
1

تعـداد صفحـه :    26

تاريــخ  تحـرير :    0000

شماره مقالـه :    1004

87/05    آخرين  بررسی :

www.shandel.org

Sco1385@Gmail.com

شــريعتـي آرمــان  كانــون 

cos

موضـوع :  گامی فراپیش برای نوانديشی مذهبی

ِب تاريخی
تعییِن نسبت با مذهِب متن يا مذه

علیجاني رضــا 

http://www.shandel.org/alijani/alijani.html


2

تعییننسبتبامذهبمتنیامذهبتاریخی؟

)گامیفراپیشبراینواندیشیمذهبی(

بهنامخدا،جانوشعوروعشقهستی

خدایشبانانوپیامبران،نهخدایفقیهانوشارعان

اینشبها،شبهایقدراست.شبهایخودکاویوتأمل،نیایشوپرستش،ارزیابیواعترافوتوبهوشبهایتصمیمهایبزرگبرایکارهای
بزرگ.شبهایجدالباخویشتن،جدالباخصایصمنفیوبازدارندهخود،شبهایجدالومقاومتدربرابرحقکشیهاوظلمهاوستمهایبیرونی

دربرابرزروزوروتزویر.

شبهایقدر،معموالًشبهاییاستکهدرآنبحثهایاخالقیومعنویمطرحمیشود.هرچندمعتقدممادرجامعهمان،درجامعهٔٔکالنودر
درونحاکمیت،ودروننیروهایمنتقدومخالفواپوزیسیون،ازیکبحراناخالقیرنجمیبریم؛امابحثمنبحثیاخالقینیست.یکبحثنظری
وفکریمطرحخواهمکرد.البتهدرفرهنگاسالمی"تفکر"،خودیکیازبزرگترینعبادتهاستودرشبهایعبادتمیتوانبهتفکروتأملهم
پرداخت.البتهمننمیخواهمتفکرراجایگزیننیایشوپرستشورازونیازکنم.امابههرحالفکرمیکنماندیشیدن،تفکروبحثنظریهمبیارتباط
باشبهاینیایشوپرستشنیست.بحثمنبحثینظریودررابطهبا"گامبعدینواندیشیمذهبی"است.عمدتاًهمبهبحث"متن"و"متنمقدس"
توجهدارموچوناینبحث،بحثحساسیاست،عالقهداشتمدریکجمعمذهبیآنرامطرحکنموطبیعتاًاینپیشفرضدرکسانیکهدرمراسم

احیاشرکتمیکنند،متصوراست.

مامنتسببهجریانوتشکلیباعنوان"ملیـمذهبی"هستیم.تفکروایدهٔٔملیـمذهبییکخانوادهٔٔبزرگاستکهجریانسیاسیِملیـمذهبی
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بخشکوچکیازآنراتشکیلمیدهد.متأسفانهبخشیازاینطیففقطبهکارفرهنگیوبخشدیگرفقطبهکارسیاسیمعتقدند.هرچندهردو
دستهعضویکخانوادههستند،اماباهمگفتگوودیالوگیندارند.بههرحالمنخودرامتعلقبهخانوادهایکههممعتقدبهکارفرهنگیوهمکار
سیاسیـاجتماعیاست،میدانم.بنابراینبحثرابادومثال،یکیملیودیگریمذهبیشروعمیکنموبعدارتباطاشرابااینشبهابیانکردهو

واردبحثاصلیمیشوم.

معموالًمردمما،درروزسیزدهفروردینیاسیزدهبدرازشهرخارجوواردطبیعتمثلکوهوجنگلو...یاپارکمیشوند.اگرجلویدرِپارکیا
خروجیشهرازمردمنظرسنجیشودوازافرادسؤالکنیمکهانگیزهشماازخروجازشهریاورودبهطبیعتچیست،اکثریتقریببهاتفاقآنهاخواهند
گفتکهاالندوبارهبهارشدهوطبیعتنووسرسبزشدهوروزآخرتعطیالتاستومادراینروزبرایپیوندباطبیعتبهگردشمیرویموبههرحال
یکنسبتیرابیناینسفروپیوندباطبیعتمطرحمیکنندوشایدافرادبسیاربسیارکمیـنزدیکبهصفردرصدـبگویندکهانگیزهٔٔماازرفتنبه

داخلطبیعتاینبودهکهنحسیسیزدهرابهدربکنیم.

فکرمیکنماکثرمردمحتیدرناخودآگاهشانهمایننکتهنباشدکهدارندنحسی13رابهدرمیکنند.اینرابهلحاظتجربیهمخودشمامیتوانید
امتحانکنید.هرچنددرگذشتههایدورچنینسنتیهموجودداشتهاست،امااگرکسیاینکبهاینموضوعهمآگاهیواشرافداشتهباشد،بازضمن
اشارهبهآنمرزبندیمیکندوعدماعتقادشبهاینامرراروشنمیکند.خوب،اینجاچهاتفاقیافتادهاست؟ماهنوزآناسموعبارتوتعبیررابهکار
میبریمومیگوییمداریمبه"سیزدهبدر"میرویمامااساساًازآنمتافیزیک،اتمسفروپارادایمکالنیکهپشتاینسنتملیمانوجودداردبهصورت
گفتمانیعبورکردهایم.دیگرازآنتفکراسطورهایکهدرآنمسائلکیهانیونجومیوزندگیدرونیبشردریکارتباطمتقابلهستندوسیزدهبدرهم
دردرونایناتمسفرفکریوپارادایمنظریمعنامیدهد،اساساًعبورِگفتمانیکردهایمهرچندتعبیرشهنوزوجودداردولیدیگرکسیبااینانگیزه

ودغدغهبیروننمیرودکهبخواهدنحسیسیزدهرابهدرکند.
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یکمثالدیگرمیزنم.اگردرشبهایقدردرمقابلحسینیهٔٔارشادویایکیدیگرازحسینیههاومساجدبایستیموازمردمسؤالکنیمکهشما
انگیزهتانازآمدنبهمراسماحیاومراسمشبقدرچیست،بهنظرشماچهپاسخهاییدادهخواهدشد؟درهمینشبها،خبرنگاریازیکیازشبکههای
اینسؤالبه تلویزیونیایراناینسؤالراباتعدادیازافرادیکهدراینمراسمشرکتکردهبودنددرمیانگذاشت.برایمنجالببودچونقبالً
ذهنخودمآمدهبود.بیشترینپاسخهااینبودکهمابراینیایشودعاوتوبهمیرویم،یابرایاینکهخواستههایمانراباخدامطرحکنیم.فکرمیکنم
اکثریتقریببهاتفاقوشایدنزدیکبه100درصدافراد،همیندغدغهرامطرحخواهندکردودرهمینرابطهبازتصورمیکنمکهافرادبسیارکمی
هستندـالبتهنمیگویمهیچکسـکهاگرازآنهااینسؤالرابپرسیمبگویندکهسرنوشتیکسالآیندهٔٔمادراینشبرقمخواهدخوردومامیرویم
ازخداوندبخواهیمدرسالآیندهمثالًدرآمدمازیادتربشودویاشغلیخوبپیدابکنیم،مرگومیریدرخانوادهمانباشدودرلوحیاسرنوشتیکه
حوادثسالآیندهٔٔمادرآنرقممیخوردوفرشتگانآنراازآسمانبرایپیامبریاامامنازلمیکنند،چیزهایخوبومثبتینوشتهشود.مندرجمع
خودمان)درحسینیهٔٔارشاد(همهمینسؤالرامطرحمیکنم.خواهشمیکنمدرجمعحضاراگرکسیبجزبراینیایشوتوبهوطلب،باقصددیگری
دراینمراسمـ)احیا(شرکتکردهدستشرابلندکند.منعالقهمندمباکسانیکهبادیددیگریدرمراسمشبقدرشرکتکردهاند،درپایانمراسم

بهطورخصوصیصحبتکنموبادیدگاهشانبیشترآشناشوم.)هیچکسدستبلندنمیکند(.

بههرحالبهنظرمنکسیدرایناتمسفروبااینفرهنگوپارادایمنظریدرشبهایقدرکههنوزهماسمشرابهکارمیبریموبهآنشب
تقدیرگفتهمیشوددرمراسمشرکتنکردهاست.بهعبارتدیگرمیتوانگفتماازآنگفتمانکهمعتقدبوددریکجاییخارجازاینجهانسرنوشت
انسانهادراینشبرقمخواهدخورد،عبورکردهایم.مناالننمیخواهماجزایاینگفتمانرابازکنم.اماانسانمعاصردیگردرایناتمسفرنمیاندیشد.
ماضمنآنکهشبهایقدرراپاسمیداریم،امادرعینحالآنراشبهاینیایشوپرستشورازونیازمیدانیم.حتیدرتعبیرهایهمگانیترو
عامیانهترشبهایقدرراشبهاییمیدانیمکهدرآنازخداوندتقاضاهاییرامطرحمیکنیم،امانهبهآنصورتکهدراینشبدریکلوحیسرنوشت
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مانوشتهمیشودورقممیخورد.یعنیانسانمعاصرازپسزمینهٔٔفکریبحثتقدیرآسمانیعبورکردهاست.دردورانیکهادیانومتونمقدسشکل
گرفتندوتکوینیافتندوحتیقبلازآنیعنیدردوراناساطیریدقیقاًشاهدیکنگاهتقدیریبهجهانهستیمواینبهویژهدردورانمتأخراساطیری

بیشتربهچشممیخورد.

