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احادیــث بــاب . ام در بــارة عقــل برایتــان آورده» تالحیــا«کتــاب کوتــاهی از حــدیث جلســه از درســمان، ایــن بــراي آغــاز 
ــ  امــام علــیز حــدیث دیگــري ا ،در همــین کتــاب. ا و خوانــدنی و بعضــا بســیار مهــم و مشــهورند عقــل، احــادیثی بســیار زیبــ ـ

    ـ   : فرماینـد  ـ نقل شده کـه مـی در نـزد مـن اسـت کـه تـو      جبرئیـل بـه آدم گفـت سـه چیـز       د،وقتـی خداونـد آدم را آفری
حیـا و  : کدامنـد؟ جبرئیـل فرمـود   سـه چیـز   ید آن پرسـ آدم . را انتخـاب کـرده در نـزد خـود نگـه داري     یکـی  از میان آنها توانی  می
ایـن روایـت    )عقـل؟ یـا دیـن؟   حیـا؟  ، کـدام یـک باشـد؟    گزینـه  از میـان ایـن سـه    آدمشما انتظار دارید بهترین انتخاب ( .دینو  عقل
امـر   خداونـد بـه مـا   خواسـت آدم را تـرك کنـد، حیـا و دیـن بـه او گفتنـد         وقتـی جبرئیـل مـی    .عقـل را انتخـاب کـرد   آدم : گوید می

در نتیجـه، حیـا و دیـن هـم در نـزد       .و هـر جـا کـه عقـل هسـت مـا نیـز حضـور داشـته باشـیم           بودهعقل همیشه مالزم کرده که 
  . مانده بود آدمدر نزد   چرا که عقل ماندند آدم

و چـه نسـبتی بـا عقـل دارنـد، تـا معنـا        جا دارد به این موضوع فکر کنیم کـه حیـا و دیـن چـه کـارکردي در درون انسـان       
ادب  هـاي بـی   ادب را از انسـان هـاي بـا   چیـزي باشـد کـه انسـان    اگـر حیـا همـان    . معلـوم شـود  بهتـر   اسالمگاه عقل از نگاه  جاي و

سـازد، آنگـاه شـاید بتـوان گفـت کـه        هـاي مـؤمن را از غیـر مـؤمن متمـایز مـی       کند، و اگر دین همان چیزي باشد که انسان جدا می
بـه عبـارت دیگـر، چیـزي     . داري تمایـل پیـدا کنـد    بـه سـوي رعایـت ادب و دیـن     شـود انسـان   ایست که باعـث مـی   عقل آن جوهره

  . عقل استهمان ها حیا داشتن را بر حیا نداشتن و دین داشتن را بر دین نداشتن ترجیح دهند،  شود انسان که باعث می

ـ یعنـی   فرمودنـد  در روایت بسیار مشهوري از امامـان مـا نقـل شـده کـه       ل اسـت آن چیـزي کـه    عق
تـو گـویی عبـادتی کـه خـالی از عقـل باشـد، ارزش چنـدانی در نـزد امامـان مـا و نیـز در             . شود خداوند رحمان با آن پرستش می

  . نزد خداوند هستی ندارد
شـد؛ ایشـان    بـه خـاطر کثـرت عبـاداتش تعریـف مـی      از کسـی   ،در حضـور امامـان مـا   آمده کـه گـاهی   روایات فراوانی در 

بـه یـک   توانـد   عبـادت مـی  فرامـوش نکنیـد کـه    سـت، ولـی   یخوبالبتـه کـار بسـیار    عبـادت  نمـاز و روزه و  فرمودند  پاسخ میدر 
 عـادت سـطحی،  یعنـی ممکـن اسـت بتـوان کسـانی را پیـدا کـرد کـه عبـادت کردنشـان مثـل یـک             . معمولی نیز تبدیل شـود عادت 

داري و فضـیلت افـراد، اشـتغال فـراوان آنهـا       در دیـن مـالك اصـلی   فرمودنـد   آنگـاه امامـان مـا مـی    . خالی از عمق و معرفت باشـد 
آنهـا عقـل هـم وجـود     عبـادات  رعایـت آداب و  اگـر در پشـت    ؛عقـل مـردم بنگریـد   بـه   هاسـت؛  انسـان مالك عقل  عبادت نیست؛به 

  . هاي باارزش و بافضیلتی دانست؛ وگرنه، نه توان آنها را انسان دارد، آنگاه می
بینیـد کـه کسـی     خواهنـد بـه مـا بگوینـد وقتـی مـی       کـنم امامـان مـا مـی     احسـاس مـی  خـوانم   ت را مـی امن وقتی این روای

فضـیلتی مواجـه   دار و با وق زده نشـوید و زود خیـال نکنیـد کـه بـا شـخص دیـن       ذآورد، زیـاد   هـاي فراوانـی بـه جـا مـی      عبادت
ــ ایــد؛ شــده ــا چــه فکــر و اندیشــه بای ــر از عبــادت مهــم. اي بــه ایــن کارهــا مشــغول اســت  د ببینیــد ب ي ظــاهري، منطــق و هــا ت

بایـد آن منطـق را کشـف کـرد تـا بـر پایـۀ آن، میـزان فضـیلت و ارزش          . هـا وجـود دارد   پشـت سـر ایـن عبـادت    استداللیست که 
  . افراد را به دست آورد

شـود کجـا؟ جلسـه     از آن یـاد مـی   راسـیونال به راستی این عقل کجـا و عقـل مـدرنی کـه امـروزه تحـت عنـوان عقالنیـت         
مقایسه، شاید بتوان گفـت کـه عقالنیـت مـدرن معـادل همـان عقـل معـاش یـا عقـل جـزوي در متـون دینـی و               در مقامپیش گفتم؛ 

  . بین در وجود انسانند هاي کوچکی از عقل کلی و عقل حقیقت ی که عقل جزوي و عقل معاش جلوهدر حال. عرفانی ماست
آلــف و  .لوفأآلــف اســت و مــ ،کــه باشــدهــر کجــا  ،عقــل: فرماینــد در روایتــی کــه برایتــان خوانــدم مــی  منینؤامیرالمــ

انگیـزد کـه انـس بگیـرد؛ و      اسـت؛ یکـی اسـم فاعـل، یعنـی آن چـه انسـان را برمـی        الفـت  و انـس  ظـاهرا هـر دو از ریشـۀ    لوف أم
  . آید دیگري اسم مفعول، یعنی آن چه به خاطرش انس و الفت پدید می

دارد تـا بـا کسـی انـس      سـت کـه انسـان را وامـی    عقـل ا . انـس و الفـت حقیقـی در گـرو عقـل اسـت      فرمایـد   گویا امـام مـی  
  . توان با آنها انس گرفت به خاطر عقل افراد است که میبگیرد و 

بـراي آلــف و مــألوف بــودن عقـل، شــاید بتــوان معــانی دیگـري نیــز ســراغ گرفــت کـه شــاید در فرصــت دیگــري بــه آن     
  . بپردازیم

*** 
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دیگـر   شـباهت فرهنگـی خاصـی بـا یـک     ـ چنـان چـه گفتـیم ـ     ی رسـید کـه    هـای  و ملـت  نـوح بـه داسـتان    ءشـعرا  ةسـور گفتگوهایمـان در  
ایـن  » فکـر جمعـی  «مبرانشـان ـ ظـاهرا ـ برخاسـته از فرهنـگ عمـومی آنهـا بـود و در واقـع           هـا بـا پیغ   که تقابل اصلی این ملـت نشان دادیم  .داشتند

کنـیم   گمـان مـی  چیسـت و چـرا   » فکـر جمعـی  «راد مـا از  در جلسـات قبـل توضـیح دادیـم کـه مـ      . کشـید  مردم بود که دعوت انبیاء را به چالش مـی 
  . داند سان می ها را داراي فرهنگی ـ کم و بیش ـ یک این ملت قرآن

نـزد آنهـا معرفتـی بـود کـه بـا       یعنـی یگانـه معرفـت معتبـر در     . نگـاهی مبتنـی بـر محسوسـات بـود     زنـدگی،  که نگاه ایـن مـردم بـه    گفتیم 
 ،زنـدگی رسـت بـه همـین دلیـل، محـور اصـلی زنـدگی آنهـا، معیشـت مـادي و هـدف اصـلی آنهـا در              د. مادي منطبـق باشـد  تجربیات و محاسبات 

