدگی ظتاهر میشتود.
زندگی هم میتواند زشت باشد و هم میتواند شتکفتن باشتد .شتکفتن همیشته در صتورتی اتفتاق
میافتد که چیزی انسان را به شکفتن بکشاند .دلیل اینکه زیبایان انسان را به شتکفتن میکشتانند
این است که زیبایی را در وجود آدمی شکوفا میکنند .اگر ما بتا جهتان زشتت حشرونشتر داشتته
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باشیم ،زشتی در زندگیمان رسوب میکند .اگر انسان به آدمهایی برخورد کند که بتهلحاظ انستانی
زیبا هستند ،زیبایی زندگی را لم میکند .من گاهی به این نوع انسانها برخورد کردهام.
آیا از این نوع انسانها میتوانید کسی را نام ببریدی

یکی از این نوع انسانها مرحوم [عالمه] طباطبایی بود.
این را در حالی میگویید که ایشان را در هرمنوتیک ،کتاب و سنت نقد کردهایدی

من مرحوم طباطبایی را نقد نکردهام .یکی از نظرهای ایشان را نقتد کتردهام .ایشتان انستان بزرگتی
بود .اآلن که به ایشان فکر میکنم میبینم در او این حالت بتود کته آدم در ارتبتاط بتا او ارتقتا پیتدا
میکرد .کسی که انسان از جهت ارتباطداشتن با او ارتقا پیدا میکرد مرحوم طباطبایی بود .او ارتقا
میبخشید .گاهی انسان اشخاصی را میبیند که معنایی از معانی شکفتن در آنها وجود دارد.
آیا میتوان زندگی را به زندگی قدیم و جدید تقسیم کردی

ً
اوال جامعهها فرق میکند .بستگی دارد که شما از کدام جامعه صحبت کنید .ولتی بتهطور کلتی،
میتوان گفت که با پیدایش آن چیزی که اسم آن مدرنیته است یک اتفاق مهم افتاده و آن این استت
ً
که افقهای زندگی ،که قبال از آن صحبت کردیم ،بسیار گستردهتر شده است؛ یعنی زنتدگی انستان
بسیار گستردهتر از آن شده است که پانصد سال پیش تصور آن میرفت .به این معنا که زندگی قدیم
ابعادی محدود داشتته ولتی زنتدگی پت از مدرنیتته ،در جامعتههایی کته متدرن شتدهاند ،ابعتاد
گستردهای به خود گرفته است و افقهایش خیلی بازتر شده است؛ در هر دو جنبتۀ زشتت و زیبتا.
هم افقهای زشت وسیع شده است هم افقهای ز یبا وسعت یافته است.
نظر شتما
در راستای این بیان ،عدهای معتقدند به تهران قبل از سال 3180ش میتوان گفت تهران قدیم! ِ
دربارۀ تحوالت زندگی خود ما و ایرانیها سیستی

کالف سردرگم است .هیچ اسمی جز سرگردانی و سردرگمی روی برخی از زندگیها
زندگی ما یک ِ
نمیتوان گذاشت! ما بهلحاظ زندگی از وضع خوبی برخوردار نیستیم .زنتدگیمان نته هنتوز نظتم و
نظام جدید را یافته است نه قوام سابق باقی مانده است .ما در یک دوران گذار به سر میبتریم کته
رنج و سردرگمی آن بسیار زیاد است .نمیدانم از درون این زندگی چهچیزی ختار خواهتد شتد!
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گاهی به این موضوع فکر کردهام ،ولتی نمتیدانم؛ چتون حتوادث آینتده قابتل پیشبینتی نیستت و
نمیدانم چه خواهد شد.
دربارۀ سختشدن زندگی سه فکر میکنیدی

قبول دارم که زندگی سخت شده است .کسی که دوچرخهسواری میکند ،تکلی او روشن استت
در جادهای محدود میخواهد با یک وسیلۀ ساده و ابتدایی حرکت کند .کار این شتخص نستبتبه
کسی که با االغ میرفت و میآمد کمی پیهیدهتر است ،ولی بتاز ستاده استت و میدانتد بته کجتا
میرود و درد و رنجش کمتر است .اما یک وقت کسی در یک اتوبان شلوغ اتتومبیلی را برمتیدارد
کار این شخص بسیار سخت است .مرتب باید خودر را کنترل کنتد و مرتتب در
و به راه میافتدِ .
معر فشار عصبی است .باید مراقب باشد که به کسی نزنتد و کستی نیتز بته او نزنتد و هتزاران
مستتئلۀ دیگتتر ،از قبیتتل آلتتودگی صتتوتی و دود و چتتراغ قرمتتز و پیتتادهرو و ...بتنآرمتتهها و
آسمانخرارها و دیکتاتورها و....
زندگی ما چنین شده است.
زندگی ،در جهان پیشرفته ،از سیصد سال قبل دارای چتارچوبی استت کته استم آن تمتدن جدیتد
است ،با همۀ نواقصی که دارد .همۀ کسانی که در درون آن نظامهتا زنتدگی میکننتد میداننتد کته
قواعد آن زندگی چیست ،با همۀ بدیهایی که ممکن است داشته باشد.
ً
مسأله و ِاشکال مهم اینجاست که زندگی ما اساسا قواعد ندارد؛ صبح میآییم بیرون تا ببینتیم چته
میشود .فردا انشاءالله بهتر میشود! آیا غیر از این استت؟ قواعتد وجتود نتدارد .کستانی کته در
بیرون از نظام شهری در جایی دور و با روابطی اندک زندگی میکنند ممکن استت راحتت زنتدگی
کنند ،ولی کسانی که در شهر زندگی میکنند میخواهند در جامعته ،دانشتگاه ،بتازار و اقتصتاد و
سیاست باشند ،زندگیشان تابع قاعدهای است که میگویند :یتا میبتری یتا میبتازی .بته همتین
ً
جهت است که میگویند :خواهی نشوی رسوا ،همرن جماعت شو! تقریبا از این منطتق پیتروی
میشود.
ً
در تاریخی که پشت سرگذاشتهایم ،عمدتا دو تلقی بر پیشانی تاریخ و فرهنگ ما نقتش بستته و حتک
شده است؛ تلقی موالنایی و تلقی خیامی یا تلقی ضابطهمند و تلقی رها .به نظر شتما ،کتدام از ایتن دو
تلقی به ذات زندگی نزدیکتر استی شما کدامیک از این دو شخصیت را صاح ِ تلقی رها میدانیدی
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من خیام را رها میدانم .البته گفتم زندگی یک تعری ندارد.
مقصودم این است که کدامیک از این دو به زندگیکردن نزدیکتر استی

این هر دو زندگیکردن است .دو نوع زندگیکردن است .مثال میزنم .یکی در آب دریا شنا میکنتد
و تجربهار از شناکردن در آب این است که همواره آبها را کنار میزند .یکتی دیگتر ،تجربتهار
این است که با آبها هماغور میشود .موالنا از کسانی استت کته همتواره بتا آبهتا همآغتور
ً
میشود .شاید خیام از آن دسته انسانها باشد که دائما میکوشد آبها را کنار و کنارتر بزند ،وگرنته
هر دو شناکردن است و هر دو زندگیکردن محسوب میشود .من سخت دلم میخواهد که انسان،
در زندگی ،با چیزی هماغور شود.
پس تلقی موالنایی را بیش از تلقی خیامی قبول دارید.

سعی میکنم این نوع را بیشتر تمرین کنم.
خوب است برای حسن ختام یک بیت شعر بخوانید!

من متأسفانه زیاد شعر بلد نیستم ،ولی بعضی شعرها هست که تحت تتأثیر آنهتا هستتم ،ازجملته
شعری است که آن را برای شما میخوانم .شعر موالناست که میگوید:
این همه بیقراریت از طلب قرار توست

طالتب بتیقترار شتتو تا کته قترار آیدت
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اقرتاح دربارۀ مباین اجتهاد

1

نظریههای فلسفی ،کالمی و علمی با استنباط احکتام فقهتی سته ارتبتاطی داردی سته علتومی بترای
اجتهاد الزم استی

گرجی :این سؤال درحقیقت خود دو سؤال است )9 :ارتباط نظریات در ایتن علتوم بتا استتنباط؛
 )3علومی که باید مجتهد بداند .سؤال اول ،قدری مجمل است .اگر مقصود این است که آیا ایتن
علوم هم مانند علم اصول در رابطۀ مستقیم با علم فقه هستند ،پاستخ ایتن استت کته خیتر ،بتدون
دانستن علم اصول و نحوۀ استنباط احکام فقهی غیر ممکن است ،اما این علوم اینگونته نیستتند.
ً
درعینحال ،در برخی از مسائل فقهی دانستن بعضی از این علتوم تتا حتدی الزم استت .متثال در
برخی از مسائل وصایا و مواریث فیالجمله ریاضیات الزم است .در برخی از مسائل تقستیم متال
ً
مشترک فیالجمله ریاضیات و احیانا هندسه الزم است .در معرفت قبلته فتیالجملته هیئتت الزم
است .در مورد عدم جواز تقلید در مسئلۀ تقلید آ گاهی از بطالن دور الزم است که مسألهای استت
فلسفی .همهنین در مورد عدم حجیتخبر واحد در مسئلۀ حجیت خبر واحتد و نظیتر آن (البتته
این مسائل اصولیاند نه فقهی) و در مسئلۀ حجیت ظهور ،آ گاهی از حجیتت کتتاب و ستنت کته
 .1آنهه در پی میآید بخشی از پاسخهای شش تن از دانشوران به پرسشهای مجلۀ نقد و نظدر استت :ابوالقاستم گرجتی،
ناصر کاتوزیان ،سیدکاظم حائری ،محمدحسن مرعشی ،محمدهادی معرفت ،محمد مجتهد شبستری .منبع :مجلتۀ نقدد
و نظر ،شمارۀ اول ،زمستان .9212

 | 413نقد بنیادهای فقه و کالم

مسألهای است کالمی .هکذا در مسئلۀ حجیت خبر واحد (اینها هم اصولیاند نته فقهتی) و اگتر
مقصود این است که آیا کسی که به عقاید صحیحی که بر مسائل مختل علتوم مختلت  ،ازجملته
فلسفه و کالم مبتنی است معتقد نباشد ،میتواند اجتهاد صحیح داشته باشد؟ پاسخ این استت کته
بلی میتواند ،بلکه برای خود استنباطکننده حجت هم میتواند باشد؛ بته شترط اینکته بتر قواعتد
ً
صحیح استنباط مبتنی باشد .مثال از نصوص و ظواهر کتاب و سنت استفاده کنتد ،قواعتد عتام و
خاص ،مطلق و مقید ،مفهوم و منطوق و غیره را رعایت کند ،بته امتارات و اصتول معتبتره عمتل
کند ،هرکدام را در جای خود به کار برد.
و اگر مقصود این باشد که آیا در فر باال اجتهاد مجتهد برای دیگران هم حجت است یتا خیتر؟
پاسخ این است که چون در مرجع تقلید عدالت شرط است ،همهنین در قاضی و مانند آن ،کستی
نمیتواند از وی تقلید کند یا به قضا و داور انتخاب کند.
اما دربارۀ سؤال دوم ،علومی که برای اجتهاد الزم است عبارت است از علوم ادب عربی ،منطتق،
اصول فقه ،تفسیر آیات احکام ،معرفت احادیث فقهی ،آ گاهی از موارد اجماع ،احکتام عقلتی در
حد الزم و مختصری از بعضی علوم دیگر.
مرعشتتی :فقهتتا ،ب ترای اجتهتتاد ،علتتومی را کتته فراگیتتری آنهتتا الزم استتت ،در کتتتب فقهتتی (در
کتاب قضاء) بیان کردهاند .نظریات فلسفی و کالمی و علمی ممکن است در بینشهای مقدماتی
متتؤثر باشتتند ،لتتذا در اصتتول گتتاهی مباحتتث را بتته مستتائل فلستتفی متتیکشتتانند .مثتتل مبحتتث
اجتماع امرونهی ،مبحث ضد ،مبحث طلب و اراده ،قبح عقتاب بالبیتان ،کته همتۀ ایتن مباحتث
زمینۀ فلسفی و کالمی دارند.
نظریات علمی نیز میتوانند در تشخیص موضوعات مؤثر باشند و مواردی که میتوان در این بتاب
ذکر کرد فراواناند .از باب نمونه میتوان مسئلۀ تعلق نص دیه را در مورد قطع بیضۀ چت و ثلتث
آن را در قطع بیضۀ راست ذکر کرد که فقها ،طبق بعضی از روایات ضعی  ،گفتهاند چون فرزنتد از
بیضۀ چ به وجود میآید ،دیۀ آن نص دیۀ کامل است ،اما علم آن را نمیپذیرد .حتی شهید ثتانی
در شرح لمعه به این نکته توجه داشته و فرموده است اطبا این تعلیل را درست نمیدانند .و یا اینکته
طبق یک سلسلهروایات ،نطفه در رحم چهل روز است و علقه هم چهل روز و مضتغه هتم چهتل
روز که از نظر علمی این زمانبندیها صحیح نیست .نیز میتوان مسئلۀ الکل صنعتی را مثتال زد.
زیرا احکام تابع موضوعات خود هستند و علم میتواند در شناساندن موضتوعات بته فقیته کمتک
نماید .البته این در صورتی است که شناخت علمی شتناختی دقیتق و بتدون تردیتد باشتد؛ ماننتد
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مسئلۀ بلوغ دختر در نه سالگی که ممکن است علم ثابت نماید کته دختتر در نته ستالگی بته بلتوغ
رسیده است یا نه.
حتائری :اگتر منظتور ایتتن باشتد کته فلستتفه و کتالم نظتر فقیته را نظتتری الهتی کنتد و دیتتد او را
گسترر دهد ،این خوب است و تأثیر دارد و فقیه باید دید متتافیزیکی و الهتی داشتته باشتد .واال
این فقیه فقیه نخواهد بود و فتواهای او ارزر نتدارد .چتون فلستفه بترای متا ثابتت متیکنتد کته
این جهان حلقهای است در میان حلقات دیگر و اینها مسائلی است که عتالم دینتی بایتد بدانتد،
امتتا اگتتر بخواهتتد مستتائل فلستتفی و علمتتی بتتا علتتم اصتتول خلتتط شتتود و بهاصتتطالح اصتتول
متورمی تحویل ما بدهد ،این قابل قبول نیست.
آیا بین دو مکت مرحوم کمپانی و نائینی فرقی نیستی سون مرحوم کمپانی متأثر از فلستفه و کتالم
ً
ً
است و اصول ایشان با اصول مرحوم نتائینی کتامال متفتاوت استت و طبعتا تتأثیر ختودش را در فقته
گذاشته است.

حائری :بلی ،اما اینکه کدام یک از آن دو مکتب احق است معلوم نیست.
بحث ما در تأثیر ذهنیت فلسفی و کالمی در فقه و اصول است ،احقیت مسأله سیز دیگری است.

حائری :ما آن تأثیری را قبول داریم که منجر به احقیت شود.
ً
علم هم گاهی در فتوا میتواند اثر داشته باشد .مثال در باب عصیر عنبتی برختی از فقهتا قائلانتد کته
غلیان باید بهطور طبیعی و خودبهخود باشد تا حالت استیدی آن زیتاد و ستکرآور باشتد و اگتر توست
آتش به جوش و غلیان بیاید ،در ماهیت عصیر هیچگونه تغییری ایجاد نمیشود و دیگر حکتم نجاستت
را ندارد.

حائری :در عصیر عنبی ،در ابتدای غلیان بهوسیلۀ آتش اگرچه تغییتری بته وجتود نمتیآیتد ،ولتی
بهتدریج بعد از سردشدن در ماهیت آن تغییری ایجاد میشود و لذا فقها فتوا به حرمتت و نجاستت
دادند.
مجتهد شبستری :بنده معتقد هستم اگر مسأله را به این شتکل مطترح کنتیم کته چگونته فهتم و
تفسیر کتاب و سنت با نظریههای فلسفی و کالمی ارتباط پیدا میکند (یعنی نظریههایی که ختار
از فقه هستند) ،سؤال را صحیحتر مطرح کردهایم .چون یک مسئلۀ خیلی مهتم مطترح استت و آن
این است که کتاب و سنت را چگونه باید فهمید و تفسیر کرد .انواع فهم ها و تفسیرها وجود دارد:

 | 414نقد بنیادهای فقه و کالم

کتاب و سنت را عرفا با فهم عرفانی فهمیدهاند ،فالسفه با فهم فلسفی فهمیدهانتد ،یتک فهتم هتم
وجود دارد که فهم فقهی کتاب و سنت است .این فهمها با هم متفاوتاند .حاال سؤال ایتن استت
که آیا میشود کسی ،بدون داشتن نظریههای مبنایی فلسفی و کالمی ،به این فهم و تفستیر فقهتی
نائل شود؟ و آیا داشتن هر نوع نظریۀ فلسفی و کالمی در تحقتق ایتن فهتم مستاوی استت؟ یتا بتا
متفاوتشدن نظریههای فلسفی و کالمی ،فهمهای فقهی به شکلهای مختل متحقق میشود؟
همانطور که توجه میفرمایید ،بحث دربارۀ چگونگی تحقق فهم و تفسیر کتتاب و ستنت استت.
مسئلۀ تفسیر متون یک مسئلۀ بسیار مهم است .ما عالوهبر «علم فقه» ،فلسفۀ علم فقه هم داریم.
علم فقه همان است که در حوزهها متداول است و موازین خاص خودر را هتم دارد و در تعریت
آن گفتهاند علمی است که در آن از احکام شرعیۀ افعال مکلفین بحتث و فحتص متیشتود و ایتن
احکام از ادلۀ تفصیلیۀ آنها به دست میآید .اما در علم فقه بحث نکردهاند که این عمتل فحتص و
بحث چیست؟ یعنی یک بحث فلسفی در این باره نشده که این بحث و فحص چگونه تحقق پیتدا
میکند و بافت و مقدمات و مقارنات آن چیست؟
بحث در حقیقت این فحص و مسائل اصلی آن را «فلسفۀ علم فقه» متکفل است .در حوزههتای
علمیۀ ما ،علمی به نام فلسفۀ علم فقه وجود ندارد ،ولی باید وجود داشته باشد و امروزه که در کنار
هر علمی فلسفۀ آن علم نیز مطرح است ما نمیتوانیم از فلسفۀ علم فقه ،که بستیار مستئلۀ مهمتی
است ،غافل بمانیم .البته در علم اصول قسمتی از مباحث فلسفۀ فقه مطرح میشود ،ولی مباحث
مهمی وجود دارد که در این علم مطرح نمیشود.
این همان معرفتشناسی فقه استی

مجتهد شبستری :معرفتشناسی فقه همۀ فلسفۀ علم فقه نیست ،ولی بخش مهمی از آن است.
حاال پ از این مقدمات باید عر کنم یک مسئلۀ اساسی در فلسفۀ علم فقه این استت کته آیتا
نظریههای فلسفی ،کالمی و جهانبینی فقیه در چگتونگی فهتم فقیته از کتتاب و ستنت دخالتت
میکند یا نه؟ این یک سؤال مهم است.
برای روشنشدن پاسخ این ستؤال ،کته جتواب اینجانتب بتدان مثبتت استت ،نخستت بایتد بته
یک مطلب مهم توجه کنیم و آن این است که فقیته بایتد تکلتیفش را در ایتن زمینته روشتن بکنتد
که قلمرو استنباط فقهی تا کجاست و وی در چه مسألهای باید به کتتاب و ستنت مراجعته بکنتد
ً
و در چه مسألهای به کتاب و سنت اصال نباید مراجعه کند .این یک مسئلۀ اساسی است.
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اینکه عر میکنم فقیه اول باید قلمرو و حدود مراجعه را ّ
معین بکند ،به این دلیل است که یتک
ّ
اصل مسلم در علم تفسیر وجود دارد و آن این است که فهم هر متنی ،خواه آن متن °فلسفی باشتد،
تاریخی ،حقوقی و دینی و ...باشد ،تنها در صورتی میسر است کته مراجعتهکننتده اول مشتخص
ً
کند انتظارر از مراجعه به آن متن چیست؟ و آن متن را اجماال متکفل چه نوع مطتالبی متیدانتد.
بدون تعیین این مطلب هیچ نوع فهمی میسر نمیشود .فقیه باید مشخص کند که چرا بته کتتاب و
سنت مراجعه میکند و کتاب و سنت را متکفل چه نوع مطالبی میدانتد .و یتا بته عبتارت دیگتر،
وحی را چه میداند و برای آن چه نقشی در زندگی انسان قائل استت و ،از طریتق مراجعته بتدان،
کدامین نیاز را میخواهد برآورده کند؟ وی ،در همین رابطه ،باید به آن عالقهای که وی را بهستوی
کتاب و سنت میکشاند توجه و آ گاهی پیدا کند و ّکموکی آن را بهدرستی بشناسد.
البته ممکن است پ از مراجعه به کتاب و سنت ،فقیه درک کند که کتتاب و ستنت بته ستؤاالتی
پاسخ میدهد که به ذهن فقیه نرسیده است و یا سؤاالت طرحشدۀ فقیه را تصحیح کند ،اینها همه
ً
ممکن است .ذهن فقیه هنگام مراجعه به کتاب و سنت باید کامال باز باشد .یعنی آمادۀ ایتن باشتد
که کتاب و سنت هر نوع تغییر را در آن بتواند بدهد.
عمل تفسیر کتاب و سنت ،چه فقهی و چه غیر فقهی ،دادوستدی است که در تفسیر متن همیشته
بین تفسیرکننده و دادههای متن انجام میگیرد.
این یک دادوستد دوری است ،یک حرکت است از مفسر بهسوی متن و از متن بهستوی مفستر و
ً
اینها دائما تکمیلکنندۀ هم هستند که ،در علم تفسیر متن یا هرمنوتیک ،از ایتن مطلتب بته «دور
هرمنوتیکی» تعبیر میکنند .بدون سرمایهگذاریهایی از مفسر نمیشتود از متتن چیتزی بهستوی
آدمی بیاید .آدمی دادههایی دارد و آنها را سرمایهگذاری میکند تا از متن چیتزی بته دستت آورد و
بعد ،با آنهه از متن به دست آورده ،دادهها و سرمایههای اولیۀ خودر را تصحیح میکند و بعد کته
سرمایههای اولیهار را تصحیح کرد ،دوباره بهسوی متن برمیگردد و از آنجا دوباره بهستوی همتۀ
آ گاهیهای خود برمیگردد.
در تفسیر متون ،یک «دور» وجود دارد .عمل تفسیر چنین چیزی است .برخالف آنهه متا تصتور
میکنیم ،که ما مراجعه میکنیم پ میفهمیم ،قضیه به این سادگی نیست.
انتظارها و عالقههای فقیه مشخص میکند که چه نوع سؤاالتی را در برابر کتاب و ستنت مطترح
کند و پاسخ آنها را بخواهد .فر کنید انتظار و عالقۀ فقیه این است که میخواهد حکم شترعی
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را به دست آورد ،خب ،حکم شرعی را دربارۀ چه مسألهای میخواهد به دست بیاورد؛ دربارۀ همۀ
افعال مکلفین؟ یا دربارۀ بعضی از آنها؟ و هرکدام که باشد به چته دلیتل؟ یعنتی حقیقتت کتتاب و
سنت را چه میداند و برای آنها در رابطه با انسان چه نقشتی قائتل استت کته متیخواهتد چنتین
احکامی را بهدست آورد؟
این تعبیر حکم افعال مکلفین ،که قلمرو انتظار از کتاب و سنت را تشکیل میدهتد و بهستادگی از
کنار آن رد میشویم ،میتواند سعۀ وضیق داشته باشد .ما دو معنتای متفتاوت آن را در مقابتل هتم
میگذاریم و با هم مقایسه میکنیم .یک وقت انتظار بهدستآوردن حکتم افعتال مکلفتین بته ایتن
معنی است که فقیه میگوید :من صبح که از خواب بلند میشوم هر کاری را که متیختواهم بکتنم
باید اول به کتاب و سنت مراجعه کنم و ببینم در کتاب و سنت تکلی چگونته ّ
معتین شتده استت.
یعنی انتظارم این است که بهصورت ابتدایی دربارۀ تمام افعال من ،در کتتاب و ستنت ،یتک حکتم
شرعی فقهی از نوع احکام خمسه ّ
معین شده باشتد دربتارۀ تمتام افعتالم و بتدون استتثنا کتتاب و
سنت باید به من بگوید چه بکن و چه نکن؛ زیرا حقیقت وحی و نقش آن همین است که در تمتام
حرکات و سکنات من وظیفۀ مرا ّ
معین کند .اگر فقیه این انتظار را از کتاب و ستنت داشتته باشتد،
زندگی آن فقیه و کسانی که به نظر آن فقیه عمل میکنند و زندگی جامعهای که این فقیه میخواهتد
ً
برای آن جامعه فتوا بدهد شکل کامال ویوهای پیدا میکند .مردم چنین جامعتهای نبایتد دستت بته
هیچ سیاه و سفیدی بزنند ،مگر اینکه در آن باره در کتاب و ستنت مطلبتی آمتده باشتد ،بهصتورت
خاص و یا بهصورت عام .اگر فقیهی چنتین عقیتدهای داشتته باشتد نمتیتوانتد ،در مقتام عمتل،
بیشترین قسمت از افعال انسانها را ،که مربوط به جریان طبیعی حیات انستانی و تمتدن بشتری
است تحت این عنوان که کلیات کتاب و سنت تصمیمگیری در ایتن مستائل را بته ختود انستانها
واگذار کرده ،از دایرۀ علم فقه بیرون ببرد و به علوم و تجربۀ بشری بسپارد .این کار بتا ایتن عقیتده،
که نقش وحی بنابر طبیعت آن تعیین تکلی برای همۀ حرکات و ستکنات انستان استت ،منافتات
دارد .چنین فقیهی باید استفاده از علم و تجربۀ بشری را بهکلی کنار بگذارد تا بتواند بته عقیتدهای
که دربارۀ حقیقت وحی (کتاب و سنت و نقش آن) دارد وفادار بماند.
شکل دوم از انتظار ،بیان حکم افعال مکلفین از کتاب و ستنت بته گونتهای دیگتر استت و آن ایتن
است که فقیه یک تفکیکی در ذهنش هست؛ به این معنا که در مسائلی ختودر را بتهعنوان یتک
انسان آزاد میداند و فکر میکند آن مسائل مربوط به عقل انسان است .قلمروی از زندگی برعهدۀ
عقل و تصمیم خود انسان گذاشته شده است و در آن زمینهها وحی جز تعیین اصول کلی ارزشتی،

اقتراح دربارۀ مبانی اجتهاد | 411

که جهتدهندۀ فعالیتهای بشری است ،مطلب دیگر نیاورده و نقش وحتی تعیتین تکلیت همتۀ
حرکات بشر نیست.
ً
مثال اگر جماعتی میخواهند بته توستعۀ اقتصتادی برستند ،ایتن تصتمیم بته ختود آنهتا واگتذار
شده است .میخواهند چنین تصمیمی را بگیرنتد و متیخواهنتد ایتن تصتمیم را نگیرنتد .چیتزی
که هست اگر خواستند چنین اقدامی بکننتد ،بایتد بته کتتاب و ستنت مراجعته کننتد تتا منهیتات
الهی (گناه) را بدانند و در توسعۀ اقتصادی مرتکب عمل حرامی نشوند .یعنی نقش کتاب و ستنت
در مسئلۀ توسعۀ اقتصادی بیان نبایدها و نشایدها است نه بیان بایدها و شایدها.
خب ،این هم یک نوع مراجعه به کتاب و سنت است که به معنای دیگری از حقیقت وحی و نقش
آن مبتنی است .آن نگرر اول تمامی قلمرو زندگی را از ابتدا برده است در پوشش انتظتار از کتتاب
و سنت .این نگرر دوم محور اصلی زندگی انسانی را ،که همان زندگی معنوی انسان (اجتنتاب از
گناه و تقرب به خداوند) است ،برده است در پوشش کتاب و ستنت و انستان را در تعیتین ستطوح
زندگی ،که همان ایجتاد تمتدن و فرهنت و معتار باشتد ،آزاد گذاشتته و تعیتین مکانیستمهتا و
رورهای زندگی در این عالم را به خود انسان واگذاشته است.
انتظتار بهدستتآوردن احکتام از کتتاب و ستنت بتا دو عقیتدۀ
مالحظه میفرمایید که این دو نوع
ِ
متفاوت دربارۀ حقیقت وحی و نقش آن در زندگی انسان مرتبط است .مسئلۀ مهتم اینجاستت کته
این دو عقیده عقاید فلسفی و کالمی هستند .در تکون این عقایتد فلستفی و کالمتی نیتز مستائل
ً
دیگری دخالت میکند .مثال اگر فقیه در عصتری زنتدگی متیکنتد کته توستعۀ اقتصتادی معنتا و
ضرورت پیدا کرده و پذیرفته شده و زندگی با صنعت و لوازم اجتماعی و فرهنگتی صتنعت پذیرفتته
شده و فقیه هم آنها را پذیرفته و موافق توسعۀ اقتصادی و زنتدگی صتنعتی استت ،چنتین فقیهتی
خواهناخواه دارای جهانبینی ویوهای است که با چنین زندگی ،یعنی تمدن جدید ،هماهن استت.
این جهانبینی روی افکار فلسفی و کالمی فقیه اثر میگذارد .چنین فقیهتی متتون وحیتانی را بته
گونهای میفهمد و تفسیر میکند که با تمدن جدید هماهن باشد ،نه اینکه آن را نفی کند و حکم
به نابودی آن بدهد.
چنین فقیهی ،در باب ساماندادن به زندگی متمدنانه و علم و صنعت ،از کتاب و ستنت فقتط ایتن
انتظار را خواهد داشت که ارزرهای معنوی را ،که در طی این ساماندادن باید مراعات شود ،بیان
کند نه اینکه مکانیسم و رورهای این ساماندادن را بیان کند و نته اینکته بگویتد تمتدن و علتم و
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صنعت را نابود کنید .چنین فقیهی متناسب با محدودۀ این انتظار سؤاالت خاصی را در برابر کتاب
و سنت مطرح خواهد کرد و جهت این سؤاالت از این محدودۀ انتظار اخذ خواهد شد.
بههرحال میبینیم که ،در شکلگرفتن انتظار ،علوم و فلستفه و وضتعیت تمتدن و وضتعیت عصتر
ً
دخالت دارد .درست در نقطۀ مقابل ،اگر فقیهی در عصری زندگی کند که اصال این علتوم و تمتدن
و صنعت و این اوضاع و احوال وجود ندارد ،خیلی آسان است برای آن فقیه که در چنین شترایطی
بگوید من صبح از خواب برمیخیزم و تنها و تنها به کتاب و سنت مراجعه میکنم و تکلیت تمتام
جزئیات اعمالم را که چه بکنم و چه نکنم از این منابع به دست میآورم.
گرچه فقهای گذشتۀ ما حتی قبل از تمدن جدید چنین فکر نکردهاند و در هتر عصتری مقتضتیات
آن عصر را پذیرفتهاند.
حاال من در اینجا یک پرانتز باز میکنم و آن اینکه تشتتهایی که در بسیاری از فتواها دیده میشود
علتش این است که در حوزههای فقاهت بته مبتانی فلستفی و کالمتی و جهتانبینتی فقیته توجته
نمیشود .اگر در این مبانی بحث کافی به عمل آید و آنها منقح شود ،بسیاری از ناهماهنگیهتای
افتائی از میان میرود.
اگر آن اندازه که در علم اصول دقت میشود در این مبتانی فلستفی و کالمتی و جهتانبینتی دقتت
شود ،اگر بحثهای شافی و وافی و ناظر به مسائل فلسفی و کالمی امروز و ناظر به آنهته در نقتد
ً
جهانبینیها مطرح است در این مبانی انجتام شتود ،بستیاری از ستردرگمیها ،کته مخصوصتا در
معامالت و سیاستها هست ،از میان میرود .جای تأس فراوان است که در حوزههای علمیۀ ما
اگر هم به فلسفه و کالم توجهی میشود ،به رابطۀ آنها با فقه و اجتهاد توجهی نمیشود.
تصور میشود فقیه احتیا به فلسفه و کالم ندارد و چهبسا اگر فقیهی دربارۀ این امور تجاهل کند،
ً
فقه او مقبولتر میافتد .از مبانی اصولی یک فقیه در فتوایی که میدهد سؤال میشتود و احیانتا آن
مبانی نقد میشود ،ولی از مبانی فلسفی و کالمی و جهانبینی فقیه که به اصول سترایت کترده و از
آنجا در فقه او اثر گذاشته سؤال نمیشود و آن مبانی هرگز مورد نقد قرار نمیگیرد .کسی نمیپرسد
که شما مقدمات فالن فتوا را براساس کتدامین اصتول فلستفی و کالمتی و چته نتوع جهتانبینتی
گذاشتهاید؟ بهسبب این غفلت از مبادی و مبانی اولیته استت کته هترک هرگونته خواستت فتتوا
میدهد و ضابطۀ روشنی برای رهاشدن از این تشتتها به دست نمیآید.
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اینجانب در این مطلب تردید ندارم که راه اصالح رور فقاهت و اجتهاد این است که حتوزههتای
علمیۀ ما در درجۀ اول حوزههای «الهیات» ،یعنتی معتارف خداشناستی ،باشتند و در درجتۀ دوم
حوزههای فقه و اجتهاد .مهمترین تالر باید در زمینۀ معارف خداشناسی انجام شود و آنگاه فقته
و اجتهاد بر آن مبتنی شود.
در امر فقه و اجتهاد نیز باید نخست به ضوابطی ّ
معین ،تحت عنوان مقاصد شریعت ،رسید ستپ

اجتهاد را ،در چارچوب این مقاصد شناختهشدۀ شریعت ،انجام داد .در باب تهیه و تدوین اصتول
ً
کلی مقاصد شریعت ،بهعنوان چارچوبهای کلی فقه و اجتهاد ،مطلتب فتراوان استت کته فعتال
مجال پرداختن بدان نیست.
بنابراین ،قبل از مسئلۀ «اجتهاد فقهی در زمان و مکان حاضر» ،کته امتروزه مطترح استت ،بایتد
ً
اجتهاد فلسفی و کالمی در زمان و مکان حاضر انجام گیرد .میدانتم کته معمتوال گفتته متیشتود
مبانی فلسفی و کالمی در طول قرون گذشته به اندازۀ کافی مستحکم و منقح شده و نیاز به تجدید
نظر ندارد .خب این نظریهای است ،ولی آیا نباید در حوزههای علمیۀ ما ایتن نظریته ،کته ادعتای
ً
بسیار بزرگی را دربر دارد ،بهصتورتی کتامال آزاد و محققانته و دور از تعصتب بته بحتث و مناقشته
گذاشته شود تا صحت و سقم آن معلوم شود.
عالوهبر این ،چون همان مبانی فلسفی و کالمی گذشتۀ ما نیز بهصورت زنده و در رابطته بتا فقته و
اجتهاد در حوزهها مطرح نیست ،گاهی فتواهایی داده میشود که هتیچ رابطته و تناستبی بتا همتان
مبانی فلسفی و کالمی مقبول هم ندارد .گاهی گفته میشود مالک در فقاهت و اجتهاد فهم عرفی
از کتتاب و ستنت استت و در ایتن فهتم عرفتی هیچگونته مبتانی و مقتدمات فلستفی و کالمتی و
جهانبینی دخالت ندارد .این سخن جای مناقشۀ فراوان است؛ زیرا فهم عرفی نیز بتر مقبتوالت و
مقدمات عرفی مبتنی است .این مقبوالت و مقدمات عرفی خود یتک نتوع فلستفه و جهتانبینتی
دربر دارد ،گرچه بهصورت ساده و ابتدایی .پ فهم ،حتی فهتم عرفتی کتتاب و ستنت ،هیچگتاه
بدون وجود یک سلسله مبانی و مقدمات فلسفی و جهتانبینانته میستر نیستت .تنهتا ستؤالی کته
مطرح است این است که این مدعا «که فهم فقهی و اجتهتادی کتتاب و ستنت بایتد فهتم عرفتی
باشد» تا چه اندازه درست است و دالیل آن چیست؟ این سؤال بستیار مهمتی استت .فقهتای متا
ً
غالبا براساس فهم عرفی کتاب و سنت فتوا دادهاند ،ولی در کجا ،در چه شرایطی ،در چه زمتانی و
چه مکانی؟
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آنها در عصری و در جامعهای چنین عمل کردهاند که فتوا فقط به عمل مکلفین ،بتهعنوان افتراد،
نظر داشته آن هم در یک جامعۀ ماقبل صنعت ،ماقبتل علتم و ماقبتل برنامتهریتزی بترای توستعۀ
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی .اما در عصر ما چطور؟ آیا در عصر ما هم کته جمهتوری استالمی
ایران با قانون اساسی مدون و برنامۀ اول و دوم توسعه زندگی میکند و تمام این برنامههتا براستاس
علوم اجتماعی و انسانی مربوط و بهوسیلۀ صدها کارشناس و متخصص تهیه میشتود و مستائل
انسانی بهصورت تحوالت اجتماعی و مسائل کالن بشری بررسی میشود و نه عمل این مکل یتا
عرفی باقیمانتده از صتدها
آن مکل  ،میتوان فتواهای مربوط به معامالت و سیاستها را بر فهم ِ
سال قبل مبتنی کرد و بهسوی یک «فهم متناسب با مسائل کالن بشری از متون دینی» ،که غیر از
فهم عرفی مورد نظر است ،حرکت نکرد؟ درهرحال ،در این عصر چارهای جتز کنارگذاشتتن فهتم
عرفی مورد نظر و رویآوردن به یک فهم علمی دقیق نیست.
من معتقد هستم امروز باید مباحث جدی علم تفسیر متون (هرمنوتیک) ،که در صتدوپنجاه ستال
گذشته مطرح شده ،به مباحث علم اصول فقه اضافه شود و بهصورت دقیق و جدی در حوزههتای
علمیه تدری شود.
امروز بدون آ گاهی از این مباحث نمیتوان علم کالم یا علم تفسیر یا علم فقه متنقح داشتت .آنهته
ً
متفکران امروز ما در تفسیر متون دینی ،خصوصا علم فقه ،بدان اهتمام نمیورزنتد در قترن ستوم و
چهارم هجری مورد توجه متکلمان و معتزله قرار داشته است .دعتوای اساستی معتزلته و اشتاعره
همین بود که معتزله میگفتند فهم کالم خدا بدون داشتن مقدمات و مقبوالت عقلی پیشین میستر
نیست و اشاعره میگفتند میسر است .قاضی عبدالجبار ،در شدرح االصدولالخمسده و در کتتاب
المتشابه فیالقرآن الکریم ،به این مطلب تصریح کرده که فهم کالم متکلم بدون شتناخت قبلتی از
اوصاف و حاالت متکلم ممکن نیست .و چون خداوند را فقط با عقل میتوان شناخت ،پت اول
باید با عقل صفات خداوند را شناخت تا بتوان کالم او را فهمید .درواقتع معتزلته متیگفتنتد زبتان
کالم خدا یک زبان عقلی است ،نه عامیانه و عرفی .معتزله به این مسأله توجه داشتتند کته ظهتور
کلمات و جمالت در سخن یک گوینده امری نسبی است و به مشخصات و صفات متکلم و سایر
مقدمات موجود ارتباط دارد و ادعای ظهور منهای این مسائل بیمعنی است .این مطلب ازجملته
ً
مسائلی است که در هرمنوتیک جدید مفصال بدان پرداخته میشود.
اگر ما پذیرفتیم که فلسفه و عرفان در اجتهاد تأثیر دارد ،آن وقتت نتیجته متیگیتریم کته از علتوم الزم
برای اجتهاد ،فراگیری عرفان و فلسفه است .نظر آقایان سیستی
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معرفت :علوم الزم ،برای اجتهاد ،یک سری علوم ادبی و عقلی و استدالل است .اینها مقدمات
است .اینها باید پایه باشد .بعد وقتی که رسید به مرحلهای که میتواند اجتهاد بکند ،آن وقت بته
او میگویند تو باید یک سری علوم را هم در جنب اینهتا بتدانی کته در استتنباطت دخالتت دارد.
حاال چون سؤال شما مربوط به قسم اول است ،دخالتداشتن مسائل کالمی و علمی ،باید گفتت
اینها در کدام مرحله از فقه مقصود است .چون فقه دو مرحله دارد :یک مرحلته استتنباط احکتام
شرع است .استنباط احکام شرع ،یعنی شارع مقدس چه قانونهایی در نصوص (کتاب و ستنت)
مطرح کرده که آن قانونها را فقیه میخواهد به دست بیاورد که تعبیر به «احکام کلتی» متیکنتیم.
یک مرحلۀ دیگر این است که فقیه وظیفۀ خودر میداند که ّکموکی بعضی موضوعات را روشن
بکند .درست است که میگویید تشخیص موضوع °وظیفۀ فقیه نیست ،اما آن مطلب بهطور مطلق
درست نیست .چون فقیه عالوهبر اینکه حکم را میخواهد بیتان کنتد ،بایتد موضتوعی را کته ایتن
ّ
ً
حکم در ضمن دارد مشخص سازد و اال اگر همینطوری بگوید به اینکته متثال «الخمتر حترام»،
حال آنکه خودر نداند خمر چیست که نمیشود .حتال ،ایتن مثتال ستادهار استت .بیشتترین
ً
ً
حرف در باب معامالت است .خصوصا جایی کته شتارع موضتوع تأسیستی اصتال نتدارد .شتارع
میخواهد با قاعدۀ «اوفوا بالعقود»« ،المؤمنون عند شروطهم»ً « ،
تجارِ عن ترا »« ،ال تتأکلوا
ِ
ِ
ً
اموالکم بینکم بالباطل» و ...حکم معامالت رایج بتین مستلمانان را مشتخص بکنتد .متثال فقیته
ً
میخواهد ببیند که حکم «شفعه» ،تحت این موازین ،از نظر شرع چیستت؟ ختب ،بایتد کتامال و
ً
دقیقا شفعهای که رایج است بداند که چیست تا حکمش را بیان بکند .در مسائل بانکی ،که از متا
سؤال میشود ،به این دلیل است که فقهای ما توان اینکه تشخیص بدهند در بانک چته متیگتذرد
ندارند و تا حاال جواب این سؤال را ندادهاند .خواستهاند همینطور چشمبستته ببیننتد بتا مضتاربه
میشود تطبیقش داد یا نه؟ این به این دلیل است که فقیه در هتر دوره و مرحلتهای ،هتم در مرحلتۀ
استنباط اصل حکم و هم مرحلۀ تطبیق این حکم ،بر موضوعی که میخواهتد بترایش فتتوا بدهتد
باید آشنایی داشته باشد .فقهای قدیم ما متوجه این نکته بودند؛ ازاینرو عالمه موضتوعاتی را ،کته
ً
در زمان خودر رایج بوده ،دقیقا بررسی کرده و شرایطی را ،که عرف آن وقت برای هتر معاملتهای
مقرر کرده بود ،در سایۀ قواعد کلی شرع مورد بررسی قرار داده و آن وقت یا گفتته جتایز استت یتا
جایز نیست .فر کنید عالمه مسئلۀ مضاربه را ،که در عصر خودر رایج بود ،متورد دقتت قترار
داده که یک نفر مالک و صاحب مال است و دیگری هم عامل و کارگر و کار میکند .در آن عترف
این گونه بوده است که مالک پول نقد میداد و پول نقتد هتم طتال و نقتره بتود و دیگتری هتم کتار
عرف عقالی وقت خودر ایتن معاملته را
میکرد .خب ،این شرایط را از عرف گرفته است .یعنی ِ
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تحت این شرایط انجام میدادند و عالمه هم روی همین مسأله و روی همین عرف عقالیی معاصر
خودر این حکم را داشته است .حال بعد از هفتصد هشتصد ستال کته از دوران عالمته گذشتته
است ،آیا عرف ما به همان عرف زمان عالمه ثابت مانده است؟ خب ،نمانده است .چرا؟ به جهت
ً
اینکه عرف و رور عقال در زندگی با شرایط زمان و مکتان و منطقته فترق متیکنتد .متثال متا آن
وقت سه نوع تجارت بیشتر نداشتیم ،ولی امروزه عرف عقالی جهان ده نوع تجارت قائل هستند.
عالمه تمامی جوانب آن سه نوع تجارت را بررسی کرده و این مطلب را اتخاذ کرده است .حتاال در
این عصر ،کته ده نتوع شترکت وجتود دارد ،متا استتفتا از فقیته دربتارۀ یکتی از ایتن شترکتهای
متداول میکنیم .این فقیه در جواب مینویسد :اگر با یکی از این سه نوع تطبیق متیکنتد ،اشتکال
ندارد .این گونه افتاء به این دلیل است که فقیه ،در عصر ما ،آن کاری که عالمه در عصتر ختودر
انجام میداد ،نمیدهد.
گرجی :به اعتقاد بنده آن شواهد و قرائن و خصوصیات زمان و مکان بهطور قطع دخالتت زیتادی
در فهم ادله (کتاب و سنت) دارد .بهاصطالح ،چیزی شبیه شأن نزول که در قرآن است .در بعضی
ً
از روایات دیدم آن زمانهایی که نزدیک به زمان صدور روایات بوده است ،عموما یک برداشتتی از
ً
آن داشتند و تدریجا ،که دست فقهای متأخر افتاد ،وجوه متعدد برایش ذکر کردند و اینهتا را از آن
مسائل اصلیار دور کردند .لذا اعتقاد بنده این است؛ یکی از چیزهایی که بترای اجتهتاد خیلتی
ضرورت دارد این است که فقیه کوشش کند تمام خصوصیات و شرایطی را که زمان صدور روایتت
یا نزول آیه دخالت داشته است مورد توجه قرار بدهد .اگر اینگونته عمتل کنتد ،بتۀقین برداشتتش
بسیار نزدیکتر است به آنهه باید باشد ،ولی اگر این دقت را نکند ،دور میشود.
اگر ممکن است ،نمونهای ذکر کنید.

گرجی :یک مورد جملۀ معروفی که اهل سنت نقل کردهاند« ،الخرا ّ
بالضمان» ،شتاهد بتر ایتن
ِ
ً
مدعاست .در زمانهای سابق عموما الخرا بالضمان را «ما یخر عن العین» معنتا متیکردنتد.
اگر عین را انسان ضامن باشد ،اینها را دیگر الزم نیست عالوهبر او چیزی بپردازد ،ولی اگتر عتین
ً
را ضامن نباشد ،خیر .مثال در گذشته برداشت این بود .اما حتاال بعضتی از فقهتای بتزرگ وجتوه
ً
متعددی در معنی این حدیث ذکر کردهاند که همه تقریبا غیر از این است و همه هم انحرافی است.
فر کنید گفتهانتد «الخترا » ،یعنتی «مالیتات»« ،الخترا بالضتمان» یعنتی همتان خترا و
مقاسمهای که در فقه مطرح است که گفتهاند :کسی که ضامن عین استت ،مالیتات عتین (خترا
ً
ً
آن) را باید بپردازد .و آن معنایی که علمای عصر اول تقریبا شتیعه ،مخصوصتا اهتل ستنت ،بترای
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جملۀ «الخرا بالضمان» کردهاند این است که اگر کسی ضامن عین شد ،دیگر منافع آن به رایگان
ً
از ِآن اوست و ضامن منافع نیست .یک معنایی در حدود این معنا ،چون جدیدا مطالعه نکتردهام و
مطالعۀ سابق من است از قتدیمیها و از ستنیها (ابوحنیفته) و از شتیعه (مثتل ابتیحمتزه) و...
برداشت داشتند ،ولی وقتی به زمان ما میرسد ،آقایان علمای بزرگ ،که ختدمت برختی از آنهتا
بودم ،آنها وجوه متعددی احتمال دادند و همه را آخر سر گفتند «مجمتل» استت و چیتزی از آن
نمیشود فهمید .هم از حیث سند ضعی و هم از نظر معنا مجمل است و از صتالحیت استتدالل
ساقط است.
حال آنکه مطمئنا آن معناست و مخال فتوای مشهور هم هستٰ .
علیای حال ازجملته متواردی
که بنده میتوانم مثال بزنم همین است.
این توهم میشود که کسی ضامن عین باشد و ضامن منافع هم باشد برای دفع توهم این را گفتهاند.

ً
گرجی :مثال یک همهون چیزی .ابوحنیفه اینگونه معتقد است.
حدیث نبوی استی

گرجی :بلی ،اما اینکه نبوی استت ضتعی استت .یعنتی بهاصتطالح راوی شتیعی نتدارد .ماننتد
بستتیاری از روایتتاتی کتته در بتتاب «قواعتتد فقتته» استتت کتته از سنیهاستتت و شتتیعههتتا هتتم از
آنها گرفتهاند .این هم یک همهو چیزی است .این دنبالۀ حرفم در رابطه با سؤال اول بود.
مجتهد شبستری :بنده یک تکملهای بر عرایض سابقم اضافه میکتنم .ایتن مقاصتد شتریعت را
باید در فقه جدی گرفت .غزالی و شاطبی روی مقاصد شریعت تکیه کردهاند و میگوینتد مقاصتد
شریعت پنج اصل است .9 :حفظ عقول؛  .3حفتظ امتوال؛  .2حفتظ دیتن؛  .4حفتظ نفتوس؛
 .1حفظ نوامی  .حاال از این دو نفر که یادم بود نقل کردم.
ً
گرجی :بقیه هم از این دو نفر مخصوصا از اولی گرفتهاند.
مجتهد شبستری :شاطبی میگوید :کلیۀ استنباطهای مربوط به معامالت و مسائل مربتوط بته
سیاست باید در این چارچوب انجام بگیرد .یعنی استنباطهای بیمالک معنی ندارد .هر مسألهای
باید معلوم شود که در چه چارچوبی و در چه زمینهای مطرح است .به چهچیز ارتباط پیدا میکند،
به کدام یک از مقاصد شرع ارتباط پیدا میکند بدون ّ
معینکردن این زمینتههتای ارتبتاطی .همتین
طور بیایند یک مسألهای را از یک فقیه سؤال بکنند و فقیه هم مراجعه بکند به آیات یا روایتاتی کته
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مظان پیداکردن این حکم است بعد پاسخ این مسأله را بدهد ،این نتوع استتنباط صتحیح نیستت.
استنباط باید با درنظرگرفتن آن اصول کلی و دیدگاههای کلی ،که شارع در هتر زمینته دارد ،انجتام
شود .درست مثل تفسیرهای حقوقی که وقتی میخواهند یک قانون را تفسیر بکنند ،متاده قتانون
را بهتنهایی نمیگیرند تفسیر بکنند .ماده قانون را در جایگتاه ختودر قترار متیدهنتد و براستاس
موازین ّ
معینی آن را تفسیر میکنند .اینکه مقاصد شرع عبارت از پنج اصتل متذکور استت نظتر آن
آقایان است .ممکن است کسی اصول دیگری را مقاصد شرع بداند و یا بر اصول متذکور بیفزایتد،
ولی درهرحال در معناکردن این پنج اصل هم خیلی مسأله هست.
ً
ً
مثال اگر بگوییم یکی از مقاصد شریعت حفظ دین است ،خب «دین» را چگونه معنا کنتیم .متثال
گوهر و صدف آن را چه چیز بدانیم تا آن را حفظ کنیم .البته اینها بحثهای فقهتی نیستت ،ولتی
خیلی مهمتر از بحثهای فقهی است .اگر فقیهی بگوید فالن مطلب ،فالن مقالته و فتالن عمتل
موجب ضع دین مردم میشود ،اول باید روشن کند که حقیقت و گوهر دین را چته متیدانتد کته
دربارۀ آن احساس خطر میکند.
در این مسائل جای بحثهای فراوان است .عرفا ،فالستفه و متکلمتان در ایتن مستائل نظریتات
گوناگونی ابراز کردهاند .تنها با بحث و مداقه است که میتوان در این مسائل بته نظتر قابتل قبتولی
رسید .به صرف اظهارنظر این شخص یا آن شخص این مسائل حل نمیشود .استتنباطها بایتد از
این حالت پراکندگی بیرون بیاید و اختتالف در استتنباطها بایتد منتقتل شتود بته آن اختالفهتای
مبنایی .صحیح این است که مشخص شود چهکسی با چهکسی ،در فتالن مستئلۀ مبنتایی ّ
معتین،
اختالف دارد.
البته بحث در کلیۀ این مسائل مبنایی نیز مبتنیبتر بحتث در یتک مستئلۀ اصتلی مهتم استت و آن
ً
حقیقت وحی و انتظار از کتاب و سنت است که قبال در آن باره صحبت کردم.
سؤالی از آقای شبستری داشتیم .آن مقصودی که ،در آن عصر ،شارع داشته است آیتا بتهنحو اطتالق
همیشه باقی است یا ،در بخشی از احکام ،شارع در آن زمان مقصودی خاص داشته کته اگتر همتان را
میخواست تشریع بکند ،آن مقصود دیگر نبودی سؤال این استت کته مقصتود شتارع مطلتق استت یتا
نسبی و سقدر از احکام شریعت بهنحو قضیۀ خارجیه است و سقدرش بهنحو قضیۀ حقیقیه است.

ً
مجتهد شبستری :بلی ،این سؤال درست در همینجا مطرح است .مثال اگر ده نوع یا بتیش از ده
ً
نوع تجارت به وجود آمده و حکم عقالیی هم دارد ،یعنی قانون هم وضع شتده استت ،چترا اصتال
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مسلمانان آنها را نگیرند و طبق آن عمل نکنند؟ چرا به کتاب و سنت مراجعه متیکننتد تتا ببیننتد
کدام یک از این قوانین را بپذیرند و کدام یک از این قتوانین را نپذیرنتد؟ ایتن مطلتب نتهتنها حتاال
مسأله است ،بلکه در آغاز کار هم ،یعنی از زمانی که اولین جوانههای اجتهاد بهصورت یک عمتل
آ گاهانه در میان مسلمانان شروع شد ،از همان روز مسأله بوده است.
تا پیامبر اکرم (ص) در حیات بود ،به آیات قرآن و احادیث ایشان عمل میکردند .بعد از ایشان ،از
آن موقعی که اجتهاد به مفهوم یک نوع رأی و نظر پا گرفت ،ایتن مستأله مطترح شتد کته چتهچیز
ایجاب میکند که برای بهدستآوردن یک نظر در یک متورد ختاص بته کتتاب و ستنت مراجعته
بکنیم .این مطلب یک مبنای کالمی دارد؛ منتها این مبنتای کالمتی ،در نتزد اشتخاص مختلت ،
متفاوت است و سعه و ضیق دارد .آن مبنا این است که برای مسلمانان این مسأله مطرح است کته
در هیچ موردی نباید خالف حکم خداوند رفتار کنند .زیرا شارع اصلی خداوند استت .حتاال ایتن
مسأله ،که شارعبودن خدا در چه زمینههایی است و سعۀ وضیق آن چقدر استت ،محتل اختتالف
ً
ً
است که قبال هم بدان اشاره کردم .مثال آن فقیهی که از اصالةالحظر حرکت میکند ،یا فقیهتی کته
از اصالةاالباحة حرکت میکند ،آن فقیهی که میگوید حتی معامالت توقیفی هستتند و آن فقیهتی
که میگوید معامالت توقیفی نیستند و به عرف واگذار شدهاند ،در این باب ،اختالف نظتر فتاحش
دارند .در همینجاست که یکی فکر میکند قلمرو شارعیت خداوند خیلتی وستیع استت و یکتی
میگوید محدود است .یکی در همهجا حکم مستقیم میخواهد و یکی بتا اصتول کلتی مطلتب را
حل میکند و یکی میگوید همین قدر که در نص وارد شده کافی است .بههرحال ،تفاوت مهمتی
در فهمها و رورهای فهم وجود دارد که همۀ اینها به همان مسئلۀ حقیقت وحتی و انتظتار از آن
برمیگردد.
یک مسلمان همیشه خواهان و نگران «حکم خداوند» است .اختالف در این است که ایتن حکتم
در کجاست و در کجا نیست .یعنی قلمرو آن محل اختالف است.
ً
نقد و نظر :منظور شما اصالةالحظر و اصالةاالباحة است که اصولیون ما غالبا قائتل بته اصتالةاالباحة
هستند و برخی از اخبتاریون متا قائتل بته اصتالةالحظری درعینحتال ،قتائلین بته اصتالت اباحته هتم
میگویند کل افعال ارادی انسان یکی از احکام خمسه ،اباحه ،حرمت ،وجوب ،استصحاب و کراهتت،
را دارد و سون اینجوری است ما باید رجوع کنیم بته شتریعت کته در جوامتع روایتی ماستت .بعتد از
ً
اطمینان بر اینکه شارع حکمی ندارد ،تحت عمومات و اطالقات میبریم؛ مانند «تجارة عتن تتراض»
ش
احل ُ
الله البیع» .اگر ببینند منع خاصی در آن نیست ،تحت «احل الله البیع» درمیآورنتد .یعنتی
و«
ً
اینها اینجور نیست که سون بنای عقالست و عقال هم بنایشان بر متا حجتت استت .در اینجتا غالبتا
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میگویند یا حکم خاصی در اینجا هست یا برمیگردد تحت یکی از اطالقات و عموماتی که از ناحیتۀ
شارع رسیده .و یا اگر بخواهیم با بنای عقال نیز درست کنیم ،این بنا باید بهصورت قهقرایتی برگتردد بته
زمان معصوم علیهالسالم .و در زمان شارع یا باید همین بنا باشد و شارع امضتا کترده باشتد یتا امضتا
نکرده باشد و عدم ردع کافی است .باز اگر توجه بفرمایید ،اصالةالحظر و اصالةاالباحة در ایتن دیتدگاه
تأثیری ندارد و همین شمول و عموم فقه را نسبتبه افعال مکلفتین قائتل هستتند .بتاز نمتیدانتم ایتن
توضی شما میتواند جوابگوی ِاشکال ما باشدی

مجتهد شبستری :این مسأله مورد اختالف است که آیا در مورد عمل «مباح» حکتم وجتود دارد
یا نه؟ عدهای هستند که در این مورد حکمی نمیبینند .پ این خودر یک نظر است که کستانی
که اباحه را حکم نمیدانند و «الحکمی» میدانند ،معنای این حرف این است که آنجتا منطقتهای
ً
است که انسان اصال آزاد گذاشته شده است .ما برایمان خیلی مشکل استت تصتور از ایتن داشتته
باشیم که انسان در یک جاهتایی آزاد گذاشتته شتده باشتد؛ بتهدلیل آن تربیتت ختاص روانتی کته
داشتهایم ،ولی این خود یک مبناست که انسان در یک منطقهای آزاد گذاشته شتده استت و اباحته
ً
حکم نیست .بنابراین کسی که این جور قضیه را میفهمد ،که اصال «مباح» یعنتی «الحکمتی»،
این خود یک «فهم» است.
فهم دیگر این استت کته بگتوییم اباحته «حکتم» استت؛ همتانطور کته شتما فرمودیتد بگتوییم
ِ
ما فحص میکنیم و به این نتیجه میرسیم که حکم اباحه وجتود دارد .یعنتی بهوستیلۀ حکمتی بته
ما آزادی داده شده است.
فهم سوم این است که خیر ،ما مراجعه میکنیم و میبینیم که همتۀ مستائل تتوقیفی استت و آزادی
شرعی هم به ما داده نشده است .هر سۀ اینها «فهم» است .سؤال این است که این کتاب و سنت
همین کتاب و سنت است و صاحبان هر سه نظر به همین کتاب و سنت مراجعه میکننتد؟ مستأله
این است که این سه فهم چگونه تحقق پیدا میکند؟
تحقق این سه فهم همین جوری و خودبهخود نیست .نمیشود گفت او ایتن جتوری متیفهمتد و
دیگری جوری دیگر میفهمد و هیچ دلیلی در کار نیست .یک سرمایههای اولیه در خود اشخاص
وجود دارد که موجب میشود این شخص چنین فکر کند و آن شخص چنان.
گرجی :در اینجا الزم میدانم قدری دربارۀ این مسأله بحث شتود :یکتی مستئلۀ حظتر و اباحته و
برائت و اشتغال که جایش دوتاست .حظر و اباحه با قطع نظر از ورود شرع است که اگر حکمتی
وارد نمیشد ،ما اجازه داشتیم هر کاری بکنیم و در هرچه تصرف بکنیم یا نه .عقل چه متیگویتد؟
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حاال اگر شرعی وجود نداشت ،هر کاری میتوانم بکنم یتا هتیچ کتاری نمتیتتوانم بکتنم .بعضتی
معتقدند هیچ کاری نمیتوانم بکنم .برخی دیگر میگویند هیچ کاری نمیتوانم بکتنم مگتر آنهته را
ً
که مثال از ادیان ،ازجمله دین اسالم ،اجازه داده شده انجام بدهم و اال صرف نظر از این هیچ کاری
نمیتوانم انجام دهم .این اسمش حظر است .اباحه در مقابل این است که خب ،انسان آزاد استت
و هر کاری میتواند بکند .عقل میگوید هر عملی را میتواند انجام دهد.
مسئلۀ دیگر این است که بعد از ورود شرع ،حاال اعمالی را که حکمش را متا نمتیدانتیم در آنجتا
شتترع وارد نشتتده و بتته متتا نرستتیده استتت .ممکتتن استتت وارد هتتم شتتده باشتتد ،ولتتی بتته متتا
ً
واصل نشده است .آیا اینجا حکمش چیستت؟ عتدهای معتقدنتد بته برائتت؛ خصوصتا در شتبهۀ
حکمیۀ تحریمیه .گروهی (اخباریها) معتقدند به اصل اشتغال که باید احتیاط کرد .اصولیین هتم
معتقد به اصل برائت هستند با توجه به ادلهای که در شرع وجود دارد.
ً
مسئلۀ دیگر رجوع به عرف عقال یا مثال فهم عرف است .اما رجتوع بته عترف عقتال بستیار مهتم
است .بنا نیست که هرچیزی را شارع در آن دخالت بکند .بدون شک شتارع در امتوری دخالتت
کرده است و در آنجایی که دخالت نکرده انسان آزاد است .حتی بعضی معتقدنتد عتدم ردع شتارع
کافی است برای ورود در آنها .بعضی هم معتقدند امضا الزم دارد.
یک مسئلۀ دیگر فهم عرف است .فهم عرف در مورد «لغات» است .لغاتی کته در ادلتۀ احکتام و
موضوعات احکام است و نیز در قیودر و در شرایطش .اگر عرف عام یک معنتایی بترایش قائتل
ّ
است ،عرف خاص مصطلحات دیگری است .حال ،این را بر چهچیزی حمل کنیم؟ مسلم استت
ّ
بر فهم عرف .مسلم است که این ادله به عرف القا شده است .شارع به عرف فرموده :شراب حترام
است و فالن چیز حالل .باید ببینیم عرف از شراب چه میفهمد و از موضوعات دیگر (مثتل بیتع)
چه میفهمد .باز یک مسئلۀ بسیار مهم این است که آیا فهم عرف همتان فهتم افتراد زمتان شتارع
است یا نه عرف هر زمانی است؟
جایی که شارع به عرف ارجاع داده و عرفها متفاوت است آیا حکمهای شرعی هم متفاوت استی

ً
گرجی :لزومی ندارد که ارجاع داده باشد .اگر ارجاع داده باشد ،که بلتی! اصتال چته لزومتی دارد
خودمان را به زحمت بیندازیم و بگوییم آنهه عرف زمان شارع فهمیدهاند.
ً
سه ضرورتی دارد که بگوییم حتما اینها شرعی استی
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گرجی :شارع مقدس فرمودهاست« :احل الله البیع» .هر زمانی که این کلمه به آن اطالق بشتود،
اطالق بهنحو حقیقت است و نه بهنحو مسامحه .البته ممکن استت در زمانهتای گونتاگون فترق
بکند .یک وقتی سترقفلی را نمتیگفتنتد فروختت ،امتا حتاال متیگوینتد و هتیچ نتوع عنایتت و
مسامحهای هم نیست .فقها گفتهاند« :عین» .روی این اصل «عین» گفتهاند که تصور میکردنتد
عرف آن زمان مالک است .گفتهاند که در بیع ،عین شرط است روی این حساب است .ولی اگتر
بگوییم نه ،مقصود از «احل الله البیتع» آن چیتزی استت کته عترف در هتر زمتانی بته آن «بیتع»
میگوید.
ُ
خ « ،احل» را نیز همان عرف میگویدی

گرجی :خب ،تمام الفاظی که در ادله اخذ شده است محمول است بر آنهه عرف از آن میفهمد.
مجتهد شبستری :اینجا بنده میخواهم سؤالی مطرح کنم .البته متن هتم معتقتدم کته معتامالت
ّ
تأسیسی نیستند ،ولی یک سؤال دارم .آن اینکه این جور فکرکردن ،که از «احل الله البیتع» بیتع در
هر زمان منظور است ،اشکالی دارد که زبانشناسان بدان وارد میکنند .اینها میگویند زبان یتک
امر تاریخی است به این معنا که زبان ،در داخل هر جمعیتی ،در داخل هتر تمتدن و هتر عصتری،
تنها مربوط است به آنهه در آن تمدن و عصر و جامعه وجود دارد .به این ترتیب« ،بافتت زبتانی»
یک تمدن را نمیتوان به تمدنی دیگر ناظر دانست .لغات چیزی نیستند که ما معتانی آن را هرقتدر
توانستیم کش بدهیم .این ،بهاصطالح شبهه ،تنها در اینجاها نیست ،بلکه در تفسیرهای عرفتانی
و فلسفی هم ،که فر بفرمایید از پارهای از آیات متیکننتد ،زبتانشناستان همتین شتبهه را وارد
ً
میکنند .مثال اینکه بگوییم «ید» در زبان عربی آنقدر معنای عامی داشته که حتی «ید ملکتوتی»
خداوند را هم شامل میشود یا «قلم» شتامل قلتم لتوح محفتوظ هتم متیشتود بتا محتدودیت و
تاریخیبودن زبانها سازگار نیست.
ّ
حاال اگر ما به این شبهه توجه بکنیم ،باید بپذیریم که «احل الله البیتع» فقتط همتان قستم از بیتع
زمان نتزول قترآن را شتامل متیشتود نته هرچته را کته در عصترها و جامعتههتای مختلت آن را
بیع نامیدهاند .تعبیر « ً
تجارِ عن ترا » نیز همینطور .تجارت ،در آن زمان ،مفهوم ویتوۀ ختودر
ً
را داشته است .حاال اگر در دنیا ده نتوع تجتارت دیگتر پیتدا شتده باشتد ،اینهتا اصتال چیزهتای
دیگری هستند و مشمول آن تعبیر «تجارِ» در قرآن کریم نمیشوند.
این شبهه را سگونه باید پاسخ دادی
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ً
گرجی :اوال بنده تصور میکنم این ادله به عرف القا شده و آنهه عرف میفهمد و ایتن عترف هتم
ّ
ویوۀ یک زمان خاصی نیست .همانقدر که «احل الله البیع» را افرادی که در آن زمان بودند معتبر
میدانند و روی آن حساب میکنند و بر مبنای آن حکم استنباط میکنند و عمل میکنند ،عتین آن
ً
را نیز ما انجام میدهیم و اساسا نکتۀ دومی که میخواهم عر کنم این است کته ایتن عبتارات و
جمالت °اعتبار عمل عرف است.
مجتهد شبستری :یعنی آن عرف زمان نزول و صدور اسالم؟
ً
گرجتتی :نتته ،مقصتتود اصتتلی ایتتن نیستتت .بیتتع یعنتتی معاملتته .البتتته ابتتتدائا ایتتن استتت .همتتین
اعمال حقوقی را که عرف انجام میدهند از نظر من هم پذیرفته شده است.
مطابقی «احل الله البیع» منظور نیست یتا متیفرماییتد ،بتیش از
مجتهد شبستری :پ معنای
ِ
آن ،یک معنای دیگری هم دارد.
گرجی :نه ،میخواهم بگویم آن یک چیزی است شبیه شأن نزول ،شتبیه متورد .متورد مخصتص
نیست.
مجتهد شبستری :آن یک چیز دیگری است آقای دکتر؟
اینکه در اصول بحث شده است ،که وضع عام و موضوعله ختاص ،آیتا الفتاظ وضتعشتده بترای روح
معانی بر مبنای خصوصیت مورد و یا برای معنای عامی

شبستری :خب ،آنها قبول ندارند.
به نظر میرسد عرف خصوصیت مورد را هرگز لحاظ نمیکند ،مثل سرا  ،میزان و ....عرف ،با اینکته
این سرا را به این نور و سراغ استعمال میکند ،یک نحوۀ تجوز و مجازی برایش قائل نیستت و حتال
اینکه سراغ آن زمان پیسوز بوده است.

مجتهد شبستری :نزاع در بهکاربردن الفاظ نیست .الفاظ را به کار میبرند ،ولی معانی الفتاظ در
دورهها فرق میکند.
گرجتتی :معتتانی فتترق نمتتیکنتتد .قیتتودر فتترق متتیکنتتد .قیتتودی کتته در آن اختتذ شتتده ،در
زمانهای مختل  ،متفاوت است اما ماهیت حقوقی تغییر نمیکند.
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مجتهد شبستری :مسأله درست همین است که اصطالح ماهیت را در مباحث زبتانی نمتیشتود
آورد .بحث ماهیت و عوار آن مال فلسفه است.
گرجی :آن ماهیت منطقی را عر نمیکنم.
مجتهد شبستری :بلی ،این بحث هستیشناسی است .مبنا را عر میکتنم ،متن نمتیختواهم
ً
بگویم این مبنا درست است یا نه .من میخواهم بته ایتن مبنتا دقیقتا توجته بکنتیم .اینهتا بحتث
هستیشناختی و وجودشناختی و این حرفهاست .مسئلۀ زبان بهکلی چیز دیگری است.
گرجی :در مسئلۀ فلسفه ،بلی!
مجتهد شبستری :مستئلۀ زبتان ایتن استت کته شتما لفتظ بیتع و هتر لفتظ دیگتری را ممکتن
است هزارها سال در یک جامعتهای ببینیتد ،امتا در هتر دورهای ایتن معنتای ختاص ختودر را
داشته است .یعنی یک چیزی از آن میفهمیدهاند .لفظ باقی بوده ،ولی معانی و کاربردها متفتاوت
بوده است .بنابراین اگر یک حکمی بار شده به معنای خاصی ،که یک دورهای میفهمیتدهانتد ،آن
حکم را به معانی دیگر نمیتوان سرایت داد.
گرجی :دیگر نیست عر
است و فرق نکرده است.

میکنم .این بیع یک عمل حقوقی استت .ایتن عمتل حقتوقی ثابتت

مجتهد شبستری :چرا ،فرق کرده است.
گرجی :فرق نکرده است .یعنی بیع اجاره نشده است .ماهیات دیگر حقوقی نیست.
مجتهد شبستری :درست است ،ولی خودر تحوالتی پیدا کرده است .یعنتی شتما متیفرماییتد
این ده نوع تجارت با هم فرقی ندارند؟ مگر نه این است که اینها ده نوع اعتبار است.
گرجی« :تجارت» همه را شامل میشود .این جامع بین ده نوع است.
مجتهد شبستری :سؤال همین است که اگر در یک عصری کلمۀ تجارت را به کار بردنتد و فقتط
یک نوع از آن فهمیده شد و هنوز این انواع دیگر در زندگی بشر نیامده بود و کشت نشتده بتود ،بتا
لفظ جامع همۀ اینها را شامل است.
چه میزانی میتوان گفت آن ِ

گرجی :به همان مصداق اولی ،همان جامع است.

اقتراح دربارۀ مبانی اجتهاد | 199

مجتهد شبستری :این همان تجرید فلسفی است که ما در زبان میکنتیم و اینهتا متیگوینتد در
زبان تجرید فلسفی نمیتوان کرد.
بحث این بود که بحث اصالةالحظر و اصالةاالباحة و بحث زبانشناسی از فلستفههتای دیگتر و علتوم
دیگر آمده و وارد اصول فقه ما شده است ،بهعنوان مقدمۀ فقه ،و از اصول بهطور کامتل در فقته تتأثیر
ً
خودش را گذاشته است .مراد از سؤال اول همین بود که دقیقا یک بحث زبانشناسی وارد شده استت.
امر دال بر فور است یا تراخیی مقدمات حکمت در باب اطالق سیست و ...اینها یتک ستری مباحتث
زبانشناختی است که آمده در اصول فقه ما و اصول فقه هم ،بهعنوان مقدمۀ فقه ،تأثیر کامل ختودش
را در فقه میگذارد .بستگی به این دارد که فقیه سه مبنایی را در اصول فقه اتخاذ بکند و کدام یک از
آن آرا را بپذیرد .و همچنین بحث کالمی که در اصالةالحظر و اصالةاالباحة که میآید.