منمعتقدمکسانیکهمیخواهندقرآنرابهتربشناسندبایدباکتابهایمقدسدیگربهویژهباعهدعتیقآشناباشندوباالترازآنکسانیکه
میخواهندمتونمقدسوادیانرابشناسند،بایدحتماًبااساطیرکهیکنوعرویکردبشریبهجهانوزندگیقبلازادیانبودهآشناییداشتهباشندو
فکرمیکنمبرخوردیکهادیانبااساطیرکردندخیلیمثبتتروکارآمدتربودهتابرخوردیکهاندیشهٔٔجدیدباادیانداشتهاست.ادیانهنوززندهاند،
تداومدارندوماخودمانهنوزبهآناعتقادداریم،پساستمراردارند.اساطیرهمباتغییرپارادایماسطورهایبهادیانهمچناناستمرارداشتندووقتی
ادیاناساطیررابهخدمتخوددرآوردووجوهمثبتآنراگرفتووجوهناکارآمدرابهتدریجتصفیهکرداماعنصراساطیریدرتماممتونمقدسبه
حیاتخودادامهداد.بشرجدیدهمهمچناننگاهاسطورهایداردهرچندایناسطورههاوجهغالباندیشهٔٔبشرراتشکیلنمیدهندودردرونویادر
کنارعلم،دین،هنروفلسفهبهحیاتخودادامهمیدهندامابایکرویکردوپارادایمجدید.وتاهنگامیکهبشرباهمینبیولوژیخاصخودشروی
کرهٔٔزمینزندگیمیکندوبهدنبالایناستکههستیرابشناسدوبهزندگیمعنابدهدوبهآیندهامیدوارانهبنگرداساطیرهمبهحیاتخودشان

ادامهخواهندداد.

بههرحالآنچهکهمیتوانیمنگاهتقدیریبنامیم،بهویژهدردورانمتأخراساطیر،درهمهٔٔرویکردهایاساطیریودرهمهٔٔتمدنهایبشریوجود
داشتهاست.اسطورهنوعیرویکردبهجهاناست.یکنوعرویکردکهآمیزهایاستازاشراق،اندیشهوتخیلکهدرقالبدانستههایآنروزبشر)انسانهای
نخستین(تجلیکردهاست.دراساطیراولیهانساندررویکردشبهجهان،جهانرابسیارآشفته،پرهیاهووپراکندهمیبیندکهدرعینپراکندگیهمهچیز
بههمهچیزارتباطدارد.یعنیجهاندرونانسانبهجهاناجتماعی،جهاناجتماعیوجهاندرونباوضعیتکیهانی.مثالًحرکتستارگانوساعات
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سعدونحسآنهادرسرنوشتمامؤثربودند.هنوزهمدربعضیتمدنهاوبعضیفرهنگهامثالًدرهندایناعتقادکامالًزندهاستوفصلهاوروزهایی
ازسالراسعدمیدانندکهدرآنروزها،مراسمجشنوازدواجوشادیبیشتریوجوددارد.

"نگاهتقدیری"درواقعیکنوعپیشرفتبشردردرکجهاناست.درایننگاه،آنجهانپراکنده،هیاهوزدهوآشفتهتبدیلبهیکجهانمنسجمو
یکنظممتمرکزمیشود،یکامپراطوری،کهگوییتوسطیکفرماندهیواحدیاتوسطیکارادهٔٔدرونیهدایتمیشود.ایننگاهرادرشرقدوریعنی
ژاپنهممیبینیمیعنیآرامآرامآسمانتقدسپیدامیکندودریکارادهٔٔآسمانیبرکلجهانجریانپیدامیکند.درچینهمداریمبهویژهدرتفکر
تائوییکهگویییکارادهٔٔدرونیونیرویدرونیجهانراپیشمیبرد.درتمدنهندیهمداریم.درتفکرمجموعهٔٔادیانهندومیبینیمکهاساساًجهان
رایکنوعبازیخدایانمیدانندودراینبازیخدایانیکارادهیایکنیرویبیرونی،کهحاالدرجهاندرونیشدهاست،جهانراپیشمیبرد.در
تفکرایرانیهممانوعیتقدیرآسمانیداریمکهبسیارپررنگاست.همدرجهانوهمدرانسان:پیشانینوشت،سرنوشت،فلک،قسمتو...ماازدوران

اساطیرایرانی،دینزرتشت،قبلازاسالموبعدازاسالمودراشعارحافظشاهدایننگاههستیمکهبسیارواضحوبدیهیاست.

حتیدرشعرمعاصرهماینرویکردرامیبینیم.شعرمرغسحر،کههمهٔٔماآنرابخصوصباصدایاستادشجریاندرذهنداریم،میگویدمرغسحر
نالهسرکن...ظلمظالم،جورصیاد،آشیانمدادهبرباد...بعدمیگویدایخدا،ایفلک،ایطبیعت؛شامتاریکماراسحرکن.

دردهه60ٔٔاینشعریکیازاشعاریبودکهافرادباآنارتباطزیادیداشتند.مااینمضامینراسرمیکشیم،نمیجویمبلکهبهیکبارهمینوشیم.
انسانمعاصرباشعروباهنربیشتررابطهٔٔسیالوعاطفیداردومایلنیسترابطهٔٔمعرفتیبرقرارکند.اگربخواهیمرابطهٔٔمعرفتیبرقرارکنیموبهتعبیر

باالاگربخواهیمبجویمشایدسنگریزههاییدرآنببینیم.

"ایخدا،ایفلک،ایطبیعت؛شامتاریکماراسحرکن".اینیکمتننیایشیاستکهمیتواندمرتبطباشبقدرهمباشدکهمیگویداینجهان
دردستانهرکسیکههستوهرکسیکهآنراادارهمیکند،ایخدا،ایفلک،ایطبیعتـویاهرکسیدیگرکههستیخالصهاینشامتاریکما
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راسحرکن.اینیکنگاهتقدیریاستکهدرشعرهایدیگرهممیبینیم.مثالً"فلکراسقفبشکافیموطرحینودراندازیم".

اصالًمخاطبقراردادنفلک،آسمانوسرنوشتدرشعرایرانیبسیارزیاداست.یانگاهخیاموارکهمیگوید:اگردستمرسدبرچرخگردون...،اوبه
چرخگردوناعتراضمیکندکهچرایکینانجوینداردویکیمرفهاست.منشعرخیامراکهمیخواندمیادعهدعتیقافتادمآنجاکهسخنانایوب،
داودوسلیمانرابیانمیکند.آنهارابطهایگالیهآمیزوجدالیباخداونددارندکهالبتهدرمتوناسالمیاینامرخیلیکمرنگاست.اماایننگرش
گالیهآمیزواعتراضیخودشسرفصلیاستدرزندگیبشرکهاساساًبهسرنوشتیکهدرایندنیاداشتوفکرمیکردپاداشیامجازاتونتیجهٔٔاعمالش

است،اعتراضدارد.ایوببهخدامیگویدمنکههمهاشکارخیرکردهامچراشربهروزمنآوردی؟

اینیکپرسشدرونیوفلسفیووجودیاستکهایوبباآندرگیرمیشود.کسانیهستندکهبااوواردبحثمیشوندومیگویندتوحتماًگناهانی
مرتکبشدهایکهداریتنبیهمیشوی،امااوشدیداًتکذیبمیکند.دراینسرفصلتصورتنبیهبهتصورامتحانوابتالءدگرگونمیشود.حاالما
نمیخواهیموارداینبحثهابشویم.امابههرحالایننگاهدردیگرمتونمقدسهموجوددارد.اگرآنطرفترهمبرویمدرتفکریونانیودراساطیر
یونانیهمایننگاهرامیبینیم.ایزدانیونانیدرپانتئونومجمعایزداندرکوههایالمپکهجمعمیشوند،سرنوشتبشررارقممیزنند.بهصورت
اجتماعیوفردی.آنهامیگویندکههرکسیوهرقومیچهسرنوشتیبایدداشتهباشدوجالباینکهخوداینخدایانهمتحتسلطهٔٔیکسرنوشتو

تقدیربزرگترهستندویکتقدیربزرگتریحاکمبرخدایانیاستکهدرآنپانتئونجمعمیشوند.

بههرحالمنظورمایناستکهازشرقِدورگرفتهتایونانوآنطرفتروضعهمینطورباشد.بیشتراسطورهشناسانمیگویندعمدتاًاسطورههای
بشریمشترکومنبسطاندودرهردورهایتقریباًهمهٔٔانسانهاشبیهبههممیاندیشند.ایننگاهتقدیریبهجهانهمیکمطلعیدراندیشهٔٔبشراست
وهمانطورکهگفتمبویژهمتعلقبهدورهٔٔمتأخراسطورهایاستکهجهانرامنظموهماهنگمیبیندویکارادهازبیرونیایکنیروازدرونجهان
راهدایتمیکند.وبهنظرمناینزهدان،رحموبستریاستکهعلم)قدیموسپسجدید(ازدرونشمتولدمیشود.علمجدیددرواقعتداوماین
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نگاهسامانمندبهجهاناستولیشایددرسلطهٔٔیکارادهٔٔبیرونییانیرویدرونینباشدوحداقلایننکتهرادرپرانتزبگذارد.یعنیذهنوتفکربشر،
حسبشروبهطورکلیرویکردیکهبشردرفهمجهانوتبیینجهانداردبستریاستکهآمادهشدهکهازنگاهتقدیریبایکجهشکوتاهبتواندبه
نگاهعلمیبرسد.درنگاهعلمیهمیکقانونمندیبرکلجهانحاکماستومابهدنبالکشفآنقانونمندیهستیم.البتهبهموازاتاینقانونمندیو
سامانمندیفراگیر،ادیانیکهبهخدایاادیانیکهبهخدایانوایزدانمعتقدندبحثدیگریهمکردندونسبتخدایاخدایانراباایننظمدرونیروشن
کردندوسپسمتکلمانآنادیانبهبحثدراینبارهپرداختند.بحثهایکالمیمتعددیکهمادرفرهنگاسالمیدراینبارهداریم،درهمهٔٔفرهنگهای

مذهبیدیگرهموجوددارد.