  . رسیدن به سود و منفعت مادي بود
بـه چشـم    غـرب بـا فرهنـگ و تمـدن امـروز     هـا   ایـن ملـت  میـان فرهنـگ   ـ چنـان چـه گفتـیم ـ     نکتۀ بسیار جالـب امـا، شـباهتی بـود کـه       

ـ گـزاران تمـدن    نهـاي بنیـا   کافیست نگاهی به اندیشه. آید می واقعیـت ایـن اسـت کـه     . بیفکنیـد، تـا ایـن شـباهت چشـمان شـما را خیـره کنـد         یغرب
آن چـه کـه امـروز شـعار زنـدگی مـدرن       . نیسـت  غـرب حتـی نیـازي بـه جسـتجوي گسـترده در متـون ادبـی و فلسـفی          ،براي فهمیدن این شـباهت 

  . ها وجود داشت ـ در اندیشۀ آن ملت آنقرهاییست که ـ بنا بر بیان  شود، دقیقا همان مؤلفه محسوب می غربی
اسـت، صـحبت کـردیم و     غـرب ـ سـنگ بنـاي تمـدن و تفکـر جدیـد        مـاکس وبـر  در جلسات قبل در بارة عقالنیت مدرن ـ کـه بـه تعبیـر     

  . خورد به چشم میمردم ما نیز چگونه در میان اقشاري از  ،نشان دادیم که رد پاي این تلقی از عقالنیت
در » کارشناسـی فنـی  «اي بـه نـام    این موضـوع نیـز اشـاره کنـیم کـه یکـی از نتـایج عقالنیـت مـدرن، قـرار گـرفتن پدیـده            شاید بد نباشد به 

ـ درسـت مثـل یـک کلمـۀ مقـدس      ایـن روزهـا کلمـۀ کارشـناس و کارشناسـی       جهـت نیسـت کـه     بی. هاست گیري انسان تصمیمهرم باالترین سطح 
  . یا همان لیسانس خودمان Licenseاي ایست بر این کلمه ترجمه. دوش میزیاد شنیده ـ 

. کارشناسان دنیاي امروز کسانی هسـتند کـه قادرنـد تصـمیمات شـما را بـا معیارهـاي علمـی و فنـی مـورد سـنجش و محاسـبه قـرار دهنـد              
محاسـبۀ   آنگـاه بـا  . تصـمیم، چقـدر هزینـه و چقـدر فایـده در بـر دارد      اگر خوب دقت کنید، حرف آخـر کارشناسـان همیشـه ایـن اسـت کـه فـالن        

  . گویند که چه تصمیماتی را باید اتخاذ کنید ها به شما می ها و فایده این هزینه
فمان وجـود داشـته باشـد، طبیعیسـت     اهـد ابـراي رسـیدن مـا بـه     هـاي مختلفـی    راهوقتـی  . وجـود نـدارد  اشـکالی  هیچ  ،تا این جاي کار البته

. تـر و پرسـودتر بـودن آن اسـت     هزینـه  کـم  ،یکـی از معیارهـاي انتخـاب راه بهتـر هـم     . مرا انتخـاب کنـی  آنهـا  ها مقایسه کرده بهترین  که میان این راه
اي کـه بسـیاري از افـراد در کمـال نابـاوري       مغالطـه . گیـریم  اما و صد اما، درست در همین نقطه است که در معـرض یـک مغالطـۀ بـزرگ قـرار مـی      

باشـیم، هـیچ گریـزي از فـرو افتـادن در       راسـیونال هـاي محـدود عقالنیـت     بافتند و ـ چنان چه خواهیم دیـد ـ اگـر گرفتـار چـارچو        در آن فرو می
  . هم دقیقا در همین مهلکه گرفتار است غربتمدن و تفکر امروز  .مهلکۀ این مغالطه نخواهیم داشت

طـور کـه گفـتم،     بلـه، همـان  . آن تصـور کنـیم   تنهـا مـالك  انتخـاب بهتـرین راه را    هـاي  یکـی از مـالك  شود که  این مغالطه از جایی آغاز می
دنیـایی  . امـا آیـا ایـن تنهـا مـالك اسـت؟ بـه ظـاهر سـادة ایـن سـؤال نگـاه نکنیـد             . تر بودن آن راه است هزینه یکی از معیارهاي انتخاب راه بهتر، کم

عیارهـایی  بـراي تعیـین بهتـرین راه رسـیدن بـه یـک هـدف، چـه م        . اسـت نهفتـه  اي در پشت این سؤال ساده و ـ بـه ظـاهر ـ مبتـذل       از مسائل ریشه
و چــه گیــرد؟  بشــر امــروز عمــال چــه معیارهــایی را در نظــر مــی  چــرا؟در نظــر بگیــریم؟ و  نبایــدچــه چیزهــایی را در نظــر بگیــریم؟ و  بایــدرا 

  و چرا؟ گیرد؟  چیزهایی را در نظر نمی
بـراي تعیـین بهتـر بـودن      .گیریسـت  هـاي تصـمیم   گیـري نیسـت بلکـه نـاظر بـه مـالك       سؤال اخیر ناظر به خود تصمیمکه دارید توجه حتما 

معیارهــاي معیارهــاي اخالقــی، معیارهــاي قــانونی، معیارهــاي تــاریخی،  در نظــر گرفــت؛تــوان  مختلــف مــی معیــارهــا و صــدها  یــک تصــمیم، ده
بـدون  چـرا کـه معتقـدان بـه خرافـه ـ        گیرنـد؛  مـورد توجـه قـرار مـی     گیـري  و مـالك تصـمیم  معیـار  گاهی در مقـام  نیز  ها حتی خرافهشناختی،  روان

پـس چـه بایـد کـرد؟ از چـه کسـی       . خیلـی هـم بـراي آن اهمیـت و احتـرام قائلنـد      بلکـه  داننـد،   آمیـز نمـی   شک ـ کار خودشـان را نـه تنهـا خرافـه     
بــه چــه از چــه کســی بپرســیم کــه در ایــن میــان تعیــین راه خــوب و راه بــد بــراي رســیدن بــه اهــدافمان چیســت؟   و مــالكمعیــار بپرســیم کــه 

  کرد و به چه معیارهایی نباید توجه نمود؟ معیارهایی باید توجه



 20ۀ جلسـ  قرآنالمیزان فی تفسیر البر اساس کتاب  سورة شعراءنگاهی به                                                                                                      نعل وارونه

  

4 

  

ــراي انســان  ــدان اســت  حساســیت ایــن بحــث ب ــه دیــن اعتقــاد دارنــد، دو چن توانــد در هنگــام  یــک انســان متــدین مــیآیــا . هــایی کــه ب
  هاي دینی خود را از نظر دور بدارد؟  ـ هر تصمیمی که باشد، فردي یا اجتماعی ـ تعالیم و آموزهگیري  تصمیم

کسـی  امـروزه  آیـا  امـا در عمـل چطـور؟    . روشـن اسـت  در یـک بحـث نظـري و بـر روي کاغـذ، خیلـی        ،پاسخ این سـؤاالت  دانم که می
، اسـتناد  شـود  نامیـده مـی   توجیه تصمیماتش به چیـزي غیـر از آن چـه کـه نظـرات کارشناسـی شـده       این جرأت و جسارت را دارد که براي 

دمیـک، در کنـار نظـرات کارشناسـی، از منـابع دیگـري ـ مثـل منـابع دینـی ـ هـم سـخن              هـاي آکا  آیا هـیچ وقـت اتفـاق افتـاده کـه در محـیط       کند؟
تکفیـر  البتـه  ویکـم، چـوب و چمـاق تکفیـر ـ       ایـن کـار را بکنیـد تـا ببینیـد در قـرن بیسـت       یـک بـار   بگویید؟ بد نیست براي امتحان هـم کـه شـده    

  ! اي دارد و چه قدرتی مدرن دنیاي امروز ـ چه مزه
امـا  . شـود  هـاي سـخیفی زده مـی    که گاهی اوقـات بـه اسـم اسـتفاده از منـابع دینـی در کنـار منـابع کارشناسـی، چـه حـرف           دانم  من البته می