کاتوزیان :هرچند شاخههای علوم در عصر ما چنان گسترده و پیهیده شده استت کته هتیچک
یارای تسلط بر آنها را ندارد ،ارتباط فلسفه و کالم را با فقه نباید از نظر دور داشتت .فلستفه هنتوز
هم سایۀ خود را بر همۀ علوم حفظ کرده است .چراکته هتر بتار انستان دربتارۀ مبنتای معلومهتا و
باورهای خود به تعقل بپردازد درواقع به فلسفه روی آورده است .منتها نقش فلسفۀ امروز با آنهته
پیشینیان میپنداشتند تفاوت فراوان دارد؛ دیگر از آن داعیههای احاطه بر همتۀ معرفتهتا ستخنی
نیست و فلسفه نظریههای کلی شاخههای گوناگون دانش را فراهم میآورد .چنانکه فلسفۀ علوم،
فلسفۀ تاریخ ،فلسفۀ هنر ،فلسفۀ ریاضی و فلسفۀ حقوق ازجملۀ این رشتتههاستت کته هتر کتدام
متخصصانی برای خود دارد .بهعنوان مثال ،فلسفۀ حقوق یا بهوسیلۀ حکیمانی تهیه میشود که بته
حقوق پرداختهاند (مانند فلسفۀ حقوق هگل و کانت) یا حقوقدانانی که دربارۀ مبانی و هدفها و
تعری و ماهیت حقوق به مطالعه میپردازند .امروز ،قسم اخیتر مرستوم استت و دانشتمندان هتر
رشته ،که ذوق فلسفی دارند ،به فلسفۀ رشتۀ خود میپردازند.
بدینترتیب ،جای تدوین شعبۀ خاصی از فلسفه ،که به حقوق اسالمی یا فقه بپتردازد ،در معتارف
جدید اسالمی خالی است .مبانی و اجزای این شتعبه هماکنتون در فلستفه و کتالم و اصتول فقته
پراکنده است و به اندیشمندان و مبتکرانی نیاز دارد که به تألی مباحتث پراکنتدۀ نیاکتان دانشتمند
خود بپردازند؛ برای مثال ،بحث دربارۀ حسن و قبح عقلی و شرعی ،مفهوم و اعتبار اجماع ،رابطۀ
سنت و قرآن ،اعتبار استحسان و مصالح مرسله در استنباط ،رابطۀ فقه و عدالت و اخالق ،نقتش
عرف در تکوین شرعی ،مبنای الزام احکام شرعی (اعم از اوامر و نواهی الهی و حکومتی) ،معنتی
و قلمرو والیت (اعم از پیامبر و امام و فقیه) ،علت و حکمت احکام و پاسخ به این مسأله کته آیتا
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احکام دائر مدار علت است؟ و دهها مسئلۀ دیگر ،از این قبیل ،همراه با منطتق فقته و ابزارهتای آن
میتواند موضوع فلسفۀ فقه یا حقوق اسالمی قرار گیرد.
داشتن تخصص در چنین مباحثی از فلسفه و کالم ،که به فقه و شیوۀ استنباط احکام متیپتردازد و
درواقع نظریۀ کلی حقوق اسالمی است ،برای فقیه الزم و ضروری برای اجتهاد است .ولی بحث
دربارۀ مسائلی مانند قدم و حدوث قرآن ،معنی لوح محفوظ و مراتب عقل ،کیفیت نتزول وحتی،
اوصاف باریتعالی و ارتباط آن بتا ذات واجتبالوجتود ،اصتالت وجتود و ماهیتت بترای اجتهتاد
ضروری نیست و دریغ است در دورانی که متخصصان عمر کافی برای خواندن یک بار کتابهای
رشتۀ خاص خود را ندارند فقیهتی درپتی آن باشتد کته جتامع معقتول و منقتول جلتوه کنتد و بته
پراکندهاندیشی افتد و درنتیجه از مسائل اصلی کار خود غافل بماند .به نظر میرسد جامعهشناسی
حقوقی میتواند وسیلۀ مناسبی بترای ایجتاد ارتبتاط میتان حجتره و مدرسته و اجتمتاع باشتد و،
بهعنوان معاون اندیشۀ فقیهان ،جانشین فلسفۀ محض شود .همهنین ،مطالعتۀ علتم حقتوق (بته
معنای جدید خود) بیش از بسیاری از مقدمههای سنتی اجتهاد به کار میآید؛ زیرا فقیه در حکومتت
اسالمی باید به بازتابهای اجتماعی و کیفیت و موانع اجرای استنباط خود نیز توجه کند.
آیا زمان و مکان در اجتهاد فقهی تأثیری داردی نحوۀ تأثیر آن در تغییر احکام است و یتا تکامتل آنی آیتا
شناخت زمان و مکان موج شناخت موضوعات مستحدثه میگرددی

مرعشی :تردیدی نیست که هر مجتهدی باید به مقتضیات زمان آ گاهی داشته باشد و تنها وظیفتۀ
او این نیست که منابع فقهی را از نظر سند و داللت بررستی کنتد ،بلکته الزم استت ایتن بیتنش را
داشته باشد که حکم صادره بر طبق مقتضیات زمان شارع مقدس صادر شده یا بهطور کلی و عتام
ً
بوده است .مثال ممکن است مسئلۀ تعلق دیه به عاقله و یتا دیتات شتشگانه چنتین باشتد؛ یعنتی
احکامی باشند مخصوص زمان صدور بدون اینکه هیچکدام از آنها موضتوعیت داشتته باشتد .و
تردیدی نیست آ گاهی به مسائل روز و شناخت موضوعات مستحدثه برای مجتهدین الزم استت و
اگر شناخت نداشته باشند ،چگونه میتوانند حکم آن را بیان دارند.
حائری :در اینجا سخن را از مکتب مرحوم نائینی شروع کنیم .نائینی معتقتد استت در مثتل «آتتوا
الزکوِ» سه چیز داریم :وجوب که حکم است؛ ایتاء که متعلق حکم است؛ زکات که موضتوع و یتا
متعل ِق متعلق است که «ایتاء» به او تعلق گرفتهاست .در اینجا بین موضوع و متعلق فرق میباشد.
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مقصود از موضوع چیزی است که ،برحسب اصطالح اصولی در مرتبتۀ ستابقه ،مفترو الوجتود
ً
فر میشود و بعدا حکم میآید برخالف متعلق که مفترو الوجتود فتر نمتیشتود .متعلتق
بهوسیلۀ امر است که ما مأمور به انجام و یا ترک آن هستیم ،ولی موضوع اینگونه نیست که ما آن را
ایجاد کنیم .موضوع براساس فر موجود است و به دنبال آن حکم میآیتد .حتال اگتر بختواهیم
روی این مبنا بحث کنیم ،باید دید زمان در کدام از این سه چیز دخالت میکند؛ آیا در موضوع تأثیر
میگذارد و آن را عو میکند و براثر آن حکم را عو میکند (یعنی موضوع تازه حکم جدیتدی
بخواهد نه اینکه حکم کلی الهی عو بشود) ،یا اینکه زمان و مکان °متعلق را عو میکند؟ که
باز بهخاطر عو شدن متعلق خواهناخواه حکتم هتم عتو متیشتود و یتا ،بتدون درنظرگترفتن
موضوع و متعلق ،احکام بهخاطر تغییر زمان و مکان تغییر مییابد .باید دید کدام یتک از ایتن سته
چیز مورد تغییر و تبدیل قرار میگیرد.
در قسم اول ،که زمان و مکان موضوع را عو نماید ،این طبیعی است که حکم هم بته دنبتال آن
ً
عو خواهد شد .مثال یک زمانی جن بتا دولتهتای منحترف بته هتر دلیلتی امکتان نداشتته
و ائمه(ع) تأکید زیادی داشتهاند که باید تقیه کرد ،ولی اگر شرایط زمان عو شد و زمینۀ مبتارزه
با حکومت منحرف پیدا شد ،در اینجا ،با تبدیل موضوع ،حکم هم عو میشود و حکم به تقیته
جای خود را به حکم به مبارزه میبخشد .در اینجا حکم الهی عو نشده ،بلکه حکتم بته دنبتال
موضوع عو شده است و کسی در این مناقشهای ندارد.
در قسم دوم هم ممکن است که متعلق حکم ،بهخاطر مرور زمان و یا رابطۀ تغییر مکتان ،تغییتر یابتد.
تغییر متعلق به دنبال تغییر موضوع باشد.
در این مورد هم حکم به تبع متعلق تغییر مییابد بدون آنکه ِ

در مثال «پدر و مادر را احترام کنید» ،متعلق حکم ،که «احترام» استت ،شتاید در زمتان و مکتان
فرق کند .در صدر اسالم ،احترام به یک نحوی بود و امروزه احترام به نحوی دیگر است.
و یا در روایت آمدهاست« :اتقوا النار ولو ِب ِش ّق تمرِ» .یعنی اگر در ماه مبارک رمضتان روزهداری را
ولو با یک دانه خرما افطتار نمتایی ،از عتذاب جهتنم نجتات یتافتی .در اینجتا بعضتی مقتدسها
خیال میکنند این عمومیت دارد و هرکسی را در کنار مسجد و یا خیابان با یک دانته خرمتا افطتار
دهی «اتقوا النار» صورت گرفته است .حال آنکه چنین نیست و این در موردی استت کته روزهدار
فقیر باشد و یک دانه خرما او را از گرسنگی نجات دهد.
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ً
اما در قسم سوم که بگوییم حکم مستقیما و بدون تبدل متعلق و موضوع تغییر یابد این بته نظتر متا
نمیشود ،مگر آنکه بگوییم بهمرور زمان فهم فقیه زیادتر شده و به نکتات زیتادتری التفتات یافتته
ً
است (نکاتی که پیشینیان متوجه نبودند) در این صورت حکم و یا فتوا تبدیل گردیده است .مثال در
مسئلۀ ماء بئر که ،تا پیش از عالمه ،میگفتند نج میشود و ،از عالمه به بعد ،حکم نجاست بتا
حفظ موضوع و متعلق به طهارت تغییر یافت .و یا شبیه فتوایی که دربارۀ خم بعضیها داشتتند
ً
و میگفتند :باید آن را دفن نمود و بعدا گفتند ایتن حرفهتا چیستت ،خمت را بایتد بته مصترف
رساند.
خالصه اگر کستی تبتدل حکتم را بته ایتن معنتا بگیترد ،درستت استت .متا اگتر فقهتا را بهمنزلتۀ
یک شخص فر نماییم ،هرچه عمر بیشتری پیدا کنتد نکتات بیشتتری را متوجته متیشتود .در
اینجا ممکن است فتاوا و احکام عو شود ،ولی اگر مقصود این باشد که زمتان و مکتان کبترای
کلی حکم را عو کند ،این درست نیست و برخالف روایت است که میگویتد« :حتالل محمتد
حالل ٰ
الی یوم القیامة و حرامه حرام التی یتوم القیامتة» .1و تغییتر کبترای کلتی حکتم متوقت بتر
این است که پیامبری بیاید و آن را نسخ نماید.
ممکن است بگوییم قسم سوم منظور است و فهم فقیه از آیه و روایت با توجه به شرای زمان و مکتان
تغییر کند ،مانند حرمت تشبه مسلم به کافر که این تشبه بهمرور زمان تغییر یافته است.

حائری :نه ،این داخل در قسم اول یا قسم دوم است و تشبه متعلق است .زمان و مکان فهتم فقیته
را عو نمیکند ،مگر آن چیزی که گفتم ،به طوالنیشدن خط مرجعیت ،فهم کامتل متیشتود.
اگر زمان و مکان فهم را عو کند ،همان فهم زمان امام حجت است نه فهتم زمتان متا .در مثتال
تشبه به کفار ،این تبدل موضوع است و از آن دیگر تشبه به کفار نیستت .پوشتیدن لبتاس در عترف
دنیا یک شکل است و تشبه معنا ندارد .ممکن است علمای متأخر با دقت بیشتتر بته ایتن مستأله
پی برده باشند که دلیل حرمت تشبه به کفار روایت ضعیفی است و قتدما بته ایتن روایتت ضتعی
جتابر ستند متیدانستتند ،ولتی فقهتای متتأخر ممکتن
عمل میکردند .چتون عمتل اصتحاب را ِ
حرمت تشبه به کفار قابتل قبتول نیستت و
روایت
ِ
است بگویند عمل اصحاب جابر سند نیست و ِ
روی این مبنا حکم تغییر مییابد و این غیر از این است که زمان و مکان حکم را تغییر دهد.
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ً
گرجی :احکام فقهی دارای اقسام بسیاری است که کتب فقهی متداول ،مخصوصتا کتتب فقهتی
شیعه ،تنها به برخی از آن اقسام اقتصار کرده استت .اصتول ایتن اقستام عبتارت استت از احکتام
تکلیفی عبادی و غیر عبادی ،احوال شخصتیه ،احکتام وضتعی خصوصتی ،عقتود و ایقاعتات و
ً
احکام عمومی (حکومتی) .از این اقسام ،تنها احکام تکلیفی مخصوصا عبادات است که زمتان و
ً
مکان کمتر در آنها تأثیر دارد ،اما بقیۀ احکام ،مخصوصا احکام عمومی که موضوع آنهتا جامعته
است و در کتب فقهی از آنها بحثی به میان نیامده و تنها حقوقدانان دربارۀ آنها بحث کتردهانتد؛
از قبیل حقوق مدنی ،حقوق جزای عمومی و اختصاصتی ،حقتوق تجتارت ،حملونقتل ،بیمته،
مالیه ،بینالملل عمومی و خصوصی ،حقوق دریتایی و آبتی و ختاکی و فضتایی و حقتوق متعتدد
دیگر ،بدون شک ،در این احکام ،زمان و مکان تأثیر فراوانی دارد .فقها باید همۀ ایتن اقستام را در
فقه داخل کنند و به رور صحیح فقهی احکام آنها را استنباط کنند .متأستفانه هنتوز ایتن کتار را
شروع نکردهاند گرچه کلیاتی از احکام عمومی در کتاب و سنت وجود دارد ،امتا استاس آنهتا بتر
مصالح و مفاسد جامعه استوار است و پیداست مهمترین چیزی که در این مصالح و مفاستد تتأثیر
ً
دارد زمان و مکان است و همینطور در سایر احکام؛ مخصوصا احکام عقود و ایقاعات .صتحیح
است که این گونه احکام احکامی هستند امضایی ،ولی این تصور کته شتارع تنهتا مقتررات زمتان
خود ،یعنی عرف جاهلی را ،امضا کرده است بههیچوجه درست نیست ،بلکه احکام عرف در همۀ
زمانها را امضا فرموده است .شارع مقدس به موجب آیۀ شریفۀ «اوفوا بتالعقود» همتۀ عقتدها را
صحه گذاشته است ،نهتنها قراردادهای متعارف زمان خود را.
ً
مجتهد شبستری :اینکه میفرمایید زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد یا نه ،این را بایتد دقیقتا
معنی بکنیم .یعنی چه که زمان و مکان دخالت دارد؟! منظور ،از زمان و مکان ،تحوالت گونتاگون
زندگی بشری که در زمان و مکان اتفاق میافتد هست نه اینکه زمان و مکان خودر دخالت دارد.
اگر فقیه اینگونه بخواهد حرف بزند که تحوالت گوناگون زندگی بشتری در احکتام دخالتت دارد،
معنایش این است که میپذیرد که واقعیاتی به نام تحوالت گوناگون زندگی بشری وجتود دارد و بته
این واقعیات توجه دارد و تنها کتابی نمتیخواهتد عمتل بکنتد .یعنتی اینطتور نیستت کته فقتط
میخواهد به کتاب و سنت نگاه کند ،بلکه برای او واقعیت دیگری و مسئلۀ دیگری نیز وجود دارد.
اگر فقیه بخواهد مسألهای به نام تحوالت زندگی را مطرح کند ،باید ایتن مطلتب را بترای ختودر
معنی بکند که تحوالت زندگی و تمدن یعنی چه؟ چه مقتدار از تحتوالت زنتدگی و تمتدن را قبتول
میکند و چه مقدار از اینها را قبول نمیکند.
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ما شاهد بودیم که امام خمینی (ره) ،در نامهای به یکی از آقایان قم ،نوشتند :اگر شما فالن نظتر را
بدهید ،معنایش این است که تمدن جدید را نمیپذیرید؛ درحالیکه باید تمتدن جدیتد را بپتذیریم.
ً
تعبیر ایشان عینا همین کلمۀ «تمدن جدید» بود.
خب ،پذیرفتن تمدن جدید یعنی چه؟
تمدن جدید انبوهی از تحوالت زندگی بشر را همراه دارد ،گرچه آن چیتزی کته بترای متا ملمتوس
است و ارتباط مستقیم با ما پیدا میکند مسائل مادی و معیشتی این تمدن است.
اینطور نیست که در تمدن جدید فقط ابزارهای زندگی فرق کرده است؛ آنطور کته مرحتوم آقتای
مطهتتتری ،در مباحتتتث اسدددالم و مقتضدددیات زمدددان ،روی ایتتتن مطلتتتب اصتتترار دارنتتتد کتتته
تحوالت اجتنابناپذیر زندگی انسانی فقط به تغییر ابزارها مربوط متیشتود .مطلتب بتیش از ایتن
ً
است .مثال اگر کسی بخواهد مفهوم درستی از توسعۀ اقتصادی یا مفهتوم درستتی از زنتدگیکتردن
یک جامعه بر طبق قانون اساسی مکتوب ،که هر دو از تحتوالت عمتده در تمتدن جدیتد استت،
داشته باشد ،نمیتواند تنها به ابزارهای مادی فکر کنتد .توستعۀ اقتصتادی و یتا زنتدگی بتا قتانون
اساسی همراه است با قبولکردن ارزرهای خاصی؛ نوع ویوهای از زیستتن فتردی و اجتمتاعی.
نباید ساده از کنار این مستائل بگتذریم و بگتوییم شتناخت زمتان و مکتان یعنتی فقتط شتناخت
موضوعات جدید به معنای ابزارهای مادی جدید زندگی و آثار و نقشهای آنها .مطلب عمیتقتر
و گستردهتر از این حرفهاست و اجتهاد ،در زمان و مکان ،با رد یا قبتول بستیاری از ارزرهتای
اخالقتی و فرهنگتی ارتبتاط دارد .ایتن ردهتا و قبولهتتا نیتز فترع بتر شتناخت آن ارزرهتتا و آن
فرهن است .این شناخت هم رور الزم دارد و این مسأله بسیار مهم استت کته بتا چته روشتی
میخواهیم آن ارزرها و فرهن را بشناسیم .با رور فلسفی قدیم خودمان یا با رورهای جدید
ً
و ،هرکدام که باشد ،به چه دلیل؟ مثال قدمای ما این رور را داشتند که جامعه را چتون یتک بتدن
فر میکردند و سالمت و اعتدال آن را در این میدانستند که هر فرد و یا قوهای از قوای جامعته
در جای طبیعی خود قرار گرفته باشد و بر این اساس هم میگفتند عدل یعنی «وضع کل شت فتی
موضعه» .آیا میخواهیم ارزرهای مربوط به زندگی اجتماعی را با ایتن رورهتا بشناستیم یتا بتا
رورهایی که امروز در جامعهشناسی ارزرها یا فلسفۀ اخالق و فلسفۀ سیاستت مطترح استت؟
این یک مثال بود که عر کردم .بههرحال ،مسأله این است که امروز برای فقیه کفایت نمتیکنتد
که فقط با سطح ملموس و مادی تمدن جدید برخورد کند و بعد بگویتد چتهچیز را متیپتذیریم و
چتتهچیز را نمتتیپتتذیریم .همهنتتین وقتتتی در فقتته ضتترورت مصتتلحت ،عستتر و حتتر و ماننتتد
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اینها مطرح میشود ،همۀ اینها نظر به تحوالت زندگی دارد و تکلیت ایتن عنتاوین را نمتیشتود
فقط با نگاه به سطح ملموس زندگی امروز م ّعین کرد .ضترورت و مصتلحت همیشته در رابطته بتا
یک مقصدی معنی پیدا میکند .باید دیتد فقیته کتدام مقصتد را قبتول کترده کته متیگویتد فتالن
اقدام ضرورت و یا مصلحت است.
کاتوزیان :زمان و مکان از جهات گوناگون ،در اجتهاد فقهی و حکم قابل اجرا ،تأثیر دارد و ایتن
اثر هیچ تعارضی به ثبات احکام الهی ندارد .در این پاسخ کوتاه و اجمالی ،بیگمتان نمتیتتوان بته
تمام عوامل مؤثر در اجتهاد پرداخت ،ولی بهعنوان نمونه و مثال میشتود از چنتد عامتل مهتم یتاد
کرد:
 )9دگرگونی ارزرهای اخالقی :مهمترین نمودار اثر این دگرگونی مسئلۀ بردهداری است .نگتاهی
اجمالی به تاریخ فقه نشان میدهد که فروع مربوط به بنده و برده در کتابها بهتدریج کاهش یافته
است و پ از الغای بردگی ،جستهوگریخته از آن صحبت میشود .بعضی از سخنوران عتذر ایتن
سبب واقعتی تحتول
تحول و بیاعتنایی را چنین میآورند که موضوع منتفی شده است ،درحالیکه ِ
در ارزرهای اخالقی است .اگر در جامعۀ اسالمی کافری مسلمان را بکشد ،آیا وارثتان مستلمان
حق دارند قاتل را به بردگی گیرند؟ آیا هیچ از خود پرسیدهاید که کدام مانع از استتفاده از ایتن حتق
تملک شرعی است؟
در مرحلۀ پایینتر باید از روابط زن و شوهر ،در طول تتاریخ فقته ،ستخن گفتت :آیتا آنهته امتروز
در جامعۀ ما حکومت دارد همان است که فقیهان گفتهاند؟ اگر تردید دارید یتادآوری متیکتنم .آیتا
در فقه مردی که میخواهد زن خود را طالق دهد الزم استت کته بته حتاکم رجتوع کنتد و تتن بته
داوری دهد و آیا شقاق (نفرت یا اختالف دو جانبه) ،به موردی که مرد تنها خواهان طتالق استت،
صدق میکند؟ آیا عسر و حر زن ،بهعنوان قاعدۀ عام ،مجوز طتالقدادن زن استت و آیتا فتتوای
مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی دربارۀ عسر و حر زنی که شوهر او غایب است و بتیم گنتاه او
میرود را همه پذیرفتهاند؟ آیا زن میتواند از شوهر دستمزد بگیترد؟  ...و ماننتد اینهتا .انتدکی بته
بالمعروف» در جامعۀ امروز متا
عاشروه َّن
ِ
مسأله نزدیکتر شویم ،آیا مفهوم معاشرت به معروف « ِ
همان معنای سابق را دارد و آیا در روستاها و شهرها یکی است؟ آیا به نظر شما در جامعتۀ کنتونی
از شوهر ثروتمندی که دختتری باستواد و تهتیدستت را گرفتته پذیرفتته استت کته انفتاق بته او را
متناستتب بتتا ختتانوادۀ زن تعیتتین کنتتد و شتتئون ختتانوادۀ جدیتتد را در نظتتر بگیتترد؟ آیتتا چنتتین زن
نیازمندی نمیتواند هزینۀ مداوا یا بهداشت و مسافرت خود را از شوهر بگیرد و بایتد بته مستکن و
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غذا و خانه و لباس قناعت کند؟ آیا معنی ریاست مرد بر خانواده (الرجتال ق ّوامتون علتی ّ ِالنستاء)
رهبری و اجرای تکلی و نگاهداری امانتت استت (ماننتد رهبتری بتر جماعتت) یتا ستروری و
حکومت و ارضای تمایل شخصتی؟ پت  ،بتا توجته بته ایتن ستؤالها ،بایتد پتذیرفت کته تحتول
ارزرهای اخالقی بهآرامی مرزها را بههم ریخته و اجتهادهای جدیدی را اقتضا میکند.
 )3عوامل جغرافیایی و مکتانی :امتروز ناستازگاری ستن بلتوغ دختتران بتا واقعیتهتای طبیعتی
و اجتماعی این تمایل را به وجتود آورده استت کته ستن بلتوغ امتارۀ قابتل تغییتر تلقتی شتود و از
عوامل موضوعی بلوغ (انقالب جسمی و قابلیت باروری) به حساب نیاید .ناستازگاری حکتم بتا
محیط جغرافیایی در نقاط سردسیر بیشتر است و در سوئد ،که دختران بعد از بیستستالگی بلتوغ
جسمی پیدا میکنند ،چگونه متیتتوان ادعتا کترد کته دختتری نتهستاله (یتا کمتتر) بتالغ استت و
میتواند شوهر کند؟
 )2تغییر و پیشرفت علوم و تکنولوژی :در فقه ،برص (پیستی) زن و قترن از استباب فستخ نکتاح
است بدینسبب که صعبالعال استت و از رغبتت معاشترت او میکاهتد یتا متانع آن متیشتود.
همهنین است عنن یا ناتوانی جنسی شوهر .اکنون فر کنیم علم پزشکی بتواند با دارو و یا عمل
جراحی ساده این عیوب را ظرف چند روز برطرف سازد .آیا باز هم بایتد آنهتا را از استباب فستخ
نکاح شمرد؟ و اگر پاسخ شما مثبت باشد ،ایتن ایتراد را چگونته پاستخ میدهیتد کته آیتا ختانوادۀ
اسالمی چنان است که عاملی در ردی سرماخوردگی میتواند التزام به آن را از بین ببرد؟
 )4تغییر نیازها و ضرورتها :در فقه ،احکامی که بهدلیل نیاز شدید مردم وضع شده یتا از عترف و
رسم زمان پیروی کرده باشد کم نیست .امروز نیز حمایت از پارهای گروههای اجتمتاعی نتاتوان در
برابر توانگران و زورمندان ایجاب میکند که در قواعد حاکم بر آنان تحوالتی ایجاد شود .دو گتروه
مهم کارگران و مستأجران ازجمله مهمترین آنهاست؛ در مورد کارگران ،طبیعی استت کته قواعتد
مربوط به اجارۀ اشخاص نمیتواند عدالت مطلوب را در رابطه با کارفرمایتان تتأمین کنتد و ناچتار
قانون کار از بعضی اصول منحرف میشود .در رابطۀ موجران و مستأجران نیز قانونگتذار استالمی
ناچار شده است که ،با توسل به قاعدۀ «عسر و حر » ،از تخلیۀ ناعادالنۀ مسکن جلوگیری کند.
فشار نیازها و ضرورتها به اندازهای است که نهتنها باعث جایگزینشدن احکام ثانوی متیشتود،
در استنباط احکام طبیعی و نخستین شرع نیز اثر دارد .و با دیدن چند نمونه بهتر متیتتوان نیتروی
این فشار را درک کرد:

اقتراح دربارۀ مبانی اجتهاد | 191

عقد بیمه نخستین نهاد اجتماعی و اقتصادی بود کته وجتود ختود را بتر نظتام حقتوقی و شترعی
تحمیل کرد .بر طبق قواعد سنتی ،قرارداد معوضتی را کته دو طترف در مقتام مستامحه نیستتند و
درعینحال به مقدار عو آ گاهی ندارند ،بایتد بتهدلیل وجتود غترر باطتل دانستت (نهتی َّالنبتی
عن الغرر) .ولی ضرورت پذیرر این عقد چندان بتود کته فقیهتان نیتز درپتی حقوقدانتان ناچتار
درصدد توجیه این غرر برآمدند و امروز در غالب فتاوا عقد بیمه مشروع شناخته شده است و حتی
آنان که «شروط ابتدایی» را نافذ نمیدانند و شمار عقود را محصور بته عقتود ّ
معتین میپندارنتد در
این زمینه کوتاه آمدهاند و در این مسئلۀ مستحدث به جمع حقوقدانان پیوستند.
دیگر از نمونههای بارز ،عقد کالی به کالی است؛ یعنی بیع سلم به نسیه .در روزگاری کته ایتن بیتع
حرام شد ،حکم قانون وسیلۀ اجرای عدالت و جلوگیری از ستم تتوانگران بتر زحمتکشتان بتود.
سرمایهدار متجاوز از بیپناهی و عدم اعتماد برزگر سوءاستفاده میکرد؛ گندم مزرعۀ او را به نستیه
و به ثمن بخ میخرید و برزگر بدین کار راضی میشد تا خریدار مسلمی بترای محصتول آینتده
خود داشته باشد و دستمایۀ نتاچیزی نیتز از او بگیترد .ولتی امتروز مصتالح مهتمتتری بته میتان
آمده است که پذیرر چنین معامله را احترازناپذیر میسازد .ما امروز نفت خود را بته همتین شتیوه
میفروشیم و تمام کاالهای مورد نیاز خود را با بیع کالی به کالی میخریم .پ آیا توان آن را داریتم
که همۀ این معامالت را ابطال کنیم؟ و اگر خارجیان بدانند که چنین معاملهای در حقوق متا باطتل
است ،آیا حاضر به معامله با حکومت اسالمی میشوند؟
شاید این مسأله هنوز به حوزههتا نیامتده باشتد .ولتی دیتر یتا زود مطترح متیشتود ،همهنانکته
نزد حقوقدانان کنونی مطترح و متورد اختتالف استت .بتههرحال ،بتازنگری بته مبتانی استتنباط
حکم بطالن این بیع تردید در اجمتاع متورد ادعتا را نیتز معقتول متیستازد .آنهته بهصتراحت در
اخبار منع شده «بیع دین به دین» است 1و این تردید در مفاد اخبار (الیباع الدین بالدین) هست که
آیا مقصود فرور دین پیش از عقد است یا آنهه براثر عقد هم دین متیشتود در قلمترو نهتی قترار
میگیرد .قدر متیقن احتمال نخست است؛ یعنی آنهه پیش از عقد هم «دین» گفته متیشتود 2.در
این مختصر ،فرصت تفصیل در مطلب نیست .ولی همین اندازه باید پذیرفت کته لتزوم بتازنگری و
3
استنباط و اجتهاد جدید ناشی از فشار ضرورتها و نیازهاست.
 .1رک :حدائق98-91/32 ،؛ مفتاح ا لکرامة.434/4 ،
 .2مفتاح الکرامة31 /1 ،؛ جامع الشتات.944 ،
 .3برای مطالعۀ مفصل ،رک :ناصر کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها491 /3 ،؛ عقود معی .391/9 ،
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 )1تغییر ساختار اقتصادی :در زمانی که کارگاههای کوچتک و بتا سترمایههتای انتدک نیازهتای
صنعتی جامعه را تأمین میکرد ،هم کارفرما برای ادامۀ زندگی اقتصادی به اجیتر و کتارگر احتیتا
داشت و هم کارگر به کارفرما .درنتیجه ،عقتد اجتاره و تراضتی ایتن دو گتروه متیتوانستت رابطتۀ
عادالنهای بین آنان برقرار کند .ولی امروز که غولهای سرمایهداری با کتارگرانی روبتهرو هستتند
که مدتها طعم بیکاری را چشیدهاند ،این گروه نیاز به حمایت دارد و چنانکه گفته شد ،ایتن نیتاز
وجدان فقیه را متأثر و وادار به استنباط تازه میکند.
در پاسخ بخش دوم سؤال شما باید گفت :چون کمال و نقص قانون نیز نسبی و وابسته به زمتان و
مکان است ،بهتر است نام این تحول یا «شدن» را حرکت فقه بنامیم .پاسخ بخش سوم نیز بتدیهی
است؛ تا فقیه نتواند زمان و مکان را بشناسد ،مفهوم بسیاری از مسائل را درنمییابد .بترای مثتال،
برای درک مفهوم بیمه ،باید این اندازه را بداند که حساب احتماالت و جمعیبتودن خطتر از غترر
جلوگیری میکند.
معرفت :زمان و مکان در نف احکام نمیتواند تأثیر داشته باشد ،ولی روی موضوعات متیتوانتد
تتتأثیر داشتتته باشتتد؛ چنانکتته در ذیتتل ستتؤال مطتترح شتتد کتته آیتتا زمتتان و مکتتان موجتتب
شناخت موضوعات مستحدثه میشود؟ زیرا زمان و مکتان ،بتر موضتوعاتی کته شتارع بته عترف
موکول کرده است ،نقش مؤثری دارد .در توضیح مطلب باید گفت ما سه عنوان داریم کته فقیته در
بعضی از این عنتاوین نقتش دارد و در برختی دیگتر نقتش نتدارد و آن عنوانهتا عبتارت استت از
احکام ،موضوعات و مصادیق .نقش فقیه در رابطه با احکام این است که احکام را از منتابع اولیته
بهطور اصولی استنباط کند ،ولی فقیه نسبتبته مصتادیق هتیچگونته نقشتی نتدارد؛ زیترا تعیتین و
تشخیص مصادیق وظیفۀ «فقیته بمتا انته فقیته» نیستت ،چتون فقتاهتش در شتناخت مصتادیق
خارجی نمیتواند دخالتی داشته باشد و اگر شناختی روی یک مصداق خارجی داشتته باشتد ،در
حتتد شتتخص خبتتره ارزر دارد .چتتون فقیتته عالوهبتتر جنبتتۀ فقاهتتت ،یکتتی از افتتراد جامعتته و
ً
عرف میباشد .مثال فقیه از ادلته استتفاده متیکنتد کته ختون نجت استت ،ولتی راجعبته یتک
مادۀ سرخرن  ،که غلظت خون را هم داشته باشد ،اگر از فقیه سؤال شود که آیتا ایتن متاده ختون
است تا احکام خون را بر آن جاری بکنیم؟ فقیه ،از آن جهت که فقیه است ،هر جتوابی کته بدهتد
ارزشی ندارد .چه بگوید خون است و چه بگویتد ختون نیستت .بلتی بتهعنوان عترف و یکتی از
افراد جامعته پاستخ او ارزر دارد .امتا در موضتوعات کته غیتر از احکتام و مصتادیق متیباشتد
فقیه میتواند نقش مؤثری داشته باشد .زیرا فقیه باید حدود موضوع را ،که در لستان دلیتل ،واقتع
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مطلق ختون استت و یتا ختون مهتراق؟ یعنتی
شده مشخص کند .به این معنی که خون نج آیا ِ
فقط خون جهنده و خونی که از رگها بیرون میآید نج است و خون متخل نجت نیستت و
یا اینکه مطلق خون ،چته متخلت و چته غیتر متخلت  ،نجت استت؟ و یتا ختونی کته در زردۀ
تخممرغ پیدا میشود ،آیا همان خونی است که از شریعت به دست آوردیتم کته نجت استت و یتا
اینکه شامل این گونه خون نمیشود .به عبارت دیگر ،فقیه باید بداند که اطالقی در ادلتۀ نجاستت
خون وجود دارد یا خیر؟ مثل اینکه شارع گفته باشد «کتل دم نجت » .اگتر ،در بتاب دم ،چنتین
اطالق و شمول لفظی نداشته باشیم ،نمیتوانیم به نجاستت ختونی کته در تختممترغ هستت فتتوا
حرمتت ختوردن ختون اطتالق داریتم ،بته
بدهیم .لذا امام خمینی (ره) میفرماید :چون در بتاب
ِ
حرمت خون تخممرغ فتوا میدهیم ،ولی چون در باب نجاست اطالق نداریم ،بهمقتضتای قاعتدۀ
طهارت ،ما حکم به طهارت مینماییم .همهنین میفرماید :اگر خون با مخلوطکردن و بتههمزدن
مستهلک شود و از بین برود ،حرمت خوردن هم از بین میرود ،چون موضتوع حرمتت در ختار
وجود ندارد .بنابراین ،روشن شد که سد ثغور موضوع وظیفۀ فقیه است .یعنی فقیه بایتد ببینتد کته
موضوع حکم در لسان دلیل چگونه است و خالصۀ سخن اینکته فقیته بمتا انته فقیته وظیفته دارد
استنباط حکم و تعیین موضوع کند ،ولی در شناخت مفهوم این موضوع ،که ختون چیستت ،بایتد
فقیه به عرف و کارشناس مراجعه کند .چون شارع مقدس آن را به عرف موکول کرده است؛ یعنتی
فقیه در اینجا باید به سراغ کارشناس برود که خون چیست؟ زیترا درصتورتیکه فقیته مفهتوم ایتن
موضوع را نمیداند باید به عرف مراجعه کند؛ یعنتی در صتورت عتدم شتناخت و عتدم تشتخیص
موضوع ،ازلحاظ مفهوم ،باید به عرف مراجعه کند که در اصطالح به آن شبهۀ صدقی میگوینتد و
شبهۀ صدقی غیر از شبهۀ مصداقی استت .در شتبهۀ صتدقی ،مرجتع عترف استت؛ یعنتی فقیته
مفهوم موضوع حکم شترعی را از عترف متیگیترد ،امتا حتدود و ثغتور و شترایط آن را از شترع و
لسان اخذ میکند.

مسئلۀ عدالت و عمل فقه
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تشکر میکنیم از جناب آقای مجتهد شبستری که اجازه فرمودند در مصاحبههای عتدالت از ایشتان
ً
استفاده کنیم .مستحضر هستید که بحث قاعدۀ عدالت اصال در قواعد فقهتی مطترح نیستت؛ یعنتی
ً
فقها آنگونه که مثال قاعتدۀ عستر و حتر یتا الضترر را در فقته دخالتت میدهنتد ،از قاعتدۀ عتدالت
ً
سخن نگفتند ،اما مخصوصا بعد از انقالب ،که احکام اسالم جنبۀ عملیتتری در جامعته پیتدا کترد و
بنا شد احکام اسالم در جامعه تطبیق شود و قوانین براساس احکام تنظیم شود ،این مستأله ،بتهعنوان
یک دغدغه ،سالش و نگرانی ایجاد کرد .برخی از احکام امروز ،در نظر مردم ،بتا فرهنتگ ،انتظتارات و
توقعات جدید یا اقتضائات جدیدی که دنیای متمدن و تکنولوژی روز ایجاد کرده است لتم انگاشتته
میشود؛ درحالیکه در قدیم سنین نگرشی به این احکام نبود .ایتن مستأله بیشتتر در دایترۀ احکتامی
است که به اختالف زن و مرد ،اقلیتهای مذهبی و بهطور کلی مباحتث حقتوق بشتر استالم مربتوط
میشود و باعث اعتراض دیگران به اسالم شده است .همین نکته باعث میشود که ایتن مستأله بترای
ً
فقها مطرح شود که آیا این لمانگاری دخالتی در استنباط احکام دارد یا نتداردی متثال برختی از فقهتا
ِلم عرفی را در فهم احکام دخالت میدهند و هر حکمی را که از دیدگاه عرف لم محسوب شود ،ایتن
َ َ َ ش َ
بید» میدانند .آیا کستی از فقیهتان شتیعه بته
را مخالف قرآن و مخالف آیات «إن الله لیس ِبظال ٍم ِللع ِ
این مسأله تصری کردهی

بله ،تصریح کردهاند.
 .1از کتاب قاعدۀ عدالت در فقه امامیه ،انتشارات پووهشتگاه علتوم و فرهنت استالمی9281 ،؛ بتا حتذف مکتررات و
تصحیح پارهای از موارد .این گفتوگو چند سال قبل از  9281انجام یافته است .تاریخ نشر اینترنتی 27 :تیر .1190
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حتی در مقابل نص ،اگر نصی وجود داشته باشدی

ً
در مقابل ظاهر و اطالقات تصریح کردهاند؛ مثال آیتالله صانعی (حفظه الله) در باب اختالف دیۀ
بین زن و مرد ،در کتاب فقهی خود فقه الثقلی  ،تصریح کردهاند 1که چون ایتن حکتم ظلتم استت،
ولو روایات متعدد باشد ،اما چون ظاهر است نه نص این ظلم عرفتی باعتث میشتود دستت از آن
ً
روایات برداریم ،چون مخال قرآن میشود .از طرفی ،برختی دیگتر اصتال بته ظلتم عرفتی اعتنتا
نمیکنند و میگویند اگر عقل حکم قطعی به ظلم کرد ،دخالت میکند و اال نه.
آن قول اول را فق در مورد روایات میگویند و اگر آیهای باشد ،آن را نمیگویندی

اگر آیهای اطالق داشته باشد ،به اطالقش چرا ،اما اگر بهعنوان نص باشد ،که داللتش هم قطعتی
ً
باشد ،همانگونه که سندر قطعی است این حرف را نمیزنند .مثال ایشان در متورد ارث اینطتور
ً
ً
میگویند .البته ایشان ارث را موضوعا ظلم نمیدانند ،اما میگویند اگر هم عترف موضتوعا ایتن را
ظلم بداند ،چون نص است نمیتوان به آن دست زد .غیر از فقها و فقته موجتود متا ،گرایشهتای
ً
دیگری هم وجود دارد که اصال دغدغۀ روایات و احکامی که از روایات برداشت میشتود بتهعنوان
دغدغۀ اصلی آنها محسوب نمیشود و اصل عدالت را محور تشریع میدانند و میگوینتد احکتام
اسالم باید مطابق عدالت باشد و آنهه در لسان روایات ما آمده تطبیقی استت کته در زمتان رستول
اکرم (ص) و ائمه (ع) از همین عدالت نشئت گرفته و ما باید هر زمان ببینیم که عدالت چه اقتضتا
میکند و این با مشیء متعارف فقهی ما همگون نیست.
ً
از بعضی از آثار شما این مسأله برداشت میشود.ما خدمت شما رسیدیم تا اوال مبتانی ایتن اندیشته را
بهتر تنقی کنید بهگونهای که قابل تعامل با فقها باشد؛ یعنی ادبیات مشترکی انتخاب شتود کته ایتن
مبانی شما با مبانی فقه موجود و متعارف ما تت که درواقع دو گرایش هستند تت بتواننتد بتا هتم تعامتل
فکری بکنند و نزدیک شوند و فهم راحتتر شود.
سؤالهایی هم که خدمت شما تقدیم شد ،همتان ستؤالهایی استت کته متا بتا افتراد مختلتف بتا انتواع
گرایشهای حقوقی ،فقهی و کالمی مطرح کردهایم و این سؤالها فق دغدغتۀ متا را نشتان میدهتد و
انتظار نیست که تنها درخصوص این سؤالها پاسخ بدهند بلکه هرکس ،براساس گترایش فکتری ختود،
یک مسیری را برای بحث پی میگیرد .شما آنچه را که صالح میدانید ،بهعنوان متدخل بحتث ،آغتاز
بفرمایید تا ما در طول بحث سؤال خود را مطرح کنیم.

 1ر.ک :یوس صانعی ،فقه الثقلی  ،کتاب القصاص.322-911 ،

مسرلۀ عدالت و علم فقه | 131

از اینکه زحمت کشیدید و از قم برای گفتوگو تشری آوردید خیلی سپاسگزارم .این کار مبارکی
است که دوستانی مثل شما این گونه مباحث را مطرح میکنیتد و مجتالی را بترای ابتراز نظرهتای
مختل فراهم میسازید که چهبسا پارهای از آنها غیر متعتارف و ،بته قتول شتما ،ناهماهنت بتا
مبانی اتخاذشده در حوزه به نظر آیند .حتی میخواهید دربارۀ این گونه دیدگاهها اندیشتیده شتود و
در صورت امکان گفتوگویی میان اینها و آن نظریات متعارف حوزه برقرار شود .این کتار بستیار
مبارکی است و برای تمام آقایان کمال موفقیت را از خداوند مسئلت میکنم.
همتتانطور کتته فرمودیتتد بنتتده از نظتتر چهتتارم ،از چهتتار نظتتری کتته شتتما مطتترح کردهایتتد،
طرفداری کردهام .البته ممکن است کسان دیگری هم نظر چهارم را پذیرفته باشند و حتی بتهنوعی
آن را با یک نوع رویکرد فقهی مرتبط کنند ،اما بنده رویکرد خودم را در آن زمینه عر میکنم.
رویکرد بنده ،با نظریۀ اول و دوم و سوم ،در چگونگی رویکرد به کتاب و سنت بتهطور کلتی یتک
تفاوت بنیادی دارد .چون این رویکردهای متفاوت وجود دارنتد ،بته نظتر متن میشتود از نظریتۀ
چهارم حرف زد ،ولی کسی که آن رویکرد را نداشته باشد نمیتواند از نظریۀ چهتارم حترف بزنتد،
بلکه باید یکی از آن سه نظریۀ قبلی را انتخاب کند .هرکدام از این سه نظریۀ قبلی با مبانی متعارف
حوزه سازگار است و فقط نظریۀ چهارم است که با مبانی متعارف ناسازگاری نشتان میدهتد .بته
نظر من ،دلیلش این است که نوع رویکرد به کتاب و ستنت کته در ایتن نظریتۀ چهتارم هستت ،و
مبنای نظریۀ چهارم است ،با نوع رویکرد به کتاب و سنت که در آن سه نظریۀ اول وجود دارد
متفاوت است.
نظریۀ سهارم را توضی دهید.

آنهه اینجا در طرح سؤاالت نوشتهاید خوب تبیین شده است .نوشتهاید :نظریۀ چهتارم ایتن استت
ً
که «شارع برای تأمین عدالت صرفا قاعدۀ عتدالت را ارائته داده استت تتا انستان در هتر دوره ،بتا
تمسک به آن ،احکام مربوط به زمان خود را بشناسد .پیامبر اکرم (ص) نیتز همتین کتار را دربتارۀ
زمان خود کرد و احکام مربوط به زمان خود را براساس عدالت متفتاهم آن دوران بته دستت آورد.
همۀ احکامی که الاقل در اجتماعیات از احکام اسالم شناخته میشود ،از نوع احکامی استت کته
ً
پیامبر (ص) با قاعدۀ عدالت در دوران خود تشخیص داده است» .تقریبا مطلب همین است ،امتا
ً
با مختصر تفاوت در نوع تعبیرها؛ مثال تنها تعبیر «تشخیص داد» نیتاوریم ،بلکته بتهنوعی آن را بته
وحی هم ارتباط میدهیم .حاال با توضیح این مبنا مطلب روشن میشود.
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رویکردهای مختلف دربارۀ ارتباط عدالت با کتاب و سنت
ما در مسئلۀ ارتبتاط عتدالت بتا کتتاب و ستنت ،کته اصتل قضتیه استت ،دو رویکترد میتتوانیم
داشته باشیم .یک رویکرد این است که اول در مباحث کالمتی تصتویری از ختدا ،وحتی و نبتوت
داشته باشیم و بایدهایی را ّ
معین کنیم و بعد بگوییم نبوت و وحی نبتی (ص) چته کارهتایی را بایتد
انجام دهند و چه خالئی را باید پر کننتد .پت از اینکته بایتدهایی را در ابتتدا مشتخص کتردیم ت
آنطور که در بعضی از بحثهای کالمی گذشتگان ما اینگونه است ت و با بحثهای کالمی معلوم
شد کار نبی(ص) و وحی چیستت و انتظتارات خودمتان را مشتخص کتردیم ،بته کتتاب (قترآن)
مراجعه کنیم تا مصداق یا محصول این بایدها را از این کتتاب بته دستت آوریتم .مشتی متتداول در
حوزه در مباحث کالمی اینگونه است و گذشتگان خود معنای ختدا ،اوصتاف ختدا ،متکلمبتودن
خدا ،معنای کالم خدا و معنای نبی(ص) و وحتی را ّ
معتین کردهانتد و اینکته نبتی(ص) چته کتار
باید بکند؛ بهخصوص در مبانی کالمی معتزله و مبانی کالمی شتیعه کته بحتث در نبتوت عامته را
هم بهصورت عقلی (یعنی فلسفۀ نبوت را بیانکردن) ممکتن میداننتد و دالیلتی را اقامته میکننتد
و میگوینتتد براستتاس ایتتن دالیتتل نبتتی بایتتد بیایتتد .در همتتین استتتداللهای عقالنتتی در نبتتوت
عامه ،درواقع تکلی نبی را هم ّ
معین میکنند که چه کار باید بکند و چهها به ما بگوید.
ً
اما اشاعره این کار را نمیکنند چون آنها ،در نبوت عامه ،دالیل عقلی نمیآورند و اصتال مباحتث
نبوت عامه را ندارند .مباحث نبوت عامه مخصوص معتزله ،شیعه و بعضی مانند ماتریدیه استت و
ّ
در حوزۀ کالمی اینها مسلم گرفته شده است .استنباط و اجتهتاد فقیهتان بتر ایتن مبتانی کالمتی
مبتنی است .این متکلمان میگویند انسان همیشه در ضاللت باقی میماند ،مگر اینکته نبتی(ص)
بیاید .نبتی(ص) بایتد بیایتد و در همتهچیز راه را روشتن کنتد؛ ازجملته دربتارۀ مهمتترین مستئلۀ
اجتماعی ،که مسئلۀ عدالت است ،نبی(ص) باید بگوید چهچیزهایی عدالت استت چتهچیزهایی
عدالت نیست .نبی(ص) باید مصداقها را ّ
معین کند و این مصداقها برای همۀ عصترها مصتداق
عدالت است .نبی(ص) اگر اینها را بیان نکند ،فلسفه و وظیفۀ نبوت تحقق نیافته است.
این مبنا مفرو است ،چه به زبان آورده بشود و چه نشود .درستت استت کته نته در فقته از ایتن
ّ
بحث که بنده گفتم سخن به میان میآید نه در اصول ،امتا هتم بترای فقیته ایتن مبنتا مستلم گرفتته
میشود و هم برای اصولی .به همین جهت تا حتاال هتیچ اصتولی و هتیچ فقیهتی را ندیتدهایم کته
بخواهد از منبع دیگری معنای عدالت و مصداقهای آن را به دست آورد (مگر افراد بسیار نادر) .با
اینکه دربارۀ فلستفههای عتدالت ،از پتیش از زمتان افالطتون تتا امتروز ،بته شتکلهای مختلت
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سخنانی گفتهاند ما ندیدیم نه در یک درس خار فقهتی و نته در یتک درس ختار اصتولی ایتن
مسألهها مطرح شتود ،چتون درعینحتال کته میگوینتد استالم بته عتدالت توصتیه کترده معنتا و
مصداقهای عدالت را هم از خود کتاب و سنت جستوجو میکنند .در این گونه رویکرد به کتاب
ّ
مسلم گرفته شده که شارع تکلی ما را دربتارۀ مصتداقهای همهعصتری عتدالت ّ
معتین
و سنت،
ّ
کرده است و چون این مبنای مسلم گرفته شده آن وقت میشود این موضوع را به شکل نظریتۀ اول
این طور تشریح کرد :شارع معنتا و مصتادیق عتدالت را ،از طریتق تشتریع احکتام در حوزههتای
ّ
مختل حیات بشر ،تأمین کرده است میتوان این فر را نمود؛ چون آن مبنای مسلم را داریم .بر
این اساس ،نه حکمی از شریعت (مفاد کتاب و ستنت) ختار از عتدالت استت و نته متوردی از
عدالت خار از دایرۀ تشریع بر زمین مانده است تا نیازی به ارائۀ قاعدۀ عدالت باشد.
نظریۀ دوم را نیز ،براساس چنین مبنتایی ،میتتوان اینگونته ارائته داد« :شتارع بختش عظیمتی از
مصادیق عدالت را ضمن تشریع احکام تعیین کرده و قاعدۀ فقهی به نتام عتدالت را نیتز ارائته داده
است تا بشر جزئی دیگر از عدالت را ،که فقتط بعضتی خألهتای متوردی استت ،بتا تمستک بته
آن قاعده و کش احکام عادالنه تأمین کند .ایتن دیتدگاه هتم بتاز مبتنتی استت بتر اینکته شتارع
بایتتد همتتۀ تکتتالی متتا را دربتتارۀ عتتدالت معت ّتین کنتتد .امتتا در متتواردی کتته حکمتتی وجتتود دارد
نمیتوان برمبنای قاعدۀ عدالت از آن حکم دست برداشت».
سومین نظریه نیز ،که مترقیتر از قبل است ،باز بر همین مبناست .بنتابراین نظتر شتارع عالوهبتر
ضمن تشریع احکام ،قاعدۀ عدالت را نیز ارائه داده است تا ،در تزاحمتات احکتام
تأمین عدالت در ِ
و اوضاع و شرایط متحول جامعه ،بشر با تمسک به آن بتواند معیتار و ضتابطهای بترای شتناخت
حکم فعلی خود در زمان و مکان خاص خود داشته باشتد .ایتن هتم بتاز مبتنیبتر ایتن استت کته
ً
قطعا باید تکلی ما را ّ
معین کرده باشد .بدینگونه کته میگتوییم
باالخره شارع در موضوع عدالت
همۀ حکمهای شارع ابدی هستند ،ولی در مورادی تزاحمات پیدا میشود .تزاحم اهم و مهم پدیتد
میآید و اوضاع و احوال متغیر میشود .در آن گونه موارد چیزی به نام قاعتدۀ عتدالت وجتود دارد
که برحسب آن میتوان پارهای از احکام را کنار گذاشت.
اما نظریۀ چهارم ،که اینجانب ارائه میکنم ،بهطور کلی از مبادی دیگری شروع میشتود .در ایتن
نظریه ،پ از اعتقاد به وجود خدای متعال گفته میشود :ما با انسانی (حضرت محمتد) روبتهرو
هستیم که دعوی نبوت میکند .باید ببینیم کتالم و عمتل او را در همتۀ زمینتهها و ازجملته مستئلۀ
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عدالت چگونه میتوانیم بفهمیم .ما مطلب را از اینجا شروع میکنیم .ما آن انتظارات را که دیگتران
از وحی و نبوت دارند ،نداریم.
در اینجا سخن من این نیست که مبانی کالمی دیگران تمام است یا نیستت ،بلکته میگتویم مبتانی
متعارف حوزه در فقه و اصول همینهاست که گفتم و کسی هم در این باره صحبت نمیکند که این
انتظارات و مباحث در کجا خأل و اشکال دارد ،در کتدام یتک از مباحتث کالمتی و بتا چته
دالیلی این بار را برعهدۀ نبوت گذاشتند و این انتظارات را از وحی به وجود آوردند؟ اینها چه
دالیل محکمی دارد؟

تفصیل مبانی رویکرد مختار در ارتباط عدالت با کتاب و سنت
همانطور که گفتم ،در رویکرد چهارم مسأله یک چیز دیگر است .برای روشنشدن مبتانی ختودم
پیش از هر موضوع ،به این مسأله توجه شما را جلب میکنم که خدای اسالم با ختدای مستیحیت
یک فرق خیلی بارز دارد و آن این است که خدای مستیحیت ختدای واردشتده و ّ
متجسدشتدۀ در
تاریخ است .خودر را در تاریخ نشان داده ،با انسانها حرف زده و پیامش را خودر رسانده نته از
واقعتی مستیحی
طریق واسطه .در عالم مسیحیت همیشه دنبال چنتین ختدایی هستتند .ختدای
ِ
ً
خدایی است که در تاریخ آمده و فعال روحالقدس ،که یک بعد از آن خداستت ،در کلیستا حضتور
دارد و مسیحیان را میآمرزد و نجات میدهد .اما خدای اسالم ،از نظر فلسفی ،خدایی استت کته
در همۀ عصرها به گونههای گوناگون و در ادیان متفاوت انسانها به دنبال او بودهاند؛ یعنی ختدای
فراتاریخی ،فرازمانی و فرامکانی است .قرآن از این خدا حرف میزند نه از آن خدایی کته در تتاریخ
وارد شده و با ورود در تاریخ لط خودر را شامل حال انسانها کرده و آن نارستتگاری و دنائتت
را که در کون وجود داشت با حضور خودر و با همان مسئلۀ فدیه و کفارۀ عیسی (ع) تطهیر کرده
است .حاال دربارۀ این خدای اسالم میتوانیم بهصورت عقالنی بحث کنیم که چه صفاتی میتواند
داشته باشد ،چه فعلهایی را میتوان به او نسبت داد و چه فعلهایی را نمیتتوان نستبت داد ،ولتی
بههرحال خدا یک خدای فرازمانی و فرامکانی استت و هرچته را هتم کته اشتاره بته فرازمتانی یتا
فرامکانینبودن خدا کند باید نفی یا تأویل شود .فالسفۀ مسلمان و متکلمان معتزله در بحث خدا و
ً
صفات خدا بحثهای کامال عقالنی کردهاند .نهتنها نزد معتزله حتتی در نتزد اشتاعره هتم مستئلۀ
ُّ
ً
معرفت خدا بهوسیلۀ انسان و همهنین صفات اصلی خدا عقلی است .مثال اشتعری در اللمدع ،در
اصل مسئلۀ خدا و کیفیت رسیدن انسان به خدا و صفات اصلی خدا ،بحثهتای عقلتی میکنتد.
التمهید باقالنی ،با اینکه یک کتاب اشعری است ،بحث عقالنی غلیظتری میکند تا چه رستد بته
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شرح االصول الخمسۀ قاضی عبدالجبار یا تمهید االصول شیخ طوسی و امثال اینهتا .بحثهتای
اینها دربارۀ خدا ماقبل وحی است ،نه مبتنی بر وحی .در کشف المراد هم ،که کالم شیعه در آنجا
ً
فلسفی میشود ،همینطور است .اصال بحثهای مربوط به خدا و صفات ختدا و اینکته تکلیت
خودمان را با خدا روشن کنیم اینها همه بحثهای ماقبل وحی استت ،درحالیکته در مستیحیت
بیشتر این بحثها بعد از وحی است و این تفاوت عظیمی است.
عقلی هستی .در این تجربتۀ
رهیافت من به وجود خدا تجربی ت عقلی است؛ یعنی تجربۀ شهودی ِ
شهودی ،دلیلی نمیتوان پیدا کرد که نشان دهد خدا چه باید بکند و چه نباید بکنتد ممکتن استت
ً
نبی بیاید و ممکن است نیاید .دلیل الزامی عقلی بر این مطلب نیست که حتما نبتی بایتد بیایتد تتا
تکلیفی و نسخهای برایش روشن کنیم .برای امثال بنتده ،ایتن مباحتث متکلمتان در ّ
نبتوت عامته
مفرو نیست ،اما معتقدم این اتفاق افتاده و ّنبوت و رسالت واقع شده و کسی آمده و با آن ختدا،
که ما به او اعتقاد داریم ،خودر را مربوط اعالم کرده است .داستان ما مسلمانها و داستان دینتی
به نام اسالم ،مسئلۀ وحی ،نبوت و پیامبری از اینجا شروع میشود که ما با انسانی طرف هستیم که
دعوی نبوت میکند و میگوید که این کالم کالم خود او نیست ،بلکه قدرت فائقهای او را بتر ایتن
کالم توانا کرده است .اینها را بنده بهطور منقح در آخرین اثرم به نام تدأمالتی در قرائدت انسدانی از
دی نوشتهام.
پ ما موضوع دینداری را از انسان شروع میکنیم .از انسان به باال میرویم ،نه اینکته از بتاال بته
پایین میآییم .ما با انسانی مواجه هستیم که دعوی او این است که با قدرت فائقتۀ الهتی ستخنانی
میگوید که بنابه تجربۀ او اگر خدا او را قادر نمیکرد ،این سخنان را نمیتوانست بگویتد .بعثتت و
َّ
نبوت او با «إقرأ ِباس ِم ر ِّبک الذی خلق» (علق )9 :شتروع میشتود؛ او چیتزی را بتا امتداد الهتی
1
قرائت میکند.
خب حاال که ما با این انسان مواجه هستیم ،شروع میکنیم به مطالعه دربارۀ این انسان کته او چته
میگوید .او میگوید رسالت وی از سوی خداست .خب متا بته ایتن دعتوی اهمیتت متیدهیم و
شروع میکنیم به مطالعه دربارۀ اینکه اگر یک انسان بگوید :آنهه من میگویم از سوی خداستت،
این چه معنایی میتواند داشته باشد و چگونه کالم خدا بر زبان یک انسان میتواند جتاری باشتد و
ً
اصال کالم را به چه معنا به آن خدایی که با عقل دریافت کتردهایم میتتوانیم نستبت دهتیم .مستئلۀ
 .1رک :مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ( ،»)9فصلنامۀ مدرسه ،شمارۀ  1و شمارههای بعدی آن مقاله در سایت شخصی نویسنده.
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وحی و نبوت ما از اینجا و اینگونه شروع میشود .مهمترین مسألهار این است که از سوی ختدا
و کالم خدا یعنی چه؟ در اینجا هم باز تاریخی به آن نگاه میکنیم؛ یعنی ابتدا بررسی میکنیم که اگر
در طول تاریخ انسان چیزی به نام کالم خدا مطرح شتده ،چته کستانی متدعی آن بودهانتد؟ و چته
معنایی میتواند داشته باشد .نه اینکه از اول چیزی به نام کالم خدا را ثابت کنیم که وجود دارد ،امتا
نمیدانیم کجا وجود دارد و سپ مصادیقش را پیتدا کنتیم .ایتن پیتامبران ،کته آخرینشتان پیتامبر
ماست ،چنین دعویای را مطرح کردهاند .در عهد عتیق انواع و اقسام دعویها دربارۀ کتالم ختدا
و انواع و اقسام آن ذکر شتده کته ابتن میمتون آنهتا را در کتتاب داللدةالحائری در بحتث نبتوت
بهتفصیل آورده است.
خب ،ما مسلمانها در برابر دعوی پیامبر اسالم قرار داریم که تا چهل سالگی ادعایی نکترده بتود.
حاال ما اینگونه قضیه را بررسی میکنیم که این شخص کیست؟ سوابقش چیست؟ چه میگویتد؟
چه دعوی میکند؟ چه فهمی میتوانیم از این دعوی داشته باشیم؟ ما با انسانی مواجه هستتیم کته
دعوت نبوت دارد و مدعی است که سخنانش را خودر ابداع نمیکند ،بلکه با قتدرت ختدا ایتن
سخنان را میگوید .وقتی به آثار تاریخی مراجعه میکنیم ،میبینیم از پیامبر نقل شده که وحتی بته
او چگونه و به چه صورتهایی میرسیده .روایات گوناگونی هست که آنها را باید در نظر بگیریم.
ّ
پ انسانی در  9422سال پیش ،در زمان ،جامعۀ ّ
معین سخن جدیدی
معین و در داخل فرهن
گفته و دعوی جدیدی را کرده است .دعوی او عبارت است از اینکه من حامل کالم ختدا هستتم.
حاال کتابی هم از او مانده است که آن قرآن است و به دعوی او تألی خود او نیست .ما هم قرائن
ً
و شواهدی داریم که نشان میدهد تألی نیستت و اصتال حالتت تتألیفی نتدارد مثتل هیچکتدام از
کتابها نیست و یک نوع آهن و اثر خاصی در آن هستت و اگتر آن را تی بنتدی کنتیم ،در تیت
کتابهای پیامبرانه قرار میگیرد .صاحبان چنین کتابهایی از یک افق دیگر ،که غیر از افقهتای
انسانهای عادی است که بر آنتان گشتوده شتده ،حترف میزننتد .در قترآن ،دربتارۀ موضتوعات
گوناگونی از آسمان ،از زمین ،از خلقت آدم ،سرنوشت انسان ،از پیشینیان ،از موجودات گوناگون و
خیلی مباحث دیگر از جمله «عدالت» صحبت شده است و گفتته استتَّ « :إن اللته یتأمر ِبالعتد ِل
سان» (نحل« ،)12 :إع ِدلوا هو أقرب ِل َّلتقوی» (مائده.)8 :
واْلح ِ
پ ما یک تحلیل انسانی میکنیم تا ببینیم او براثر تأیید الهی چه کرده و چه گفته؟ اگر ایتن نگتاه را
ً
انسان نبی ت با قید نبی ت کته در آن
داشته باشیم ،میتوانیم حرفهای او را بفهمیم؛ مثال بفهمیم این ِ
ّ
دل» منظور او از عتدل چته بتوده استت؟ همتانطور کته میتتوانیم
شرایط گفته« :إن الله یأمر بالع ِ
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بفهمیم که امروز اگر انسانی مردم را به عدالت دعوت کنتد ،منظتور او از عتدالت چیستت؟ مثتالی
عر میکنم تا مطلب خوب روشن شود .به نظر من ،در عصر خودمتان ستخنان آقتای خمینتی
مثال خوبی است .ایشان قبل از انقالب گفتند ظلم همهجا را گرفته و باید عدالت تحقق پیدا کند و
مردم را به ایجاد زمینههای عدالت دعوت کردند .از سخنان ایشان ،بهعنوان یک رهبتر دینتی ،چته
فهمیده میشتد؟ وقتتی از عتدالت سیاستی و اقتصتادی حترف متیزد ،متا از ایتن حرفهتا چته
میفهمیدیم؟ آیا ما حق داریم از قبل ،یک آقای خمینی را فتر کنتیم و بترای او وظتایفی ّ
معتین
سازیم و از او انتظاراتی را در ذهن داشته باشیم .بعد که ایشان آمد ،بگوییم که آن آقای خمینتی کته
ما در ذهن داشتیم و انتظاراتی از او داشتیم .پ اینجا که این حرف را زده ،البد همتان را میگویتد
ً
که ما قبال فر کردهایم .این طرز تفکر درست نیست .ایشان تا نهضت نکرده بود که این مباحتث
مطرح نبود ،اما وقتی آمد و ایتن حرفهتا را زد ،بایتد ببینتیم چته میگویتد ،منظتورر از عتدالت
چیست؟ ما از سخنان ایشان در مورد عدالت اگر تعری دیگری ندهد ،همان چیتزی را متیفهمیم
که در عصر ما از عدالت سیاسی یا عدالت اقتصادی فهمیده میشود .به همین جهت هتم هنگتام
ً
نوشتن قانون اساسی ،براساس همین حرفها ،متثال بختش تعتاون را تأستی کردنتد و گفتنتد و
نوشتند هیچک مزدور نباید باشد ،حداقل معیشت برای همۀ انسانها باید تأمین شود ،تعلیمتات
باید رایگان باشد و مباحث دیگری که در قانون اساسی آمده است؛ چتون حاکمیتت ملتت ،آزادی
مطبوعات و احزاب ،منع شکنجه و غیره.
آیا این معنای عدالت سیصد سال پیش در کشور ما وجود داشتت؟ وجتود نداشتت .سیصتد ستال
پیش عدالت ،به این معنا که سازمان اقتصادی کشور باید به گونهای باشد که توزیع درآمدها عادالنته
باشد ،وجود نداشت .چون جامعه و دولت جدید نبتود و برنامتهریزی ،ماننتد برنامتههای توستعه،
ً
وجود نداشت اصال از عدالت اجتماعی کسی بته ایتن معنتا ستخن نمیگفتت .میختواهم ایتن را
عر کنم که ما این توصیه به عدالت آقای خمینی را درست همینجور فهمیدیم که در روزگار متا
فهمیده میشود و هر مورد ّ
معین هم که ایشان در ارتباط با عدالت مطرح کرد ،آن را مصداق همتان
عدالت فهمیدیم که به آن دعوت میکرد و در عصر ما مصداق آن عدالت است.
در زمان پیامبر نیز تت منتها با قید نبی تت اگر او میگفت« :إع ِدلوا هتو أقترب ِل ّلتقتوی» (مائتده)8 :
یا « ِلیقوم ّالناس ِبال ِقس ِط» (حدید ،)31 :آن هم همینطور استت و بایتد خودمتان را در آن شترایط
ً
بگذاریم و ببینیم مثال ایشان دربارۀ آن واقعیتهای اجتماعی تت سیاستی مربتوط بته عتدالت چته
کالم هر مصتلح و کستی کته میخواهتد تغییتری در
میگفت و منظورر از عدالت چه بود؟ چون ِ
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واقعیات اجتماعی ایجاد کند در تعامل استت بتا واقعیتت اجتمتاعی و نتاظر استت بته واقعیتات
اجتماعی .دراینصورت ،معنای عدل در « ّإن الله یأمر ِبالعتد ِل» همتان چیتزی میشتود کته در آن
عصر همه از عدل میفهمیدند و روی هر مورد هم که در ارتباط با عتدالت تأکیتدی کترده باشتد،
بهجز آنهه مصداق همان عدالت باشد ،گونۀ دیگری فهمیده نمیشود .این یتک رویکترد تتاریخی
است .وقتی پیامبر موارد ّ
معینی را عدل دانستته همتۀ اینهتا از مصتداقهای عتدالت در آن عصتر
فهمیده میشود 1.واضتح استت کته ایتن گونته فهتم تتاریخی کتالم نبتوی پیتامبر و ستنت هتم از
نظر هرمنوتیکی بر انتظاراتی موقوف است ،ولی این انتظارات با انتظارات متکلمان و فقیهتان ،کته
ً
قبال مطرح شد ،بهکلی متفاوت است.
ّ
بر این اساس ما میگوییم که آنهه میتوانیم ،بهلحاظ تاریخی و بهطور مستلم ،بته حستاب پیتامبر
اکرم بگذاریم دو چیز است .یکی اینکه بهصورت کلی گفت من طرفدار عدالت هستم .همانگونته
که بنده در جایی نوشتهام :عدل زمانه در مقابل ظلم زمانه؛ یعنی در آن زمانه هم ظلمی و هم عتدلی
وجود داشت و او جانب عدل را گرفت و گفت من ،بتهعنوان پیتامبر ،جانتب عتدل را میگیترم نته
جانب ظلم را .آنگاه قواعد و سنتهای موجود را ،تتا آنجتا کته عقتل اخالقتی آن عصتر ایجتاب
ً
میکرد ،از حالتت ظالمانته بته حالتت عادالنته درآورد؛ متثال در متورد تعتدد زوجتات گفتت کته
ّ
« ِکالم ِعلقة»نگذارید 2و بسیاری از انواع نکاح را ممنوع کرد .در قصاص ،گفت انتقام نگیرید .متن
باب» (بقره )911 :را اینطور نمیفهمم که قصتاص
صاص حیوِ یا اولیاالل ِ
این آیۀ «و لکم ِفی ال ِق ِ
باید وجود داشته باشد تا زندگی اجتماعتان به هم نریزد .تفسیر این آیه را هم در یکی از نوشتتههایم
آوردهام .داستان این است که در زمان جاهلیت وقتی یک نفر را میکشتند ،بهعنوان انتقام چنتدین
نفتتر را میکشتتتند و در مقابتتل یتتک چشتتم ،چنتتدین چشتتم درمیآوردنتتد .دعواهتتای قبیلتتهای و
انتقامکشی مطرح بود .در اینجا ،عدالت زمانه این را ایجاب میکرد که انتقام یک چشتم حتداکثر
یک چشم باشد و در برابر کشتهشدن یک نفر حداکثر همان قاتل قصاص شود ،نه بیشتر .پ «و
باب» ،یعنی تجاوز از یک نفر نکنید کته ایتن «حیتوِ» استت و
صاص ّ حیوِ یا اولیاالل ِ
لکم ِفی ال ِق ِ
احسان مفهتوم
«إن تعفوا أقرب ِللتقوی» (بقره )321 :اگر ببخشید ،خوب است .نهایت عدالت و
ِ
ً
صاص حیوِ یتا
در آن موقع هم همین بوده که اصال صاحب حق ببخشد .اگر معنای «و لکم ِفیال ِق ِ
االلباب» این بود که شما حق قصاص داریتد تتا کستی جرئتت کشتتن کستی را پیتدا نکنتد،
اولی
ِ
همانطور که آقایان میفرمایند ،پ شارع برای چه گفت« :إن ِتعفوا اقرب للتقوی»؟
 .1نگاه کنید به مقالۀ «گفتمان پیامبران» در کتاب نقدی بر قرائت رسمی در دی از صاحب این قلم.

 .2رک :قرآن کریم ،نساء.931 :
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ً
خالصه اینکه مجموعا ما قضیه را اینطور میفهمیم که اگر انسانی تت مثل نبی(ص)تتت در شترایط
خاصی امر به عدالت کند بدون اینکه تعری خاصی از عدالت بدهد ،همان مفهتوم عتدالت در آن
ً
عصر مرادر بوده است؛ همهنانکته در همتین انقتالب استالمی متثال ستخنان آقتای خمینتی را
براساس فهم همین عصر تفسیر میکنیم .اگر کسی بگوید من طرفتدار عتدالتم و معنتای خاصتی
برای آن بیان نکند ،اشاره دارد به آن عدالت و ظلمی که در جامعه موجود هست .این گونه مباحتث
با سیاست کار دارد .پیامبر ما هم در سیاست آن عصتر وارد شتد و حکومتت را در دستت گرفتت.
پیامبر حکومت را در دست گرفت و چنین کسی که میگویتد متن طرفتدار عتدالتم؛ یعنتی همتان
اموری که شما را مشغول کرده .شما از عدالت خوشتان میآید و از ظلم بدتان میآید .متن نیتز بته
همان عدالت توصیه میکنم و از همان ظلم شما را برحذر میدارم .اگتر قضتیه را اینجتور قرائتت
کنیم ،این نتیجه گرفته میشود که اصل توصیه به عدالت سفارر همیشگی پیامبر بوده ،امتا اینکته
در جامعههای مختل  ،با تحوالت اوضاع و احوال زمانه ،مصتداقهای عتدالت و حتتی معنتای
عدالت چیست ،این امری میشود متعلق و مربوط بته ختود مستلمانهتا در هتر عصتر ،حتتی در
مواردی که نص از روایات و آیات هست .زیرا آن نصوص هم در تعامل با واقعیات اجتماعی عصر
بوده و به همان عدالت و ظلم اشاره داشته است؛ مانند تقسیم ارث یتا قصتاص ،حتدود ،دیتات و
توصیههای مربوط به نظام خانواده و امور دیگر که در متون دینی آمده و از مصادیق عتدالتهای آن
عصر به شما میرفته است.
ً
گفتم که حتی معنای عدالت هم همینطور است؛ یعنی اگر در عصر حاضر مثال معنای عتدالت آن
چیزی باشد که خرد جمعی آن را ّ
معین میکند ،متا بته همتین معنتا از عتدالت ملتتزم میشتو یم و
ً
نمیتوانیم بگوییم چون معنای عدالت در عصتر پیتامبر چیتز دیگتری بتوده حتمتا بایتد آن معنتا را
انتخاب کنیم .چون فرمودههای پیامبر (ص) ،بهعنوان شخصی که در آن عصتر زنتدگی میکترده،
ً
قاعدتا به همان عدالت آن عصر اشاره داشته و پیامبر در مقام بیان معنای واحدی برای عتدالت در
همۀ عصرها نبوده است و خالصه اینکه زبان قرآن و پیامبر زمانی و مکانی و در تعامل با واقعیتات
ً
اجتماعی بوده و اصتال زبتان جتز ایتن نمیتوانتد باشتد فقتط میتتوانیم بگتوییم پیتامبر استالم از
دعوتکنندگان به «عدالت» بوده؛ همان عدالت که ،در طول تاریخ ،مصلحان بشریت با معناهتای
1
متفاوت به آن دعوت کردهاند.

 .1نگاه کنید به مقالۀ «معنای عدالت در قرآن» در همین کتاب.
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سؤالی را مطرح میکنم تا این مبنا کمی شفافتر شود .شما فرمودید که متن از پتیش برعهتدۀ پیتامبر
و یفهای را نمیگذارم .برای همین نمیگویم کالم او بایتد عتدالت همتۀ زمآنهتا را تعریتف کنتد .آیتا
ممنوع هم میکنید که کالم او عدالت زمان ما را معنا بکندی یعنی میگویید محال است که عتدالت
عتدالت
زمان ما را بگویدی یا اینکه میگویید ما سخن او را شنیدیم ،با این پیشفرض که ممکن است
ِ
همۀ زمانها را گفته باشد و ممکن است مقصود او عدالت همۀ زمانها نباشدی پس بدین منظتور ،بایتد
ببینیم مضمون سخنی که گفته سیست .اگر احتمتال دوم را بتدهیم ،آن وقتت بایتد پاستخ تواهری را
بتتدهیم کتته مضتتمون آنهتتا ایتتن استتت کتته دیتتن پیتتامبر جاویتتد و احکتتامش دائتتم استتت و یتتا اینکتته
ً
احکام شریعت ،مثال به اجماع ،جاویدان است .شما کدامیک از اینها را میگوییدی

این سؤال بسیار خوبی است .ببینید هر دو هست .هم گور میدهیم تا ببینتیم چته مقتدار گفتته و
بیشتر از آن مقدار را بر آن بار نمیکنیم و هم بتهلحاظ زبانشناستی ایتن دعتوی را داریتم کته تمتام
زبانها تاریخیاند؛ یعنی شما هیچ زبانی را نمیتوانید پیدا کنید تت زبان به معنای دستگاه سمبلیکی
زبان همۀ عصرها بتواند باشد .به عبارت دیگر ،مفاهیم موجود
که به معانیای داللت میکند تت که ِ
در داخل زبانها یک تاریخ پیدایش و یک تاریخ تحول دارد و پارهای از زبانها هم منقر شدهاند
و با انقراضشان آن مفاهیم هم انقترا یافتهانتد منتهتا مشتترکاتی وجتود دارد کته از بیگانهشتدن
ً
صددرصد این زبانها با یکدیگر جلوگیری میکند .زبان اصال به گونهای است که نمیتتوان گفتت
فالن مفهوم در فالن زبان مفهومی جاودانه است و اشاره دارد به هتزار ستال بعتد .هترک بتا هتر
زبانی حرف میزند مفاهیم آن زبان را میتواند در نظر داشته باشد.
بفرمایید اشاره دارد به مفهوم ثابتی که اعم از آن است؛ یعنی هم در این زمان و هم در هزار ستال آینتده
نه اینکه فق اشاره به هزار سال آینده داشته باشد.

ً
ولی ما میبینیم که مثال عدالت معنای ثابت همیشگی ندارد و در طول تاریخ و عصترهای مختلت
معانی متفاوت از آن اراده شده است .وقتی اینطور است ،چگونه میتوانیم بگوییم پیتامبر بته یتک
معنای ثابت همیشگی اشاره کرده است؟
پ با چه منطقی ما میتوانیم بگوییم احکامی را تتا روز قیامتت مصتداق عتدالت دانستتهاند و یتک
معنای ثابت برای عدالت ّ
معین کردهاند؟ باید به سراغ دلیل این مستائل بترویم ،ولتی دعتوی متا ایتن
است که ما به همین مقدار ملتزم هستیم که از کالم او فهمیده میشود و بتیش از آن بته چیتزی ملتتزم
نیستیم.
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البته عرفا دربارۀ پیامبر گرامی اسالم مسئلۀ حقیقت محمدیته را مطترح کردهانتد کته شتئون بستیار
باالیی هم دارد ،اما این موضوع را به چیستی عدالت و ظلم نمیتوانیم پیوند بزنیم .آن مطلبی استت
که در ساحت دیگری مطرح است و در ساحت فقه و تاریخ و زبان چیز دیگر .بنتابراین ،ستخن در
این است که کسانی که دعوی میکنند که ظواهری وجود دارد یا نصوص منصوب به پیامبر وجتود
دارد ،که معنای همیشگی عدالت و مصادیق همیشگی آن را ّ
معتین میکنتد و تتا روز قیامتت بایتد
همینگونه بماند و تغییر نکند ،آنها باید دالیلشان را عرضه کنند تا جواب دهیم.
پس شما محال نمیدانیدی

ً
محال عقلی نمیدانم ،ولی زبان ساختار دیگری دارد و خصوصتا در مستائل سیاستی و اجتمتاعی
گفتار اشخاص در تعامل با واقعیات اجتماعی است.
ولی واقعیت این دعوی را محال میدانید.

ببینید آیا من میتوانم بگویم اآلن قانونی وضع میکنم که تا هزار سال دیگر در امریکا هم باید بته آن
عمل کنند .سؤال من این است که آیا این میتواند ارادۀ قانونگذاری جدی و یک امر جدی باشد؟
ً
آیا واقعا من میتوانم برای هزار سال بعد امریکا قانون وضع کنم؟ وقتتی نتوانتد یتک قتانون و امتر
ّ
جدی باشد ،معنایش این است که ،در ساختار زبان ،هر قانون و امر محدود بته حتدود و زمتان و
ً
مکان و شرایط ّ
معینی است و نمیتتوان خصوصتا در مستائل اجتمتاعی و سیاستی امتر و قتانون
فرازمانی و فرامکانی داشت.
قانون باید برای موارد مشخص تعیین تکلی کند و ضمانت اجرای بالفعل داشته باشد در زمتان و
مکان ّ
معین ارادۀ امر و نهی به معنای قانونگذاری ارادهای است کته میخواهتد بتا تکیته بتر یتک
ضمانت اجرایی بالفعل در جامعۀ ّ
معینی اهداف خاصی را تحقق بخشد .اینکه من امر و نهتی کتنم
برای هزار سال و بعد هرک خواست عمل کند این قانونگذاری نیست .قانون چیزی استت کته
ً
واقعا باید بهطور جدی مورد عمل قرار گیرد و اهدافی را تأمین کند.