بههرحالقانونمنددیدنِجهانیابایددریکشکلمعقولوسامانمندوقابلدرکیارائهشود،یادرداخلعلمیادرداخلالهیاتیکهبهعوامل
عینیمعتقداستومعتقدنیستکهخدایاخدایانبهطوردلبخواهیوهوسناکجهانراادارهمیکنند؛تابتوانددرهردوحالتشجهانبهشکل
معقولیتفسیرشود.یکشکلدیگرهمشکلاسطورهایآناستکهبهشکلآیینیومناسکیمطرحمیشودکهدرآنخدابهصورتفرمانرواوامپراتور

دربیرونجهانسرنوشترارقممیزندوفرامینیراصادرمیکندکهتقدیروسرنوشتجهانوانسانرابیانمیکند.

امابشرجدیدبهطورناگهانیوجهشیبهعلمجدیدنرسیدهاست؛وبرخیقرائتهایگسستگراازمدرنیتهکهگوییناگهانوبدونزمینهوپیشینه
گذشته،گوشهآسمانسوراخشدهوبشرجدیدبهپایینافتادهروایتهاییذهنیوغیرتاریخیازمدرنیتهاست.هرچیزیکهدرمدرنیتهمطرحشده،جدا
ازِصحتوُسقموجداازکارکردمثبتومنفیآن،سیریتدریجیدرتاریخبشرداشتهکهدراینسیربهیکنقطهٔٔاوجوتولدجدیدمیرسد.گمان
میکنمکهدربطنورحمودرونزهداننگاهتقدیریبهجهاناستکهعلممتولدمیشود.همانگونهکهبرخیازکسانیکهتاریخچهشکلگیری
دموکراسیدرتمدنجدیدرانوشتهاندمعتقدندازدرونیکتاپرستیاستکهدموکراسیمتولدمیشودیعنیدردورانیکهرویکردشرکآمیزبهجهان
وجودداردانسانهااساساًذاتمتفاوتیباهمدارند.درایننگاهسیاهوسفیدباهممتفاوتند،زنومردباهممتفاوتند،اقواممختلفباهممتفاوتند،در
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آنجاانسانهادرسطوحوارتفاعاتمختلفوحتیمتضادیقرارمیگیرندوبرخیاساساًانسانتلقینمیشوند.درنگاهیکتاپرستیاستکههمهٔٔانسانها
مخلوقیکخداوندتلقیمیشوندوآننگاهسلسلهمراتبیوعمودیبهانسانهاتبدیلبهنگاهافقیمیشود.یعنیدراینجابویژهدرفرهنگاسالمیسیاه
وسفید،زنومرد،عربوعجمهمهباهممساویهستند.دراینجاذهنبشرآمادهاستوفقطیکقدمدیگربایدبرداردتاحرفبعدیاشرابزندکه
اگرهمهٔٔانسانهامساویندپسمیتوانندهرکدامازآنهایکرأیداشتهباشند.بشربانگاهاسطورهاییاذهنشرکآلودنمیتواندبهدموکراسیجهش
کند.مننهازموضعمؤمنانهومذهبی،بلکهازموضعپژوهشگرانهاینسخنرامیگویمکهیکتاپرستیدرذهنبشربستریرافراهممیکندوزهدانی

راایجادمیکندکهدموکراسیبتواندازآنمتولدبشود.

امادرهمهٔٔمتونمقدس،بدوناستثناء،میتوانگفتدرستاستکهانسانهاباهممساویتلقیمیشوندواینصدایغالباکثرمتوناست،امادر
کناراینصدا،صداهایدیگریهمازدرونهمینمتونمقدسبهگوشمیرسدکهبینمؤمنوغیرمؤمنفرقهاییمیگذارد،بینزنومردفرقهایی
میگذاردوبهگمانمنمتونمقدساکثراًدراینحوزههاچندصداییهستند.یکصدا،صداییاستکهازتاریخهمعصرخودشاندردرونآنهاتسری
پیداکردهوالبتهدراینصدایتاریخیبینزنومردتفاوتوجوددارد،بینمؤمنبهیکدینوغیرمؤمنبهآندینقطعاًتفاوتوجوددارد.شما
اینرادراوستامیتوانیدببنید،درعهدعتیقمیتوانیدببینید،درعهدجدیدکمیکمرنگترمیتوانیدببینیدوحتیدرقرآنهممیتوانیدببینید.هر
چندقرآنهمهٔٔادیانرابهرسمیتمیشناسد،اماامتاسالمراترجیحمیدهدولیامتانحصارینمیداند.هرچندبینمسلمانوغیرمسلماندرقرآن
تفاوتهایحقوقیوجودداردواینصداهمنهدرفقهودرمیراثبعدازمتونمقدسبلکهدرخودمتونمقدسبهگوشمیرسند.امابهاعتقادبنده
صدایبلندتروصدایرساترصداییاستکهمیگویدانسانهاباهممساویهستند.اماصداهایدیگرینیزدرمتونوجودداردکهبینهمهٔٔانسانها
فرقمیگذاردوآنهارامساوینمیداند.)درآنهنگامکهدینعاملانسجاموچسباجتماعیبود،براساساعتقادبهدینبینانسانهافرقحقوقی
گذاشتهمیشدودرجهانمعاصرکهمسئلهدولتـملتوملیتعاملانسجاموچسباجتماعیاستبراساسملیتبرخیتفاوتهایحقوقیوجود
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داردوطبققوانیندرکشورمحدودیتهاییبرایاتباعخارجیقائلهستند(.

بههرحالوجوهوعناصرتاریخیهمعصرتکوینمتونمقدسدرآنهانیزحضوروجریاننسبیدارد.شمااگرتفسیرسورهٔٔقدررادرتفاسیرمعتبر
بخوانیدواحادیثمعتبریکهذیلآنآمدهمطالعهکنید،برخیرگههایاساطیریرامشخصاًخواهیددید.ازشبقدربهشبیکهمیخواهدسرنوشت
یکسالآیندهوسرنوشتیکفرددرآنرقمبخوردیادشدهاست.یکتعبیربسیارتکراریومکرریکهدرتمامتفاسیرواحادیثپیرامونسورهٔٔقدر

آمده"تقدیرِآجال،ارزاقوحوادث"است.

درخودمتنهممیتوانآیاتفراوانیکهاشارهبهتقدیردارندرااستخراجکردواینرگهبهطورمحسوسیوجوددارد.بحثقدروتقدیرراکسانیکه
اهلپژوهشهستندمیتواننددرقرآنپیگیریکنند.برایاینکارواژهٔٔمصیبت،واژهٔٔاجل،واژهٔٔرزقرادرقرآنردیابیوپیگیریکنیدوببینیدرویکرد
قرآندررابطهبااجلومصیبتورزقچیستکهاالنمننمیخواهموارداینبحثشوم.اگرفرصتشدازاینمسئلهچندمثالهمخواهمزد.تأکید

میکنمکهاینبحثها،بحثفقهوروحانیتنیست.بحثهایخودمتوناست.

اماتیتربحثمااینبود:گامبعدیروشنفکریمذهبی.چرامیگوییمگامبعدی؟روشنفکریمذهبیبهویژهدرایران،چهسیدجمالوچهبعداز
آن،بازرگانوطالقانی،درآغازشعارِبازگشتبهقرآنرامطرحکردند.اینشعار،یکشعارمحتواییواساسیبودوضمناًپشتوانهوسنگریرادراختیار
نواندیشیدینیبرایمواجههباجریانقویسنتومتولیانآنمیگذاشت.رویکردکلیایننواندیشانبهقرآنهمرویکرداجتهادیـتأویلیبود.یعنی
درحوزهٔٔاحکامهرجامیخواستندمتنرااستمراردهندوبهنیازهایامروزیندرحوزهٔٔاحکامپاسخدهندازاجتهاداستفادهمیکردندودرحوزهٔٔآموزههای
نظریوفکریواعتقادییعنیدرجهانشناسی،خداشناسی،انسانشناسی،نگاهبهجامعهوتاریخ،آخرالزمانشناسی،آخرتشناسیکهباکلماتو
ادبیاتجدیدهمبیانشدهمثلجامعهشناسی،فلسفهٔٔتاریخ،انسانشناسیوجهانبینی،هرجاکهبامتنبرخوردمیکردندبایکنگاهتأویلیوازنگاه
هرمنوتیکیسعیمیکردندمتنرابهروزکنندواستمراردهند.منتصورمایناستکهگامبعدینواندیشیدینیدیگرنهتعییننسبتبااسالمتاریخی،
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بامذهبتاریخیوباتکیهبرشعاربازگشتبهقرآنیاشعارهایدیگرنواندیشیدینیمثلپروتستانتیسماسالمیوامثالهم،بلکهگامبعدینواندیشان
مذهبیتعییننسبتبامذهبمتن،بااسالممتنونهاسالمروحانیتاست.مناگرکلمهٔٔروشنفکریمذهبیراکمتربهکارمیبرمبهخاطرمجادالتی
استکهرویاینواژهوجوددارد.بهنظرمنروشنفکریمذهبیواژهٔٔمفهومیاستوپارادوکسیکالهمنیست.چوننمیخواهمبحثبایکمناقشهٔٔ

واژگانیبهحاشیهبرودوواردپاورقیبشودازواژهٔٔنواندیشانمذهبیاستفادهمیکنم.