حـرف  . از ایـن دسـت را بـه چمـاق تکفیـر مـدرن بنـوازیم        یهـا هـر سـخن    کنم شأن آزاداندیشی اجازه دهد که به خـاطر ایـن طـور حـرف     فکر نمی
هنگـام اخـذ تصـمیم ـ هـر تصـمیمی کـه باشـد، فـردي یـا اجتمـاعی ـ آیـا بـه               : خواهم بپرسم می. اي تر از این دعواهاست همن در واقع ریش

   توانیم ـ و باید ـ به منابع دیگري هم مراجعه کنیم یا نه؟ و چرا؟ جز سخنان کارشناسی شده، می
واقعیـت ایـن اسـت کـه     . ایـد  آمـده گرفتـار   راسـیونال اگر پاسخ شما به این سؤال منفی باشد، چـه بخواهیـد چـه نخواهیـد در دام عقالنیـت      

گوینـد کــه اصـوال بــا چــه    کننـد، بــه شـما مــی   تعیـین مــی را هــاي گونـاگون شــما   کارشناســان عـالوه بــر ایـن کــه هزینـه و فایــدة انتخـاب    امـروزه  
ـ  معـین مـی   کننـد، بلکـه   کارشناسان نه تنها هزینۀ و فایدة یک تصـمیم را معلـوم مـی   یعنی . معیارهایی باید تصمیم بگیرید د کـه بـراي محاسـبۀ    کنن

شـوید کـه    تـر کـه نگـاه کنیـد، متوجـه مـی       دقیـق  .ها به چه عواملی باید توجه کـرد و بـه چـه چیزهـایی نبایـد اعتنـا نمـود        ها و فایده این هزینه
ت بدیهیسـ  .کننـد  کارشناسان ـ در حالی که ظاهرا نباید هیچ دخالتی در تعیـین هـدف داشـته باشـند ـ حتـی اهـداف شـما را نیـز تعیـین مـی           

پـس در عمـل، همـۀ    . که پارامترهاي مـورد توجـه یـک کارشـناس فنـی بـه ناچـار پارامترهاییسـت کـه بـا محاسـبات مـادي بـه دسـت آمـده باشـد                
ایـن  . همـۀ زنـدگی  انـد، شـکل خواهـد گرفـت؛      زندگی شما بر پایۀ محاسبات فنی و پارامترهایی کـه بـا کمـک تجربـه و آزمـایش بـه دسـت آمـده        

  . راسیونالة کامل عقالنیت به جز سیطرندارد معنایی 
زنـدگی مـا   شـود،   کند، وقتـی تصـمیمات مـا ـ فقـط و فقـط ـ بـر پایـۀ کارشناسـی فنـی توجیـه مـی              سیطره پیدا می راسیونالوقتی عقالنیت 

 درسـت همـان چیـزي اسـت کـه قـوم      ایـن  . به ناچار خالی از اهـداف متعـالی ـ یعنـی اهـدافی بـاالتر از حـوزة محسوسـات تجربـی ـ خواهـد بـود            
  .ندبه آن مبتال بودـ و اقوام دیگري که از آنها نام بردیم ـ  نوح

بــودم بــا  ســیما ماخبــار شــبکه دوگفتگــوي ویــژة پــیش شــاهد میزگــردي در بخــش چنــد شــب همــین 
دکترحســن ، نــژاد دکترموســی غنــی: شــرکت کننــدگان ایــن گفتگــو عبــارت بودنــد از  .»کارآمــدي اقتصــاد«عنــوان 

درســت در دو  ،نــژاد دکتــر غنــیو  دکتــر ســبحانیبــه روشــنی پیــدا بــود کــه . 1دکترمحســن نــوربخشو  ســبحانی
هـایی   فکـر مـدل  بـه  حـق نـداریم در اقتصـادمان     ااساسـ معتقـد بـود کـه مـا      دکتر سبحانی. قابل قرار داشتندتنقطۀ م

ربـا از  لزومـا  ، قتصـادي بـا عـوض کـردن ظـاهر مناسـبات ا     گفـت   مـی . انـد  طراحـی شـده  » ربـا «باشیم که بر اساس 
تـوان   انـد کـه مـی    بسـیاري از اقتصـاددانان مـا هنـوز بـاور نکـرده      گفـت   مـی . شـود  اجتمـاع مـا حـذف نمـی     ۀصحن

عمـق ببخشـیم    مـان مطالعاتاي نـداریم جـز ایـن کـه بـه       مـا چـاره  پـس  . بدون وجود ربا به رونق اقتصـادي رسـید  
  . ، کشف کنیمخواهد که دین ما از ما میرا اقتصاد مطلوبی تا 

ـ یـا دسـت کـم رشـد اقتصـادي ـ       کـه اقتصـاد    نداشـت  اصـال بـاور    نـژاد  تـر غنـی  دکدر آن طرف میز امـا،  
کـه   بیسـت سـال اسـت   تـر از   از اول انقـالب تـا کنـون، بـیش    : کـرد  دائمـا تکـرار مـی   . بدون ربا قابل تصـور باشـد  
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ــرده ــیم   ســعی ک ــذف کن ــبات اقتصــادي ح ــا را از مناس ــم رب ــا  . ای ــدون رب ــه ب ــه نشــان داده ک ــا تجرب ــد و  ،ام رش
  . اقتصاد ما نیز به همین دلیل، از رونق کافی برخوردار نشده است. ممکن نیست تصادشکوفایی اق

درســت همــان طــور کــه از یــک تکنــوکرات متشــرع  چــه بــود؟  دکتــر نــوربخشدر ایــن میــان موضــع 
تمـام  . رود، او نیز ظـاهرا بـاور داشـت کـه رونـق اقتصـادي یعنـی ربـا یـا ـ حـداکثر ـ چیـزي شـبیه ربـا                انتظار می
مـثال صـورت ظـاهري معـامالت     . ایـن بـود کـه در عـین حـال ظـواهر شـرعی مـاجرا را نیـز حفـظ کنـد           سعی او 

هــا را ســود یــا  التفــاوت اصــل و فــرع وام اي تنظــیم کنــد کــه بتــوان آن را مضــاربه ـ و مابــه    بــانکی را بــه گونــه
  . کارمزد ـ هم نامید

امـا  . اي داشـته باشـم   وا مداخلـه دعـ خـواهم در ایـن    بنـابراین نمـی  . دانـم  من از اقتصـاد چیـز زیـادي نمـی    
ــر غنــیکــنم طــرز فکــر کســی مثــل   فکــر مــی ــژاد دکت ــه ن ــد نمون و نگــاه  راســیونالاي عــالی از عقالنیــت  را بای

گویــد تجربـه نشــان داده راه رونـق اقتصــادي رباسـت و جــز ایـن راهــی      وقتـی کســی مـی  . دانســت پوزیتیویسـتی 
یــن را از ســاحت زنــدگی دنیــایی ـ و مــثال علــم   خواهــد کــه سـاحت د  وجـود نــدارد؛ و وقتــی عمــال از مــا مــی 

دارد؟ آنهـا  ـ و دیگـران ـ    ثمـود و  عـاد و  نـوح اقتصاد ـ جدا بدانیم؛ طرز فکـرش چـه تفـاوتی بـا طـرز فکـر قـوم        
گفتنـد مـا    آنهـا هـم مـی   . فنـی را بـاور نداشـتند   هـاي   کارشناسـی هـم بـراي زنـدگی دنیـاي خـود، حرفـی بـه جـز         

ایـم، پـس    گویـد رونـق اقتصـادي را بـدون ربـا ندیـده       کـه مـی   نـژاد  قـاي غنـی  آدرست مثـل  . پس نیست ،ایم ندیده
حــرص و جــوش بخــورد کــه محققــین اقتصــادي شــما بــا   آقــاي ســبحانیحــاال هــر چقــدر هــم . امکــان نــدارد

انـد و اگـر نقطـه نظرشـان را عـوض کننـد، اي بسـا         همین باور و با همـین پـیش فـرض دسـت بـه تحقیقـات زده      
  اي دارد؟   ، مگر فایدهپیدا کنندي هم دست هاي جدید اقتصاد به مدل