فرض کنید در هزار سال آینده انسانهایی میآیند و اگر به این شخص اعتقاد داشتته باشتند ،از زجتر و
بعث او منبعث یا منزجر میشوند.
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عتتر کتتردم کتته ایتتن نتتوع تصتتور بتتا قانونگتتذاری جتتدی ،کتته بالفعتتل و بتتا ضتتمانت اجرایتتی
بالفعل درصدد تحقق اهداف ّ
معین است ،نمیسازد .شاید این تصور در مستائل عبتادی و معنتوی
قابل قبول باشد ،ولی در مسائل مرتبط به تحقق عدالت و نظم اجتماعی ،که مستألهای استت کته
ً
بنابه ارادۀ قانونگذار حاکم قطعا باید تحقق پیدا کنتد ،قابتل قبتول نیستت .مستئلۀ قانونگتذاری
1
مسئلۀ بحث و زجر ناشی از اعتقاد نیست .مسئلۀ وضع و سپ اجرای عملی است.
 .1مسأله این است که در تعری «قانون» برای قانون ویوگیهایی گفتهاند که از ویوگیهتای زبتان قانونگتذاری نشتئت میگیترد .اگتر
معین و در جامعهای ّ
«قانون» آن است که در زمان و مکان ّ
معین و با ضمانت اجرایی عملی ،از طرف قانونگتذار وضتع میشتود ،هتیچ
قانونگذاری نمیتواند با ارادهای جدی قانون فرازمانی و فرامکانی و فراجامعهای و بتدون ضتمانت اجترای عملتی (یعنتی فراتتاریخی)
وضع کند .ایتن واقعیتت بته ایتن ختاطر استت کته قتانون و قانونگتذاری چنتین چیتزی استت و معنتای ایتن حترف ایتن استت کته
زبان قانونگذاری چنین زبانی است؛ یعنی زبانی است مکانی ،زمانی ،جامعهای ،اجرایی و چون چنین است نمیتوان قانون فراتتاریخی
وضع کرد .این مدعا از سوی پارهای از اندیشوران به شکل زیر مورد نقد قرار گرفته است:
«فر کنیم که هرگز نمیتوان احکام قانونی را بتهنحو متوجهی فراتتاریخی دانستت .امتا ایتن امتر چته ربطتی بته ماهیتت زبتان دارد؟
موقتیبودن اوامر و نواهی قانونی (به فر صحت) تابع شرایط صدق و اطالق آن احکام است نه زبانی که آن احکتام در قالتب آن بیتان
میشود .مادام که شرایط صدق و اطالق یک حکم بنابه فر برای همیشه و در همهجا وجود داشتته باشتد ،آن حکتم بترای همیشته و
همهجا صادق و جاری است (یعنی به معنای مورد نظر شبستری فراتاریخی است) اگر هم شترایط صتدق و اطتالق یتک حکتم منتفتی
ً
شود ،آن حکم نیز بهتبع از اعتبار ساقط میشود .بنابر این مبنا اگر احکام قانونی بنابه فر فراتتاریخی نباشتند ،صترفا ازآنروستت کته
شرایط صدق و اطالق آنها برای همیشه و در همهجا جاری نیست .به نظر میرستد کته قرائتت ستوم (از متدعای شبستتری) مبتنیبتر
پیشفر زیر باشد ...شرایط صدق و اطالق یک حکم (ازجمله حکم قانونی) تابع زبانی است که آن حکم در قالب آن بیان میشتود.
در حدی که من درمییابم این پیشفر (دستکم دربتارۀ گزارههتای غیتر تحلیلتی) آشتکارا کتاذب استت ...هتیچ رابطتۀ معنتاداری
میان ماهیت تاریخی زبان از یک سو و قابلیت زبان در بیان احکام فراتاریخی از ستوی دیگتر وجتود نتدارد .بنتابراین ،گنجانتدن احکتام
ً
فراتاریخی در متن زبان تاریخی انسانها نهفقط بدون هیچ اشکالی قابل تصور به نظر میرستد ،بلکته بتهنحو متوجهی مستتمرا در عتالم
واقع رخ میدهد .اگر انسانها میتوانند احکام فراتاریخی را در متن زبان تاریخی خود بگنجانند ،چرا خداوند را از انجام ایتن کتار نتاتوان
بدانیم (احمد نراقی ،مقالۀ «ماهیت کالم وحیانی در اندیشتۀ شبستتری» ،فصتلنامۀ مدرسده شتمارۀ  ،1ستال  .)3در پاستخ ایتن نقتد
میگویم ،سخن متن در گفتتوگوی «مردمستاالری و استالم» ،کته متورد استتناد ناقتد استت ،نتاظر بته متدعای فقیهتان استت کته
میگویند خداوند ،در باب معامالت و سیاسات ،قوانین اجتماعی ،جزایی ،سیاسی ابدی و فراتاریخی وضع کترده استت .خواستتهام بته
آنان بگویم زبان قانونگذاری اجازه نمیدهد یک قانونگذار قانون فراتاریخی وضع کند ،چون قانون واقعی نمیتواند فرا تتاریخی باشتد.
چون شرایط صدق و اطالق در باب قوانین اجتماعی ،جزایی ،سیاسی در عالم خار برحسب تحول جامعهها در زمانهتا و مکانهتای
ً
متفاوت دائما تغییر پیدا میکند .قانونگذار نمیتواند برای همۀ جامعهها در همۀ زمانها و همتۀ مکانهتا (فراتتاریخی) بتا قصتد جتدی
ً
قانون وضع کند .قانونگذاری وقتی واقعا قانونگذاری است که عملی لغو به حساب نیاید .قانونگذاری فراتاریخی چتون الجترم فاقتد
ً
قصد جدی است عملی لغو است و هویت اعتباری قانون محقق نمیشود .اگر تصور شود قانونگذار اصال در نظتر نمتیآورد کته بترای
ً
کجا و چه جامعهای و چه زمانی و برای تأمین چه هدفی قانون وضع میکند و به عبارت دیگر او کتاری بتا عتالم ختار نتدارد و صترفا
حکمی را بر موضوعی بار میکند ،چنانکه نراقی تصور کرده ،ایتن تصتور آشتکارا ختالف آن چیتزی استت کته در عمتل قانونگتذاری
اتفاق میافتد .مطلب این است که زبان قانونگذاری نمیتواند از ماهیت عمل قانونگذاری منحرف شتود و چتون عمتل قانونگتذاری
معین و اهدافی ّ
محدود به زمان و مکان و جامعهای ّ
معین است و بنابراین عملی تاریخی استت ،زبتان قانونگتذاری هتم زبتان تتاریخی
است و تنها یک عمل تاریخی را میتواند بیان کند .اگر ماهیت قانونگذاری و زبان قانونگذاری در عالم انسان همین استت کته گفتتم،
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ّ
ّ
تارقة فتاقطعوا
حاال برویم سراغ لسان پیامبرً .لسان پیامبر در اوامر و نواهی ،مانند « ِوالس ِارق ِوالس ِ
أیتتدیهما» (مائتتده ،)28 :قطعتتا بتترای تتتأمین هتتدفی اجتمتتاعی و اخالقتتی در آن جامعتته بتتوده
است؟ شواهدی از آیات و روایات داریم که نشان میدهد چنتین هتدفهایی منظتور بتوده استت.
حاال سؤال میکنیم که در عصر حاضر فهم ما مسلمانها دربتارۀ آیتۀ قطتع یتد ستارق چیستت؟ آیتا
میخواهیم با عمل به این آیه کاری کنیم که دزدی کم شود؟ یا فقط میخواهیم به ظتاهر آیته عمتل
کنیم .اعم از اینکه دزدی کم شود یا نشود؟ مسئلۀ ما کدام است؟ انقتالب کتردیم و قتانون اساستی
ً
اساسا نوشتن قانون اساسیّ ،
معینکتردن سیستتم
نوشتیم ،با این کارها چه اهدافی تعقیب میشد؟
اقتصادی یا تعیین سیستم جزایی یعنتی چته؟ بته دنبتال عتدالتبودن و فقرزداییکتردن ،در عصتر
حاضر ،به چه معناست؟ ما مسلمانان امروز باید ببینیم بتا دزدی چگونته میتتوانیم مقابلته کنتیم و
مجازات آن ،با توجه به جمیع جهات مربوطه ،چه میتواند باشد؟ آیا مسئلۀ مستلمانها ،در عصتر
حاضر ،جز این است که چه کار کنند تا در جامعه دزدی هرچه کمتر اتفاق بیفتتد؟ مستئلۀ متا ایتن
است یا نیست؟ اگر این است ،که معتقدم مسئلۀ ما هم اآلن این استت ،آنوقتت ایتن ستؤال پتیش
ّ
ّ
أیدیهما» امروز چگونته میتتوانیم بفهمتیم یکتی از سته
میآید که آیۀ «والس ِارق والس ِارقة فاقطعوا ِ
حرف را باید بزنیم.
ً
 .9یا باید بگوییم که اصال ما دنبال این ارتباط نیستیم .این حکتم شتارع استت التی یومالقیامتة ت
همانطور که شما فرمودید ت و او گفته است کته هترک در هتر عصتری عقیتده داشتت و از ایتن
منبعث شد باید آن را اجرا کند که گفتیم این سخن قابل پذیرر نیست .چون علیالفر ایتن آیته
به یک حکم واجباالجرا (قانون) داللت میکند که بیش از انزجار و انبعاث اعتقادی است.
 .3حرف دوم این است که دست دزد را قطع میکنیم تا دزدی کم شود .اگر ایتن دعتوی را کتردیم،
آنگاه دعوی ما جامعهشناختی و جزایی و تجربی میشود ،نه فقهتی .یعنتی ادعتا متیکنیم کته بتا
بریتتدن دستتت دزد دزدی کتتم میشتتود؛ یعنتتی میگتتوییم راه جلتتوگیری از آن جتترم ایتتن استتت.
دراینصتتورت ،نمیتتتوانیم بتته ایتتن ستتؤال ،کتته چگونتته بریتتدن دستتت دزد متتانع دزدی میشتتود،
جواب نتدهیم .بایتد بتتوانیم نشتان دهتیم کته بتا بریتدن دستت دزد دزدی کتم میشتود و ایتن را
چگونه میتوان قانونگذاری را به خدا نسبت داد و قسمت مهمی از احکام شرعی را قوانین ابدی خدا دانست و ستپ متدعی شتد کته
او همان زبان قانونگذاری را که انسانها به کار میبرند به کار برده ،اما قوانین فراتاریخی وضع کرده است آنطور کته فقیهتان میگوینتد.
مدعای من در «گفتوگوی مردمساالری و اسالم» جز آنهه توضیح دادم نیست .در همین گفتوگو هم همین را گفتهام .در گفتتوگوی
مردمساالری و اسالم نه از ماهیت کالم وحیانی سخن گفتهام و نه کالم وحیانی را در مقابل کالم غیر وحیانی قرار دادهام.
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نمیتوانیم نشان دهیم .بدینترتیب ،با فر اول و دوم ،تکلی متا بتا آیتۀ قطتع یتد ستارق معلتوم
نمیشود و درواقع آیه برای ما در عصر حاضر نامفهوم جلوه میکند.
 .2حرف سوم ،که راهحل است و آیه را از نامفهومبودن به مفهومبودن ّ
مبدل میکند ،این استت کته
بگوییم قطع دست دزد عملی بوده که قبل از اسالم وجود داشته است و ،همانطور که تاریخ نشان
میدهد ،در آن جامعه با دزدی تنها اینطور مقابله میشد .پیامبر هم فرمتود شتما بتا دزد اینگونته
ً
مواجه شوید .درواقع ،این حکم حکم امضایی است برای جامعهای ّ
معین و چنانکه قتبال گفتتم،
ما مسلمانها امروز باید ببینیم با دزدی چگونه میتوانیم مقابله کنیم و مجازات آن ،با توجه به همتۀ
اخالقی ویوه ،چه میتواند باشد؟ هیچ دلیل متقن شرعی و غیر شترعی
اهداف و جهات شرعی و
ِ
برای این تصور وجود ندارد که امروز هم باید دست دزد را قطع کنیم .اگر این راه را برویم ،به اینجتا
میرسیم که اطالق ظواهر این قبیل احکام برای عصر پیامبر و مخاطبان وی بوده است ،نه بیش از
آن .دراینصورت ،آیۀ قطع ید سارق از نامفهومبودن برای ما در این عصر خار میشود.

آسیبشنایس تریبت دیین
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مرادی :به نظر جنابعالی مشکالت بنیادی نظام رسمی تعلیم و تربیت دینی سیستی

برای اینکه تکرار مکررات نکرده باشم دو نکته به نظرم میآید که آن دو را برایتان توضیح متیدهم.
ضمن اینکه شاید بشود با تأمل در این دو نکته به خیلی از مسائل دیگر هم دسترسی پیدا کرد .یتک
ً
نکته به نظر بنده این است که اصال دربارۀ تربیت دینی ویتا آسیبشناستی تربیتت دینتی نمیتتوان
حرفی زد مگر اینکه نخست خود این تربیت دینی معنایش معلوم شده باشتد کته چیستت؟ تربیتت
ً
دینی هم نمیتواند معنایش معلوم شود ،مگر آنکه قبال معلوم شود که تلقتی تربیتکننتدگان از دیتن
چیست ،که باید گفت البته تلقی آنان از دین ،تلقی یک دینشناس از دین نیست بلکه اینجا منظتور
تلقی الهیاتی از دین است ،یعنی تلقی دروندینی از دین .چون کستی کته میخواهتد تربیتت دینتی
کند ،او در واقع میخواهد دین را حفظ کند و کودکان را بتا دیتن آشتنا و ستازگار کنتد .بنتابراین،
ّ
تربیت دینی تربیتی است که از روی عقیده و ایمان انجام میگیرد و اال برای یک آموزر و پرورر
ً
غیرمقید به دین ،تربیت دینی اصال معنا ندارد مگر فقط همین مقدار که بهتهها از «دیتن بتهعنوان
عنصری از عناصر فرهنگی» اطالع داشته باشند.

 .1این گفتوگو به توصیۀ وزارت آموزر و پرورر در  9282/8/31انجام شده است.

 | 142نقد بنیادهای فقه و کالم

آ گاهکردن و مطلعکردن بههها از فرهن دینی غیر از تربیتت دینتی استالمی استت .بترای مثتال،
ً
همان طور که میشود بههها را مثال از دین زرتشت مطلع کرد یا از دیتن مستیحیت مطلتع کترد ،از
دین اسالم هم میتوان مطلع کرد ،اما تربیت دینی اسالمی چیز دیگری است .درواقتع کستانی کته
سخن از تربیت دینی به میان میآورند ،منظورشان این است که کودکان را باید بهگونهای تربیت کرد تا
متدین به دین اسالم زندگی کنند .در اینجا دین به معنای دروندینتی استت .پت تربیتت دینتی در
صورتی معنا دارد که بتوان تربیت را بر اساس آن دین مشخص کرد و اینکه چگونه باید انجام بگیرد.
تاکنون تلقی کسانی که کتابهای دینی مدارس را مینوشتهاند و نیز تلقی معلمان دینتی و بته طتور
کلی تلقی کسانی که به نوعی از تربیت دینی در آموزر و پرورر سخن میگفتهاند ،ایتن بتوده کته
دین سه بخش دارد .بخش عقاید ،بخش احکام ،و بخش اخالق .عقاید باید به صتورت عقالنتی
ً
دربارهار صحبت شود؛ مثال به وجود خدا ،به نبوت نبی ،به معجزه بودن قرآن ،به امامت امامتان،
به معاد و غیره استدالل بشود؛ در بخش احکام هم تلقیشان این بوده است که علمی بته نتام فقته
وجود دارد و فقیهانی هم وجود دارند که احکام را بیان میکنند و دیگران هتم میرونتد بته صتورت
تقلیدی آنها را قبول میکنند و طبق آنهه آنها فتوا میدهند ،عمل میکنند؛ در بخش اخالق هتم
عقیدهشان این بود که باید فواید اجتماعی و انسانی اختالق را بیتان کترد و گفتت کته اینهتا چته
ً
فوایدی دارد .آنها تلقیشان از دین چنتین بتود و همتینطتور هتم عمتل میکردنتد .متثال کتتابی
مینوشتند که در آن عقاید را توضیح عقالنی میدادنتد و احکتام فقهتی را بیتان میکردنتد و فوایتد
اخالق را مینوشتند ،که در آن عقاید را توضیح عقالنی میدادند و احکام فقهی را بیان میکردنتد و
ً
فواید اخالق را مینوشتند .و مثال ظهرها بههها را در نماز جماعت در مدرسه حاضتر میکردنتد و
در عزاداریها و جشنهای مذهبی شرکت میدادند و کارهای دیگری از این قبیل میکردنتد .ایتن
وضع البته هنوز هم کمابیش به همان حالت باقی است.
باید گفت این نوع تلقی از دین و تربیت دینی مربوط به جامعۀ بسته است .در چنین جامعهای بایتد
ّ
یک سلسله اصول مسلم ،بیچون و چرا و رستمی دربتارۀ اصتول عقایتد ،و یتک سلستله اصتول
بیچون و چرا دربارۀ فقه و یک سلسله اصول بیچون و چرا هم دربارۀ اخالق وجود داشتته باشتد
تا اینها را به بههها یاد بدهند و بههها هم با همان چیزهایی که یتاد گرفتهانتد احستاس کننتد کته
بهخوبی میتوانند با آنها زندگی کنند و کم و کسری هم احساس نکنند .در ایتن جامعته ،عوامتل
متفاوتی که انسانها را به تفکرهای مختل و معاشرتهای مختلت دعتوت میکنتد و حتتی بته
شیوههای اخالقی مختل دعوت میکند وجود ندارد یا اگر وجود داشتته باشتد بستیار ضتعی و
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ً
نامحسوس است و استثنائا در حوزۀ افراد بهخصوصی است .در چنین جامعهای که من اسمش را
جامعۀ بسته میگذارم ،و در آن بهاصطالح «کثرتهای گوناگون» وجود ندارد ،آن سیستم تعلتیم و
دینی یادشده فقط تا حدودی میتواند جواب دهد .ولی در جامعۀ فعلی ما مسأله این استت
تربیت ِ
که این جامعه دیگر یک جامعۀ بسته نیست ،بلکه یک جامعۀ متکثر است ،جامعهای کته انتواع و
اقسام صداها ،فکرهاّ ،
زیها ،اطالعات ،آ گاهیها در آن وجود دارد.
این انواع و اقسام فکرها و آ گاهیها از یک طترف و مقتضتیات زنتدگی صتنعتی از طترف دیگتر،
موجب شده که مردم جامعۀ ایران ،بهخصوص کودکان ،از همان آغاز زندگی خود در میان انتواع و
اقسام انتخابها بهسر برند .انتخاب در تفکتر ،انتختاب در معاشترتها ،انتختاب در الگوهتا ،در
اسطورهها ،در چگونگی لباس پوشیدنها و غیره .زندگی صنعتی هم تحوالتی ایجاد کرده و ستبب
این شده که همۀ مردم ،چه بخواهند و چه نخواهند ،در گروههای اجتماعی خاصی قرار گیرند کته
ً
سابقا در آن گروهها نبودند .در واقع گروههای اجتماعی جدیدی به وجود آمده و آن تقسیمبندیها
و گروهبندیهای اجتماعی سابق تغییر پیدا کرده است .مجموعۀ این اوضاع و احوال موجتب ایتن
دینی یکدست و عقاید دینی یکدست و اخالق دینی یکدست ،کته ختود نتوعی
شده که آن احکام ِ
هنجار بود برای جامعه ،جامعه با آنها زندگی میکرد و نهادهای اجتماعی هتم متناستب بتا آنهتا
نظم و نظام مییافت و کودکان هم با آنها تربیت میشدند ،بهکلی به هم بختورد .دیگتر ایتن طتور
نیست که معلم به کودک بگوید فالن اصل عقیدتی اینگونه است و دلیلش هتم چنتین استت ویتا
اینکه فالن حکم فقهی چنین است و کودک هم بدون پرسش و مقاوت از معلم بپذیرد .برای اینکه
آن کودک در جاهای دیگر معار های آن اصل عقیدتی به گوشتش میختورد ،معار هتای آن
حکم فقهی به گوشش میخورد ،در نتیجه او میبیند که نوع دیگری از زندگی هتم وجتود دارد .در
چنین وضعیتی ،دیگر آن تعری سابق از دین ویا ردی کردن یک سلسله استداللهای فلستفی و
ارزشی در کتابها و مدرسهها ،بهعنوان تربیت دینی ،جواب نمیدهد.
ُبعد ارزشی سطوری آیا نگاه ایدئولوژیک و ارزشی به تربیت دینی هم همین مشکل را ایجاد میکندی

بله ،نگاه فلسفی یا ارزشی جواب نمیدهد و علتش هم این است که یکدستی خانوادهها و جامعته
از بین رفته استت .انتواع و اقستام بهتهها بته مدرسته میآینتد بتیدین ،بتادین ،نمتازخوان ،غیتر
نمازخوان ،روزهگیر ،روزهنگیر ،انواع و اقسام اطالعات و خالصه انواع و اقسام زندگیهای دینتی
و غیر دینی همه هست .بنابراین نمیشود در آنجاها با کودکان اینجوری برخورد کرد که مطتالبی را
در مغز کودکان وارد کنیم و بخواهیم با همان هم زندگی کنند .این نمیشود و جواب نمیدهد.
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به نظر میرسد حتی از لحاظ نظری وضع کنونی تعلیم و تربیت دینی (که به شکل مستتقیم و رستمی
است) در دنیای گذشته هم امکان تحقق نداشته است .یعنی اگر فرض کنیم که در دنیتای ستنتی هتم
یک نظام آموزشی رسمی میخواست میلیونها جوان را به یک قال خاص دینی درآورد ،باز به دلیتل
همان تفاوتهای فردی امکان تحققش نبود .در گذشته نیز همۀ مساجد ،هیئتهتای متذهبی ،و همتۀ
کسانی که مجلس وعظ و خطابه داشتند یک جور نبودند ،بلکه در آن زمتان هتم بتا توجته بته وضتع
جامعه و در حد خودش یک نوع تکثری در درونش وجود داشته است.

بله ،اما با این تفاوت که آن کثرتها که در قدیم در مساجد ،هیئتها و غیره وجود داشتته بتاالخره
همه دارای یک زبان مشترک دینی بودند در حالی که امروز دیگر آن زبان مشترک موجتود نیستت.
من میخواهم این نتیجه را بگیرم که حاال که وضع سابق پاسخ نمیدهد باید فکر دیگری کرد .باید
از زاویۀ جدیدی به مسأله نگاه کرد و آن زاویه این است که به جای اینکه مثل گذشتته بپرستیم کته
چه چیزهایی را به بههها یاد بدهیم و بههها را چگونه بار بیاوریم ،بپرسیم که چگونه با بههها رفتار
کنیم تا بههها این توانایی و همهنین این عالقه را پیدا کنند که در باب دیتن خودشتان جستتوجو
کنند و آنهه را که میپسندند انتخاب کنند .باید تمام کوشش ما این باشد که در آنها عالقۀ پترداختن
بتته دیتتن بتته وجتتود بیایتتد و یتتا اگتتر عالقتتهای هستتت فعتتال بشتتود تتتا آنهتتا خودشتتان انستتانهای
جستوجوگری بشتوند و برونتد دربتارۀ دیتن تحقیتق کننتد و دربتارۀ زنتدگی دینتی ،آنهته را کته
میپسندند انتخاب کنند .این هم امکان پذیر نیست مگر اینکه بتوان برای آنها روشن کرد که مغتز
و حقیقت دین در زندگی یک ضرورت است و انسان اگر بدون دین زندگی کند چه مشکالتی پیتدا
میکند .در این صورت بدون اینکه یک فرم خاصی را به آنها تحمیل بکنیم آنها خود دنبال مغتز و
حقیقت و پیام اصلی دین خواهند رفت و نه به دنبال شکلهای رسوبکردۀ دینی.
حال سؤال این است که چگونه میشود بههها را با این مقوله آشنا کرد کته ستهم حقیقتت دیتن در
زندگی آدمی چیست و دین چه جایگاهی در زندگی انسان میتواند داشته باشتد ،اینهتا را چگونته
میشود به بهه فهماند؟ به نظر من این کار تنها از طریق روشنکردن نیازمندی انسان بته معنویتت
ممکن است .باید نشان داد که کاری که معنویت با روح آدمی میکنتد چیستت .از طریتق نشتان
دادن این حقیقت که چگونه آدمی فقط با نان زنده نیست ،باید کودک بتواند از اول این را بفهمد که
تنها درس ،شغل ،ازدوا  ،و نظایر آنها برای زندگی انسانی کافی نیست ،اگر او همۀ اینهتا را هتم
به نحو خوبی داشته باشد بهعنوان یک انسان تنها با اینها نمیتواند زنتدگی کنتد و بتهعنوان یتک
انسان باید ساحتهای معنوی در زندگیار وجود داشته باشد و به آن ساحتها هم باید بپتردازد.
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باید این آ گاهی و این توجه را در کودکان به وجود آورد که چنین چیزی هم هست .به وجود آوردن
این توجه خیلی مهم است.
در جامعۀ ما کودکان اغلب از اول به این موضوعات توجه دارند کته آدم بایتد خانته داشتته باشتد،
شغل داشته باشد ،ارتباطات اجتمتاعی داشتته باشتد ،همستر داشتته باشتد .هتر کتدام از اینهتا
جایگاهش در زندگی برای آنها معلوم است که چیست .امتا جایگتاه موضتوعاتی مثتل نیتایش و
پرستش در زندگی برای آنها معلوم نیست .به نظر بنده ،کاری که باید کرد این است که بتا زبتان و
رفتار قابل فهم برای بههها ،باید این انتباه و هوشیاری را در آنها به وجود آورد که بدانند عالوه بتر
ً
چیزهایی که انسان معموال در زندگی به دنبالش میرود یک چیز دیگر و یک ساحت معنوی دیگر
هم در زندگی وجود دارد که انسان باید به آن بپردازد و آن ساحت دین است .امتا ایتن هوشتیاری را
نمیشود با سخنرانی و با به ص کشیدن و بردن آنها به نماز جماعت ایجاد کرد .چون اینها یک
ً
سلسله اعمال شکلی هستند که کودکان اصال نمیفهمند اینها یعنتی چته .ایتن توجته را چگونته
میتوان ایجاد کرد؟
به نظر من تربیت دینی درست در اینجا به این قضیه باید پاسخ دهد ،یعنی بعد از آنکته روشتن شتد
که کسانی میخواهند برنامهریزی کنند که برای تربیت دینی چه کار باید بکنند ،حاال باید بنشتینند
و برنامهریزی کند که ما چه کار کنیم تا این آگاهی و توجه در بههها به وجود بیاید .جای برنامتهریزی
دینی درست اینجاست و این یک مستئلۀ علمتی استت .در اینجتا بایتد از روانشناستی
برای تربیت ِ
تربیتی کمک گرفت تا به ما بگوید که کودکان را با این ساحت معنوی زندگی چگونه میتوان آشتنا
کرد ،بدون اینکه بخواهیم فرمها و یا عقیدههای خاصی را بهصورت آمپولی به آنها تزریق کنیم .در
اینجا باید روانشناسی تربیتی جواب بدهد .من فقط در یک بعد نفی میتوانم چیتزی بگتویم و آن
بعد نفی این است که تجربهها نشان داده که با یک سلسله اعمال فرمی و شتکلی ایتن آ گتاهی نته
تنها در کودکان پیدا نمیشود بلکه آنها را از دین متنفر میکند.
آیا در غرب تجربهای در این زمینه بوده که حضرتعالی ذکر کنیدی

بله ،در اینجا دو نکته میتوانم ذکر کنم .یک نکته این استت کته در آنجتا بترای ایتن کتار بیشتتر از
ً
سمبلهای هنری کمک میگیرند .مثال از طریق نشان دادن یک فیلم جذاب ،کته در آن یتک نفتر
کمال ایثار در حق کسی میکند ،به کودکان نشان میدهند که حقیقتی به نام ایثار در زندگی انسانی
وجود دارد و اینکه معنا و آثار آن چیست؛ یا فر بفرمایید اگر میخواهند دربارۀ نیتایش صتحبت
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کنند در فیلمی که بازیکنان آن فیلم کودکتان هستتند بهتهها بته نیتایش میپردازنتد ،امتا بهتهها را
دستهجمعی نمیبرند در کلیسا تا از نیایش آنها یک فیلم بگیرند و بعتد بیاورنتد و همتان را نشتان
ً
ً
دهند .مثال فیلمی میسازند که در آن حادثهای اتفاق میافتد .مثال در حادثهای که بهتهها دارنتد کتار
ماجراجویانه انجام میدهند ،مشکلی پیدا میکنند و رو به نیایش میآورند؛ یا صبح که از خواب بلنتد
میشوند و خودشان را در دشت بسیار زیبایی مییابند ،میگویند خدایا چته زیبتا آفریتدی جهتان را!
این توجهات کودکانه منقطع از کارهای روز قبلشان و روز بعدشان نیست ،اینها نشتان میدهنتد
که جایگاه نیایش در زندگی کجاست .در این صورت کودکان نیایش را به صورت مصتنوعی تلقتی
نمیکنند ،همانطور که کودک میفهمد جای شغل در زندگی کجاست ،جای غذا خوردن در زندگی
کجاست .در این صورت کودکان نیایش را به صتورت مصتنوعی تلقتی نمیکننتد ،همتانطور کته
کودک میفهمد جای شغل در زندگی کجاست .جای غذا خوردن در زندگی کجاست .معنی نقاشی
در زندگی چیست ،میفهمد که معنتی نیتایش در زنتدگی چیستت و ختودر هتم در آن جریانهتا و
موردهای مشابه همان معنی را در زندگی خودر ایجاد میکند .ایتن را از بتاب مثتال ذکتر کتردم کته
گفتید در خار چه کار میکنند.
البته طرح نیایش و مقوالت دینی و معنوی به این شیوه باید به قدری عقالنی باشد که وقتتی بچته رشتد
ً
کرد و بزرگ شد ،دانشمند و اهل فکر و اندیشه شد ،ببیند که آنها واقعا منطبتق بتا نیازهتای روحتی و
معنوی او بوده است.

عر من این است که این امور در زندگی ما جایی دارند و باید در آنجتایی کته هستتند نشتان داده
بشوند نه اینکه فقط استدالل عقلی برایش بیاوریم.
منظور بنده استدالل عقالنی نیست ،بلکه ارائۀ سنین برنامههایی باید بهقتدری ستاختارش عقالنتی و
ً
منطقی و حسابشده باشد که وقتی بچه بزرگ شد ،ببیند واقعا این امور در جتای ختودش قترار دارد.
سون ممکن است بچه در این سنین خیلی از القائات ما را بپذیرد ،اما وقتی بزرگ شد ،ایتن امتور را بتا
ترازوی عقل و منطق خود بسنجد و ببیند که آنها از اساس برایش معقول و منطقی نیست.

بله در جای خودر .یعنی در جای خودر از گسترۀ زنتدگی یتک انستان .متا همیشته چیزهتایی را
معقول تلقی میکنیم که در زندگی ما جایگاه معقولی داشته باشند .اموری که معنیشتان در زنتدگی
ما روشن است بخشی از زندگی ماست و به اصطالح ما با آنها زندگی میکنیم و هر کدام از اینها
نیازی را از ما بر طرف میکند .مسائل دینی بایتد جایشتان در قلمترو زنتدگی بهتهها بتا طریقهتای
غیرمستقیم از آغاز جا بیفتد .این جور که باشد وقتی او بزرگ شد این چیزها معنای خودر را از اول
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برای او باز کرده و بهاصطالح با زندگی وی همراه شده است .در این طور برخوردها نه القا هست و نته
ایدئولوژیسازی ،بلکه کمک کردن است به بههها که معنا و جای این امور دینتی را در زنتدگی شتان
پیدا کنند و بتوانند با آن زندگی کنند .چطور شده که ورزرکردن جای خودر را در زندگی کودکان تتا
حدودی پیدا کرده ولی آنها از دروس دینی فرار میکنند؟ این یک واقعیت است .چرا فترار میکننتد؟
چرا سخت احساس کسالت میکنند؟ برای اینکه فکر میکنند که این یک چیتز وصتلهپینهای استت
ً
که به زندگی آنها میچسبانند ،نیازی به آن ندارند ،پ میگویند اینها به چه درد میخورد؟ و واقعتا
هم به این شکل که به اینها عرضه میکنند به چه درد آنها میخورد؟ یعنی بهصتورت یتاد گترفتن
یک مشت درس به چه درد میخورد .اینکه در آموزر و پرورر ما تربیت دینی جواب نمیدهتد،
دلیلش این است که برنامهریزان از راه درست وارد نمیشوند .باید ،همانطور که گفتم ،در این فکر
باشند که چگونه میشود کودکان را متنبه کرد به اینکه یک ساحت معنوی در زندگی انستان وجتود
دارد.
ً
اشتباه دیگر در آموزر و پرورر این است که الگوسازی درست انجام نمیگیرد .آنجایی کته متثال
از الگوها و اسوههای دینی میخواهند حرف بزنند ،مینویستند و میگوینتد کته امتام حستن(ع)
اینقدر بخشید ،امام حسین(ع) آنقدر بخشید ،لباسش را درآورد و به فقیر داد ،دم افطار نتانش را
به مسکین داد ،لباس خیلی ساده میپوشید ،کسی آمد و اهانت کرد و حضرت بخشید ،بندهار را
آزاد کرد؛ اینها چیزهایی است که کتابها را از آنها پر کردهاند به این عنوان که بههها هم اینها را
الگوی خودشان قرار دهند .این گونه الگوسازی به هیچ وجته در دنیتای امتروز جتواب نمیدهتد،
چرا؟ برای اینکه آن امور مال جامعهای بوده که آن جامعه ستاختارر بتهکلی بتا جامعتۀ فعلتی متا
متفاوت بوده است .آن امور در جامعهای بوده که در آن فقر یک امر طبیعی تلقتی میشتده استت و
ً
مبارزه با فقر اصال معنی نداشته است .تلقی غنی و فقیر و اینکه یک عده غنی هستند و یک عتده
ً
ً
فقیر امری کامال طبیعی بوده و اینک یک عده برده بودند و یک عده بردهدار ،امر کامال طبیعی بوده
است .در چنان جامعهای که تمام اینها امر طبیعی تلقی میشد ،نه مبارزه با فقتر معنتا داشتته ،نته
برنامهریزی اقتصادی برای توسعه و رشد معنا داشته و نه حقوق اجتماعی به معنتای امتروزین آن.
احسانها و انفاقها در آن جامعه معنا داشته است .نه امروز ،که وقتی گدایان را میبینند میگویند
برو کار کن؛ ویا بیکاری را تقصیر دولتها و برنامهریزیهای غلط به شمار میآورند و نیاز تهیدستان
را با بیمهها و مانند آن برآورده میسازند .بنابراین آن اتفاقها و احسانها نمیتواند «الگوساز» باشد.
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ً
اصال تفکر عو شده است .انسان امروز میگوید من باید زندگیام را بسازم و فقر وجود نداشتته
باشد .من حق دارم بهعنوان شهروند شغل داشته باشم ،در آن جامعههای قدیم این حرفها نبتوده
است .اآلن اگر شما بگویید به فقیران احسان کنید در مغز بههها نمتیرود .چترا نمتیرود؟ بترای
اینکه شما در قانون اساسی خود آوردهاید که «دولت موظ است برای تمام افراد شغل ایجتاد کنتد»
این فکر با آن فکر قدیمی نمیسازد .در دنیای امروز آن چیزی کته هتر کتودک از اول بته آن فکتر
میکند این است که همه باید خانه داشته باشند ،همه باید شغل داشته باشند ،همه باید زنتدگی بته
فکتر
قدر کفایت داشته باشند ،آموزر و پرورر باید رایگان باشتد و ....یعنتی در دنیتای امتروز ِ
حاکم این است که باید فقر را از میان برد ،نه اینکه به فقرا انفاق کرد .در چنین دنیتایی وقتتی شتما
میآیید و به کودک میگویید اگر فقیر دیدی لباست را به او بده ،و اگر گرسنه دیدی اطعتامش کتن
این را او نمیفهمد .امروز دنیایی است که گداها را از خیابانها جمع میکننتد و بتا گتدایی مبتارزه
میشود ،امروز دنیایی است کته وقتتی فقیتر میآیتد در خانته آدم را میزنتد ،آدم او را رد میکنتد و
میگوید :جوان! تو گردنکلفتی برو کار کن! مگر همۀ ما خودمان این کارها را نمیکنیم؟ اگر کسی
ً
جوان باشد کسی به او پول نمیدهد .امروزه مثال سازمان بهزیستی وجود دارد که آن بهزیستی باید
پیرمردها و پیرزنهای علیل را جمع کند ،یعنی ما یک نوع دیگر در این جامعه زندگی میکنیم بتا یتک
افکار دیگر و یک ارزرهای دیگر.
حاال ما چطور در این دنیا از یک طرف این حرفها را به بههها میزنیم و میگوییم قانونمتان ایتن
است ،اما از طرف دیگر انفاق امامان را برای آنها الگو معرفی میکنیم؟! یک چیزی باید اتفاق بیفتتد
و آن این است که آن اعمال امامان باید ترجمه بشود و به زبان امروز ،یعنی چه؟ یعنی اگر بختواهیم
امروز از انفاق امام علی ،امام حسن و امام حسین وغیره الگو درست کنیم باید بگوییم به هر حتال
آنها دلشان نمیخواست که در جامعه فقیر وجود داشته باشد ،ناراحت بودنتد از اینکته در جامعته
فقیر هست ،پیام آنها این است .سپ بگوییم ما هم ناراحتیم از اینکه در جامعه فقیر هستت؛ نته
اینکه بگوییم برو به فقیر پول بده .به کودکان باید بگوییم همۀ ما باید کاری کنیم که درجامعه فقیتر
وجود نداشته باشد و این همان چیزی استت کته در قتانون اساستی ماستت .اشتکالهای متا در
اینجور جاهاست ،ما این کارها را نمیکنیم و بعد هم ناراحتیم از اینکه پ چرا بهتههتا از اینهتا
درس نمیگیرند ،چرا اتفاق و ایثار و احسان نمیکنند .آخر شما فکرهای دیگری را گذاشتتهاید بته
جای ایثار و احسان و میگویید جامعه باید به صورت بنیادی درست شود .در حالی که فقر باید بر
اثر توسعه و رشد اقتصادی از میان برود.
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ً
این نقدی است که من بر فیلم امام علی(ع) هم داشتم .من معتقدم اصتال آن امتام علتی کته بته آن
شکل درست کرده بودند هیچ پیامی برای این جامعۀ ما نداشت .چارق برای جامعۀ امروز متا چته
ً
پیامی دارد؟ پیراهن کرباس چه پیامی دارد برای جامعۀ ما؟ نه واقعتا از شتما میپرستم ،فکتر کنیتد
اآلن کسی چارق و پیراهن کرباس بپوشد ،آیا شما حاضرید که رئی جمهورتان چتارق بپوشتد و
پیراهن کرباس؟ خیر .پ اینکه ما در این فیلم میگوییم حضترت علتی کستی بتود کته چتارق و
پیراهن کرباس میپوشید ،میخواهیم چه پیامی و به چه کسی بدهیم؟ ببینیتد! آن رفتتار را بایتد در
چارچوب تاریخیار معنا کرد .آن موقع که حضرت علی چارق و کرباس میپوشتید ،اکثتر متردم
لباسشان همان بود و معنی این رفتار این بود که من از مردم هستم ،اگتر شتما گرستنهاید ،متن هتم
گرسنهام یا اگر شما نان جو میخورید من هم همان را میخورم .در عصر ما و جامعۀ متا نتان جتو
خوردن مطرح نیست .همین مقدار که مسئول یک کشور که یک غتذای معمتولی ستاده بختورد،
مردم میگویند بسیار خوب معلوم میشود که اینها هم مثل مردم ستاده زنتدگی میکننتد و همتین
میشود الگو .مثل آن خانۀ مرحوم آقای رجایی که نشان دادند یک خانۀ ساده است.
پ باید دید آن نوع زندگی و رفتار که امامان داشتهاند بترای آن جامعته چته پیتامی داشتته استت؟
آنگاه آن پیام را گرفت و منتقل کرد به این جامعه و این همان ترجمۀ پیام در این عصر است .اینهتا
نکاتی است که خالصه به ذهن متن میرستید و ختدمتتان عتر کتردم .بایتد از ایتن دیتد یتک
برنامهریزیهایی داشته باشیم.
بحث دیگر این است که در گذشته زبان تبلیغ دین زبان موعظه ،نصیحت ،خطابته و بته عبتارت دیگتر
مونولتتوگ (تتتکگویی) بتتود .ولتتی از آنجتتا کتته روحیتتۀ نستتل جتتوان امتتروز ،روحیتتۀ پرسشتتگری،
جستوجوگری و نقادی است ،به نظر میرسد دیگر آن زبان برای ارتباط برقرار نمودن و مفاهمه با جوانتان
سندان مناس و تأثیرگذار نیست و بهتر است از زبان دیالوگ و گفتوگو استفاده شود.

بله ،دیالوگ درست ،اما دیالوگ و گفتوگو دربارۀ چه چیزی؟ دوبتاره دیتالوگ بترای اینکته یتک
سلسله حرف به کودکان یاد بدهیم؟ یا برای کمک کردن به اینکه او جای معنویت را در زنتدگیار
پیدا بکند؟ مهم این است که شما محتوای گفتوگوتان چه باشد ،آیا گفتتوگو را برقترار میکنیتد
برای اینکه او معنای معنویت را و دین را در زندگیار پیدا کند که این درست است؟
به نظر من آشتی دادن جهان و بهویژه نسل جوان با معنویت بسیار مشتکلتر از روش متناست بترای
آشتی دادن باشد .من احساسم این است که جهان با معنویت بیگانه است؛ ربطی هم به روشهای متا
ً
ندارد .جوانی را که دائما دنبال خانه ،ماشین ،شغل ،پول و غیتره استت سگونته میتتوان بته معنویتت
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دعوت کرد تا نوبت به روش مستقیم و غیرمستقیم برسدی به عالوه ،دینی کته میخواهتد وارد زنتدگی
بچه بشود سگونه دینی استی شاخصهای دینداری را شما سه میدانید که اعتقتاد داریتد بته راحتتی
میتواند وارد عرصۀ زندگی نوین بشود.

در این باب فقط یک نکته عر میکنم که جای تفصیلش نیست .در جامعههایی ماننتد جامعتۀ
ما یک ساحت معنوی در زندگی انسانها هست که آدمها در زندگی با آن زنتدگی میکننتد .مستأله
این است که ما کودکان خود را با آن ساحت آشنا کنیم .جامعۀ ما با جامعههای غربی فرق دارد.
بهراحتی نمیشود نقش خدا را در زندگی مشخص کرد ولو از راههای غیرمستقیم.

ً
آن خدا که معموال در ذهن ما هست موجودی مانند موجودات دیگتر استت ،منتهتا یتک موجتود
ً
خیلی بزرگ ،و نامتناهی .معموال وقتی این صحبتها میشود به نظر میآید که ما میختواهیم نقتش
این خدا را بیاوریم غیرمستقیم در ذهن کودکان .این حرفها نیست .منظور ایتن استت کته انستانها
باالخره به یک حقیقتی قائلاند و با آن حقیقت زندگی میکنند .به یک حقیقت الحقتایقی قائلانتد و
به همین جهت است که زندگیشان را پوچ نمییابند .انسانها با حقیقتها زندگی میکنند ،انستانها
اگر همه چیز را دروغ بداننتد و زنتدگی را فریتب بداننتد نمیتواننتد زنتدگی کننتد .اگتر انستانها ایتن
حقیقتهای گوناگون را درک کنند و جایگاه آنها را در جایجای زندگی ختود بیابنتد و بته آن توجته
ً
پیدا کنند دیگر از آن دست برنمیدارند .مثال اگر انسانی از درستی و راستی و زیبایی خوشش بیایتد
و بداند وقتی میگوییم خدا ،یعنی آن که اساس همۀ راستیهاست ،استاس همتۀ درستیهاستت و
اساس زیباییهاست ،این خدا ،برای او ،غیر از آن خدایی است که شما فکر میکنید جا انتداختن
آن در ذهنها مشکل است؛ و این است آن حقیقتی که انسانها در پ ذهنشان کم و بیش هست،
گرچه گاهی توجه به آن ندارند.
ً
آن حقیقتی که ما از آن صحبت میکنیم ،چیزی است که اصال در زندگی انسان هست ولی توجه به
آن نیست .پ تربیت دینی در مدرسهها هم معنایش عبارت نخواهد بود از ایجاد چیزی در زنتدگی
کودکانه که وجود ندارد؛ بلکه به معنی متنبه کردن و آ گاه کردن کودکتان بته حقیقتتی استت کته در
زندگیشان وجود دارد اما آنها به آن توجهی ندارند.
یعنی تذکر.

بله ،به یک معنا میشود تذکر.
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برخی اعتقاد دارند جامعۀ ما از یک قشریگرایی تاریخی رن میبرد که سد بزرگی است برای تعلتیم و
تربیت نسل امروز است ،نظر شما در این باره سیستی

بلی ،جرئت میخواهد بیرون آمدن از آن قشتریگرایی .بستیاری از اعمتال بینتیجته را آمتوزر و
ً
پرورر باید کنار بگذارد .مثال نماز جماعتت بترای بهتهها در مدرسته گذاشتتن دیتن و دیانتت را
خراب میکند و این اشتباه است .نماز جماعتت معنتا و مفهتوم خاصتی دارد کته در مستجد و بتا
ً
شرایط خاصی معنا و مفهوم پیدا میکند .مثال نماز جماعت امام جماعتت عتادل و متورد اعتمتاد
ً
مردم میخواهد و تمام اینها فضاهایی معنوی میخواهد .اصال تتا ایتن فضتاهای روانتی ستاخته
نشود نماز جماعت درست نمیشود .از جمله مسجد میخواهد که یتک فضتای روانتی خاصتی در
آدمی ایجاد میکند .مسجد یک معنای خاصی دارد و یک پدیدۀ خاصی است در هر محلی .بسیاری
از فضاهای روانی باید درست بشود تا نماز جماعت معنی پیدا بکند .حاال در مدرسهها برای چنتد تتا
بهه یک اتاقک درست کردهاند که در آن نماز جماعت بخوانند؛ این شکلک نمتاز جماعتت درآوردن
است و شکلک نماز جماعت درآوردن همه چیتز را ختراب میکنتد .ایتن بهتهها اکثرشتان کستانی
هستند که وقتی بزرگ بشوند ممکن است نفرت پیدا کنند از اینکه بروند نماز جماعت .چتون از نمتاز
جماعت یک چیز بیربطی در ذهن اینها هست ،بیربط ،شتکلک ،ادا و اطتوار .فضتای فوتبتال را
میشود در مدرسه ساخت ولی فضای نماز جماعت را نمیشود در مدرسه ساخت.
به هر حال آموزر و پرورر باید جرئتی به خر دهد و آن جرئت این است که بگویتد آقتا متا در
مدرسه کارهای دیگری میکنیم .ما در تعلیمات مدرسه سعی میکنیم بته بهتهها نشتان دهتیم کته
جای دین در زندگی کجاست .کتاب هم اگر هست باز آن کتاب را هم بتر آن مبنتا مینویستیم ،امتا
نماز جماعت برای آنها نمیگذاریم ،روضه برای آنها نمیگذاریم و...
با تشکر و سپاس فراوان که به پرسشهای ما پاسخ دادید.

حکومیت باید که وابستۀ هناد دین نباشد

1

زود دویچه تسایتونگ :ناقدین سرشناسی مانند نجله کلک و آیان هیرزی علی یا نویستندهای بتهنتام
رالف جیوردانو بر این نظرند که اسالم به دموکراسی ،حقوق بشر و بهویژه به حقوق زنتان کوستکترین
ربطی ندارد.

این را من نمیتوانم بپذیرم .شریعت ،که حقوق برخاسته از اخالق استالمی استت ،بته اصتالحات
نیازمند است؛ این سخن درستی است .اما این بدان معنا نیست کته بترای دستتیافتن بته عتدالت
بیشتری ازجمله برای زنان اسالم کنار گذاشته شود .تمامی ادیان مشمول تحول بودهاند .چرا اسالم
از این قاعده مستثنا شود؟
میدانیم که در مراکش ،در ستال  ،4002قتانون ختانوادۀ مترقتی بته تصتوی رستید .امتا در بستیاری از
کشورها ،ازجمله در ایران ،هیچ اصالحاتی صورت نمیگیرد ،نه در حقوق خانواده و نه در حقوق جزایی.

این صحت دارد ،حتی گاهی عقبگرد نیز مشاهده میشود .اما ایتن بتدان معنتا نیستت کته نظتام
ً
حقوقی در این کشورها اصوال اصالحناپذیر باشد .اینکه اصالحات به میزان کافی به پیش نمیرود
دالیل سیاسی دارد .قدرتمندان روحانی و سیاسی بزرگترین مانع این کارند.

 .1مصاحبهگر :الیزابت کیدرلن؛ این مصاحبه در روزهایی انجتام یافتته کته مجتهتد شبستتری بترای شترکت در کنفتران
خاورشناسان آلمان و سخنرانی در آنجا با عنوان «اسالم و دموکراسی» در فرایبورگ آلمان به سر میبرد .ایتن کنفتران  ،در
اکتبر سال  ،3221در شهر فرایبورگ آلمان برگزار گردید .تاریخ نشر اینترنتی 1 :آذر  .1175منبع:
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در کشورهایی که بهعنوان امپراطوری مسیحی ،حکومت یهودی یا جمهوری استالمی معرفتی شتده
باشند ،وابستگان سایر ادیان خودبهخود از حقوق عامه برخوردار نیستند.

ً
این صحت دارد ،اما آیا مسلمانها حتما باید حکومت خود را بتهعنوان حکومتت استالمی اعتالم
کنند؟ آنها این امکان را نیز دارند که برای خود یک حکومت دموکراتیک ایجتاد کننتد؛ حکتومتی
که بر حقوق بشر متکی باشد .باید دید که خواست آنها چیست و این موضوع به دین ربطی ندارد
ً
و اصال باید ببینیم مقصود از نظام اسالمی چیست؟

در این مورد سندین نمونه وجود دارد.

من هرگز از حکومت اسالمی حرف نزدهام .اینکه ملتی متشکل از مسلمانان باشد که به خدا ایمان
داشته باشند ،نماز بخوانند ،روزه بگیرند و به اخالق اسالمی عمل کنند و خواستار عتدالت باشتند
ً
بدین معنا نیست که نظام سیاسی آنها حتما میباید یک نظام سیاسی دینی باشد .مهم ایتن استت
که زندگی مسلمانی داشته باشند ،اما اینکه آنها سیاست و اقتصادشان را چگونه سامان دهند ایتن
را باید ،در هر مقطع تاریخی ،با بهکارگرفتن خرد خویش ترتیب دهند.
سرا تحول و مدرنیزهکردن کشورهای اسالمی اینقدر مشکل استی

زیرا قدرتمندان این کشورها نیازی بدین کار ندارند .من نمیدانم چرا کشورهای غربتی مستلمانها
را با حکومتهایشان یکی میگیرند .ملل مسلمان مخال اصالحات دینی و سیاستی نیستتند .در
این کشورها ،حامیان اصالحات بسیارند .اما قدرتمندان با آن مخال اند .زیرا اصالحات به معنتی
قرائت جدیتد از استالم استت ،بته معنتی بتهروزکردن زنتدگی استت و بته معنتی اصتالح حقتوق
انسانهاست و این اصالحات به نفع قدرتمداران نخواهد بود.
استدالل روحانیون محافظهکار بر این مبناست که قرآن کتالم خداستت و معنتی آن ثابتت استت .آیتا
گشودن مجدد باب تفسیر مجاز میباشدی

بله ،حتی این کار ضرورت نیز دارد .بسیاری از روشنفکران متدین با ستختگیری و انجمتاد دینتی
مخال اند .به باور ما ،کار تفسیر قترآن پایانپتذیر نیستت .بستیاری از آیتات میبایستت بتهلحاظ
تاریخی فهمیده شوند؛ زیرا موضوع آنها دستوراتی میباشتند کته در زمتان نتزول آیته پستندیده و
عادالنه بودهاند ولی امروز چنان نیستند .بترای مثتال ،حضترت محمتد موقعیتت زنتان و بردگتان
را بهبودی بخشید .به همتین لحتاظ نیتز متا بایتد بترای درک روح تعتالیم استالم اندیشتیده و بتا

حکومتی باید که وابسته به نهاد دی نباشد | 112

فکر خودمان تشخیص دهیم کته امتروز چته رفتتاری عادالنته استت و ایتن مخالفتت بتا قترآن و
پیامبر نیست .به عبارت دیگر ،مسلمانها نباید قرآن را لغت به لغت معنا کنند.
آیا روزی فرا خواهد رسید که اصالحطلبان و بنیادگرایان اختالفات خود را با خشونت حل کنندی

نه ،اما بیم من از این است که کارهایی که در برخی از کشورها صورت میگیرند به میلیونهتا متردم
مسلمان نسبت داده شود.
به برداشت کشورهای غربی در کشورهای اسالمی اصالحطلبان هم وجود دارند ،امتا آنهتا از قتدرت
الزم برخوردار نیستند.

ً
ً
این دو دلیل دارد .اوال محافظتهکاران میخواهنتد قتدرت را در دستتان ختود نگتاه دارنتد و ثانیتا
بینادگرایان غربی احتیا به دشمن دارند .این دو امتر یکتدیگر را تقویتت میکننتد و در ایتن میتان
روشنفکران مذهبی و اصالحگران را میفرسایند.

در ایران ،زنان روزبهروز بیشتر به تحصیل علوم دینی رو میکنند ،زیرا دیگر آنها حاضتر نیستتند ایتن
کار را در انحصار مردان بگذارند.

ایتتن زنتتان در آینتتده تتتأثیر بستتزایی خواهنتتد داشتتت .امتتروزه در تهتتران مستتاجد بستتیاری هستتت
که سخنرانان آنها زناند و میزان تحصیالت اسالمی در میان زنان بسیار باال رفته است.
آیا زنان آزادهتر از مردان هستندی

ً
نه ،غالبا چنین نیست .اما اینکه زنان سخنرانی مذهبی میکنند خود یک گامی است .اگر زنتان در
اجتماعات به سخنگفتن بپردازند و نقشتی را بهعهتده گیرنتد ،از زنتان محافظتهکار آدمهتای آزاده
درست میشود .مهم این است که آنها از خانههایشان بیرون آیند .حاکمین بنیادگرا در کشورهای
مسلمان دو مخال عمده دارند :زنان و جوانان .درصورتیکه زنان در منتازل بماننتد ،مردستاالری
برجا میماند و نیز تمامیتطلبی .این دو به همدیگر وابستتهاند .اگتر زنتان بته حقوقشتان برستند،
تمامیتطلبی به کنار میرود.
ً
برخی از روحانیون ایران از کار سیاست عق نشینی میکنند ،زیرا عقیده دارند که دین باید مجددا دین بوده
و نباید وسیلۀ قدرت گردد.
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این فکر ،که دین چیزی به غیر از حکومت است ،امروزه طرفداران بسیاری دارد .اما این بدان معنا
نیست که این روحانیون خواهان جدایی دین از سیاست باشند .آنها میخواهند نهاد دیتن از نهتاد
حکومت جدا باشد .دین میتواند خواستههایی را در پیش روی سیاستت بگتذارد ،امتا مهتم ایتن
است که دین و نهاد حکومت از همدیگر جدا باشند.
یعنی حکومت سکوالر بوده و از حاکمیت دین خار باشدی

البته ،اما سکوالر به معنایی که در غرب فهمیده میشود و سکوالر به معنتایی کته در استالم معنتی
میدهد دو چیز متفاوتاند .دین در کشورهای مستلمان دارای نفتوذ بستیار بتوده و نقتد دولتت و
قدرت از ارزرهای مذهبی نشئت میگیرد .درحالیکه در غرب شمار اندکی از انسانها سیاستت
را با انگیزههای مذهبی مورد انتقاد قرار میدهند.
آیا این تفاوتی که شما قائل هستید درعینحال ارزیابی شما نیز میباشد یا اینکه این تشخیص شماستی

حالتتت دوم متتورد نظتترم استتت .در کشتتورهای غربتتی ،دیتتن چنتتدان نقشتتی بتتازی نمیکنتتد ایتتن
یک واقعیت تاریخی است .من بهعنوان مسلمان با طیب خاطر سیاستت را از نظتر متذهبی متورد
نقد قرار میدهم .نبایست انگیزههای مذهبی را تحقیر کرد.
تفاوت انگیزههای مذهبی و غیر مذهبی در نقد سیاست در سیستی

ایمان مانعی است بر سر راه پوچگرایی (پوچگرایی اهل سیاست).
آیا اعضای القاعده مؤمناند یا پوچگرای

کردار آنها با ایمان جور درنمیآید .بسیاری از دانشمندان آنها را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و به
این نتیجه رسیدهاند که آنها زندگی را عبث مییابند .یک انسان مؤمن نمیتواند تروریست باشد.
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گمان میکنم سه سالی میشود که در حسینیۀ ارشاد تدریس میکنید .این کالسهتا سقتدر قانعتتان
میکندی و آیا جایگزین مناسبی برای کالسهایتان در دانشگاه هستندی

این کالسها جتایگزین کالسهتای دانشتگاه نیستت .در دانشتگاه یتک رشتته علتوم مشتخص
با برنامهای مشتخص بترای عتدهای ختاص تتدری میشتود ،ولتی در ایتن کالسهتا تعتدادی
از عالقهمندان ،که نمیخواهند علمی را به معنای یتک رشتتۀ دانشتگاهی تحصتیل کننتد و بترای
آن متتدرکی یتتا نمتترهای بگیرنتتد ،شتترکت میکننتتد .اینهتتا کستتانی هستتتند کتته میخواهنتتد بتته
ً
آ گاهیهای معنوی و اخالقیشان عمق ببخشند .تاریخ شروعشدن این کالسهتا تقریبتا بته سته
سال پیش برمیگردد که مرا از دانشگاه تهران بازنشسته کردند .آن موقع فرصتی برایم پیدا شد که به
آنهه همواره برخی دوستان از متن میخواستتند پاستخ بتدهم .دوستتان مطتالبی را در کتابهتا و
مقاالت من دیده بودند که همۀ آنها پیرامتون معنویتات استالمی و اختالق و پتارهای از نقتدهای
ً
بنیادین بر سنت دینی گذشتته و غالبتا از موضتع هرمنوتیتک جدیتد بتود و میخواستتند مطالتب
کاملکنندهتری بشنوند .بر این اساس من خواست آنها را پاستخ دادم و ،هتر دو هفتته یتک بتار،
پنجشنبهها کالسی در کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد تشکیل شد که من آنجا تدری کردم .مطتالبی کته
 .1گفتوگوی احسان عابدی با مجتهد شبستری .تاریخ نشر اینترنتی 9 :شهریور .1179
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ً
در یک سال و نیم اول تدری شد ،تقریبا دنبالۀ مباحث هرمنوتیکی بود کته در ستالهای گذشتته
مطرح کرده بودم و بهخصوص آن بختش از مباحتث هرمنوتیتک کته در مقالتۀ «قرائتت نبتوی از
ً
جهان» و مصاحبۀ مربوط به آن در فصلنامۀ مدرسه شمارۀ  1چاپ شده بود .تقریبا یتک ستال و
نیم به مطالب مربوط به آن مقاله و مصاحبه پترداختم و نکتاتی را مطترح کتردم کته در آن مقالته و
مصاحبه نیامده بود .در همین مدت ،مجموعۀ اطالعاتی که به دستم رسید مرا به این نتیجه رستاند
ً
که الزم است سلسلهدرسهای دیگری هم شروع کنم که اختصاصا در ارتباط با معنویات باشد آن
هم براساس مسئلۀ خدا ،چون از معنویات به دو گونته میشتود ستخن گفتت .یتک وقتت کستی
به معنویات میپردازد ،ولی نه براستاس مستئلۀ وجتود ختدا .یتک وقتت هتم معنویتات توضتیح
و تدری میشود ،ولی با محوریت مسئلۀ خدا .آن کالسهتایی کته از یتک ستال و نتیم قبتل در
آن تتتدری متتیکنم دربتتارۀ معنویتتات استتت و براستتاس مستتئلۀ وجتتود ختتدا .چتترا ایتتن کتتار را
میکنم؟ اطالعاتم به من میگوید در این سی سال گذشته کته مفتاهیم ستنتی دینتی متا بتا قرائتت
رسمی حکومت از خدا و دین ،در مقام عمل و ارتبتاط بتا زنتدگی اجتمتاعی و سیاستی ،بته بوتتۀ
آزمایش گذاشته شده نقاط ضع فلسفی و کارکردی آنها چنان آشکار شده که برای نسل جتوان
ما ،که نسل تحصیلکردهای هم هست ،یک بحران اخالقی و معرفتی به وجود آمده و ایتن بحتران
درنهایت به بحران هویت منتهی شتده استت .بته بتاور متن ،ایتن نستل از ختودر میپرستد کته
مسلمانبودن خویش را امروز چگونه باید معنا کند .این مسئلۀ خیلی مهمی استت .کوشتش متن
این است که برای این پرسش یک پاسخ فراهم کنم و توضیح دهم که مسلمانی ،در عصر حاضتر و
ً
در شترایط امتتروزی جهتتان ،چتته معنتتایی دارد و اساستتا مسلمانزیستتتن در عصتتر حاضتتر چگونتته
زیستنی است .متأسفانه آن مراجع رسمی دینی ،که در گذشتته ستازندگان فرهنت دینتی جامعتۀ متا
بودهاند ،عنایتی بته بحتران ایتن نستل ندارنتد .آنهتا خودشتان را مشتغول کردهانتد بته دیتن عامته و
مالحظات اقتدارگرایانۀ حکومت و پرسشهایی که برای آن بخش از جامعه مطرح است .اما کستانی
هم باید متکفل این بخش از جامعه بشوند و پرسشهای این نسل را بررسی کنند .به هتر جهتت،
ً
این کالسها تقریبا از یک سال و نیم قبل تحت عنوان «خدا ،راز جهان» آغاز شده و ،همتانطور
که از این عنتوان پیداستت ،رویکترد متن چنتین نیستت کته دربتارۀ ختدا از دیتدگاه دیتن ختاص یتا
فلسفۀ خاصی صحبت کتنم و یتا ایتن راه را بتروم کته بتا دالیلتی وجتود ختدا را اثبتات کتنم .چنتین
بحثهایی مورد نظر من نیست .این کالسها تبلیغی نیست .هدف این است تصویرهای گونتاگونی را
که از خدا در طتول تتاریخ بشتر بته فکتر انستانها رستیده دستتهبندی کنتیم و هرکتدام از آنهتا را در
مقابل مخاطبان قرار دهیم تا آنها به یک انتخاب برسند و اگر خواستند ،خدای مورد قبول خودشتان
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را انتخاب کنند .مدرس این کالسها نمیخواهد از یک ختدای ویتوه بترای آنهتا ستخن بگویتد
ً
و بگوید این خدا را بپذیرید .اصال بحتث پتذیرر مطترح نیستت .متن بته مخاطبتان گفتتهام کته
این بینشهای مختل را به تصویر میکشم و شتما مختاریتد بپذیریتد یتا نپذیریتد ،چتون مستئلۀ
پذیرر خدا و دلدادن بته او و زنتدگیکردن بتا او مستألهای بتیش از معرفتت و دانتش استت .در
مسئلۀ خداشناسی عالوهبر مسئلۀ معقولیت وجود خدا ،یک مسئلۀ دیگر هم وجتود دارد و آن ایتن
است که انسان دل بدهد به خدایی که آن را بهصورت یک معنا درک میکنتد و بتا او زنتدگی کنتد.
من به شنوندگان خود گفتهام و توضیح دادهام که تصمیم با خودتان است.
یادم است سه سال قبل به مناسبت ش های ِاحیا در حسینیۀ ارشاد سخنرانی کردید و آنجا گفتید کته
در جامعۀ ما خدا را باید به آسمان برد؛ این خدای فعلی خیلی زمینی شده است.

بله و به همین خاطر است که این بحثها را دنبال میکنم .من دریافتهام که محصول قرائت رسمی
حاکمیت از خدا و عملکردن به نام او این مشکل را برای نسل جتوان بته وجتود آورده کته اغلتب
نمیتوانند یک تعری و تصور قابتل قبتول و عقالنتی از مستئلۀ ختدا داشتته باشتند .متن ،در آن
سخنرانی عمومی حسینیۀ ارشاد ،از این وضعیت انتقاد کتردم و گفتتم مستئلۀ ختدا در جامعتۀ متا
مبتذل شده است .تعالی و قداست خدا بهکلی نادیده گرفته شده است .درحالیکه خداوند متافوق
فکرها و عملهای ما انسانهاست .او داور نهایی فکرهتا و عملهتای انسانهاستت و انستانها
حق ندارند هر کاری را که میخواهند انجام بدهند و بعد آن را به حساب خدا و کالم خدا بگذارند.
هرکسی از جای خودر بلند میشود و میگوید خدا اینطوری گفته و آنطوری گفته و متن تتو را
به خدا دعوت میکنم ،درحالیکه نهتنها تصور درستتی از ختدا نتدارد بلکته عملتش ختدا را نفتی
میکند .بسیاری از خرافهها در کوچه و خیابان و مساجد روا داده میشود به نام خدا و ستمهای
زیادی مرتکب میشوند و حقوق زیادی را پایمال میکنند به نام خدا .در این شرایط ،ختدا مبتتذل
میشود؛ یعنی خر میشود و چیزی جز ابزار از مفهوم خدا نمیماند .در چنین شترایطی ،وظیفتۀ
متفکران این است که تعالی و قداست خدا را مطرح کنند؛ یعنی نشان دهند که خدا آن نیستت کته
بهواسطۀ آن قرائت رسمی کنار دستوپای مردم ریختته استت و در سراستر جامعته پختش شتده
است .خدا باالتر ،واالتر و منزهتر از این افکار و اعمال است (سبحان الله ّ
عما یصفون).
میخواهید بگویید خدا یک امر درونی استی
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نه ،تنها یک امر درونی نیست .اینطور نیست که هرک فقط در درون خودر با خدا کتار داشتته
باشد .خدا در صحنۀ زندگی اجتماعی هم حضور دارد ،اما اینکه عدهای متولی مسئلۀ ختدا شتوند
پذیرفته نیست .در نظر داشته باشید هر آنهه ما انسانها به نام خدا بگوییم و انجام دهیم بایتد آن را
به حساب خودمان بنویسیم ،به حساب درک و معرفت ناقص خودمان از خدا نه به حساب ختدا.
اینکه انسان باور میکند که خداوند چنین یا چنان گفته و چنان یا چنین دستوری داده ،ایتن امتری
درونی است و با زور و تلقین و ایدئولوژی حاصل نمیشود .قانعشدن افراد در ایتن مستائل امتری
درونی است .آثار این قانعشدن هم ،که در صحنۀ اجتماعی و سیاسی ظاهر میشود ،تحت تولیتت
هیچ فردی نباید قرار گیرد و گرنه همان قرائت رستمی بته وجتود میآیتد و مفهتوم ختدا را مبتتذل
میکند چنانکه اتفاق افتاده است .این کالسها براساس چنین دیدگاهی برگتزار میشتود .امتا در
آغاز کالسها ،چند هفتهای من روانشناسی دین تدری کردم بته ایتن منظتور کته ذهنهتا بترای
بحث آماده شود .چرا؟ چون انواع و اقسام دینداریها وجود دارد ،انتواع و اقستام ستخنگفتن از
خدا یا عبادت خدا وجود دارد ،انواع و اقسام اعتقاد به خدا وجود دارد و انسانها به علل مختلفی
خداباور میشوند .اول در این باره بایتد توضتیح داده شتود کته چترا انستانی ختداباور میشتود یتا
بهاصطالح ،علل خداباورشدن چیست .انواع تربیتها یتا تقلیتدها ممکتن استت بته ختداباوری
منتهی شود .ممکن است یک دگرگونی ناگهانی درونی در انسان به وجود بیاید و در نتیجۀ آن یتک
انسان خداباور شود و یا ممکن است یک دگردیسی طوالنی درازمدت انسان را بته اینجتا برستاند.
ممکن است علت خداباوری در درون خود انسانها باشد و انسان یک پیونتد معرفتتی و عتاطفی
درونی با خدا داشته باشد ،چنانکه پارهای از روانشناسان مدعی آناند و ....بنابراین ،کسانی کته
ً
میخواهند بهصورت حسابشده وارد مباحث مربوط به خدا شتوند ،ختوب استت قتبال بته ایتن
مسألهها توجه کنند.
بهعبارتی ،اول سعی کردید آن ذهنیت تکبعدی و برتریجویانهای را که در ما به وجود آمتده استت
اصالح کنید.