بههرحالنواندیشانمذهبیبایدبامرجعمقدسومتنمقدسنسبتشانراروشنبکنند.پیشینهٔٔاینبحثراهمبگویم.دوستانمیدانندقبلاز
انقالببحثِمثالًبردهداریمطرحبودوبیشترنیروهایمخالفمذهب،کهآنموقعبیشترمارکسیستهابودند،میگفتندکهچوندرقرآنبردهداری
آمدهوتأییدشده،اسالمدرواقعبردهداریراتأییدمیکند.نواندیشاندینیهممواجههٔٔجدیایداشتند.حتیبخشیازروحانیونسنتیوبخشیاز
روحانیونرفرمیستداخلحوزه،مثلمرحوممطهریهمبحثهایجدیوکیفیایرویاینمسئلهکردند.وبهنظرمندرمجموعنیروهایمذهبیبه
طورروشمندبهاینانتقادپاسخدادند.حتیمرحوممطهریبحثمیکندکهاسالمبردهداریرانیاوردهاست.اسالمدرواقعبردهداریراتحملکردهو
بردهداریمناسباتزمانهبودهواسالموقرآنبااینمناسباتزمانهبرخوردارتقاییکردهاند.درآنزمانکهپیامبرنمیتوانستبردهداریرانابودکند،هر
چندهنوزهمبرخیبهبردهداریمعتقدند!دوشبپیش،شببیستویکمماهرمضانهمینامسال)1384(ازرادیوصدایآقایجوادیآملیراشنیدم
کهمیگفتنداگرامامزمانبیایدمیتوانددرجنگها،صربهاوهندوهاکهاساساًمادونانسانهستند،حیواناند،حیوانناطقاند،شرعاًبهعنوانبرده
بگیرد.امااینهادرعینحالالیقبردهگرفتنهمنیستند؛وشببعدشآقایمکارمشیرازیبعدازافطارکهبرنامهاشراتلویزیونپخشمیکردخالف
اینرامیگفت.البتهبحثاوبحثفرشتگانبودنهبردهداری.اومیگفتهمهٔٔمسائلیکهاالنمطرحاستراکهاسالمنیاوردهاستبرخیمباحثقبل
ازاسالمبودهووقتیاسالمآمدهنظرخودشرادررابطهباآنمسائلگفتهاست.بههرحالمنظورمنایناستکههرچنداالنبرخیبهبردهداری
نیزمعتقدندیعنیمعتقدنددراینزمانهمآناحکاممیتوانداستمرارداشتهباشداماقبلازانقالبجداازروشنفکرانمذهبیبخشیازروحانیون
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اصالحگراورفرمیستداخلحوزههممثلمرحوممطهریدرواقعوارداینبحثشدند.اوگفتدرستاستکهیکسریازاحکاممثلبردهداریدر
قرآنهستولیاینمناسباتآنعصربودهروشنفکراندیگرهمواردشدندواینبحثبهصورتخیلیکیفیوروشمندپاسخدادهشدهومنطقی،
معقولوباورپذیرهمهست.اگرماحتیمؤمنانههمبهموضوعنگاهنکنیم،بسیارذهنیاستکهفکرکنیمپیامبرحتینهبهعنواننبی،بلکهبهعنوان
یکمصلحاجتماعیدرقرنهفتممیالدیبایستیبردهداریرانابودمیکرددرحالیکهماتااوایلقرنبیستمهمبردهداریداریم.جنگهایشمالو

جنوبآمریکارویبردهداریاست.

اینمسئلهرابهخیلیحوزههامیتوانتسریدادمثالًکسانیکهتصورمیکنندکهپیامبرویاقرآنبایستیبهتساویحقوقزنومرداشارهمیکردند.
درحالیکهماتاهمین50،40سالپیشیعنیدرقرنبیستمهمتساویحقوقزنومردرانداشتیم.حقرأیبرایزناندربعضیازهمینکشورهای
دموکراتیکسی،چهلسالپیشپذیرفتهشدهاست.اینبسیاربرخوردانتزاعیوذهنیاستکهتصورکنیمبایستیبردهداریآنموقعلغومیشدامادر
کنارپذیرشمناسباتبردهداریدرقرآن،یکسریمبانیانسانشناسیمطرحشدهکهاساسبردهداریرانفیمیکندودربخشحقوقیآنهمهرچند

بردهدارینفیولغونشده،امارفرمهایجدیدراینرابطهصورتگرفتهاستوانتظارلغوآنهمیکآرمانخواهیِذهنیوبسیارانتزاعیاست.

بهنظرمندررابطهبازنانهماینمسئلهوجوددارد.اگرازاینزاویهیعنیاززاویه"نگاهتاریخی"بهمسئلهنگاهکنیمـحتینیازنداریمکهبادید
مؤمنانهبهمسئلهبنگریموحتیاگرپژوهشگرانههمبامسئلهبرخوردکنیمـمیتوانیمروشنگریهاوتبیینهایباورپذیرفراوانیدرموضوعاتگوناگون

مطرحشدهدرمتونمقدس،ازجملهمسئلهزنان،مطرحکنیم.

زمانیکهمارکسیستهامطرحبودندچهپتروشفسکیچهبقیهآکادمیسینهایشورویوچهاحسانطبریدرکتاب"برخیبررسیهادربارهجهانبینیها
وجنبشهایاجتماعیایران"وچهمتفکرینغربیکهبانگاهلیبرالبهقضیهنگاهمیکردند،همیننوعقضاوترادارند.مثالًهمیلتونگیپدرکتاب
"اسالم،یکبررسیتاریخی"ضمناینکهتعارضوزاویههایجدیهمبااسالمداردولیمیگویدکه"جملگیپژوهشگرانبرایننظرند،آنچهپیامبر
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اسالمدررابطهباحقوقزنانانجامدادسقفآنچیزیبودکهمیتوانستانجامدهد".یعنیمااگربانگاهمؤمنانههمنگاهنکنیموبانگاهپژوهشگرانه
نگاهکنیمرفرمهایمترقیوروبهپیشقرآنواسالمدررابطهباحقوقزنانوبردهداریراباصدهافاکتتاریخیمیتواننشانداد.

البتهدربرابرصدایبلندیکهدرمتنراجعبهتساویانسانهابهگوشمیرسد،صداهایدیگریهموجودداردکهبهطرحبرخیاحکامیاآموزهها،
نظریتاریخیکردهاست.درواقعپایهٔٔبحث"گامبعدیروشنفکریمذهبی"اینجاستکهنواندیشیمذهبیحاالبیایدونسبتخودشرابااینمسائل
روشنکندواینمسائلراتوضیحدهد.اگرروشنفکریمذهبیونواندیشیمذهبیرایکاتوبانیدرنظربگیریمکهالینهایمختلفیمثلبازرگان،
شریعتی،سروشو...ودیگرمتفکراندارد،آنسویدیگرایناتوبانالییکهاواینسویاتوبانهمسنتیهاوبنیادگراهاهستند.ازقضاهمسنتگراها
وبنیادگراهاوازسویدیگرالییکهابهبخشهاییازمتناستنادمیکنندوانگشتمیگذارندکهروشنفکرانونواندیشانمذهبیازطرحآنهاطفره
میروندویاسعیمیکنندآنهاراتوجیهکنند.توجیهاتیکهزیادباورپذیرنیستویااینکهاصالًبهآنمباحثبیاعتناییمیکنندوآنهارانشنیده
میگیرند.اینهاشایدامروزدرداخلکشورصداشانضعیفترباشدودرخارجازکشورالییکهاباصدایبلنداینبخشهایمتونرامطرحکنند.نه
تنهادرکشورهایاسالمیبلکهبینروشنفکرانالییکومذهبییهودیهمهمینداستانادامهداردوبینروشنفکرانمذهبیوالییکمسیحیهم
کهازبسترمسیحیتبیرونآمدندهمینحکایتبرقراراستیعنیدرنوعمواجههبامتن،نواندیشانمذهبیدراینقسمتبهگمانِبندهیکسری
مشکالتدارند.شریعتیدرتاریخادیانجاییکهمیخواهدمذاهبهندوراتوضیحبدهدبهروشنفکرانهندوانتقادمیکندومیگویدروشنفکرانهندو
گاهیاوقاتازدرونمتونشانگزینشمیکنندوجاهاییراهمتوجیهمیکنند.باکسباجازهازشریعتیاینانتقادرامیتوانبهبخشیازروشنفکران
مذهبیونواندیشانمسلمانهممعطوفکردوآنهاراهمموردسؤالقراردادوگفتکهشماهمنبایستیبامتونگزینشیوپرشیبرخوردکنیدوبه
جاهاییگزینششدهانگشتبگذاریدوازرویجاهاییهمپرشیعبورکنیدونادیدهبگیرید.واینجاهاازقضاجاهاییاستکهشمادربرابرسنتیهاو
بنیادگراهاازیکسوودربرابرتفکرالییکازسویدیگر،اگربخواهیدطفرهبرویدونخواهیدپاسخبدهیدوتبیینبکنید،آسیبپذیرهستید.منمعتقدم
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کهگامبعدینواندیشیدینیبایستیبرخوردپژوهشگرانهوتمامعیار،نهگزینشیوپرشیونهتوجیهگرانهباهمهٔٔمتنباشد.ومنمیدانموامیدوارمو
اعتماددارمکهنواندیشیمذهبیمیتواندازدروناینچالشبسیارموفق،سربلندوروشمندبیرونبیایدونیازیبهتوجیهکردنهمندارد.اینبستگی
بهرویکردوپایهتحلیلیداردکهروشنفکریآنرامیپذیرد.منازشبقدروسیزدهبدرمثالزدمولیمیتواندسطوحاینمثالهادرجامعهٔٔمامتفاوت

باشد.امیدوارمبعداًرویاینقسمتَجوسازینشود.