بگذاریــد ایــن نکتــه را هــم بگــویم کــه اگــر بحــث در بــارة هــر چیــز دیگــري بــه جــز ربــا بــود، شــاید   
در قبـال ربـا بـه قـدري صـریح و قـاطع اسـت کـه          قـرآن امـا موضـع   . تـري برخـورد کـرد    شد با اغماض بـیش  می

امـا هـیچ گنـاهی ماننـد ربـا بـه        داردزیـادي  هـاي   ، حـرف گونـاگون گناهـان  در بـارة   قـرآن  .کنـد  انسان حیرت می
: عنـوان جنگـی مسـتقیم بـر علیــه خـدا و پیـامبر خوانـده نشــده اسـت        

  ــان آورده ــه ایم ــانی ک ــ   اي کس ــدا داش ــواي خ ــد تق ــید و ای ته باش
ــی     ــس اگــر نم ــتید؛ پ ــؤمن هس ــر م ــده اگ ــاقی مان ــا ب ــه از رب ــد آن چ ــدا و     وانهی ــا خ ــد ب ــگ کنی ــس اعــالن جن ــد، پ کنی

خــواهم بگــویم اگــر ربــا بــه معنــی جنــگ علنــی بــر علیــه خــدا و پیغمبــر اســت، دیگــر بــا چــه    مــی. 2رســولش
 ي اقتصــادي جــز بــه نظــرهــا گیــري اقتصــاد بــود و در تصــمیمهــاي علــم  کارشناســیتــوان تســلیم  اســتداللی مــی

  3کارشناسان فنی اعتنا نکرد؟
ــانکی  ایــن را هــم بگــویم کــه مــن شخصــا بــه هــیچ وجــه مثــل بعضــی از خشــک مقــدس   هــا، نظــام ب

ایـن  . هـاي مـن نیسـت    چنـین قضـاوتی اصـال در انـدازه    . دانـم  نمـی و نامشـروع  لزومـا نظـامی ربـوي    را کشورمان 
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ــۀ دیگــري مــی قــرآن) ٣  ــا  : فرمایــد در آی کســانی کــه رب
درسـت مثـل    ایسـتند مگـر ماننـد بـر پـا ایسـتادن کسـی کـه شـیطان او را بـا مـس کـردنش مخـبط سـاخته باشـد؛ ایـن از آن روسـت کـه آنهـا گفتنـد همانـا کـه بیـع نیـز                         خورند بـر پـا نمـی    می

همـان   عـرب شـاید جالـب باشـد کـه بدانیـد مخـبط شـدن از مـس شـیطان در اصـطالح           . ]275سـورة بقـره آیـۀ    [رباست و حال آن که حالل کرده خـدا بیـع را و حـرام کـرده ربـا را     
بعضـی از مفسـرین   . مبتالسـت  صـرع ی اسـت کـه بـه    فرماید اقتصاد ربوي اگر رشـد و رونقـی دارد، مثـل بـر پـا خاسـتن کسـ        نیز می قرآن. است صرعغش کردن به خاطر بیماري 

خیـزد و دو بـاره غـش      برمـی  صـرع ، اقتصـاد مبتنـی بـر ربـا اگـر رشـد دارد نـاگزیر از سـقوط هـم هسـت؛ درسـت مثـل کسـی کـه بـر اثـر                 قرآناند از نگاه  در تفسیر این آیه گفته
 .اي نیست یزي از رکودهاي دورهگویا این نیز جزو مسلمات علم اقتصاد است که در نظام ربوي هیچ گر. کند می
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مـن حتـی   . ابع دینـی و دانـش اقتصـاد ـ هـر دو ـ اسـت       بحثـی اسـت فقهـی کـه مسـتلزم مطالعـاتی عمیـق در منـ        
کــنم اگــر روزي فقیهــی فتــوا دهــد کــه ربــاي مــورد نظــر دیــن، تنهــا در روابــط اقتصــادي    چنــدان تعجــب نمــی

وظیفـۀ شـرعی مـا هـم عمـل کـردن بـه رأي فقهـا و در         طبعـا  . اشخاص معتبر است نه در روابـط دولـت و مـردم   
  . به تشخیص ولی فقیه است مسائل مورد اختالف اجتماعی، عمل کردن

و ابزاریســت در خــدمت ســعادت   حــرف مــن ایــن اســت کــه اقتصــاد ـ هــر چــه کــه باشــد ـ وســیله     
ــد در مســند تصــمیم هــاي اقتصــادي نمــی کارشناســی. انســان ــرار ب  توان ــا ق ــدگی م ــراي زن ــردگیــري نهــایی ب . گی

ایـن همـان جملـۀ     .همـۀ آن گیـري ماسـت نـه     نظر کارشناسان فنی تنهـا بخشـی از دسـتگاه تصـمیم     بنـابراین، 
مانـد؛ و ممتنــع اسـت آن قــدر کــه    سـهل اســت آن قـدر کــه مثــل بـدیهیات مــی   . سـهل و ممتنــع روزگـار ماســت  

چـرا؟ چـون درسـت مثـل قـوم      . رونـد  ـ در عمـل هرگـز زیـر بـار آن نمـی       نـژاد  دکتـر غنـی  بسیاري از افراد ـ مثل  
هــاي اجتمــاعی چیــزي جــز دانــش  گیــري میعنــی در تصــمی. هســتند راســیونال، گرفتــار عقالنیــت شــعیبو  نـوح 

  . دهند هاي فنی را دخالت نمی تجربی و کارشناسی
هــاي خــود  هــا بــراي بـازي  تعیــین حکومـت و دولــت مثــل قـوانینی اســت کــه بچـه   شــود  شـنوید گــاهی گفتــه مـی   ایـن کــه مــی 

ف اهـد نتیجـه سـخن گفـتن از ا    سـعادت بشـر و در  سـخن گفـتن از    ،در نگـاه تمـدن مـدرن   . ، از همین جا نشـأت گرفتـه اسـت   گذارند می
اجتمــاعی خــود و رفتــار هــا را مبنــاي تصــمیمات  گــزاف اســت و اگــر کســی بخواهــد ایــن حــرفو مســیر جامعــۀ انســانی، ســخنی 

ـ   : کـنم  تکـرار مـی  ـ هـیچ کـس     نظـر آنهـا،  از . اسـت  4خـواه  تمامیـت یک  قرار دهد در بـارة  نبایـد بـه خـودش اجـازه دهـد       هـیچ کـس 
هـا یـا    وظیفـۀ حکومـت ایـن نیسـت کـه دغدغـۀ سـعادت انسـان        بنـابراین  . دیگـران قضـاوت کنـد   ی مسـیر زنـدگ  خوب یا بـد بـودن   

طــرف، بــه دنبــال  وظیفــۀ حکومــت ایــن اســت کــه مثــل یــک داور بــی  از ایــن منظــر،. را داشــته باشــدخاصــی هــاي  رعایــت ارزش
ـ : کــنم تکــرار مــیـ حفــظ ثبــات و آرامــش بــازي باشــد و اجــازه دهــد هــر کــس    طبعــا در  ،خواهــد مــی هــر طــور دلــش هــر کــس 

   5.به وجود آمده زندگی کندـ بازي کودکان درست مثل ـ چارچوب قوانینی که صرفا بر اساس نوعی توافق 
کارآمـدي  . شـود  آن خالصـه مـی  کارآمـدي  در مشـروعیت یـک حکومـت    درست به همـین دلیـل اسـت کـه از نگـاه تمـدن مـدرن غـرب،         

هـایی از قبیـل حکومـت حـق و      بحـث . ادل اجتمـاعی و ادارة هـر چـه بهتـر معیشـت مـردم      یک حکومت هم عبارتست از توانـایی آن در حفـظ تعـ   
انسـان  سـعادت  حکومت باطـل، و ایـن کـه چـه حکـومتی مشـروع و چـه حکـومتی نامشـروع اسـت، همگـی مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه مـا بـراي                   

از نظـر  . نائـل شـوند  سـعادت حقیقـی خـود    هـا بـه    هـا کمـک کننـد تـا انسـان      در نظر گرفته و به دنبال ایـن باشـیم کـه حکومـت    تعریف خاصی را 
   .ـ ادعایی گزاف است که باشد هر کساز طرف چنین ادعاهایی ـ  غربیان