ً
درونی باز پیدا کند و نخست بداند که اصتال
بله ،آن ذهنیت باید از بین برود .انسان باید یک حالت ِ
خداباوری چگونه در انسانها شکل میگیرد و نیز اینکه تنها تصویر ممکن از ختدا آن نیستت کته
پیش آن شخص وجود دارد .تصویرهای دیگری هم از خدا وجود دارد .پ از چند جلسه ،که بته
روانشناسی دین اختصاص دادم ،وارد مبحث اصلی «خدا راز جهان» شدهام .من تتالر متیکنم
تصاویری را که بزرگترین متفکران و دانایان تاریخ بشر ،مثل پیامبران ،عارفان ،و فالسفه ،از ختدا
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ارائه دادهاند توصی کنم .به این ترتیب چند جلسه به خداشناسی فلستفی ،آنطتور کته فیلستوفان
وجودشناس بیان کردهاند ،پرداختم .سپ وارد بحث دیگری شتدم و آن نزدیکشتدن بته مستئلۀ
خدا از زاویۀ معنایابی است .میگویند انسان در جستوجوی معناست .این جستتوجو چگونته
ً
او را به مسئلۀ خدا نزدیک میکند؟ این بحثی است که در این قسمت مطرح کتردهام و فعتال ادامته
دارد امیدوارم توفیق این را داشته باشم که این بحث را ادامته دهتم و بعتد برستم بته مستئلۀ ختدای
عارفان و فیلسوفان که نه از خاستگاه وجودشناسی و نه از خاستگاه معناشناسی بته ختدا نزدیتک
میشوند ،بلکه از زاویههای دیگر حرکت میکنند .حاال ممکن است شما از من بپرستید کته چته
اصراری است بر اینکه معنویات در پرتو مسئلۀ خدا قرار گیرد .میشود دربتارۀ معنویتات صتحبت
کرد ،اما نه براساس مسئلۀ خدا چرا من این کار را نمتیکنم؟ بترای پیتروان یهودیتت ،مستیحیت و
اسالم نمیتوان بدون تمرکز روی مسئلۀ خدا از معنویات سخن گفت .در این ادیتان ،مستئلۀ ختدا
اساس معنویات است و ما مسلمانیم و این نسل ،که من از آن سخن میگویم ،نسلی است در یک
کشور اسالمی .ممکن است کسی بخواهد از معنویت سخن بگویتد ،نته براستاس مستئلۀ ختدا،
هرکسی میتواند این راه را برود ،اما اگر قرار باشد به پرسشی که در ذهن این نسل هستت پاستخی
بدهیم این کار فقط با توجه عمیق به این مستئلۀ محتوری ممکتن میشتود .در جامعتۀ متا محتور
معنویات مسئلۀ خداست .وانگهی من یک مسئلۀ شخصی هم در این باب دارم .من وقتتی ختودم
را بررسی میکنم ،میبینم در آن تصویر از خدا ،که در خانواده ،مدرسه و حوزه به من یتاد دادهانتد،
تجدید نظر کردهام و عالقه دارم از آن خدا ،که اینک بته او ایمتان دارم و معنتای ایمتان ختودم ،بتا
دیگران سخن بگویم.
این تصویر اولیه سگونه تصویری بودهی

این تصویر انسانواره بوده است و تصویرهای انسانواره و شخصی از خدا آفات بسیار زیتاد دارد؛
چه بهلحاظ اختالالت روانی ،که در اشخاص ایجاد میکند ،و چه بهلحاظ عوار منفی ،کته در
جامعه و عالم سیاست میگذارد و خیلتی متوارد دیگتر .تصتور نشتود کته ایتن ختدای انستانوار
مخصوص عوام است .هماکنون قرائت رسمی از اسالم در کشور متا و عقایتد دینتی حکومتت بتر
خدای انسانواره استوار شده است و متأسفانه حوزۀ علمیۀ ما هم همان خدای انستانواره را تبلیتغ
میکند .گرچه در دروس فلسفی خود خدا را از انسانوارگی تنزیه میکنند!
تصویر انسانواره از خدا به سه معناستی یعنی صفات انسانی را به خدا نسبتدادنی
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بله ،خدا را چون یک انسان بزرگ مقتدر تصویر کردهاند .نمیگویند انسان است ،امتا صتفاتی کته
برایش ذکر میکنند و به شکلی که آن صفات را توضتیح میدهنتد و آنگونته کته بته نتام او ستخن
میگویند و به نام او عمل و حکومت میکنند منجر به ایتن میشتود کته ختدا در ذهتن متردم ایتن
جامعه چون یک انسان خیلی بزرگ ،اقتدارگرا ،فعال مایشاء و دور از دسترس جا میگیرد که امتر
میکند ،نهی میکند ،عذاب میدهد و ثواب میدهد ،انتقام میکشد و خالصه چون یک ابرحتاکم
حکومت میکند که خودی و غیر خودی دارد ،بنده و دشمن دارد و عاقبت بر دشمنان خود غلبته
خواهد کرد! این است خدای انسانوارهای که در ذهنها وارد کردهاند و میکنند .کنارآمدن با ایتن
خدا ،برای انسانهایی که یک ذره اهل فکر بشوند ،غیر ممکن است .با آن خدا هیچگاه نمیشتود
کنار آمد .من این بحث را اینجا میبندم و وارد بحث دیگری میشوم .اشتغال من تنها ایتن نیستت
که برایتان توضیح دادم .من مباحث هرمنوتیک را هم دنبال میکنم.
ً

اتفاقا میخواستم به این وجه از کارتان هم بپردازم .انتشار کتتاب معتروف شتما ،بته نتام هرمنوتیدک،
کتاب و سنت در سال  ،3175شاید تولد دوبارۀ شما بود .با این کتاب ،قدم در مسیر جدیدی گذاشتتید

که تا امروز هم دارید آن را ادامه میدهید ،بهرغم همۀ پیچوخمهایی که داشته .مجموعتۀ عتواملی کته
باعث شد در این مسیر قرار بگیرید سه بودی

من این مسأله را تا حدودی در مصاحبه با فصتلنامۀ مدرسده ،شتمارۀ  1توضتیح دادهام 1.البتته آن
مصاحبه اغالط چاپی و غیر چاپی متعددی داشت که باعث گالیۀ من از دوستان ناشتر فصتلنامه
هم شد .اینجا بهاجمال پرستش شتما را پاستخ متیدهم .در آن ستالها ،کته آن کتتاب را نوشتتم،
دریافت من این بود که مسئوالن اجرایی کشور ما خیلی عملزده شدهاند .اقداماتی را به نام استالم
ً
ً
مجاز میشمردند و بعدا غیر مجاز و نظراتشان دائما تغییر میکنتد چتون بتا بنبستتهایی مواجته
میشوند .آن انسجام دستگاه مسلمانی ،که قبل از انقالب و پتیش از ورود عالمتان دیتن در حتوزۀ
حکومت وجود داشت ،به هم ریخته و چیز جدیدی هم جتایش را نگرفتته بتود .گتاهی ،بتهعنوان
اضطرار یا با طرح استداللهایی نظیر «فالن کار مایۀ وهن (آبروریزی) اسالم است» یا «مصلحت
نظام این یا آن است» و از این قبیل مسائل ،به برخی کارها دست میزدند که پرسشبرانگیز (غیتر
قابل قبول) بود .این تغییرات و رویکردهای متفاوت ناگهانی نشان میداد که یک تفستیر منستجم
از کتاب و سنت وجود ندارد که بتواند یک نسبت قابل قبتول بتین مستلمانبودن و امتر سیاستی،
اقتصادی و فرهنگی در جهان معاصر برقرار کند .این موجتب شتد کته متن بته فکتر بیفتتم تتا از
 .1این گفتوگو با عنوان «هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان» در همین کتاب منتشر شده است.
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مطالعات قبلی ،که در باب هرمنوتیک جدید و تفسیر متون دینی داشتم ،بهره بگیرم و نشان بتدهم
اشکال کار ما کجاست .چرا بهجای اینکه براساس یک تئوری منسجم و تفسیر منسجم از کتتاب
و سنت سخن گفته شود ،از اضطرار و مصلحت و ضرورت و چهچیز وهتن استالم استت و ماننتد
اینها سخن میگویند و به این شکل میخواهند مشکالت را حل کنند .این یک دلیل من بود .اما
دلیل دیگر این بود که من بهلحاظ شخصیتی و روحی یک آدم معناگرا هستم تا استداللگرا .این را
تا به حال جایی نگفتهام و تازگی دارد .آدمهای استداللگرا چشمشان همیشه به استتدالل استت،
اما آدمهای معناگرا چشمشان همیشه به معناست .دنبال این هستتند کته بداننتد کجتا چته کتاری
برایشان معنا میدهد و چه کاری معنا نمیدهد .چه سخنی برای آنها معنا میدهد و چته ستخنی
معنا نمیدهد .خیلی دنبال این نیستند که بدانند چهکسی برای چته ستخنی چته استتداللی اقامته
میکند .اشخاصی که اینطور هستند ،مسئلۀ فهم و معنا برایشان خیلتی برجستته میشتود .آنهتا
دغدغههای زیادی دارند و از طریق معنایابی و فهم به آرامش میرسند .من از نظر روحتی چنتین
انسانی هستم .وقتی میبینم به نام خدا و دین اموری اتفاق میافتد که از نظتر اخالقتی بترای متن
ً
معنا ندارد یا کامال غیراخالقی است ،مرا از خدایی که در صحنه هست دور میکند ،معنای زندگی
را از من میستاند بهجای اینکه به زندگی من معنا ببخشد ،مرا بته ستمت پتوچی میبترد ،بتهجای
اینکه سوی معنا ببرد ،ناهماهنگیهای درونی و بیرونی برایم ایجاد میکند ،نمیتوانم آستوده باشتم
مگر اینکه از آن خدای غیر اخالقی فاصله بگیرم و حساب خودم را از او جدا کنم .من با معناهایی
که از زندگی خودم و جهان دارم زندگی میکنم نه با استداللها .آنهه برای من مهم استت چگونته
زیستن است .چون آدم این گونهای هستم ،مسئلۀ فهم ،که همزاد «معنا» است ،برایم اهمیت پیتدا
میکند .اینکه بدانم فهم چیست ،فهمیدن زندگی چیست ،فهمیدن خدا چیستت ،فهمیتدن قترآن
چیست ،زندگی برای من چه معنایی دارد ،جهان برای من چه معنتایی دارد ،قترآن بترای متن چته
معنایی دارد ،خدا برای من چه معنایی دارد .اینها بترای متن از همتۀ استتداللها مهمتتر استت،
البته استداللها به ظهور معنا و فهم کمک میکنتد .متن ،بتا ایتن ستاختار روانتی کته دارم در آن
آشفتهبازاری که برای شما توضیح دادم ،دیدم تمام معناهای سنتی که با آنها بتزرگ شتدهایم یکتی
پ از دیگری دارد از دست میرود .آن سرمایۀ فرهنگی ت معنوی ،که برای من خیلی مهتم بتوده و بتا
آن زندگی میکردهام ،دارد ارزشش را از دستت میدهتد چتون دیگتر معنتا نمیدهتد .آن وضتعیت
نگاه انتقادی من را قویتر کرد .در میان دانشهتای بشتری ،آن دانتش کته بته مستئلۀ فهتم توجته
ویوهای دارد ،هرمنوتیک جدید است و طبیعی بود که من از منظر هرمنوتیک بته فهتم و نقتد فهتم
فقها از کتاب و سنت بپردازم .بعد از آنکه کتاب من منتشر شد ،پارهای از عالقهمندان این سؤال را
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مطرح کردند که چرا اسم کتاب را گذاشتهام هرمنوتیک ،کتاب و سنت و چرا ننوشتهام «تأویل ،کتاب
و سنت» .آنها فکر میکردند میشود معادل فارسی برای هرمنوتیک گذاشت و آن معادل فارستی یتا
عربی کلمۀ «تأویل» است ،ولی من آگاهانه این کار را نکتردم بترای اینکته «تأویتل» در فرهنت متا
بههیچوجه آن بار معنایی را ،که در عصر حاضر «هرمنوتیک» با خود حمل میکند ،نتدارد .متن اگتر
میخواستم از دانشی سخن بگویم که مسألهار معنا و چگونگی حصول فهم و تئوریهای گونتاگون
در این باب است ،ناچار بودم اسم آن دانش را همانطور که هست حفظ کنم و تعبیر «هرمنوتیتک» را
ً
به کار ببرم .مباحثی که تقریبا از سه قرن قبل تتاکنون بتهعنوان «هرمنوتیتک جدیتد» مطترح شتده و
موضوعش این است که فهم و فهمیدن از نظر فلسفی چیست ،در میان ما مسلمانها وجتود نداشتته
است .مفسران ما «تأویل» میکردند ،اما دربتارۀ تئتوری فلستفی فهمیتدن چنتدان حرفتی نداشتتند.
میگفتند چنین میفهمیم یا چنان میفهمیم اما اینکه تئوری فلسفی این فهمیتدنها چیستت برایشتان
مطرح نبود .هرمنوتیک در کتاب من معنایش «تئوری فهمیتدن» استت .هرکستی کته میگویتد متن
چنین و چنان میفهمم باید یک تئوری برای فهمیدن داشته باشد ،همانطور که در علتوم و فلستفهها
تئوری هست .به همین خاطر ،به این نتیجه رسیدم که باید اسم آن کتاب را هرمنوتیک ،کتاب و سنت
بگذارم که تکانی ایجاد کند برای یک عده و تالر کنند بفهمنتد کته هرمنوتیتک چیستت ،چتون در
ایران این موضوع خیلی ناشناخته بود.
آن موقع ،که آن کتاب را مینوشتم و ذهنم به آن مسائل مشغول بود ،میخواستم چند مستئلۀ مهتم
را ،که در تئوری فهمیدن مطرح میشود ،بهطور انتخابی توضیح بدهم و بگویم اگر بتا درنظرگترفتن
آن چند مسأله و مبحث مهم به کتاب و سنت نزدیک بشویم ،چه مسائلی بترای متا پتیش میآیتد.
درواقع آنجا میخواستم دربارۀ چگونه فهمیدن کتاب و سنت سخنانی گفتته باشتم کته معتقتدم آن
سخنان درست است اما در مباحث گذشتۀ ما سابقه نداشته است .مباحثی از قبیل اینکه تا انستان
ً
انتظاری از یک متن نداشته باشد اصال نمیتواند به آن متن نزدیک بشود و تا پیشفهمهایی نداشته
باشد نمیتواند به آن نزدیک شود و این قبیل بحثها که بحثهتای مقتدماتی بتود ،ولتی در ایتران
سابقه نداشت .کتابهای ایمان و آزادی و نقدی بدر قرائدت رسدمی از دید و تدأمالتی در قرائدت
ً
انسانی از دی هم ،که بعدها منتشر شدند ،تقریبا دنبالۀ همان بحثها بودند ،اما در مقالۀ «قرائتت
نبوی از جهان» ،که در فصلنامۀ مدرسه (شمارۀ  )1منتشر شد ،متن بتهکلی وارد مرحلتۀ دیگتری
شدم .دو نکتۀ اساسی را آنجا مطرح کردم که در این گفتوگو نمیخواهم وارد تفصیل آنها بشتوم.
فقط میخواهم چگونگی انتقال از مرحلهای به مرحلۀ دیگر را شرح داده باشتم .مطالعتات متن در
هرمنوتیک و فلسفۀ زبان به متن نشتان داد کته نمیتتوان یتک متتن زبتانی را بهصتورت همگتانی
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(بیناالذهانی) فهمید مگر آنکه بپذیریم آن متن ،که به زبان انستانی استت ،بهوستیلۀ یتک انستان
گفته یا نوشته شده است؛ بهطوریکه بتوانیم آن متن را به حساب آن انسان بگتذاریم و آن انستان را
به معنای واقعی کلمه گوینده یا نویسندۀ آن متن بدانیم .متوجه شدم کته قترآن را زمتانی میتتوانیم
ً
بفهمیم که بگوییم این اثر منسوب به رسول اکرم (ص) است و او واقعا گویندۀ این متن است و این
موضوع هیچ منافاتی ندارد با این عقیده که او معلم الهی ویتوهای داشتته و آن ستخنان را بتا امتداد
الهی (وحی) گفته است .اگر پیامبر اسالم به گونهای گویندۀ این متتن شتمرده نمیشتد ،ایتن متتن
مفهوم همگان نمیگردید.
نکتۀ دیگر این بود که این گفتار نبوی چگونه گفتاری است؟ گفتار یک وقت گفتار فلستفی استت،
یک وقت علمی است و یک وقت هم شاعرانه و ....قرآن چگونه گفتاری است؟ مطالعاتم مرا بته
این نکته رساند که این گفتار یک روایت و قرائت از جهان است .پیامبری دارد بتا تجربتۀ امتداد از
سوی خدا (وحی) جهان را قرائت میکند .جهان را میخواند .این هم مدعای دوم متن بتود .ایتن
دو مسئلۀ اساسی خیلی ابهامها داشت که میباید توضیح داده میشد و متأسفانه برای توضیح ایتن
ابهامها هیچ نشریهای نداشتیم .فصلنامۀ مدرسه توقی شد .نشریات دیگر هم جرئت نمیکردنتد
دربارۀ این موضوع مهم چیزی از من منتشر کنند .من ناچار شدم بقیۀ مقاالت را در اینترنت منتشتر
کنم .تاکنون هفت مقاله عالوهبر آن مقالۀ اول ،در اینترنتت منتشتر شتده کته در آدرسهتای اینترنتتی
«معناگرا»« ،قرائت»« ،روند نو» و ...میشود آنها را خوانتد .در ایتن هفتت مقالته ،آن دو متدعای
ً
اصلی را بیشتر توضیح دادهام و ضمنا به پارهای از پرسشها ،که در ارتباط با مقالۀ اول وجتود داشتت،
پاسخ گفتهام و توضیحات بیشتری در این باب دادهام که سخن من هرگز به معنای نفی وحتی نیستت.
درحقیقت ،مکان وحی تغییر میکند .به این معنا که بهجای اینکه متن قرآن وحی شمرده شود ،وحتی
به درون پیامبر منتقل میشود .بنابراین ،نه وحی انکار شده و نه این تقریتر منافتاتی دارد بتا وحتی .در
مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ( ،»)8بهصورت واضح دوباره به این مدعای اول پرداختهام و توصتیهام
ً
این است که عالقهمندان به این بحثها حتما آن مقاله را بادقت بخوانند.
ً
این مسأله ابعاد گستردهای داشت .طبیعتا شما هم به پیامتدهای سیاستی و فقهتی متاجرا فکتر کترده
بودید .آیا نظریۀ شما در تضاد با آنچه فقه ما ارائه کرده نیستی

من پاسخ این پرسش را ،در آخرین قسمت مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ( ،»)9نوشتتهام کته در آن
تکلی احکام فقهی روشن شده است .نظر کالمی متن ایتن استت کته آنهته میشتود در احکتام
معامالت و سیاسات (در اصطالح فقهتی) بهصتورت دائمتی و جاودانته بته خداونتد نستبت داد،
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ارزرهتتای درجتته اول اخالقتتی هستتتند کتته انستتانها همیشتته موظت بتته رعایتتت آن هستتتند و
نه شکلهای پیادهشدن آن ارزرها .این را من بهصراحت در کتابهای دیگرم هم نوشتهام .احکام
ً
فقهی کامال مقطعی هستند و الزامی نیست که در همۀ دورهها قوانین ناشتی از ارزرهتای درجته
ً
ً
اول اخالقی شکل واحد داشته باشند و این کار اصال ممکن نیست .مثال عدالت یک ارزر مهتم
و درجه اول و خواستۀ قرآن است .در عصر حاضتر ،بایتد دیتد در روابتط اجتمتاعی و سیاستی و
جزایی چهچیزهایی باید مالک قانونگذاری باشد تا به عدالت مفهوم و متورد قبتول ختود در ایتن
عصر نزدیک شویم .در مقالۀ «معنای عتدالت در قترآن» ،کته در نشتریۀ آیدی چتاپ شتده و در
اینترنت نیز منتشر شده [و در این کتاب هم آمده] ،این مسأله را بیشتر توضیح دادهام.
شما ناآشنا با فضای سیاسی ایران نیستید .آن زمان ،که این مقاله منتشتر شتد و بته دنبتال آن نشتریۀ
مدرسه را توقیف کردند ،خیلیها میگفتند کهای کاش آقای شبستری فضای سیاستزدۀ ایران را هتم
در نظر میگرفت .قبول داریدی آیا میشد نشر آن مقاله را به زمان دیگری موکول میکردیدی

این را هم قبول دارم و هم قبول ندارم .قبول دارم به این معنا که خیلی باید با محاستبه و دقتت ایتن
بحثها را مطرح کرد تا کمتر بهانۀ سیاسی به وجود آید و به عبتارت دیگتر وستیلهای بترای ایجتاد
محدودیتها و یا سرکوب یک شخص یا اشخاص و امثال اینها نگتردد .امتا از جهتت دیگتر آن
ً
گفته را قبول ندارم ،چراکه ما سی سال است همین مالحظات را متیکنیم .شتاید عمتر متن اصتال
کفاف ندهد به اینکه آن فضای باز و مطلوب به وجود بیاید .نمیتوان صبر کرد و مسائلی را کته انستان
فکر میکند مسائل اساسی هستند مطرح نکرد .حداکثر ایتن استت کته بته آدم حملته میکننتد ،بتد
میگویند و آزار میدهند .خالصه اینکه باید هزینه پرداخت کرد که ناشران این فصلنامه ایتن آمتادگی
را داشتند و من هم آمادۀ پرداختکردن این هزینهها بودهام و هستم ،ولی فکتر متیکنم دیتر میشتود و
باید این بحثها را مطرح کرد .اگر نشریۀ تخصصی هم وجتود نداشتته باشتد ،در اینترنتت منتشترر
میکنم.
بازتاب آن مقاله در میان مراجع دینی و حوزۀ علمیه سگونه بودی آیا صحبتی با شما کردندی

نه ،من تماستی بتا مراجتع در ارتبتاط بتا مقالتۀ «قرائتت نبتوی از جهتان» نداشتتم ،ولتی شتنیدم
عامل عمدۀ توقی مدرسه فشاری بود که از ناحیۀ حوزۀ علمیۀ قم بتر هیئتت نظتارت مطبوعتات
وارد شد .ختب چته کستانی در حتوزۀ علمیته فشتار میآورنتد؟ البتد متنفتذین آنجتا .آن آقایتان
بهجای اینکه از این مباحث استقبال کنند و بگویند باید آزادانه بحثهای علمی را منتشتر کترد تتا
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نقد شوند و اگر پاسخی هست پاسخ بدهند و بتاالخره بته رشتد فرهنت استالمی کمتک کننتد،
ً
ظاهرا چاره را در این میبینند که صداها را خامور کنند! البته اطتالع دارم کته بستیاری از طتالب
فاضل حوزههای علمیه مطالب هرمنوتیک و «قرائت نبوی از جهان» را بادقت دنبال میکنند.
سال قبل همین روزها بود که نه این مبحث ،بلکته مباحتث دیگتری را در دانشتگاه صتنعتی اصتفهان
مطرح کردید که با واکنش شدید برخی رسانهها و شخصیتهای وابسته به جریان اصولگرا و حوزۀ قتم
همراه بود .بیشتر از بیست مصاحبه در این باره انجام شد .ماجرا سه بودی

مخالفتهایی که آن موقع شد چند علت داشت .یک علت به نظرم این بود که برختی کستانی کته
حمله میکردند حتی از سنت موجود اسالمی هم اطالع کافی نداشتتند .آنهتا فکتر میکردنتد آن
معنایی که از عصمت نبی در ذهنشان هست یگانه نظر موجتود استت و همتۀ متفکتران و عالمتان
ً
مسلمان در طول تاریخ هم همان را گفتهاند که آنها میگویند که بعدا با توضیحات من معلتوم شتد
که اینطور نیست .بعضیها دلشان پر بود که چرا آنجا مسئلۀ حقوق بشر را مطترح کتردهام و چترا
ً
ً
قبال دربارۀ حقوق بشر نوشتهام .برخی از آن آقایان قبال هتم ستر همتین مستئلۀ حقتوق بشتر ،در
بیانیهها و یا سخنرانیهایشان در تبریز و جاهای دیگر ،ناسزاهای زیتادی در حتق ایتن بنتده گفتته
بودند .بعضی از آنها هم به نظرم تحت فشار سیاسی واقع شدند که موضعگیری کنند و چهبسا که
اگر شرایط طبیعی بود ،این حرفها را نمیگفتند .یک عامل دیگر هم این بود کته برختی مقامتات
دانشگاه صنعتی اصفهان خردهحسابی داشتند با انجمن اسالمی دانشجویان آنجتا و میخواستتند
آنجا را تعطیل کنند که بالفاصله پ از سخنرانی انجمتن را بستتند .عوامتل گونتاگونی دستت بته
دست هم داد .خبرگزاریهای رسمی دولتت هتم شتتابزده بته کمتک معترضتان آمدنتد و حتتی
چیزهای نگفته را اضافه کردند که من هم آنها را تکذیب کردم .آنها بحث علمی مترا در اصتفهان
با جریان اصالحات مرتبط کرده بودند و گفته بودند چون فالنی از تئوریسینهای اصالحات استت
(به قول آنها) ،پ اصالحطلبان باید علیه این حرفهتا موضتع بگیرنتد .خالصته مباحتث را بتا
انتخابات و اصالحات مخلتوط کترده بودنتد و میخواستتند از ایتن طریتق ضتربهای بته جریتان
اصالحات بزنند و فضای انتخاباتی را که در پتیش بتود علیته اصتالحطلبان مشتور کننتد .ولتی
همانطور که دیدید خوشبختانه همۀ این تحرکات و تکفیرها به جایی نرستید ،چتون پیتدا بتود کته
بیمبناست و بعد هم ،با توضیحاتی که من دادم و پاسخهای مکتوب که به اعترا یکی از مراجتع
تقلید قم نوشتم ،پارهای مطالب روشن شد .نتیجۀ آن ماجراجوییها و تهمتزدنهتا ایتن بتود کته
خیلیها ،که به عقیدۀ آقایتان نبایتد مباحتث متن را میشتنیدند ،ترغیتب شتدند تتا فایتل صتوتی
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ً
سخنرانیام را از اینترنت پیدا کنند و بشنوند و یا متن آن را بخوانند .مجموعا تمام آن سروصداها بته
سود نواندیشان در دین تمام شد.
منتقدان مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» شما نهفق محافظهکاران ستنتی ،بلکته برختی از روشتنفکران
دیندار و طیفی از اصالحطلبان هم بودند .شما گالیه کرده بودید از اینکه آنها بتهجای مبتانی نظریتۀ
شما ،نتیجۀ آن را نقد میکنند .سرا نباید اینگونه باشدی مگر هر نظریهای نا ر به نتایجی نیستی

اگر نتایج یک نظریه منافات پیدا کند با نظریات دیگری کته در جتای خودشتان اثبتات شتدهاند و
ً
دلیل کافی هم نداشته باشد ،دراینصورت کامال بجاست که گفته شود این نظریه پذیرفتنی نیستت؛
ً
چون با نظریات اثباتشده دیگر نمیسازد .در مورد نظریۀ «قرائت نبوی از جهتان» قضتیه اصتال
اینجوری نبود .آن دوستان میگفتند ،این نظریه به نتایجی منتهی میشود که با اعتقادات شتایع در
ً
میان مسلمانان سازگار نیست .پاسخ من به آنها چنین بود که اصال این نظریه مطرح میشود تا آن
ً
اعتقادات نقد و اصالح شود .این کار من اصال برای همتین استت .معنتای ایتن حترف کته نبایتد
نظریهای با اعتقادات شایع منافات داشته باشد این است که ما اعتقادات دینی را ،به همان صورت
ً
ً
که هست ،همیشه حتما باید حفظ کنیم .چهکسی این را گفته؟ این بحثها اصال بهمنظور اصتالح
اعتقادات انجام میگیرد .آن دوستان چند اعتقاد شایع را مطرح کرده بودند و میگفتند این نظریه با
این اعتقادها جور درنمیآید .اگر مبانی نظریۀ مطروح قابل قبول باشد ،معنایش این استت کته آن
اعتقادات را باید اصالح کرد .دوستان نواندیش ما خود میگوینتد کته اصتالحات دینتی ضترورت
دارد ،معلوم است که اصالحات دینی بدون نقد اعتقادات میسر نمیشود .بنابراین ،این سخن ،کته
این نظریات با اعتقادات ما سازگار نیست ،نمیتواند قابل قبول باشد و گالیۀ من از این باب بتود و
انتظار داشتم آنها به نقد مبانی مورد استناد من بپردازند که اصل است و نه نتایج که فرع است.
پشتوانههای فکری نظریۀ «قرائت نبوی از جهان» سه بودهی ریشههای آن را در کتدام متتون استالمی
میتوان یافتی

همانطور که گفتم در آن مقاله به دو مسئلۀ اساسی پرداختهام که مسئلۀ اول موضوع «کالم نبتوی»
است .این مسألهای است کته متن از پیگیتری مباحتث جدیتد فلستفۀ زبتان و هرمنوتیتک بته آن
رسیدهام .در مجموعۀ این هشت مقاله ،که در اینترنت منتشر شده ،مبانی فلسفی این مدعا را بیتان
کردهام .اما مسئلۀ دوم این است که قرآن یک قرائت است و من این را از مطالعۀ قترآن دریافتتهام.
در آیات پرشمار از قرآن ،که بخش عظیمی از قرآن را تشکیل میدهد ،زمین ،آستمان ،درختهتا،

از «قرائت نبوی از جهان» تا درسگفتارهای «خدا راز جهان» | 111

حیوانات ،آمدوشد شب و روز ،زندهشدن و مردن گیاهان و جانداران ،تحوالت و تغییترات زنتدگی
اقوام ،گردر ماه و خورشتید و خالصته تمتام پدیتدارهای جهتان همته و همته آیتات ختدا دیتده
میشوند .در یکی از ساعات مطالعۀ قرآن بر من آشتکار شتد کته ایتن قبیتل آیتات قترآن گزارههتای
اخباری نیستند ،مسأله این نیست که کسی در قرآن خبر میدهد که موجودات آیات ختدا هستتند.
مسأله این است که کسی موجودات را آیات خدا تجربه میکند و درست در همان لحظتات تجربتۀ
خود را بیان میکند .کسی دارد با تجربۀ شهودیار جهان را نمودهای خداونتد قرائتت میکنتد.
حال آنک چهکسی جز پیامبر اسالم میتواند باشتد کته قترآن را آورده استت .بتدینترتیب ،متن
متوجه شدم که متن قرآن در بیشترین موارد بیان چنین تجربهای استت .ایتن تجربته و بیتان عتین
ً
روایت و حکایت استت .متن ایتن حقیقتت آشکارشتده را در ستورههای مختلت قترآن خصوصتا
سورههای مکی دنبال کردم و مؤیدات زیادی برای آن یافتم .درهرحالّ ،تنبته بته ایتن مطلتب ،کته
ً
قرآن «قرائت» است ،چنین اتفاق افتاد که توضیح دادم .این دعوی را قبال در هیچ منبع و مأختذی
ندیده بودم .البته این گفتوگو جای ورود در تفصیالت این بحث نیست .من مطالعاتم را در زمینتۀ
هر دو مسئلۀ «کالم نبوی» و «قرائت نبوی از جهان» دارم ادامه میدهم و بهتدریج محصول آنهتا
منتشر خواهد شد.
ً
قاعدتا کار گستردهای باید باشد.

آری ،کار گستردهای است .امیدوارم در ادامۀ این راه توفیق مرا یاری کند.
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این سند سال خبری از شما نداشتیم .به نظر میرسید مجتهد شبستری عالقهای به حضور در فضتای
عمومی ندارند.

منظورتان از فضای عمومی چیست؟
ً
منظورم معنای سادۀ حوزۀ عمومیای است که اصوال روشنفکران در آن به نشتر آرا و اندیشههایشتان
میپردازند .حال سه بهصورت سخنرانی و خطابه یا بهصورت نشر مکتوب .در دوران پس از انقتالب،
بهخصوص روشتنفکران دینتی در ایتن حتوزۀ عمتومی بستیار فعتال بودنتد و ا هتارنظر میکردنتد و
نسبتبه مسائل جامعه هم از منظر خودشان و با بیان خاص خودشان واکنش نشان میدادند .بته نظتر
میرسد حضور شما از این جهت بسیار کم شده است .دلیل آن سه بودی

به استثنای دو سالی که به دلیل خستگی فکری و عصبی به خودم قتدری استتراحت داده بتودم ت
البته از مطالعه غافل نبودم ت در این ماههای اخیر در مواردی که تشخیص دادم میتوانم حرفی بتزنم
حضور داشتهام ،صحبت کردهام و صحبتهایم هم منتشتر شتده استت .امتا بتهطور کلتی متن آدم
پرحرفی نیستم .باید تشخیص بدهم که در جایی مستمعین و مخاطبانی هستند ،خود من صتحبت
تازهای دارم یا ضرورت دارد که صحبتی را تکرار کنم .در این موارد صحبت متیکنم و مینویستم و
 .1گفتوگوی مجلۀ شهروند امروز با مجتهد شبستری در تاریخ  29آبان .1175
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در این چند ماهۀ اخیر هم مواردی را کته چنتین تشتخیص دادهام شترکت کتردهام و صتحبت هتم
کردهام .اما بهلحاظ شخصیتی کسی نیستم که دنبال تریبون باشتم .عالوهبتر ایتن ،شتما وضتعیت
فعلی مطبوعات را هم در نظر بگیرید که محتدودیتهای فراوانتی پیتدا کردهانتد و توانتایی انتشتار
بسیاری از حرفها را هم ندارند .چهبسا ما در سخنرانیها مطالبی را میگوییم که جراید یا منتشتر
نمیکننتتد یتتا گتتاهی بهصتتورت تغییریافتتته چتتاپ میکننتتد .بتته جهتتت اینکتته فکتتر میکننتتد اگتتر
جرحوتعدیلی در متن انجام دهند و بعضی از تعبیرات را تغییر دهند ،نشر مطالب کمخطرتر خواهتد
بود .غالب اوقات هم این تغییرات متن را از هویتی که دارد میانتدازد .چنتدین بتار هتم گفتتهام یتا
ً
مطلبی را درست و کامل منتشر کنید یا اصال منتشر نکنید .بههرحال ،این موارد باعث شده استت
که از من مطالب کمتری منتشر شود وگرنه در چارچوبی که همیشه کار کتردهام فعالیتت متیکنم و
حضور دارم.
هفتۀ گذشته ،سمیناری در باب آسی شناسی روشنفکری دینی برگزار شد که شتما هتم در آن حضتور
داشتید اما سخنرانی نکردید .در حاشیۀ سمینار ،صحبتهای شما منعکس شد که در آنجا گفته بودید
قائل به مفهوم روشنفکری دینی نیستید .میخواستم نقد شما را بشنوم.

دربارۀ خود سمینار بگویم که دوستان از من خواستند که سخن بگویم .اما من به دوستان گفتم کته
میخواهم مستمع باشم و ببینم دیگران چه میگویند .اسم این نشست را گذاشته بودند آسیبشناسی
روشنفکری دینی و کسانی که تحت این نام قرار میگیرنتد .پت متا بایتد بنشتینیم و بشتنویم کته
دیگران افکار ما را چگونه نقد میکنند نه اینکه خودمان هم وارد گود شویم.
ً
عالوهبر این ،نمیتوانستم خودم را با عنوان سمینار هماهن کنم .مثال اگر سمیناری تحتت نقتد و
بررسی افکار روشنفکران دیندار برگزار میشد من شاید سخنرانی میکردم.
یعنی مشکلتان با عنوان روشنفکری دینی بود و تترجی میدهیتد زیرمجموعتۀ روشتنفکران دیتندار
قلمداد شویدی

به نظرم عنوان روشنفکران دیندار عنوان واضحی است .کسانی هستند که با این عنوان در جامعته
شناخته شدهاند و تحت این عنوان آرا و افکارشان را اظهتار کردهانتد .اگتر قترار شتود آرا و افکتار
ً
هرکدام از این روشنفکران جدا و مشخصا نقد و بررسی شود ،کار با معناتری خواهد بود و به نظترم
نتیجۀ مشخص و خوبی حاصل شود .اما عنوان روشتنفکری دینتی بترای متن یتک عنتوان متبهم
ً
است .معلوم نبود که افراد تحت این عنوان چه خواهند گفت و اصال چه میتوانند بگویند .به نظتر
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من ،فضای سمیناری که عنوان آسیبشناسی روشنفکری دینی را انتخاب کرده بود فضای مبهمتی
بود .به همین جهت ،ترجیح دادم که مستمع باشم .در تمام طول سمینار هم بودم و همۀ ستخنرانی
را هم شنیدم و چیزهای بسیار یاد گرفتم .اما برای خود من قدری طول کشید تتا در مطالتب تأمتل
کنم و موارد را از هم تفکیک کنم و بفهمم که چته مطلبتی را بایتد در کجتا قترار داد و بته حستاب
چهکسی باید گذاشت ،کدام نقد یا تأیید متوجه چهکسی است؟ برای امثال من ،که سالها در بطن
این جریانات فکری بودهایم ،شاید ممکن باشد که پ از مقداری تأمل بفهمیم هتر نقتدی متوجته
چهکسی است .اما برای اکثر حضار این گونه جلسات بسیار سخت استت کته چنتین تفکیکتی را
قائل شوند که نقد متوجه چهکسی بود و پاسخ متوجته کتدام نقتد .بنتابراین ،بته نظترم ستمینار در
فضایی ابهامآمیز برگزار شد.
بارها گفته شد که روشنفکران دینی چنین کردهاند یا چنین نقدی بر روشنفکران دینتی وارد استت،
ً
اما معلوم نبود مورد اشارهشان چهکسی است .مثال گفته شد اغلب روشنفکران مبانیشان را تنقتیح
نکردهاند .منظور از این اغلب چه کسانی بود؟ میتوانستند بگویند فالن روشنفکر در فتالن کتتاب
مبانیار را تنقیح نکرده است .فکر میکنم منتقدین مالحظاتی داشته باشند که اسم نمیبردند ،اما
در نقد علمی چنین مالحظاتی نباید وجود داشته باشد .این مالحظتات از آنجتا پتیش میآیتد کته
روشنفکری دینی بیش از هرچیز بهعنوان یک جنبش سیاسی مطرح میشود و مطرحش کردهانتد.
ً
قبال اینطور نبود .بههرحال ،از این جهت است که منتقدین مالحظته میکننتد و استم نمیبرنتد و
روشن سخن نمیگویند و مالحظاتشان از این جهت است که به این جنبش سیاسی یا افراد لطمته
نخورد .درحالیکه این مالحظات به نقد علمی ضربه میزند .در متورد دیگتر ،گفتنتد روشتنفکران
دینی مشخص نمیکنند که معنتای متتون مقتدس چیستت و بتا متتون مقتدس چگونته برختورد
میکنند ،یا مسئلۀ حجیت معرفتشناختی وحی را روشن نکردهاند و امثال این گونه نقدها .وقتتی
این احکام را بهطور کلی صادر میکنند ،شامل حال همۀ کسانی که تحت این عنوان قرار گرفتهانتد
میشود .درحالیکه واقعیت اینطور نیستت .بعضتیها در ایتن زمینتهها کوشتشهایی کردهانتد و
ً
برخی اصال اعالم کردهاند که مسئلۀ حجیت معرفشناختی وحی مستئلۀ اصتلی بترای مستلمانان
نیست .در مرکز توجه قرارگرفتن چنین مسألهای ،به خاطر نوعی تتأثر و تتأثیر از الهیتات مستیحی در
عالم اسالم است.
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در موارد دیگر ،به نظر میرسید بعضی از منتقدان بدون آنکه تأمل کافی در نوشتهها بکنند ،نقتدی
میکردند باز هم بدون بردن نام .درحالیکه من میدیدم این نقد در مورد بعضتی از افتراد درستت و
برای برخی نادرست است.
ً
از این موارد ،موردی هم بود که مشخصا متوجه شما باشدی

راستش نمیخواستم این گفتوگو حالت دفاع از خود بگیرد .اجازه بدهید وارد این بحث نشتویم.
اما مطلب کلی که میخواهم بگویم آن است که داستان روشنفکران دیندار یا نسبت روشنفکری و
دینداری در قرن بیستم در اروپا و امریکا مطرح شد و معنای خاصی داشت .به این معنا کته پت
از آنکه در مغربزمین از جهان راززدایی شد و پارهای از جامعهشناسان بهنحو خوبی به این مسأله
پرداختند ،دستهای از روشنفکران مسیحی ،که از منابع روشنفکری اروپتایی تغذیته میکردنتد ،بته
جهتان
دنبال تأسی الهیات جدید رفتند .هدف از تأسی این الهیات جدید آن بود که بترای ایتن
ِ
راززداییشده یک معنایی دستوپا کنند .کسانی چون کارل بارت ،تیلتیخ ،بونهتوفر ،بتولتمن و...
نمایندۀ شاخص این جریان بودند .این افراد و جریان روشنفکران دیندار یا روشتنفکری دیندارانته
نام گرفتند .هدف اینان آن بود که به جهتان بیروحشتده و بیمعناشتده معنتایی بتا الهتام از تعتالیم
مسیحیت ببخشتند .در ایتران ،امتا متا پتیش از انقتالب جریتانی داشتتیم کته عنتوان صتحیحش
روشنفکران مسلمان بود و افرادی هم بعد از انقتالب فعالیتت کردهانتد کته اگتر بختواهیم عنتوانی
بیمناقشه بر آنها بگذاریم ،نام روشنفکران مسلمان مناسب استت امتا نکتته اینجاستت کته ایتن
آقایان روشنفکران مسلمان یک پروژۀ واحد را دنبال نمیکنند .چه بهلحاظ علمی و چته بتهلحاظ
الهیاتی اینان پروژههای متفاوتی دارند .چنان متفاوت که گنجاندن همۀ آنان تحت یک عنوان به نام
ّ
روشنفکری دینی بیشتر یک تکل یا یک مالحظۀ سیاسی است و چون اینطور است ابهام ایجتاد
ً
میکند .مثال در قبل از انقالب مرحوم مهندس بازرگان فعالیت میکردند .مسئلۀ مهندس بازرگتان
و دیگرانی مثل ایشان ،چون مرحوم یدالله سحابی و مرحوم طالقانی ،آن بتود کته بتا دانشتگاههایی
مواجه شده بودند که در آنها دین یک امر مطترود و بیاعتبتاری محستوب میشتد و هتدف ایتن
آقایان آن بود که به دین اعتبار دوباره ببخشند .نهادی مثل انجمن اسالمی هم با این نیتت تشتکیل
ً
ً
شد .مثال رور مهندس بازرگان برای رسیدن به این هدف عمدتا آن بود که نشان دهد دیتن همتان
را میگوید که علم میگوید و چون علم معتبر است ،دین هم اعتبار میگیرد .منتها چون این افتراد
سیاسی بودند وارد مبارزه با رژیم سیاسی پهلوی هم شدند ،اما مغز و هستۀ فعالیت روشنفکرانهشتان
همان بود که گفتم .مورد دیگر مرحوم شریعتی بود که فکر میکرد برای مبتارزه بتا رژیتم موجتود و
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رسیدن به یک جامعۀ مطلوب یک ایدئولوژی الزم است و این ایدئولوژی را میتوان از خود استالم
ساخت .بنابراین ،شریعتی یک ایدئولوژی اسالمی مطرح کرد برای رستیدن بته اهتداف سیاستی.
شریعتی چون آدم باایمانی بود ،معتقد بود که ،هم بهلحاظ ایمانی و هتم بتهلحاظ مصتلحت ،بایتد
ایدئولوژی اسالمی را مطرح کرد .از این جهت ،کار شریعتی با کار مهندس بازرگان متفاوت بود.
اما بعد از انقالب هم متفکران عزیزی خدمت میکنند که کارهایشان هیچ شباهتی به هتم ندارنتد.
آقای دکتر آرر نراقی ،در مقالۀ «عبدالکریم سرور و کمال روشنفکری دینی» ،گفتهاند کار دکتر
سرور آن بوده است که نشان دهد همواره ،در کنار امر قدسی ،امر عرفی هم وجود داشته استت.
بنابراین ،امر قدسی هیچگاه بهتنهایی در دسترس نیست .به گمان ایشان ،دکتتر سترور در چهتار
مسأله این نکته را نشان داده است؛ مستئلۀ معرفتت دینتی ،مستئلۀ متتون مقتدس ،مستئلۀ تجربتۀ
وحیانی و مسئلۀ ترجمۀ معارف دینی .آقای نراقتی ایتن کتار را سکوالریزاستیون حتداقلی نامیتده
ً
است .ظاهرا خود آقای دکتر سرور هم این تفسیر را قبول دارنتد .استتاد ملکیتان پتروژۀ دیگتری
دارند و معتقدند دین مألوف در جهان معاصر و حتی در کشور ما دیگر جاذبهای ندارد و پاسخگوی
مسائل معنوی انسانها نیست و حتی در بسیاری از موارد به انستانها ضترر و زیتان میرستاند و
بنابراین از یک معنویت رهاشده از دین سخن میگویند و در التزام به معنویت حتتی ارکتان اصتلی
دینهای سنتی را ضروری نمیدانند .این پروژه با پروژۀ قبلی متفاوت است .من هم ،بهعنوان یتک
مسلمان ،حرف دیگری میزنم و میگویم هیچ گزارهای ،بهعنوان تفسیر دینتی از متتون دینتی یتا از
جهان ،گزارۀ نهایی نیست و هر گزارهای را باید دوباره تفسیر کرد و حقیقت دینداری دستتکم در
ادیان ابراهیمی یک تفسیرگری دائمی از متون دینی و بهتبع آن از جهان بهمنظور حرکتت بته ستوی
معنای معناهاست که خدا باشد و معنویت مورد نظرم هم مقید به خداست و مسئلۀ اساسی استالم
را هم دعوت به خدا میدانم و نه وحی و قرآن را محصول وحی میدانم و نه ختود وحتی .چنانکته
ً
در شمارۀ اخیر فصلنامۀ مدرسه بهتفصیل توضیح دادهام .یا مثال آقای دکتر کتدیور هنتوز ،بتیش از
هرچیز ،روی تهذیب و تنقیح موضوعات و مسائل فقهی یا فقه جدید تأکید میکنند.
بنابراین ما با پروژهها و مطالب متفاوتی روبهرو هستیم که تحتت یتک عنتوان نمیگنجنتد .اینکته
بیاییم نامهایی را ردی کنیم و بگوییم این تعداد افراد قبل از انقالب و این تعداد آدم بعتد از انقتالب
عضو مدرسۀ روشنفکری دینیاند تت متأسفانه در این سالها این کار بسیار باب شده است تت بسیار
ابهامآمیز است .بعضی از آقایان اصرار دارند کارهتایی را روشتنفکری دینتی بنامنتد ،ولتی دیگتران
چنین اصراری ندارند.

 | 114نقد بنیادهای فقه و کالم

ممکن است در بعضی جاها بتوانیم میان این افراد مخر مشترکهایی بگیریم و نشان بدهیم بعضی
مسائل یا بعضی نتایج میان آنها مشترک است ،اما نمیتوان آنان را یک جریان دانست.
نکتۀ دوم اینکه پارهای از عالقهمندان به روشنفکران دیندار یا برخی از احزاب و گروههای سیاسی
سعی میکنند ،با پالکارد روشتنفکری دینتی ،افتراد یتا جنبشهتای سیاستی ّ
معینتی را در صتحنۀ
سیاسی نگه دارند .به نظر من ،این کار به یک نهضت فکری علمی ضتربه میزنتد .رشتد نهضتت
فکری علمی تابع پارهای معیارهاست و رشد یک نهضت سیاسی تابع معیارهتای دیگتری استت.
ً
شاید برای یک نهضت سیاسی اموری اخالقا جایز باشد ،ولی برای ترویج یتک اندیشته آن امتور
بهلحاظ اخالقی جایز نباشد .اخالق سیاستورزی با اخالق علم متفاوت است و گرهزدن این دو
مشکالتی ایجاد میکند .اگر کسی تندخویی کند ،تندخویی او به حساب همه نوشته میشود اگتر
کسی خود را نقدناپذیر نشان دهد ،همه نقدناپذیر به حساب میآینتد .اگتر آن حرکتت سیاستی بته
شکست بینجامد ،بهطور طبیعی آن حرکت فکری هم شکستخورده تلقتی میشتود .درحالیکته
هیچ ارتباط منطقی بین این دو وجود ندارد .پیشرفت مسائل فرهنگی و معرفتی و الهیاتی تنهتا بته
قوت استدالل بیانکننده مبتنی نیست .وقتی این استدالالت با امور دیگر پیوند بختورد ،تحتوالت
در آن امور خواهناخواه بر پیشرفت مسائل فرهنگی معرفتی هم تأثیر میگتذارد .بنتابراین ،بته نظترم
ً
باید صحنۀ فکری روشنفکران دیندار کامال آشکار بشود .حاال یک روشنفکر دیندار عضو حزبی
هم بود ،مؤید یک جریان سیاسی بود ،جهاد سیاسی و نقد قدرت هم کرد بسیار خوب است .همۀ
ما بهنوعی جهاد سیاسی و نقد قدرت میکنیم .اما آنهه مربوط به اندیشه میشتود ،میبایستت در
فضاهای آکادمیک پیگیری شود نه در فضاهای سیاستزده.
جنبشهتتای سیاستتی و حرکتهتتای اصتتالحطلبانه هتتم بایتتد در جتتای ختتود ،بتتهعنوان یتتک
حرکت سیاسی ،مورد بررسی قترار گیرنتد .نمیگتویم میتان حرکتت اصتالحطلبی و فعالیتهتای
روشنفکران دیندار هیچ نسبتی نیست .به گمان من پلهایی وجود دارد .خود ایتن پلهتا هتم بایتد
مورد توجه فینفسه قرار بگیرد ،اما حرف من این استت کته اندیشتۀ فلستفی یتا الهیتاتی نبایتد در
فضای سیاستزده طرح شود.
به نظر میرسد اگر وجه سیاسی را در نظر نگیریم ،حتی مفهوم روشنفکران دیندار هم حداقل انستجام
را نخواهد داشت .سون به پروژههای متفاوتی تجزیته میشتود کته همتانطور کته گفتیتد هتیچ نقطتۀ
اشتراکی با یکدیگر ندارند .حاال الزم نیست وجه سیاسی را بته معنتای محتدود کلمته و طرفتداری از
حزب خاصی بگیریم .اما به نظرم اثرگذاری روشنفکری دینی یا روشنفکران دیندار هرسه بوده از وجته
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سیاسیاش بوده است .آیا شما موافقاید که میشود از این جهت انستجامی بترای روشتنفکران دینتی
قائل شدی

معتقدم میشود انسجامی قائل شد ،اما نه تحت عنوان روشنفکری دینی و نه از نظر سیاستی
این کارها.

پس شما تنها با این عنوان مشکل داریدی برای من عنتوان روشتنفکری دینتی یتک عنتوان اجتمتاعی
است .ذهنیت اجتماعی تعدادی از افراد را که فکر میکردند اشتراکات زیادی با هم دارند بته یتک نتام
نامیده است و آن نام °روشنفکری دینی بتوده استت .بنتابراین ،عنتوان روشتنفکری دینتی تنهتا ارزش
اجتماعی دارد.

قبول دارم ،اما این عنوان باید یک ّ
مسما داشته باشد .آنهایی کته از ایتن نتام دفتاع میکننتد فکتر
میکنند این نام محتوای معرفتی و دینی خاصی دارد که در همته مشتترک استتِ .اشتکال متن بته
همین محتوای خاص برمیگردد .طرفداران عنوان روشنفکری دینی معنایی برایش قائلاند که فکر
میکنند همه این معنا را تعقیب میکنند ،ولی واقعیت این نیست .اگتر بته نقتد و بررستی افکتار و
اندیشهها یا رویکردهای سیاسی روشنفکران دیندار پرداخته شود ،بسیار خوب است اما اگر قترار
باشد بهلحاظ سیاسی افرادی را تحت عنوان روشنفکری دینی قرار دهنتد خیلتی از اشتتباهات در
باب معرفت به وجود خواهد آمد.
کستتانی مثتتل شتتما ،کتته نمیخواهنتتد روشتتنفکری دینتتی یتتک جریتتان سیاستتی تلقتتی شتتود ،اغلت
دانشگاهیشدن این جریان را توصیه میکنند .به نظر شما با وضعیت فعلی دانشتگاههای متا ،کته نته
سنتی علمی دارند و نه سنتهای علمی را قبتول میکننتد ،ستنت روشتنفکران دیتندار میتوانتد بته
جریان دانشگاهی موفقی بدل شودی بهخصوص که تأثیرگذاری روشنفکران دیندار بهخاطر این بود کته
آنان روشنفکر حوزۀ عمومی بودند.

نظام دانشگاهی ما متأسفانه چنین عمل کرده کته مباحتث روشتنفکران دینتی از محتیط دانشتگاه
بیرون بیاید .این مسأله بعد از انقالب تشدید هم شده است .عالوهبر مشکالت سیاسی ،که مانع از
آکادمیکشتدن ایتتن اندیشتتهها میشتود ،متتانع عمتتدۀ دیگتر آن استتت کتته بتترای حوزههتتایی کتته
روشنفکران دیندار در آن فعالیت میکنند کرسی و فضای دانشگاهی تعریت نشتده استت .معلتوم
ً
نیست هرکتدام از مطالتب روشتنفکران دینتی را میبایستت در کتدام دانشتکده بررستی کترد .متثال
روشنفکران دیندار به قتبض و بستط معرفتت دینتی یتا معنویتت و عقالنیتت یتا بته هرمنوتیتک
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ً
پرداختهاند .معلوم نیست اینها در کدام دانشکده بایستی تدری شود .قاعدتا بایستت در دانشتکدۀ
ً
فلسفه یا الهیات یا دانشکدههای علوم قرآنی تدری شود که نمیشتود .اخیترا شتنیدهام گتروه علتوم
قرآنی دانشکدۀ الهیات قرار است دو واحد هرمنوتیک تدری کنند .آن هم خاطرجمع نیستم که چته
تدری میکنند .معلوم نیست بالیی که سر کالم جدید آمد بتر ستر ستایر موضتوعات مشتابه هتم
خواهد آمد یا نه؟
بنابراین اگر منظتور از دانشگاهیشتدن مباحتث روشتنفکران دیتندار آن باشتد کته در دانشتگاهها
تدری و بحث شود ،دانشگاهها به چنتین مبتاحثی اجتازۀ طترح نمیدهنتد .هتم بتهخاطر اینکته
دانشگاههای ما بسط پیدا نکرده است و جا برای چنین مباحثی ندارد و هم بتهخاطر اینکته چنتین
مباحثی رن وبوی سیاسی دارد حضورر در دانشگاهها با مشکل مواجه است .بنابراین پیشنهادم
آن است که این مباحث دانشگاهی شود ،اما خار از دانشگاه .به این معنا که هتم بیانکننتدگان و
هم مخاطبان این مباحث میبایست خود را به اخالق آکتادمی و دقتت نظتر مقیتد کننتد و هتم از
فضای سیاستزده پرهیز کنند و هم مستمعان و مخاطبان دنبال حقیقت باشند.
آخرین سؤالم باز مربوط به سمینار آسی شناسی دین و مدرنیتته برمیگتردد .ارزیتابی آن از نقتدهای
مطرحشده سه بودی بهخصوص نقد خانم شریعتی و آقتای جالئیپتور کته ،از منظتر جامعهشتناختی،
غفلت روشنفکری دینی از دینداری عامه را مورد نقد قرار دادند.

یک جامعهشناس حق دارد به مسائل از این منظر نگاه کنتد .ولتی یتک متألته یتا یتک فیلستوف
بهراحتی یک جامعهشناس نمیتواند به مسائل اینطور نگاه کند .چون یکسری مستائل انتزاعتی
هستند که تا حل نشوند و جوابشان به شکل صریح گفته نشود ،مستائل انضتمامی حتل نخواهتد
شد .مسائل انضمامی ممکن است از نظر علمی مهم باشتند ،امتا اگتر مستائل در حتد انضتمامی
بررسی شود ،پاسخها به آنجاها که تفکر دینی در آنجاها ساخته میشود نفوذ نخواهد کرد .بنتابراین
پرداختن به یکسری مسائل انتزاعی ضروری است.

در جستوجوی معنای معناها

1

شرح یک زندگی فکری و عملی در گفتوگو با محمد مجتهد شبستری

تأکید دارد که فکر و اندیشهاش در قالبی خاص به نام روشنفکری دینی یا نواندیشدی دیندی ویدا هدیچ عندوان دیردری قدرار
نریرد .معتقد است که ای قالبها ،بیشتر از آنکه معنادهنده به فکر باشند ،معنا را از فکدر میگیرندد .دغدغدۀ امدروزینش،
در مقام الهیدان مسلمان ،فهم اسالم برای بهدستآوردن معنایی در زنددگی اسدت .مواجهدۀ محمدد مجتهدد شبسدتری بدا
اندیشۀ دینی و جهان مدرن ،البته واجد دورههای مختلفی بوده اسدت :از تکمیدل دروس حدوزوی تدا گامنهدادن در عرصدۀ
روشنفکری دینی و ،در چند سال اخیر ،اتخداذ رویکدردی کده «الهیدات تفهمدی» ندامش میگدذارد .عدالوهبدر اید  ،او از
نخستی کسانی است که خوانندۀ ایرانی را با رویکرد هرمنوتیکی جدید به دی آشنا کرد .تلقی فردی دد وجدودی از ایمدان و
توجه به «معنای دینی» در زندگی انسدانی ،کده بده کوشدشهای اجتمداعی هدم سدرایت میکندد ،از ویژگیهدای متمایزکننددۀ
اندیشۀ اوست .گفتوگو با مجتهد شبستری را از دوران کودکی او شروع کردیم ،به دوران حضورش در حوزۀ علمیدۀ قدم و
سپس عزیمتش به هامبورگ پرداختیم ،با فعالیتهای سیاسی و اجتماعی او تدا انقدالب اسدالمی و نماینددگی در مجلدس
اول پس از انقالب همراه شدیم و گفتوگویمان را با بررسی سیر تطور کارنامۀ فکری و علمی او ادامه دادیدم .تدالش کدردیم
بی آنکه مجادلهای پدیدد آیدد گفتوگویمدان آمیختده بده نقدد هدم باشدد .سدخنان مجتهدد شبسدتری ،در اید مصداحبه،
 .1مصاحبهکنندگان :جالل توکلیان و رضا خجستهرحیمی ،ماهنامۀ اندیشۀ پویا ،استفند 9213؛ تتاریخ انتشتار اینترنتتی:
سهشنبه 91 ،فروردین .9212
التزام اجتنابناپذیر ماهنامۀ اندیشۀ پویا به پارهای از مالحظات سبب شد مواردی از گفتوگو ،که چاپ شده ،با ابهتام ویتا
ایجاز مخل برگزار شود .در این متن که در سایت میخوانید پارهای از توضیحات به متن گفتوگو اضافه شده تتا آن ابهامهتا
و ایجازها تا حدودی برطرف شود.
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دلمشغولیهای او در ای دوره و مفاهیمی چون معنویت و معناگرایی را مدنعکس میکندد .محمدد مجتهدد شبسدتری ،در
 11سالری ،همچنان با وسواس و دقتی مثدالزدنی سدخنان خدود را گزیدده و اصدالح میکندد .بدرای همدی هدم پروسدۀ
گفتوگو با او و نهاییکردن مت آن بسیار طوالنیتر از آن بود که در حدس و گمانمان آمد :چهار مداه پدیش آغداز شدد و بده
هشت جلسه دیدار کشیدن نهفقت برای گفتوگو بلکه برای بازخوانی و اصالح آن.

ً
جناب آقای مجتهد شبستری شتما در ستال  3135در شبستتر بته دنیتا آمدیتد .لطفتا از کودکیتتان و
محیطی که در آن کودکی شما شکل گرفت کمی برایمان بگویید.

کودک که بودم در شهر شبستر زندگی میکردیم .کودکی پرتالطمی را از سر گذراندم .پنجساله بودم
که مادرم مبتال به بیماری سل شد و بهناچار از شبستر به تبریز نقل مکان کردیم .آن زمان مصتادف
بود با اشغال منطقۀ آذربایجان توسط روسها .داییام با درشکه از تبریز بته شبستتر آمتد تتا متن و
خواهر و مادرم را به تبریز منتقل کند .روسها را میدیتدیم کته در طتول راهمتان اردو زده بودنتد و
میترسیدیم .داییام افسر ارتش بود و به ما ّقوت قلب میداد که دلیلتی بترای تترس وجتود نتدارد.
بیماری مادر از یک سو و انتقال پدر از شبستر به تبریز مسائل زیادی را ایجاد کترده بتود .یکتی از
دالیلی که پدرم شبستر را رها کردند و به تبریتز رفتنتد اذیتت و آزار عوامتل دولتتی و حکتومتی در
شبستر بود .ایشان نوعی ِاعمال والیت و اتوریته بهعنوان حاکم شرع در منطقه برای خودر قائتل
بود ،اما آنها چنین چیزی را برنمیتافتند .پدرم گونهای کاریزمای دینتی داشتت و ایتن کاریزمتا در
مواجهۀ دیگران با ایشان مشهود بود .پنج سالم بود که مادرم فوت کرد .خاطرۀ تلخی بود و زنتدگی
ما مختل شد .از تکیهگاه و آرامش کودکی محروم شدم .خأل مادر را اتوریتۀ قتوی پتدر در محتیط
خانه پر کرد.
ً
پدر شما از عالمان دینی آذربایجان بودند ،همچنانکه بعدا شما هم همتین مستیر را انتختاب کردیتد .از
اعتقادات و رویکرد مذهبی پدرتان اگر ممکن است ،بیشتر توضی دهیدی

بله ،پدرم از شبستر به نج رفته بود تا علوم دینی و اسالمی بخواند .در نج  ،ایشتان از شتاگردان
مرحوم آسید محمدکاظم یزدی بود که مرجعی ضد مشروطه بود .پدرم نزد ایشان و دیگران تتا حتد
اجتهاد درس خوانده بود و بعدها در ایام اقتامتش در شبستتر رستالۀ عملیته داشتت .محمتدکاظم
ً
یزدی همعصر با آخوند خراسانی بود .پدر ظتاهرا در جبهتۀ آخونتد نبتود و در جبهتۀ محمتدکاظم
یزدی بود .در نج پدرم تدری هم داشتهاند .او معتقد بود که فرزندان خودر و فرزندان کستانی
که متدین هستند نباید در مدارس دولتی درس بخوانند .بیسواد هم که نمیشتد بماننتد پت بایتد
مدرسهای تأسی میشتد .او در تبریتز مدرستهای بته نتام «علمیته» تأستی کترد کته از وزارت
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آموزروپرورر امتیاز نداشتت و در مدرسته گواهینامته هتم بته کستی داده نمیشتد .پتارهای از
درسهایی که در مدرسههای رستمی آمتوزروپرورر داده میشتد در آن مدرسته داده نمیشتد.
بدینترتیب هفت یا هشت ساله که شدم ،پدرم مرا از محیط اجتماعی شهر تبریز جتدا کترد و شتاگرد
همین مدرسه شدم.
در این مدرسه سه درسهایی ارائه میشد و شیوۀ مدیریتش سه تفاوتی با دیگر مدارس داشتی

درسهایی که تدری میشد فارسی ،عربی ،تتاریخ ،جغرافتی و ریاضتیات و ماننتد اینهتا بتود.
ً
اما موسیقی ،که در مدارس دولتی روا داشت ،در مدرستۀ متا اصتال نبتود .ورزر هتم نداشتتیم.
در مقتتابلش بتته دروس دینتتی و قتترآن و شتترعیات اهمیتتت داده میشتتد .بهتتههایی کتته بتته ایتتن
مدرسه میآمدند از خانوادههایی بودند که اعتقاد داشتتند نبایتد بهههایشتان را در متدارس دولتتی
بگذارند .در این مدرسه اگرچه ارتقا از کالسی به کالس دیگر صورت میگرفت ،اما مدرکی هتم در
کار نبود .بسیاری امور خاص آن مدرسه و منحصربهفرد بود .حتی زنگی هم به دیوار نبود که بترای
رفتن به کالس زن بزنند .چوبی وجود داشت که مدیر مدرسه چتوب را بته دیتوار متیزد و صتدا
میکرد و میفهمیدیم که ساعت تنف تمام شده است و باید بته کتالس بترویم .تمتام آداب آنجتا
متفاوت بود .در داخل مدرسه احساس میکردیم که از دیگران جدا شدهایم .مدیر آنجا آقتایی بتود
که تحصیلکردۀ علوم جدید نبود و بیشتر مطالعات اسالمی داشت .آدم خوب و مدیری بتود .از آن
کالههای گلدانی هم سرر میگذاشت .سعی شده بود معلمهایی از میان متدینان انتخاب شوند.
نگاه پدرتان ،که شخصیتی مذهبی بودند ،به اقدامات پیشهوری فرقۀ دموکرات در آن منطقته سگونته
ً
بودی طبیعتا باید بسیار ناراضی از اقدامات پیشهوری و فرقۀ دموکرات میبودندی

بله ،آن روزهتا نگرانتی زیتادی از تستلط حتزب دمتوکرات در آذربایجتان وجتود داشتت .همته و
بتتهخصتتوص علمتتا منتظتتر تغییتتری در وضتتعیت بودنتتد .یتتادم نمتتیرود کتته وقتتتی ارتتتش بتترای
سرنگونی فرقۀ دموکرات از تهران راه افتاد ،سران فرقۀ دموکرات علمای معروف شهر و ازجمله پدر
من را دعوت کردنتد تتا اتمتام حجتت کننتد کته اگتر متا را بته رستمیت نشناستید ،بایتد از شتهر
بیرون بروید .به همین جهت نگرانی فراوانی وجتود داشتت .برختی علمتا تبریتز را تترک کردنتد.
پیشاپیش مردم از ارتش استقبال کردند.
وقتی هم که ارتش وارد تبریز شد ،علما
ِ
بهلحاظ معنوی و سنتی پدرتان سه گرایشی داشتندی
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پدر دو ویوگی بتارز داشتت .اول اینکته بستیار اهتل بحتث بتود و گتاهی تتا صتبح مینشستت و
بحتتث میکتترد .در تبریتتز میدیتتدم کتته پتتدرم بتتا اشخاصتتی کتته بتته او مراجعتته میکردنتتد درگیت ِتر
بحثهای جدی ،تند و طوالنی میشد .ویوگی دیگر پدر ریاضتهای دینی ایشان بود .زمانی کته
در قم تحصیل میکردم با یک هممباحثه به نام آقا شیخ احمد آشتنا شتدم کته فرزنتد حتا شتیخ
عباس تهرانی ،استاد معنوی حوزۀ علمیۀ قم ،بود .شیخ احمد به پتدرر گفتته بتود کته بتا فرزنتد
حا میرزا کاظم آقای شبستتری هممباحثته شتده استت و پتدرر بته او گفتته بتود کته بتا میترزا
کاظم شبستری در نج آشنا بودم و او اهل برخی ریاضتها بود .حا شیخ عباس نقل کرده بتود
که پدرم از دوستانش در نجت خواستته بتود او را در گورستتان وادیالستالم نجت در یتک قبتر
ِّ
ِّ
ون ،لعلي أعمل ص ِال ًحا» .مضتمون ایتن آیته
خالی بگذارند و این آیه را برایش بخوانند« :رب ار ِجع ِ
این است که افرادی هنگام مرگ یا پ از آن وقتی نتیجۀ اعمالشان را میبینند ،از خدا میخواهند
که من را دوباره به زندگی دنیا برگردان تا نیکوکار شوم .پدرم این کار را میکترده و میگفتته ایتن آیته
را برایش را بخوانند تا متنبه شود.
پس پدرتان بیشتر روحیهای مرگاندیش داشتندی

ً
چنین به نظر میرسید .پدر عالقه داشت که من در آینده حتما علوم دینی بخوانم .برای همتین هتم
در منزل عالوهبر دروس مدرسه از کتاب تصریف ،که ازجمله کتابهای ادبیات عرب است ،بترای
من خصوصی صرفونحو تدری میکرد .خیلی عالقه داشت که من را با خودر به مسجد ببترد
و پای سخنرانیهایش بنشینم تا با فضای سخنرانیهای دینی آشنا شتوم .در یکتی از مستجدهای
معروف تبریز به نام «یا علی» ،که در مدرسۀ طالبیه واقع بود ،نماز میخواند و ستخنرانی میکترد.
رمضان ایشتان جمعیتت زیتادی جمتع میشتد .گتاهی ستخنانی از ایشتان
در سخنرانیهای ماه
ِ
میشنیدم که ضد خلفا بود .لعن نمیکرد اما نقد میکرد .بر تشیع تعصب داشتت .وقتتی نته یتا ده
ساله بودم ،دورۀ گسترر افکار احمد کسروی بود .پدر در ماه رمضان بعد از اقامۀ نمتاز جماعتت
وقتی به منبر میرفت ،به رد مطالب کسروی میپرداخت .نه آنکه بگوید کسروی باید ترور شود و
ً
مهدورالدم است و امثال اینها اصال چنین سخنانی نمیگفت .مطالب کسروی را نقل و سپ رد
میکرد بدون اینکه اسم کسروی را ببرد .اما کسی نبود که نداند منظور ایشان چهکسی است.
ً
با این توضیحات ،پدرتان یک روحانی خطی و البته کامال سنتی بودند .درست استی
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ً
البته ایشان درعینحال نوگراییهایی هم داشت .اصال با این هدف مدرسته تأستی کترده بتود کته
مذهبیها بهههای خود را بیسواد در خانه نگه ندارند .معتقد بود که این کودکتان در خانوادههتای
ً
مذهبی باید حتما سواد داشته باشند .در سخنرانیهایش نیز کموبیش مسائل علمتی و بحثهتای
کالمی مطرح میشد .وعظ بر سخنرانیهایش غالب بود .کوشش داشت در مستتمعینش انقتالب
روحی و معنوی ایجاد کند.
بنابراین ،دوران کودکی و نوجوانی شما در غیاب مادر و زیر سایۀ تربیت مذهبی پدر سپری شد.

بله ،دوازدهساله بودم که پدرم هم فوت کردند.
در کودکی ،مادر را از دست دادید و در نوجوانی پتدرتان را .گویتا بستیار زود پدیتدۀ ش
شتر تتأثیرش را بتر
زندگی شما گذاشتی

ً
دقیقا .من آن زمان رنجی را تجربه میکردم که البته اسم ّ
شتر روی آن نمیگذاشتتم .رنجهتایی
بله،
بود که وارد میشد و ما هم تحمل میکردیم .روح از آن رنجها آزرده میشد ،اما تفسیر ّ
شتر در کتار
ً
نبود و تماما تجربۀ رنج بود.
در کودکی ،الگویی از میان اطرافیان و خانواده داشتیدی

الگوی من پدرم بود .نه اینکه الگوی انتخابی باشد ،بلکه الگویی اتوریتر بود .همهچیز را با فکتر او
و دستور او میسنجیدیم.
وقتی پای منبر پدر میرفتید و تأثیرگذاری ایشان را در روح مخاطت میدیدیتد ،دوستت داشتتید کته
جای ایشان بودید و این نسبت میان شما و مخاط برقرار میشدی

ً
نه ،اما فکر میکردم من هم در آینده قاعدتا همین مسیر را خواهم رفت.

آیا پس از فوت پدر هم آن مدرسهای که ایشان تأسیس کرده بودند دایر بود و شتما در همانجتا تحصتیل
خود را ادامه دادیدی

بعد از فوت پدر با اینکه مدرسه دایر بود ،من با اختیار خودم عصتیان کتردم و بته مدرستۀ خودمتان
نرفتم .در مدرسۀ دولتی فیوضات ثبتنام کردم .سه سالی در تبریز ماندم تتا اینکته فامیتل پیشتنهاد
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کردند ،چون پدر از علمای معروف آذربایجان بودند ،چراغ خانۀ ایشان روشن بماند .لذا تصمیم بر
این شد که من به قم بروم.
تصمیم شخص خودتان هم بودی با سه نگاه و پیشفرض ذهنی وارد قم شدیدی

ً
خودم دقیقا نمیدانستم چه میکنم .قم رفتتن متن تصتمیم فامیتل بتود .تنهتا راهتی بتود کته
ً
پیش پای من وجود داشت .پدر و متادر فتوت کترده بودنتد و تقریبتا تنهتا راهتی کته فامیتل
ً
میپسندیدند این بود که به قم بروم .من هم سن زیادی نداشتم .تقریبا چهاردهساله بودم که از
تبریز به قم رفتم .رفتن به قم بهنوعی ادامۀ همان محیط خانوادگی ما بتود .تصتویرم از حتوزۀ
علمیۀ قم فضایی بود برای کسانی که میخواهند خودشان اهل سعادت بشوند و دیگران را به
سعادت برسانند .تصورم این بود که سعادتی بیش از دیگران ،که دانشتگاه رفتهانتد ،داشتتهام
(البته این تصورات خطا بود) .برای اقامت به مدرسۀ حجتیۀ قم منتقل شدم .آقایان جتوادی
آملی ،هاشمی رفسنجانی ،باهنر ،ابراهیمی دینانی ،اخوان خامنتهای و بستیاری دیگتر آنجتا
بودند .روحیۀ انفرادطلبی ،که از اول در من بود ،موجتب شتد در طبقتۀ دوم مدرستۀ حجتیته
ً
حجرهای یکنفره بگیرم .بعدا البته یک همحجرهای هم به من دادنتد کته اهتل تبریتز بتود و
غذاهای خوبی میپخت و رفیق خوبی هم بود.

اقامت شما در قم همزمان با حضور قدرتمند مرجعیت آیتالله بروجردی بود.

بله .وقتی من به قتم رفتتم ،مرحتوم آیتاللته بروجتردی پتدر حتوزۀ علمیته بته حستاب میآمتد.
ایشان سیطرهای معنوی بتر همتۀ ارکتان حتوزه داشتت کته قبتل و بعتدر دیگتر نظیتر نداشتت.
آیتالله بروجردی نهتنها در قم که در سراسر ایران و بلکه در سراسر عالم تشیع بزرگتترین اتوریتتۀ
دینتتی بتتود .بنتتابراین ،طلبتتهها ایشتتان را نتتهتنها بتتهعنوان پتتدر حتتوزۀ قتتم ،بلکتته بتتهعنوان پتتدر
تشیع میشناختند .چند بار به مناسبتهای گوناگون بهصورت خصوصتی بته دیتدار ایشتان رفتتم
و ایشان گوشۀ چشمی به طلبههای بااستعداد داشتند.
رفتار سیاسی آیتالله بروجردی را سگونه میدیدیدی

آیتاللتته بروجتتردی شخصتتیت خاصتتی داشتتتند .اتوریتتتۀ ایشتتان آنقتتدر قتتوی بتتود کتته رابطتتۀ
ً
سیاسی ایشان با حکومت لطمهای بته ایشتان ،بتهعنوان یتک رهبتر دینتی ،نمتیزد .تقریبتا همته
ً
پذیرفته بودند که امور دینی مطلقا دست ایشان است .یک بار شتاه بته قتم آمتد و در منتزل ایشتان
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به دیدارشان رفت .دو سه بتار دیگتر هتم در حترم وقتتی درس آیتاللته بروجتردی تمتام میشتد،
یکدیگر را مالقات کردند .تا جایی که به یاد دارم این دیتدارها بته اتوریتتۀ آقتای بروجتردی لطمته
نمیزد .البته هنوز نه جشن هنر شیراز برگزار شتده بتود و نته جشتنهای دو هتزار و پانصدستاله و
نه انقالب سفید و نه تغییر تاریخ و نه خیلی چیزهای دیگر و آن نگاه منفی علیه شاه شتدت نگرفتته
بود.
بااینحال ،فضای حوزه نسبتبه برخی اتفاقات و تحوالت محتدود شتده بتود .مثتل مخالفتهتایی بتا
تدریس فلسفه توس مرحوم طباطبایی .این بستهبودن به اتوریتۀ آیتالله بروجردی برمیگشتی

ادی عمل زیادی وجتود نداشتت و فلستفهگفتن مرحتوم طباطبتایی تحتت فشتار
بله .در حوزه ،آز ِ
قرار گرفته بود .البته ممنوع نبود ،اما چون رونق گرفته بود زیر فشتار قترار گرفتت .ایتن برخوردهتا
ً
حتی اگتر بته دستتور مستتقیم آیتاللته بروجتردی نبتود ،حتمتا بتا آ گتاهی ایشتان بتود .آیتاللته
بروجردی بسیار به حفظ عظمت روحانیت معتقد بود .نقل شده که وقتی فداییان اسالم در صتحن
فیضتتیه و مستتجد امتتام بتتا ستتخنرانی ختتود طتتالب را بتترای پیوستتتن بتته حرکتتت ختتود دعتتوت
میکردند ،درحالیکه هیچ نوعی نمیشد آنها را از صحن و مدرسۀ فیضتیه دور کترد ،عتدهای کته
منتسب به آیتالله بروجردی بودند به مدرسۀ فیضیه ریختند و آنها را زدنتد و پتای آنهتا را از قتم
قطع کردند .یکی از آقایان از آیتالله بروجردی نقل میکرد که در مجل درس فقه خود گفته بتود
اینها ،یعنی فداییان اسالم ،با این «بساط» مخال هستند و منظورشان از بستاط ،بستاط حتوزه
و روحانیتتت و مرجعیتتت بتتود .آیتاللتته بروجتتردی معتقتتد بتتود چیتتزی بتته نتتام دستتتگاه حتتوزۀ
علمیۀ روحانیت و مرجعیتت وجتود دارد و یتک نفتر هتم در صتدر آنهاستت کته عتالم تشتیع را
هدایت میکند.
یعنی ایشان با هر اقدام سیاسی توس روحانیون مخالف بودندی

البته ایشان خودشان سیاسی بودند .گاهی خط و نشان برای شاه میکشیدند کته درواقتع مداخلته
در سیاست بود .اما گویا بهنوعی تقسیم کار شده بود و درهرحال او انقالبی نبود.
ً
شما اگر تحت تأثیر آیتالله بروجردی بودید ،بنابراین نمیتوانستتید احتمتاال نگتاه مثبتتی بته مصتدق
داشته باشید .آیتالله بروجردی ،با این نقد که مصدق در مقابل حزب توده نایستاده ،نگتران از برقتراری
حکومت جمهوری و منتقد مصدق بودند.
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در همان شرایط ،برخی طالب جوان ازجمله خود من تحت تأثیر حرکت مصدق قرار گرفته بتودیم.
اآلن که به آن تاریخ نگاه میکنم ،اینگونه به نظرم میآید که همان زمان هم برایم مهم بود که در نگاه
مصدق ،رأی مردم و انتخاب مردم مهم استت .متا شتاه را یتک مقتام تثبیتشتده میدانستتیم کته
سلطنتش به هر دلیل با قدرت پدرر تثبیت شده و ربطی به خواست و رأی متردم نتدارد .مصتدق
اما کسی بود که با رأی و خواست مردم روی کار آمده بود .به این جهت ،در تعار مصدق و شاه
به سمت مصدق کشتیده میشتدیم .متا مصتدق را مظهتر حرمتت انستانها و انتختاب انستانها
میدیدیم .سلطنت بهطور کلی مطلوب ما نبود .بعتد از جریتان انجمنهتای ایتالتی و والیتتی ،بته
مناسبتی نزد آیتالله [امام] خمینی رفته بودیم .ازجمله انتقادات ایشان در آن زمان این بود که چترا
قانون اساسی را تغییر دادند و شاه فرمانده کل قوا شده است .این موضوع را خیلی بد میدانستتند.
ایشان از اینکه شاه دستوپایش را باز کرده و همۀ قدرتها را دستت گرفتته بتود ناراحتت بودنتد.
هنوز سخنی از برانداختن سلطنت نبود.
در این کشمکشها ،باالخره شما به مصدق گرایش داشتید یا آیتالله بروجردیی

من آن زمان سنوسال زیادی نداشتم و نمیتوانستم بهدقت نظر آقای بروجردی را استتنباط کتنم،
اما طرفدار مصدق بودم .درمجموع ،استنباط میکردیم کته ایشتان در آن گیترودار انگیتزهای بترای
اینکه طرف مصدق را بگیرند ندارند .شهربانی قم هم در زمان مصتدق متدتی بتا آقتای بروجتردی
ً
درافتاده بود و تودهایها (که ظاهرا تودهای نفتی ،یعنی عوامل انگلستتان ،بودنتد) در قتم کارهتای
تحریککنندهای انجام میدادند که اینها همه در موضعگیریهای ایشان مؤثر بود .یادم هست کته
یک روز در قم سروصدا شد .گفته شد آقایان سید علیاکبر برقعی و حا میرزا باقر کمرهای ،کته
در انترناسیونال بینالمللی کمونیستها در وین شرکت کردهاند ،دارند برمیگردند .عدۀ زیادی ،که
همه طرفدار تودهایها بودند ،به استقبال آنها رفتنتد .دور اینهتا را گرفتنتد و بتا ستالم و صتلوات
بردند حرم و سخنرانیهایی اتفاق افتاد .اینها را چگونه میشد توجیه کرد؟ آقای برقعی همنشین با
چ ها و تودهایها بود و هوادارانش کارهای تحریککنندهای در زمان آیتاللته بروجتردی در قتم
انجام میدادند .آقای بروجردی از همۀ اینها ناراحت میشد .ولی درعینحال تمایل قلبی متن در
مسائل سیاسی به سمت مصدق بود.
از سه زمانی نگاهتان متفاوتتر شد و الیههای عمیقتری هم به خود گرفت و از نگاه سنتی بته ستمت
مطالعات دینی پرسشگرانه سوق پیدا کردیدی
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درون همین تفکر حوزوی بهمرور به این فکر رسیدم که در بیان دین باید رورهای جدیتدی را بته
کار برد .این هم نتیجۀ یک رویکرد نیمهروشنفکری بود که آن زمان در مجلۀ مکتدب اسدالم و مکتدب
تشیع متجلی شده بود .من و امثال من وابسته به آن جریان بودیم .من همان زمان درک کرده بتودم کته
مسائل حقوقی خیلی مهم است .از تهران کتابهای حقوقی تهیه کردم و شروع به خوانتدن کتردم تتا
ً
مثال حقوق اساسی و حقوق جزای جدید چیست .مجموعتۀ ّ
متدون المجلده را ،کته در اواختر
بدانم
حکومت عثمانی تدوین شده بود ،دنبال میکردم کته ستعی داشتت میتان قتانون و فقته جمتع کنتد.
خالصه اینکه شکلدادن به محصوالت فقه ،بهصورت قانونبندیهای عصر حاضر ،برای من جالب
شده بود .متوق نمیمانتدم در اینکته فقتط فقته و اصتول حتوزۀ علمیته را بختوانم .در حجترۀ متن
کتابهای حقوقی زیادی پیدا میشد .یک کتابفروشی در میدان بهارستان تهران بود به نتام استدی
که کتابهایی را در این زمینه از کشورهای عربی میآورد و من مدام به آنجتا ستر متیزدم و ختوراک
فکری برای خودم دستوپا میکردم؛ چه در حقوق و چه در فلسفه و چه در جامعهشناسی و غیره.
زمینۀ پیدایش این گرایش به حقوق در شما سه بودی

کتابهای فقهی شکل مدون حقوقی ندارند .اما من کتابهایی را میخوانتدم همهتون مجموعتۀ
قتانونی مبتنیبتر یتک فکتر و سیستتم
المجله که با کتابهای فقهی آن زمان متفاوت بتود .متواد
ِ
ً
حقوقی یا یک ساختار ارگانیک عرضه میکرد که شما میتوانستید نقدر کنید .صترفا شتما را بته
نظر و استنباط فرد احاله نمیداد .این فکر در ذهن من آنقدر قوی بود که بعد از پیتروزی انقتالب
هم به نظرم آمد آنهه آیتالله خمینی گفته باید بهصورت یک سیستم درآید .از طریق احمد آقا ،بته
ایشان پیشنهاد دادم که اجازه بدهید من و دکتر حسن حبیبی بنشینیم پرستشهایی را ت پنجتاه ویتا
صد پرسش ت طرح کنیم که اگر این پرسشها را دقیق جواب دهید ،مشخص میشتود کته سیستتم
ً
تفکر شما دقیقا چگونه است و مبانی انقالب از نظر شما چیست .مثال زدم کته متائو یتک کتتاب
دارد به نام کتاب سرخ و کسی که بخواهد مائو را بشناسد اگر به آن کتتاب مراجعته کنتد ،میتوانتد
بفهمد که مائو چه میگوید .من فکر میکردم که من و آقای حبیبتی میتتوانیم چنتین ستؤاالتی را
طرح کنیم .میخواستم آنهه ایشان مطرح کردهاند سیستماتیک شود .احمتد آقتا بته ایشتان گفتته
بودند و ایشان هم گفته بودند که دیگر از ما گذشته است.
آیا شما در مدت اقامت در حوزه عالقهای به مطالعۀ ادیان و متذاه ِ دیگتر هتم داشتتید آنسنتان کته
بعدها در آثار شما هم دیده میشودی
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جالب است که بگویم به تهران که میآمدم به خیلی جاها سر میزدم .نهتنها به کتابفروشتیهایی
که کتاب حقوقی میفروختند که حتی به کلیساها سر متیزدم .یتک روز بتا لبتاس روحتانی وارد
کلیسای انجیلی در خیابان قوامالسلطنه شدم .خواستم کشیش را پیدا کنم که آقایی به نام پروفسور
الدر آمد .او یک امریکایی بود نقش زیادی در انتشار مجلۀ تبلیغتی مستیحیها بته نتام ندور عدالم
داشت و خوب فارسی صحبت میکرد .خیلی تعجب کرد که متن را بتا لبتاس روحتانی در کلیستا
دید .نشستیم و دربتارۀ تثلیتث بحتث کتردیم .در آختر ،بته متن گفتت اگتر تتو مستیحی بشتوی،
روحالقدس در تو حلول میکند و آن وقت حقانیت مسیحیت را میفهمی .این حترف او متدتی در
ّ
ذهن من ماند و به خود مشغولم کرد .تاکنون چنین حرفی از زبان یتک مبلتغ دینتی نشتنیده بتودم.
برای ما همهچیز استدالل و کالم و فلسفه بود .اینها را گفتم تا توضیح داده باشم که من فکر ختود
را به آنهه در حوزه به من عرضه میشد محصور نکرده بودم و همان زمان به مطالعۀ ادیان دیگر هتم
عالقه داشتم .اما ناگفته نماند که هنوز به دید انتقادی نرسیده بودم .حتی از اروپا هم کته برگشتتم،
ً
نگاهم هنوز تا حدودی فقهمحورانه بود .فقه خاصی مثال از قبیل «فقه مقاصدی» برای من مطرح
بود .هنوز دید انتقادی امروز را نداشتم و در یک برزخ فکری بین سنت و مدرنیته زندگی میکردم.
با توجه به این عالقهمندیتان به اسالم اجتماعی ،از سه زمانی بتا مرحتوم طالقتانی و آقتای بازرگتان
آشنا شدیدی

روزی از دوستتتانم شتتنیدم کتته مرحتتوم طالقتتانی در مستتجد هتتدایت درس تفستتیر میگوینتتد و
درس تفسیرشان ویوه است .برخی دوستانم از مجل تفستیر طالقتانی ذکتر خیتر میکردنتد .یکتی
از آنها مرحوم آسید احمد طیبی شبستری بود .نویسندۀ چند کتاب دربارۀ فقر و امر به معروف کته از
روشنفکران آن عصر و همشهری ما و نزدیک به محافل جبهۀ ملی بود و به مسجد هدایت میرفتت.
یکی دیگر هم آقای سیدهادی خسروشاهی بود کته اولتین بتار استاسنامۀ نهضتت آزادی را ،کته
حزبی تازهتأسی بود ،در قم برای ما آورد .کمکم رابطۀ من با این حضترات زیتاد شتد .گتاهی بته
مسجد هدایت میرفتم .از آنجا آشناییهای نزدیک من با نهضت آزادی شروع شد.
سبک تفسیری آیتالله طالقانی مورد توجه شما قرار گرفتی

تأثر من از آقای طالقانی بیشتر به عمل ایشان بازمیگشت تا به تفسیرشان .من ایشتان را بتهعنتوان
کسی که مبارز است و در مبارزهار خلوص دارد میشناختم .آقای طالقانی را کسی مییتافتم کته
همانطور که ظاهر میشود همانطور هم هست .عالمه طباطبایی را هم همینطتور مییتافتم .هتر
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دو از این نظر برای من مورد احترام بودند .به مبارزات طالقانی که نگاه میکتردم میدیتدم او بترای
خودر حق اولویت و حق وتتویی قائتل نیستت و زنتدان متیرود و فتداکاری میکنتد .ستخنان
طالقانی شبیه نظریۀ «پراکسی » بود که در الهیات رهاییبخش مستیحی وجتود دارد .او معتقتد
بود که معرفت دینی از طریق عمل مبارزه در انسان بروز مییابد نه از طریق تفکر .البتته ایتن فکتر
ً
قبل از انقالب بر خیلیها حاکم بود .مرحوم شریعتی و آقای طالقانی مطمئنا اینطور بودند .حتتی
مدت کوتاهی قبل از انقالب ،آقای بهشتتی هتم همینطتور فکتر میکترد و نتزد ختود متن تعبیتر
«مجاهدین پارسا» را به کار میبرد .در استفاده از لفظ مجاهدین هم ایشتان نظتر ختاص داشتت.
پراکسی به ایشان هم سرایت کرده بود.
شما در سال  3128به آلمان رفتید .سه شد که از قم و فضای علوم حوزوی خار شدیدی با سه نگتاهی
و سه زمینهای تصمیم گرفتید از قم به آلمان برویدی

بله ،تحصیلم در قم ،از سال  9222تا  ،9248بته متدت هجتده ستال طتول کشتید .در آن زمتان
دروس متداول حوزه عبارت بود از فقه ،حقوق ،کالم ،فلسفه و تا حدودی هم تفسیر .من در همتۀ
این درسها شرکت میکردم .حدود هشت ستال آختر حضتورم در حتوزۀ علمیتۀ قتم بته شترکت
در درسهای خار فقه و اصول نزد استاتید درجته اول آن زمتان گذشتت .در کنتار همتۀ اینهتا،
آنهه برای من جالب بود درس تفسیر آقتای طباطبتایی بتود کته در آن شترکت میکتردم .در کنتار
این مطالعات حوزوی ،چنانکه اشاره کردم ،مطالعات حقوقی هم داشتم .تحصیالتم در حوزۀ علمیته
به آن حد رسیده بود که فکر میکردم آنهه را میتوانستم ،از دروس حتوزۀ علمیته بته دستت آورم ،بته
دست آوردهام .به همین جهت ،سالهای آخر احساس خستگی و مالل میکتردم .گتویی همتهچیز
به تکرار مکررات رسیده بود .در ذهن داشتم که به تهران بروم .ولی وقتی از آلمان از طترف مرحتوم
بهشتی ،که آن زمان مدیر مرکز اسالمی هامبورگ بتود ،دعوتنامتهای رستید و دو نفتر از مراجتع
وقت ،آیتالله میالنی و آیتالله خوانساری ،هم دعوت ایشان را تأیید کردند تصمیم ختود را گترفتم
که به آلمان بروم.
سه شد که آقای بهشتی این پیشنهاد را به شما دادندی این آشنایی و اعتماد از کجا ریشه میگرفتی

با مرحوم بهشتی زمانی که در قم اقامت داشت و همهنین در سالهای بعد که به تهتران رفتته بتود
آشنایی نزدیک داشتم .ایشان به طرز فکر من آشنا بود و میدانست که چگونته میاندیشتم .چتون
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خودر میخواست به ایران برگردد ،من را مناسب یافته بود و از من دعوت کرد که بهجتای ایشتان
به هامبورگ بروم .بنابراین وقتی این دعوت رسید ،استقبال کردم.
اولتتین مشتتغولیتهای فکتتری و ذهنتتی شتتما پتتس از ورود بتته آلمتتان ستته بتتودی در ایتتن ستتفر ،فکتتر
شما دستخوش سه تالطمات و مواجهاتی شد و درنهایت ارمغان شما از فرنگ سه بودی

اوایل در آلمان زبان نمیدانستم .برای کسی که فقط میخواست کار شخصی و تجتارت بکنتد یتا
حتی مأموریت سیاسی داشت شاید دانستتن زبتان آلمتانی ضترورتی نداشتت ،امتا کتار متن یتک
کار اجتماعی بود .باید یتک مرکتز استالمی را متدیریت میکتردم کته مراجعتات زیتادی ،هتم از
جانتتب مستتلمانان و هتتم پیتتروان ادیتتان دیگتتر بهخصتتوص مستتیحیان ،داشتتت .بایتتد ستتخنرانی
میکردم ،سخنرانیها را میشنیدم و در گفتوگوها شترکت میکتردم .همهنتین بایتد در مجتال
گفتوگوهای بین ادیان در شهر هامبورگ و شهرهای دیگر آلمان و همینطور کشورهای اروپایی
شرکت میکردم .این کار بدون فراگرفتن زبان آلمانی انجامپذیر نبود .به همین جهت ،فهمیتدم کته
باید زحمت بکشم و بر زبان آلمانی تستلط پیتدا بکتنم .یتک ستالونیم اول اقتامتم در هتامبورگ
با همراهی مرحوم بهشتی گذشت .کارهای اصلی برعهدۀ ایشان بود .در این مدت ،در زبان آلمانی
کمی پیشرفت حاصل کردم ،اما بعد از بازگشت آقای بهشتی به ایران وقتی همۀ کارها برعهدۀ متن
افتاد ،ضرورت استفاده از زبان آلمانی برایم مضاع شد .وقتی به زبان آلمانی مسلط شدم مستئلۀ
دیگری هم برایم اهمیت یافت .در گفتوگوهتای دینتی و محافتل سیاستی کته شترکت میکتردم،
همهجا تفکر انتقادی حاکم بود .هرچه میگفتی با این سؤال روبهرو میشدی که دلیلش چیستت؟
«این است و جز این نیست» خریدار نداشت .در تفکر انتقادی ،ابتدا از آدمی میپرستند شترایط و
مقدمات ذهنی که استتداللهایتان را بتر آن مبتنتی میکنیتد چیستت؟ و چگونته از آن مقتدمات و
شرایط ذهنی به فالن ادعا میرسید؟ یعنی تفکر انتقادی کانت .عادت نکرده بودم کته بته مقتدمات
ذهنی خودمان فکر کنم .باید خودم را دو قسمت میکردم و با یک قسمت به قستمت دیگتر نگتاه
میکردم .دروسی که در ایران خوانده بودم برمبنای «اگر چنین بگویی ،چنان میگتویم» (إن قلتت
ً
قلت) استوار شده بود .به مقدمات ذهنی توجه نداشتم و اصال این رور برایم شناختهشده نبود .به
همین دلیل ،شبیه کسی بودم که انگار در برزخ زندگی میکند .بته فکتر افتتادم کته ذهتن ختودم را
بکاوم و خواهناخواه به کوششهای معرفتشناختی کشیده شدم .کوشش میکردم این کار را انجام
دهم تا بتوانم گفتوگو کنم .امکان نداشت در آن محیطهای علمی و دینی بگویم که شتما از ذهتن
حرف میزنید ،اما ما با ذهن کار نداریم و از وجود حرف میزنیم .بتا ایتن تلقتی ،گفتتوگو برقترار
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نمیشد .برایم جالب شده بود که خودم را بکاوم و ببینم از کجا به کجتا حرکتت متیکنم .درنتیجته
بیشتر در فلسفۀ غرب مطالعه کردم و متوجه شدم که الهیات مسیحی هم بته ایتن مقتدمات ذهنتی
و معرفتشناختی توجه دارد .همین هم باعتث شتد کته متتدولوژی علتم الهیتات مستیحی بترایم
جالب شود .اما عالوهبر زبان آلمانی و تفکر انتقادی و الهیات مسیحی ،یتک موضتوع دیگتر هتم
بهمرور توجه مرا به خود جلتب کترد و آن دموکراستی بتود .میدیتدم کته در آنجتا انستانها بترای
یکدیگر مزاحمت فراهم نمیکنند و پذیرفته شده که زندگی اجتمتاعی ت سیاسیشتان را بهصتورت
یتتک قتترارداد و توافتتق تلقتتی کننتتد کتته در ایتتن توافتتق هرکستتی حقتتوقی دارد .حقوقشتتان هتتم
مشخص است و اگر کسی پا در حریم حقوق دیگتری بگتذارد ،خیلتی واضتح میشتود متچ او را
گرفت .آنجا آزاد بودیم که دربارۀ تفکرات اسالمی و سیاسی هرچه میخواهیم بنویسیم و نشر کنتیم
و دیگران ما را نقد کنند و ما نیز دیگران را نقد کنیم .احساس نمیکردم یک اتوریته وجتود دارد کته
به من مستقیم یا غیر مستقیم دیکته میکنتد کته ایتن را بگتو و آن را نگتو و ایتن را بنتوی و آن را
ً
ننوی  .به همین جهت ،در ذهنم مدام یک مقایسه شکل میگرفت .اینکه مثال نظام اجتمتاعی ت
سیاسی ما در یک کشور اسالمی چگونه است و نظام اجتماعی ت سیاسی اینها چگونه است .نظتام
حقوقی ما چگونه است و نظتام حقتوقی اینهتا چگونته استت .ارزرهتای متا چگونته استت و
ارزرهای اینها چگونه .البته اینگونه نبود که تصور کنم ارزرهای ما ازمدافتاده و ازکارافتادهانتد
و ارزرهای آنها زنده است .باالجبار ،در یتک فضتای مقایستهای قترار گرفتته بتودم .همتهچیز
را میخواستم تطبیقی بررسی کنم .این نگاه تطبیقی بهمرور در من تقویت میشد.
آن جتوانی کته در تهتران بته کلیستایی وارد شتده بتتود و بتا کشتیش آن کلیستا وارد گفتتوگو شتده بتتود
و گفتوگویی بین ادیتانی را آغتاز کترده بتود ،اکنتون بتا حضتور در سترزمین ِدیرهتا و کلیستاها بایتد
دورۀ جدیدی را در زندگی فکری خود تجربه میکرد.