منبهیاددارماوایلانقالبجریاناتراستِمذهبیسنتیدرروزنامههایکیهانوجمهوریاسالمیدرابتدارویسیزدهبدرجوسازیکردندکه
خرافاتاستواستناداتیهمبهآقایمطهریکردند.ولیبعددیدنداینسنتملیآنقدرقویاستکهجلویآننمیتوانایستادبنابراین"سیزدهبدر"
رابه"روزطبیعت"تغییرنامدادند.حاالخودشانهماینروزراجشنمیگیرندودرصفحهٔٔاولروزنامهشانشعرمیزنند.چونآنهادیدندکهنمیتوانند
آنراتغییردهندوازطرفیهمدیدندکسانیکهبهسیزدهبدرمیآیندباآنمتافیزیکوباآنپیشفهمهانمیروند.منتصورمیکنمدررابطهبا
شبقدرهمهمینماجراستوبههرحالدرایرانشبقدرهستوخواهدبودواستمرارهمخواهدداشتولیدیگربهشبقدربهعنوانشبتقدیر
نگاهنمیشودبلکهبهعنوانشبرازونیاز،شبتأمل،شبنیایش،شبتوبه،شبتصمیمگیرینگاهمیشودواینبسیارمثبتاستویکیازمهمترین

نقطهمزیتهایمذهبهمهمیناست.

دراینجاشایداینسؤالپیشبیایدکهوجوداینگونهمفاهیمکهمنفقطیکییعنیشبقدررامثالزدمآیانقطهضعفیدرمتناست؟آیادر
حوزههایجهانشناسی،انسانشناسیوحوزههایاحکامحضوراینمسائلتاریخینقطهضعفمتونمقدسنیست؟مناینامررادررابطهباهمهٔٔمتون
مقدسمیگویم.آیاایناشکالنداردکهدرمتن،احکامیوجودداشتهباشدکهاینکازنظرماناعادالنهاستمثلبردهبرداری.قبالًگفتیمقبلازانقالب
بحثبردهداریتقریباًبهسرآمدوسرفصلخوبیرسیدوبهگمانبندهبهلحاظتئوریکحلشدودرواقعبسیاریازروشنفکرانوبرخیازروحانیون
ماگفتندکهمیتوانداحکامیدرمتنوجودداشتهباشدوعدلزمانهٔٔخودشباشدامادرزمانهٔٔمادیگرعدلنباشدوازآنعبوربشود.اینامریبسیار
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طبیعیاست.مثالًاگرهمیناالندرجنگهایمرزیمثالًماباارامنههمجنگداشتهباشیمهیچوقتزنوبچهآنهارااسیرنمیگیریمدرحالیکهما
اگربخواهیمخیلیبنیادگراعملکنیمچنینمجوزیراداریموحتیمیتوانزنشوهردارراهماسیرکردوبهتملکجنسیوزناشوییمردمسلمان

همدرآورد.اینهادیگربحثروحانیتنیستاینسنتاستکهدرمتناستمراریافتهاست.درهمینرابطهآیه24سورهنساءرابخوانید.

بههرحالدیگرکسیحتیبیناکثریتروحانیتسنتیمااینگونهفکرنمیکند.یعنییکگذرروشمندتاریخیازآنصدایتاریخیووجوهتاریخی
متنانجامپذیرفتهاست.بحثمنوتکیهگاهِبحثمنایناستکهاگرماپذیرفتهباشیمیاحداقلوجهغالبیازروشنفکریمذهبیوحتیروحانیون
سنتیپذیرفتهباشندکهمیتواندرمتنصداهاییبهگوشبرسدـمناینراعامودرهمهٔٔسطوحفرضکردهامـکهباعدلزمانهٔٔماناهماهنگباشد.
درکنارآناحکامصداهایبلندتریهمبهگوشمیرسدکهمبتنیبرعدلزمانهٔٔماوزمانهایآیندهاستوبهگمانبندههمچنانبرایماالهامبخش

است.

بهنظرمیرسدکهاینصداهایتاریخینهدرحوزهٔٔاحکامواجرائیاتبلکهدرحوزهٔٔمفاهیم،آموزههایفکریواعتقادیونظریهمحضوردارد.یعنی
اگرمابپذیریمکهمناسباتبردهداریدرمتونمقدسآمدهاستوپیامبرانهمبرخوردرفرمیمترقیانهٔٔبسیار"حداکثری"درچهارچوبزمانهٔٔخودشان
باآنهاکردهاند،اینراهممیتوانیمبپذیریمکههمانگونهکهاینمناسباتزمانهدرمتنواردشده،دانشوفرهنگزمانههمدرمتنواردشدهاست
کهمیتواندبادانشوفرهنگزمانهٔٔماهمخواننباشد.مندرواقعمیخواهماینرابگویمکهایندونظریهمیتواندوبایددریکنظرکلیومنسجم
یکدستبشود.بهعبارتدیگراگرنواندیشیمذهبیدرحوزهٔٔاحکام،حضورمناسباتزمانهدرمتنراپذیرفتاینگونهنیستکهبتوانبینمناسبات

زمانهوآموزههاینظریوفرهنگیِزمانهدیوارکشید.

حضورعنصراولباعباراتگوناگونیمثلفرمومحتوا،ذاتیوعرضی،مقتضیاتزمانه،ثابتومتغیروبازبانهایمختلفازسوینواندیشانمذهبی
بیانشدهاست.هرمتفکریبایکزبانیاینمسئلهراگفتهاست.حالاگراینامررادرحوزهٔٔاحکامپذیرفتیم،اگرکمیذهنمانرابازکنیمودرمتون
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مقدستورقکنیمبهسادگیمیبینیمآموزههاینظریوفرهنگیهمشبیههمینمناسباتواردآنهاشدهاندوازقضامتونمقدسبااینآموزههابرخورد
استعالییولیرفرمیستیکردهاند.والبتهاینتصورکهآنهامیتوانستنددرآنزمانفرهنگواعتقاداتزمانهراکنفَیکونکنندوبرخوردانقالبیبا
همهٔٔاینمفاهیمداشتهباشند،تصوربیهودهایاست.همانطورکهتصوراینکهمیتوانستندبردهداریرالغوکنند،حقوقزنومردرامساویاعالمکنند،
تصوربیهودهایاست.اینهمتصوربیهودهایاستکهمثالًجهانشناسیآندورهراکهمبتنیبرخدایاخدایانوفرشتگانوشیطانوابلیسوجنو
غولوپریبوده،رابایدکنفیکونبکنندیادردانشآنروزکهتصورمیشدزمینمسطحاستوخورشیددورزمینمیگردد،انقالبکنند.حتیاگر
انبیاءیاپیامبرانمیدانستندکهزمینمسطحنیستویازمینبهدورخورشیدمیگردد،آنهانمیتوانستنددانشزمانهراکنفَیکونکنندوبیایندمثالً
بگویندخورشیدثابتاستوزمیندورآنمیگردد.خوباگردرآنزمانپیامبراسالماینرامیگفتمیگفتندواقعاًمجنوناست.آیانمیگفتند؟آیا
نمیگفتنداگرزمینحرکتمیکندچرامانمیلرزیمورویزمینثابتهستیم؟!ماکهخودمانهرروزصبحمیبینیمکهخورشیدازشرقمیآیدودر
غربفرومیرود!همانقدرکهفروپاشیبردهداریدرآندوره،ذهنی،انتزاعیویکتوقععبثاست.اینتوقعکهدانشزمانههمکنفَیکونبشودواساس
وسامانفرهنگزمانهبههمبریزد،توقععبثیاست.رویدیگراینسکههمایناستکهعناصردانشوفرهنگ،درزمانهٔٔمتونمقدسواردشدهاند.
چونفرصتکماستکهمثالزدهشودمنچندکدازقرآنمیگویمکهکسانیکهاهلپژوهشهستندبااستفادهازیککشفاالیاتسادهیاالمعجم
میتواننددربارهآنپژوهشوتأملکنند.اگرکلمهٔٔارض،سماء،قمر،شمس،جبالو...وآیاتمربوطاشرادربیاوریدمیبینیدتصویریکهازجهانارائه
شدهدقیقاًمنطبقبردانشزمانهاستیعنیاینکهزمینمسطحاست.کوههامیخهاییهستندکهاینزمینکجنشود.درمتونمقدسقبلتربهطور

واضحترآمدهاستکهزمینرویآباست.

درمجموعدرمتونمقدسیکنگاهعمودیبهجهانوجودداردکهدرفرهنگاسالمی"هفتآسمان"درفرهنگهندو"سهطبقه"ودرهمهٔٔ
تفکراتبههرحالوجوددارد.درفلسفهٔٔقدیمهمهمینطوراستیعنیارسطو،افالطونو...تاقرنهابعدازاینهمآندستگاهنظریفلسفیشانرادر
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یکقالببهعبارتیبطلمیوسیزمانهٔٔخودشانارائهکردند.درآندستگاهفلسفیهمفلکاول،عقلاول،نفساولوجوددارد.فلکدوم،عقلدوم،نفس
دوموجوددارد.واجبالوجودوعلتالعللهمدرباالست.پسازاین8،7و10طبقهدرتفکراتفلسفیمختلف،بهفلکقمر،فلکمادونقمر،عناصر
اربعهو...ونهایتاًبهانسانمیرسیم.کسانیکهبافلسفهٔٔاسالمیآشناییدارندازتداومایننگاهفلسفیبهجهاندرفلسفهٔٔموسومبهاسالمیمطلعاند.به
هرحالمیدانندایننگاهعمودیبهجهاننهتنهادردین،بلکهدرفلسفهٔٔآندوراننیزمنعکساست.هرچنددینبهدنبالاینکهنظریهجهانشناسی

بدهدنیستامامتونمقدسگاهوارداینحوزههاهمشدهاند.