خـواهم   امـروز مـی  . آمیـز اسـت   ام کـه ایـن سـخنان تـا چـه حـد مغالطـه        توضـیح داده  سـورة شـعراء  من در جلسات قبلی همین گفتگوهـاي  
گفـت مـن پیغمبـرم و     مـی قـومش  بـه   نـوح . داشـتند  نـوح  ی، دقیقـا همـان نگـاهی اسـت کـه قـوم      تأکید کنم که این نگاه مدرن بـه زنـدگی اجتمـاع   

 نـوح محتـاج شـنیدن دالئـل و بینـات مـورد نظـر       حتـی  بدون ایـن کـه خـود را    اما آنهـا  . توانم دلیل و بینه ارائه کنم براي اثبات این موضوع می
بینـیم بـراي شــما بـر مــا     و نمــی ؛خودمـان  نبینـیم تــرا جـز بشـري هــم چـو     مــا نمـی  گفتنـد   مــی ،بداننـد 
 ؛تـو یـک انسـانی و مـا هـم یـک انسـان        هـا بـا هـم برابرنـد؛     همـۀ انسـان  یعنـی    .6فضیلتی

                                                        
4  (Totaliter  
متعلـق بـه   ( شـرق ، )پـور  جالیـی متعلـق بـه   ( نشـاط و  تـوس و  جامعـه ، )حجاریـان متعلـق بـه   ( صـبح امـروز  ـ مثـل    دوم خـردادي کسانی کـه فضـاي مطبوعـات موسـوم بـه      )  ٥

صـد البتـه کـه    . شـد  دت دهنـد کـه چنـین جمالتـی، در آن نشـریات چقـدر تکـرار و تبلیـغ مـی         تواننـد شـها   ـ را به یاد دارنـد، مـی  ) فر عطریانمتعلق به ( شهروند امروزو ) قوچانی
 .این تکرار و تبلیغ نه در جهت ایجاد فضاي علمی و تحقیقی بلکه در مسیر تبلیغات و شانتاژهاي کثیف ژورنالیستی بود

 26سورة هود آیۀ )  6
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. ویی مـا بایـد عقایـد خـود را کنـار گذاشـته از تـو پیـروي کنـیم         حـق نـداري بگـ    ؛تو حق نداري بگویی بـر مـا برتـري و فضـیلتی داري    
هـر   ؛توانـد ادعـا کنـد بـیش از دیگـران بـه حقیقـت پـی بـرده اسـت           هـیچ کـس نمـی    ؛بـراي خـودش محتـرم اسـت    عقیدة هر کس 

کس حـق دارد هـدف خـودش را در زنـدگی دنبـال کنـد و هـیچ کـس حـق نـدارد اهـداف دیگـران را تخطئـه کـرده نـاحق یـا باطـل                  
  . جاریست مغرب زمینیاناین دقیقا همان گفتمانیست که در فرهنگ امروز . اردبشم

نـه تنهـا   بـه هـر حـال خـودش یـک نـوع خاصـی از فلسـفۀ زندگیسـت کـه           ایم که این طرز فکر، چه بخواهد و چـه نخواهـد،    ما قبال گفته
، خـودش را بـر همـۀ    طرفـی  بـی اسـم  بـه  ن بـدتر،  توانـد هـم باشـد ـ بلکـه از ایـ       طـرف نیسـت ـ و نمـی     هـاي زنـدگی بـی    نسبت بـه دیگـر فلسـفه   

فـرض بنـا    خـواهم اضـافه کـنم ایـن اسـت کـه ایـن فلسـفۀ زنـدگی بـر پایـۀ ایـن پـیش              چیزي که امروز مـی . کند هاي دیگر زندگی تحمیل می فلسفه
یم در تـوان  هـاي خـاکی فقـط مـی     مـا انسـان  . بـراي مـا نـاممکن اسـت     ،اساسا دست یافتن بـه حقـایق متعـالی در زنـدگی    شده که 

ــریم؛         ــد، تصــمیم بگی ــاوت باش ــل ســنجش و قض ــا قاب ــۀ م ــس و تجرب ــه توســط ح ــایی ک ــارة محسوســات و چیزه ــس  ب ــیچ ک ه
چـرا کـه اصـوال دسـت یـافتن بـه حـق و باطـل ـ           ؛اي بگیـرد  موضـع قاطعانـه  وجـود دارد،  توانـد در میـان عقایـد گونـاگونی کـه       نمـی 

ـ ارآن هم در حوزة مسائلی که در وراي حس و تجربـۀ مـا قـرار د     نـوح ایـن نیـز دقیقـا همـان طـرز فکـر قـوم         .د ـ ادعـایی گـزاف اسـت    ن
  . است

حقـوق   ۀاعالمیـ هـیچ وقـت   دانـم   نمـی . شـود  متولـد مـی   منشـور حقـوق بشـر   اي بـه نـام    است کـه پدیـده   راسیونالدر فضاي این عقالنیت 
بیندازیـد، خواهیـد دیـد کـه اگـر چـه بـه صـورت یـک          اگـر بـه ایـن منشـور نگـاهی      . اید یا نه را خواندهـ یعنی کتاب مقدس عقالنیت مدرن  ـ بشر  

کـه مشـکل عمـدة مـا بـا آن چـه کـه امـروز بـه نـام حقـوق             7ام قـبال گفتـه   .هاي خاص فلسفی است فرض بیانیۀ حقوقی تنظیم شده اما مبتنی بر پیش
فراتـر از آن ـ در عمـل    یـزي  بـه چ حتـی اگـر بتـوان بـه مفـاد حقـوق بشـر ـ یـا حتـی           . هـاي فلسفیسـت   فـرض  همـین پـیش  در شود،  بشر عنوان می

اشـکال بسـیاري از افـراد در همـین اسـت کـه گمـان        . ل کـرده باشـیم  ورا نیـز قبـ   هـا  ضفـر  بندي نشان داد، لزوما به این معنا نیست که این پـیش  پاي
  .هاست فرض مستلزم پذیرفتن آن پیش ،بندي عملی به حقوق بشر کنند پاي می

بـه  . دنـ هـا تضـمین کن   کـه آزادي عقیـده و آزادي بیـان را بـه طـور کامـل و بـراي همـۀ انسـان          ظاهرا بـه دنبـال آننـد   حقوق بشر داران  طرف
مشـروط بـر ایـن کـه مـانع فکـر و عقیـدة         ،خواهـد بیندیشـد و عمـل کنـد     هـر طـور دلـش مـی    اسـت  گویند هـر کـس آزاد    همین دلیل است که می

، بـدون ایـن کـه کـاري بـه درسـت و غلـط بـودن افکـار یـا شـیوة            هـا  این یعنـی تـأمین حـداکثر آزادي ممکـن بـراي حـداکثر انسـان       . دیگران نباشد
دار حقـوق بشـر و آزادي عقیـده و بیـان      فرضـا کـه طـرف   : خـواهیم بپرسـیم   مـی . سـؤال مـا نـاظر بـه جـاي دیگریسـت      اما . زندگی آنها داشته باشیم

   فراهم آمده است؟ فرضی و بر پایۀ چه استداللی با چه پیشداري  باشیم، این طرف
گویـد ـ باشـد، بـا      ن تصور کـرد کسـی معتقـد بـه آزادي بیـان و آزادي عقیـده ـ حتـی فراتـر از چیـزي کـه اعالمیـۀ حقـوق بشـر مـی               توا می

خـواهم   فعـال کـاري نـدارم کـه آیـا ایـن سـخن صـحیح اسـت یـا نـه، مـی            . را تـأمین کنـد  تواند سعادت اخروي بشـر   این استدالل که این آزادي می
شـود   هـا باعـث مـی    کنـد ایـن آزادي   فکـر مـی  یافت که اعتقادش به آزادي عقیـده و بیـان بـه ایـن دلیـل باشـد کـه        بگویم ممکن است بتوان کسی را 

بنـدي نشـان دهـد، بـا ایـن       تـوان تصـور کـرد کسـی بـه اعالمیـۀ حقـوق بشـر ـ یـا چیـزي فراتـر از آن ـ پـاي               حتـی مـی  . ها به بهشـت برونـد   انسان
اري از حقـوق بشـر، خیلــی    د تــوان بـراي طـرف   مـی . رعایـت کنـیم  قواعـدي را  انـد کـه چنــین    دهاسـتدالل کـه خداونـد و پیـامبران بــه مـا دسـتور دا      