بلتته .موزههتتا ،کلیستتاها و دیرهتتای آنجتتا هتتم بتترایم جالتتب بتتود .بخشتتی از وقتتتم بتته بازدیتتد از
موزهها میگذشت .موزهها تطور انسانیت را نشان میدادند و دیدن این تطتور ،کته چگونته شتروع
شده و چه مراحلی را طی کرده ،نگرشی تاریخی به من میداد .وقتی دیرها و کلیساهای قتدیمی را
در کشورهای مختل اروپا با کلیساهای فعلی مقایسه میکردم ،چه ازلحاظ شکلی و چه ازلحاظ
بحثهایی که آن زمان و این زمان در آنها مطرح میشد ،بهصورت عینی تجربه میکردم که تحول
یک دین یعنی چه؟ میاندیشیدم همانطور که این موزهها و کلیساها و دیرها تطور جوامع انسانی و
ادیان بزرگ را نشان میدهد ما هم باید بدانیم که چه بودیم و چگونه حرکت کردیم و اکنتون در چته
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وضعیتی قرار داریم .به این نتیجه رسیدم که باید به گذشتۀ خودمان نگاه تاریخی داشتته باشتیم .در
کنار اینها ،طبیعت بسیار سرسبز ارو پا هم برای من جالب بود و احساس میکردم طبیعت سرسبز
آنجا چقدر کار را برای آنها آسان کرده و سرزمینهای خشک ما چقدر کتار متا را در کشتورهای
خاورمیانه مشکل کرده است .مجموعۀ اینهتا یتک تفکتر پتر از جتوالن و پرستش و آمیختته بتا
مقایسهها و تطبیقها در من ایجاد کرد.
سه زمانی به ایران برگشتید و سه شد که تصمیم گرفتید از ایتن محتی ُپتر از پرستش و تجربته فاصتله
بگیریدی

اوایل سال  9211بود و مصادف با چند ماه اول قدرتگرفتن پیروزی انقالب که به ایران بازگشتم.
ذهنی پر از پرسشها ،مقایسهها و تطبیقها داشتم .به این فکر میکردم که متا در آستتانۀ یتک تحتول
بسیار بزرگ هستیم و جامعۀ ما چه تحوالتی را پشت سر گذاشته است؟ تفکر دینی و نظام سیاستی ت
اجتماعی ما چه تغییراتی خواهد کرد؟ اینها سؤاالتی در ذهن من بود و باعث شتد کته بته جریتان
انقالبی بپیوندم .آقای بهشتی از من دعوت کرد که به جامعۀ روحانیت مبارز ،کته آن زمتان شتکل
گرفته بود ،بپیوندم اما من نپذیرفتم و در جلسات آنها شرکت نکردم .اما هرچه به پیتروزی انقتالب
نزدیک میشدیم مانند همۀ مردم پرشورتر میشدم و در تظاهرات خیابتانی و جلستات گونتاگون و
سخنرانیها شرکت میکردم.
یعنی از گرایش فکری متمایل به گرایش سیاسی شدیدی

پیوستن به جریان انقالبی و اهتمام به سیاست چیزی نبود که با بازگشت به ایتران شتروع کتنم .در
سالهای اقامتم در اروپا ،مرکز اسالمی هامبورگ یکی از مراکز فعالیتهای سیاستی علیته رژیتم
شاه بود .برای همین هم در طول نه سال و نیمی که در آلمان بودم ،آمدنم به ایران مشکل شده بود و
با اینکه عالقه داشتم هر سال به ایران بیایم ،ولی تنها سه بار موفق شدم چون ساواک نمیگذاشتت
برگردم .دفعۀ آخر هم زمانی بود که مطمئن بودم اوضاع و احوال رژیم آنقدر شل شتده کته اگتر بته
ایران بیایم ،مانع برگشتم نمیشوند .دو دفعۀ قبلی که هر چهار سال یک بار آمده بودم چندین هفتته
من را نگتاه داشتتند و پاستپورتم را ضتبط کردنتد و بتهدلیل فعالیتهتای سیاستی مرکتز استالمی
هامبورگ ،برگشتن من به آلمان با مشکالت زیادی همراه شد و باالخره بهوستیلۀ یکتی از مراجتع
تقلید وقت حل شد.
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دلیل اصلی ایتن بتود کته بهتهها بتزرگ شتده بودنتد و نمیشتد دو فرهنگتی بتاقی بماننتد .بایتد
تصمیم میگرفتیم که یا آنجا بمانند و ادامۀ تحصیل دهند و زندگیشان را آنجا بنیان بگذارنتد یتا بته
ایران برگردیم و آنها ایرانی بمانند .باید تصمیم میگرفتیم که آیندۀ بههها چگونه باشد .برایم سخت
ً
بود که بههها ایران را رها کنند .خودم هم واقعا آنجتا دلتنگتی بستیاری داشتتم .غربتت تتا همتان
لحظههای آخر سخت وجود مرا آزار میداد .دلم میخواست در جامعۀ ایران زنتدگی کتنم .اصترار
کردم که میخواهم برگردم و دوستان رضایت نمیدادند تا اینکه درنهایت اصرار من غلبه پیدا کترد و
آقای خاتمی بهجای من به هامبورگ آمد و من ایشان را به جامعۀ استالمی و غیتر استالمی آنجتا
معرفی کردم و به ایران برگشتم.
با بازگشت به ایران و مواجهه با شرای و فضای انقالب ،به کدام گرایش و جریان انقالبی نزدیک شدیدی

بعتتد از برگشتتتن بتته ایتتران ،در جبهتتۀ ملتتی متتذهبیهای روشتتنفکر و روحتتانیون روشتتنفکر قتترار
داشتم .البته آن زمان همه با هم کار میکردند .روحتانیون روشتنفکر آن زمتان در کنتار اشخاصتی
مثتتل اعضتتای نهضتتت آزادی و بهخصتتوص مرحتتوم مهنتتدس بازرگتتان در یتتک جبهتته فعالیتتت
داشتند .برای اینکه نشان دهم چنین فاصلهگذاریای وجود نداشت ،بد نیست خاطرهای را بتازگو
کنم .چند هفته قبل از پیروزی انقالب کته آقتای بهشتتی از پتاری و دیتدار بتا آیتاللته خمینتی
برگشته بود ایشان را دیدم .به من گفت که شاه قرار بود چند روز قبل برود و نمیدانم چترا رفتتنش
به تأخیر افتاده است .به ایشان گفتم که برنامۀ ما برای بعد از رفتن شتاه چیستت؟ پرستیدم کته آیتا
به حکومت جدیتدی کته قترار استت شتکل بگیترد اندیشتیده شتده استت ،قتانون اساستی ایتن
حکومت چه خواهد بود و دین در آن چقدر نقش خواهد داشت و دموکراسی در آن چگونه خواهتد
بود؟ ایشان پاسخ داد که مشتغول بررستی همتۀ ایتنهتا هستتیم و بته همتین منظتور جلستاتی بتا
آقتتای بازرگتتان و برختتی افتتراد دیگتتر داریتتم تتتا ایتتن پرستتش را پاستتخ دهتتیم و تصتتمیمات الزم را
بگیریم .آقای بهشتی از همان آغاز تحت تأثیر فکر بازرگان هم بود .در همان سالهایی کته بتا هتم
در آلمان بودیم ،در یکی از آن سالها ،انجمنهتای استالمی دانشتجویان ایرانتی و غیتر ایرانتی در
آلمان جلسهای در مستجد شتهر آختن ترتیتب داده بودنتد .متن و مرحتوم بهشتتی آنجتا بتودیم و
موضوع جلسه بررسی افکار جدید دینی در جهان اسالم بود .آقای بهشتی در آنجتا دربتارۀ افکتار
جدید دینی در ایران صحبت کرد و از دو نفر نتام بترد .یکتی مهنتدس بازرگتان و دیگتری مرحتوم
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راشد .گفت که ما این دو نفر را در ایران داریم که چنین میگویند .او همان موقع بتا دیتدۀ قبتول و
تأیید دربارۀ بازرگان صحبت میکرد.
آیا برای شما کارهای پژوهشی شریعتی در اسالمشناسی و نظریات دینیاش جذابیت نداشتی

اولین بار آقای شریعتی را در منزل آقای مطهری دیدم .او دربارۀ ناصر حرف متیزد .شتریعتی کته
ً
رفت از آقای مطهری پرسیدم این فترد چهکستی بتود؟ اصتال شتریعتی را نمیشتناختم .امتا طترز
حرفزدنش و تحلیلش برایم بسیار جالب بود .مطهری بسیار از شریعتی تعریت کترد؛ همانقتدر
که بعدها از او فاصله گرفت و با او مخال شد .در آن زمان ،برای من هم جامعهشناستی شترک و
توحید شریعتی جذابیت داشت .در آلمان که بودم وقتی متوجه شدم چنین کتابهتایی وجتود دارد
به آقای میناچی ،مدیر حسینیۀ ارشتاد ،نوشتتم کته اینجتا در جلستات انجمتن استالمی کتابهتای
شریعتی خوراک فکری خوبی است و مقداری از این کتابها را به آلمان بفرستید .آقتای مینتاچی
هم تعداد زیادی از کتابها را فرستاد .کتابها مثل مائدهای بود که نازل شتده باشتد ،بهخصتوص
برای جوآنها .آثار شریعتی در مقابل تبلیغات کنفدراسیونیهای چ بسیار مؤثر بود .بعتد از متدتی،
جوانان میخواستند کتابها را تکثیر کنند و به آقای میناچی نامته نوشتتند کته پتول الزم داریتم و
ایشان هم چهارده هزار مارک فرستاد .یکی از افراد انجمتن ،کته مستئول متالی بتود ،بترای آقتای
میناچی نامهای نوشته بود که هفت بهعالوۀ هفت رسید .این نامه را به یکی از تجتار ایرانتی ستاکن
آلمان داده بود که در سفر به تهران به آقای میناچی بدهد .آن تاجر را در فرودگاه گرفتند و این کاغذ
را در وسایلش پیدا کردند و این تعبیر هفت بهعالوۀ هفت بسیار مسألهساز شد که چه بتوده استت؟
ً
مثال سالح بوده است؟ هم آن تاجر و هم میناچی زندانی شدند .و درنهایت میناچی با هزار مصیبت
ً
توانست بقبوالند که منظور از هفت بهعالوۀ هفت ،چهارده هزار مارک بوده است و نه مثال هفتتیر.
با پیروزی انقالب اسالمی ،یکی از اولین اقدامات شما راهاندازی مجلۀ اندیشدۀ اسدالمی بتود .بتا سته
نگاهی این مجله را راه انداختیدی آیا میخواستید سنت مجلۀ مکتب اسالم را ادامه دهیدی

بتتا وقتتوع انقتتالب ،بستتیاری پرستتشها و نکتتات متتبهم در ذهتتن متتن شتتکل گرفتتته بتتود و آن
ً
مجلته میتوانستتت ارگتتانی باشتتد بترای بحتتث دربتتارۀ ایتتن پرستشها؛ متتثال از نتتوع شتتکلگیری
مجل خبرگان ،قانون اساسی و برخی از موادی که در آنجا تصویب میشد حتی از مسئلۀ والیت
فقیه در آن مجله انتقاد میکردیم .کسی هم بته متا نمیگفتت کته چترا نقتد میکنیتد .آن زمتان در
بیت رهبر فقید انقالب رفتوآمد داشتم .یک روز که بته دیتدار ایشتان رفتته بتودم چنتد شتماره از
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مجله را بردم و به ایشتان دادم .کستی مختالفتی نمیکترد بتا انتقتاد .البتته بعتد از پتانزده شتماره،
بهعلت مشکالت مالی انتشار مجله متوق شد.
در مجلۀ اندیشۀ اسالمی ،انتقاداتی هم به دموکراسی غربی داشتیدی این کدام دموکراسی بتود کته شتما
در آلمان متوجه ضرورت آن شده بودید ،اما در مجلۀ اندیشۀ اسالمی بر آن نقد مینوشتیدی

بلتته ،در آنجتتا و در برختتی مقتتاالت کتته در روزنامتتۀ کیهددان چنتتد هفتتته پ ت از انقتتالب منتشتتر
کردهام ،انتقاداتی از دموکراسی غربی داشتهام ،اما ایتن انتقتادات متوجته دموکراستی بهمثابتۀ یتک
رور حکومت نبود که همیشه از آن حمایت کتردهام .انتقتاد ایتن بتود کته دموکراستی را در غترب
کسانی نمایندگی میکنند که زندگیشان از درون تهی شده است.
شما در نقدهایتان به دموکراسی به آرای مارکوزه و اریک فروم اشاره میکردید .اشاره هم کردیتد
که در اروپا به تفکر انتقادی نزدیک شده بودید .آیتا ایتن انتقتاد شتما ،از دموکراستی ،رویکتردی
سوسیالیستی نداشتی

شتتاید بعضتتی جاهتتا ستتخنانی گفتتته باشتتم کتته بتته سوستتیال دموکراستتی نزدیتتک باشتتد ،ولتتی از
دموکراستتی بتتهعنوان یتتک رور حکومتتت هتتیچوقتتت انتقتتاد نکتتردم .همتتان زمتتان در مقتتاالتم بتته
کشورهای کمونیستی هم اشتاره کتردهام و نقتد کتردهام .در آن مجلته گفتتهام ،در دموکراستی غربتی،
ً
همین انسانهایی که بهصتورت فردفترد بته حقتوق ختود رستیدهاند و آزادی دارنتد غالبتا از درون
تهی هستند .همین امروز هم این اعتقاد را دارم و فکتر متیکنم نیهیلیستم آفتت بزرگتی استت کته
در غرب وجود دارد .در این اواختر ،نورهتایی دیتده میشتود و انستانها متوجته شتدهاند کته بتار
دیگر باید رو به آسمان بیاورند .جالتب استت بگتویم کته در ستالهای اخیتر بیشتتر از دو ت سته
هفته نمیتوانم در غرب بمانم .برای جلسات و کنفران ها به اروپا میروم و وقتتی ایتن جلستات
تمام میشود باید مشغول کاری بشوم و وقتی مشغول کتار نیستتم بته متن متالل دستت میدهتد.
ً
گویی زندگی در غرب باید با یک مشغولیت دائمتی همتراه باشتد و اگتر دائمتا خودتتان را مشتغول
نکنید ،از نظر روانی ضربهپذیر میشو ید.
با انقالب ،شما مسئولیتهای سیاسی هم پذیرفتید .از حضتور در شتورای ادارۀ رادیتو و تلویزیتون تتا
ً
نمایندگی مجلس اول .سه انگیزهای شما را به فعالیت سیاسی و مثال نمایندگی مجلس ترغی میکردی

من در تهتران بتودم و از ستوی گروههتای مختلت بته متن پیشتنهاد شتد کاندیتداتوری آنهتا را،
استالمی بعتتد ،بپتذیرم و استتم متتن را در
تی آن زمتان و شتتورای
ِ
در انتخابتات مجلت شتورای ملت ِ
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لیست خود بگذارند .آقای جاللالدین فارستی ،کته متدیریت لیستت کاندیتداهای مجلت را در
حزب جمهوری برعهده داشت ،به من تلفن کرد و خواستت نتامم را در لیستت حتزب جمهتوری
اسالمی بگذارد .مجاهدین خلق و نهضت آزادی و گروههای دیگر هم اصرار داشتتند کته نتامم در
لیست انتخاباتیشان باشد .اما من نمیخواستم وامدار هیچکدام از گروههتای سیاستی باشتم .بته
همین جهت ،وقتی اهالی شبستر بته متن پیشتنهاد کردنتد دعتوت آنهتا را پتذیرفتم و ختودم را از
ً
شبستر کاندیدای مجل کردم تا کامال مستتقل باشتم .مجلت اول بستیار زنتده بتود .بهتتدریج
که اوضاع پتیش میرفتت گروههتا و طترز تفکرهتا از هتم جتدا شتد .در شتکلگرفتن گروههتا و
ً
طرز تفکرها طبعا من در جبهتۀ کستانی قترار گترفتم کته آن زمتان بته آنهتا لیبترال میگفتنتد .در
دورهای که دولت موقت سر کار بود به دولت موقت نزدیک بودم .در سفری که آقتای بازرگتان بته
الجزایر رفت من هم همراه ایشان بودم .وقتی برگشتیم ،دیدیم که در فرودگاه جلوی ایشان را گرفتند
و غوغایی به پا شده است که چرا مالقاتی در آنجا انجام شده .خالصۀ نزاع این بود که چترا بتدون
اطالع این مالقات انجام شده است .گویا اصل مالقات ِاشکال نداشت.
اما سنانکه مقاالت مجلۀ اندیشۀ اسالمی نشان میدهد شما با اشغال سفارت مخالف نبودیدی

بله ،در داستان اشتغال ستفارت تحتت تتأثیر قترار گرفتته بتودم .از کتاری کته دانشتجویان کترده
بودند خوشم میآمد .اما وقتی چند هفتهای گذشت و این متاجرا بته یتک گروگتانگیری طتوالنی
تبدیل شد دیگر موافق نبودم .احساس میکردم نگاهداشتن آنها به ایتن شتکل مضتر استت .و بته
همین جهت هم وقتی رهبر انقالب مسئلۀ گروگانها را به مجلت واگتذار کردنتد اولتین بتار ،کته
در مجل در این باره صحبت پتیش آمتد ،اولتین کستی بتودم کته برخاستتم و گفتتم کته بایتد بتا
دولت امریکا مذاکره شود و نمیتتوان ایتن وضتع را ادامته داد .آقتای موستوی خوئینیهتا بتا ایتن
پیشنهاد مخالفت کرد و مجل دچار احساسات شد و از بحتث منطقتی دور مانتد .گرچته آقتای
هاشمی ،که رئی مجل بود ،هم به گونهای سخن گفت که گویی میتل بته متذاکره داشتت ،امتا
افراطیون مجل فضایی به وجود آوردند که ایشان هم نتوانست مسأله را باز کند .این را هم بگتویم
که از استعفای دولت بازرگان بسیار متأس بودم و هیچ دلم نمیخواست کار به آنجا برسد .معتقتد
بودم که گتروه معتتدلی کته صتالحیت دارد مملکتت را اداره کنتد همتین گروهانتد و بایتد آنهتا را
تقویت کرد .حتی ،چندی پ از این استعفا ،آقای بهشتی را مالقات کتردم و آقتای بهشتتی هتم
گفت نمیخواستیم این اتفتاق بیفتتد کته متا مستتقیم در اجرائیتات وارد شتویم ،امتا بتا استتعفای
ً
دولت ناچار شدیم مستقیما در اجرا وارد شویم.
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سرا حضور شما در مجلس ادامه پیدا نکرد و در دور دوم کاندیدای نمایندگی مجلس نشدیدی سترا کنتاره
گرفتید از سیاست عملیی

اتفاقتاتی در همتتان مجلت اول افتتتاد کتته بههیچوجتته قابتتل قبتتول و توجیتته نبودنتتد .در یکتتی از
نقطتته عط هتتای سیاستتی ،نماینتتدهای (آقتتای معینفتتر) را خواباندنتتد کنتتار تریبتتون مجل ت و
روی سینهار نشستند و بر سرر مشت کوبیدند .آقای هاشمی هم آن بتاال میگفتت او را نزنیتد
که بیماری قلبتی دارد .ایتن اوضتاع و احتوال را کته در مجلت دیتدم و از اتفاقتات دیگتری کته
میافتاد به این نتیجه رسیدم که نمیتوانم با این کارها و ایتن قبیتل سیاستتورزیها همتراه شتوم.
تصمیم گرفتم که در دور بعدی کاندیدا نشوم .بتا اینکته پتارهای از گروههتا ستخت اصترار داشتتند
که شرکت بکنم .اندکانتدک ختودم را بترای کنارکشتیدن از سیاستت آمتاده کتردم .یتک روز بتا
آقای هاشمی رفسنجانی صحبت میکردم و گفتم که دیگر نمیخواهم کاندیتدا شتوم .گفتت شتما
برای مجل کار کردهاید و نمایندگی مجل به شما قدرت میدهد و چرا میخواهید ایتن قتدرت
را از دست بدهید؟ گفتم کته بته قتدرت فکتر نمتیکنم بته ایتن فکتر متیکنم کته بتا ایتن اوضتاع
نمیتوانم خدمت بکنم .ایشان در پاسخ گفت شما تنها شخص خود را در نظر نگیتر و ببتین جمتع
و جمتتاعتی کتته بتتا آنهتتا کتتار میکنتتی میتواننتتد ختتدمت کننتتد یتتا خیتتر؛ یعنتتی مجموعتتۀ
مجل ،دولت ،حکومت را .درعینحال قانع نشدم و خود را کاندیدا نکردم و از مباشرت سیاستی
کنار رفتم.
بتتا ایتتن نگتتاه ،مجلتتس را رهتتا کردیتتد و بتته دانشتتگاه رفتیتتد .تصتتمیم گرفتتته بودیتتد کتته از سیاستتت
فاصله بگیریدی البتته از ایتن دوره بته بعتد متا بتا مجتهتد شبستتری جدیتدی مواجته میشتو یم کته
افکار نواندیشانهای متفاوت از ایتدههای فکتری پتیش از انقتالب مطترح میکنتد .مستیری کته بتا
نوشتن هرمنوتیک ،کتاب و سنت آغاز شد.

بله ،با نامزدنشدن در دومین دورۀ انتخابات مجل  ،از مباشرت عمل سیاسی فاصله گرفتم و نه بتا
ً
بیان افکار سیاسی .گفتم که احساس میکردم واقعا اهل عمل سیاسی ،به این معنا که در کشور ما
رایج شده ،نیستم .چنانکه اشاره کردید ،با کناررفتن از نمایندگی مجل  ،بیشتر توجتهام معطتوف
به دانشگاه شد .البته همان زمان هم که در مجل بودم هم در دانشکدۀ الهیات تدری میکتردم.
از همان زمان که از آلمان برگشتم مرحوم آقای مفتح ،که رئی دانشکدۀ الهیات شد ،از متن بترای
تدری دعوت کرد .اما بعد از مجل فعالیتم را در دانشگاه متمرکز کردم .تا اینکه وزارت علتوم از
من خواست که قرارداد رسمی با من داشته باشد و چند سال بعد هم به استخدام دانشگاه درآمتدم.
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تحصیالت حوزوی مرا معادل دکتری و رتبۀ استادیاری به شمار آوردند ،بعد به دانشیاری رستیدم و
از دانشیاری به استادتمام رسیدم .در آنجا دورۀ مختصری فلسفۀ اسالمی تدری کتردم ولتی بعتد
روی کالم اسالمی و کالم تطبیقی اسالم و مسیحیت متمرکز شتدم .ترمهتای زیتادی دینشناستی
تطبیقی و در برخی ترمها عرفان تطبیقی میان اسالم و مسیحیت در مقطع فوق لیستان و دکتتری
تدری کردم .تا سال  9281و بازنشستگی اجبتاری متن از دانشتگاه تهتران ،دههتا رستالۀ فتوق
لیسان و دکتری با راهنمایی من گذرانده شد .اولین کتابی که در مرحلۀ جدید زندگی متن منتشتر
ً
شد همان هرمنوتیک ،کتاب و سنت بود .آنجا واژۀ «هرمنوتیک» را عمدا به کتار بتردم و تأویتل و
تفسیر ننوشتم .چراکه میخواستم دانش هرمنوتیک شتناخته شتود و حساستیتی ایجتاد شتود کته
هرمنوتیک چه معنایی دارد .آن زمان هنوز این واژه به گور خیلیها نختورده بتود .ارتبتاط علمتی
من با خار از کشور تا امروز همهنان ادامه یافته است .گاهی سالی چند بتار بترای ستخنرانی بته
دانشگاههای اروپا و یا کشورهای عربی میروم و ،در بحثها و از گفتوگوهایی کته درمیگیترد،
بسیار یاد میگیرم و کتابها و مقاالت مورد نظرم را هم با خود به ایران میآورم.
جناب آقای شبستری ،از سه زمانی و سگونه شد کته بحثهتای هرمنتوتیکی را مطترح کردیتدی ایتن
مرحله از زندگی فکری شما سه نسبتی با زمینۀ ایران پساانقالبی داشتی

انقالب کته اتفتاق افتتاد بتهمرور متوجته شتدم کته در تفستیر دینتی متا یتک ناهمتاهنگی وجتود
دارد .اتفاقاتی افتاد و نظرهایی متعار از سوی افتراد ،در مقطعهتای مختلت  ،مطترح شتد کته
من احساس کردم این تعار ها از نداشتن یتک تئتوری منستجم در بتاب تفستیر متتون دینتی از
یک طرف و آ گاهی کتم از سیاستت و جامعته از طترف دیگتر حکایتت میکنتد .بتدینترتیب ،بتا
وقوع انقالب ،یک «نامفهومیت» در زبان سنت دینی ما بروز پیدا کرده بود .در مقام تفکتر ،معلتوم
ً
نبود که دقیقا چه باید گفت و چه کار باید کرد اما در مقتام عمتل ،بتا قاطعیتت عمتل میکردنتد و
پتتیش میرفتنتتد .ایتتن وضتتعیت یتتک عمتتلزدگی بحرانآفتترین بتتود .در غتترب نیتتز زمتتانی
بحثهای هرمنوتیکی مطرح شد که نامفهومیت نسبت به سنت پیشین رخ داد .زمتانی کته نستلی
تجربتته کتترد زبتتان ستتنت پیشتتین نتتامفهوم شتتده استتت .نامفهومشتتدن متفتتاوت از نامقبولشتتدن
است .نامقبولشدن زمانی اتفاق میافتد کته شتما یتک تئتوری را بتا اقامتۀ دالیلتی رد میکنیتد و
کنتتتار میگذاریتتتد .نتتتامفهومبودن امتتتا زمتتتانی رخ میدهتتتد کتتته ستتتنت پیشتتتین شتتتما ،براثتتتر
تغییریافتگی معیارهای ارزشی و عقالنیتان ،برایتان نامفهوم میشود و دچار سردرگمی میشتو ید
و میگویید که اگر من امروز با این باورهتای ارزشتی و عقالنتی زنتدگی متیکنم ،آن ارزرهتا یتا
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باورهای سنت گذشتهام ،که نمیخواهم آن سنت را کنار بگذارم ،امروز چه معنایی میتواننتد بترای
من داشته باشند .در چنین موقعیتی ،با نامفهومشدن فهمهای پیشینیانتان از دین و باورهای دینتی،
یک «وضعیت هرمنوتیکی» ،1یعنی «در مقتام فهتم و تفستیر مجتدد قرارگترفتن» ،پتیش میآیتد.
درچند دوره از تاریخ اروپا این اتفاق افتاده است .اولین بار زمانی بود که ،با پیدایش اخالق عقالنی
و عقالنیت فلسفی در یونان ،باورهای اسطورهای دچار نامفهومیت شدند .زبتان استطوره و تفکتر
اسطورهای معنای خودر را از دست داد .در این مرحله بود کته فهتم و تفستیر ستنت استطورهای
مطرح شد .چراکه نمیخواستند آن سنت پیشین را کنار بگذارند .با آن سنت زنتدگی کترده بودنتد.
انسان نمیتواند یکباره سنت را در چمدانی بگذارد و کنار بزند .بنابراین ،تنها راه ایتن بتود کته بته
سنت گذشته معنای دوباره بدهند .این حادثه اولین تحول هرمنوتیکی در اروپتا بتود .مدرنیتته نیتز
وضعیت هرمنوتیکی جدیدی را موجب شد .در آن زمان ،که جهان استالم بتا مدرنیتته آشتنا شتد،
مسلمانان هم با نامفهومیت بخشی از سنت گذشتهشان مواجه شدند و الزم بود کته زبتان اختالق
سیاسی ت دینی از یک طرف و زبان فقه از طترف دیگتر تحتولی تفستیری پیتدا کنتد .در پتارهای از
کشورهای اسالمی ،سیستمهای پارلمتانی و مستئلۀ رأی و انتختاب و تتدوین قتانون اساستی در
زندگی سیاسی وارد شد که سیاستهایی عقالنی بودند با ارزرهای همراه آنها .ورود این مفاهیم
و ارزرهای جدید در اثر مواجهه با مدرنیته و انتخاب ارزرها و باورهتای زنتدگی جدیتد اتفتاق
افتاد و بدون آنکه خودشان متوجته باشتند باورهتا و ارزرهتا تغییتر کترده بتود .تفکیتک قتوا و
حاکمیت ،رأی ملت و مانند اینها ارزرهای جدیدی بود که پذیرفته شد ،امتا در ستنت استالمی
وجود نداشت؛ درحالیکه اینها برای مثال در مشروطه وجود داشت.
به نظر شما در زمان مشروطه سه اتفاقی باید در عمل میافتاد که نیفتتادی آن قتانون بتهلحاظ حقتوقی
سه اشکالی داشتی

منظورم این استت کته فراتتر از تتدوین قتانون اساستی بایتد متوجته میشتدند کته وقتتی قتانون
اساسی مینویسند معنای این «قانون اساسی نوشتن» چیستت .بیشتتر کستانی کته در نوشتتن و
تدوین قانون اساستی وارد شتدند و خواستتند تلفیقتی از سیاستت و فقته صتورت دهنتد از ختود
نپرسیدند که این قانوننویسی و پیروی از خواست اجتماعی مردم ،در نسبت با زبان سنت گذشته،
چتته معنتتایی دارد؟ زبتتان ستتنت دینتتی گذشتتته زبتتان اطاعتتت بتتود؛ اطاعتتت محکتتوم از حتتاکم و
اطاعت رعیت از راعی .اما اخالق سیاستی ویتوهای متفتاوت از ایتن اختالق سیاستی جدیتد در
1. hermenutische sitwation
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مشروطه بود .قانون اساسی و حاکمیت ملت مبتنیبر اخالق سیاسی جدیدی استت .بایتد ستنت
دینی از نو تفسیر میشد و زبان جدیدی به وجود میآمد و یک تفسیر تتاریخی از احکتام سیاستی
فقهی داده میشد و اعالم میشد که آنها دیگر شمول ندارنتد و ارزرهتای مشتروطه و ماننتد آن
مالک است .بهجای دادن این تفسیر ،نتوعی عمتلزدگی اتفتاق افتتاد .قتانون اساستی نوشتتند و
حق انتخاب به مردم دادند ،ولی در آن مادهای گنجاندند کته میگفتت همتهچیز بایتد تتابع احکتام
فقه موجتود باشتد .بتا ایتن کتار ،نامفهومیتت ایجادشتده تثبیتت شتد و آن ایتن بتود کته تکلیت
متتردم بتتاالخره چیستتت؟ اطاعتتت از تشتتخیص و فتتتاوی مجتهتتدان یتتا رأیدادن و انتختتابکردن
و چتتارچوب زنتتدگی سیاستتی و قتتوانین آن را بتتا تشتتخیص اکثریتتت متتردم ّ
معینکتتردن؟ برختتی
همهون شیخ فضلالله نوری متوجه شدند که پذیرفتن ارزرهای سیاستی مشتروطه ارزرهتای
سیاسی سنت گذشته را ،که مبتنیبر اطاعت بود ،از میان میبرد و گفتنتد کته متا ایتن ارزرهتای
جدید را نمیپذیریم .اما عدهای از فقیهان ،که آمدند و این قانون اساستی مشتروطه را پذیرفتنتد و
ً
بعضتتا بعتتدها کنتتار کشتتیدند ،بتته آن «نامفهومیتتت و بالتکلیفتتی» بیتتتوجهی کردنتتد و درواقتتع
صورتمسأله را پاک کردند و بته تفستیر تتاریخی احکتام فقهتی سیاستی پیشتین تتن ندادنتد .در
انقالب اسالمی هم همین وضع ادامه یافت .گفتند «انقتالب» شتده استت .انقتالب یتک مفهتوم
غربی بود .ما ،در سنت اسالمیمان ،هیچگاه و هیچکجا چیزی بته نتام انقتالب نداشتتیم .انقتالب
نمادی است از تحولی خاص در جامعه و متعلتق بته علتوم سیاستی جدیتد .انقتالب ارزرهتای
خودر را دارد .ارزرهایی انقالب را همراهی میکند که در سنت پیشین متا غایتب بتوده استت.
متا انقتتالب و قتانون اساستتی و رأیدادن بته قتتانون اساستی و حاکمیتتت ملتت و ماننتتد اینهتتا را
پذیرفتیم ،درحالیکه همۀ اینها پدیتدههایی غربتی و جدیتد بودنتد و اختالق سیاستی متفتاوت را
طلب میکردند .تشریحنکردن چگونگی ستازگاری ایتن اختالق و ارزرهتای جدیتد بتا آن لتزوم
و وجوب اطاعت در سنت دینی ،کته ستدههای طتوالنی از آن ستخن رفتته بتود ،و ختودداری از
تفسیر تاریخی احکام فقهی سیاسی پیشین و جمتع تعتار آمیز حاکمیتت ملیتت و والیتت فقیته
و اصرار بر عملگرایی سیاسی گرچه صورتمسأله را پاک کرد ،اما ابهام وسیعی برجای گذاشت و
چارهای برای نامفهومیت ایجادشده نیندیشید .ما بدون آنکه به این نامفهومیت بهجدیت بیندیشیم
از کنارر گذشتیم .تمام تعارضات و تبدیل موضعهای بعدی مانند تبتدیل استم مجلت شتورای
ملی به مجل شورای اسالمی ،بحثها دربارۀ نستبت و یتا تعتار جمهوریتت و استالمیت یتا
مشروعیت و مقبولیت ،تفسیر فقهی قانون اساسی ،که تفسیر حقوقی آن را کنار گذاشتت ،1طترح
 1نگاه کنید به مقالۀ «تفسیر حقوقی قانون اساسی »...در سایت شخصی نویسنده.
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مسائلی چون عمل به مقتضتای ضترورت ،وجتوب حفتظ نظتام ،جلتوگیری از وهتن استالم (در
ً
مواردی چون اجرای رجم) ،تأسی مجمتع تشتخیص مصتلحت نظتام و ،...کته عمتال تفستیر
حقوقی قانون اساسی و التزام به حاکمیت ملی را مختل کردند ،همگی از همین بیاعتنتایی متا بته
نامفهومیت پدیدآمده در قلمرو زبان دینی ناشی شد .برای خرو از همین نامفهومیت بود کته متن
به هرمنوتیک متون دینی خودمان کشیده شدم تا بلکه گرهی از این مشکل گشوده شود.
جا دارد همینجا اشاره کنیم که برخی این نقد را به روشنفکران دینتی وارد میکننتد کته دموکراستی و
امر سیاسی یک پدیدۀ جامعهشناختی است و مولود توافق و تمرین عملتی و نته محصتول بحثهتای
هرمنوتیکی و فلسفی که شما به آن میپردازید و مشکل ما ،در دستیابی به دموکراسی ،عدم پترداختن
به این بحثهای نظری نیست.

من بهعنوان یک جامعهشناس در اینجا صحبت نمیکنم .جامعهشناس هم البته کار خودر را باید
انجام دهد .من ،بهعنوان یک الهیدان ،نامفهومشدن زبان دینی را در روند پرشتتاب ایتن تحتوالت
در دوران مشروطه و انقالب  9211میبینم و به دنبال رسیدن به یک زبان دینی هستتم کته دچتار
نامفهومیت نباشد .یک الهیدان نمیتواند بگوید من مینشینم و منتظر تحول اجتماعی میمانم تتا
نامفهومی زبان دینی حل بشود .هرک کار خود را میکند.
جناب شبستری ،شما در مقالۀ «قرائت نبوی از جهتان ( »)35نوشتتهاید کته «متن از دانستتن طرفتی
نبستهام و اهل فهم هستم و فهم قدری مرا به خود میآورد و آرامم میسازد» .این گرایش پیتداکردن از
دانستن به فهم بهصورت مشخص نشانۀ سه تحولی در فکر و ذهن شماستی

حافظ میگوید:
هر کو نکند فهمی زین کلک خیالانگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
چند سال قبل ،گفتوگویی با من منتشر شد با عنوان «زندگی بهمثابۀ زیستن» .در آنجا نوع درکتم
ً ِ
از زیستن و زندگی را توضیح دادهام .گفتهام که از آغتاز بتا چارچوبهتایی کته معمتوال تعری هتا
براساس آن انجام میشود مشکل داشتهام .با تعری «ماهیت» و تعری «ذات» مشکل داشتهام.
نمیتوانستم اینگونه فکر کنم .همیشته در ختود گرایشتی بته مواجهته بتا «معنتا»هتا را احستاس
میکردم .اگر با اشیا روبهرو میشدهام ،برایم جالب بوده که بدانم اشیا برایم چته معنتی میدهنتد و
اگر با انسانها مواجه میشدهام ،مایل بودهام بدانم انسانها برایم چته معنتی میدهنتد .ستخنها را
اگر میشنیدهام ،گرایش داشتهام ببینم این سخنها چه معنایی برای شخص من میدهند .حتتی در
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برخورد با فرهن ها و علم و فلسفه و هنر همۀ اینهتا تتا آن حتد توجته متن را جلتب میکترده و
میکند که به معناداری زیستن من و تواناشدن من به ادامۀ زیستن کمتک کننتد و مترا از اینکته در
پرتگاه «نیهیلیسم ارزشی» بیفتم حفظ کنند .همیشه این بعد برایم جالبتر بوده است .این روحیته
همهنان در من بوده و بر همین اساس هم نتوانستهام در چارچوبها بمانم .کتابهتای فلستفی را
میخوانم و میفهمم چه میگویند اما بعد که کتاب را میبندم ،با اینکه حواشی زیادی هتم گتاهی
در کنار کتابها مینویسم ،با خود میگویم خب اینها هم نظریاتی است که در عالم تفلست  ،بتا
معیارهای منطقی و معیارهای شناختی ،مسائلی درست استت امتا اینهتا تکلیت متن را روشتن
نمیکند؛ یعنی به من نمیگوید معنای زیستنم چیست و چرا هستم؟ اینها مسائلی درونتی استت.
درواقع آنهه که در بیرون ،با میزانهای عقلی ،صدق و حقیقت نامیده میشود صتدق و حقیقتتش
باید برای من با مشخصاتی که خودم دارم درست درآید .آنهنانکه مرا خاضع کند یا درونم شعلهای
بیفروزد و اینها همه یعنی فهمیدن و نه دانستن اینکه جهان چگونه است و کتدام گزارههتا مطتابق
واقع است.
یعنی از نوعی حقیقت انفسی صحبت میکنیدی

میخواهید اسمش را بگذارید حقیقت انفسی ِاشکالی ندارد .بههرحال ،من این روحیه را داشتتهام
و دارم و به همین جهت هم به هرجایی سرزدهام و به هر طرفی پر گشودهام .چه سالهایی که ایتران
بودهام و چه سالهایی که در اروپا بودهام .همیشه با االهیون و فیلسوفان نشستهام و به حرفهتای
آنها گور کردهام .به هنرمندان دقت کردهام .به علوم تا حدی که مقدور بتوده توجته کتردهام .امتا
همۀ این مواجهات از این موضع بوده که معنای این پدیدارها برای من چیست؟ حدود هجده ستال
پیش ،که کتاب هرمنوتیک ،کتاب و سنت را منتشر میکردم ،در آنجا هم مسئلۀ من فهمیتدن معنتا
بود .میخواستم ببینم متون دینی اسالم را بهعنوان یک مستلمان چگونته میتتوانیم بفهمتیم .فکتر
میکردم این فهم هرمنوتیکی و نه سمانتیکی باید در فهم متون وحیانی هتم وارد شتود .امتا آن روز
چنین فکر میکردم که باید متون دینی را بفهمیم تا آموزههایی را به دستت بیتاوریم و مطتابق آنهتا
زندگی کنیم .و به قول مرحوم عالمه طباطبایی ،در کتاب قرآن در اسالم ،از قرآن برنامۀ زنتدگی بته
دست آوریم .در آن زمان ،اینگونه فکر میکردم و میخواستم برنامههای زندگی را از کتاب و سنت
بفهمم .در سالهای اخیر ،که مقاالت «قرائت نبوی از جهان» را نوشتهام ،دنبال این نبودهام کته از
قرآن بفهمم جهان چگونه است و چه کار باید بکنیم و چگونه باید زنتدگی کنتیم .بته مترور زمتان
نسبت من با متتون دینتی هتم تغییتر کنتد.
تحولی درونی در من پیدا شد و موجب شد که
برقراری ِ
ِ
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تحول این بود که کمکم احساس کردم اگر به خودم اشاره متیکنم ،درحقیقتت بته فهمتی از ختودم
اشاره میکنم و نه به ذات و ماهیت خودم .درکی که از خودم دارم عین یک فهم از خودم هست نته
اینکه من یک فرد از یک نوع هستم و آن انسان است.
یعنی همان وجودی

یعنی همان «شدن» .این تجربه ،که بهمرور زمان در من تقویت شد ،اثرر بیش از هرجا در نسبت
من با متون دینی و معقوالت و منقوالت سنت دینتی ظتاهر شتد کته در داختل آن بتزرگ شتدهام.
متوجه شدم نوع رویکرد و اندیشیدنم دربارۀ سنت دینی خودم ،کته ستالها بتا آن مشتغول بتودهام،
تغییر یافته است .برایم مطرح شده است که سنت دینیام برای من چه معنی دارد؟ قرآن بترای متن
چه معنی دارد؟ اعتقادات من چه معنی دارد؟ اینها در فهمی کته متن از ختودم پیتدا متیکنم چته
نقشی بازی میکنند؟ من چه نسبتی با اینها دارم؟ یا چه نسبتی میتوانم با اینها برقترار کتنم؟ چته
ً
نسبتی عمال برقرار میکنم؟ دیدم با یک سلسله پدیدارهایی در سنت دینی مواجهام که این پدیدارها
معناهایی از خودشان برای من بروز میدهند .متون دینی و گفتارهای دینی و سمبلهای دینی همه
همینطور شدند .میان من و این معناهای پدیتداری نستبتی برقترار شتده .ایتن ارتبتاط °ارتبتاطی
گفتوگویی ت هرمنوتیکی (دیالوگ) است .سالهاست که متن دنبتال کشت آموزههتای وحیتانی
نیستم .عالقهورزی من به سنت دینیام یک فعالیت هرمنوتیکی است.
سالهاست که من قرآن را ،سنت و سیرۀ رستول ختدا (ص) را ،فلستفۀ استالمی و غیتر استالمی
را ،علم فقه را و بسیاری از علوم دیگر را از این منظر نگاه میکنم کته در معنایتابی متن از ختودم و
از جهتتان چتته کمکتتی بتته متتن میکننتتد .متتن نتتهتنها از «توحیتتد» مطتتروح در قتترآن ،بلکتته از
همۀ حقیقتهای موجود در متون ادیان بزرگ دنیا معنایابی میکنم .انتظتار متن از ایتن متتون ایتن
است که فضای خالی درونم را بتا معنتا پتر کننتد .بنتابراین ،مراجعتۀ متن بته قترآن مجیتد بترای
نستب» ختودم در ستنت
کمکگرفتن از آن در مسیر معنایابی از یک طرف و شناختن «حستب و ِ
دینی از طرف دیگر است .همان سنتی که با آن بزرگ شدهام.
مراجعۀ من از این باب نیست که هستیشناسی به دست آورم و نباید به من گفته شتود کته اول بیتا
حجیت معرفتشناختی و یا وثاقت تاریخی متن را ثابت کن و سپ به فهم و تفسیر آن بپرداز .من
اگر دربارۀ وحی قرآنی سخنی میگویم ،چنانکه در مقالۀ «قرائت نبوی از جهتان ( )94و (»)91
آوردهام ،میگویم در خود قرآن وحی چگونه معنا شده است و ادعا نمیکنم از نظر فلستفی معنتای
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وحی و یا دلیل حجیت آن چیست .چند ماه قبل پارهای از دوستان به من پیشنهاد کردنتد در یتک
جلسۀ مشترک از عدهای اهل نظر و مطالعته در متورد حجیتت معرفتشتناختی وحتی و وثاقتت
تاریخی قرآن بین من و آقای ملکیان ،که این پرسش را برجسته کردهاند ،مباحثهای صورت بگیرد.
من به آن دوستان پاسخ دادم من ،از کارکردن روی قرآن ،آموزههای هستیشناختی و یتا قتوانین را
دنبال نمیکنم تا نیاز به این باشد که به پرسش حجیت معرفتشناختی وحی یا وثاقت تاریخی متن
پاسخ دهم .صحیح این است که این مباحثه میان آقای ملکیان و فضالی قتم یتا دیگتران صتورت
گیرد که بحثهتای خودشتان را براستاس بهدستتآوردن هستیشناستی و قتوانین از متتن پتیش
میبرند.
ً
منظور از ُپرشدن فضای خالی درونی ،که از آن صحبت کردید ،دقیقا سیستی

این یک تجربه است .روانشناسها افراد را به «درونگرا» و «برونگرا» تقسیم میکنند .آن «معنتای
تام» که اگر یافته شود ،زندگی از آن لبریز میشود در همان درون شتکوفه میزنتد و کتمکتم «تتام»
بودنش را نشان میدهد .گویی ،فضای خالی درون پر میشود و «اطمینان» و «آسودگی» بهمثابتۀ
یک «نعمت» در درون مینشتیند .وقتتی یتک معنتای تتام پیتدا میشتود کته «اهمیتت و ارزر
فینفسه» دارد« ،نامشروط» است و مقدمۀ چیز دیگری نیست ،دیگر در پرتگاه «نیهیلیسم ارزشتی»
قرار ندارم .شکوفا هستم و متحرک .معناهتای تتام «زاد و ولتد» دارنتد و سلستلهوار معنتا تولیتد
میکنند ،گویی درون تو کارگاه تولید معناست! اگر به عرفان خودمان اشاره کنم ،بایتد بگتویم ایتن
«وضعیت درونی» همان است که در مقاالت شمس تبریزی از آن بته «گشتاد درون» تعبیتر شتده
است.
ممکن است نمونههایی از این معناهای تام را برشمریدی

معناهای تام گوناگون است .گاهی معنتای تتامم معنتای ایتن تجربته استت کته «جهتان هتیچ در
هیچ است» .گاهی معنای این تجربه است کته در حضتور «مطلتق» قترار داری و گتاهی معنتای
تجربۀ عشق است ،گاهی معنای آ گاهی کیهانی ناب استت ،گتاهی معنتای تجربتۀ عتدم استت،
گاهی معنای تجربۀ اتحاد با هستی است و ...همۀ اینها تجربههای معنادار تام هستتند .اهمیتت
و ارزر فینفستته دارنتتد و نامشتتروطاند .البتتته ایتتن تجربتتههای معنتتادار گتتذران و ناپایدارنتتد امتتا
ً
وقتی میآیند و میروند ،خاکستر گرمی از آنها بهجا میماند که تقریبا همیشته تنتور درون انستان
ور درون آتتش بیفتروزد.
را گرم نگاه میدارد تتا معنتای تتام دیگتری آشتکار شتود و دوبتاره در تنت ِ
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ایتتن معناهتتا همتتواره انستتان را یتتاد معنتتای معناهتتا میانتتدازد .زیستتتن ،بتتا ایتتن تجربتتهها ،یتتک
«نوسان» است؛ نوسان میان«بودن» و «نبودن» .در این زیستن ،خدا که «معنای معناهتا» استت
یتتک «طیت » استتت کتته از «التته متشتتخص ناانستتانوار» تتتا «الوهیتتت نامتشتتخص بیکتتران»
گسترده است .البته معنای معناها هیچگاه بهصورت تام تجربه نمیشود ،امتا همیشته جهتت ستیر
را ّ
معین میکند.
شما ،در مقاالت پانزدهگانۀ «قرائت نبتوی از جهتان» ،تعبیتر «روایتت» را بته کتار بردهایتد و از احکتام
اجتماعی ت سیاسی قرآن هم قرائتی زمانمند (تفسیر تاریخی) به عمل آوردهایتد .در آن مقتاالت ،پتیش
از هرسیز از فلسفۀ زبانهای جدید استفاده کردهاید .این سیر علمی سگونه آغاز شدی

از مدتها پیش وقتتی پتارهای از آیتات قترآن را میخوانتدم ،چنتین مییتافتم کته گتویی گوینتدۀ
قرآن تجربهای را بازگو میکند .در آیات مربوط به تسبیح موجودات ،ایتن معنتا بیشتتر بترای متن
آشکار میشد و من این یافتن را چند سال پتیش در گفتتوگوی منتشرشتدهای توضتیح دادهام .در
ارتباط با خودم تجربه میکردم که رویارویی با این قبیل آیات مرا ،که در جستوجوی معنا هستم،
یاری میرساند و مرا از درون بارور میسازد .مکرر این رویاروییها این حدس را بترای متن پدیتد
آورد که شاید متن قرآن بیان فهمهایی از معناهایی تام و بتاالخره معنتای معناهتا ،یعنتی خداونتد،
است که برای پیامبر اسالم حاصتل شتده استت .در مقالتۀ «قرائتت نبتوی از جهتان ( ،»)9فهتم
موجود در قرآن را «تجربتۀ هرمنتوتیکی نبتوی» خوانتدم .امتا ستپ  ،کته در ایتن مطلتب تعمتق
بیشتری کردم ،به خود گفتم اگر ما در قرآن با فهم روبهرو میشو یم ،ایتن فهتم موجتود در قترآن از
طریق یک زبان انسانی بر ما آشکار میشود .این تأمالت متن را بته تحقیتق بیشتتر ،در زبانهتای
انسانی ،سوق داد که معناها در چارچوب آنها میآیند .تعمقها برای متن روشتن کترد کته وقتتی
کسی سخنی میگوید یا مینویسد و سخنش معنا میدهد ،درواقتع یتک حادثته استت کته معنتا
میدهد .پ ما اگر سخنها را میفهمیم ،یک فعالیت انسانی را میفهمیم .این قضیه را که دنبتال
کردم دیدم این مطلب در فلستفۀ زبانهتای تجربتی امتروز عتر عریضتی دارد .خیتل عظیمتی
تان انستتانی ظهتتور نتتوعی «فعالیتتت
از فیلستتوفان زبتتان میگوینتتد کتته ستتخنگفتن و ظهتتور زبت ِ
انسانی» است و پیش از هرچیز از منظر انتروپولتوژی بایتد بته آن نگتاه کترد .ایتن نظتر در نقطتۀ
مقابل دیدگاهی قرار میگیرد که میگفت و میگوید زبان انسانی «ابتزاری از پتیش آمتاده» استت
که آدمی از آن استفاده میکند برای القای «معانی ازپیشآماده» به دیگران .اما در نظریههای زبتان
بهمثابۀ فعالیتی انسانی کسی ابزاری را به کار نمیگیرد تا معنایی را افاده کنتد ،بلکته آدمتی بتا تمتام
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وجودر یک فعالیت انجام میدهد و اثری برجای میگذارد و باید دید که این فعالیتت چیستت و
معنای کالم معنای این فعالیت است .این دریهه که باز شد از خودم پرسیدم اگر هرکجا یک پدیدۀ
زبانی وجود دارد آنجا فعالیتی انسانی وجود دارد ،پ در متن قرآن آن فعالیتت انستانی چیستت؟
دنبالکردن این مطلب هم نتیجهار این بود که بگویم قرآن ،بهمثابۀ یک متتن زبتانی ،کتالم نبتوی
پیامبر اسالم است و این متن محصول وحی است و نته ختود وحتی .درحالیکته ،مطتابق اعتقتاد
مشهور ،الفاظ و جمالت قرآن همته از ستوی ختدا بته پیتامبر استالم نتازل شتده استت (فرضتیۀ
«صداهای منظم مخلوق در سامعۀ نبی» در نظر متکلمان و فرضیۀ «صتداهای متمثتل در ستامعۀ
نبی» از نظر فیلسوفان) و این اعتقاد از نظر من قابل قبول نیست .الزمۀ ایتن اعتقتاد آن استت کته
نتوانیم برای فهم و تفسیر متن قرآن چنان متدولوژیای و یا چنان نظریهای در بتاب فهتم و تفستیر
ارائه کنیم که در دانش هرمنوتیک که بر وجود ذهن ،زیستن و مانند اینها مبتنی است مقبول واقتع
شود و نیز منزهبودن خداوند از ذهن و ذهنیات و زیستن در آن مفرو باشد (این مطلتب اساستی
را در مقاالت «قرائت نبوی از جهان» باتفصیل توضیح دادهام) .دغدغۀ متن ایتن استت کته بتدانم
فعالیت انسانی را ،که با پیدایش قرآن اتفاق افتاده ،چگونه و کجا بایتد پیتدا کترد و معنتای آن چته
میتواند باشد؟ این پرسشها به این جهت مطرح شدند که من تحقق زبان انسانی را ،در هر متورد،
تحقق یک فعالیت انسانی میدانم .از سالها پتیش معتقتدم اگتر بختواهیم متتون دینتی را درستت
بفهمیم ،نمیتوانیم بحثهای فلسفۀ زبان جدید را مغفول بگذاریم .اصرار داشتتهام بتر اینکته بایتد
بحثهای جدی فلسفۀ زبان عصر حاضر را ،که نگاه تجربی و انتروپولوژیک دارند ،در مطالعتات
الهیاتی وارد کنیم .گذشتگان ما ،برای فهم و تفسیر این متون ،مبانی زبانی خودشتان را داشتتهاند.
مبانی زبانی آنها یا بهکلی متافیزیکی بوده است (چون عارفان و پارهای از فیلسوفان) و یا زبتان را
یتک ابتتزار بترای القتتای معناهتای از پتتیش متعتین میدانستتتند (چتون فقیهتتان و متکلمتان) .بتتا
جدیگرفتن بحثهای فلسفۀ زبان جدید ،معنتای متتن و زبانشناستی متتن و ماننتد اینهتا هتم
بهصورت جدی مطرح میشود .اگر تو با یک متن زبانی سروکار داری ،باید دربارۀ متن هم نظتری
ً
داشته باشی که اصال متن چیست و ...اینها دانشهایی جدید است که بدون بهرهگیتری از آنهتا
فهم و تفسیر متون دینی ،در این عصر ،برای ما ممکن نیست.
مگر کتاب مقدس ما ،قرآن ،در نظر قدما هم متن نبوده استی

به این معنا که امروز از متن میفهمیم متن نبوده است .متن زبانی پدیدهای است که تاریخ پیتدایش
دارد .در عالم انسانی ،بهوسیلۀ گفتار شفاهی یا کتبی انسانها به وجود میآید .متنهای تاریخستاز
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همیشه یک معنای مرکزی دارند و یک رشته معناهای جزئتی و فرعتی .اگتر بخواهیتد معناهتای
جزئی را بفهمید ،باید از معنای مرکزی ،که در متتن هستت ،حرکتت کنیتد و بتالعک معناهتای
جزئی و فرعی را از معنای مرکزی میتوان بهدرستی به دست آورد .این همان چیزی است که به آن
میگویند «دور هرمنوتیکی» .شما در یک رفتوبرگشت دائم با متن خواهید بتود و اینهتا همته از
این جهت است که متن زبانی نشاندهندۀ عالم انسانی است 1و معناهای متون در عتالم انستانی و
در ذهن انسانها اینگونه شکل میگیرد .ما در قدیم این بحثها را نداشتتهایم .در مباحتث الفتاظ
علم اصول هم فقط از دال و مدلول و احوال و احکام آنها سخن به میان آمتده استت کته گونتهای
سمانتیک است و نه هرمنوتیک جدید .در گذشتته ،ایتن هرمنوتیتک وجتود نداشتت چتون فکتر
میکردند ،بهمحض اینکه انسان با نوشتهای یا گفتتاری مواجته شتود ،معناهتا از طریتق دالهتا در
ذهنش نقش میبندد و فهم چیزی غیر از این نیستت .پت از آنکته کانتت تتأثیر فعالیتت فاهمتۀ
انسانی را در شناخت پدیدههای خارجی نشان داد ،کسانی چون شالیرماخر بته ایتن نکتتۀ بستیار
مهم تفطن یافتند که در فهم متون هم یک رشتهمقدمات غیتر تجربتی پنهتان ولتی ختاص در نتزد
مفسر وجود دارد که در فهم متون نقش مهمی بازی میکنتد .آنهتا فهمیدنتد کته ایتن تنهتا دال و
مدلولها نیستند که فهم را به وجود میآورند فهمنتده ختود در پیتدایش فهتم نقتش مهمتی بتازی
ً
میکند .آ گاهشدن از این واقعیت ،واقعا یک نقطه عط تاریخی در علوم انسانی بود که عاقبت به
پیدایش انواع و اقسام هرمنوتیکها منتهی شد و....
ً
در مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ( »)91گفتهام مجموعۀ مدون قرآن ،که فعال در دسترس ماستت،
گرچه از متنهای متفاوت کوچک و بزرگ تشکیل شده ولی خود یک «متن واحد» شتده استت.
اجزای این «متن واحد» را میتوان به سه بخش تقسیم کترد :بختش اول آیتاتی هستتند کته یتک
«زیستجهان وحیانی» را نشان میدهند که همان زیستتجهان وحیتانی حضترت محمتد(ص)
است .تمام آن دسته از آیات که پدیدارهای طبیعت را «نمودهای خداونتد»« ،کلمتات خداونتد»،
«وحی خداوند»« ،افعال خداوند» و ...میشمرند به این بخش مربوطاند .در ایتن بختش ،فهتم
تفسیری 2پیامبر از جهان طبیعت دیده میشود :تجربهای نبوی و هرمنتوتیکی کته بهوستیلۀ پیتامبر
روایت میشود .من اینها را دلیل این مدعا دانستتهام کته در قترآن از یتک زیستتجهان وحیتانی
صحبت میشود .بخش دوم آیاتی هستند که یک «فهمنامتۀ روایتی» 3از کنشهتا و واکنشهتای
 1نگاه کنید به مقالۀ  92و  94و  91از سلسلهمقاالت «قرائت نبوی از جهان» در سایت شخصی نویسنده.
2 . existentiel
3. narratives verstehen
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خداوند و انسان را شکل دادهاند .این بخش بیش از دوسوم متن قرآنی را دربر گرفته استت .چتون
این فهم روایی آهن ِ اعتراف در برابتر خداونتد و آهنت ِ گتواهی دارد از یتک درگیتری وجتودی
حکایت میکند ،درگیری وجودی پیامبر اسالم .مطالب قرآن هتم در ایتن بختش و هتم در بختش
قبلی «روایت» است و نه ِاخبار از واقع .معنای این سخن ایتن استت کته گوینتدۀ قترآن ،در ایتن
بخش ،نمیخواهد بگوید واقعیات جهان هستی چگونه است ،بلکه از سلستلهای از حتوادث کته
پشت سر هم اتفاق افتادهاند و میافتند و خواهند افتاد خبر میدهد 1.بخش سوم ،آیتات اختالق و
احکام هستند که از همان فهمهای روایی نشئت میگیرند .یک پیامبر راوی اخالق و احکام ّ
معین
میکند 2.نکتۀ بسیار مهم این است که وحی پیامبر اسالم ،که در قرآن از آن سخن میرود ،در متتن
ً
قرآن یک امر مستمر و تقریبا مداوم تلقی شده است نه وحی این آیه یتا آن آیته در ایتن زمتان یتا آن
زمان .یکی از دالیل این مدعا آیهای است که سه بار با عبارت واحد در قترآن تکترار شتده استت:
«قل ِإ َّنما أنا بشر ِمثلکم یوحی ِإليَّ أ َّنما ِإلهکم ِإله و ِاحد» (که 992 :؛ فصلت .)1 :مضمون ایتن
آیه این است که آن وحی ،که به من (پیامبر اسالم) میرسد ،یک حقیقتت بیشتتر نیستت و آن ایتن
است که خدای شما خدای یکتای بیهمتاست ،این حقیقت وحیانی مخصوص ایتن زمتان یتا آن
ً
زمان و این آیه یا آن آیه نیست .ظتاهرا ایتن همتان زیستتجهان وحیتانی استت کته پیتامبر در آن
میزیسته و در آن جهان کنشها و واکنشهای خدا و انسان را روایت میکرده است .آنطتور کته
من از قرآن میفهمم وحی پیامبر اسالم این بوده که خداوند از طریق آیتات تکتوینی ختود را بتر او
آشکار کرده بود و با او سخن میگفت نه اینکه کلمات و جمالتتی را بته زبتان عربتی بتر او وحتی
3
ماتن قرآن پیامبر است نه خداوند.
میکردِ .
نکتۀ مهم دیگر این است که من آیات احکام اجتماعی قترآن را در زمینتۀ آن و زمانمنتد (تتاریخی)
تفسیر کردهام .وقتی پذیرفتهام که هرچه در زبان انستانی ظتاهر میشتود یتک «فعالیتت انستانی»
است ،طبیعی است دنبال این بروم که اگر کسی فعالیتی زبانی میکند چرا این فعالیتت را میکنتد.
ً
مثال با امرونهی هرکسی دو گونه میتوان مواجه شد .یک مواجهه این استت کته معنتای جمتالت
آمرانۀ او چیست و معنای جمالت نهی او چیست .یک مواجهۀ دیگر این است که چترا او امتر یتا
نهی میکند؟ شما بهمحض اینکه گفتید چرا امرونهی میکند درحقیقت میخواهید علتت فعالیتت
زبانی او را بفهمید .رویکردی که علمای علم اصول در باب اوامر و نواهی قرآن دارند این است که
 .1رک :مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ( »)91و مقالۀ «چرا قرآن روایت است» در سایت شخصی نویسنده.
 .2رک :مقاالت  9و  91از سلسلهمقاالت «قرائت نبوی از جهان» در سایت شخصی نویسنده.
 .3رک :مقاالت  91 ،94 ،92 ،93 ،9از «قرائت نبوی از جهان».
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ستمانتیکی الفتاظ
معناهای صیغهها ،امرها و نهیهای قرآن را روشن کنند .آنان ،در داللتهتای
ِ
امر و الفاظ نهی ،فکر میکنند و لوازم آنها را بیان میکننتد (و در آن متوقت میماننتد) .امتا متن
میگویم اگر در قرآن کسی در قلمرو زندگی اجتماعی انسانها امر کرده یا نهی کرده ،بایتد بفهمتیم
چرا امر کرده و چرا نهی کرده و میخواسته به چه هدفی برسد و با کدام جهتگیری اخالقتی ایتن
کار را انجام داده است و با کدام جامعه با کدام ویوگی انسانی ستخن میگفتته استت .متن از ایتن
1
زاویه نگاه میکنم و این تفسیر ،تفسیر در زمینۀ زمان (تفسیر تتاریخی) استت .اگتر از ایتن منظتر
نگاه کنید ،مسئلۀ فهم تفسیری برای شما مطرح میشود که بسیار پتیش از مستئلۀ داللتت الفتاظ
و جمالت است .یعنی دیگر نمیتوانید در این متوق بشوید که معنای صیغۀ امر چیست و معنای
ظتاهر کتالم (آنهته
نهی چیست .باید یک پله جلوتر بروید و تا به اهداف و جهتگیریها برسید.
ِ
ً
اصولیون دائما روی آن تکیه میکنند) بههیچوجه به شما نمیگوید که گویندۀ ایتن کتالم چترا ایتن
کالم را گفته و به چه هدفی میخواسته برسد .شما باید در اینجا تفسیر کنید .تفسیر اگتر بخواهیتد
بکنید که چرا آن حکم را داده ،در آن صورت باید وارد یک میدان تازه بشتوید .آن میتدان تتازه ایتن
است که در حد مقدور هم زندگی شخص آمر را بشناسید و هم زندگی و اوضاع و احوال جامعهای
را که آن شخص در آن زندگی میکرده .باید زمینتههای فرهنگتی و غیتر فرهنگتی را بشناستید .آن
وقت میتوانید بفهمید که او چرا فالن امرونهی را کرده و چه جهتگیریای داشتته و بته چتهچیز
میخواسته برسد (این تفسیر تاریخی است).
شتتما وقتتتی متتتن را در چتتارچوب زمتتان گذاشتتتید و آن را فهتتم تفستتیری کردیتتد و بتته اهتتداف
و جهتگیریهای اخالقی مشخص امر و یا نهیکننده رسیدید ،آن وقت میتوانید آن را الگو قترار
بدهید و بگویید من هم میخواهم همان هدف اخالقی و همان جهتتگیری را تعقیتب کتنم .ایتن
تفسیر ،تفسیر در زمینه و زمانمند است .اما علمای اصتول ،کته از دال و متدلول فراتتر نمیرونتد،
میگویند همیشه معنای مطابقی یا تضمینی یا الزامی صیغۀ امر و یا نهتی ،ایتن یتا آن بتوده و معنتا
عو نمیشود پ حکم هم ابتدی استت 2.آنجتا نشتان دادهام کته ایتن ادعتای فقیهتان مبنتای
علمتتی نتتدارد و احکتتام اجتمتتاعی قتترآن و روایتتات شتتامل جامعتتههای کنتتونی مستتلمانان
نمیشود .حوزههای علمیۀ دینی سراغ فهم تفسیری زمانمند (تاریخی) نمیروند .فقیهان متا فکتر
میکنند اگر راه برای تفسیر زمانمند احکام باز شود ،فقه و تفقه متداول دچار ِاشکال میشتود .ایتن
یک مصلحتاندیشی است که نادرست است و زیانهای فراوان دارد که عمتدهترین آنهتا بستتن
 .2نگاه کنید به یادداشتهای مقالۀ «تنقیح محل نزاع با فقیهان» در سایت شخصی نویسنده.
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راه حرکت به سوی دموکراسی و حقوق بشر است .البته اگر شما از من بپرسید تو چرا سراغ تفسیر
در زمینه و زمانمند میروی ،پاسخ من این است که من انستانی هستتم کته در ایتن عصتر زنتدگی
میکنم و فاصلۀ تاریخی با گذشته برای من آشکار شده است .برای کسی که از این فاصلۀ تتاریخی
آ گاه شده آیات احکام اجتماعی تنها بهصورت تاریخی قابل تفسیر هستند.
ً
آیا شما میگویید که زمینه و زمانه آنقدر تغییر کرده که ارزشهای انسانی در طول متثال هتزار ستال
عوض شده باشدی

آنهه من میگویم این نیست که چون ماهیت انسان تغییر کرده و یا چون همتۀ ارزرهتای انستانی
تغییر کرده پ باید تفسیر زمانمند به عمل آید .طترح مستأله بته ایتن شتکل بتهکلی متدعای مترا
تحری میکند .میگویم من بهعنوان یک انسان این عصر از فاصلۀ تاریخی خود با گذشته آ گتاهم
و ارزرهایی را پذیرفتهام که با برخی از ارزرهتای قترون گذشتته متفتاوت استت و ،بتا ایتن دو
مقدمه ،تفسیر قابل قبول برای من تفسیر در زمینه و زمانمند (تاریخی) است.
بههرحال اگر از گذشته تاکنون متن به برخی تفسیرها بیشتر راه داده باشد تا یک تفسیر خاص .آیا ایتن
خودش داللت نمیکند که بهلحاظ هرمنوتیکی تفسیر غال با متن سازگارتر بوده استی

ً
هر تفسیری که پیتدا میشتود قتبال وجتود نداشتته استت .آن برختی تفستیرها کته شتما بتدآنها
ً
اشاره میکنید ،نبودهاند و شکل گرفتهاند .مثال تفسیر معناشتناختی قترآن ،کته عالمته طباطبتایی
در المیزان و یا ایزوتسو در کتاب خدا و انسدان در قدرآن و کتابهتای دیگترر تعقیتب کترده ،تتا
قرن بیستم وجود نداشته است ولی وقتی پدید آمتده جتای ختود را بتاز کترده استت .آیتا میتتوان
گفتتت ایتتن تفستتیرها تتتا قبتتل از قتترن بیستتتم بتته ایتتن جهتتت پدیتتد نیامدنتتد کتته متتتن قتترآن بتته
رورهای معناشناختی راه نمیداده است؟ در عالم مسیحیت ،لوتر تفستیری از کتتاب مقتدس داد
که بسیار متفاوت از تفسیر کاتولیکی آن بود ولی امروز پروتستانتیسم بخشتی از مستیحیت استت.
1
هرک به ما ِاشکال میکند یا باید منع اخالقی کار مرا نشان دهد یا منع هرمنوتیکی آن را.
اما براساس همین سخنان ،برخی افراد در جرگتۀ روشتنفکران از شتما انتقتاد کردهانتد کته تعر یفهتایی
اینسنینی نسبتی با تعبد نمیتواند داشته باشد.