درفلسفههمهمینطوراستوباهمینپیشفرضهایمبتنیبردانشزمانه،فالسفهدیدگاههایشانرادرهمینقالببیانکردهاندکهمیتوانست
درقالبدیگریهمبیانشود.بههمینترتیبمسائلوآموزههایمذهبیودینیهمدراینقالببیانشدهاست.امااگراینقالبراازآنبگیریمباز
آندیدگاهسرجایخودباقیاست.درستاستکهراجعبههفتطبقهٔٔزمین،ثابتبودنزمینوگردیدنخورشیددورآنواینکهشبهاخورشیددر
یکچشمهٔٔتاریکفرومیرودسخنمیگویدومیگویدبرفازکوههاییخیازآسمانمیباردیاآسمانسقفیمانندآنکهباالیسرماستتصورمیشود
ومیتواندفروبریزدویاقسمتهاییازآنترکبردارد.انبیاءگاهیاوقاتامتخودراتهدیدکردهاندکهخدامیتواندتکهایازاینآسمانرابرسرما
بیندازد.اینهادرمتونهست.درقرآنهمهست.ولیاگراینسامانهٔٔنظریراکهمربوطبهدانشآنزماناستراهمدرنظرنگیریمآنمحتواییکههنوز
همالهامبخشاستبرجایخودباقیاست.یعنیاینمثالهاییکهگفتهشدوتماماینآیاترااگربخوانیدمیبینیدهمهٔٔاینهایکچیزرامیخواهند
بگویندوآنایناستکهخداوندقادراست.خداوندعالماست.میخواهدبگویدکهجهانعظمتداردوجهانعبثخلقنشدهاست.میخواهدبگوید

زورخدااززورشماستمگرانخیلیبیشتراست.میخواهدبگویدایانسانها،شمامطلقنیستید.

اینهاپیامهاوالهامهاییاستکههمچنانبرقراراست.حالمامیتوانیماینمفاهیمرادریکقالبویکمثالعلمیدیگربیانکنیم.متنمیگوید
شمازورتانبیشتراستیاخداییکهاینآسمانهاوزمینو...راخلقکردهاست.ایننکتهرابههرزبانیمیتوانیمبگوییم.اینمثالهاییکهدرمتن
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آمدهدانشزمانهاست،امانتیجهاشهماناستکهاینکهممعنادار،انگیزهدهندهواندیشهدهندهاست.درجامعهتحتستمیکهحاکمانوفرمانروایان
بهمردمزورمیگویندومردمهیچقدرتیدرمقابلآنهاندارند،خداونددرصفمحرومانومظلومانایستادهومیگویدشمافکرنکنیدکهخیلیزورتان
زیاداست،ببینیدآنبالدواقوامقبلیکهکوههاوصخرههارامیتراشیدندوکاخهایعظیممیساختند،ببینیدکهچگونهویرانشدند.شماکهچیزی
ندارید،شمایکپشهنمیتوانیدخلقکنید.درنهایتمیخواهدبگویدقدرتخداوندازقدرتشماخیلیبیشتراست.یامیخواهدبگویداینجهانعظمت
داردوقانونمنداستوطبقعلمخداونددرحرکتاست.یامیخواهدبگویدجهانهدفدارد،غایتدارد،معنادارد،عبثنیست.اینهامفاهیمیاست

کهدرسامانهٔٔنظریـعلمیآندورانبیانشدهاست.اینگونهمثالهازیاداست.

درحوزههایآسمان،زمین،کوهها،جنینوسیرشکلگیریجنین،همهدانشآنزماناست.االندانشجدیدآنسیرشکلگیریبیانشدهدر
موردجنینرازیادقبولنداردولیبایددیداینمثالهاچهچیزیرامیخواهدبگوید.برایمثالانسانرابهسرشتخودشبرمیگرداند.میگویدای
انسانتوسیرشکلگیریخودتراببین.خیلیناچیزبودی،پسزیادبهخودتمغرورنباش،دستازتکبروستمبردارومطلقگراییانسانرازیر
سؤالمیبرد.اینهامفاهیمالهامبخشیاستکهعلیرغموجودآنصدایتاریخیاش،امروزهمیتواندبهتاریخسپردهشود.همانگونهکهبردهداریبه
تاریخسپردهشد.میتوانداینمفاهیمموردتوجهقراربگیردوموردالهامقرارگیرد.درحوزهٔٔفرهنگیهمهمینطوراست.دراللهشناسیدرقرآنهم
اگرتوجهکنیدمیبینیدکهماهم"اله"،هم"رحمان"وخیلیواژههایدیگررابه"خدا"ترجمهمیکنیم،واساساًدچاریکاغتشاشمعناییمیشویم.
الالهاالاللهرامعنیمیکنیمبه"هیچخدایینیستبجزخدا".درحالیکهالهواللهمعناهایمتفاوتیدارند.اللهرادرترجمهٔٔقرآنبایدهماناللهترجمه
کرد.بههرحالشمابهواژهٔٔاللهتوجهکنیدمیبینیدکهقبلازاسالمهماینکلمهوجودداشتهاست.پیامبرمامحمدبنعبداللهاست.اسمپدرپیامبر
کهدردورانقبلازاسالمبودهعبِداللهاست؛ومثالهایمتعددیمیتوانزدکهنشاندهداللهدردورانشرکوبتپرستیهموجودداشتهولیآن
الله،اللهقرآننیست.اللهدرآنسامانهٔٔنظریقدرتبرترنیستوجمعیازبتهاوجمعیازالههاوفرشتگانهمراهآناللهوجوددارند.بعدازآمدن
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پیامبرآنسامانهتغییریافت.درواقعپیامبربافرهنگزمانهخودبرخورداستعالییکردوشرکراکنارگذاشتولیباواژگانیحرفزدکهبرایقوم
وجامعهاشکامالًآشناست.بعدازاینتغییراتاللهباالترازهمهچیزمعنامیشود.قرآندرآیه4ٔٔ،سورهٔٔابراهیممیگوید:ماارسلنارسوالًاالبلسان
قومهیعنیماهیچرسولیرابرایهیچجامعهاینفرستادیممگربازبانقومخودش.بهقولشریعتیزبانقومخودش،بهاینمعنانیستکهمثالًبرای
پیامبرجامعهعربپیامبربازبانچینینفرستادیمیامثالًبهزباناسپانیولینفرستادیم.نه،اینکهمسلماست.منظوراززبانیکقومیعنیفرهنگآن
قوم.اینآموزهدرخودقرآنآمدهکهپیامبرانبهلسانآنقومسخنمیگویند.بایدرویاینقسمتتأملکردلسانقوم،دانش،فرهنگومناسبات
اجتماعیـاقتصادیآنزمانهمهست.یاخودپیامبرمیگویدنحنمعاشراالنبیاءنکلمالناسعلیقدرعقولهمیعنیمامجموعهٔٔانبیاءبامردمبهاندازهٔٔ

سطحعقولخودشانحرفمیزنیم.

اماسطحعقولمردممیتواندمتفاوتباشدومیتواندتغییرهمبکند.خوبمعنایدیگراینحرفآناستکهبخشهاییازمتون،مبتنیبرعقول
زمانهبودهواینعقولدرزمانهٔٔماتغییرکردهاست.

امادرکناراینعناصرتاریخی،عناصرفراروندهواستعالییهموجوددارد.بایداینمواردرایکییکیمثالزدوبرایاثباتآنهممیتوانازخود
متنکمکگرفتوبهمتناستنادکرد.وهیچنیازیبهگزینش،طفرهرفتنویاتوجیهگریهمنیست.اماباپذیرشاینپیشفرضکهدرمتونانعکاسات
تاریخیهموجودداردعلمزمانه،عدلزمانهوعقلزمانهراهمبایددرنظرگرفت.مانبایدجاهاییکهانعکاستاریخیعلموعدلوعقلزمانهدرمتن
مقدسبودهرافراتاریخیکنیم.برخیازرویکردهاینواندیشیدینیاینکارراکردهاند.برخیازمتفکرینبزرگیهمکهبسیارارزشمندندوحقهای
بزرگیهمبهگردنمادارندونقشتاریخیاثرگذاریهمدرجامعهٔٔماداشتهاند،سعیمیکردندبرخیازاینمفاهیمتاریخییامفاهیماسطورهایو
یابرخیازمفاهیمیکهدانشزمانهبودهرابانوعیتوجیهگریبهعلمزمانهٔٔمامنتقلکنند.مثالًشیطانچیست؟میکرب.جنچیست؟درپاسخیک
تفسیرهایعجیبوغریبیازجنمیشودواستناداتیهمبهمتنمیشوددرحالیکهاگرکلآیاتیکهراجعبهآنموضوعآمدهاسترادرکنارهم
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بگذاریمبهسادگیوصراحتآنتفسیرهاراردمیکند.امااگراینپیشفرضپذیرفتهشودکهاینهاتاریخیاست،مثالًعلمگراهایجدیدبایدبپذیرند
کهطرحهفتآسماندرمتنباتأثیرازدانشوفرهنگزمانهبودهاستومنظورشکهکشانهایگوناگوننبودهاست.چراکهدرآیهٔٔدیگریمیگویدما
خورشیدراچراغیوماهرانوریدراینهفتآسمانقراردادیم)آیه16ازسورهنوح(خوبمیتوانگفتکهخورشیدکهچراغهمهٔٔکهکشانهانیست.
ماههمکهنورشبههمهٔٔمنظومهٔٔشمسینمیرسدچهبرسدبهکلکهکشانها.پساینانطباقهایعلمیدرجاییکهصدایمتنصدایتاریخیاست

انطباقنادرستیاستواگرگزینشیبرخوردنشودبهسادگیردخواهدشد.