  . هاي دیگر نیز در نظر گرفت فرض پیش
اعالمیــۀ حقــوق بشــر ـ یــا دســت کــم قرائتــی از آن کــه امــروز در دنیــاي غــرب و نیــز در میــان برخــی از    : اکنــون ســؤال مــا ایــن اســت
  ها و چه استدالالتی استوار است؟   فرض دام کبراها، کدام پیشروشنفکران ما رواج دارد ـ بر پایۀ ک

تـرین   عمـده . هـاي اطرافمـان بینـدازیم تـا مسـئله کـامال روشـن شـود         رانـی  هـا و سـخن   کافیسـت نگـاهی بـه نوشـته    . جـواب واضـح اسـت   
   .گفتند می نوحهمان چیزیست که قوم در یک کالم،  ،استداللی که امروزه مطرح است

                                                        
  .مراجعه نمایید درآمدي به فلسفۀ حقوق بشربا عنوان  ناسهاي تفسیر سورة CDو  ایستاده در بادتوانید به کتاب  تر می براي آگاهی بیش)  ٧
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. شـود، همـۀ عقائـد و همـۀ مـذاهب در عـرض هـم قـرار دارنـد          ، به استناد آن چه کـه حقـوق بشـر خوانـده مـی     غربروز در نگاه تمدن ام
هـا را فاسـد    دهنـد برخـی از عقایـد دیگـر انسـان      کسـانی کـه بـه خودشـان اجـازه مـی      . بخوانـد فاسد یا هیچ کس اجازه ندارد عقاید دیگري را باطل 

تحمیـل کننـدة   و  ،مـدنی جامعـۀ  ضـد  عـاري از تسـاهل و تسـامح،     ،گـرا  ادب، خشـونت  بـی قـب افتـاده،   ع ،تمـدن  هـاي بـی   ، مشتی انساننندمعرفی ک
  . ندش به دیگرانیخو اتقادتعا

اهـداف متعـالی   ، غـرب و فرهنـگ امـروز    نـوح ماننـد فرهنـگ قـوم     در فرهنگـی  به نظـر شـما،   .را مطرح کنم یخواهم سؤال اکنون می
گـاهی   جـاي ـ چـه    8هـاي متـافیزیکی   التر از افـق حـس و تجربـۀ مـا قـرار دارد ـ مثـل اندیشـه        هایی کـه بـا   و اندیشهحیات  ۀفلسف ،زندگی
  ؟ د داشتنخواه

، موضـعی  ی مثـل فلسـفۀ زنـدگی   موضـوعات در برابـر   غـرب   بـر خـالف تصـور ابتـدایی برخـی از شـما، موضـع فرهنـگ        جالبست بدانید که 
و بنـابراین اگـر بـا آنهـا مخالفـت یـا دشـمنی         نیـز بخشـی از اعتقـادات بشـریتند     اهـ  ایـن ، غـرب از دید تمدن چرا که . از سر انکار نیست خصمانه و

تعریـف  و  فلسـفۀ زنـدگی،   ،نظیـر متافیزیـک  بـا طـرح موضـوعاتی     غـرب فرهنـگ  بنـابراین،  . نـد ا اصل آزادي عقیده و بیان را زیـر پـا گذاشـته    ،ندکن
  . مخالفتی ندارد اما به یک شرط، سعادت انسان

یعنـی همـه آزادنـد هـر چقـدر کـه دلشـان        . دنافـراد وارد شـو  حـوزة روابـط اجتمـاعی    ریم ایـن گونـه مسـائل بـه     چه شرطی؟ این که نگـذا 
امـا هـیچ کـس نبایـد رفتارهـاي اجتمـاعی خـود را بـر پایـۀ ایـن           . خواهـد در بـارة فلسـفۀ زنـدگی و سـعادت بشـر فکـر کننـد و حـرف بزننـد           مـی 

را بـدون در نظـر گـرفتن فلسـفۀ زنـدگی و موضـوعاتی ماننـد آن،         زنـدگی اجتمـاعی  مسـائل  آموزنـد کـه    آنهـا بـه مـردم مـی    . تنظیم نمایـد  ها حرف
   .حل و فصل کنند

زنـدگی، روابطـش را بـا دیگـران     سـعادتش و بـدون در نظـر گـرفتن فلسـفۀ      بـدون در نظـر گـرفتن    توان به کسـی گفـت کـه     اما چگونه می
اعتقـاد داشـته باشـد، امـا وقتـی بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار           رب العـالمین اي توان از کسی خواسـت کـه بـه وجـود خـد      چطور میمثال، تنظیم کند؟ 

در گـرو   سـعادتش کند، این اعتقاد را به کناري نهد؟ اگر کسی ندانـد از کجـا آمـده، کجـا هسـت، بـه کجـا خواهـد رفـت، اگـر کسـی ندانـد کـه               می
  درست و چه رفتاري نادرست است؟ اعی ـ تواند بگوید چه رفتاري ـ اعم از رفتار فردي یا اجتم چیست، اصال چطور می

عمیـق در ذهنیـت    نـوعی شـکاکیت  تـرویج  کوشـد بـا    مـی در عمـل  نـدارد امـا   منطقـی  پاسـخ   ،سـؤاالت گونـه  این فرهنگ غرب در برابر 
تعریـف  اگـر شـما بتوانیـد بـه کسـی القـا کنیـد کـه حـل مسـائلی مثـل مبـدأ و معـاد، و مثـل فلسـفۀ زنـدگی و                 . را تقویـت کنـد  خود موضع  ،افراد

تـوانیم تـا وقتـی ایـن گونـه مسـائل برایمـان حـل          مـا کـه نمـی   : توانیـد بـه او بگوییـد    رس اسـت، آنگـاه مـی    سعادت، بسیار سـخت و دور از دسـت  
هـا   هـا بـراي مـا مقـدور نیسـت، پـس بیـاییم ایـن حـرف          نکنیم، حل این مسائل هم کـه بـه ایـن سـادگی    زندگی نشده، دست روي دست بگذاریم و 

انـد   از اول تـاریخ تـا کنـون، هـزاران هـزار فیلسـوف و پیغمبـر آمـده        : توانیـد بگوییـد   مـی . با صلح و مدارا در کنار هـم زنـدگی کنـیم    را کنار گذاشته
خـواهیم حلشـان کنـیم؟ همـان      کنـیم تمـام ایـن نظریـات را مطالعـه کنـیم، پـس چطـور مـی          مـا حتـی فرصـت نمـی     ؛اند ابراز داشته  و هر یک نظري

اجتمـاع خـود را بـر پایـۀ احتـرام بـه دیگـران ـ بـا هـر عقیـده و            هـا را بـه کنـاري نهـیم و      ایـن حـرف  هـاي جمعـی    گیري صحنۀ تصمیمدر بهتر که 
  . مرامی که دارند ـ بنا کنیم
کاکیت در جـنس شـ  چیـزي از   ،کسـانی کـه تحـت تـأثیر فرهنـگ غربـی قـرار دارنـد        اندیشه و تفکـر  در عمق بینید  این است که می

در ایـن فرهنـگ، پـی بـردن بـه حـق و باطـل ـ مخصوصـا در مسـائل اساسـی ـ چیـزي تقریبـا                .خـورد  بـه چشـم مـی   فلسفۀ زنـدگی  قبال مبانی 
تـر رنـگ و بـوي مطالعـۀ تـاریخ       گونـه موضـوعات عالقـه داشـته باشـد، ایـن عالقـه بـیش        اگـر هـم کسـی بـه ایـن      . آید دست نیافتنی به حساب می
در نهایـت، اگـر هـم کسـی پیـدا شـود و واقعـا دغدغـۀ ایـن گونـه           . واقـع شـود   اوامـروز   اي که بخواهـد مبنـاي زنـدگی    تفکر بشر را دارد نه فلسفه

اي ـ   یعنـی الزمسـت بـه هـر مـذهب و عقیـده      . اعتقـاداتش را در حیطـۀ زنـدگی فـردي خـود محـدود سـازد        مجبور اسـت ها را داشته باشد،  پرسش
  .  دنر اجتماعی جلوگیري کدر اموش اعتقاداتاین گونه و از دخالت  ههر چه که باشد ـ احترام گذاشت