 1نگاه کنید به مقالۀ «آقای قاضیالقضات اسالم کلیسا ندارد» در سایت شخصی نویسنده.
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ً
اساس دینداری ما مسلمانان «ایمان» است .ایمان در عالم اسالم به گونههای کامال متفاوت معنا
شده است که شرح آن را در کتاب ایمان و آزادی آوردهام و اینجا مجال بیان آنها نیستت .از منظتر
ً
برون دینی و مثال جامعهشناسی دین یا روانشناسی دین هتم در روزگتار متا دیگتر کستی از «ذات
دین» سخن نمیگوید .حاال چطور است که برخی منتقدان روشتنفکر ،کته ختود بته ذات معتقتد
نیستند ،در مقام انتقاد از من دیتن را بتا تعبتد تعریت میکننتد و درواقتع بترای دیتن °ذات ّ
معتین
میکنند .به نظر من دین ذات ندارد .این منتقدان این سخن را نیز که من بارهتا گفتتهام ،کته پیتامبر
اسالم و قرآن در مسیر مطالبۀ تأمین عدالت از انسانها در عصر خود حرکت کردهاند ،بته گونتهای
ً
نادرست میخوانند و گاهی میگویند من مصلحتاندیشی میکنم .من اصال در مقام تقیته و توریته
نیستم ،اما نظر آنها را که میگویند از قرآن جز خشونت به دست نمیآید رد میکنم .پیامبر استالم
(ص) را کسی میدانم که از مسیر «موحدانهزیستن» تخل نکرده و رسالت او هم تبلیغ «توحید»
بوده و از نظر اخالقی نیز در جهت تأمین عدالت در عصر خود حرکتت کترده استت .متن در ایتن
ً
گفتار مصلحتاندیشی نمیکنم و به این گفتار واقعا معتقدم .معنای الگوبودن او برای ما «لکم ِفتي
َّ
ول الل ِه أسوِ حسنة» (احزاب )39 :همین است که ما هم باید در جهت تأمین عتدالت حرکتت
رس ِ
کنیم و ،در تفسیر عدالت و تعیین مصداقهای آن در جامعۀ خود ،ارزرهای پذیرفتهشتدۀ جهتانی
انسان معاصر را بپذیریم .من معتقدم کنارگذاشتن آن بخش از احکام قرآنی یا حدیث که در عصتر
ما با حقوق بشر جهانی ناسازگار است با ایمان متا بته نبتوت پیتامبر استالم هتیچ منافتات نتدارد.
1
پیامبران گرچه پیامبرند ،اما انسانهایی هستند فرزند عصر خود.
آنگونتته دیتتنداری ،کتته شتتما از آن ستتخن میگوییتتد ،نستتبتش بتتا عقالنیتتت سیستتت .دیتتنداری
عقالنی است یا نوعی تجربتاندیشی استی

در برخورد با سنت دین اسالم ،من خودم را در یک مسیر عقالنی «فهمورزانه» مییتابم .ایتن ستیر
عقالنی فهمورزانه (عقالنیت هرمنوتیکی) هم عقالنی است و هم تجربه است .تجربتۀ رویتارویی
با معناهای تام و همدلی با آنها .عقالنیت هرمنوتیکی همیشه پرسپکتیو (منظر) دارد .بحتث ایتن
است که آیا اگر فالن متن را تفسیر میکنی ،درستت تفستیر میکنتی یتا درستت تفستیر نمیکنتی.
درست تفسیرکردن معنایش این است که شما با موازین هرمنوتیکی باید نشان دهی که تفستیر متن
متد دارد و اینکه تفسیر من درست است غیر از این است که تنها تفسیر ممکن است بتر تتو فتر
است که از «منظر» خودت دفاع کنی .من در حتال تعامتل بتا متتون دینتی ستنت دینتی ختودم و
 1نگاه کنید به مقالۀ «مدعای فقیهان مبنای علمی ندارد» در سایت شخصی نویسنده.
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سنتهای دینی بزرگ دیگر برای معنایابی هستم .من در این گونه بررستیکردنها از ستنت دینتی،
که بهصورت مکتوبات در برابر ماست ،معنایابی میکنم .در این تعامل ،فهمتی اتفتاق میافتتد کته
برای دیگران هم میتوانم آن را بیان کنم که چگونه اتفاق افتاده است و از آنها دفاع کنم .این کارها
ِخردورزی (عقالنیت) هرمنوتیکی است.
گفتید دغدغۀ شما دوری از نیهیلیسم ارزشی است .همانطور که روشنفکران مسیحی ،مثل تیلتیش
و بولتمان ،به دنبال الهیات جدید رفتند برای اینکه معنایی به زندگی ببخشند .آیا شما هم میخواهیتد
به زندگی معنا ببخشیدی

اگتتر بپرستتید کتته چتترا بتته آن تجربتتههای معنتتادار ترتیتتب اثتتر متتیدهم و چتترا بتته ایتتن کارهتتای
علمی هرمنوتیکی در ارتباط با متن دینی ادامه میدهم ،عالوهبر آنهته شتما گفتیتد ،میگتویم متن
در یک سنت دینی اسالمی بزرگ شدهام .گفتمتان ایتن ستنت دینتی بته نتوعی در تتاروپود آدمتی
مثل من رسوخ داشته است .من ،بتهعنوان کستی کته بتا رویکترد معنایتابی بتا همتهچیز ستروکار
دارد ،نمیتوانم نسبت به سنت دینیام بیتفاوت باشم .اگر فهمی از ستنت دینتی ختود پیتدا نکتنم،
مثل کسی خواهم بود که فهمی از پتدرومادرر پیتدا نمیکنتد .و ایتن کتار بترای متن غیتر قابتل
تحمل است .من ستنت دینتی ختودم را بازاندیشتی انتقتادی متیکنم ،امتا نمیختواهم آن را کنتار
بگذارم .هیچک دلیل قانعکنندهای اقامه نکرده که چرا متن بایتد ستنت استالمی را بتهکلی کنتار
بگذارم و در آن بازاندیشی نکنم و کوششهای فلسفی و الهیاتی خود را از صفر شروع کنم.
پس متون دینی برای شما تبدیل به موضوع تحقیق شده استی

بلتتته ،موضتتتوع تحقیتتتق استتتت .امتتتا تحقیقتتتی کتتته نتتتتایج آن بتتته متتتن معنتتتا میدهتتتد و بتتته
دغدغههای اگزیستانسیالم پاسخ میرساند .من با معناهای تتام ،کته از متتون دینتی استالم دریافتت
میشتتود ،همتتدلی متتیکنم .نمیگتتویم چتتون گفتهانتتد «ال ت ب استتت» پ ت «ال ت ب استتت».
همدلیکردن با معناهای اگزیستانسیال بهکلی مطلب دیگتری استت .بته نظتر متن ،رستالت اصتلی
متون درجه اول اسالم این نیست که بگویند «ال ب است» و مانند این تا من آن را بپذیرم یتا نپتذیرم.
این متون معنا میپراکنند و کار مسلمان همدلیکردن با آن معناهاست و ایمان من همین استت کته
مرا طالب بیقرار معنای معناها میسازد.
تفاوت شما با هنرمندی که معنای زندگیاش را در درون خودش از نقاشی پیدا میکند مثل ونگوگ و
یا یک موسیقیدان سیستی
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من اصراری به فرقگذاشتن ندارم .تجربۀ من این است که انگار من یک رودخانۀ جتاری هستتم و
کتان خیتر و برکتت و
در این رودخانه مدام آب جریان دارد .اما آبها از جتایی میآیتد کته گتویی ِ
رحمت است .و یا انگار من چون آدمی هستم که مدام جلوی چشمش روشتن میشتود تتا او گتام
بردارد .این وضعیت به من امید میدهد .امید میدهد که راه تو بسته نخواهد شد .داستان متن ایتن
است .این وضعیتها گاهی با نوعی تجربۀ روشنایی درونی و رستگاری همراه میشود .اگتر یتک
هنرمند شبیه همینها را بگوید من هیچ فرقی با او نخواهم داشت.
آیا شما یک پروژه تعقی میکنیدی

ً
دقیقا چیزی که من با آن مخال هستم این است که اینگونه زیستن را پروژه بنامند ،چه پروژهای؟
برخی دوستان چند تا اسم را ردی میکنند و اسم من را هتم در آن ردیت میگذارنتد و میگوینتد
اینها یک پروژه تعقیب میکنند و اسم این پروژه هم روشنفکری دینی است .من سالهاستت کته
خود را نه روشنفکر دینی در مصطلح امروز جامعه متیدانم و نته نوانتدیش دینتی و نته پتروژهای را
تعقیب میکنم .من دغدغههایی دارم که آنها را تعقیب میکنم و ،در همتین گفتتوگو ،شتمهای از
آنها را برای شما بیان کردم .این دغدغهها از موضع روشنفکری یا نواندیشی سر برنیتاورده استت.
اینها دغدغههای وجودی یک انسان حساس است که در جستوجوی معناست .ممکن استت
ایتن انستتان °روشتتنفکر هتتم باشتتد .دغدغتتههای متتن فلستتفی و الهیتتاتی استتت ،چتتون کتتار متتن
جستوجوی «معنای معناها» است که برای من «خداوند» است .درواقع دغدغۀ متن فهمیتدن
مسئلۀ «خدا» است .شاید متن یتک الهیتات تفهمتی را دنبتال متیکنم .متن ختود ایتن ستیرم را
«معناگرایی دینی» میدانم و به قول حافظ« :من چنینم که نمودم ،دگر ایشان دانند».
به نظر شما ،تالشهایی که در دهههای اخیر روشنفکران دینی یا نواندیشان دینی انجتام دادهانتد موفتق
بوده استی برخی منتقدان غیر دینی معتقدنتد کته ایتن تالشهتا نتاموفق بتوده .برختی هتم از جبهتۀ
دروندینی انتقاد دارند که این تالشها دینداری مؤمنان را تضعیف کرده است .نظر شما سیستی

کوشتتشهای ف تراوان آن طی ت از صتتاحبنظران ،کتته در جامعتتۀ متتا بتته روشتتنفکران و نواندیشتتان
دینی معروف شدهاند ،از آغاز تاکنون پیش از انقتالب و پت از انقتالب (چته ختود ایتن عنتوان را
ً
بپذیرند و چه چون من نپذیرند) به نظر من کامال موفق بتوده استت .ایتن افتراد موفتق شتدهاند در
گفتمان دینی جدیدی راه بیندازند که از خردورزی جدید بهتره میجویتد
کنار گفتمان دینی سنتی،
ِ
حرمت انسان» دعوت میکند .این گفتمان هماکنتون بهصتورت متؤثر در محافتل حتوزوی
و به « ِ
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و غیر حوزوی دینی ما حضور دارد ،ذهن هزاران انستان متتدین بتا پرستشهای جتدی ،کته ایتن
افراد مطرح کردهاند ،مشغول شده است .در دهههای اخیر ،کتابها و مقتاالت فتراوان در ارتبتاط
با مسائل و موضوعات فهم و تفسیر متون دینی ،اسالم ،سازگاری یا ناسازگاری آن با حقوق بشر و
دموکراسی و مانند اینها در کشور ما منتشر شده که از آثار کوششهای آنان استت .آن افتراد مگتر
غیر از این را میخواستهاند .این مقصود تتا حتدود زیتادی بته دستت آمتده استت .آنهتا بتا تحمتل
هزینههایی سنگین سدهایی را شکستهاند و سخنانی گفتهانتد کته روزی ابتراز آن غیتر ممکتن بتود و
جمهوری اسالمی ایران هم باالخره آنان را تحمل کرده است .گرچه اوضاع و احوال سیاسی آنهتا
را زیر فشار گذاشته است .مناسب میبینم در همینجا ختاطرۀ کوتتاهی را نقتل کتنم .چنتد ستال
پیش ،در مناسبت بزرگداشت مرحوم حامد ابوزید در مرکز فرهنگی شهر ِاسن در آلمتان ،نشستتی
برگزار شد که حدود چهل نفر از عالقهمندان به روشنفکری دینی در جهان اسالم در آنجتا حضتور
داشتند از جمله همسر آقای ابوزید .از ایران ،آقای سرور و من هم آنجا حضور داشتتیم .یکتی از
استادان دانشگاه بن در ضمن سخنانش گفت گرفتاریهایی که برای حامد ابوزید به وجود آوردنتد
و ازجمله اینکه با طالق اجباری همستر او را از او جتدا کردنتد نتیجتۀ شتریعت استالم بتود و بته
شریعت تاخت .من در آنجا به سخن ایشان حاشیهای زدم و گفتم که آقای پروفسور ویلد ،1مسأله
موقوف به این است که شریعت چگونه تفسیر شود و آن تفسیر تحمل شود یا نشود .ما دو نفتر کته
اینجا از ایران هستیم و اینجا نشستهایم در کشورمان مطالبی گفتهایم و منتشر کردهایم که همانقتدر
غیر متعارف است که مطالب آقای ابوزید .ولی همهنان همسران هر دو نفتر متا در خانتههای متا
حضور دارند و مبتال به طالق اجباری نشدهاند! درست است کته متا ستخنان علمتی سنتشتکن
گفتهایم ،ولی جمهوری اسالمی ایران ما را تحمل کردهاست .پ مسأله به تفسیر جدید شریعت و
تحمل آن از سوی حکومتها هم برمیگردد.
باری ،بته پرستش شتما بتازگردم .چنانکته گفتتم طراحتان افکتار و اندیشتههای نتوین در ایتران
ً
فکتتری
در کوشتتشهای علمتتی ختتود اصتتال شکستتت نخوردهانتتد و بستتیاری از معضتتالت
ِ
دینداری مداراجویانه و سازگار با حقوق بشر را حل کردهانتد .بعضتی از دوستتان میگوینتد ایتن
جریان به پرستشهای افترادی کته در جستتوجوی حقیقتت هستتند پاستخ نمیدهتد و ایتن را
ناموفقیت به حساب میآورند .باید عر کنم الاقتل از نظتر متن ،آن افتراد هرگتز در ایتن صتدد
نبودهاند که به پرسش «حقیقت چیست» پاسخ دهند .این پرستش را از انستانهای دیگتری بایتد
1. Wild
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حرمتت انستانی و بهرهگیتری
پرسید .آن افراد در یک جامعۀ دینی میزیستهاند و درصتدد تترویج
ِ
متدینان از خردورزی جدید و همراهشدن آنها با حقوق بشتر و دموکراستی وعتدالت اجتمتاعی و
مانند اینها بودهاند و در این کار تا حدود زیادی موفق شدهاند .ایتن کارهتا ،بترخالف آنهته گفتته
میشود ،بیرونکشیدن دموکراسی و حقوق بشر از قرآن نیست .این کارها واردکتردن حقتوق بشتر
و دموکراسی در زیستجهان مسلمانان است.آیندۀ جامعۀ ما نشتان خواهتد داد کته بتذرهایی کته
1
آن افراد در فرهن دینی جامعه پاشیدهاند حامل چه میوههایی بوده است.

 .1نگاه کنید به مقالۀ «آقای قاضیالقضات اسالم کلیسا ندارد» در همین کتاب.
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نبوت محمدی و هویت مسلماین

1

متن زیر مکتوب شدۀ یک گفتگو استت میتان بتین مجتهتد شبستتری و جمعتی از عالقمنتدان بته
مباحث طرح شده توس ایشان .به نظر می رسد کته بهتترین عنتوان بترای ایتن گفتگتو را متی تتوان
نبوت محمدی و ش
« ش
هویت مسلمانی» نامید که بدین وسیله در دو بخش در اختیار مخاطبتان قترار متی
گیرد.

در یکی از درسگفتارهایتان ت خدا راز جهان ت درباره این جملته نیچته کته گفتته« :ختدا مترده
است» گفتهاید موقعی که نیچه این حرف را در اروپا زد در غرب خدا مترده بتود و منظتورش
هم از مردن خدا این بود که امکان ارتباط با خدای متعال به حد اعالی ضتعف رستیده بتود و
کلمه «خدا» دیگر برای انسانها هیچ الهام نمیبخشتید ،گرسته عقیتده اش ایتن بتود کته متا
انسانها او را کشتیم .میخواستم بپرسم آیا این وضع در جامعه ما هم اتفاق افتتاده استت یتا
خیری و اینکه سه سیز باعث میشود نام این سرمایه معنوی ،دیگر معنا بخش نباشدی
من مختصری در این باره توضیح میدهم؛ نیهه از فیلسوفان قترن نتوزدهم آلمتان استت او گفتته کته
«خدا مرده است» .خالصه حرفش این بوده که دیگر انسان ها نمیتواننتد تجربتهای بتا ختدا داشتته
باشند ،دیگر خدا از دسترس انسانها بیرون رفته است .نمیتوانند دیگر نیایش بکنند و با ختدا حترف
بزنند این توانایی دیگر در دست انسانها نیست و نمیتوانند که اعتقاد به خدا داشته باشند ،نمیتواننتد
 .1تاریخ انتشار اینترنتی 1 :مهر .1199
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بحث فلسفی درباره خدا بکنند خالصه مسأله خدا دیگر از دسترس انسان ها بیرون رفتته استت و آن
اعتقاد به خدا که یک وقتی سراسر اروپا را فرا گرفته بود و اکثریت قریب به اتفاق متردم اروپتا گتویی
ختدا را حاضتر میدیدنتتد ،نتاظر میدیدنتد و از او میترستتیدند ،بته او امیتد میبستتتند ،بته او توکتتل
میکردند .اینها دیگر از عالم روح و روان انسان بیرون رفته است.
نیهه از این وضعیت تعبیر کرده است که «خدا مرده است» .و دیگر هیچ منشأ آثار نیستت و بعتد هتم
اضافه کرده است که ما خود او را کشتیم یعنی بعد از عصر روشنگری با تکیه بر عقل خود بنیاد انسان
و اینکه انسان را آوردیم در محوریت و گفتیم همه چیز از انسان شروع میشود ،این انستان استت کته
باید بفهمد ،این انسان است که تکلی خودر را باید روشن کند و معنا ندارد از جای دیگتری بترای
انسان تکلی روشن بشود و امثال این فکر ها و اعمال مترتب بته آنهتا ،متا از ایتن طریتق ختدا را از
صحنه بیرون رانده ایم (کشتهایم).
ً
این حرفی بود که نیهه زد خیلی هم تأثیر داشت .اوال او خودر فیلسوف بستیار زبردستتی بتود ،دوم
اینکه خیلی بلیغ و فصیح مینوشت ،معجزه آسا به خصوص آن تکه هایی از کتتاب هتایش کته در آن
ً
این قطعات را نوشته آنقدر اینها را زیبا نوشته که واقعا آدم هروقت آنها را میخواند تحت تتأثیر قترار
میگیرد ،خیلی زیبا و بلیغ نوشته است .خب آن داستان این است.
اما وضعیت در ایران و در کشورهای استالمی در حتال حاضتر اینطتور نیستت .اکثریتت متردم فکتر
میکنند از خدا شناختی دارند و بر اساس همان شناختی که از خدا دارند بتا او حترف میزننتد ،دعتا
میکنند ،عبادت بجا میآورند ،توکل میکنند ،امید میبندند .یعنی در ذهن هتای اکثریتت متردم ایتن
خدا در دسترس است به اصطالح ،با او هنوز ارتباط برقرار میکنند اکثریت .پ بترای ایتن اکثریتت
خدا به آن معنا که نیهه میگفت از دسترس بیرون نرفته است و نمرده است .ایتن یتک روان شناستی
است که من عر میکنم نه اینکه آیا ایتن عقیتده بته ختدا حتق استت یتا حتق نیستت؟ در آن بتاره
نمیخواهم اینجا بحث کنم.
شما در آثارتان هر جا میخواهید بحث هستتی شناستانه بشتود راجتع بته مکتانیزم وحتی و
ً
ً
درباره سرشت وحی سخن گفته شود عالما عامدا میگویید که من نمیختواهم در ایتن بتاره
حرف بزنم و من میخواهم بحث راجع به فهم متون دینی بکنم .من از نظتر هرمنتوتیکی دارم
حرف متیزنم ،حتاال اینکته از لحتاظ وجتود شناستانه قصته از سته قترار استت در آن ورود
نمیکنم .البته در شماره هشتم قرائت نبوی هست که میفرمایید اگر سه متن بتا آن نظتر کته
آقای سروش دارند (که در اواخر نظر ایشان عوض شده است) مختالفتی هتم نتدارم ولتی بهتر
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حال راجع به آن موضعی هم نمیگیرید .ستؤال متن در واقتع ایتن هستت کته شتما بهرحتال
هرمنوتیکی هم که بحث میکنید باالخره یکی از پیش فرض هتای مهمتی کته تتوی فرآینتد
فهم برای ما خیلی مهم است پیش فرض هتای هستتی شناستانه استت ،اینکته بتاالخره متن
میخواهم بدانم که این رابطه پیغمبر با آن امر قدسی به سه معنا استتی سرشتت اش سگونته
هستی دکتر سروش بحث راجع به سرشتش میکند ،دیگتری راجتع بته مکتانیزمش حترف
میزند باالخره پیغمبر دارد با خودش حرف میزندی یا با یک امتری بیترون از ختودش حترف
میزندی و باالخره هر کدام از این مواضعی کته متا بختواهیم بگیتریم یتک مواضتع معرفتت
شناسانه و البته هرمنوتیکی دارد ت سؤال این است که با مغفتول نهتادن و نپترداختن بته ایتن
مسأله این پرسش برای من خواننده بوجود میآید کته ایتن تجربیتات پیامبرانته از سته حیتث
پیامبرانه استی من میتوانم آدم های معنوی زیتادی را شتاهد بیتاورم .میختواهم ببیتنم در
منظومه فکری شما باالخره سه مالکی میشود ارائه داد که با آن بگوییم ایتن تجربته پیتامبر
است از آن حیث که پیامبرانه است .من فکر میکنم این ستؤال ابهتامش و بتی پاستخی اش
شاید از آن جهت نشأت بگیرد که آن مواضع هستی شناسانه شما یا روشن نیست یتا ا هتار
نظر نفرمودید.
این سؤال بسیار خوبی است ،بسیار کلیدی است در ارتباط با بحثهای بنده.
جان کالم شما در همین تعبیر اخیرتان است که از چه حیث تجربته پیامبرانته استت؟ اگتر کستی وارد
نشود در مکانیزم وحی چگونه میتواند بگوید که این تجربه پیامبرانه است و شما میگویید معتقدم که
تجربه پیامبرانه است؟
ببینید کسانی که درباره پیامبری صحبت میکنند که پیامبر کیست و چه کستی استت؟ دو گونته ورود
میکنند .یک گونه این است که از مقدمات متافیزیکی شروع میکنند تا میرسند به مسأله پیامبری.
یک :خدا هست.
دو :خدا وحی کرده است.
سه :پیامبر کسی است که وحی خدا را دریافت میکند.
چهار :این کتاب هم که جلو ما هست وحیی است که حضرت محمد از خدا دریافت کرده است.
پنج :پ او پیامبر است
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در این حرکت کردن ،کسانی که ادعا میکنند که پیامبر کسی است کته وحتی ختدا را دریافتت کترده
ً
قطعا ناچار هستند از وحی یک معنای هستی شناسانه بدهند بگویند وحتی ایتن استت کته متن دارم
تعری میکنم و بعد بگویند این شخص چون وحی را به این معنا که متن توضتیح متیدهم دریافتت
ً
کرده پیامبر است من اصال اینجوری حرکت نمیکنم ،دلیل اینکه اینجوری حرکت نمیکنم ایتن استت
که آن مقدمات که حضرات میچینند ،اشکالهای فلستفی دارد و اینجتا جتای ایتن نیستت کته متن
بخواهم دانه دانه بگویم که آن مقدمات چه اشکال های فلسفی دارد .این اشتکال هتا در کتتاب هتای
فلسفه دین و کالم بیان شده است.
من از جایی دیگر حرکت میکنم و به تجربه پیامبرانه به گونهای دیگر نزدیتک میشتوم :متن از منظتر
انسان شناسی و دین شناسی وارد میشوم و انسان ها را دسته بنتدی متیکنم :یتک دستته هنرمنتدان
هستند.یک دسته دانشمندان هستند.یک دسته فیلسوفان هستند.و دستههای دیگتر … یتک دستته
هم آن طور که تاریخ بشر نشان میدهد پیامبران هستند ،یعنی دسته خاصی از انسان ها در طول تتاریخ
ظهور کرده اند و گفتهاند ما «نبی» هستیم.
نبی نامیده شدن اینها بر اساس ادعا هایی است که خود آنها کرده اند ،آنها ادعاهایی کرده اند و بتر
اساس آنها خودشان را نبی نامیده اند نه اینکه ما آنهتا را نبتی مینتامیم ،خودشتان خودشتان را نبتی
نامیده اند نبوت از ماده نبأ است (= خبر) ،و نبی کسی است که بنا به دعتوی ختودر از ختدا بتاخبر
شده است.
تجربه نبوی تجربه باخبر شدن از خدا است و این همان چیزی است که غالبا در اظهارات خود آنهتا
هست گاهی هم گفته اند خدا با ما حرف میزند و با خبر شدنشان از این طریق استت .تجربته نبتوی
یعنی اینکه کسی دعوی میکند که من این تجربه را دارم .خوب ما همین مدعا را بایتد دنبتال کنتیم تتا
ببینیم به کجا میرسیم نه چیزی دیگر را .یعنی از پایین باید برویم به بتاال ،نته اینکته از بتاال بیتاییم بته
پایین.چون من اینجوری فکر میکنم نگاه میکنم به آن آدم مدعی نبوت که چته میگویتد و نته اینکته
قطع نظر از اظهارات او خودم مقدمات متافیز یکی بهینم تا به نتیجه برسم.
حاال پرسش من این است که نبی اسالم که قرآن مجید از او باقی مانده با خبر شتدن ختود از ختدا را
چه جوری معنی کرده است؟ در قرآن میبینیم که معنای ایتن بتا خبتر شتدن از ختدا ایتن استت کته
حضرت محمد میگوید موجودات را آیات خدا میبیند و افعال خدا میبیند .مثال میگوید خداستت
که گیاه را میرویاند ،خداست که جنین را میآفریند ،خداست که باد هتا را میفرستتد ایتن خداستت
که شما را میبخشد ،خداست که به شما نعمت میدهد ،خداستت کته آستمان و زمتین را در اختیتار
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شما گذاشته ،خداست که به شما حیات میبخشد و شما را میمیراند و ستپ مبعتوث میکنتد و…
این ها یعنی چه؟ یعنی اینکه من با خبر شدهام که خدا دارد این کارها را میکند .این است از نظتر متن
تجربه نبوی محمد (ص) من همین را دنبال میکنم که نشانه های خدا را دیتدن یعنتی چته؟ از افعتال
خدا با خبر شدن یعنی چه؟ مجموع اینها همان تجربه های نبوی حضرت محمد است.
عارف دعوی با خبر شدن از خدا را آنگونه که در قرآن ادعا شده ندارد ،دعوی کش دارد این دو تا بتا
هم متفاوت است ،عارف میگوید روشتن میشتود بترای متن و متثال متیبینم ،آنهته را کته دیگتران
نمیبینند
ً
در مورد پیامبر هم ما این لغت کشف را داریم یعنی مثال کشف محمدی…
اینها را دیگران اضافه کرده اند ،در قرآن اینها را نداریم ،عرفتا نبتوت را یتک چیتز دیگتر کترده انتد.
فیلسوفان هم یک چیز دیگر کرده اند ،حضرت محمد خودر چه گفته است؟ آنهه که ما بته ختود او
میتوانیم نسبت بدهیم قرآن است و در قرآن کش مطرح نیست ،ارتقتاء وجتودی ،اتصتال بتا عقتل
فعال و شبیه این حرفها مطرح نیست .آنجا این ادعا وجود دارد که آیات و افعال ختدا چنتین و چنتان
است .خدا چنان کرده و چنین میکند و چنان خواهد کرد .در قرآن از افعتال ختدا روایتت میشتود،
چیزی کش نمیشود.
کشف و با خبر شدن خیلی نزدیک است ،کشف کرده یعنی با خبر شده.
ً
نه! این طور نیست .واژه ها را باید دقیق رویش فکر کرد ،خبردار شدن کتامال غیتر از کشت استت،
شما در کجاها میگویید که با خبر شدم؟ ما در تعبیرات… خودمان هم داریم ،برای شما خبتر میآیتد
ً
که با خبر میشو ید و آنجا نمیگویید کش کردم ،ابدا
رسول را سگونه معنا میکنیدی
رسول بودن تجربهای است که گاهی بته آن شخصتی کته از ختدا بتا خبتر شتده دستت میدهتد ،او
احساس رسالت میکند ،رسول آن کسی است که تجربه میکند که باید بگوید ،حرف بزنتد ،دعتوت
کند و وضعیت موجود را تغییر دهد.
شما فرمودید ادعای نبی با خبر شدن است و اآلن فرمودید که با خبرشدن یعنی اینکه ختدا بتا
نبی صحبت میکند ،خود اینکه خدا با نبی صحبت میکند یکی از این تبینهایی است کته
ارائه شده برای مکانیزم وحی ،یعنی انگار که متا ایتن را قائتل شتدیم بته یکتی از ایتن پتیش
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فرضها یا به هر حال قبول کردیم و اینکه من وارد نمیشوم بته ایتن سرخته مکتانیزم هتا و یتا
نگرشها به وحی یعنی سهی انگار یک ورودی بوده است قبتل ازاینکته شتما میگوییتد متن
وارد نمیشومی
نه! ببینید ،به آن معنا من وارد نمیشوم ،اینجوری وارد نمیشوم که ادعا کنم او باخبر شده و این بتاخبر
شدن چیست؟ من خودم که با خبر نمیشوم ،یک کسی به من میگوید که باخبر میشوم ،متن حتاال
باید از خود او بپرسم که چه میگوید در معنای این باخبر شدن .اینجا دو دسته میشتوند افتراد ،یتک
دسته آنهایی هستند که اظهارات مدعی را ول میکنند و خودشان دلیل اقامه میکنند و میگویند کته
او حتما باخبر شده و این با خبر شدن یعنی چه و برایش معنا درست میکنند ،این درست نیست .اگر
طرف میگوید با خبر میشوم باید حرفهای خودر را دنبتال کنتیم و از ختودر بپرستیم کته تتو کته
میگویی باخبر میشوی یعنی چه؟ تو را چه میشود که میگوئی باخبر میشوم؟ این کار را نمیکننتد،
اشکال همینجاست.
شما اینجوری که میگویید کشف استی
نه نه کش نیست ،اگر شما چیزی را نشانه و فعل یک فاعل ببینید آنرا کش نمیکنیتد ،شتما داریتد
راه میروید در وسط اتوبان یک تابلو هست که میگوید صد متتر آن طرفتتر پرتگتاه استت ،آن نشتانه
است و کش در آنجا نیست ،شما وقتی این تابلو را میبینید از نشانه به صاحب نشانه میرویتد ،ایتن
را کش نمیشود گفت.اینجا مسائل نشانه شناسی ،سمبل شناسی و هرمنوتیک وارد میشود این ها
مربوط به کش نیست
این نشانهها که پیامبر آنها را دریافته آیا این نشانهها در عالم وجتود دارد کته پیامبرتوانستته
این نشانهها را ببیند و آیا عالوه بر این نشانههای عام ،یک گفتگتوی اختصاصتی پیتامبر بتا
خداوند هم وجود داشته که تجربه نبوی محض او بتوده استتی یعنتی عتالوه بتر ایتن فهتم و
تفسیر نشانهها یک گفتگویی بین پیامبر و خدا هم اتفاق افتاده استی
ببینید ،مسأله این نیست که نشانههای عام در عالم هست و پیامبر این نشانههارا میبیند ،مستأله ایتن
است که او موجودات را نشانه میبیند ،مساله این است که او موجودات را افعال خدا تجربه میکنتد.
من و شما وقتی خورشید را میبینیم ،فقتط طلتوع و غتروب یتک کتره متیبینیم و از لحتاظ علمتی
میگوییم خورشید کرهای هست که مثال فالن قدر حرارت دارد و فتالن گونته حرکتت و… امتا نبتی
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اینجوری نمیبیند خورشید را ،نگاه او علمی و یا عتادی نیستت ،او خورشتید را نشتانه و فعتل ختدا
میبیند اما من نشانه و فعل خدا نمیبینم ،دیگران نشانه و فعل خدا نمیبینند ،انکار دیگران کته نبتوت
او را نمیپذیرفتند درست در همین جا بود ،او میگفت من اینها را نشانه ها و افعال خدای یکتا و بتی
همتا میبینم و تجربه می کنم و آنها میگفتند نه خیتر اینطتور نیستت و دروغ متی گتویی ،تتو چنتان
نمیبینی پ تو نبی نیستی در واقع آنها نبوت او راتکذیب میکردند.
ً
دقیقا همین است مطلب ،او میگفت همۀ امور را خدا میچرخاند و دیگران میگفتند نهخیر متا یتک
چنین چیزی تجربه نمیکنیم.
پ نبی اسالم کسی بود که این دید تجربی را داشت .در قرائت نبوی از جهان هم آورده ام که درواقتع
او همه موجودات را افعال خدا میبیند ،پ نشانه میبیند نه به معنای ایستای کلمه ،نشانه میبیند بته
معنای پو یا یعنی از بابت اینکه فعل است نشانه آن فاعل است ،یعنی درآمدن خورشید را یتک حادثته
الهی تجربه میکند ،ما خورشید را یک جرم و او یک حادثه و پدیدار الهی میبیند.
ما باید مورد به مورد حرکت کنیم ،یکی از اشکاالتی که وجود دارد این است که وقتتی میخواهنتد در
باره نبوت صحبت کنند مثل اینکه میخواهنتد تکلیت همته انبیتاء روی زمتین را معتین کننتد و ایتن
نمیشود ،این نوع گنده گوییها و کلی گوییها درست نیستت .تکلیت متدعای هتر نبتی را بایتد بتا
استیضاح از خود او روشن کرد و به موارد دیگر نباید تعمتیم داد .نبوتهتا بستیار گونتاگون استت .در
قرآن مجید چندین هزار بار کلمه الله آمده است (البته بتا تحتوالت معنتایی اللته در دوران رستالت آن
حضرت).
همه جای قرآن گفته میشود الله چنین کرد و الله چنان کرد ،الله چنین میکند و اللته چنتان خواهتد
ً
کرد .اصال نبوت محمدی این است که او در هر لحظه و در هر حادثته ،چته در حتوادث اجتمتاعی و
چه در حوادث طبیعی ،همه جا دست خدا و فعل خدا را میبیند و اظهار میکند و دعوت میکند کته
انسان ها خود را با افعال خدا هماهن کنند و در همان راه بیفتند که خدا در آن راه است (سبیل اللته)
تا رستگار شوند و از پای نمینشیند .او میگوید همۀتان در حد توانایی تتان خداگونته و ختدا صتفت
شوید ،بر اثر حرکت کردن با حرکتهای الله .این است نبوت نبی اسالم ،نه اینکه کسی آنجتا نشستته و
از یک جایی دارد پیام میآید و او هم این پیامها را به دیگران منتقل میکند ،ایتن متدعا در حرفهتای
خود او (قرآن) دلیلی ندارد .حضرت محمد وقتی از وحی به خودر تعبیر میکند در قرآن ،اینطتوری
ّ
ّ
واحد» (که 110 ،؛ فصتلت ،)5 ،ظتاهرا
میگوید « :قل ِإنما أنا بشر ِمثلکم یوحی إلی أنما إلهکم ِإله ِ
در دو آیه این تعبیر آمده است ،من بشری هستم مثل شما ،ولی به من وحی میشود ،اینجا تعبیر وحی
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ّ
واحد» (معبود شما فقتط
بکار برده شده است ،اما چه چیز به او وحی میشود؟ اینکه « أنما إلهکم ِإله ِ
آن «یگانه و بی همتا» است) ،این معنایش این نیست که هزار بار با الفاظ به من میگویند کته معبتود
تو آن یگانه و بی همتا است ،این حرف معنایش این است که وحی من یک وحی بیشتتر نیستت و آن
واحتد ،یعنتی متن تمتام زنتدگیم همتین استت متن در «زیستت جهتان
وحی این است که إلهکم ِإله ِ
وحیانی» ام و در این حال هستم که به هر جتا نگتاه متیکنم ،بته قتول عرفتا او را متیبینم ،کتار او را
میبینم ،بوی او به مشامم میرسد و… حتی وقتی جن است ،میگوید مالئکه آمدند شما را کمک
کردند ،وقتی سختی میشود میگوید خدا برای شما گشایش خواهد کرد ،مریض میشود ،میگویتد
او مرا سالم میکند و … شما هیچ بعدی از ابعاد زندگانی انسانی را در قرآن پیدا نمیکنیتد کته پیتامبر،
خدا را آنجا وارد نکرده باشد ،از نف کشیدن بگیرید تا غذا خوردنمان ز یستن تتا مردنمتان «قتل ِإ ّن
ّ
مات ِیلل ِه ر ِّب العال ِمین» (انعام ،)152 ،نمازم ،آیینم ،زیستنم ،متردنم همته
التی و نس ِکی و محیای و م ِ
ص ِ
از سوی خدا و برای خدا است.امیدوارم به سوال شما پاسخ داده باشم.
به نظر میرسد روایت توحید گونه پیامبر از هستی که تا حاال در فرمایشات شتما بتوده ،تنهتا
اصل توحید در اسالم را ثابت نگه متیدارد و اصتول و فتروع دیگتر را بته حاشتیه میرانتد و
همچنین جنبه هویت بخش اسالم را که فقه متکفل آن است به کلی از میان میبرد ،بتا ایتن
وصف وجه تمایز دین اسالم هم با ادیان دیگر و هم با معنویتهای غیر دینی دیگر کته فتارغ از
تشریع اند سیستی
از نظر من همانطور که در مقاالت قرائت نبوی از جهان هم آمده توحید نظری و عملی مستأله اصتلی
و اساسی اسالم است و مراد از توحید همان است که در اینجا توضیح دادم که گفتتم پیتامبر همته جتا
دست خدا را دیده همه جا خدا را فعال میدیده و در مقام عمل موحدانه زیسته است و انسانها را بته
موحدانه زیستن دعوت کرده است .هر مسلمانی چقدر میتواند به این افق نزدیک شتود و ایتن طتور
ببیند و اینطور زندگی کند ،آن مسأله دیگری است .مسلمانی مراتب دارد ،به اصطالح شدت و ضتع
دارد ،اینطور نیست که مسلمان کسی است که پنج اصل یا سه اصل اعتقادی را قبول کرده باشتد ایتن
نیست حقیقت مسلمانی ،بلته چنتان فتردی در جامعته مستلمانها مستلمان بته شتمار میآیتد ولتی
مسلمانی از اصل و اساس مراتب دارد ،اصل در مسلمانی آن توحید نظری و عملی است و هتر کت
هرقدر توانست خودر را به آن نزدیک کند به همان اندازه مسلمان است ،مسلمانی شتدت و ضتع
ً
دارد ،کامل دارد ،ناقص دارد .آن فروع که شما میفرمایید در پرتو آن دیتن توحیتدی اصتال معنتا پیتدا
ً
میکند ،مثال عبادات در پرتو آن نگرر و عمل توحیدی معنا دارد و اگتر آن عمتق پیتدا نکترده باشتد
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عبادت جز دوال راست شدن معتادانه هیچ چیز دیگری نیستت ،تمتام حاللهتا و حرامهتا و عبادتهتا،
تمام اینها در ارتباط با آن توحید معنای خودر را درواقع پیدا میکند ،حتتی ایمتان آوردن در ارتبتاط
با آن ،معنای خودر را پیدا میکند .البته این مطلبی است که بزرگان گذشته هم گفتته انتد و از جملته
آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در چند مورد تصریح میکند که اصل و اساس اسالم توحید استت و
تمام احکام اسالمی در پرتو آن توحید معنای خودر را پیدا میکند.بنابر این مستأله ،کنتار زدن ارزر
اعمال و احکام نیست بلکه ایجاد ارتباط میان اعمال و احکتام و آن بیتنش و توحیتد استت .البتته از
توحید تفسیرهای متفاوت داده شده است.
حاال وقت این است که بپرسیم احکامی کته در فقته تتاریخی هستت آن فتتاوایی کته درستت شتده،
احکامی که درست شده که به چندین هزار میرسد ،در عصر حاضر این احکام فقهی تتا چته انتدازه
میتواند ارتباط پیدا کند با آن توحیدی که از یک مستلمان خواستته شتده استت؟ آیتا آنهتا فتواهتایی
بودهاند و احکامی بوده اند که در شرایط خاص زمانی و مکانی ،این توانایی را داشتته انتد کته ارتبتاط
پیدا بکنند با آن توحید آن عصر و پیاده کننده آن باشند یا چیزهتایی هستتند کته همیشته بتا توحیتد در
ارتباط هستند و باید حفظ بشوند؟ واقع مطلب این است که کسانی که قترار استت بیتنش توحیتدی
پیدا کنند و به اصطالح مسلمان باشند اینها همیشه انسانهایی تاریخی و اجتمتاعی هستتند در روی
زمین که در شرایط مختل سیاسی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و طبیعی و … زندگی میکننتد و
بنابر این آن بینش و عمل توحیدی در شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و… بته صتورت هتای
متفاوت قابل پیاده شدن است در مقام عمل .مثال اگر جامعهای وضع اقتصتادی ار شتبانی باشتد،
آثار آن توحید در اقتصاد شبانی در یک سلسله اوامتر و نتواهی مربتوط بته آن اقتصتاد شتبانی ظهتور
میکند و اگر اقتصاد سرمایه داری داشته باشد آثار آن در زندگی با اقتصاد سترمایه داری یتک سلستله
اوامر و نواهی متناسب با زندگی سرمایه داری ایجاد میکند ،اگر حکومت حکومتت پادشتاهی باشتد
آریستو کراسی یا دموکراتیک باشد ،در یک چنان جامعهای اوامر و نواهی خاصی متناستب بتا آن بته
وجود میآید .مثال اآلن که ما در ایران در شرایطی زندگی متیکنیم کته چته بختواهیم و چته نختواهیم
اقتصاد مدرن دنیا ما را قبضه کرده و چه بخواهیم و چه نخواهیم مسأله آراء و صتندوق رأی و سیستتم
دولت ت ملت را انتخاب کرده ایم (چه بخواهیم و چه نخواهیم خانمها دیگتر از پشتت پترده نشستتن و
این که بهترین فضیلت این است که هیچ ک قامت یک خانم را نبیند ،آن چیزهتایی کته یتک عمتر
گفته اند و از حضرت فاطمه نقل کردهاند که بهترین فضیلت زن آن است که هیچ مرد اجنبی قامتت او
را نبیند متروک شده و نص خانمها در ادارهها و در بیرون حضور کامتل دارنتد و متا آنهتا را دعتوت
میکنیم بیایید رأی بدهیتد و ختود آقتای خمینتی میگفتت بتانوان بایتد بیاینتد رأی بدهنتد و همته را
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میکشانید در خیابانها) ،در این گونه زندگی اوامر و نواهی مربوط به سیاست و اقتصتاد و ختانواده و
عفاف و حجاب و غیره ،یک چیز دیگر میشود و نیز احکتام ارتباطتات ختارجی آن روز کته در فقته
میگفتند داراالسالم هست ،دارالحرب هست و دنیا بته دو قستمت تفکیتک شتده استت ،در عصتر
حاضر که نزدیک به دویست کشور را همه به رسمیت شناخته شده اند و ما هم بته رستمیت شتناخته
ایم ،چیز دیگر میشود.
همهنین معنای بازگشت همه امور به ختدا و حضتور ختدا در سراستر هستتی در جهتانی کته فکتر
میکردند نه فلک مثل پوست پیاز همدیگررا دربرگرفته و کره زمین هم دروسط قرار گرفته استت و متا
اشرف مخلوقات هستیم و ابر و باد و مه خورشید و فلک در کار هستند تا تو نتانی بته کت آری و بته
غفلت نخوری ،به گونهای فهمیده شد و در دنیای حاضر که کهکشانها و سیاههالهها که بتا فاصتله
میلیاردها سال نوری در دید ما هستند و از طرف دیگر انستان ختودر در نظتم طبیعتی جهتان تغییتر
شکلی ایجاد میکند ،گونهای دیگر فهمیده میشود.
آری من میگویم فقه سیاسی اقتصادی ،فقه اجتماعی ،فقه جزایی ،فقه مربوط بته احکتام ختانواده و
امثال اینها در روند تاریخ که روی هم انباشته شتده دیگتر بترای متا حجیتت نتدارد ،البتته متن یتک
ً
استدالل کالمی هم برای خودم دارم و آن این است اصال دوران اجتهاد فقهتی در ایتن ابتواب ستپری
شده است .اجتهاد فقهی و آن احکام ،در دورههایی هویت مسلمانی را حفتظ میکردنتد و مبناهتای
تئوریک کالمی داشتند .امروزه که آن تئوریها ابطال شده 1هویت مسلمانی با چیزهای دیگتر حفتظ
میشود ،به طوری که اگر احکام گذشته را تغییر ندهیم آنگتاه استت کته هویتت مستلمانی بته خطتر
میافتد ،چطوری به خطر میافتد؟ اینطوری به خطر می افتد کته متا آن احکتام را تغییتر نمتیدهیم و
هنوز آنها را در کتابهای فقهی خودمان مینویسیم و جهاد را و حکومت را و قوانین جزایی را و… بته
گونهای معنا میکنیم که داعش میگوید آهان ،تئوری من در همین کتابهای فقهتی استت و متن ایتن
تئوری را میخواهم پیاده کنم! 2راه درست رها شدن از رفتارهای داعش و داعشیان بیترون ریختتن آن
خشونتها از کتابها و کنار گذاشتن اجتهاد فقهی در این ابواب است و گذرانتدن قتوانین عقالنتی بته
جای آنها از طریق قانونگذاریهای عقالنی و سیاستهای عقالنی .اگر متا در عصتر حاضتر ایتن
کارها را بکنیم اینها مقتضای توحید نظری و عملی ما در این عصر استت .هویتت مستلمانی متا در
 .1نگاه کنید به مقاله چرا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است در وب سایت شخصی این نویسنده
 .2نگاه کنید به دو مقاله «اگر داعش از فقیهان بپرسد؟» و «مبانی تئوریک داعش در فقه سیاستی» نگاشتته صتاحب ایتن
قلم در وبسایت شخصی نویسنده
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عصر حاضر یعنی چی؟ یعنی اینکه من بتوانم در دنیا با سر بلندی بگویم متن مستلمان هستتم و اهتل
توحید نظری و عملی و امتیازات دینی ما چنین و چنان است و این دین ما حرف دارد برای دنیتا و متا
داریم با این دین زندگی میکنیم .تنها در این صورت است کته وحشتیهایی مثتل داعتش نمیتواننتد
تئوری خود را از دین اسالم بگیرند و امروز آدم خجالت بکشد که در دنیا بگوید من مستلمان هستتم!
هویت مسلمانی در عصر حاضر تنها با سیاستگذاریها و قانون گذاریهای عقالنی در جامعتههای
مسلمان حفظ میشود.
تفاوت ادیان را هم بفرمائید.
من به عنوان دین شناس اگر از بیرون نگاه کنم ،میگویم ادیان متفاوت فترق دارنتد و بایتد محتدوده و
مضمون هر دین را مشخص کرد .از باب مثال مسیحیت و اسالم را بگویم .به نظر متن گفتمتان دینتی
مسیحیت و گفتمان دینی اسالم یک فرق بسیار اساسی دارد .در اسالم برای هر انستان مستتقیمأ اللته
مطرح است ،اما در مسیحیت میان خدا و انسان مسیح حضتور دارد .یعنتی کستی بخواهتد بته ختدا
تقرب بجوید یا موحدانه زیست کند یا هرچی که اسمش را بگذارید ،مرجعش عیسای مسیح استت.
ً
در اسالم رابطۀ انسان و خدا مستقیم است به این معنا که هتر انستانی میتوانتد مستتقیما ارتباطهتای
معنویش را با خدا برقرار کند .در نیایشها ،در خواسته ها ،در توکلها ،در امیتدها .ایتن از نظتر دیتن
شناسی مهمترین تفاوت این دو تا گفتمان اسالمی و مسیحیت است.
مرجع دینی شان هم کتاب مقدس است.
بله! اینجا یک نکته خیلی مهم مطرح است .اینطور نیست که در مسیحیت ،توحیتد مترجعش کتتاب
مقدس است و در اسالم ،توحید مرجعش قرآن است .یتا اینکته قترآن در استالم بته جتای عیستا در
مسیحیت نشسته است .عقیده مسیحیت این است که خدا در زمان و مکان معینتی متجستد شتده و
ظهور کرده و سخنی گفته که همان سخنهای عیستای مستیح استت .آن ستخن ایتن استت کتهای
انسانها آمرزیدم همۀ شما را .در اسالم وضعیت متفاوت استت قتول آمرزیتده شتده ایتد داده نشتده
است .در قرآن خدا این گونه معرفی میشود که اگر شما انسانها اهل ایمان و عمل صالح شوید خدا
شما را میآمرزد .این ها دو تا مطلب متفاوت است .کتتاب مقتدس محتور ایمتان مستیحیت استت.
چون این وعده دادن و ِاخبار از طریق کتاب مقدس به دست انسانها میرسد ولتی در استالم محتور
ایمان ،قرآن نیست ،چون قرآن منتقل کننده یک وعده و ِاخبار نیست .قرآن میگوید هر کت راهتی
مستقیم بسوی خدا دارد .این است آنهیزی که من در یک جایی گفته ام که قرآن در اسالم طریقییتت
دارد یا وحی در اسالم طریقییت دارد و نه موضوعیت .یعنی طریقی بوده است برای مطرح کتردن ایتن
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توحید بالواسطه که پیامبر اسالم آنرا مطرح کرده است .ایمان به الله مطرح است در اسالم نه ایمان بته
محمد .این حرف را که در پارهای از نوشته های بعضی از صاحب نظران میآید که محوریتت در دیتن
اسالم با محمد است ،من این را قبول ندارم .محوریت در اسالم با الله استت .ختود قتران انستانها را
مستقیما متوجه الله میکند نه متوجه به خودر و نه متوجه به محمد .به همین جهت هم هستت کته
خیلی کم از محمد در قرآن اسم برده شده است و موقعی هم که اسم برده شده خیلی ستاده استم بترده
شده است.
ّ ّ
تابکم «ومحمتد ،جتز
وما محمد ِإال رسول قد خلت ِمن قب ِل ِه الرسل أف ِِن مات أو ق ِتل انقلبتم علی أعق ِ
فرستادهای که پیش از او [هم] پیامبرانی [آمده و] گذشتند ،نیست .آیا اگر او بمیرد یتا کشتته شتود ،از
عقیده خود برمیگردید؟»(آل عمران .)111،تمام شئونات ،تمام مسائل حتول و حتور اللته مطترح
هست .ما به الله ایمان میآوریم نه به محمد ،نه به قران .اما در مستیحیت بته عیستای مستیح ایمتان
میآورند که مظهر خداست .اگر کسی از قرآن هم خبر نداشته باشد ،موحد (اهل اسالم) استت .امتا
اگر کسی از کتاب مقدس خبر نداشته باشد ،مسیحی نمیتواند باشد به هیچ وجه بله یک مستأله کته
ایمان بالواسطه به الله را به این شکل مطرح کترد و توضتیح
ما داریم این است که آن ک که آمد این ِ
داد و همه امور را به خدا بازگرداند حضرت محمد بود .ما همه در داخل گفتمانی میزییم کته حضترت
محمد آن گفتمان را درانداخت و به این معنا ما همه محمدانیست هستیم ،یعنی تتابع محمتد هستتیم،
یعنی گفتمان او را تعقیب میکنیم .در داخل گفتمان او زنتدگی متیکنیم .اگتر او در جزیتره العترب آن
روز این گفتمان را در نینداخته بود و این ظهور اتفاق نیفتاده بود ما امروز به این شکل مسلمان نبتودیم.
چون همه از آنجا شروع شد این قضایا .ما دنباله او در سیر تاریخی هستیم .اما محوریت ایمتان متا بتا
الله است نه با محمد .گفتمان دینی حضرت محمد مضمونش این است که به الله امید ببندید .به اللته
دعا کنید .الله شما را میآمرزد ،الله شما را آورده ،الله شما را خواهد بترد و امثتال اینهتا و متا ایمتان
دار یم که آن ک که این گفتمان را درانداخته یعنی حضرت محمتد لغتو نگفتته ،دروغ نگفتته ،بیختود
نگفته ،اگر گفته از خدا باخبر شده ،به او اعتماد میکنیم و میگوییم واقعا باخبر شده بود .که این پایته
و اساس ایمان به محمد است .او درک نبوی خودر را از الله گفت و گفتمتان را درانتداخت .امتا در
عصرهای مختل مضمون درک او از الله ممکن است ساحتهای گوناگون و « ّ
توستع معنتایی» پیتدا
کند .همینطور هم شد و جز آن درک ویوۀ او ساحتهای درک عرفانی پیتدا شتد از ختدا کته در قترآن
نیست .ساحتهای درک فلسفی پیدا شد که در قرآن نیست .امتا اگتر شتما بگوییتد محتور ایمتان در
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اسالم فقط همان خدای متشخص است که حضرت محمد آن را در قرآن معرفی کترد ،در آنصتورت،
هر نوع تفلس  ،هر نوع حرف جدید در مورد خدا و تجربه های ناب و تازه عرفانی از سوی ختدا کته
در طول تاریخ از اسالم به وجود آمده باید کنار گذاشته شود.
واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات که فالسفه مسلمان گفته انتد در قترآن نیستت ولتی در
میان مسلمانان هست .خدا در معنای «بی صورت» در قرآن نیست ،ولتی نتزد عرفتا هستت .اینهتا
مفهومهای جدیدی در یک فراخنای دیگری است .اگر امروز کستی بگویتد ختدا معنتی معناهتا ،یتا
معنی هستی است ،گرچه اینها در قرآن نیامده اما او هم دارد از الله حرف میزند .یکی از عرفا شتیخ
محمود شبستری است او از خدای فراسوی کفر و ایمان سخن میگوید .در عین حال از خدا حترف
میزند .عرفان و فلسفه اسالمی بخش غیر قابل انفکاک اسالم شده .درحالیکه آنها در قرآن نیست.
تاریخ شهادت میدهد که مستلمانان در طتول تتاریخ استالم ،در گفتمتان توحیتدی نظتری و عملتی
حضرت محمد (قرآن) مشارکت کرده اند و آفاق معنایی آن را گسترر داده انتد نته اینکته فقتط تتابع
درک حضرت محمد از الله شده اند ،بدون اینکه چیزی بر آن بیفزایند .ایتن دو مطلتب بستیار بتا هتم
فرق دارد .تبعیت محض مطرح نبوده ،بلکه اهتمام به گفتمان او و مشارکت در آن مطرح بتوده استت.
مشارکت کنندگان در یک گفتمان ،گفتمان را گسترر میدهند و ستاحتهای جدیتد معنتایی در آن
میآفرینند ولی تابعان ،هیچ چیز نمیآفرینند و فقط پیروی میکننتد .در اصتالح هرمنوتیتک قتارهای
مشارکت در گفتمان این است که همه کوشش میکننتد تتا موضتوع گفتمتان ( )Sacheرا در معنتای
جدیدی فهم کنند و نهایتا این انباشت معناهای پدید آمده از سوی مشارکت کنندهها استت کته یتک
گفتمان هرمنوتیکی را دائما فربهتر میکند .در این میان به ویوه تفسیرهای عارفان از قرآن مجید آفتاق
توحید مطرح شدۀ در قرآن گشوده است .مثنوی معنوی موالنتا کته
معنائی بسیار تازهای را برای الله و ِ
بی تردید از بهترینها و یا بهترین تفسیر قرآن است این افتق گشتایی معنتایی توحیتدی را بته بهتترین
صورت انجام داده است .آن زبان عرفانی که عدهای از عرفا قرآن را بر مبنای درک ختاص خودشتان
از آن زبان تفسیر کردند ،آن زبان ابداع عرفاست و از این طریق بود که مهمترین ّ
توسع معنتایی دربتارۀ
مفهوم الله در اسالم پیدا شد (در اینباره از باب نمونه نگاه کنید به کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفتانی از
پل نویا ترجمه اسماعیل سعادت).
محتوای قرآن نقل یک پیام نیست تا فهم آن بر مبنتای مکانیستم تحقتق ارتبتاط ()Komonikation
انجام گردد ،مفاد قرآن تجربۀ هرمنوتیکی نبوی یک انسان استت کته بتا مشتارکت هرمنتوتیکی در آن
سخن و بر مبنای گفتگو تلقی کردن ( )Dialogآن متن قابل فهم و تفستیر استت .بته نظتر اینجانتب
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رور تفسیری آقای ایزوتسو و یا آقتای ابوزیتد کته قترآن را در پتارهای از مراحتل تحقیتق خودشتان
( )Komonikationتلقی کرده اند و یا رور عالمه طباطبائی که قرآن را بر مبنای تفسیر متن با ختود
متن تفسیر کرده است حق تفسیر قرآن را اداء نمیکنند زیرا آنطور که من تشخیص میدهم مفتاد آن را
ً
به مثابه یک تجربه هرمنوتیکی نبوی تلقی نمیکنند ،در حالی که فکر میکنم مثال جالل الدین رومتی
در مثنوی معنوی که قرآن را تفسیر میکند باشیوه مشتارکت در گفتمتان نبتوی حضترت محمتد آن را
تفسیر میکند و در آن گفتمان افقهای معنایی جدید میگشاید و این ثمتره بته ایتن جهتت بته دستت
میآید که گوئی او خود قرآن را هتم مخزنتی از «معناهتای فهمیتده شتدۀ انباشتته از ستوی حضترت
محمد» تلقی میکند که می توان آنها را با گشودن افقهای معنایی جدید دائما گسترر داد.
آنهه اینجانب در مقاالت قرائت نبوی از جهان دنبال کرده ام کوششی بوده است برای گونهای از فهتم
و تفسیر قرآن بر سبیل مشارکت هرمنوتیکی در گفتمان قرآن .نمیدانم تا چته انتدازه در ایتن کوشتش
توفیق یافته ام.

ادامه گفتگو
عالوه بر آنهه در گفتار پیشین ،این نکتۀ اساسی را هم اضافه میکنم که در قرآن مجید تمام موجتودات
عالم کلمات خداوند نامیده شده اند ،کلمات تمام ناشدنی و بی پایان .منظتورم آن آیتاتی استت کته در
ات ر ِّبی لن ِفد البحر قبل أن تنفد ک ِلمتات ر ِّبتی (بگتو اگتر
آنجا چنین آمده قل لو کان البحر ِمد ًادا ِلک ِلم
ِ
ً
دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود ،پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد ،قطعا دریتا پایتان
ً
مییابد ،هر چند نظیرر را به مدد آن بیاوریم) (که  ،)109 ،یا متثال آن آیته دیگتر کته ولتو أ َّنمتا ِفتی
َّ
األر ِ ِمن شجره أقالم والبحر یمده ِمن بع ِد ِه سبعه أبحر ما ن ِفدت ک ِلمات الل ِه» و اگر آن چته درختت
در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید ،سخنان خدا پایان نپتذیرد» (لقمتان،
 ،)27این قبیل تعبیرات که در قرآن آمده در همه اینها در واقتع ایتن مستأله گفتته شتده استت کته از
دیدگاه پیامبر اسالم و تجربه او همه موجودات عالم که در نظر و افعال خدا بوده انتد کلمتات خداونتد
هم بوده اند.
بنابر این میتوانم عر کنم که بنا به ادعای حضرت محمد اساس با خبر شدن او از خدا کته همتان
نبوت ایشان بود ،باخبر شدن از کلمات (کالم) الهی هتم بتود .او موجتودات را بته مثابته کلمتات کته
تشکیل دهنده کالم است ،دریافت میکرد .برای او همه موجودات به مثابه کلمات خداوند معنتا پیتدا
میکرده اند .از این معنا پیدا کردن در آن مقاالت به تجربه هرمنوتیکی نبتوی تعبیتر کتردهام نشتانههای
الهی ،افعال الهی ،کلمات الهی در بینش تجربی نبوی همه یک حقیقتت بودنتد و او آنهتا را روایتت
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میکرد .البته نظریات فالسفه درباره حدس نبی و اینکه نبوت اتصال با عقل فعال است و قترآن کتالم
متمثل است و یا آن نظرات عرفا در باره حقیقت محمدیه و امثال اینهتا در فرهنت استالمی وجتود
دارد ،ولی همه اینها در قرنهای بعدی پیدا شده اند ،در زمان حضرت رستول مخاطبتان آن حضترت
هیچ خبری از عقل فعال و حقیقت محمدیه و از این سخنان نداشتند ،چون اینهتا در قترآن نبتود در
عین حال نبوت آن حضرت برای آنها معنا داشت و نبوت آن حضرت برای آنها همان معنا را داشتت
که برایتان گفتم و توضیح دادم.
ً
البته در متن قرآن مواردی هم هست که میتوان از آنها تعبیرات دیگری کترد ،متثال تعبیراتتی از قبیتل
رویاهای نبوی حضرت محمد اما اینها موارد معدودی هستند و متن در قرائتت نبتوی از جهتان 19
آنها را صور مشهوده نامیده ام و گفته ام که در قرآن از صور مشهوده هم سخن بته میتان آمتده استت.
این داستان رویاهای نبوی که در قرآن هم نمونه هایی از آنها دیده میشود در عهدین هتم ستابقه دارد
و اسپینوزا فیلسوف معروف یهودی در کتاب معتروفش بته نتام مقتاالت الهیتاتی و سیاستی در آنجتا
پارهای از این رویاهای نبوی انبیاء بنی اسرائیل را آورده و این سخن را اول از او میشنو یم که میگوید
باید دوران کودکی پیامبران را دید که در چه محیطی بزرگ شده اند و با چه مسائلی ستر و کتار داشتته
اند و چه چیزهایی در کودکی آنها در نوجوانی آنهتا در آنهتا اثتر میگذاشتته و آنهتا دارای چگونته
شخصیتی بودهاند .او همین حرفها را به گونهای آنجتا آورده و گفتته رویاهتای آنهتا را متناستب بتا
سوابق آنها باید فهمید .این حرف را او زده است.
ولی خوب این موارد این جوری در قرآن بسیار محدود استت و نمیشتود گفتت کته قترآن خوابنامته
محمد(ص) است .از نظر بنده من حیث المجمتوع قترآن روایتت و قرائتت فهتم تفستیری حضترت
محمد از افعال خداوند است و اینکه همه چیز از خدا میآید و به خدا بر میگردد .موضتوعات دیگتر
که در قرآن میآید همه در خدمت آن روایت و قرائت قرار گرفتهاند که اینها را در مقاله قرائتت نبتوی
 19توضیح دادم و نمیخواهم آنها را اینجا دوباره توضیح بدهم.
اما نکتهای که در اینجا اگر اشاره کنم مفید خواهد بود این است که آن تنبهات من در مورد متتن قترآن
که در مقاالت قرائت نبوی آمده و در گفتارها هم به آنها اشاره کردهام ،همه اینهتا بترای متن از آنجتا
پیدا شد که حدود ده سال پیش ،توجه پیدا کردم به اینکه متن قرآن از لحاظ ادبی ستاختار روایتی دارد
و نه ساختار ِاخبار از واقع .این موضوع را که متن قرآن قرائت و روایت است و ستاختار روائتی دارد و
نه ِاخبار از واقع و پیامبر اسالم راوی است و نه اینکه پیامی را از جایی می گیرد و تحویل دیگتران متی
دهد ،همان سالها در اولین و دومین مقاله قرائت نبوی از جهان آورده ام و مرتب هم آنرا دنبتال کترده
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ام .تا آنجا که بنده اطالع دارم این مدعا که متن قرآن در کلیتت ختود ستاختار روائتی دارد و ِاخبتار از
واقع نیست و محمد راوی است (نمیگوید جهان و هستی چگونه است) ،کسی آنرا پیشتر نگفته بتود
و این مطلبی است که به ذهن من رسید و آنرا دنبال کردم و بعد هم وقتی که تحقیق کتردم دیتدم بترای
ً
این نظر شواهدی بسیار زیاد از قرآن پیدا میکنم و نهایتا آخرر به اینجا رستیدم کته بلته همتین طتور
است و میشود گفت که در کلیت ،قرآن ساختار روایی دارد و روایت است و اخبار از واقتع نیستت و
محمد(ص) راوی است .در مقاله پانزدهم قرائت نبوی از جهان تمام آنهه را که در آن مقاالت دربتاره
این موضوع گفته بودم به صورت نهایی اما مختصر تدوین کردم و منتشتر کتردم .اگتر کستی از تغییتر
پارادایم در فهم قرآن سخن بگوید ،این تغییر در واقع ده سال پیش در مقاله اول و دوم قرائتت نبتوی از
جهان اتفاق افتاده است و نه در جای دیگر .برای اینکه در همه ذهنها چنین جا افتاده بتود کته قترآن
از واقعیات خبر میدهد ،از اینکه هستی چگونه است ،جهان چگونته استت خبتر میدهتد و پیتامبر
منتقل کننده یک پیام است .این اولین بار بود که کسی میگفت نه ،قرآن از واقعیتات خبتر نمیدهتد،
قرآن روایت میکند و ستاختار روایتی دارد و ستاختارهای روایتی ستاختار ِاخبتار از واقتع نیستت و
محمد(ص) هم راوی است .تا این تغییر پارادایم به روایت و راوی دیتدن قترآن و محمتد(ص) اتفتاق
نیفتد سخنان دیگر مبنای محکم نخواهند داشت .روایت دیدن قرآن استاس تفکتر مستلمانان دربتاره
قرآن را تغییر میدهد و همه زنجیرها را که مانع موفق زیستن آنها در جهان متدرن استت از دستت و
پای آنها میگشاید و «حقیقت دینی» موجود در اسالم را که یک نمود از حقیقت الوهیت کلی استت
در جهان حاضر بهتر مفهوم میسازد «العاقل یکفیه االشاره» .نه اینکته متی ختواهم بگتویم از بتاب
مصلحت بیائید قرآن را روایت ببینیم بلکته واقعتا معتقتدم قترآن روایتت استت و محمتد(ص) راوی
است.
به نظر میرسد منوط کردن فهم و تفسیر قرآن به اتخاذ یک فلسفه زبان از سوی مفسر ،قبل از شروع
او در تفسیر و توضیح دادن این که فلسفه زبان او کدام است کته در مقتاالت قرائتت نبتوی از جهتان
روی آن تاکید فراوان کرده ام ،پیشنهاد یک تغییر اساسی مهتم دیگتر در چگتونگی کتار مفستران و در
باب تفسیر قرآن است ،زیرا مفسران بدون آنکه فلسفه زبتان ختود را از میتان فلستفه هتای گونتاگون
مربوط به زبان مشخص کرده باشند به تفسیر میپردازند و در تفسیر دچار نزاع با یکتدیگر میشتوند.
چون مثال یکی میگوید قرآن اصوات مسموع است ،دیگتری میگویتد ستخنی استت کته حضترت
محمد در مقام اتحاد با خدا گفته است ،سومی میگوید کالم متمثل استت و… اینهتا همته ادعتای
صرف است و هیچ ک نمیتواند برای آنها استدالل کند ،و بنتا بتر ایتن نمیتوانتد ستخنی مستتدل
دربارۀ محتوا و مضمون قرآن بگوید و تفسیر قابل دفاع بدهد و بدین ترتیتب ادعاهتا همهنتان ادامته
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پیدا میکند .آنهه در این میان اختالفها و نزاعها را حل و فصل میکند نوع فلسفه زبان اتخاذ شتده از
سوی مفسر است که قبل از تفسیر باید مشخص شود.
نکته آخر هم که باید اضافه کنم در این گفتگو این است که در آنجا که من گفته ام که احکتام متناستب
با توحید در باب تنظیم سیاست ،اقتصاد ،خانواده ،اجتمتاع و ماننتد اینهتا در عصتر حاضتر احکتام
دیگری خواهد بود ،منظورم این نیست که باز احکام دیگر فقهی باید در کار بیاوریم ،منظتور متن ایتن
نیست و مبادا سوء فهم پیدا شود .منظورم یک سلستله احکتام عقالنتی استت و تجربتهای استت و
استفاده از علوم و دانشهای جدید ،فلسفه های جدید و احکام متناسب بتا آنهتا استت و نته اینکته
دوباره بیاییم احکام جدید الهی در آن ابواب اعالم کنیم و استم جدیتد روی آنهتا بگتذاریم ،از قبیتل
بسط تجربه نبوی فقهی .من با چنین نظری هماهن نیستم و آنرا قابل دفتاع نمییتابم .تئوریهتای
فلسفی و کالمی که میتوانستند مبنای اجتهاد فقهی و یا بسط تجربه نبوی فقهی و مانند اینهتا قترار
بگیرند ،ابطال شده اند و دیگر نمیشود به آنها استناد کرد و وقتی نشود به آنها استناد کترد ،اجتهتاد
چه اجتهاد فقهی سنتی باشد و چه اجتهاد فقهی پویا باشد و چه اسمش بستط تجربته نبتوی فقهتی
باشد بی اعتبار خواهد بود .برای اینکه هیچ الزام کالمی فلسفی ت دینی برای آنها وجود نتدارد .وقتتی
چنین الزامی در کار نیست ما مسلمانان هم مانند همه عقالی عتالم در آن ابتواب سیاستت گتذاری و
قانونگذاری عقالنی میکنیم .البته با مراعات الزامات اخالقی.