یادردیدگاههایفلسفیقدیممیگفتندمنظورازآسمانهایمختلف،مراتبِمختلفوجوداستواینمسئلهرابانگاهفلسفیقدیممیخواستند
توجیهکنند.امانکاتدیگریهمدرمتنوجودداردکهبهوضوحنشانمیدهداصالًبحثازمراتبوجودنیستوآنهاراتوجیهوتأویلهمنمیتوان
کردمثالًآنجاکهمیگویدمایکتکهازآسمانراسرشمامیاندازیمیاآنهاکهبهانبیاءمیگوینداگرراستمیگوییدقسمتیازآسمانرابرسرما
بیندازیدو...)آیه44ازطور،192ازاسراء،187ازشعراء،9ازسباءو...(اگرنپذیریمکهاینمطالبمتأثرازدانش،فرهنگومناسباتزمانهاستآن
انطباقهابسیارمتکلفانهخواهدشد.همانطورکهدررابطهباتعددزوجاتوزدنزنکهآنزمانیکنوعمحدودکردنوتلطیفقضیهبودهاست،ما
بایدبهمناسباتآنزمانتوجهکنیم.درهمینمورداخیر،متنسعیمیکندزدنرابهمرحلهٔٔسومعقببیندازدومردبهراحتینتواندزنشرابزند.اما
اینتوجیهاتکهمردیمیتواندزنرابزندامابایدباچوبریحانبزندویاتوجیهاتیازایندست،توجیهاتبسیارغیرقابلباورومتکلفانهایاستکه

میخواهدازرویتاریخیبودناینامورعبورکند.

درواقعدراینجادوتابنیاننظریگذاشتهمیشود.یکبنیاننظریایناستکهتمامیمفاهیموتمامیآموزههاوتمامیاحکاممتونفراتاریخی
استوهیچوجهتاریخیدرآنوجودندارد.یکبنیاندیگرپذیرشتاریخیتبرخیوجوهمتوناستکهعمدتاًنواندیشانمذهبیآنراطرحکردهاند
وحداقلدرحوزهٔٔبردهداریواقتصادبهطورهمگانیپذیرفتهشدهاستوتأکیدمابرایناستکهاینامررادرحوزههایدیگرهمبایدپذیرفت.اگردر
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حوزهٔٔاقتصادپذیرفتهشدهپسدرحوزهٔٔفرهنگودانشهمبایدپذیرفتهشودکهفرهنگودانشزمانهنیزدرمتنمنعکساست.اگرگامبعدینواندیشی
دینیتوجهوتبیینایننکتهباشدوایننکتهرابپذیرد،میتوانددرمقابلجریانالییککهآنسوینواندیشیدینیوجریانسنتیوبنیادگراییکه

درسویدیگرآنهستند؛بهصورتروشمند،باورپذیروپژوهشگرانهازمذهبوکارکردمثبتآندرجهانامروزدفاعکند.

اینمسئلهدرتمامحوزههاوجوددارد.اگراالنبحثحقوقبشرمطرحشودهمینداستانوجوددارد.صدایقویوبلندمتونمقدستساوی
انسانهاست،ولییکصدایتاریخیهمدرآنجاوجودداردکهدرهمهٔٔمتون،درریگوداواوپانیشادهادرادیانهندی،دراوستادرایران،درادیانسامی،
عهدعتیقوعهدجدیدوقرآندیدهمیشودوآنتفاوتبینمؤمنبهآندینوغیرمؤمنبهآندیناست.همانچیزیکهشیخفضلاللهنوریمیگفت
کهکلمهٔٔخبیثهحریتمیخواهدبرایمسلموغیرمسلمیکرأیقائلباشد.اینبحثمستنداستونوگراییدینیبایدبهآنپاسخبدهد.وبهنظربنده

اگرگزینشیبرخوردنکند،اگرآنمبنایتاریخیرابپذیردمیتواندبهخوبیبهآنپاسخبدهد.

درموردحقوقزنهمهمینحکایتوجوددارد.نواندیشاندینیبهدرستیوبهحقبهتمامیآیاتوروایاتیکهاینصدایبلندرامنعکسمیکند
کهزنومردسرشتشانیکیاستواگرهرکدامازایندو،کارنیککندپاداشدریافتمیکند،استنادمیکنند،اماآنهابهبخشهایدیگریازمتن
توجهنمیکنند.همانبخشیکهبنیادگراییوسنتگراهاازیکسووالییکهاازسویدیگررویآنانگشتمیگذارندواگرروشنفکریمذهبیو

نواندیشیدینیبخواهدگامیجدیدبرداردمیبایستدراینحوزهباشد.

بسیاریازروشنفکراندینیمادرمرحلهٔٔماقبلجمهوریاسالمیباقیماندهاندوهنوزاینتجربهرادرجریانفکریشاندخالتندادهاندواندیشهشان
رابازسازیونوسازینکردهاند.روشنفکرانمعدودیدردههٔٔهفتادتجربهٔٔجمهوریاسالمیوتجربهٔٔحکومتروحانیترالحاظکردندواندیشهٔٔخودشانرا
استمراردادندوالبتهاینتجربهباتقلیلوتحلیلدینبهحوزهٔٔخصوصیوشخصیصورتگرفتهاست.پذیرشایننظریهمیتواند"علل"مختلفیداشته
باشدامادرتفکراسالمینمیتواند"دلیل"داشتهباشد.اگرقرآنرایکتورقبسیارسادههمبکنیم،میبینیمبهصورتبسیاروسیعیواردحوزههای
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عمومیواجتماعیواقتصادیشدهونمیتوانآنرابهحوزهٔٔفردیفروکاست.درکوتاهمدتایننظریهمیتواندالتیامیبرزخمهاباشد،اماباعدمبرخورد
روشمندوصرفاًباپاککردنصورتمسئله)یعنیابعاداجتماعیدین(هرلحظه،ودرشرایطمناسببیرونی،بنیادگراییبازقابلتجدیدحیاتخواهد

بود.همانطوریکهدرجهاناسالمتجدیدحیاتکردهاست.

بنابراین،بهنظربندهاینراههرچندبهنظرمیرسددرکوتاهمدتموفقاست،امادردرازمدتناموفقخواهدبود؛چراکهدرفرهنگاسالمینادرست
استکهبخشمهمیازمتنبهحاشیهوپاورقیبرود.فرهنگاسالمیوتفکراسالمیباتفکرمسیحیوبسطتاریخیآنتفاوتهاییدارد.یکیازآن
تفاوتهاایناستکهمسیحدریکامپراتوریقویویکجامعهٔٔمقتدرمتولدشدوپیامبراسالمدرجامعهایکهدولتِآنچنانینداشتوپیامبرخود
دولتمتمرکزتأسیسکردواینکارمستلزمورودبههمهٔٔحوزههایاجتماعیـاقتصادیـسیاسیوحقوقیبودکهدرمتنهمکامالًمنعکساست.
نادیدهگرفتناینموضوعدشواراست.درجامعهٔٔماممکناستبنابهعللیواحتماالًعکسالعملهاییکهبهخاطروجودحکومتروحانیتاست،دلپذیر
بهنظربرسدولیدردرازمدتایننظریهمستندومؤثرنخواهدبود.ازآنسوهمکهنمیتوانبخشهاییازمتنومتونرانادیدهگرفتپسبایستی

نواندیشیدینیکهمیخواهدوفاداربهمتنبماندوهمچنانمیخواهدمؤمنانهزندگیکندومؤمنانهبیندیشدبایستیبهاینقسمتبپردازد.

مادراینجافقطمثالشبقدرراگفتیمامامیتوانمثالهایزیادیدررابطهبادانشوفرهنگزمانهنیزآوردکهدراینمجالکممیسرنیست.
دررابطهبازنانوحقوقبشرومسائلعلمی،سرفصلوکدهاییمطرحشدکهمیتوانبهآنهامراجعهکرد.ودرهمهٔٔاینمواردهموجوهتاریخیوهم
رویکردهایاستعالییرادرمتنمیتواننشانداد.درستاستکهمتنازآنعنصرفرهنگیکهبهعنوانشیطانشناختهمیشودبهرهگرفتهولیشما
شیطانرادرفرهنگاسالمیبادیگرفرهنگهامثالًفرهنگثنویمقایسهکنید.میبینیدکهچقدراصالحوتصفیهشدهاست.درنگاهثنویشیطان
بهعنوانیکنیرویکیهانیکهقدرتیهمانندقدرتخداداردودرپایانتاریخهمنابودنمیشودودرفرهنگزرتشتیبهتاریکیراندهمیشودودرعهد
عتیقوعهدجدیدبهبندوزنجیرکشیدهمیشود،آمدهاست.دربرخیآیاتعهدعتیقگفتهمیشودکهفرمانروایزمیناستیافرمانروایتاریکیاست
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وفرمانروایزیرزمیناست.همهٔٔاینهاوجوددارد.امادرفرهنگاسالمیودرقرآنایننگاهبهشدتاصالحشدهاست.درفرهنگاسالمیشیطانهم
یکمخلوقخداوند،یکمخلوقضعیفاستکهازخداونداجازهگرفتهاست.بهعبارتدیگرشیطانازیکموجودکیهانیکههنوزحضورووجوددارد
وازبیننرفتهاستبهتدریجوآرامآرامبهدرونانسانهاآمدهبهشیاطینانستبدیلشدهاست.شیطاندیگرنهنیروییمقابلخداوند،بلکهمخلوق
خداونداستونیزدیگرنیرویینیستکهدرکلجهانوکیهانفعالباشدبلکهفقطدرحوزهٔٔانسانیاستکهمقابلخداونداست.آنهمدرحدوسوسه
انساننهسلطهٔٔغیرارادیبرانسان.شیاطینیکهازدرونخودانسانهاحرکتوحیاتدارندوکارشانهموسوسهنفسانساناستنهیکموجودبیرونی
کهمیتواندتأثیرگذارباشدیامیتواندنظمکیهانیونظمتاریخیرابرهمبزند.اینرفرممانندرفرمدربردهداریاستکهازیکموضوعخیلیعمدهدر

زمانخودشبهیکمسئلهٔٔجزئیدرفرهنگاسالمیتبدیلشدهاست.