                                                        
  . هاي متافیزیکی در این جا همان مابعدالطبیعه یا فلسفۀ اولی است منظور من از اندیشه)  8
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که فرهنگ غربی در قبـال مسـائل اصـلی فلسـفۀ زنـدگی بـه طـور عـام ـ و طبیعتـا در برابـر دیـن بـه طـور خـاص                است خالصۀ ماجرا این 
و  ،هبامـذ طرفـی و احتـرام بـه همـۀ      هـایی از ایـن دسـت، در بعـد نظـري، بـی       اندیشـه موضع این فرهنگ در برابر . ـ موضعی شکاکانه دارد

  . استفردي و مسائل شخصی زندگی عد عملی، محدود ساختن آنها در حوزة در ب
ارجـاع   9سـورة احـزاب  هـا و نیـز بـه مباحـث      ، بایـد او را بـه جلسـات قبلـی همـین درس     خواهـد  میاگر کسی نقد و تحلیل این فرهنگ را 

ت کـه بـا نقـد و تحلیـل و بحـث و منـاظره       مشکل اصلی ایـن فرهنـگ یـک مشـکل فکـري و فلسـفی نیسـ       در حقیقت، اما فراموش نکنیم که . دهم
وقتـی فلســفۀ  ام  بارهـا گفتـه  . زنـدگی جســتجو کـرد   شـتن انگا  سـاده سـطحی و  و  ،ریشـۀ شـکاکیت را بایـد در تنبلــی فکـري    . بخواهـد حـل شـود   
اسـت کـه   جالـب ایـن ج  . بنـدیم  مـی گذاریم، راه هر گونه بحث منطقی در بـارة درسـت و غلـط و خـوب و بـد زنـدگی را        زندگی را کنار می

در حـالی کـه معلـوم نیسـت     . کننـد  هـاي انسـانی در بـوق و کرنـا مـی      تـرین ارزش  به این شیوة زندگی خود افتخار کرده آن را به مثابـۀ عـالی   غربیان
و اصـال افتخـار   سـعادت بشـر در چیسـت و شـقاوتش در کجاسـت،      کنـیم   نمـی وقتـی معلـوم   اي براي زندگی نـداریم،   وقتی هدف و فلسفه

زور اسـلحه مراقبـت   حتـی بـا   ـ ـ اگـر الزم باشـد    از ایـن شـیوة زنـدگی      هـا  غربـی تـر ایـن کـه     جالـب  ؟ه باشـد تتوانـد داشـ   یی میچه معناارزش 
کننـد؛ البتـه اگـر نتواننـد آن را بـه کمـک فـیلم و         ریـزي بـه جوامـع دیگـر تحمیـل مـی       آن را بـه ضـرب جنـگ و خـون    از ایـن هـم بـاالتر،     .کنند می

  . اینترنت جا بیندازند
مزورانـه و  بلکـه اتخـاذ   . هـاي زنـدگی نیسـت    طرفـی در قبـال فلسـفه    اتفـاق افتـاده، بـی    غـرب دهـد کـه آن چـه در     ا همـه نشـان مـی   ه این

نـه ایـن کـه بـه راسـتی       ،فرماسـت  در درون آنها هـم مثـل هـر تمـدن دیگـري، یـک ایـدئولوژي خـاص حکـم         . پنهانی یک فلسفۀ خاص زندگیست
مرزهـاي آزادي نیـز بـر اسـاس همـان ایـدئولوژي تعیـین مـی شـود؛ درسـت مثـل            در تمـدن آنهـا،   . باشـند  ایدئولوژيبینی و  جهانعاري از هر گونه 

  . هاي دیگر تاریخ همۀ تمدن
عبـور کنـد و بـه    و آزادي بیـان  اسـت، بایـد از ظـاهر شـعارهاي پـر زرق و برقـی نظیـر آزادي اندیشـه          غـرب اگر کسی به دنبال نقد تمـدن  

بینـی حـاکم بـر     خواسـتم بگـویم ایـن اسـت کـه ایـدئولوژي و جهـان        چیـزي کـه ایـن جـا مـی     . بنشیند غربتمدن حاکم بر بینی  جهاننقد و تحلیل 
را  قـرآن خواهـد پاسـخ    اگـر کسـی مـی   . وجـود داشـت   شـعیب و  صـالح و  لـوط و  هـود و  نـوح دقیقا همان چیزیست که در میـان قـوم    غربتمدن 

  .تر تأمل کند بیشدارد ـ  بیان می قرآنـ آن طور که  انقومش بااین پیغمبران بینی بداند، باید در گفتگوهاي  به این جهان
اي  را در میـان جامعـه   غـرب ایـدئولوژي حـاکم بـر فرهنـگ و تمـدن      بخواهـد  اگـر کسـی   . اکنون اجازه دهید سؤال دیگري را بپرسیم

  ، چه راهی پیش پاي اوست؟ ترویج کنداعتقاد دارد، دین به عمیقا که ـ مثل جامعۀ ما ـ 
آن طـور کـه بایـد و شـاید ـ      دقیقـا  گویم دین در جامعۀ مـا ریشـۀ بسـیار عمیقـی دارد، منظـورم ایـن نیسـت کـه همـۀ مـردم مـا ـ              وقتی می

منـدترین عناصریسـت کـه در جامعـۀ مـا       تـرین و قـدرت   امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه دیـن یکـی از حسـاس        . کننـد  مسلمانند و مؤمنانه زنـدگی مـی  
بـه شـهادت   . اي عمیـق دارد  تـرین افـراد جامعـۀ مـا ریشـه      غیـر مـذهبی  بینیـد کـه دیـن حتـی در میـان       نید مـی اگر درست نگاه ک. کند ایفاي نقش می

هـیچ عنصـري ماننـد     ،در طـول چنـد صـد سـال گذشـته     ندارنـد،  بـه دیـن   اعتقـاد چنـدان محکمـی    دسته از مورخـانی کـه    اغلب مورخان، حتی آن
تــرین  هنــوز هــم یکــی از مقــدس نآقــر. انــد کــردهآفرینــی ن نقــشمــا مــاع دیــن و هــیچ قشــري ماننــد علمــاي دینــی، در صــحنۀ سیاســت و اجت 

گـاه   از جـاي در میـان مـا   ، هـر چقـدر هـم کـه     قـرآن ایـن  . خورنـد  چیزهاییسـت کـه مـردم مـا ـ اعـم از مـذهبی و غیـر مـذهبی ـ بـه آن قسـم مـی             
سـت اسـت  کـه معـانی آن ـ چنـان چـه بایـد ـ          در. شـود  حقیقیش دور افتاده باشد، هنوز سـالی یـک بـار توسـط بسـیاري از مـردم مـا خوانـده مـی         

  . اي به فکر فرو روند است تا عده نوحگیرد، اما هنوز کافیست که بگویید طرز فکر فالن مردم مانند قوم  مورد دقت قرار نمی
طـور  آنهـا مسـتقیما سـخن گفتـه اسـت، چ       اي کـه اکثـر مـردم آن معتقدنـد خداونـد هسـتی در کتـابی مقـدس بـراي          خب، در چنین جامعـه 

تـوان بـه مـردم گفـت کـه دسـتورات دینـی را در حـوزة امـور فـردي زنـدانی کننـد؟              توان عقالنیت مـدرن را تـرویج و تبلیـغ کـرد؟ چطـور مـی       می
ش یبـازي کـه خداونـد قـومی را بـه خـاطر ابـتالء بـه آن، بـه عـذاب خـو            جـنس  توان از آنها خواست براي هر عقیده و مرامی ـ حتـی هـم    چطور می

                                                        
 .مراجعه کنید ایستاده در بادبه کتاب )  9
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تـوان از آنهـا خواسـت کـه در قبـال دیـن و اعتقـادات مقدسشـان موضـعی شـکاکانه داشـته             رزش و احترام قائل شـوند؟ چطـور مـی   دچار ساخته ـ ا 
و دیگـر اقـوامی کـه     نـوح  مبینـی قـو   ـ همـان جهـان    غربـی بینـی و ایـدئولوژي حـاکم بـر تمـدن       خواستید در این جامعـه، جهـان   باشند؟ اگر شما می