1

مشا قرآن را چگونه به فهم در یمآورید؟
گفتوگوی فرامرزمعتمد دزفولی با محمد مجتهد شبستری
جناب آقای شبستری متن قرآن را شما سگونه می فهمید و برای خود معقتول متی کنیتد،
عقالنیتی که بی شک مدرن و امتروزین استت و فاصتله ای بتا عقالنیتت متتن و زمینته
فرهنگی هزار و سهارصد سال پیش داردی متنی که برای مخاطبان خود معقتول بتوده و بته
فهم آنها درمی آمده ،اما امروزه در بستر جدید و متفاوتی از فهتم و عقالنیتت قترار گرفتته
استی
ببینید این دو تا مسئله را اول من تفکیک کنم؛ یکی عالیق هر شخص است که بته موجتب آن هتر
فرد به یک کار می پردازد ،دوم این که آن کار را چگونه انجام می دهد .در مورد کار کردن روی متن
قرآن عالیق من از اینجا شروع می شود که ما یک عمتر بتا قترآن بتزرگ شتدیم ،در کتودکی آن را
ً
خواندیم ،در دوره آموختن علوم اسالمی با آن مکررا برخورد کردیم ،خودمان سال ها بارها تتالوت
کردیم و سعی کردیم از آن مطالبی بفهمیم و به هر حال اعتقادات دینی ایمانی ما که هر چه هستت
به نوعی با قرآن پیوند خورده و تحصیالت من در علوم اسالمی نیتز بتا ایتن قضتیه پیونتد داشتت و
اهمیت این قضیه بعد از انقالب مضاع شده است ،به این معنا که حاکمان همه چیز را به عنتوان
حکم خدا و امر خدا و نهی خدا بیان کرده اند و گفته اند همه اینها در قترآن و یتا بتر مبنتای قترآن
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است و از این مدعا نتایجی مترتب به وجود آن دو است .اینها همه موجب می شود که خواه ناخواه
یک بار آدمی از معتقدات ایمانی خود کنار بکشد و از خودر سؤال کند که ایتن همته کته بته ایتن
ً
کتاب استناد می شود ،چطور می شود این کتاب را اصال فهمید؟ در مورد من وقتی این سؤال برای
من مطرح شد که چگونه می شود این کتاب را فهمید ،آن زمان تا حدودی با تفستیرهایی کته از آن
کرده بودند ،آشنایی داشتم .بخصوص در دوران قم و حتی در بعد از قتم متن ستخت تحتت تتأثیر
تفسیر آقای طباطبایی بودم .چون تفسیر آقای طباطبایی یک تفسیر عقالنیت گرا بتود .ولتی اینهتا
کفایت نمی کرد ،به این معنی کفایت نمی کرد که می دیدم تمام اینها که انجام شده با یک مقدمات
اعتقادی و پیش فر ها و رویکردهای دینی و پیش فرضهای متافیزیکی و ایمتانی انجتام شتده،
من این تفسیرها را اینجوری می دیدم.
سؤالی که می تواند این جا در برابر شما و ادامه گفتگویتان قرار گیرد ایتن استت کته مگتر
پیش از این گذشتگان متن را نمی فهمیدنتدی سترا کته آنهتا متتن را تفستیر متی کردنتد و
ً
مطمئنا باور داشتند که متن را می توان فهمید .پتس تفتاوت شتما سته بتود و ایتن ستؤال
سگونه برای شما طرح شدی
این یک سؤال خوب و کلیدی است .آنهه برای من یک سؤال مبنایی شد از این جا بود که معنتای
فهم برای من عو شد .وقتی من سؤال می کنم که متن را چگونه می توان فهمیتد ،متراد متن از
فهم ،آن نیست که نزد مفسران گذشته ما و نتزد علمتای بتزرگ متا وجتود داشتت .آنهتا اگتر متی
فهمیدند به آن معنا می فهمیدند که االن توضیح می دهم و اگر من سؤال می کتنم کته چگونته متی
توان فهمید ،این واژه فهم به کلی در یک معنای دیگر به کار برده می شود .آن فهم که حضترات بته
آن قائل بودند برمی گشت به یک نوع نظر درباره زبان انسانی که آنها داشتند و اینکته زبتان را چته
می دانستند .آنها تصوری از زبان داشتند .فالسفه ما و عرفای متا و حتتی فقهتای متا تصتوری از
زبان داشتند و آن فهم که می گفتند متناسب با آن تصور از زبان بود.
ً
برای نمونه آدمی مثل مالصدرا و یا ابن عربی تصورشان این است که انسان وقتی که متثال بتا یتک
کتاب مواجه می شود ،کتاب را باز می کند و نگاه می کند و تأمل می کند ،اگر به لغتی یا جمله ای
نامفهوم برخورد کرد ،یا از کسی می پرسد یا به کتاب لغت مراجعه می کند .آن ها را کنتار هتم متی
گذارد و با هم مقایسه می کند و یا از حدیث کمک می گیرد .برای فهم تمام این کارها از نظتر آنهتا
یک وسیله علل ِاعدادی است و علل م ِع ّده است .ولی ادراکی که برای او ایجاد می شود به عنتوان
فهم ،آن ادراک در نهایت از سوی خدا می آید و افاضه می شود .پ فهم از سوی خدا می آیتد ،از
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عقل عاشر می آید .وقتی آنها می گویند فهم ،منظورشان آن چیزی است که خدا می فهماند .ایتن
نظریه زبان آنها است ،که البته برمی گردد به افالطون و به آن حرف ها که گفته انتد االستماء تنتزل
ً
من ّ
السماء و مانند اینها .آنان زبان انسانی را به هیچ وجه یک پدیده تاریخی و اجتماعی کته متثال
ً
به مثابه نشانه در میان انسان ها پدید می آید و رایج است نمی دانستند و اصال این نگتاه هتا وجتود
نداشته است .اگر فهم زبان متون دینی این باشد که ما فقط علل معده را فراهم می کنتیم و فهتم از
سوی خدا می آید و این فهم نیز ذومراتب است و بستگی دارد که هر ک چه مقدار معنویتت دارد
و صفای باطن دارد ،آن اندازه می فهمد -این را آقای طباطبایی می گوید و قبل از او هم این را می
گفتند و االن هم آقای جوادی آملی دنبال این حرف هاست و خیلی های دیگتر -مستأله بته کلتی
چیزی دیگری می شود .اما فقیهان متن را به صورت یک پدیده عینی و تا حدودی به معنای نشانه
ها تلقی می کردند و خیلی این حرف ها را دنبال نمی کردند .آنها فهمیدنشان بته معنتای فهمیتدن
مدلول یک دال بود .صحبت شان دال و مدلول بود و مطالبی از این قبیل گفتته انتد کته آیتا اراده و
قصد در داللت دخالت دارد یا ندارد .در واقع پیش علمای اصول فهمیدن عبارت بتود از فهمیتدن
داللت دال بر مدلول! یعنی این که این کلمه معنایش این است .این جمله معنایش آن است .گرچه
کلمه متن را به کار نبرده اند به معنی امروزی کلمه.
اینکه بنده مطرح می کنم که چگونه می توان فهمید برای من به کلی یک مسأله دیگر مطرح استت
و آن این است که وارد این بحث می شوم که آیا چیزی وجود دارد غیر از فهم داللت دال بر متدلول
و غیر از آن فهمی که از سوی خدا می آید که آنها می گفتنتد؟ از آن موقتع کته هرمنوتیتک جدیتد
مطرح شده حرف این است که بلی یک چیز دیگر وجود دارد که از آن به فهم هرمنوتیکی تعبیر می
ً
شود .باید دید که این فهم هرمنوتیکی چیست؟ مسئله ای که به آن توجته شتده و عمتدتا از طترف
شالیرماخر فرموله شده مربوط به درک او از زبان انسانی است و اینکه زبان یک امتر اجتمتاعی و
تاریخی است و در عواقب این مسأله ،شالیر ماخر تصورر این بود کته زبتان در میتان انستان هتا
شکل می گیرد و بین االذهانی است و او از این اعتقاد در مورد زبان ،این نکته بترایش مطترح متی
شود که در این ارتباط های بین االذهانی چه اتفاقی می افتد .یعنی اگر زبان انسانی یک پدیده بتین
االذهانی باشد ،در واقع فهم آن هم یک فهم بین االذهانی خواهد بود .یعنی چیزی خواهد بود کته
بیش از این است که من بگویم که معنای این لغت و یا جمله چیست و فالن دال بتر کتدام متدلول
داللت می کند.

 | 121نقد بنیادهای فقه و کالم

آن دیگر مسأله که در این اثنا مطرح شده این است که من شما را چگونه می فهمم و شما چطوری
من را می فهمید و من فهمم را چگونه می توانم به شما منتقل کنم و شما چگونه فهمتان را بته متن
منتقل می کنید؟ اگر مسئله این باشد دیگر مسئله اصلی این نیست که معنی لغت و جمله چیست؟
چون او کش کرد که این فهم رخدادی است که در درون ارتباطات انسانی اتفاق می افتد و امتری
بین االذهانی است .این نکته ای بود که برای او روشن شد.
با توجه به آنچه فرمودید اهل سنت و کالم و فلسفه در این فضا ایرادی نمی بینند ،سترا کته
معتقدند خداوند نیز سخن می گوید و اینجا کالم ،باز در یک گفتگو میتان انستان و ختدا،
معنی و شکل می گیرد.
اگر فهم چیزی است که در ارتباطات بین االذهانی اتفاق می افتد پ ما باید ایتن ستؤال را مطترح
کنیم که  :اآلن که من با جنابعالی صحبت می کنم در میان ما چه اتفاقی می افتد؟ آنهه که در میان
ما اتفاق می افتد «فهم» است در ارتباطات بین االذهانی .خوب اگر داستتان ایتن هستت چنانکته
شالیرماخر این قضیه را دنبال می کرد؛ او به نظرر رسید که در ارتباطات بتین االذهتانی کته متن
کالم شما را می خواهم بفهمم ،باید ذهن شما را بفهمم .آنهته را در پت ذهتن شتما هستت بایتد
بفهمم .آن چیزی که در گفتار شما ظاهر شده فقط سطور نوشته شده است .برای فهم باید ستطور
نانوشته را هم اضافه کنم و بدانم که آنهه در ذهن شما هست من حیث المجموع با چته چیزهتایی
در ارتباط است ،که اگر در ذهن شما یک فهمی اتفاق افتاده و این امر به صورت بین انسانی و بین
االذهانی شکل گرفته است و فهم من هم از شما باید ناگز یر همین طور باشد .ختوب ایتن داستتان
به وسیله دیلتای و دیگران دنبال شد ،تا اینکه شکل های خیلی خیلتی ویتوه و ختاص ختود را در
امثال گادامر و پل ریکور پیدا کرد .پ در این چهارچوب که من دارم عر می کتنم آن فهتم کته
ارتباط بین االذهانی هست فهمیدن چیزی به مثابه چیزی است که آلمان هتا از آن بته  ALSتعبیتر
می کنند .یعنی « :به مثابه» .این تحقیقات به آنجا رسیده است که هرمنوتیکرها می گویند متا هتر
ً
وقت کالمی را می فهمیم ،چیزی را به مثابه چیزی می فهمیم نه اینکته مستتقیما متی رویتم روی
ّ
متعلق فهم و آن را می فهمیم .این مسئله خیلی مهم است ،چه از نظتر شتالیرماخر و چته از نظتر
بعدی ها ،منتهی هر کدام به یک معنا ،نتیجه این می شود که « :این آن استت» ،یعنتی «بته مثابته
فهمیدن» .هیچ وقت فهم مستقیم نیست ،در ادراکات حسی هم همین طور است .ما یتک وقتت
فکر می کردیم من نگاه می کنم الم را می بینم .حاال پدیدارشناسی این را می گویتد قضتیه ایتن
نیست که شما الم را می بینی! برو در آ گاهی¬ات هر چه هست آنجا هست! بنابراین وقتی ما از
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فهم هرمنوتیکی صحبت می کنیم این فهم به کلی یک چیز دیگر است .بشر تازه متوجه شده است
یک چنین چیزهایی هست برخالف آنهه قدما می گفتند و تفسیرشان را بر آن مبنا عمل می کردند
ً
و هرمنوتیک اصال این است .کاری که آقای طباطبتایی در تفستیر المیتزان در قترآن متی کننتد آن
هرمنوتیک نیست ،آن جا قرآن بر مبنای ساختارگرایی تفسیر متی شتود .یعنتی اینکته یتک شتبکه
ارتباطاتی ذاتی در داخل زبان است و می خواهند در داخل این شبکه ذاتی ارتباطی را پیتدا کننتد و
ببینند این فلش ها به کجا می رود ،از کجا شروع می شود و به کجا می رود؟
دال و مدلول های
بله ،دال و مدلول هایی که به صورت شبکه های ارتباطی با هم در ارتباط هستند ،شتبیه ایتن را نیتز
ایزوتسو هم انجام داده است .مفهوم ها و کلیدهای اصلی انتختاب متی شتوند ،بعتد مفهتوم هتای
فرعی انتخاب می شوند و ارتباط های این ها به شکل یک درخت تنظیم می شود و گفته می شتود
معناها این جوری در ارتباط با هم هستند! این آن فهم هرمنوتیکی که ما از آن صتحبت متی کنتیم،
نیست .یعنی آنجا چیزی به مثابه چیزی فهمیده نمی شود .قرآن به مثابه «گفتاری» که کسی آن را
گفته است و یا نوشتاری که کسی آن را نوشته است و من االن می خواهم آن را بفهمم و بگویم کته
آنهه در این نوشتار آمده ( )ALSاست ،مورد توجه نیست .حقیقت آن تفسیرها مثل این استت کته
شما دارید یک بدن را تشریح می کنید و نشان می دهید که ببینید این رگ از کجا رفته بته آن جتا،
ً
این رگ اصلی است و آن رگ فرعی است و  ...این کار اصال به کلی یک عمل دیگتر استت .امتا
فهم هرمنوتیکی این است که شما که چیزی را به مثابه چیزی بفهمید .در این فهم هرمنوتیکی کته
چیزی به مثابه چیزی دیگر فهمیده متی شتود ،آن چیتزی کته دارد فهمیتده متی شتود ختود یتک
«فهمیده شده» است .فهم هرمنوتیکی در آن هنگام پیدا می شود که شما یتک «مفهتوم شتده» را
دارید می فهمید .چیزی در جای دیگری و به وسیله شتخص دیگتری فهمیتده شتده و االن شتما
دارید دنبال این می گردید که آن فهمیده شده ،چیست؟ اینجا شما بته یتک نتیجته متی رستید کته
«این»« ،آن» است!
حال سؤال این است که ما اگر این حرف ها را قبول کنیم که یک چنین معنای جدیدی از «فهتم»
وجود دارد و با این مقدمات برویم سراغ قرآن و بپرسیم قرآن چگونه فهم متی شتود؟ و بگتوییم آن
است که گفتیم و نه کش داللت دال بر مدلول ،و نه افاضه خداوند و امثتال اینهتا ،آن وقتت ایتن
سؤال مطرح می شود که متن قرآن را چگونه می توان با فهم هرمنوتیکی فهمید؟ وقتی ایتن حترف
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ها مطرح شود صحبت خیلی چیزها به میان می آید .پ معنای فهم در نزد گذشتگان عبارت بتود
از فهم داللت دال ها بر مدلول ها ،ولی فهم هرمنوتیکی مسأله ای به کلی متفاوت است.
اگر بر این مبنا که فرمودید ما بخواهیم به متن بازگردیم و به ستوی متتن بترویم ،پتس متی
توان گفت بر این اساس ما تا کنون متن را نمی خوانتدیم و یتا بتا انستداد معنتایی روبته رو
بودیم .حال با این رویکرد شما می خواهید متن را بخوانیدی این ختوانش سگونته خوانشتی
استی
بله ،با هر متن و هر کتابی و هر گفتاری که با آن مواجه می شویم از جملته متتن قترآن ،آن معنتا از
فهم را که گفتم دنبال می کنیم که اتفاق بیفتد .خوب وقتی که این حرف ها پیش می آید ،متی بیتنم
که این رویارویی در طبیعت خودر ،یک رویارویی ستکوالر استت .یعنتی چته یتک رویتارویی
سکوالر است؟ یعنی من دنبال یک چیزی می گردم که در عالم انسان ها اتفاق می افتد نته آن فهتم
پیشینی و افاضه شده ،و یا داللت دال بر مدلول و یا ارتباطات سیستمیک درون زبان و  ...در ایتن
فلسفه زبان« ،زبان» یک رخداد است که به صورت تاریخی و اجتماعی در عالم انسان اتفاق متی
ً
افتد و من اصال نمی توانم بگویم یک متن که زبانی انسانی استت از متاوراء طبیعتت آمتده استت،
یعنی چه از ماوراء طبیعت آمده است؟!
آیا ما در این نحوه از خوانش دست به یک گسست با پیشینیان و مفسرین خود نمی زنیمی
سرا که با این گونه نگاه باید تصمیم بگیریم که خوانش گذشتگان درستت بتوده یتا خیتری و
برتری را بدهیم به جایگاه خود و عقالنیت خودمانی
ً
دقیقا ،شما در واقع این را می فرمایید که آیا باید گفت گذشتگان نمی فهمیدند یا اینکه بهتر استت
بگوییم آنها یک جور می فهمیدند و ما نیز یک جور؟ تا چند سال قبل من فکر می کتردم کته ایتن
حرف دوم درست است ،اما بعدها فهمیدم که نخیر آن حرف اول درست است ،چون هنوز معنتای
دقیق فهم هرمنوتیکی را تبیین نکرده بودم .اکنون که فهم به این معنا را دنبالش هستتم کته گفتتم و
اینکه چگونه فهم به این معنا اتفاق می افتد ،دیگر نمی توانم بگویم که آنها آن گونه متی فهمیدنتد و
ما اینجوری می فهمیم! در صورتی که آنها هم همین مبناهای هرمنوتیکی متن را متی داشتتند و در
داخل همین مبناهای تفسیر می توانستند تفسیر کنند ،آن وقت متی توانستتم بگتویم کته متا یتک
مبنای مشترک داریم و در داخل این مبنای مشترک ،فهم من این است و فهم آنها آن .گتادامر هتم
که می گوید فهم ها متفاوت است ،منظورر این است که در داخل ایتن چهتارچوب هتای قبتول
شده می تواند تفسیرها متفاوت باشد.
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پس اینکه می گویند تفسیرهای متفاوت است به این معنا نیست که قدما یک جتور متی
فهمیدند و ما االن یک جور می فهمیمی
نه خیر به آن معنا نیست .نمی خواهم بگویم که آنها نمی فهمیدند .می ختواهم بگتویم اگتر دقیتق
ً
بشویم یک نوع عو شدن پارادایم در کار است ،به این معنا که آنهتا اصتال در یتک عتالم دیگتر
زندگی می کردند و ما در یک عالم دیگر زندگی می کنیم .آنها زبان و فهم را ،پدیتدارهای ستکوالر
تاریخی -اجتماعی نمی دیدند و ما این گونه می بینیم.
پس بر این اساس ما سگونه می توانیم متنی را که در آن پارادایم و در جهان معنتایی دیگتر
شکل یافته است بفهمیم ،اگر به فرمایش شما تفاوت پارادایم وجود دارد و دو مبنتای زبتان
شناسی متضاد هستی
این مسئله عجیب و شگفتی نیست .همین که فهمیده ایم دو پارادایم است ،این خود یک فهم مهم
است ،یعنی ما پارادایم آنان را به فهم درآورده ایم .چگونته ممکتن شتده فلستفه زبتان تغییتر کنتد،
چگونه اکنون این اتفاق افتاده و از آن دوره ای که همه فکر می کردند االسماء تنزل متن الستماء و
 ...به اینجا رسیده ایم که بگوییم زبان یک امر تاریخی و اجتماعی و بین االذهانی است که در بین
بشر بوده و به اینجا رسیده است .این فهم ها چگونه اتفاق افتاده است؟ این رختدادها هتم ممکتن
است.
اما نهایت فرمایش شما اینجا ایتن استت کته دو پتارادایم داریتم و پتارادایم و عقالنیتت متا
غالبیت دارد ،پس ما درست تر می بینیمی
ً
اصال در این گونه بحث ها درست تر دیدن مطرح نیست ،دو تا پارادایم استت و آن پتارادایم عتو
شده است .شما می توانید بگویید پارادایم های متفاوت و نه پارادایم درست و پارادایم درست تر.
آیا آن حرف ها درست بودندی
درست یعنی چه؟ در این مسائل از نظر هرمنوتیکی مسأله و حقیقتت هرمنتوتیکی مطترح استت و
ً
باید دید معنای حقیقت در مسائل هرمنوتیکی چیست؟ من اخیترا در مؤسسته پرستش دو جلسته
صحبت کردم که در مسائل هرمنوتیکی معنای حقیقت چیستت؟ از نظتر شتالیرماخر حقیقتت در
فهم چیست؟ از نظر دیلتای حقیقت در فهم چیست؟ از نظر گادامر و امثال او معنتای حقیقتت در
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فهم چیست؟ اینجا اختالف آرا هست .در اینجا آرای مختل است که حقیقت یعنی چه؟ بته طتور
کلی در میان هرمنوتیکی ها حقیقت هیچ گاه به معنای آن صدق (مطابقت گتزاره بتا واقتع) کته در
معرفت شناسی جدید هست ،نیست .اگر بخواهیم خیلتی خالصته بگتویم حقیقتت ،حقیقتت بته
معنای این به مثابه آن ( )ALSمطرح است و این به کلی متفاوت است با حقیقت و صتدق در ایتن
معنا که آیا این گزاره مطابق با واقع است.
ً
مثال اگر شما مالصدرا را در نظر بگیرید می گوید حقیقت آن چیزی است که خدا فهمانده استت.
ً
مثال وقتی شما کتاب قرآن را مطالعه می کنید حقیقت آن چیزی است که خدا فهمانتده استت .آن
وقت نتیجه ار می شود که این شخص می گوید خدا این را به من فهمانده و آن دیگری می گوید
خدا آن را به من فهمانده ،یا می گوید به این مرحله از حقیقت رسیده ام و دیگری متی گویتد بته آن
مرحله و این مراحل عمودی هستند از جن ظاهر و باطن و یا باطن باطن و هکذا .فهتم بته ایتن
معنا معنی یک نور درونی است و این حرف ها از گذشته وجود داشته است .شما کتاب «الفهتم و
العقل» محاسبی را ببینید .تعری فهم در آنجا همین حقیقت فهم شده از سوی ختدا استت .ابتن
ً
عربی هم که در خیلی از جاها تعبیر فهم را به کار برده همین را می گوید .او مثال در تعریت وحتی
می گوید هنگامی که وحی به انسان نازل می شود در این رخداد الفهم و االفهام و المفهوم هر سته
یکی هستند .در اینجا از نظر او حقیقت چیزی است که در این اتحاد خودر را نشتان متی دهتد.
گرچه این حرف ها خیلی مشابهت دارد با آن چیزی که امروز در فلسفه هرمنتوتیکی دربتاره زبتان
گفته می شود که می گویند هر چه هست زبان است یتا زبتان خانته وجتود استت و  ....بنتابراین
صحبت برتری یا غالبیت یا عقالنیت بیشتر نیست.
آیا اینجا این رویکرد به نسبیت راه نمی دهدی
باید ببینیم حقیقت هرمنوتیکی را نزد چه کسی بررسی می کنتیم ،آیتا حقیقتت را نتزد شتالیرماخر
بررسی می کنیم ،یا در هرمنوتیک فلسفی گادامر و امثال اینها .در هر حال نسبیت یا حتق و باطتل
ً
ً
در کار نیست .اتفاقا در جلسه دوم که در مؤسسه پرسش داشتم ،آنهه گفتم دقیقتا همتین بتود کته
«حقیقت» در هرمنوتیک فلسفی یک رخداد است و رخداد که نستبی نمتی توانتد باشتد ،حادثته
ً
است .حقیقت عینا مثل این می ماند که اینجا یک چراغ روشتن شتده باشتد .ختوب اینجتا یتک
چراغ پنجاه واتی که روشن بشود ،اینجا در حد خودر یک حقیقتی است که ظتاهر شتده و شتما
هم در یک جای دیگر می توانید چراغی داشته باشید که  100وات باشد و در جایی دیگتر چراغتی
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داشته باشید دویست وات باشد ،و همه اینها که روی هم انباشته شده متی شتود یتک نتور بستیار
شدید و هکذا.
چه نسبیتی؟ این نسبیتی که آقایان به عنوان اشکال می گویند به این جهت است کته آن هتا دنبتال
یک گزاره مطابق با واقع هستند که از آن واقع تخل نمی کند .وقتی از ما می پرسند ایتن درستت
است یا آن درست است؟ منظور این است که این گزاره مطابق با واقع است یا آن گتزاره مطتابق بتا
ً
واقع است؟ اما هرمنوتیکرها اصال این حرف ها را نمی زنند آن هتا در نهایتت گفتته انتد  :حقیقتت
یک رخداد است که اتفاق می افتد .در پدیدارشناسی هم همین است کته یتک چیتزی ختودر را
ً
نشان می دهد .حال اینجا باید بگوییم نسبیت است؟ اصال در پدیدارشناسی تطابق با واقع مطترح
نیست .می گویند ببین خودر را چگونه نشان می دهد .اینجا می توان گفت نسبیت است؟ خیر.
حال شما با این نگاه به سراغ متن می روید و با این روش و ایتن گونته معرفتت شناستی و
فلسفه زبانی جدید ،متن را به تعبیر خود فرموله می کنید که متن حاصل «قرائت نبوی از
جهان» است ،این به سه معناستی
حال من کار خودم را می گویم که چگونه اتفاق افتاد .این مبانی گفتم در ذهنم بتوده و تحتت تتأثیر
این مبانی بوده ام ،و با این تأثر من به این نتیجه می رسم که اگر فهم متون زبانی یک رختداد استت
که بین االذهان اتفاق می افتد و اذهان ،اذهان بشر است ،و اگر زبان یک امر تتاریخی و اجتمتاعی
است که در عالم انسان اتفاق می افتد ،نتیجه اینها این می شود که زبان انسانی و سخن مستتفاد از
ً
آن مطلقا انسانیت دارد .این مطلبی است که در مقاله چهاردهم و یا سیزدهم مقاالت قرائت نبتوی
آمده (انسانیت زبان و سخن مستفاد از زبان).
وقتی زبان و سخن آن انسانی دیده شد ،هر جا که من برخورد کنم با یک متن به زبان انستانی و از
ً
جن زبان انسانی است ،من اصال دیگر نمی توانم بگویم که از جتایی غیتر از عتالم انستان آمتده
است ،یعنی چه از جایی غیر از عالم انسان آمده است؟ در این صورت ناچارم قرآن کریم را هم مثل
همه کتاب های دیگر ببینم ،مثل همه نوشته هایی که می بینم ،مثل همه گفتارهایی که می شنوم ،و
ً
اصال هم به ذهنم خطور نمی کند که این متن از عالم غیب ،از پیش خدا آمده است.
پ همه ار به دنبال این می گردم که این متن را چه کسی گفته و چه کسی نوشته؟ یعنتی متوجته
یک امر موجود در عالم انسانی می شویم ،پ می رویم دنبالش .خوب متوجه می شویم چه جور
این متن پیدا شده در میان مسلمان ها.

 | 143نقد بنیادهای فقه و کالم

در اینجا اولین سؤال که می شود این است که آیا این مجموعه متدون یتک «متتن واحتد» استت؟
خوب کسی که به این پرسش توجه دارد ،متن را باید برای خود با مبانی جدید معنا کرده باشتد .در
آن مقاله  19قرائت نبوی از جهان ،من چند مؤلفه را که متن شناس ها می گویند ،بیان کرده ام و بر
اساس آنها گفته ام قرآن یک متن واحد است .البته از نظر پیدایش تاریخی متن های متعتدد ،چترا
که ظهور آن ها بیست و سه سال طول کشیده است ،آن هم در شرایط گوناگون ،آن طور کته تتاریخ
می گوید .وقتی با نقد تاریخی نگاه می کنم می بینم این طور است .اما سؤالی که برای متن مطترح
شد این بود که آیا این مجموعه را که (مجموعه بین الدفتین) که اکنون هست و میلیون ها بار چاپ
شده است ،آیا این را می شود یک «متن واحد» تلقی کرد یا خیر؟ مقاالت قرائتت نبتوی از جهتان
مبتنی بر این است که می شود این مجموعه را که پ از تدوین به وجود آمده یک متن واحد تلقتی
کرد .اما این متن واحد از کی «واحد» شده است؟
از آن زمان که یک «کانون» شده است .در مورد عهد قدیم و عهد جدید هم همتین طتور استت.
ً
عهدین هم در جاهای مختل و شرایط متفاوت و به وسیله افراد متعدد نوشته شتده و بعتدا جمتع
شده ،اما حاال که به عهدین مراجعه می کنند می تواننتد بگوینتد کته ایتن دو مجموعته دو «متتن
ً
واحد» است که برمی گردد به کانون شدن آن ها .یعنی مثال وقتی به صورت رسمی اعالم شتد کته
این چهار تا انجیل و ضمایم آن ها یا این نسخه ها «کانون» است ،آنها شدند یک متن واحد .آنجا
وقتی اعالم شد که قرآن عبارت است از این مجموعه واحد والغیر ،در واقع وحدتی برای آن قائل
می شوند ،و چون نمی شود چیزهای متفرقه ای را کنار هم بگذارند که به هم هتیچ ربطتی نتدارد و
بگویند این کانون است و جز این ،باید کنار گذاشته شود .این ممکن نیست ،پ این مجموعته را
«کانون» اعالم کردند و نام آن را مصح گذاشتند و متن واحد شدن از اینجا شروع می شود.
وقتی بررسی و نگاه من به این نقطه می رسد ،دنبال این می گردم که پ بایتد در ایتن متتن واحتد
متن واحد بتودن ،آن
یک «موضوع واحد» دیده شود ،چون ًیکی از مهم ترین شرایط و مؤلفه های ِ
است که موضوع واحد داشته باشد .فورا این سؤال برایم طرح می شود که آیا قرآن موضتوع واحتد
دارد یا خیر؟ اینجاست که من به این نتیجه متی رستم کته آری قترآن «موضتوع واحتد» دارد و آن
اسمش «الله» است .اینها را همه پدیدارشناسانه می بینم نه اینکه عقاید قبلی دینتی و ایمتانی ام را
ً
در آن دخالت دهم ،ابدا ،یک آدم بی ایمان به قرآن و بی دین هم می تواند این کار را بکند.
ً
من صفحه صفحه قرآن را ورق زده ام به صورت متوسط در هر صفحه یک قرآن متثال  100یتا 100
صفحه ای هفت بار و یا شش بار کلمه «الله» آمده است .این را وقتی به شتکل پدیدارشناستانه در
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ً
این مجموعه می بینم به نظرم می رسد که قاعدتا همه قرآن با این واژه در ارتبتاط استت ،ایتن متی
شود «موضوع» .با ادامه بررسی ،موضوعات فرعی که با موضوع اصلی در ارتباط هستتند ،یتوار
یوار پیدا می شوند و خود را نشان می دهند .در اینجاست که من با اطمینان بیشتری می گویم که
این مجموعه یک متن واحد است و موضوع واحد دارد .حاال می پرسم آیات قرآن چگونه بتا ایتن
موضوع واحد مربوط اند .نگاه پدیدارشناسانه من نشان می دهد که این ارتباط این گونه استت کته
ً
در اکثریت قاطع آیات قرآن از افعال این الله سخن به میان آمده است ،یعنی تقریبا هر کجای قرآن
که می روید به گونه ای از افعال الله صحبت می شود.
هر چه بیشتر بررسی می کنم ،می بینم مضمون قرآن این است که «الله» چه کرده است و چه متی
ً
کند و چه خواهد کرد .البته کامال مشهود است که معنا و مضمون الله در آیات متفاوت قران دچار
تحوالت می شود ،اما در هر جا «الله» حفظ می شود و در موارد بسیار معدودی غیر از تعبیر اللته
به کار برده می شود مثل «رحمان» .آخرین نگاه پدیدارشناسانه من به متن قرآن به آنجا متی رستد
که می بینم در این مجموعه یک روایت کالن از الله قابل خواندن است و من آن را می خوانم که در
«قرائت نبوی از جهان  »19آن را بیان کرده ام .البته در قترآن در پتاره ای از ستوره هتای کوچتک
تعبیراتی آمده است که از این روایت کالن بیرون است .چون نگاه من به زبان نگتاه پدیدارشناستانه
هرمنوتیکی است عاقبت به اینجا می رسم که در قرآن یک «فهم» نمایان شده استت و آن فهتم را
تجربه هرمنوتیکی نبوی می نامم و تفصیل این مطالب را بایتد در مقتاالت قرائتت نبتوی از جهتان
دید.
البته سخن شما با پدیدارشناسی متن و این که آن متن را می خوانیم و به طتور مثتال متی
گوید که الله با من سخن گفت و یا مرا مورد خطاب قرار داد که فالن کار را بکن و یا نکتن
و سخن از عین خطاب الله است فاصله دارد .لذا به نظر من ،متن نسبت بته تئتوری شتما
مقاومت داردی
اگر در قرآن آمده باشد که الله با من سخن گفت یا گفت فالن کار را بکن یا نکتن ،ایتن تعبیترات را
هم پیامبر می گوید که یک انسان است.
اما علی رغم این ،چیزهایی است که در آنجا به قول شما الله دارد حترف متی زنتد ،ختوب ستؤال
اینجا این طور می شود که یعنی چه؟ حال شما می خواهید بگویید خدا حرف می زند؟ خدا حترف
ً
می زند یعنی چه؟ آن هم در درون امر زبانی؟ منظورم این استت کته در متتن هتای انستانی کتامال
متداول است که گاهی گوینده انسانی به گونه ای سخن می گوید که گویی کسی دارد به او خطاب
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ً
ً
می کند .مثال سعدی می گوید « :سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز» ،ظاهرا کسی به سعدی خطتاب
می کند ولی این خود سعدی است که سخن می گوید .عالوه بر این اسپینوزا در کتتاب و مقتاالت
خود به شکل متعددی از عهد عتیق نقل می کند که در اینها پیامبران از سوی خدا یعنتی بته جتای
خدا سخن می گویند و اگر کسی دقت نکند ،می گوید خدا سخن می گوید.
اگر من بخواهم پدیدارشناسانه و از این موضع در برابر پرسش شما پاسخ دهتم ،بایتد بگتویم
که گفتن اینکه الله سخن می گوید در آن زمان و آن جامعه و فرهنگ پذیرفته شده استت،
اینکه الله و دیگر خدایان و الهگان با بشر سخن می گویند و آنها یعنتی مخاطبانشتان نیتز
شنیده اند .سخن بر سر باطل و یا برحق بودن آن مدعیات نیست .اما حس می کتنم اینجتا
شما اگر سه نام الله و اسم او را به کار متی بریتد ،ولتی آن معنتا و مفهتومی از ختدا را کته
استعالیی شده در سنت کالمی و فلسفی اسالمی است را به کتار متی بریتد .شتما اینجتا
متعجبانه از من می پرسید خدا با انسان سخن می گوید یعنی سهی حتال آنکته از موضتع
پدیدارشناسانۀ خود خار متی شتوید ،در صتورتی کته آنجتا ایتن گونته ستخن گفتتن در
سهارسوب وحی و عقاید آن زمانه برای مخاطبان پذیرفته بوده استی
من آنهه را شما می گویید می پذیرم ،ولی مطلب من چیز دیگری است .من می گویم اینکه ظتاهر
یک متن چنین باشد که خدا سخن می گوید ،این هم گونه ای سخن گفتن انستان استت .اگتر در
ً
قرآن برسیم به یک جایی که در آنجا ظاهرا خدا حرف می زند ،به وضوح در آنجا نیز می توانیم ایتن
را بگوییم که اینجا انسان نبی از سوی خدا حرف می زند ،و در این موارد که پدیدارشناسی ما است
همین را نشان می دهد.
احساس می کنم اگر بخواهیم پرسش را عمیق تر مطترح کنتیم بایتد بگتوییم حضترتعالی
پیش فرضتان این است که خداوند با انسان نمی تواند سخن بگوید ،سرا که آن قدر متعالی
و ترانسدانس است که امکتان نتدارد .امتا در جهتان متتن و جهتان عترب عصتر جتاهلی،
خدایگان اشاره ها و سخنانی می فرستند ،و وحی آنجا معنی اش همین است.
ً
من در این باب اصال کاری به این موضوع ندارم که خدا می تواند حرف بزند یا نته .در جتای دیگتر
گفته ام اینکه پاره ای از خوانندگان مطالب من به من نسبت می دهند که معتقدم خداوند نمی تواند
سخن بگوید ،این یک نسبت نادرست است .من در آن موارد از اینجتا آغتاز کترده ام کته متا نمتی
توانیم از طریق کلمات و جمالت قرآن به مقصود و مراد خداوند پی ببریم و این مدعا به کلتی یتک
موضوع دیگر است.
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آقای شبستری پیش فرض کالمی و معرفت شناسی تان به شما هرگز اجازه نمی دهتد کته
این را تحویل و ریدیکشن نکنید و آخراالمر هم می کنیدی!
ً
نه اصال این طور نیست.
من احساس می کنم که پیش فرضهایتان را در ِا ُپوخه و تعلیق قرار نمی دهید ،آنهتا یتورش
ً
می برند و فرمایشتان نهایتا به این معنا و این ستویه متی گتردد ،در صتورتی کته اگتر بته
رویکرد پدیداری وفادار باشیم و بگذاریم جهانی را بنگریم که در این جهان الله نا ر استت
و حضور دارد و می بیند و می شنود و می گوید و . ...
عر کردم که دو مطلب را نباید با یکتدیگر خلتط کترد .یتک مطلتب ایتن استت کته در جهتان
فرهنگی اعراب آن روز الله ناظر است و سخن می گوید و مطلب دیگر این استت کته همته انتواع
سخن گفتن در قرآن انواع سخن گفتن انسان است ،گرچه ظاهر آن سخن گفتن خدا باشتد و ایتن
مدعا از پدیدارشناسی متن قرآن به دست می آید.
اگر ما معیار را پدیدارشناسی قرار دادیم آیا قرار بر این است کته پدیتده کتام و زبتان ختود را
ببندد و نگذاریم سخن بگوید و تنها سخن من پدیدارشناس و خوانشگر را می بایتد ا هتار
کندی
نه پدیدار را باید ببینید .اما تعری پدیدار چیست؟ چه چیز پدیدار است؟
تا آنجا که می تواند پدیدارشناس خود را و پیش فرض های ختود را در تعلیتق قترار بدهتد و
شرای ا هار پدیده را برایش مهیا کند و رقم زند .برای من ،نباید متتن در پدیدارشناستی بته
گونه ای ا هار شود که صدایی را که تمایل دارم فق بشنوم و یا پیش فترض هتایی را کته
من تأیید می کنم ،فق بشنوم .باید به گونه ای باشد که شرای ابطال روشی من هم باشد.
یعنی به گونه ای روشمند مواجهه و حرکت بکنم که اگر صدای مخالف دیگتر و یتا نقضتی
دیده شد بتوان نشان داد و صدای ابطال موضع من توس متن را بشتنوم ،سترا کته اگتر از
پیش تصمیم گرفتم که متن این گونه است بی شک همیشه آن سیز را که قبتول دارم بترایم
پدیدار می شود و می بینم و می شنوم.
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من هم قبول دارم و همیشه می گویم که پیش فر ها را باید گذاشت کنار .امتا در متورد آن آیتات
می گوییم باالخره پدیدارند .یعنی چه آنها پدیدارند؟ پ اینجا دو مسئله است؛ آیا من می بینم کته
خدا حرف می زند و صحبت می کند؟ آیا این را متن به من این گونه نشان می دهد که ختدا حترف
ً
می زند؟ اصال پدیدارشناسی می تواند این ساحت ها را چن بیاندازد؟ پدیدارشناسی متن قرآن بته
من نشان می دهد که همه انواع سخن گفتن در آن متن ،انواع سخن گفتن هتای انستانی هستتند،
ً
حتی در مواردی که ظاهرا در آن ها کسی غیر از پیامبر سخن می گوید و به او خطاب یا نهتی متی
کند.
خوب همین جاست که شما و دیگر نواندیشان ناگزیر شده ایتد کته مفهتوم جدیتدی را وارد
کار کنید .شما مفهوم استعاره را وارد می کنید ،سرا که به یک مفصتل بنتدی نیتاز داریتد
که کار را ادامه دهید و همچون دیگر نواندیشان ناگزیر مفهوم استعاره را استفاده می کنیتد
و مطرح می فرمایید کلید و گشاینده ،و رمز متن را باید با استعاره گشود.
خیر ،آن یک بحث دیگر است و باید جداگانه آن را بحث کنیم که من چرا به استعاره توجته کتردم.
این به کلی فرق دارد .اما شما می گویید این آیات را ببریم در آن فرهن مطالعه کنیم ،مطلبتان این
است؟
بله تالش کنیم به حد وسع بدون پیش فرض های فرهنگی خود یا درست تر بگویم آگاه بته
پیش فرض های خود و در تعلیق آنها به متن و آن روزگار رجوع کنیم.
ً
اتفاقا پدیدارشناسی متن این نیست ،پدیدارشناسی متن آن است که شما متن را منقطتع از زمتان و
مکان متن و پیدایشش ببینید.
ً
بر این اساس شما متن را کامال از آن خود کرده اید!
ً
ً
دقیقا این است ،اصال یکی از شرایطی که می گذارند ایتن استت کته در پدیدارشناستی متتن ،آن را
منقطع از زمان و مکان پیدایش آن را باید ببینیم که متن خودر را چگونه نشان می دهد ،ایتن متتن
است که خود را این گونه نشان می دهد ،نه اینکه آنجا معنایش چه بوده است؟
اما سخن دیگر شما این بود که با تکیه بر مبانی زبانی جدید ،متن در یک گستره و زمینته
معنی دارد .شما اگر از آن کنتکس و سیاقش بیاوریدش بیترون ،معنتی ختود را از دستت
می دهدی
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نه نه ،ببینید ما مسائل متعددی داریم ،ایتن کته زبتان یتک امتر تتاریخی و اجتمتاعی استت یتک
معناست و اینکه متن را در کنتک خود آن را بفهمیم ،یک معنای دیگری استت .نخستت ایتن را
روشن کنیم .در پدیدارشناسی متن داستان این است -آن گونه که بنده خوانده ام ،-که متی گوینتد
اگر شما بخواهید متن را پدیدارشناسی کنید این سؤال ها را هیچ مطرح نکنید که کجا پیتدا شتده و
در چه زمان پیدا شده است .این که جلوی چشمتان است را ببینید .من این را می بینم نه آن را.
من احساس می کنم ما با اتخاذ این موضع ،پدیدار را از ریشه هتایش منقطتع کترده ایتم و
جدا نموده ایمی
ً
ً
دقیقا همین است ،دقیقا در پدیدارشناسی ریشه ها مطرح نیست.
اما افق پدیدار را شما از دست داده اید مگر نه اینکه قرار بود که راه به این افق ببریدی
بلی در تعیین معنا به آنجا می رسیم .در مرحله تعیین معنا این را قبول دارم ،زیرا متی گوینتد بعتد از
آنکه متن را دیدید ،بعد از اینکه آن را تثبیت کردید ،بعد از اینکه معنای آن را روشن کردید شما متی
توانید حال استمداد کنید از زمان پیدایش آن در تفسیر .اما ما هنوز وارد مرحله تفستیر نشتدیم .آن
تفسیر بعد از آن مرحله است .کاری که من آنجا کرده ام ،اگر تفستیری در آن وجتود داشتته باشتد،
فقط آیاتی که در مقاله اول آوردم و گفتم این اول و آخرر این است و معنی کلتی آن فتالن استت.
فقط آن قسمت می تواند تفسیر باشد ،بقیه پدیدارشناسی است و هنتوز وارد پدیدارشناستی نشتده
ایم .ما در پدیدارشناسی میخکوبیم در برابر متن ،بعد از این برای تعیتین جزئیتات و تفستیر ،یعنتی
وقتی می خواهیم  interperationبکنیم ،می رویم از آنجاها کمک می گیریم .امتا االن ملتتزم بته
ً
متنیم .حاال این نظر خودم است ،بله اگر این شکل باشد ،من وقتی به متن ملتزم هستم اصال نمتی
توانم بگویم خدا دارد حرف می زند ،نه متن خود را این جور نشان نمی دهد که خدا حرف می زند!
متن خود را این گونه نشان می دهد که در آن انواع سخن گفتن های انسانی هست و یکتی از آنهتا
ً
هم این است که در آنجا مثال کسی خود را به جای خدا گذاشته و از سوی او حرف می زنتد .چترا
که متن ،متن در عالم انسان است ،با زبان انسانی هست ،وقتی این جوری هست ،بله متن ایتن را
نمی بینم که خدا حرف می زند ،ولی یکی دارد حرف می زند .در بعضی موارد ظاهرر هتم هستت
که الله حرف می زند ولی نمی توانم بگویم الله حرف می زند ،چون از سوی خدا سخن گفتتن هتم
نوعی حرف زدن انسان است.
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بنابراین و بر اساس فرمایشتان ،هنگامی که در این وضعیت متن از زبتان روزمتره فاصتله
می گیرد به فهم نبوی و فهم خیال خالق یا فهم نبوی می رسیمی
بله آنجا بنده چیزهایی گفته ام و عر کرده ام و به نظر می رسد که اینها همه فهم نبوی است کته
گاهی از آن تعبیر شده« ،تجربه هرمنوتیکی نبتوی» بته استتناد آن آیتات .بته تعبیتر دیگتر بتا دیتد
پدیدارشناسی من در قرآن اینجا یک زیست جهان وحیانی می بینم .زیستت جهتان وحیتانی ،نته
ً
اینکه این ساعت و یا فالن ساعت وحی آمد ،نه من انسانی می بینم که اصال آن زیست جهان ار
وحیانی است .وقتی عناصر مهم تشکیل دهنده آن زیست جهان را می بینم ،مستئله «آیته» دیتدن
است ،یعنی وقتی در متن می رویم ،آیات دیدن آن پدیده است .آیات دیتدن یعنتی چته؟ متن آیتات
دیدن را فهم اگزیستاسیالیستی تلقی می کنم .به این معنا که تفسیر و فهم آنجا جدا نیستت ،همتان
چیزی که در آن مقاالت قرائت نبوی آورده ام و این جا فهم و تفسیر یکتی استت .آن آدم جهتان را
این جوری می فهمد و الی آخر. ...
یعنی طبق فرمایش شما ،متن حاصل قرائت نبوی استت از جهتان و پیتامبر جهتان را ایتن
گونه به خوانش درمی آوردی
ببینید ،آنجا جایی است که دیدن ،خوانش و فهم همه یکی است .یعنی این حرفی که حضرات می
زنند و می گویند فهم از تفسیر جدا نیست ،فهم عین تفسیر است و تفسیر هم عین فهم است .این
را من در آنجا می بینم .چرا که تفسیر همان خوانش است.
ً
اگر ما همین جا که ایستاده ایم و از این مبنا بنگریم اهرا آقای سروش که از دیتدن و رؤیتا
سخن می گوید با سخن شما تفاوت نخواهد داشتی
خیلی تفاوت دارد .من از فهم حرف می زنم ،آقای سرور از فهم حرف نمتی زنتد .متن از فهمتی
حرف می زنم که در بیداری اتفاق می افتد و می گویم ّرد پای این را می شود گرفت و می گویم این
چیزی است که دیگران هم می توانند مدعای موجود در مضمون آن را بفهمند ،ولی در «رؤیاهتای
رسوالنه» ،رؤیاست و طرف آمده رؤیایش را برای شما نقل می کنتد و در رؤیتا فقتط متی توانیتد
بنشینید و روان کاوی کنید و تعبیرر کنید!
هفت و هشت سال پیش در مقاالت من مطرح شده که قرآن روایت است و اخبار از واقع نیستت.
ما تا حاال قرآن را ِاخبار از واقع و این که جهان چگونته استت و اطالعتات و  informationمتی
ً
دانستیم .حاال کسی بیاید بگوید اصال این اطالعات دادن نیست ،این روایت کردن است .این را تتا
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آنجا که من هم سراغ دارم کسی جلوتر نگفته بود .در من یک انتباهی پیدا شد به این موضوع .فقط
پاره ای از مصری ها درباره قصص قرآن گفته بودند که الزم نیست تتاریخ واقعتی باشتند -کتتاب
ً
هایی است در این زمینه -که این قصص می توانند روایت باشتند .امتا ایتن کته اصتال بنیتاد قترآن
ساختار روایی دارد و اشاره به خار از عالم و عالم خار ندارد.
من برمی گردم به سخن و فرمایش شما ،سرا شما احساس می کنید نیاز می باشتد در فهتم
متن و رمزگشایی آن ،از مفهوم استعاره استفاده شودی
ً
بلی ،این معنا درست است که کال از الله حرف زدن به طور کلتی چته (جتاء أربتک) باشتد ،چته
ً
ّ
موات) باشد ،اینها ظاهرا در ستطوح آ گتاهی
عرر الستوا) باشد ،چه (الله نور الس ِ
(الرحمان علی ِ
ً
متفاوت هستند .اما همه اینها استعاره اند ،استعاره اصال یک نوع زبان است .این مطلب را از پتاره
ای از متألهین مسیحی گرفته ام .آنها عقایدشان این است کته در کتتاب هتای دینتی مثتل قترآن و
عهدین ،چه درباره الله ما باشد یا یهوۀ یهودی ها یا خدای مسیحی ها ،هر چه می گوییم استتعاره
ً
ً
می گوییم ،نه اینکه کسی عالما و یا عامدا خواسته بیاید بیان زیبا بکند ،استعاره اینجا از کاتوگوری
تزیین بیرون رفته است ،استعاره را به علم بدیع مربوط نمی دانند .به علم بیان مربتوط متی داننتد،
استعاره بیان است ،یک نوع زبان است.
حال حتی اگر به همان عقایدی که آنها داشتند برگردیم در مورد الله ،یا عقایدی کته در قترآن دیتده
می شود سخن در این است ،چته ستاده ار و چته غیرستاده ار .بترای آنهتا نتام ختدا بته زبتان
درآوردن ،یا قابل تکلم درآوردن چیزی است که قابتل تکلتم نیستت .حتال اشتخاص بته تناستب
خودشان یعنی آنکه می گوید « :جاء ربک» ،نمی خواهد بگوید خدا آمد که ،آن چیزی را که نمی
تواند از آن حرف بزند ،به این بیان می تواند بگوید ،به غیر از این نمی تواند بگوید .حال متا ایتن را
باید درک کنیم که کسی می گوید جاء ربک یا خدا دست دارد و یا ختدا فتالن دارد ایتن چته متی
ً
ً
گوید و این اصل مسئله است! آیا واقعا می گوید خدا آمد؟ یا اینکه مثال یک نوع حضتور او را متی
ً
خواهد بیان کند و به این شکل می گوید! یا می گوید دست خدا ،آیا واقعا معتقد است خدا دستت
دارد؟ مجاز را نه! مجاز را نمی خواهم عر کنم ،یا اینکه احساس کند که یک چیزی -روحتی-
دارد کار می کند و حاال اگر بخواهد کار و عمل بکند دست دارد ،دست خود را می آورد جلو!؟
ً
من آنهه را قبال عر کردم این است که در هر سطحی گفته شده باشد چه در سطح این تعبیترات
گوینده ،در واقع آنهه را به نظر خودر قابل به زبان آوردن نیست می خواهد به زبان می آورد.
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به نظر من ایراد و مسئله آن است که این با زیست جهان و پدیدارشناستی زبتان آنهتا نمتی
خواندی سرا که در زیست جهتان آنهتا الته هتا و ختدایان حضتور دارنتد و متی تواننتد اثتر و
ورودشان را در زندگی عادی خودشان حس بکنند و روز موعودی هم آنها را ببینند ،سنتان
که اکنون در تمثال هایی برایشان به دید می آیند ،آنها ازدوا و نیز رقابت و نبرد متی کننتد
و  ،...اما سگونه به یک دفعه یک نوع ارتقا زبانی و متافیزیکی و معنتایی در زبتان آنهتا
آن موقع اتفاق می افتدی
ً
این ارتقا نیست اصال ارتقا معنایی نیست ،بلکه این زبان دیگری است .ما به این نتیجته متی رستیم
که زبان این قبیل ادیان که خدا محوریت دارد و اللته محوریتت دارد ،بته طتور کلتی زبتانش زبتان
استعاره است و لذا هیچ ارتقا مطرح نیست .ارتقا جای دیگر مطرح است آنجا کته تتزیین استت و
سطح باالی زبانی است اما اسطوره چطور؟ مگر زبان اسطوره چگونه است؟ به طور مثتال همتان
اسطوره که بازگشت به عقب می کند و از طریق یک سری اعمال می خواهتد برگتردد بته آغتازین
خلقت ،یک سری اعمال خدایان را دوباره تکرار می کند که از اسارت زمان بته نتوعی رهتا بشتود
(اسطوره بازگشت جاودانه) تمام کلماتی که در این مراسم اسطوره ای انجام می شتود یعنتی چته؟
یعنی وقتی که طرف می گوید این بشقاب روی این میز است به وضوح می داند که چه می گویتد،
اما وقتی که می گوید اگر من این عمل را انجام بدهم بازگشت پیدا می کنم به روز نخستین ،ایتن را
خودر می داند که این حرف ابهام دارد ،هاله است و گترد و غبتار استت و مته و دود استت و بته
وضوح نیست! اگر این را بپذیریم که استعاره زبان جدید است.
من موافق هستم و می پذیرم که متن دینی سنین پتانسیلی دارد و سنین اتفاقی می افتتد و
نام خداوند مبدل به استعاره مطلق می شود ،اما باید بتوانیم در این زمینه نشان دهتیم کته
این زبان سه هنگام از زبان روزمره ارتقا پیدا کرده و مبدل به زبان استتعاری شتده استتی
یک مقدار پژوهش بیشتر نیاز دارد.
بله من قبول دارم یعنی شما از آن مرحله پدیدارشناسی که مدعایتان را در آن روشن کردیتد برگتردیم
ً
شواهد را بیاوریم ،اما مدعا در این مرحله روشن می شود .این کامال درست است که برگتردیم کته
ببینیم آنجا چه معنایی داشته است و الله آنجا چه نقشی داشته است و بعد پیامبر به آن چته نقشتی
داد و بعد در طول زندگی مسلمان ها چه نقشی پیدا کرد؟ ولی در همه سطوح ،استعاره در کار بتوده
است.
پس این نوع فهم دیگر واقع نما نیستی

شما قرآن را چرونه به فهم درمیآورید | 119

خیر نیست .من هنگامی که می گویم که روایت است و نته اخبتار از واقتع ،و واقتع نمتا نیستت.
معنایش این است ،یعنی نمی گوید جهان چگونه است!
آیا روایت کننده می خواهد جهان این گونه باشد ،یتک نتوع آرمتان و آرزو در بیتان و فهتم
خود داردی
نه ،چرا که حقیقت در روایت معنای خاص خودر را دارد ،روان شدن به دنبال روایت است .متن
ً
االن تقریبا این طوری می بینم ،یک چیز شبیه حرف حافظ « :حتدیث از مطترب و متی گتو و راز
دهر کمتر جتو /که ک نگشود و نگشاید به حکمت این معما را» .من این جوری می بینم ،یتک
ً
آدم و شخصی آمده ،روان شده و خوانده و اصال این حرف ها برایش مطرح نبوده ،مطابق بتا واقتع
باشد یا نباشد؟ به نظر من مطابق واقع یک تحفه یونانی و ارسطویی است ،در ادیان مطرح نیست،
در بودیسم و هندوئیسم هم مطرح نیست.
این نگاه شما سه تفاوتی با نگاه جتان هیتک دارد سنانکته متی دانتیم وی نیتز از تعتابیر و
صورت هتای دینتی گتذر متی کنتد و بترای ادیتان شتأن اخبتاری قائتل نیستت و آنهتا را
 informationalنمی داند ،اما علیرغم این ،وی به سطحی از واقعیت بتاور دارد ،ستطحی
که همچون نومن کانت است در برابر فنومن پدیده های
ببینید من به یک سطح از واقعیت می رسم ،اما آن واقعیت ،واقعیت سخن است.
جهان زبانی
سخن! واقعیت سخن! نه هستی.
یعنی ما در جهان زبانیمی

ً
من این جوری می بینم .در این مرحله هستم و این جوری می بینم ،فعال در این مرحله هستم.
حال پس از این گونه دیدن و این صورت مواجهه با متن مقدس نتیجه و خروجی این نگتاه
و خوانش سه نوع زیستی را برای ما فراهم می کندی سه نوع افقی را برای خوانش گر پتیش
می آوردی مزیت این نگاه در فرهنگ اسالمی امروز سیست سرا که شما با یک معضتل در
فهم شروع کردید حال این گشایش به زعم شما سه امکاناتی را به ختوانش گتر امتروز متی
دهدی

 | 113نقد بنیادهای فقه و کالم

من چند تا از این عواقب را در مقاله قرائت نبوی از جهان نوشته ام کته اگتر ایتن جتوری بشتود آن
ً
وقت این داستان چه نوع عواقبی دارد ،از نظر بنده مهم ترین مزیت آن برای بنده شخصا آن استت
که خیلی سازگاری دارد با وضعیت وجودی من اکنون و با خود من االن ،من این جوری هستم.
یعنی خوانش خودم از خودم ،یک خوانش روایی است (خودم از ختودم) .یعنتی ختودم ،ختودم را
روایت می کنم ،یعنی دنبال آن نیستم که نف چیست؟ روح چیست؟ آیا می مانیم و یا نمی مانیم؟!
این اواخر دیده ام که خیلی به این رویکرد تکیه می شود و دیدم که می گویند طبیعتی ترین خوانش
انسان از خودر که می تواند بسیاری از مشکالت او را برهاند ایتن استت کته ختود را یتک چیتز
فیک تلقی نکند ،که من فالنم و آن هستم و یا این هستم ،بلکه روایت تلقی کند .من دیده ام که تا
حاال یک عمر است که دارم خودم را روایت می کنم این بیش از همه مرا راحت می کند .وقتی کته
متن را هم این جوری می بینم ،یک هماهنگی می بینم که بله اینجا هم یک نفر ختودر را در متتن
روایت می کند ،چرا که فهم نبوی می رسد به فهم از خود ،در واقع فهمی است که از خودر متی
یابد .بنابراین برای من متن قرآن یک چیز خار از دسترس نیست .یک چیزی که حقتایقی در آن
ً
هست که باید برویم این حقایق را کش بکنیم ،به این معنا این کتاب را اصال نمی بینم .چون ایتن
خودر یک چیز وحشت آور و ترس آور است ،چرا که آدمتی در برابتر مجهتوالتی قترار بگیترد و
بخواهد کشفش کند و آن گاه نمی تواند آن را کش کند.
دوم این است که وقتی که این جور باشد و واقع نما نیست به آن معنا ،و خیلی چیزهای عجیتب و
غریب در داخلش آمده است که با علم نمی سازد ،یا با فلسفه نمی سازد .هیچ اشتکالی بته وجتود
نمی آید ،اینها عقایدی بوده اند که وجود داشته اند ،صاحبان متون مقدس هم آن ها را قبتول کترده
اند.
پس شما در این صورت سرا متن را واقع نما ندانید ،می توانید بفرماییتد واقتع نماستت امتا
سرشار از تناقضی
ً
نه ،اصال من از آن زاویه حرکت نمی کنم که برای تخلص از تناقض ها بگویم کته متتن واقتع نمتا
ً
ً
نیست و مثال رؤیاست ،گفتم پیش تر از این ،اصال مستئله متن ایتن نیستت کته تنتاقض دارد و یتا
مخال علم است .من هم یک آدمی هستم که روایی هستم ،تناقض داخلش باشد ،بستیار ختوب
باشد .عقاید متناقضی آن روز وجود داشته و او هم قبول کرده است .نمی خواهم بگتویم کته نبتی
نمی تواند سخن تناقض آمیز داشته باشد .شما اگر نگویید [چون عارفان] پیامبر در حال اتحاد بتا
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خدا این حرف ها را زده است ،خوب آن وقتت مجبوریتد بترای تنتاقض هتا و پتارادوک فکتری
بکنید .من که این حرف ها را نمی زنم .من می گویم که آدمی بوده و یتک چنتین تجتاربی داشتته،
ً
تناقضی هم داشته است ،آسمان را هم سق مرفوع می دیده ،برای اینکه اینها سابقه دارد ،مثال این
توضیحات بهشت و جهنم در عهد عتیق سابقه دارد و همین ها را در آن فرهن قبول کرده بودند.
به منظر من بعضی از دوستان از یک طرف می خواهند آن باطن گرایی را حفتظ کننتد و تصتوف و
حرف های مربوط به کش و شهود را و از یتک طترف هتم عنتایتی بته علتم دارنتد ،تتوجهی بته
روانکاوی و فروید دارند و می خواهند اینها را با هم جمع کنند در صتورتی کته اینهتا قابتل جمتع
نیست.
آنهه من می گویم یک چیز سومی است ،نه آن باطن گرایی و نه این مشکل گرفتار ختواب شتدن.
آنهه برای من مهم است مضمون روائی قرآن است که در مقاله  19قرائت نبوی از جهان آن را بیان
کرده ام.
با این نگاه سه تغییری در زیست جهان خودتان شکل می گیردی
ً
بله امکان و زیست جهان متفاوتی برای برای آدم پیدا می شود ،مثال در پیگیری آن عبادت هم یک
معنای دیگر پیدا می کند ،یعنی آدم از اینکه ببیند واقع چیست صرف نظر می کند.
مهم ترین مسئله ای که برای مسلمان امروز در ختوانش متتن داریتم فقهیتات و آن آمتر و
ناهی های متن است .با این نگاه تکلیف و وضعیت آنها سگونه خواهد بودی
با این نگاه همه اینها می شوند خوانش ،من نوشته ام اینها را ،در مقاله اول قرائت نبتوی از جهتان.
در احکام سیاسی و اجتماعی ،احکام قرآنی در آن عصر مصداق های عتدالت تلقتی متی شتدند،
حال اگر مصداق های عدالت عو شده اند ،آنها نیز عو می شوند .متن هتیچ در قیتد و بنتد
نیستم .من در مورد احکام اجتماعی نوشته ام ،همه ار قابل عو شدن است.
بنابراین با توجه به این صحبت ها و در این نسبت ،فردی کته در فرهنتگ استالمی زنتدگی
می کند ،می باید یک شیفت پارادایم و گذار سنگینی را از سر بگذارند ،یعنی در ایتن نتوع
نگاه کردن می باید خرو و هبوطی را به سرزمین جدیدی تجربه کند ،حال به نظتر شتما او
با اتخاذ این رویکرد توانا است که ورود به این سرزمین را برای خود محقتق نمایتد یتا خیتر،
می باید ابتدا از جای دیگر این گذار را انجام دهد ،سترا کته شتما پتیش از ایتن در ستال هتا
معرفت اندوزی و تجربه راهی را پیموده اید و اکنون می توانید این طی طریق را برای ختود
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به سهولت ادامه و توجیه کنید .اما کسی که در ستنت دینتی و استالمی ختود زیستت و
زندگی می کند گویی با این نگاه می باید تالش و هبوط و گذار سنگین را از سر بگذراندی
هبوط! بلی ،پایین بیاید از خیلی از آرزوها و از بلندپروازی ها!
بله گویی می باید فرد با این نگاه و نا ر به پیشینه قبلی خود با یک سالش ستنگین روبته
رو شودی
ً
دقیقا من خودم شده ام ،آن مراحل را طی کرده ام و خیلی هم سخت بوده و این درست است.
حال با آن نگاه اگزیستانس که شما دارید هنوز آیا این نسبت برقرار می ماند یعنتی بعتد از
آن گذار معرفتی و وجودی ،آیا رفیت معنایی متن به اتمام نمی رسد و یا هنوز متی تتوان
با آن نسبت برقرار کردی آیا به زبان دیگر این اسطوره¬زدایی بته تعبیتر بولتمتان حتد یقفتی
دارد یا خیر و گونه ای دیگر از خوانش آغاز می شودی
اینجا دو گونه می شود نگاه کرد ،متن ها چون یتک سترمایه انتد ،امتا هنگتامی کته فترد ختودر
بخواهد تکلی خودر را معین بکند ممکن است خودر یک نوع تعامل با متن داشته باشد ،ولی
هنگامی که آدم می خواهد یک سخن و صحبت عمتومی بگویتد آدمتی بایتد متتن را چتون یتک
سرمایه سنتی ببیند و تلقی کند .یعنی مصلحت پایش را میان می گذارد ،چرا که این سرمایه ای که
عده ای با آن می زیند نباید گرفته شود .لذا از دست اینها نباید گرفته شود ،اما این سترمایه زیستتن
ً
به گونه ای باید برای عموم مخاطبان تفسیر شود و این همان کاری است که دسته ای با متا شتدیدا
مخالفت می کنند و می گویند شما خشنونت را تفسیر می کنید و نباید این کار را کرد!
ً
واقعا این حرف هست .بنابراین دو تا مسئله است ،یعنی یک هنگام خودر با متن چگونه ارتبتاط
برقرار می کند و یک بار نیز می نگریم که این سرمایه ای است بترای زیستتن میلیاردهتا انستان در
روی زمین می باشد.
اما آیا در دنیای امروز این شکلی درست است که ما به گونه ای رفتار کنیم که به کلی این سرمایه از
دست انسان ها گرفته شود؟ این سؤال برای من یک سؤال خیلتی بتزرگ استت و همیشته بارهتا و
بارها این فکر برایم مطرح بوده که ،ای کار در ایران امکاناتی بود از لحاظ فضای آزاد که می شتد
که عده ای بنشینند و بگویند اگر قرآن و دین را الزم داریم برای چه الزم داریم؟ همه ار بحث می
کنیم که متن است ،فهم است و یا چه؟ اما دین و قرآن تنها از زاویه کالمی و فلستفی قابتل بحتث
نیست .یک موضوع مهم دیگر که در باب قرآن و دین هست و وجتود دارد نقشتی استت کته ایتن
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کتاب در میان مسلمانان دارد ،این را چه کار می باید کرد؟ این بعد را باید به بحث گذاشتت ،یعنتی
ً
ً
مثال یک ده روزی یک عده ای با مطالعات قبلی واقعا این مطلب را بتدون تترس و واهمته بحتث
کنند .چه بسا از توی این بحث ها مسائل جالبی از دیدگاه جامعه شناسی ،روانشناسی و سیاستت
بر این مبنا بیرون آمد که این متن را نباید کنار گذاشت.

حقوق بشر اسالیم منیشود ،اما مسلمانان باید آن را بپذیرند
گفتوگوی مولود بهرامیان با مجتهد شبستری

1

بهنظر میرسد توجه به بحث حقوق بشر در سالیان پیش در آثار شما سشمگیر است .بیتردیتد ،حقتوق
بشر از مهمترین مباحث مطرح در دنیای معاصر بهویژه ایران است .در جامعۀ اسالمی ما نیتز طبیعتی
است که بحث «نسبت اسالم و حقوق بشر» یا «تعیین تکلیف حقوق بشتر از دیتدگاه استالم» ،بحثتی
بسیار ضروری و در عین حال سالشانگیز است ،بهعنوان مهمترین پرسش در بحث حقوق بشر ،متایلم
بپرسم مفهوم « ش
حق» در حقوق بشر به سه معناستی

ً
قطعا این حق به معنتای اخالقتی کته در ّ
ستنت دینتی ماستت مطترح شتده،
تا آنجا که بنده میدانم
ّ
نیست .از قبیل اینکه پدر بر فرزند چه حقی دارد یا ،به تعبیر خود گذشتگان ما ،رعیت بتر راعتی چته
حقی دارد؟ یا محکوم بر حاکم چه ّ
ّ
حقی دارد؟ این ّ
حق از این نوع حقها نیست .این یک نوع حقتوق
اخالقی است و اینها یک سری توصیههای اخالقی است کته پتدر در ّ
حتق فرزنتد چته کتار کنتد و
حق در اینجا ،تا آنجا که از ّ
بالعک  .این ّ
مقدمۀ خود اعالمیۀ سی ّ
مادهای حقوق بشر بر میآید ،بته
معنای یک هنجار اجتماعی یا چیزی است که بهصورت الزام زنتدگی اجتمتاعی ظتاهر میشتود .بته
ّ
عبارت دیگر ّ
حق در مفهوم حقوقی ،همان مفهومی است که با تفکر حقوقی در طتول تتاریخ زنتدگی
 .1این گفتوگو برای نشر در مجلۀ اندیشۀ اصالح انجام شده بود .پ از آنکه آن مجله توقی شد ،توافق به عمتل آمتد کته
این گفتوگو در وبسایت نویسنده منتشر شود .تاریخ نشر اینترنتی 29 :بهمن .1199
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بشر پیدا شد ،یعنی آن الزام ،قاعده و الزام ناشیشده از زندگی تاریخی و اجتماعی انسان در تتاریخ کته
نشان میدهد که اگر این زندگی اجتماعی هدفهای ّ
خاصی را تأمین کند و امکان تتأمین آنهتا در آن
فراهم شود باید به این الزامها تن بدهد که به باور من این از ّ
مقدمتۀ اعالمیتۀ جهتانی حقتوق بشتر بتر
میآید .در دیباچۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،آمده است« :از آنجا کته شناستایی حیثیتت و کرامتت
ذاتی تمام اعضای خانوادۀ بشری و حقوق برابر و سلبناپذیر آنان استاس آزادی ،عتدالت و صتلح در
جهان است؛ از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر بته اقتدامات وحشتیانهای انجامیتده کته
وجدان بشر را برآشفتهاند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد ،و از تترس و فقتر
فارغ باشند ،عالیترین آرزوی بشر اعالم شده است؛ از آنجا که ضروری است که از حقتوق بشتر بتا
حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیتان بتر ّ
ضتد بیتداد و ستتم مجبتور
ّ
نگردد؛ از آنجا که گسترر روابط دوستانه میان ملتها باید تشویق شتود؛ از آنجتا کته مردمتان ملتل
ّمتحد ،ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزر فترد انستان و برابتری حقتوق
مردان و زنان ،دوباره در منشور ملل ّمتحد اعالم و عزم خود را جزم کردهاند که به پیشترفت اجتمتاعی
یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورنتد؛ از آنجتا کته دولتهتای
ّ
عضو ّ
متعهد شدهاند که رعایت مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساستی را بتا همکتاری ستازمان ملتل
ّمتحد تضمین کنند؛ از آنجا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این
ّ
تعهد کمال ّ
اهم ّیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعالمیۀ جهانی حقتوق بشتر را آرمتان مشتترک تمتام
ّ
مردمان و ملتها اعالم میکند تا همۀ افراد و تمام نهادهتای جامعته ایتن اعالمیته را همتواره در نظتر
داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزر و پرورر ،رعایت این حقوق و آزادیها را گسترر دهنتد
ّ
ّ
و با تدابیر فزایندۀ ملی و بینالمللی ،شناسایی و اجرای جهتانی و متؤثر آنهتا را ،چته در میتان ختود
مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمینهایی که در قلمرو آنها هستند ،تأمین کنند».
اینجا در واقع فلسفه و معنای حقوق بشر این است که اگر قرار باشد آزادی بترای انستانها وجتود
داشته باشد ،عدالت حاکم باشد و صلح در جهان حکمفرما باشد ،بایتد بترای فترد فترد انستانها
ّ
حقهایی شناخته شود .این حق در اینجا به معنای یک الزام است که دیگران را موظ به مراعتات
آن الزام میکند و این الزام اینجا ناشی میشود کته میخواهتد آزادی ،عتدالت ،و صتلح در جهتان
حاکم باشد .بنا بر این تا حدودی میتوان گفت ،این الزام ،یک عمل و فلسفۀ اخالقی است کته از
واقعیات زندگی تاریخی انسان نشئت میگیرد و خود را نشان میدهد ،نه از بحثهتای متتافیزیکی
و فلسفی؛ به عبارت دیگر برخاستۀ از واقعیتهای زندگی اجتماعی ت تاریخی انسان در طول تاریخ
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است .و اینکه تجربههای تاریخی ما و سیر زندگی انسان نشان میدهد که اگتر قترار باشتد آزادی،
عدالت ،و صلح در میان انسانها برقرار باشد ،این حقوق و الزامها باید به رسمیت شناخته شوند.
استاد ،با این اوصافی که فرمودید ،خود حقوق بشر سیست و سه میگویدی به عبارتی دیگر ،ش
مقومتات
و پایههای حقوق بشر کداماندی

وقتی که من از حقوق بشر سخن میگویم ،منظور من ،اعالمیۀ جهانی حقوق بشر است کته ستی
ّ
ماده دارد .در این اعالمیه اصل و فرع چیست و چه مراد شده است نه اینکه حقوق بشری تصتویر
مقومات آن کداماند؟ بهعنوان ّ
بکنم تا بعد سؤال شود که ّ
مقومات سه رشتته حقتوق در نظتر گرفتته
شده است؛ یک سلسله از این حقوق ،حقوق آزادی فکر و عقیده و بیان فکر و عقیده است ،یتک
سری حقوق شهروندی و مساوات انسانها در حقوق و تکالی و مشارکتهای سیاستی استت،
یک سلسله از آنها ،حقتوق اجتمتاعی بته معنتای مشتارکت همتۀ انستانها در ستاختن زنتدگی
اجتماعی و بهرهمندی از مواهب آن است .تفصیل این سه دسته حقوق (شتهروندی ،اجتمتاعی و
آزادی) در این سی ماده اعالم شده است و برای تتأمین شتدن هریتک از ایتن سته دستته حقتوق،
ّ
مادههایی در نظر گرفته شده است.
ش
ماهیت محتوای حقوق بشر دینی است یا غیر دینیی با پسوندهایی نظیر حقوق بشر اسالمی یا حقتوق
بشر زنان تا سه حد همدلی میتوان داشتی

این پرسش بهویوه در جهان اسالم سؤال بسیار ّ
مهمی است .ماهیت این حقتوق بشتر ،غیتر دینتی
است و نه اینکه ضد دینی باشد .وقتی سخنی ،بیانیه ،یا اعالمیهای ّ
ضد دینی باشد ،معنتایش ایتن
معین یا تمام ادیان یا ایدههای ّ
است که دینی ّ
معینی را ّرد میکند .به این معنا ،به هیچ وجه اعالمیتۀ
مادهای حقوق بشر ّ
سی ّ
ضد دینی نیست( .تأکید متیکنم کته همتۀ حرفهتایم مربتوط بته همتین
اعالمیۀ سی ّ
مادهای است) ّاما حقوق بشر غیر دینی است .غیر دینی است به چه معنا؟ به این معنا
که این اعالمیه موقعی که مطرح و بعدها تصویب شد ،محتواهای آن از متون دینی گرفته نشده بود
و بدین معنا غیر دینی است .فر بر این است که مراد ما از دینی ،در این گفتوگو این استت کته
آنچه از متون دینی گرفته میشود ،و غیر دینی یعنی اینکه از متون دینی برگرفته نشده استت .پت
از کجا برگرفته شده است؟ همانطورکه در پاسخ پرسش قبل خدمتتان گفتتم ،از ّ
واقعیتات زنتدگی
تاریخی اجتماعی بشر گرفته شده است .که یک مقداری از آن را توضیح دادم کته چگونته از آنهتا
گرفته شده است .آنگونه که تاریخ بشر سیر کرد ،که ّ
مملو از جن هایی به نام دین و غیر دین بتوده
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است و در قرن بیستم در جن جهتانی ّاول و ّدوم میلیونهتا انستان در آن دو جنت بته بهانته و
ّ
عناوین مختل کشته و زخمی شدند .سپ هنگام تدوین اعالمیۀ حقوق بشتر بترای متفکتران و
مردم جهان این سؤال مطرح شد که با تکیه به کدامین اصل اخالقی و انسانی میتتوان بترای همتۀ
انسانهای روی زمین حریمهای غیرقابل تجاوزی به وجود آورد که هتم در «مقتام نظتر» ،متورد
پذیرر همۀ انسانها قرار گیرد و هم در «مقام عمل» بیشترین شان موفقیتت را داشتته باشتد؟
همه در جستوجوی یک رویکرد اخالقی عملی بودند که بتوان با تکیه به آن و پافشاری در ّ
تحقق
آن مانعی در برابر جنگجوییها و ختونریتزیهتا و ستتمگریهتا بتهوجود آورنتد .آن روز چنتین
تشخیص داده شد که باید با عبرتگیری و پندآموزی از قرون گذشتۀ تاریخ بشر اصتل «کرامتت و
حرمت ذاتی همین انسان تاریخی ت اجتماعی» را زنده و فعال ساخت و همۀ کوششها و تتدبیرها
را برای اعتبار جهانی بخشیدن به آن اصل بهکار گرفت .حقوق ناشی از آن کرامتت را بایتد تتدوین
کرد و مالک و معیار نظامهای اجتماعی و سیاسی و بینالمللی قرار داد .انسانهای وحشتزده و
رنجکشیده از دو جن جهانی قرن بیستم چنین دریافته بودند که تا حرمت و کرامت ذاتی هر فترد
ً
ّ
انسانی صرفا از آن نظر که انسان است و بدون هیچگونه تمایز عقیدتی یا ملی یا نوادی یا جنستی و
مانند اینها بهصراحت و قاطعیت به ّ
رسمیت شناخته نشود ،بهانههای جنگجویی و ختونریزی و
ستمگری و دیکتاتوری و استثمار طبقاتی چه در داخل هتر کشتور و چته در صتحنۀ بینالمللتی از
ّ
دست ستمگران و ّ
جباران و خونخواران گرفته نخواهد شد .آنها همواره بهنام دین ،یا ملت ،یا نواد،
ّ
یا جن  ،و یا اقتصاد و منافع ملی و مانند اینها بهانته خواهنتد داشتت کته بتر ضتعیفان بتازنتد و
پایههای ستمگری خود را محکم کننتد و ّ
حتتی بترای ستتمگریهتا و استتثمارهای ختود فلستفه
بنویسند و در صورت لزوم همۀ ّ
مقدسات معنوی انسانها را هزینۀ تحکیم قدرت ختود نماینتد .در
واقع به این نتیجه رسیده بودند که یتک پتادزهر تئوریتک الزم استت کته در مقابتل همتۀ بهانتهها
ایستادگی کند و این چیزی غیر از این نمیتواند باشد که ما حرمت و کرامت ذاتی هر فرد انسانی را
ً
صرفا از آن حیث که انسان است ،مطرح کنیم .با این وص ایتن فلستفه ،دینتی نیستت .چتون در
متون دینی چنین چیزی نداریم .به محتض اینکته شتما خواستتید یتک مستأله را از متتون دینتی
بگیرید ،معنایش این خواهد بود که خدا این ّ
حتق را میدهتد .ختدا ایتن کرامتت را میدهتد ،امتا
اعالمیۀ حقوق بشر بر این مبنا پایهگذاری شده است کته انستانها بتر اثتر دردهتا و رنجهتایی کته
کشیدهاند و زخمهایی که خوردهاند و جن هایی که دیدهاند و ...به این نتیجه رسیدهاند کته بترای
برطرف کردن این مشکالت و تغییر وضع موجود ،الزامهایی را برای همۀ انسانها ّ
معین کننتد و بته
همه پیشنهاد کنند و این الزام را بر ّ
حیثیت و کرامت انسان ،از آن نظر که انسان است ،مبتنتی کننتد
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نه از آن نظر که مخلوق خداست؛ نه از آن نظر که مسلمان ،مسیحی ،یهتودی ،شترقی ،یتا غربتی
است .روشن است که این یک فلسفۀ غیر دینی است .بنا بر اینّ ،
هویت این حقوق بشر که در این
اعالمیۀ سی مادهای است ،غیر دینی است .درواقع حقوق بشر یتک استتراتوی استت و از متتون
دینی بهدست نمیآید.
آیا در متون دینی کتاب و ش
سنت میتوان گزارههایی سراغ گرفت که حقوق بشتر را بتر آنهتا مستتند و
مبتنی نمودی و تکلیف ما مسلمانان دینورز و دیندار دررابطه با حقوق بشر سیست و سگونته بایتد بتا
آن بهعنوان ضرورتی تاریخی و اخالقی مواجه شویمی

من معتقدم ما مسلمانان باید صد در صد به مسئلۀ حقوق بشر بپردازیم ،درست در همان مفهوم که
در اعالمیۀ حقوق بشر آمده است .برای اینکه ما مسلمانان هم در حال حاضتر بخشتی از جامعتۀ
جهانی هستیم .نمیتوانیم خود را جدا کنیم .بهطور قطع ما بخشی از آن جامعۀ جهانی هستیم کته
یک روزی این الزامها را برای ختودر ضتروری تشتخیص داده استت .یعنتی همتان سته مستئلۀ
«آزادی»« ،عدالت» ،و «صلح جهانی» ،برای ما مسلمانان هم مستئلۀ بستیار ّ
مهمتی استت .بته
عبارت دیگر مراعات حقوق آزادی ،حقوق شهروندی ،و حقوق اجتمتاعی بته عنتوان التزامهتایی
برای ما مسلمانان هم در هر جا که زندگی میکنیم ،ضرورت حیاتی دارد .و متا بایتد نتاگزیر بترای
ً
آنها پاسخی داشته باشیم .تجربۀ تاریخی پنجاه ساله گذشته در بیشتر کشورهای استالمی کتامال
نشان میدهد که مطالباتی ّ
جدی درباب حقوق آزادی ،شهروندی ،و اجتمتاعی وجتود دارد .ایتن
مطالبات در عالم واقع وجود دارد نه اینکه کسی اینها را پیشنهاد بدهد .وقتی این مطالبات جتود
دارد باید بهآنها پرداخته شود و پاسخی برای آنها باید یافت .در این مقام که بخواهند پاسخ آنهتا
را بدهند ممکن است دو گونه بحث از حقوق بشر پیش بیاید :پارهای ممکن استت بگوینتد متا در
چارچوب استنباط از قرآن و ّ
سنت به بحث میپردازیم (تأکید میکنم بحث ما بر سر حقوقی است
ً
که در اعالمیۀ سی مادهای آمده است) .باید دید اشخاصی که چنین میگویند دقیقا چه میگویند؟
آیا حرفشان این است که مطالب و محتوایی که در این سی متاده استت ،یعنتی سته دستته حقتوق
آزادی و حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی ،درست بههمین معنا و به همین محتوا که در این سه
شاخه است ،در کتاب و ّ
سنت وجود دارد؟ یا ّمدعایشان این است که بخشی از اینهتا در کتتاب و
ّ
سنت وجود دارد؟ فر کنید کسی میگوید آنچه اصل و اساس این سه دستته از حقتوق استت،
در کتاب و سنت وجود دارد .ما از او میپرسیم شما برای بهدست آوردن این حقوق ،چرا به کتتاب
و ّ
سنت مراجعه میکنید؛ منظورتان از این کار چیست؟ آیا میخواهید بدانید خدا اجازه میدهد یتا

 | 113نقد بنیادهای فقه و کالم

نه؟ خدا هم این حقوق را داده است یا نه؟ که اگر منظور این است به محض اینکه شما به این فکتر
هویتت و ّ
بیفتید که آیا خدا این حقوق را داده است یا نه این حقتوق را از ّ
ماهیتت اصتلی آن بیترون
ً
بردهاید .همانطوری که پیشتر گفتم ،این حقوق اصتال اینگونته مطترح نشتدهاند ،اینهتا حقتوق
انسان بما هو انساناند ،که ختود انستانها التتزام بته آنهتا را در برهتۀ ّ
معینتی از زنتدگی تتاریخی
اجتماعی خودشان بهمثابۀ یک استراتوی برای تأمین آزادی و عدالت ،وظیفۀ خود اعالم کردهانتد.
دربارۀ چنین حقوقی نمیتوان پرسید که آیا اینها در کتاب و ّ
سنت وجود دارد یا ندارد تا چه برستد
به استداللورزی در این زمینه .شما بهمحض اینکه به کتاب و ّ
سنت رجوع میکنید کته آیتا ختدا
این حقوق را میدهد یا خیر ،محتوای آن را «تحری » میکنید.
اگر کسانی این کارها را میکنند ،نباید بگویند که این حقوقی که در اعالمیۀ حقوق بشر هستت در
کتاب و ّ
سنت نیز وجود دارد ،بلکه بگویند ما با آن کار نتداریم ،چتون آن ،حقتوق انستان بمتا هتو
انسان و حقوق بشر غیر دینی و سکوالر ( )secularاست .بلکه ما به سراغ کتاب و ّ
سنت میرویم
ببینیم آن دو به ما چه میگویند؟ تکلی ما را کتاب و ّ
سنت ّ
معین میکند و ما کاری به حقوق بشتر
ً
ماهیتا سکوالر و فرادینی نداریم .اگر اینگونه باشد که بگویند ما بته کتتاب و ّ
ستنت کتار داریتم و
سنت میرویم ،باید دید چه مقدار از کتاب و ّ
برای تعیین حقوق به سراغ کتاب و ّ
سنت این حقتوق
بهدست میآورند؟ و به چه معنا حقوق به دست میآورند؟ چیزی کته در آن تردیتدی نیستت ،ایتن
است که هر مقدار که از این حقوق را که از کتاب و ّ
سنت بهدست میآورند به آن معناست که ختدا
این ّ
حق را داده است و نباید نامش را حقوق انسان بما هو انسان بگذارند .اگر اینطتور استت ،متا
وقتی به استنباطهای آنان که از این طرف و آن طرف نمودهاند ،هرک نظری داده است ،بعضتیها
معین کردهاند ،برخی پنج ّ
چهار ّ
حق ّ
حق ّ
معین کردهاند ،پارهای بیش از پنج تا مشتخص کردهانتد.
عدهای با تقلید از حقوق بشر ،خواستهاند از بیست تا هم باالتر ببرند .در هر حال مهتم ایتن استت
که این دیگر حقوق بشر بما هو بشر نخواهد بود بلکه حقوقی است که خدا میدهد .اگر مسلمانان
اینگونه استنباط کنند که حقوقی است که خدا میدهد ،باید به محتدودۀ کارشتان وقتوف داشتته
باشند ،یعنی دیگر نمیتوانند برای جهان تعیین تکلی بکننتد .نمیتواننتد بگوینتد اینهتا حقتوقی
است که جلو جن ها را میگیرد .نمیتوانند بگویند اینها حقتوقی بترای همگتان استت .اینهتا
حقوقی معتبر برای خداباوران /قرآنباورانّ /
سنتباوران است .اگر اینطور است این یک مستئلۀ
داخلی عالم اسالم یا مسئلۀ داخلی این یا آن کشتور استالمی میشتود .چتون شتما نمیتوانیتد بته
دیگران بگویید :یا ایها ّالناس! ما به خدا معتقد هستیم و خدای ما این حقوق را به شما داده است،
ً
پ بیایید این حقوق را برای پیشگیری از جن مراعات کنید .گویند :متا اصتال از ختدای شتما
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نمیتوانیم حقوقمان را تحویل بگیریم .یعنی آنگاه سبک طرح مسأله بهگونهای مطرح میشود کته
ما در داخل کشورهای اسالمی خودمان ایزوله میشو یم .نمیتوانیم از حقوق بشری اصلی بته ایتن
معنا سخن بگوییم .اینکه گفتم یک نکتۀ ّ
مهم است و به نظر من مهمتترین اشتکال هتم در همتین
جاست.
به دنبال این اشکال ،قائالن به برگرفتن حقوق از کتاب و ّ
ستنت بایتد معت ّین کننتد کته رورهتای
استنباطی آنان کدام است و باید دید که تا چه ّ
حد ،آنها را میتوان معتبر و روشمند دانست .سخن
من در اینجاست که آنان هیچگاه نمیتوانند حقوق بشر را بدان معنایی که عر کتردم ،از کتتاب و
ّ
سنت استخرا کنند.