اینامربهقولهمیلتونگیپ)کهدرموردزنانگفتهاست(همانسقفرفرمیاستکهپیامبرمیتوانستانجامدهددررابطهبازنانودربرخورد
بافرشتهوشیطانوجنودیگرمفاهیمتاریخیودرکلدربارهٔٔکیهانشناسی،آخرالزمانشناسی،آخرتشناسیو...همینامرمصداقدارد.درهرکدام
ازاینموضوعاتکههریکوجوهالهامبخشیهمدارند،سقفرفرمیکهمیتوانستبشود،صورتگرفتهوآنمفهومالهامبخشدرالبالیآنعناصرو

مفاهیمتاریخیبیانشدهاست.

جمعبندیبحثمنایناستکهنواندیشیدینیبهجاینگاهاجتهادیـتأویلیکهتاکنونوجهغالبآنبودهدرگامبعدیبایستیبهیکرویکرد
تاریخیـالهامییابهعبارتدیگرپارادایمیـالهامیواردشود.یعنیبپذیردکهمتونمقدسدرپارادایمزمانیخودشانشکلگرفتهاندامااینمتون
فرارویهایالهامبخشیاززمانهخودشانداشتندواینجاستکههمازجامعهتأثیرپذیرفتندوهمبرجامعهتأثیرگذاشتند.متونمقدسوبهویژهقرآن
تمدنسازترین،فرهنگسازترینوانسانسازترینمتونتاریخیاست.همهٔٔکسانیکهتاریختمدنهاوبهویژهتاریختمدناسالمیرابررسیکردهاند
بهایننکتهاذعاندارندکهشگفتانگیزاستکهازیکجامعهٔٔعقبماندهقبایلیچنینتمدنبزرگیبشکفدومنشأهمهٔٔاینهاراقرآنمیدانند.چون
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فرصتنبودوجوهالهامبخشمتنرانتوانستمتوضیحدهم،فقطخروجیاشراگفتم.اینتأثیرشگفتانگیزتاریخیازموضعمؤمنانهبیاننمیشودبلکه
ازموضعپژوهشگرانهبیانمیشود.کسیکهازموضعضداسالمیهمبرخوردکردهپذیرفتهکهیکمعجزهٔٔتاریخیاتفاقافتادهاست.اینمتندریک
جامعهعقبماندهتوانستهچنانشکوفاییدرفرهنگزمانایجادکندوچناندگرگونیدرانسانهاایجادکندکهیکتمدننوپارابهسرعتگسترش
دهدواینازدرونوجوهالهامبخشمتنبیرونآمدهاستکهچونفرصتنبودمننتوانستمنتیجهگیریکنمکهپسماامروزهچهنیازیبهمتنداریم.
اگرمتونمقدسدربسترزمانهشانشکلگرفتهاندامروزهبهچهنیازهایماپاسخمیدهند؟منخیلیفشردهدرچندجملهمیگویم.مایکارتباط
باگذشتهٔٔخودمانداریمنه"ما"یمسلمان،حتیمایغربی،حتیمایمسیحی،ماییهودیومایهندو.مایهندونمیتوند گسستیـپیوستی

شناسنامهخودراباطلکندوازصفرشروعکند.

مابربسترفرهنگوتمدنگذشتهرشدمیکنیم.اینیکپایهٔٔمهماستکهمابیریشهنیستیم.بهعالوهمایکمتنمؤیدکهمیتواندپایهٔٔنگاه
معنویومعناداربههستیباشدپایهٔٔاخالقیزیستنباشد،وپایهٔٔنگاهامیدوارانهبهجهانوتاریخوزندگیبشریباشد،مااینرابهزهدانکیهانیمتصل
میکنیم.اینرابهیکمبدأمعنویمتصلمیکنیم.ماایناندیشهوانگیزهرانمیتوانیمازهرمتنیبگیریم.اینجاستکهمابهمتن)قرآن(نیازپیدا
میکنیم.ومرتببامتنارتباطبرقرارمیکنیموخودرا"هموضعیت"کسیکهدرمتنمخاطبقرارگرفتهقرارمیدهیم.اینهمانچیزیاستکه
پدراقبالبهپسرشمیگفت.اومیگفتقرآنراطوریبخوانگوییکهبهخودتوحیمیشود.یعنیمادریکهموضعیتیوجودیاستکهمیتوانیم
ازمتنالهامبگیریم.دراینجادیگرآنوجوهتاریخیوصداهایتاریخیرااصالًنمیشنویم.صداهاییرامیشنویمکهبهنیازماپاسخمیدهند.همین
صداهاستکهمتنراجاودانهکردهواینصداهاستکهفرهنگسازوتمدنسازبودهاست.اینهممسئلهاینیستکهفقطبحثروشنفکریباشد.این
بحثدرعامهٔٔمردمهموجوددارد.درروحانیونهمهست.منفکرمیکنموقتیروحانِیماراجعبهخداحرفمیزنددیگرنمیگویدخدازنندارد،بچه
ندارد،چرتنمیزند،خستهنیستویادچارخستگینمیشود.همهٔٔاینهادرمتنآمدهاست،اماروحانیمابامسائلیمواجهنیستکهپیامبردرفرهنگ
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شرکتوبتپرستیباآنمواجهبود.دراینمواجههاستکهاینهامعنیپیدامیکند.درفرهنگبتپرستیاستکهبایدگفتخداخستهنمیشود.
دیگرپدرانماباما،بزرگانماباما،ومابافرزندانماناینگونهحرفنمیزنیم.اینکمادرچالشبیخداییوباخداییهستیم.برخالفزمانهمتنکهدر
چالشیکخداییوچندخداییبود.سامانهٔٔنظریمادراینجامعناپیدامیکند.دراینجامامیبینیمهمعامهٔٔمذهبیماوهمروحانیونمادیگرباآن
ادبیاتحرفنمیزنند.بنابراینروشنفکرانمانیزفرارویگفتمانیازبرخیصداهایاصلیکهدرمتنوجوددارد،کردهاند.بهنظرمنسهصدامهمترین
وعمدهترینمباحثمتنهستکهماازآنکامالًعبورکردهایم،یکیازآنهاهمینبحثتقدیراست،یکیتفاوتبینمؤمنوغیرمؤمناستویکیهم

تفاوتزنومرداست.همانطورکهگفتمصداهایبلندتریدرمتونوجودداردکهمیتواندرظلافقآنها،اینمسائلراهمبازتفسیرنمود.

چونفرصتمنتمامشدهاستجاداردکهازدوستانشورایتهرانتحکیموادوارتحکیمتشکرکنم.میدانمکهاینبحثمیتواندچالشهای
زیادومنتقدانزیادیداشتهباشد.دوستانیهستندکهایناستنباطازمتنرانمیپسندند.منامیدوارمکهبااینگونهمباحثکهازموضعمؤمنانهوبا
دغدغهٔٔدینیمطرحمیشود،گفتگوصورتبگیردنهچالشهایتندوتکفیریوبرخوردهایقضاییازیکسو)مذهبیها(وبرخوردهایتحقیریوتکبری
ازسویدیگر)الئیکها(.اینهامسائلینیستکهباتکفیروسرکوبیاباتحقیروبرخوردغوغاییبتوانازآنگذرکرد.اینهادرحدطرحیکبحث
است.منخودمازطرحهراستداللیکهایندیدگاهرانقدکنداستقبالمیکنم.هرچنداینجافرصتاینبحثنیست،دوستانیادداشتهاییبهمن

دادندکهممکناستنظرشاناینباشدکهبرداشتمنازبرخیآیاترادرستندانند.

اینتأکیدرادارمکهممکناستاستنباطهایمنازبرخیآیاتدرستنباشدامادرعینحالتصورمیکنماینرویکردهاهمرویکرد منقطعاً
پیشروندهایاست.انشاءاللهدرمحافلکوچکتریاینهارابتوانبهبحثگذاشت.اماماهمچنانشبقدرراپاسمیداریم.نهبهعنوانشبتقدیر،بلکه
بهعنوانشبرازونیاز،شباراده،شبتصمیم.سالهاییبودکهدرچنینشبیماازحضوردراینمحافلمحرومبودیم.االنهمکسانیهستندکه
ازحضوردرچنینجمعیومطرحکردندردهاوبغضهایدرگلوماندهشانمحرومهستند.امیدواریمکهعزیزانیکهدرجمعمانبودندبویژهآقایان
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زرافشان،گنجی،سلطانیودیگرعزیزانیکهدرزندانهستندآنهاهمبتوانندگفتههایخودراهرچندشایدماباتمامگفتههاشانموافقنباشیمدر
جمعمطرحکنند.درانتهابازهمبهشبقدربرمیگردیم.شبیکهمامیتوانیمدرآنباخداوندعهدوپیمانببندیمکهباعهدهاییکهباخودداریمبا
جامعهمانداریموبامردممانداریم،اشتباهوخطاهاییکهقبالًکردیمیااشتباهوخطاهاییکهدرجامعهمیبینیمدردرونخودمانمقابلهکنیموبا

آنچهکهدربیرونمیبینیممواجهشویموباظلموستمبرخوردکنیم.

شبهایقدر،شبهایجمعبندیواصالحوتصمیماست،شبهایتصمیمهایبزرگ.ازخداوندمیخواهیممارادراینتصمیمگیریهایاری
کند.


	exit_button: 
	Page 1: Off

	full_button: 
	Page 1: Off

	pagehome_button 2: 
	Page 1: Off

	next_button: 
	Page 1: Off

	prev_button: 
	Page 1: Off

	search_Button: 
	Page 1: Off

	Button 17: 
	Page 1: Off