استدالل اصلی محمود محمد طاها ( )1١١۵-1١٩١و شاگردش عبدالله احمد نعیم ( )-6391در راستتای
ً
ش
سازگاری اسالم با حقوق بشر آن است که :پیام مکی قرآن ،که اساسا معنوی است و عدالت و آزادی و
برابری را در خود جای میدهد ،جایگزین پیام مدنی قرآن شود که بر قانون ،نظام ،و فرمانبرداری تأکیتد
ش
میکند .با پیادهسازی مفهوم نسخ بر پیتام مدینته ،پیتام مکتی دیگتر بتاره شفعتال و قدرتمنتد میشتود
(=نظریۀ نسخ معکوس) .جنابعالی سقدر با این ش
ش
نظریه موافق هستیدی

در پاسخ به پرسش شما ،من در اینجا چند سؤال دارم .حاال فر بفرمایید ،ما ایتن کتار را انجتام
ّ
مکه ّ
متوسل شویم و از طریق آن نصوص ،یک دسته حقوقی را
دادیم .بعد هم توانستیم به نصوص
فرا چن آوریم .علیالظاهر محمود محمد طاها و شاگردر عبدالله احمد نعیم ،نمیتوانند منکتر
این مسأله شوند که فراوردۀ آنان برای تنظیم حقوق عمومی در داخل کشورهای استالمی استت و
خودشان هم به آن اذعان دارند .نه اینکه اینها را به دنیا عرضته کنتیم و بگتوییم ایتن حقتوق بشتر
جهانی است .عالوه بر این ،شما به محض اینکه گفتید کته ختدا اینهتا را میدهتد ،یتک ّ
مفستر
دیگری میگوید :نهخیر ،خدا اینها را نمیدهد؛ تو ده تا گفتتی ،ختدا بیشتتر از پتنج تتا نمیدهتد.
مفسر دیگری پیدا میشود ،میگوید :نهخیر خدا بیش از دو ّ
حتق نمیدهتد .یتک ّ
ّ
مفستر دیگتری
ً
میگوید اصال اگر این حقوق را خدا بدهد ،و ما این حقوق را به خدا مستند کنیم ،ختدا بایتد یتک
ناظر معین کند تا ببیند شما صحیح از اینها بهرهبرداری میکنید یا خیر؟ در اینجاست که راه بترای
حکومت متولیان دین به میدان باز میشود.
من برایم روشن نیست که این آقایان به این اندیشیدهاند که اگر حقوق از سوی خدا بیاید ،با عنایت
به اینکه تفسیر متون دینی هم یک امر بسیار پیهیدهای است و انواع و اقسام نظرها ممکتن استت
در این باب پیدا شود ،حقوق آزادیها ،حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی که در نظر اینان استت
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هیچ ک تت ولو در داخل یک کشور اسالمی تت نتواند خدشهدارشان کند؟ آیا این کار منتتج نتیجته
است؟ پیامد عملی آن چیست؟
به نظرم میآید اینجا بحث هرمنوتیک هم در انواع استنباط و استخرا حقتوق پتیش میآیتد ،سترا تتا
مفسران ،و شارحان قرآن نتوانستهاند سنین تفسیری از کتاب و ش
سال  1١9١علما ،ش
سنت عرضه کنندی

این مطلبی است که میخواهم بدان بپردازم .بنا بر این روشتن نیستت مرحتوم طاهتا و شاگردشتان
هدفشان از طرح چنین موضوعی چیست و چه چیز را میخواهند ّ
محقتق بکننتد؟ حقتوقی را کته
ّ
خدا میدهد؟ این چیزی است که هر دینی متولیانی دارد و تفسیر متون دینی در دست آنتان استت،
این است که در زمان جعفر نمیری ( )2١١٣- 1٣3١به تحریک آنان مرحوم طاها اعدام شد .چرا که
آنان از وی قویتر بودند و گفتند که خواست خداست کته تتو را اعتدام کنتیم .اینهتا میخواهنتد
ً
ً
مشکلی را حل کنند ولی این ایده عمال مشکلی را حل نمیکند .بحث دوم این است که آیتا واقعتا
این متون چقدر ظرفیت دارند؟ آیا حقوق آزادیها ،حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی که در ایتن
ً
سی ماده است ،واقعا میشود اینها را تت به این گستردگی تت از قرآن مکی استنباط کترد؟ بته نظتر
من نه .علتش این است که همین نصوصی که آقایان به آنهتا استتناد میکننتد کته در مکته بتوده،
ً
اینها در محیطی گفته شده است که اصال این مفاهیم بهاین معنا که ما امروز از آزادی ،عتدالت ،و
صلح جهانی میفهمیم ،وجود نداشته است تا چه برسد این تعبیرات به آنها اشارهای داشته باشد.
انسان فرد به این معنا وجود نداشته است تا بخواهد به آن اشارهای داشته باشد .دولتت بته معنتای
نوین وجود نداشته است تا بخواهد به آن اشارهای داشته باشد .این حقتوق حقتوق انستان فترد در
مقابل دولت و جامعه است .یعنی دولت یا جامعه به این حقوق تجاوز نکننتد .در عصتر نتزول ،از
مفهوم دولت ( )stateو جامعه ( )societyخبری نبوده است.
سنتین بتته نظتتر میرستد کتته در عصتتر نتتزول وحتی ،فتترد هتتم بخشتتی از قبیلته بتتوده استتت و ش
فردیتتت
ً
ش
( )individualityبه معنای جدید که واحد صاح ش
حق ،فرد است نته جامعته و حقتوق شاوال و بالتذات
برای افراد است ،وجود نداشته است.

ً
بلی ،دقیقا .بنا بر این شما اگر بخواهید متنی را تفسیر بکنید باید امکان نتاظر بتودن آن متتن بته آن
گسترۀ مفاهیمی که میخواهید سرایتش بدهید ،وجود داشته باشد این در حالی است که امکان آن
ً
وجود ندارد .اگر چنین شود ،این تفسیر تفسیر قابل قبولی نخواهد بود .و نهایتتا ختواهیم دیتد کته
مشکل عمده که از ذهن من بیرون نمیرود این است که این حقوق را کته بته ختدا نستبت دادیتد،
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ً
اصال نمیتواند ناظر به آنهایی که امروز در اعالمیۀ حقتوق بشتر وجتود دارد ،باشتد .نتیجتۀ کتار
میشود یک سلسله مفهومهای اخالقی متناسب با آن زمان و دوره و اوضاع و احوال عصر پیتامبر
در حجاز .من نظریۀ آقای نعیم و طه را به هیچ وجه با موازین روشمند تفستیر متتون قابتل قبتول
نمیدانم.
قرآنپژوه سوری ،ش
محمد شتحرور ( )-1١9١نیتز بتر قترآن مکتی بیشتتر تأکیتد میکننتد و بترای ایجتاد
هماهنگی میان قرآن و حقوق بشر ،با لحاظ برختی ویژگیهتای ثابتت بترای استالم ،پتارهای از احکتام
موجود در سور قرآنی مانند سورۀ توبه و انفال را ازجمله قصص محمدی میداند کته زمتان تطبیتق و
استناد به آن منقضی شده است.

سخن شحرور غیر از سخن نعیم است و به معنایی درست است .کار آقای نعیم و طاها تا آنجتایی
که میگوید اینها دورهای و موقتاند ،درست استت .امتر قابتل نقتد ایتن استت کته میخواهتد
ّ
ّ
نصوص قرآن مکی را طوری تفسیر کند که ناظر به حقوق بشر باشد و اال با این بخش که میگوید
ّ
آنهه در مدینه انجام شده است ،در دیالکتیک با واقع در مدینه بهصورت موقت انجام شده استت،
همدلی ّ
تام دارم.
با لحاظ موازین هرمنوتیکی شما نمیتوانیتد یتک وضتعیت جدیتد ،مفتاهیم جدیتدی کته ستابقه
نداشتهاند ،بیایید یک متن را طوری تفسیر کنید و بگویید که شامل اینها هم میشود.
میتوان تالشهای امثال آقای نعیم و دیگران را بتهعنوان تأییتدی در جوامتع استالمی کته بته نتوعی
ناگشوده است ،که به جز کتاب و ش
سنت سیز دیگری را نمیتوانند بپذیرند ،فعلی در جهت نهادینه کتردن
گفتمان حقوق بشر در آن جوامع قلمداد نمودی

خیر .به نظر من نمیشود چرا که آن اشکال مهم همهنان وارد است و اگر شما اگر قائل بته اجتازۀ
خدا باشید ،حقوق بشر را نمیتوانید نهادینه کنید .خطاب الهی ،ضمیمۀ تکلی است .حقوق بشر
را وقتی میتوان نهادینه کرد که بشر ّمدعی و معتر حرف بزند و این حقوق را برای خودر قائل
شود .این است حقوق بشر.
وقتی ما به آن وضعیت مطلوب ناموجود برسیم که عتدالت اجتمتاعی حتاکم باشتد ،بشتر دارای حتق
شهروندی باشد و خشونت و نقض حقوق بنیادین بشر وجود نداشته باشد ،حال سه فرقی میکنتد ایتن
حقوق ،حقوق منشأ الهی داشته باشد یا خود انسانها بهآن رسیده باشندی
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فرقش این است که شما مطلبی را به خدا نسبت دهید و آن را از آیاتی که قابل تفسیرهای گوناگون
است استنباط کنید ،همیشه این چیزی متزلزل خواهد بود .هرک قدرت دینیار بیشتتر باشتد،
تفسیر او برنده خواهد شد .اینکه من در پارهای از نوشتارهایم نوشتهام که حقوق بشر تنهتا پتادزهر
ً
در مقابله با داعش و ...است ،این درواقع دقیقا همین مسأله است .شما هر چیتزی بته نتام ختدا
مطرح کنید ،یکی دیگر چیز دیگری به نام خدا مطرح میکند .اما وقتی به نام بشر مطرح کنیتد کته
آقا این مدعای بشر است .آنهم باید بتواند بگوید که ّمدعای بشر غیر از ایتن استت .بته محتض
اینکه این حرف به میان آمد که این ّ
متدعای بشتر استت ،میگتوییم بشترها را جمتع کنیتد ببینتیم
ّمدعایشان چیست؟ این چیزی است که شما بهصورت علمی میتوانید به نتیجه برسیدّ .اما وقتتی
به جایی استناد میکنید که هیچ ک به آن دسترسی ندارد ،هرکسی تفسیر خود را خواهد داشتت.
حال باید ّ
صحت و سقم این تفسیرها را بررسی کرد .از کله بیترون بتردن تفستیری کته  11١١ستال
ً
بدین شکل داده شده است ،اصال عملی نیست .در همین تجربۀ انقالب اسالمی ،هم چنین تصتور
میشد که آموزههای اسالمی چنیناند و خدا چنین میخواهتد و جامعته گلستتان خواهتد شتد و
بهتدریج مشکالت رخ نمود و مسأله به این آسانی نبود .هتر ّ
مفستر دینتی کته قتدرت سیاستیار
بیشتر است ،تفسیر او غالب خواهد شد .بهنوعی مبحث ارتبتاط دانتش و قتدرت فوکتو (-1٣25
ّ
 )1٣١1پیش میآید .انسانها باید با تفاهم خودشان مشکل را حل کنند .در غیر این صتورت ایتن
ً
ّ
خواب و خیال است که ما صرفا حرف بزنیم و مشکالت حل شود و حقتوق آزادی ،شتهروندی و
اجتماعی به وجود میآید ،چنین چیزی فقط با اجماع یا اکثریت خود انسانها به دست میآید که
ما اینهتا را میختواهیم .ختدا جتای ختود دارد و متا وی را میپرستتیم ،امتا انستانها ،اینهتا را
میخواهیم .بیایید اینها را با هم معنا بکنیم و بیایید اینها را با هم به توافق بگذاریم .تنها راه همین
است.
موقعی که من پارهای از مقاالت مربوط به حقوق بشر منتشر شده در کتاب نقدی بر قرائت رسمی
از دی را مینوشتم یک آقایی نوشته بود ،به ما چه که در دنیا جن های زیادی ّاتفاق افتاده استت،
بعد آنان به این نتیجه رسیدهاند که باید حقوق بشتری وجتود داشتته باشتد و حقتوق آزادی و ...را
تأمین کنیم ،ما که وضعیتمان مانند غربیان نیست .ما که نیازی به حقوق بشتر نتداریم .متا کته بتا
همین مفاهیم اسالمی میتوانیم قضیه را حل کنیم پ چه کار داریم بتا حقتوق بشتر؟ یتادم استت
ّ ّ
معمر قذافی ( )2١11-1٣12در لیبی مسلمانان را میکشت ،مقالهای نوشتم به این عنتوان
زمانی که
که «امروز خدا هم حقتوق بشتر میخواهتد» اگتر بتاور نمیکنیتد ببینیتد کته چگونته مستلمانی،
مسلمانان دیگر را به خاک و خون میکشد! شما اگر بخواهید در مقابل قذافی بایستید نمیتوانیتد
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بگویید که خدا نمیخواهد برای بقای ستلطۀ ختودت ،انستان بکشتید ،وی میتوانتد بگویتد کته
نهخیر ،خدا همان میخواهد که من میگویم .ما بهعنوان بشتر ،بایتد حقتوق بشتر را علتم کنتیم و
بگوییم که این کاری که تو انجام میدهیّ ،
ضد بشر است و انسانهای دیگر هم آن را تأییتد کننتد،
فقط در این صورت است که ّ
حجت تمام میشود.
چرا فقیهان ما در مقابل داعش خلع سالح شدهاند؟ فقط نشستهاند و جنبۀ تکفیری بتودن داعتش
را گرفتهاند و میگویند که داعش دیگران را تکفیر میکنتد .مستئلۀ داعتش فقتط ایتن نیستت کته
دیگران را تکفیر میکنند؛ مسئلۀ داعش این است که خشونتی را به نام دین تترویج میدهتد .حتال
ّ
فر کردیم داعش شیعه را نکشت ،و تکفیر شیعه را به کنار نهاد ،آیا قضیۀ داعش حتل میشتود؟
داعش دارای همان مبانی شماست و به آنهتا دارد عمتل میکنتد و حترف شتما را میزنتد .پت
مشکل جایی دیگر است .مشکل اینجاست که شتما میگوییتد ختدا اینگونته میگویتد ،داعتش
میگوید خدا بهگونۀ دیگری میگوید و اختالف برداشت و تفاسیر از متون دینی همین میشود کته
اکنون هست و این به جایی نمیرسد.
ّاما اگر شما به این مسأله برسید که ما انسانها بر روی زمین بهصورت تتاریخی ،دچتار مشتکالتی

هستیم ،چه الزامهایی را باید برای همدیگر بهصورت متقابل قایل بشویم که آزادی ،صتلح ،و عتدالت
ّ
محقق شود؟ بیایید اینها را به بحث بگذاریم .بیایید روی این توافق نموده و به اصتولی پایبنتد شتویم.
شما قادرید روی این حرف بزنید که آیا این درست است یا خیر ،این کتار را بکنتیم یتا آن کتار را و
باالخره چهکار کنیم تا به نتیجه برسیم؟ بر روی این مسائل میشود بحث کرد ،استدالل کترد و بته
اجماع یا توافق نهایی رسید.
دکتر آرش نراقی ،از نواندیشان دینی ایرانی ،معتقد است که حقوق بشر پیش و بیش از هر سیز از جنس
حقوق اخالقی است .آیا در صورت تصدیق این ش
مدعا بحث «نسبت دین و حقوق بشتر» قابتل تحویتل
به نسبت «دین و اخالق» نخواهد بودی

من مقالۀ ایشان در این باب را نخواندهام ،ولی من هم میفهمم که یک نوع فلستفۀ اخالقتی بترای
حقوق بشر درست شده است .منتهتا معتقتدم کته ایتن فلستفۀ اخالقتی از ضترورتهای زنتدگی
برخاسته است .یعنی تنها اخالق انتزاعی نیست.
یعنی حقوق بشر نیاز به اخالق نداردی
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خاستتگاه حقتوق بشتر اختالق استتداللی نیستت .حقتوق بشتر رنت وبوی اخالقتی دارد ،امتتا
خاستگاهش ضرورتهایی است که در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان پیدا شده استت .حقتوق
بشر مانند سایر حقوق است که ناشی از واقعیتها و ضترورتهای زنتدگی اجتمتاعی استت کته
بعدها فرموله شده و دستهبندی نمودهاندّ .
قصۀ حقوق بشر هم یک همهتون چیتزی بتا محتتوای
اخالقی است .در عصر حاضر سخن گفتن از حقوق بشر و اصرار بر عمل بته آن یتک استتراتوی
برای تأمین آزادی و عدالت است.
قول به صدور احکام دینی از ناحیۀ خداوند حکیم و عالم مطلق و نیز بیتان ایتن شادعتا کته ایتن احکتام
ً
ً
ش
متضمن مصال خفیهای باشند کته بتهصتعوبت و یتا شتاید هرگتز
بعضا یا کال ممکن است و یا میباید
پارهای از آنها بهتمامی تن به مکاشفات علم قلیل آدمی ندهند ،میتواند به این پرسش دامتن زنتد کته
آیا سنین طرز تلقیای زمینه را مهیا نمیکند تا از این رهگذر الگوی تعبدی احکام عبادی را به حتوزۀ
احکام باب معامالت نیز ش
تسری و تعمیم دهدی

من پاسخ این پرسش را در نوشتاری تحت عنوان «چرا دوران علم اصول و اجتهتاد فقهتی ستپری
شده است؟» دادهام .من به این نتیجه رسیدهام که دوران علم اصول و اجتهاد فقهی تمتام و ستپری
شده است .این فر یا تئوری که همۀ افعال عباد ،مفاسد و مصالح واقعی دارد .و خداوند چتون
از آن مصالح و مفاسد واقعی آ گاه است ،و از سویی خداوند ،عالم مطلق ،حکتیم علتیاالطالق و
قادر مطلق است .بهخاطر حکمت ،علم و قدرت مطلق اقتضا میکند که برای هر فعلی از ستوی
خداوند ،حکمی جعل شود .اینها مبانی فلسفی و کالمی مورد استفاده در علم اصول فقه انتد .در
زندگی فردی و اجتماعی عالم است به مقتضای حکمت و قدرت خود برای هر کدام از افعال عباد
که در همۀ عصرها و همۀ مکانها از آنان صادر میشود یک حکم واقعی ّ
مقترر فرمتوده استت تتا
بندگان خدا به مقتضای آنها آن افعال را که مصلحت واقعی دارد بهجای آورنتد و آنهته را مفستدۀ
واقعی دارد ترک کنند .تا هم مصلحت دنیوی آنان تأمین شود ،هم به سعادت اخروی برسند (آنهته
ّ
ً
بعدا سعادت دنیا و آخرت نامیده شد) .بر هر فرد مکل واجب است پیش از هر اقدام بته فحتص
حکم (جستوجوی حکم الهی) بپردازد .سپ اضافه کردهاند کته طریتق آ گتاه شتدن از احکتام
واقعی خداوند مراجعه به کتاب (قرآن) و سنت نبوی است و باید آنها را از این دو منبع که ّ
حجت
خداوند بر انسانها هستند استنباط کرد .مسئلۀ سوم این است که ما موظفیم برای به دستت آوردن
حکم واقعی افعال ،به کتاب و ّ
سنت مراجعه کنیم .من باطل شدن این تتئوری را در آن مقاله نشتان
دادهام .بدین معنا که تا پیش از دوران ّ
تجدد ،اینها میتوانستد تکلی عباد را از طریتق رجتوع بته
کتاب و سنت و استنباط از آن دو به دست بیاورنتد ،همتان طتوری کته غزالتی ( 9١9-19١ق) در
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کتاب احیاء علوم الدی گفته است که فقیه برای سلطان قانون درست میکند و بر این مبنتا فقته را
علمی دنیوی دانسته است .سخن غزالتی همتین استت کته ستلطان خواهتان حکومتت استت و
مشکالت اجتماعی باید حل شود ،فقیه از طریق استنباط برای وی قانون درست میکند .تتا ایتن
رویه حاکم بود ،بر اساس آن هتر مستألهای کته در احکتام عبتادی ،معتامالت و سیاستات پتیش
میآمد ،فقیهی را میآوردند از طریق استنباط حکم را استخرا میکرد و درواقع حکم افعال عباد
را از طریق رجوع و استنباط از کتاب و ّ
سنتّ ،
معین میکرد .این روند همینطور ادامته داشتت تتا
فقه به وجود آمد .ابواب گوناگون فقه بر همین اساس بهوجود آمدهاند.
ّائمۀ چهارگانۀ فقه اهل ّ
سنت و امامان شیعه هم تابع همین تئوری بودند که مقتضای زیستتن آنتان
در آن عصر بود .قرنها بدین منوال سپری شد تا اینکه رویارویی مسلمانان با ّ
تمدن جدید اروپتایی
آغاز شد .در این رویارویی پتارهای از مستائل و موضتوعات حقتوقی و قتانونی جدیتد در زنتدگی
مسلمانان پدید آمد که «مسائل مستحدثه» نام گرفت ،مانند بیمه ،تلقیح مصنوعی ،مالکیت دولتی
و در دهههای اخیر وجوب مبارزه با طاغوت و وجوب اقامتۀ حکومتت شترعی و ...کته فقیهتان
درباره آنها نیز به استنباطهایی پرداختند و به زعم خود باز هم به ّ
صحت تئوری کالمی ت فلستفی
خود مهر تأیید زدند .در نهضت مشروطه هم پارهای استنباطات جدید فقهی صورت گرفت.
من در آنجا نوشتهام که ّاما با پیدایش نظام جمهوری استالمی ایتران در ستال  139٧در کشتور متا
ً
وضعیت تاریخی کامال ویوه و بیسابقهای به وجود آمده که آن تئوری کالمی ت فلستفی فقیهتان و
علمای اصول را بهوضوح باطل کرده است.
این باطل شدن این است که در این کشتور کته حکومتت دینتی دارد متا قتانون و دستتورالعمل در
حکومت را در مجل وضع و ّ
معین میکنیم ،صتدها نهتاد تأستی متیکنیم ،کته از طریتق ایتن
قانونگذاریها و تأسی کردن نهادها و حکومتی جدید که داریم ،عباد خواه حکومتگران و خواه
افراد ملت باشند ،هزاران فعل انجام میدهند که تکلی هیچ کدام از آنها از کتتاب و ّ
ستنت قابتل
استنباط کردن نیست .اگر اینگونه است پ حکمت و علم خداوند کجا رفت؟ امروزه مستلمانان
هم مانند همه جای دیگر دنیا برای تعیین تکلی هزاران افعال خود که در سعادت دنیوی و اخروی
ّ
مؤثرند به حال خود واگذاشته شدهایم و در این موارد کتاب و ّ
سنت هیچ کمکی به ما نمیتواننتد
ما
بکنند.
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ً
عمتال شتورای نگهبتان قتانون اساستی مغتایر بتودن افعتال عبتاد ش
اعتم از حاکمتان و
به نظر میرستد
محکومان را با شریعت اسالمی تشخیص میدهتد و از تصتوی و اجترای سنتین قتانونی جلتوگیری
میکند.

اینکه ما بیاییم یک برنامۀ بیست ساله بنویسیم ،که سراپایار استفاده از تجارب بشری است ،بعتد
این را به شورای نگهبان بدهیم که آن را رفوگری و وصلهدوزی کند ،آیا بتا ایتن کتار ،ایتن برنامته از
هویت فلسفی ،علمی و تجربهای بیرون میآورد و خروجی آن مستنبط از کتاب و ّ
ّ
سنت میشتود؟
آیا پ از بررسی آن ّ
توسط شورای نگهبان و عدم احراز تغایر با شریعت میتوان بر این فراورده نتام
حکم خدا را نهاد؟ اکنون ما به جز احکام عبادات ،در ّ
بقیۀ موارد با عقل و تجربۀ بشری داریم امرار
معار میکنیم و تکلی افعالمان را معین میکنیم .منتها کستی ممکتن استت بگویتد کته اینهتا
مباحات است ،شما در قلمرو مباحات دارید کارهایی را انجام میدهید که در آن حیطه ،الزم نبوده
خداوند ،حکم را ّ
معین کند .نقضی که من بر این مدعا وارد نمودهام این است کته آیتا اهمیتت ایتن
افعال که ما با عقل و تجربۀ بشری انجام میدهیم ،صدها بار بیشتر از اهمیت آن افعال و احکتامی
که در رسالههای توضیحالمسائل آمده است .بنتا بتر آن تئتوری ،چطتور میتتوان متدعی شتد کته
ً
مثال  ١١درصد افعال عباد را جزو مباحات قرار داده و در آنجا حکمی ّ
معین نکرده استت؟
خداوند
ّ
ّاما اینکه طهارت و نجاست چیست حکم معین فرموده است؟
علیالظاهر مسألۀ مباحات را فقها و اصولیون منطقة الفراغ قلمداد نمودهاند و اینکه بنا به اصل فقهی
االصل فی األشیاء اإلباحه ،اصل در سیزها بر مباح بدون آنهاست مگر اینکه خالف آن تاهر شتود و
از طرفی قائالن به این تئوری آنرا نشانۀ وجتود وستعت و گستتردگی ش
متغیترات نستبت بتا ثوابتت در
ش
شریعت و فقه میدانند که قابلیت تطبیق آن اصول کلی فرازمانی و فرامکتانی در هتر زمتان و مکتانی
باشد.

بلی عنایت دارم .شما اگر اسم استفاده از علم و تجربۀ بشر را در امور زندگی ،منطقة الفراغ بنهیتد،
ّ
مشکلی را حل نمیکند .منطقة الفراغ اکنون به تمام زندگی ما تبدیل شده است .تا دویستت ستال
پیش منطقة الفراغ فقط استثناءها را دربر میگرفت .فقتط در حتوزۀ زنتدگی شخصتی مستائلی را
منطقة الفراغ نام نهاده بودند .منطقة الفراغ یعنی اصل مسائل ّ
معین شده استت ،ولتی در جاهتایی
استثنائاتی وجود دارد .ولی اکنون منطقة الفراغ قاعده شده است و ما با آن یعنی با تجارب بشتری
داریم زندگی میکنیم .اکنون منطقة الفراغ اکثریت شده است و نمیشود بنا به آن تعری کالسیک
ً
از آن ،همۀ زندگی انسان را دربر بگیرد؟! بنا بر این من اصال نتیجه گرفتهام که دوران اجتهتاد فقهتی
(بدین معنا که احکام واقعی ازطرف خدا ّ
معین شده است ،و بعد احکام فقهی هم از طریق کتتاب
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و ّ
سنت اعالم شده است و وظیفۀ ما این است که هر گاه با فعلی از افعال عبتاد مواجته میشتو یم،
ببینیم که تکلی چیست) سپری شده است .چون ّ
واقعیات زندگی ما مسلمانان در عصر حاضر آن
تئوری را ابطال میکند.
بهنظر شما ،راه برونرفت از این مشکل و راهکار بدیل شما به جای اجتهاد فقهی سیستی

من در نوشتههایم عبادات را جدا کردهام .عبادات تکنیکهایی برای تعالی روحی هستند و قادر بته
تغییر آنها نیستیم و درصدد دستکاری آنها نیستیم .ولی در معامالت و سیاستات ،اجتهتاد فقهتی
ّ
بهکلی معنای خودر را از دستت داده استت .مستألۀ مستلمانان در نظتام سیاستی ت اجتمتاعی،
معامالت و سیاسات این نیست که خدا احکام واقعی را بیان کرده و متا حکتم آنهتا را از کتتاب و
ّ
سنت باید استنباط نماییم .بلکه مسألۀ اصلی این است که ما به خداوند معتقد هستیم ،بته رستالت
پیامبر هم باور داریم و عبادات را هم مطابق اعتقاداتمان انجام متیدهیم؛ امتا در زنتدگی اجتمتاعی
سیاسی ،دچار وضعی هستیم که در این شرایط ،همه چیز را بایتد بتا استتفاده از عقلهتا ،علتوم و
سنت دینیمتان نگتاهی میانتدازیم ،در ّ
تجربههای بشری بگیریم .اکنون که چنین است به ّ
ستنت
دینی ما ارشادهایی در راستای استفاده از همین علوم ،عقلهتا و تجتارب بشتری وجتود دارد ،بته
ّ
همین منوال ارشادهایی بهصورت اقلی در زمینۀ مسائل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هم هستت
که ما به آنها ملتزم باشیم ّاما نه اینکه ما بهدنبال احکام واقعتی بگتردیم کته چیتزی بتهکلتی دیگتر
است.
پس ش
سنت هم بخشی از روند تاریخی بشری استی

بلی ،از باب اینکه انسان باید از ّ
سنت خودر بهره بگیرد ،ما در وادی معامالت و سیاسات به دیدۀ
ّ
سنت نگاه میکنیم .مبحث هرمنوتیک یعنی همین .بر همین اساس است که میگویم رویکترد متا
در عصر حاضر به کتاب و ّ
سنت ،باید رویکترد هرمنتوتیکی باشتد و نته رویکترد اجتهتاد فقهتی.
تاکنون پارهای از افراد گمان میکردند که رویکرد هرمنوتیکی هم چیزی مانند اجتهاد فقهی است.
من در نوشتههایم روشن کردهام که اجتهاد فقهی با رویکرد هرمنوتیکی متفاوت است .حتال شتما
ً
بیایید آن را تفسیر تاریخی اخالقی بکنید .که مثال روند شکلگیری احکتام اجتمتاعی و معتامالت
اینگونه بوده و فالن هدف اخالقی تأمین میشده و امروز از آن چه میتوانیم بیاموزیم؟ و ق علی
هذا .اگر با این نگاه تاریخی توانستید ارزرهایی را برای حفظ هویت به دست بیاورید ،قابل قبول
است.
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ش
مستعد معارضه با حقتوق
نظر به اینکه از میان احکام فقهی ،بیشتر احکام باب معامالت هستند که
بشر هستند .سنین به نظر میرسد که در مقالۀ «عبور از فرمالیسم دینی» احکام باب عبتادات را نیتز
ً
ش
وضعیت بحرانی دانستهاید .شاما بهصورت بالفعتل صترفا از
سون احکام باب معامالت مستعد ابتال به
ش
تحقق بحران در فقه سیاسی داخل در محدودۀ فقه معامالت خبر دادید و لتذا بته منظتور عبتور از ایتن
بحران ،توصیه به عبور از فرمالیسم این بخش از فقه نمودید .به نظر جنابعالی نشانهها و عالئمتی کته
میتوانند حاکی از بحرانی شدن فقه عبادات شوند ،کدامین نشانهها هستند و یا میتوانند باشندی

من بر این باورم که در عبادات هم باید تجدیدنظرهایی بشود ،که فرصت تفصیل نیستت فقتط ایتن
نکته را عر کنم ،به نظر من در عبادات باید مفهتوم «وجتوب» را کنتار گذاشتت و بتهجای آن،
مفهوم «توصیه» را باید قرار داد .مفهوم وجوب که واجب است ظهر چنین نماز بخوانید و واجتب
است که روزه بگیرید .این مفهوم به باورم من اعتبار خود را از دست داده است .عبادات را بهعنوان
یک سلسله اعمال بدنی ت روحی روانی که به منظور تعالی روحتی مفیدانتد ،میتتوان «توصتیه»
کرد .این عبادات با مراعات اصول اخالقی و زیستن اخالقی باشد ،برای ّ
عتدۀ زیتادی بهداشتت
روانی بهدنبال داشته و آنان را تعالی میبخشد .من عر میکنم :آنهه اصل و اساس ّ
تقرب انسان
به خداست ،فضیلتهای اخالقی و اعمال متناسب با آنها است «خلق» شتری استت نته دوال
راست شدن .باید توصیه کرد که خلق عو شود و ساختار فضیلتی تغییتر یابتد .اگتر آن ستاختار
فضیلتی تغییر نکند هزار بار هم آدمی عبادت کند ،به هیچ جایی نمیرسد .یعنی درستت بترعک
ً
آنهه اکنون رایج است که به عبادات اصالت داده میشود .من با این ّ
رویه کتامال مختالفم .توصتیه
باید به کسب فضایل اخالقی و ّ
متزین شدن به خلقهای انسانی باشد .توصیه به عبتادات بایتد در
درجۀ دوم و بدون برچس وجوب و تکلی باشد.
پس به نظر شما عبادات بهعنوان تکنیکهایی روحی روانی الزماند اما واج نیستاندی

من از تعابیری که از آنها تکلی در زمینۀ عبادات برمیآید ،اجتناب میکنم .شتما ببینیتد بتا یتک
مثال این را روشن کنم .وقتی بههای بدغذا استت و غتذا نمیختورد ،پتدر و متادرر میگوینتد:
فرزندم اگر فالن غذا را نخوری ،وقتی بزرگ شدی ،بیماری پوکی استخوان میگیری .همتین معنتا
را هم میتوان برای کسب تعادل روحی روانی و تعالی به عبادات توصیه کترد نته آن معنتایی کته در
ّ
کل و رنج در آن موجود است .مهمتترین ّ
تحتولی کته در ایتن حتوزه بایتد
وجوب هست ،نوعی ت
صورت بگیرد همین برداشتن برچس وجوب است.
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به مخاطبان باید گفت اگر میتوانید این اعمال را آنطور که در طبیعت افعال عبادی هستت ،یعنتی
اعتقادات و مقارنات الزم و خضوع و خشوع الزم و زندگی سالم اخالقی انجام دهیتد و میتوانیتد
خودتان را آماده کنید و اینجور زندگی کنید ،توصیه میکنیم که این کارها را انجام دهید؛ اما اگر بته
ّ
هر علت نتوانستید چنین کنید ،بهقدر مقدور این اعمال را بهجا آورید .بسیاری از افتراد در جامعتۀ
ّ
ما هستند که بنا به هر علتی که هست ،آن شرایط الزم را نمیتوانند ایجاد کنند باید به آنان گفت هر
قدر که میتوانید ارتباط خود را با خداوند قطع نکنید و کارهایی در این زمینه انجام دهید .بته نظتر
ً
من دستور از باال تغییری در این وضعیت ایجاد نمیکند .باید بته آنتان گفتت اگتر نمیتوانیتد متثال
نمازهای یومیه را یا روزۀ سی روز ماه رمضان را با آن شرایط و آمادگیهای الزم روحتی و اخالقتی
انجام دهید ،اعمال سبکتری را بهعنوان جایگزین انجام دهید نه اینکته اگتر نمازهتا را نختوانی و
روزهها را نگیری گناه دارد و معذب خواهی شد!
نکتۀ دیگر این است که من نوع رایج در دعوت به عبادات رسمی با برچست و خطتاب تکلیفتی را
ً
کامال در بحران میبینم .افراد بسیاری هستند که در رودربایستی گیر کردهاند و این اعمال را انجتام
میدهند ولی در خلوت خود آنها را انجام نمیدهند و این وضع موجتب شتیوع نفتاق و ریتا شتده
است .آنطور که گفتم اگر عبادات جنبۀ توصیهای پیدا کنند ،در خانوادهها اختالف پیتدا نمیشتود و
تفاوتهای فردی و سنخ روانی اعضای آن که از همدیگر متفاوت است ،در نظتر گرفتته میشتود.
دیگر هیهک از روی نفاق و ریا نمتاز نمیخوانتد و عبتادات علتی قتدر طاقتات و آمادگیهتای
اشخاص صورت خواهد گرفت.
ً
استنباط من از سخنان شما این است که کال از پتارادیم تکلیفاندیشتی و احکتام تکلیفتی در زمینتۀ
عبادات هم عبور کردهاید.

آری ،من درباب تکلی چنین میاندیشم .به نظر من آیاتی که در قرآن از ّ
مادۀ تکلی به کار گرفتته
شده است ،به هیچوجه به معنای تکلی کالمی و فقهی نیست .واژۀ تکلیت در معنتای کالمتی و
فقهی تاریخ پیدایش دارد .هماکنون کتابی در نظرم هست که رسالۀ دکتری یک دانشتمند ختارجی
است ،در این کتاب بررسی شده که واژۀ تکلی در معنای رایج فعلی ،چگونته در میتان مستلمانان
ً
پیدا شده است .در این کتاب خصوصا عوامل سیاسی ،اجتماعی در پیدایش آن مورد واکاوی قترار
تصور اینکه خدا باید یک سری احکام ابدی برای انستانها ّ
میگیرد و نیز بررسی میکند که ّ
معتین
کند چگونه پیدا شده استّ .
البته من منکر این نیستم ،ممکن است کسی در اثنای ارتباط معنوی با
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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.
ً
توصیه میکنم عالقهمندان این بحث ،مقالهای را که اخیرا با عنوان «چگونته دوران علتم اصتول و
اجتهاد فقهی سپری شده است» منتشر کردهام ،بخوانند.
شاید بتوان بحث «نسبت دین و حقوق بشر» را در ذیل مبحتث «عقتل و وحتی» یتا بته تعبیتر دقیتقتر
ش
ش
«عقل و نقل» جای داد .مرحوم «احمد قابل» متفکر و مجتهتدی جستور کته متتولی بست و تحقتق
پروژۀ «شریعت عقالنی» بود ،در رابطه با نسبت و جایگاه این دو مقوله ،بر این بتاور استت کته ختدای
ش
سبحان و پیامبر(ص) با صراحت اقرار کردهاند که عقل ،ش
حجت مستقل باطنی است کته خداونتد بترای
حجت اهری(پیامبران) و شرایع الهی آنتان ،تنهتا در منطقتة الفتراغ عقتل ،ش
بشر قرار داده است و ش
حتق
ش
ش
ا هار نظر مستقل را دارند و در سایر موارد ،مو ف به تأییتد و تأکیتد حکتم عقتل میباشتند .بنتابرین
عقل حجت اصلی و اولی است و شرع حجت ثانوی است .تحلیل جنابعالی در این خصوص سیستی

به نظرم میآید که این سخن مبتنی بر مسئلۀ حجت است و از مفهوم حجت حرکت میکند که چه
چیزی حجت است؟ آیا عقل حجت است یا شرع؟ حجت نخستین کدام است؟ مفهوم حجت بتر
ّ
مفهوم تکلی مبتنی است .کستی کته ختودر را دربرابتر ختدا ،مکلت میدانتد ،آنگتاه از ختود
میپرسد اگر خداوند فالن چیز را از من پرسید و مرا مؤاخذه کرد ،درپاسخ او چه میتتوانم بگتویم؟
این فرد به دنبال ح ّجت میگردد .در علم اصول فقهّ ،
حجت اینگونه درست شده است که خداونتد
با چه دلیلی بر بندگان احتجا میکند و بندگان با چه دلیلی دربرابر خدا میتوانند احتجتا کننتد؟
ّ
قصۀ ّ
حجت در علم اصول این است.
این حرفها بر اساس یک نوع اعتقاد دربارۀ خداست کته ختدا احتجتا و تکلیت میکنتد .اگتر
کسی رابطۀ خود با خدا را بر این اساس تنظیم نکرده باشد ،مفهوم احتجا در آنجتا بترایش فاقتد
معناست .چرا که مفهوم تکلی معنا ندارد ،در اینجا باز به همان داستان احکام واقعی باید گریزی
ً
شخصا در ّ
الهیات ختودم از
بزنیم که همۀ اینها یک مجموعۀ به هم وابستهاند .بنا بر این من چون
مفهوم تکلی حرکت نمیکنم و خدای من «خدای مک ِل » نیست ،بنابراین خدای احتجا کننتده
هم نیست کهای بنده چرا چنین کردی و چنان نکردی؟ متن هتم دربرابتر خداونتد هتیچ احتجتا
نمیکنم که خدایا اینجوری کردم بهخاطر اینکه معذور بتودم .چتون متن در الهیتاتم اینگونته فکتر
نمیکنم ،با سخنان آقای قابل درباب تعیین ّ
حجت نخستین و ّ
ثانویه ،هیچ همدلی ندارم .ولی اگتر
قرار باشد کسی در چارچوب تکلی و ّ
حجت بیندیشد ،ایتن ستخن دیگتری استت .منتهتا یتک
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نکتهای در آنجا هست و آن این است که مراد از عقل کتدام استت و معنتای آن چیستت؟ انتواع و
ّ
اقسام عقالنیتها و ّ
تعقلها وجود دارد .کدام عقل ّ
حجت ّاول است؟ اگر منظور از آن ،مستتقالت
ّ
عقلیه است که در علم کالم و اصول از آن بحث شتده استت ،حقیقتتار ایتن استت کته آنهتا،
ّ
بحثهای ناتمام ّ
نامنقحی است .بدین معنا که هنوز معنای مستقالت ع ّ
قلیه یا حسن و قبح عقلتی
ً
که معتزله ّادعا کردهاند ،نه تنها روشن نیست بلکه کامال قابل نقد ،نقض و چون و چرا استت .بته
نظر منّ ،
حجیت عقل چیز مبهمی است.
ش
عقلیه ،کشف شکل شیات میکند یا ش
مستقالت ش
جزئیاتی
عقل یا

بلی ،اینها هست ،کش کلیات یا جزئیتات ،ایتن کشت چگونته انجتام میگیترد؟ دیگتری اگتر
یکجور دیگری کش و تفسیر کرد چه ّاتفاق میافتد؟ اگر قرار باشد از ایتن تئتوری بترای پاستخ
ً
دادن به این سؤاالت و ...استفاده شود که مثال تکلیت امتور و مشتکالت زنتدگی عمتومی ،نظتام
سیاسی ،حقوق عمومی ،کیفر جزایی معلوم شود ،این تکلی ها با این معنتای متبهم عقتل روشتن
نمیشود ،چون هر کسی از یک نوع عقل سخن میگوید و اگر عاقبت روی یک نظر ّ
معین توافتق
عمومی به عمل آید در این صورتّ ،
حجیت مربوط به آن توافق خواهد شد و نه کش عقل.
نقش حقوق بشر در ایجاد تفاهم ،رفع تبعیض و برابری پیروان مذاه اصلی اسالمی شیعه و سنی سته
میتواند باشدی آیا پایبندی به حقوق بشر ،قابلیتت رفتع تبعیضهتای متذهبی ،جنستیتی ،قتومیتی و
دینی را در کشورمان داردی به دیگر سخن میتان پایبنتدی بته اجترای حقتوق بشتر بتا مراعتات حقتوق
ش
بنیادین اقل شیتهای قومی ،جنسیتی ،مذهبی ،و دینی سه نسبتی میتواند وجود داشته باشدی

ّ
صد در صد مؤثر است .در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دید  ،مقالتهای بتهنام «حقتوق بشتر و
تفاهم ادیان» وجود دارد .من در آن مقاله توضیح دادهام که تفاهم ادیان و متذاهب فقتط بتر مبنتای
ّ
حقوق بشر امکانپذیر است و ال غیر .مذاهب اسالمی و اقل ّیتهای دینتی ،قتومی و متذهبی هتم
بخشی از ادیان است و فرقی نمیکند .تفاهم اگر قرار باشد بهوجود بیاید تنها بتر ایتن مبنتا مبتنتی
است .چرا؟ من اگر از این موضع در گفتوگو با شما حرکتت کتنم کته متن شتیعهام و شتما ّ
ستنی
هستید یا زیدی یا اهل ّ
حق ،شافعی یا حنفی هستید ،یا از این موضع حرکت کنم که من مستلمانم
و دیگری مسیحی یا یهودی است یا من فارسم و دیگری کرد یا ترک و مانند اینهتا ،امکتان نتدارد
با دیگری به تفاهم برسم .معنای تفاهم این است که ما نسبت به هتم درک متقابتل داشتته باشتیم.
ً
مثال من مسلمان یک انسان مسیحی را از آن نظر کته انستان استت درک کتنم .ایتن تفتاهم وقتتی

 | 111نقد بنیادهای فقه و کالم

امکانپذیر است که من با او یک وجه مشترکی داشته باشم ،ایتن وجته مشتترک عبتارت استت از
ّ
انسانیت .در گام ّاول هیچ چیزی غیر از آن نیست .یعنی من بهعنوان یک انسان و شما نیز بهعنوان
یک انسان اگر بخواهیم ،با هم حرف بزنیم ،شما درک یک انسان از متن داشتته باشتید و متن هتم
همچنین نه درک یک اهل ّ
سنت یا شیعه .اگر این درک از حیث ّ
انسانیت وجود داشته باشد ،آنگاه
نوبت به این میرسد که شمای انسان اعتقاداتتان چیست؟ و من انسان اعتقاداتم چیست؟ و آنگتاه
برای همدیگر توضیح میدهیم .پ باید ّاول درکی مشترک از انسان بودن یکدیگر داشتته باشتیم.
درک مشترک از انسان بودن یکدیگر بدون درک مشترک از حقوق انسانی یکدیگر میستر نیستت.
این را در مقیاس زندگی اجتماعی یک کشور و سپ در مقیاس زنتدگی اجتمتاعی جهتان هتم در
نظر بگیرید که انواع مذاهب ،فرقهها ،ادیان ،اقوام ،ملتها ،فرهن ها و ...وجود دارند ،تفتاهم و
زیستن مسالمتآمیز مردم یک کشور ،یا مردم جهان با یکدیگر ،در صورتی ممکن است که اینهتا
در درجۀ ّاول یک تفاهم بهعنوان انسانها از همدیگر داشته باشند.
این تفاهمها باید بر مبنای یکسری ضوابط و حقوقی باید بنیانگزاری شود ،که این ضوابط و حقوق
همان الزامها و حقوق بشرند .اگر اینگونه ّتلقتی کتنم ،مستألۀ اصتلی متن ایتن استت کته متن بتا
انسانهای دیگر زندگی میکنم و انسانها هم با من زندگی میکنند .در درجتۀ اول مشتکالتمان بتا
یکدیگر و عدم تفاهممان را با همدیگر باید مربوط بدانیم به اینکه از آن نظر که انسانیم همتدیگر را
درک میکنیم یا نمیکنیم ،میفهمیم یا نمتیفهمیم .بتهعبارتی دیگتر وقتتی متن بتا یتک مستیحی
نشستهام در درجۀ ّاول معنای این نشست ایتن استت کته دو انستان بتا همتدیگر نشستتهاند و بتا
همدیگر سخن میگویند و میخواهند حرفهای همدیگر را بفهمند نه اینکه یک مسلمان با یتک
مسیحی نشسته است در این است که هنگامی که این سؤال پیش میآید کته حقتوق بشتر در ایتن
گفتوگو و نشستن چه نقشی دارد؟ اگر صرف انسان بودن مطرح باشد ،به این معناست که طرفین
یکدیگر را بهعنوان انسان به ّ
رسمیت شناختهاند و هیچ کدام برای غالب شتدن بتر دیگتری نیامتده
ّ
است .از این مبنا ،حقوق اقل ّیتها و حقوق اقوام ،حقوق کودک ،حقوق زنان و ...قابتل بحتث و
گفتوگو میشود .بنا بر این حقوق بشر تنها راه تفاهم است و نه اینکه تأثیر داشته باشد و این ایتده
را باید برای دگرپذیری و زیست مسالمتآمیز روا باید داد.
بهعنوان سؤال پایانی یکی از مهمترین بدفهمیها یا قرائتهای غل در قلمترو حقتوق بشتر مربتوط بته
ُ
ُ
حقوق اقتوامی ماننتد کردهتا و ترکهتا و ...و اقلیتهتای متذهبی ماننتد اهتل ستنت استت .جریتان
ش
روشنفکری مسل در ایران ،حقتوق بشتر را بهگونتهای روایتت میکنتد کته در راستتای منتافع گتروه
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اکثریت حاکم باشد .بحث مهمی که در اینجا هست ،این است که اینها بته جتای واژۀ « ش
ش
حتق» از واژۀ
«مصلحت» استفاده میکنند .شما بهعنوان یک نوانتدیش دینتی کته حقتوق بشتر را یتک ضترورت
تاریخی خواندهاید ،نسبت میان ش
حق و مصلحت سگونه میبینیدی آیا مصلحتاندیشی بر حق اولویتت
دارد یا خیر تحت هر شرایطی حقوق بشر بر هر نوع مصلحتی ،رجحان و اولویت داردی

به نظرم من کسانی که اینگونه میاندیشند ،روشنفکران نیستند بلکته «بنیادگرایتان» هستتند .متن
ً
معتقدم از حقوق بشر باید کامال به نفع حقوق اقلیت بهره برد .هیچگاه حقوق بشر از آن حیث کته
بشر است با مصلحتاندیشی منتفی نمیشود .اینکه اگر در مواردی اختالفاتی میان یک اقلیتت و
ّ
اکثریت دینی وجود داشته باشد ،اینها اختالفاتشان را چگونه حل کنند یک مسأله است و اینکته
اقلیت حقوقش کداماند ،مسألۀ دیگری است .حقوق بشریشان ستر جتای ختودر قترار دارد و
مصلحت بر آن ّ
مقدم نمیشودّ ،اما در رفع اختالفات سیاسیشتان و تقستیم قتدرت و ثتروت و...
باید اینها را عاقالنه رفع و رجوع نمودّ ،اما حقوق انسانی به هیچ وجه نباید فدای مصلحت شود.

توصیههایی برای فهم مقاالت «قرائت نبوی از جهان»

1

2

توصیۀ :3
ً
اخیرا یکی از دوستان من ضمن سلسلهگفتارهایی به تقریر آراء و افکار عدهای از اهل نظر در ایتران
معاصر و ازجمله افکار و آراء اینجانب و «مقاالت قرائت نبوی از جهان» پرداخته و آن گفتارهتا را
3
در اینترنت منتشر کرده است.
به منظور تکمیل تقریر ایشان و خدمت به نشر هرچه صحیحتر افکار و آراء ،وظیفۀ اخالقتی ختود
میدانم عالقهمندان به فهم درست آن مقاالت را از نکتۀ مهم زیر آ گاه کنم:
در تقریر آن دوست محترم از محتوای مقاالت «قرائت نبوی از جهان» این نقص عمده وجود دارد
که مآخذ و منابع فراوان و استداللهای متعدد که در آن مقاالت پتانزدهگانته آوردهام و نیتز تکمیتل
پارهای از مطالب مقاالت نخستین آن سلسلهمقاالت ویا ایضاح بیشتر آنهتا در مقتاالت بعتدی و
نیز پاسخ پارهای از نقدهای مربوط که در همان مقاالت یا نوشتتههتای پت از آن آوردهام بتهکلتی
مغفول مانده و حق امانتداری ادا نشده است.
ً
 .1مقاالت «قرائت نبوی از جهان» مجموعۀ پانزده مقاله است که از سال  9281تقریبا در طول هفتت ستال بهوستیلۀ محمتد
مجتهد شبستری بهتدریج به نگارر درآمده است .در این مقاالت ،نظرهایی غیر متعتارف و بترخالف اعتقتادات مشتهور و در
عین حال بدیع و استداللی با استفاده از فلسفۀ زبان جدید و هرمنوتیک جدید دربارۀ زبان قرآن و محتوای آن بیان شتده استت.
در حال حاضر این مقاالت در وبسایت شخصی صاحب این قلم و نیز وبستایتهای متعتدد دیگتر در دستترس خواننتدگان
قرار دارد.
در سالهای نگاشتهشدن آن مقاالت ،نشر چاپی آنها با ممانعت مواجه بود و نگارنده جز اینترنت پناهگاهی نداشتت .نویستنده
امیدوار است با استفادۀ از اندک گشایشی که در فضای نشر به وجود آمده در آیندۀ نزدیک آن مقاالت بهصورت کتاب بته چتاپ
سپرده شود .توصیههای هفتگانۀ فوق به این منظور لباس تحریر پوشیده و در اینترنت منتشر شده کته فهتم بهتتر آن مقتاالت را
یاری رساند.
 .2تاریخ نشر اینترنتی 4 :آبان .9214
 .3رک.www.begin.soroushdabagh.com :
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از آنجا که این مشتکل در پتارهای از تقریرهتای دیگتر نیتز پتیش آمتده ،بته عالقتهمنتدان جهتت
فهم درست آن مقاالت توصیه میکنم تنها به استماع آن تقریر ویا هر تقریر دیگر از هر نویسنده ویا
گویندۀ دیگر اکتفا نکنند و با صرف وقت الزم همۀ آن مقاالت را بتدون کتم و کاستت و بتهاضتافۀ
ً
سایر نوشتههای مرتبط با آنها ،که بعدا به نگارر درآمده است ،بدون استثناء بخواننتد .امیتدوارم
این توصیه مورد پذیرر خوانندگان قترار گیترد و صتعوبت نستبی فهتم آن مقتاالت ،کته ناشتی از
پیهیدگی موضوع مقاالت و مسبوق بته ستابقه نبتودن آن استت ،خواننتدگان محتترم را از دقتت و
کنکار بیشتر در آن مقاالت باز ندارد.
در اینجا الزم است یک نکتۀ مهم را برای چندمین بار یادآور شوم که به این قبیتل تقریرهتا مربتوط
میشود .در این تقریر و پتارهای تقریرهتای مشتابه ،مقتاالت «قرائتت نبتوی از جهتان» گونتهای
وحیشناسی الهیاتی (ایمانی و اعتقادی) بهشمار آمده است و این یک خطتای بتزرگ استت کته
بعضی از مقرران و ناقدان محترم را در فهم این مقاالت به بیراهه کشانده استت .صتاح ایتن قلتم
بارها در نوشتهها و گفتههای خود تصری کرده که آن مقاالت وحیشناسی نیست .محتوای آنهتا
یک تفسیر عقالنی از کتاب قرآن است که مسلمانان آن را یک کتتاب آستمانی ( Himmelishe
 )Buchمیدانند .بنابراین ،این مقاالت قرآنشناسی است و نه وحیشناسی .اگتر در آنهتا از واژۀ

وحی استفاده شده و به توضیح آن پرداخته شده ،به گواهی خود آن مقاالت ،منظتور آن معنتا از وحتی
است که قرآن از آن سخن میگوید؛ یعنی آنگونه فهم از وحی که حضرت محمتد(ص) از آن ستخن
میگفته است و نه اینکه نگارندۀ این مقاالت خواسته بگوید از نظر او معنای الهیاتی وحی چیست.
1

توصیۀ :4
ً
برای حصول فهم از مقاالت «قرائت نبوی از جهان» به دو توصیۀ زیر حتما توجه کنید:
 .9آن مقتتتاالت را از ایتتتن «منظتتتر» بخوانیتتتد کتتته آنهتتتا «قتتترآنشناستتتی» هستتتتند و نتتته
«وحیشناسی» .این دو موضوع بهکلی متفاوت است ،اولی یک نظرپردازی علمی ادبتی استت و
دومی یک نظرپردازی الهیاتی .مواظب باشتید ایتن دو موضتوع را بتا یکتدیگر خلتط نکنیتد و بته
طور ناخودآ گاه یکی را به جای دیگری ننشانید.
 .3در آن مقاالت ،همهجا منظور از امکانات و محدودههای فهم متون ،آن «فهتم بتیناالذهتانی»
است که بهوسیلۀ انسانها و در جهان تاریخی ت اجتماعی آنان اتفاق میافتد که فعل یا انفعال خود
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انسانها است و از انسان آغاز میشود و امری انسانی است .این موضوع را با یتک موضتوع دیگتر
که عبارت است از امکانات و محتدودههای « ِافهامهتای معجتزهآستای خداونتد» خلتط نکنیتد.
ً
مسائل این دو موضوع کامال متفاوت است ،اولی آنتروپولوژیتک و هرمنتوتیکی استت و دومتی
الهیاتی .مواظب باشید ناگهان به طور ناخودآ گتاه از قلمترو موضتوع اول بته قلمترو موضتوع دوم
نغلتید .سخن در این نیست که خداوند چگونه می تواند یتک متتن را از عتالم غیتب بته انستانها
بفهماند؛ سخن در این است که یک انسان در جهان انسانی خود چگونه میتواند یک متتن را کته
1
روبهروی او قرار دارد بفهمد ،از کجا و چگونه میتواند آغاز کند؟
2

توصیۀ:1
ّ ّ
ً
فتتر متتیکنیم شتتما میخواهیتتد متتثال ایتتن آیتته از قتترآن کتتریم را بفهمیتتدِ « :إن اللتته یتتأمر
ّ
ّ
ِبالعد ِل و ِاْلحس ِان و ِإیتاء ِذع القربی و ینهی ع ِن الفحشاء والمنک ِر والبغيِ ی ِعظکم لعلکم تتذکرون»
[درحقیقت ،خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان میدهد و از کار زشتت
و ناپسند و ستم باز میدارد .به شما انتدرز میدهتد ،باشتد کته پنتد گیریتد] (نحتل12 :؛ ترجمتۀ
فوالدوند).
ً
فهمیدن این آیه ،چند موضوع و پرسش کامال متفاوت زیر را در ذهن ختود
پیش از شروع در عمل
ِ
از یکدیگر جدا کنید:
 .9مدلول واژهها و جمالت این آیه چیست؟
 .3من چگونه این مدلول را میفهمم؟
ً
 .2اگر معتقد هستم این کلمات و جمالت عینا از سوی خدا آمده است ،آیا میتوانم بیان کتنم ایتن
اعتقاد چگونه در من پیدا شده است؟
 .4آیا این اعتقاد معقول است (از نظر معرفتشناسی مجاز هستم چنین اعتقادی داشته باشم)؟

 .1در این باره بارها نوشتهام .ازجمله رک« :آن فهم که ممتنع استت» در همتین کتتاب و نیتز مقالتۀ «تفستیر جدیتد قترآن
چگونه ممکن است» وبسایت نویسنده.
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جمتالت ایتن آیته
 .1آیا میتوانم عالوه بر این اعتقاد بگویم من میفهمم که خدا با عین کلمتات و
ِ
مرا مخاط خود قرار داده و با من سخن گفته است (چنتانکته در خطابهتای انستانی مخاطتب

واقع شدن خود را میفهمم)؟

 .1اگتتر سنتتان متتدعایی داشتتته باشتتم ،منظتتورم از «مخاط ت ِ ختتدا واقتتعشتتدن» و منظتتورم از
ً
«میفهمم» برای خودم کامال روشن استی آیا میتوانم برای انسانهای دیگر توضی دهم کته ایتن
فهم سگونه اتفاق میافتد بهگونهای که آنها ایتن توضتی مترا بفهمنتد و ختود نیتز بتواننتد قترآن
را آنگونه بفهمند ویا فهم مرا نپذیرند و فهم دیگتری عرضته کننتد و بتتوانیم بتا یکتدیگر بته بحتث
و گفتوگو و اقامۀ شواهد برای فهمهای خود بپردازیم (فهم بیناالذهانی)ی

آنهه در بحثهای مربوط به فهم قرآن در مقاالت «قرائت نبتوی از جهتان» بتدان پرداختته شتده
دو پرسش و موضوع پنجم و ششم است و نه موضوعات و پرسشهای پیش از آنها.
بررسی انواع نقدها که در ارتباط با آن مقاالت به نگارر درآمده ،نشان میدهد که ناقتدان محتترم
موضوعات و پرسشهای ششگانۀ فوق را در ذهن خود از یکدیگر تفکیک نمیکنند و ایتن خلتط
آنها را در فهم این مقاالت دچار صعوبت میکند.
1

توصیۀ :4
به تفکیک مفهومهای چهارگانۀ زیر از یکدیگر توجه فرمائید:

ً
فهمیدن ،معتقدشدن ،ایمانآوردن ،و تجربۀ دینی چهار موضتوع کتامال متفتاوتانتد .اگتر کستی
بگوید به فالن امر معتقد شدهام یا ایمان آوردهام و یا تجربتۀ دینتی داشتتهام ،از او دلیتل ویتا علتت
اعتقاد یا ایمانش را ویا اعتبار تجربهار را میپرسند ،امتا اگتر کستی بگویتد فهمیتدهام کته فتالن
شتتخص در فتتالن ستتخن متترا مخاطتتب قتترار داده و بتتا متتن ستتخن گفتتته ،از او میپرستتند
این مخاطببودن را چگونه فهمیدهای و او باید بتواند بهصورت بیناالذهانی نشان دهد که چگونته
آن را فهمیده است نه اینکه دلیل و علت بیاورد که چرا معتقد است که مخاطب واقع شده یتا چترا
ایمان آورده که مخاطب واقع شده ویا چگونه تجربه کرده که مخاطب واقع شده است« .فهمیتدن
چیست و چگونه اتفاق میافتد» یک مسئلۀ فلسفی و عقلی است و نمیتوان اعتقاد ،ایمتان ،ویتا
تجربۀ دینی را به جای آن گذاشت.
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دو اشتباه فاحش که در نقدهای پتارهای از ناقتدان محتترم از مقتاالت «قرائتت نبتوی از جهتان»
ً
فهمیدن بیناالذهتانی ختود از متتن
دیده میشود این است که :اوال ،به جای اینکه چگونگیهای
ِ
قرآن را نشان دهند همواره از قدرت نامحتدود خداونتد بتر ایجتاد هرگونته متتن یتا هرگونته ِافهتام
ً
سخن میگویند؛ ثانیا آگاهانه یا ناآگاه اعتقاد و ایمان و گاهی تجربۀ دینی را جای فهمیدن میگذارنتد
و از اظهار نظر دربارۀ مسئلۀ فهمیدن ،که یک مسئلۀ فلسفی است ،خودداری میکننتد .اینهتا همته
حقیقت فهمیدن متتون و چگتونگی تحقتق آن
ناشی از این است که تاکنون بحثهای فلسفی دربارۀ
ِ
حقیقت زبان انسانی در حوزههای علمتی دینتی و
(هرمنوتیک جدید) و نیز بحثهای فلسفی دربارۀ
ِ
نزد ناقدان جایی نداشته است .اگر آنتان بخواهنتد بتا دیگتران وارد مباحثتات علمتی جتدی شتوند،
ً
ضروری است قبال نظرات فلسفی خود را دربارۀ موضوع فهمیدن متون و محدودۀ آن و حقیقت زبتان
ً
اعالم صریح که زمینۀ علمی مباحثات را فراهم متیآورد ،هرگونته
انسانی صریحا بیان کنند .بدون این ِ
پرسش و پاسخ و گفتوگوی مفید در آن قبیل مباحث ،که اینجانب آنها را در مقاالت «قرائت نبتوی
از جهان» دنبال کرده ،امکانناپذیر است.
1

توصیۀ :5
به چند نکتۀ مهم زیر توجه کنید:
 .9در حال حاضر اصطالح «هرمنوتیک فلسفی» در دو معنای متفاوت بهکار برده میشود:
ال ) هر گونه بحث و تئوری فلسفی در باب فهم و تفسیر متون ،از شالیرماخر تا گادامر و پتیش از
آنها و پ از آنها.
ب) آن آراء و نظریات اختصاصی که فیلسوف معروف آلمانی ،گادامر ،در باب فهم و تفسیر متتون
بیان کرده است.
 .3در مقاالت «قرائت نبتوی از جهتان» ،هرجتا اصتطالح «هرمنوتیتک فلستفی» بتهکتار بترده
ً
شده منظور آن معنای اول است ،مگر در متواردی کته صتریحا بته آراء هایتدگر و گتادامر و ماننتد
آنها پرداخته شده باشد که در آن صورت معنای دوم منظور است.
 .2در مباحث هرمنوتیکی واژۀ «فهم» در معناهای متفاوت بهکار برده میشود ،یکی از آن معناهتا
را «فهم هرمنوتیکی» مینامند .فهم هرمنوتیکی فهم یک «دیگری» ( )andereاست .آن دیگری
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ممکن است انسان یا غیرانسان باشد .فهم هرمنوتیکی از متن فراتر متیرود و بتا پدیدآورنتدۀ متتن
ماتن» را بفهمد.
(ماتن) سروکار پیدا میکند و معطوف به او میشود و دنبال این است که « ِ

 .4در مقاالت «قرائت نبوی از جهان» ،هرجا از قابل فهم بودن یا غیر قابل فهم بودن سخن رفته،
منظور فهم هرمنوتیکی ،یعنی فهتم متاتن استت کته در اصتطالح هرمنتوتیکی «دیگتری» نامیتده
میشود و نه فهم متن منهای ماتن.
1

توصیۀ :6
به نکات زیر توجه بفرمائید:
 .9در مقاالت «قرائت نبوی از جهان» ،تعبیر «غیر قابل فهم بودن» به معنتای «غیتر قابتل
تفسیر بودن» است .هر کجا سخن از غیر قابل فهم شدن قرآن رفته منظور غیر قابل تفستیر
شدن آن است.
 .3منظتتتور از تعبیتتتر «زبتتتان انستتتانی» در آن مقتتتاالت« ،اظهتتتارات و بیانتتتات زبتتتانی»
( )Sprachliche äußerungاست و نه زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی و مانند آنها بهمثابۀ یتک
نظام زبانی .اگر در آن مقاالت گفتهام قرآن یک متتن بته زبتان انستانی استت ،منظتورم ایتن بتوده
ً
که قرآن مجموعهای از اظهارات زبانی و بیانی است نه اینکه مثال قرآن به زبان عربی است.
 .2استتتناد بتته فلستتفۀ زبانهتتای معاصتتر در آن مقتتاالت بتتیش از هرچیتتز بتترای مفهتتوم ستتاختن
ً
ً
این موضوع بوده که اوال ویوگیهتا و مقتضتیات «اظهتارات زبتانی و بیتانی» چیستت و ثانیتا بتا
چه مدلهایی میتوان آنها را تفسیر کرد.
 .4تفسیر «اظهارات زبانی و بیانی» یتک کوشتش استت کته بتدون تعیتین هتدف تفستیر ت پتیش
از تفسیر ت ممکن نیست .تفسیرکننده باید پیشتر مشخص کند فالن مجموعته از اظهتارات زبتانی و
بیانی را ،که بهصورت یک متن مکتوب یا شفاهی میبیند یا میشتنود ،بترای رستیدن بته چته هتدفی
ً
تفسیر میکند؟ مثال آیا هدفهای شناختی دارد یا هدفهایی دیگر؟
 .1فهمهایی که از طریق تفسیر اظهارات زبانی و بیانی بهدست میآینتد ،ستنخهای متفتاوت دارنتد.
بسته به اینکه چه هدفی برای تفسیر معین میشود یک فهتم متناستب بتا همتان هتدف عایتد مفستر
میشود و نه چیزی غیر از آن.
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 .1تفسیرکنندۀ قرآن ،بهمثابۀ مجموعهای از «اظهتارات و بیانتات زبتانی» ،وقتتی قتادر بته تفستیر و
بهدست آوردن فهم میشود که پیشتر هدف خود را از تفسیر قرآن مشخص و معین کرده باشد.
1

توصیۀ :7
به نکات زیر توجه کنید:
 .9در باب تنوع هدفهای تفسیر متون ،اصحاب هرمنوتیک بحثهای مفصتلی انجتام دادهانتد و
هدفهای متنوعی را برشمردهاند که پارهای از آنها به تحصیل شناخت منتهتی میشتود و پتارهای
دیگر در عین حال که تفسیر انجام میشود به تحصیل شناخت منتهی نمیشود.
 .3مفستتران قتترآن در جهتتان استتالم متتتن قتترآن را بتتا هتتدفگیریهای گونتتاگون تفستتیر
کردهاند .شایعترین این تفسیرها ،که بهویوه در میان فقیهتان متتداول استت ،تفستیر آیتات قترآن بته
منظور رسیدن به مقصود و مراد خداوند از بیان آیات مورد تفسیر است.
 .2یتتک پرستتش مهتتم ،کتته در «مقتتاالت قرائتتت نبتتوی از جهتتان» بتتدان پرداختتتهام و بستتیاری
از بحثهای مربوط به زبان و فهم و تفسیر در آن مقاالت به آن پرسش مربوط استت ،ایتن استت
کتالم پیتامبر
اظهتار کلمتات و
که :اگر یک متکلم یا یک فقیته متدعی باشتد کته
ِ
جمتالت قترآن ِ
ِ
اسالم نیست و همۀ آنها را خداوند «معجزهآسا» ایجتاد کترده استت ،میتوانتد یتک رور عقالنتی
بیناالذهانی (همگان فهم) برای رسیدن بته مقصتود و متراد خداونتد از ایجتاد و اظهتار آیتات قترآن
ارائه کند ،آنگونه که در متون انسانی این کار انجامپذیر است؟ و آنگاه بگوید خداوند دربتارۀ جهتان و
انسان چنین یا چنان میگوید و به ما انسانها چنین یا چنان امر و نهی میکنتد یتا چنتین و چنتان
بشارت ویا بیم میدهد و هکذا؟
 .4واضح است که پاسخ دادن به این پرسش هنگامی میسر است که شخص پاسخدهنده ،پیشتتر
در باب «سیستی معنا»ی الفاظ (معنا در سمانتیک) و نیز چیستی و چگونگی پدید آمدن «ارتبتاط
زبانی» نظری اتخاذ کرده باشد و این به این سبب است که اتفاقافتادن هرگونه فهم و تفسیر متتون
زبانی ،پیش از هرچیز با چیستی معنای الفاظ و نیز چگونگی برقرار شدن ارتبتاط میتان گوینتده و
نویسنده و اثر ،از یک طرف ،و مفسر ،از طرف دیگر ،مربوط است.

 .1تاریخ نشر اینترنتی 1 :آذر .9214
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 .1آنهه نویسندۀ مقاالت «قرائت نبوی از جهان» در پاسخ پرسش فتوق ادعتا کترده ،ایتن استت
که اگر دربارۀ چیستی معنا این نظریه را انتخاب کنتیم کته معنتای ختاص هتر لفتظ زبتانی تتابعی
است از آنهه استفادهکنندگان از یک زبان با آن لفتظ انجتام میدهنتد ،و از انتواع افعتال گفتتاری
و قواعد آن و مانند اینها سخن بگوییم (نظریۀ ویتگنشتاین و آستتین و جتان آر .سترل 1و 2)...و
نیز دربارۀ حقیقت و چگونگی پدیدآمدن ارتباط زبانی نظریهای مانند نظریۀ «رومتن یاکوبستن» را
برگزینیم ،پاسخ پرسش فوق این خواهد بود که نمیتوان هیچگونه رور عقالنی بیناالذهانی بترای
رسیدن به مقصود و مراد خداوند از ایجاد آیات قرآن ارائه کرد 3.منظور من از تعبیرات «غیر قابتل
فهم شدن» و «غیر قابل تفسیر شدن» ،که بارها در مقاالت «قرائت نبوی از جهان» آنها را بتهکتار
بردهام ،همین عدم امکان ارائۀ روش عقالنی تفسیری است که در اینجا بدان تصری کردهام.

 .1مخاطبان مفرو من هنگام نوشتتن آن مقتاالت افترادی بتودهانتد کته در بتاب فلستفۀ زبتان
ً
و هرمنوتیک و ارتباط زبانی اقال از کلیات مربوط به این مباحث آ گاه هستند.
 .1فکتتر متتیکنم توجتته بتته مجموع تۀ آن نکتتات کتته در توصتتیههتتای هفتتتگانتته آوردهام بتته فه تم
مقاالت «قرائت نبوی از جهان» یاری میرساند .اگر فرصت الزم را پیدا کنم بهتدریج نکتات دیگتری
را نیز با خوانندگان در میان خواهم گذاشت.
***
در پایان این نگاشتۀ اخیر ،مایلم به دو نکتۀ عمدۀ دیگر اشاره کنم که یکی از آنها مربوط بته چنتد
واژۀ قرآنی است و دیگری مربوط به پارهای از ضمیرهای قرآن .توجه به این نکتهها نیز بستیاری از
سوءفهمهای مربوط به آن مقاالت را برطرف میکند:
 .9نویسندۀ مقاالت «قرائت نبوی از جهان» واژههای «وحتی محمتدی»« ،کتتاب»« ،قترآن»،
«آیات» را ،که در قرآن کریم آمده ،بهگونهای متفاوت از اعتقادات مشهور میفهمتد .در نظتر وی،
کتتاب»
معنای «وحی محمدی» در قرآن انکشاف مستمر جهان هستی بر پیامبر است و منظتور از « ِ
نازلشده بر او کتتاب هستتی استت و نته کتتاب متدون از الفتاظ .چنتانکته منظتور از «قترآن» نته
فعل خواندن محمد است آیات را .همهنتین منظتور از «آیتات» در
مجموعهای مدون از الفاظ ،بلکه ِ
 .2در فلسفۀ زبان امروز نظریات فوق بیش از نظریات دیگر قابل دفاع و قابل قبول تلقی میشود.

1. John Searle

 .3نگاه کنید به سراسر مقاالت  99 ،1 ،1و  93و نیز اواخر مقالۀ سه از مجموعه مقاالت «قرائت نبوی از جهان».
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ً
قرآن ،آیات جهان هستی استت و نته آیتات لفظتی قترآن (اصتطالحی کته بعتدا پیتدا شتده استت).
تفاوتگذاری معنایی و مصداقی میان این چهتار واژه از مبناهتای عمتدۀ «قرائتت نبتوی از جهتان»
است.
 .3خوانندگان قرآن هر جا تعبیر «إنا أنزلنا» و مانند آن را میبینند بدون تأمل چنین فر میکننتد
که گویندۀ این تعبیرات خداوند است .به خوانندگان یادآور میشوم که این فر هیچ دلیلی نتدارد.
ً
کامال ممکن است که پیامبر از جانب خدا سخن گفته باشد ویا مسلم دانسته باشتد کته اگتر ختدا
1
سخن بگوید چنین سخن میگوید و این تعبیرات را بهکار برده باشد.

 .1رک :مقالۀ ( )3از مجموعه مقاالت «قرائت نبوی از جهان» ،پاراگراف شمارۀ .1