  کردید؟  میـ را حاکم کنید، چه نام بردیم 
گفـتم   مـی  مـردم بـه  . را از دیـن بگیـرم   عقالنیـت فلسـفی و منطقـی   کـردم عنصـر    نخست ایـن کـه سـعی مـی     !!گویم من پاسخ خودم را می

بـه ایـن ترتیـب    . دین چیز خوبیست، همۀ ما به آن اعتقاد داریم، اما زیاد به دنبـال ایـن نباشـید کـه حقانیـت آن را بـه صـورت عقلـی اثبـات نماییـد          
  . قرار خواهد گرفتدوست داشتنی گاه یک احساس خوب و  گاه یک حقیقت مسلم بنشیند، در جاي جاي این که در جايبه دین 

تـر از   دسـت کـم آسـان   . پـذیري فلسـفی از دیـن ـ کـار چنـدان سـختی نیسـت         این کار ـ یعنی کم رنگ کردن و سپس حذف عنصـر اثبـات   
مگـر چنـد نفـر در ایـن جامعـه      . را هـم بـه رسـمیت بشناسـند     بهائیـت بـازي و   جـنس  هـم  این است که از مردم بخواهید نسبت به دین شکاك بـوده 

در نمـاز  الصـه شـده   خرا  يدار دیـن تمـام  خـواهیم   از مـردم مـی  ؟ انـد  و عمیقا در بارة اثبات فلسفی اصـول اعتقـادات دینـی مطالعـه کـرده      فیلسوفند
را میـان آنهـا   و اثبـات حـق بـودن دیـن و باطـل بـودن نظـر منکـران دیـن ـ            ـزنـی بداننـد و چیـزي بـه نـام تفکـر و مطالعـۀ دینـی           روزه و سینهو 
  . کنیم تر می رنگ رنگ و کم کم

اش یـک کتـاب اسـت، کتـابی کـه بارهـا از تفکـر و تعقـل و علـم و دانـش و مقایسـۀ میـان              دینی که معجـزه . اما این کار هم مشکالتی دارد
توانـد خـالی از    ، چگونـه مـی  یـک سـاعت تفکـر از هفتـاد سـال عبـادت برتـر اسـت        سخنان گوناگون حرف زده، دینی که پیغمبرش گفتـه اسـت   

  عنصر عقالنیت و حقیقت تصور شود؟ 
بـا  گـاه یـک حقیقـت مسـلم خـارج کنـیم، شـاید بتـوانیم          یم اصـل دیـن را از جـاي   سـت نتواناگـر  . براي حل این مشکل هم راهی وجود دارد

امکـان دسـت یـافتن بـه حقـایق دینـی       کـه از دیـن وجـود دارد، چنـین وانمـود کنـیم کـه         ـ و گاه متضادي ـ   هاي گوناگون برداشتپررنگ کردن 
پـس  خواهـد،   تـوانیم کـه بـدانیم ـ دیـن بـه راسـتی چـه چیـزي بـه مـا گفتـه و چـه چیـزي از مـا مـی                 دانـیم ـ و نمـی    وقتی نمـی . عمال منتفی است

ـ  هـاي خودمـان    توانیم به خودمان اجازه دهیم که نظـرات و برداشـت   چطور می دیگـران تحمیـل کنـیم؟ بنـابراین همـان بهتـر کـه دیـن          ررا از دیـن ب
  . ریزي کنیم هاي جمعی پی هاي اجتماعی کناري نهاده زندگی روزمره خود را بر پایۀ توافق گیري را از صحنۀ تصمیم

را از فرهنــگ مــردم گیــري بــر پایــۀ اعتقــادات  توانســت شــکاکیت را وارد ذهنیــت افــراد کنــد و از ایــن طریــق تصــمیم غــرباگــر دنیــاي 
هـاي گونـاگون دینـی، نـوعی شـکاکیت بیافرینـد و بـا دیـن همـان کـاري را            کوشـد از درون دیـن و بـر پایـۀ قرائـت      خارج سازد، راه حل اخیر مـی 

  10.با فلسفۀ زندگی ـ به معناي اعم آن ـ کرد غربیبکند که جامعۀ 

در میـان ایـن   بینیـد   اگـر مـی  . کننـد  وانـدة روشـنفکر دینـی ـ دنبـال مـی      اي ـ بـا نـام خودخ    هاییسـت کـه امـروز عـده     این دقیقا همان راه حل
را بـه عنـوان    امـام محمـد غزالـی   اگـر  . شـود، بـه همـین دلیـل اسـت      ۀ از دیـن تأکیـد مـی   گرایان صوفیهاي  جماعت بیش از هر چیز بر روي برداشت

شـمرد و یقـین را تنهـا در     فلسـفی بـه دیـن را غیـر ممکـن مـی       یافـت  نیـز ره  غزالـی کنند، از آن روست کـه   بزرگ می اسالمترین متفکر تاریخ  بزرگ
ـ بـه صـورت یـک    و حتـی نبـوت پیـامبران،     داري دیـن ماهیـت  بینـد   اگر می. کرد دامن صوفیه جستجو می بـا امـر قدسـی     ۀمواجهـ از شخصـی   ۀتجرب

داري  دیـن  ةجـوهر بینیـد   اگـر مـی  . اسـت  شـود، بـه همـین دلیـل     عنـوان مـی  ـ یعنی چیزي که با کمک عقل و منطق قابل انتقال بـه دیگـري نیسـت ـ     
کننـد ـ و بـا     را بـه صـورتی افراطـی تبلیـغ و تـرویج مـی       پلـورالیزم دینـی  بینیـد   اگـر مـی  . دانند، باز به همـین دلیـل اسـت    سرگشتگی میحیرت و را 

هـم   فرعـون و  موسـی ، يمولـو کننـد کـه در نگـاه     ، چنـین القـاء مـی   الـدین بلخـی   موالنـا جـالل  تحریف صـریح و بلکـه تقطیـع سـر و تـه سـخنان       
گوینـد   سـخن مـی   سـکوالریزم دینـی  بینیـد بـه صـراحت از     اگـر مـی  . افراطی هستند ـ بـاز بـه همـین دلیـل اسـت       پلورالیزماي از این  دار گوشه سفره

 دیـن و جـدایی  ـ کـه سـهل اسـت، بگـو     خواهنـد بـا اصـالح معرفـت بـرون دینـی خـود، عمـال راه را بـراي جـدایی دیـن و سیاسـت               و از مـا مـی  
آمیـز مـدیریت فقهـی مـورد حملـه قـرار        اگـر حضـور دیـن در رهبـري جامعـه را بـا عنـوان مغالطـه        . وار کنیم، باز به همین دلیـل اسـت   زندگی ـ هم 

                                                        
کسـانی کـه   . نـام گذاشـتم ـ سـخن گفـتم      هـا  مغالطـۀ قرانـت  اي کـه آن را   هـاي گونـاگون از دیـن ـ و مغالطـه      ، به تفصیل در بارة مسئلۀ برداشـت سورة احزابمن در مباحث )  10

 . مایلند پاسخ منطقی این سخنان را بیابند به آن جا مراجعه کنند
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ـ   غـرب ل دنیـاي  ثـ کوشند آن را نقطـۀ مقابـل مـدیریت علمـی قلمـداد کننـد، دقیقـا بـه ایـن منظـور اسـت کـه ـ درسـت م               داده با مغالطۀ دیگري می
داري را در اخــالق فــردي  بینــد تمــام دیــن اگــر مــی. گیــري در زنــدگی دنیــایی مــا بنشــانند گــاه یگانــه مرجــع تصــمیم را در جــايکارشناســی فنــی 

مثـل جهـاد، خمـس، زکـات، امـر بـه معـروف، نهـی از منکـر، تـولی،           (هـاي دینـی    بندند که اکثر آمـوزه  کنند ـ و چشم بر این حقیقت می  خالصه می
  . هاي اجتماعی ارتباط دارد ـ باز به همین دلیل است عمیقا با آموزه) مثل نماز و روزه و حج( تماعیست و یا یا مستقیما آموزة اج) تبريو 

. قـرار دهـم  انکـار  فـردي را مـورد   و اخـالق   یعرفـان احساسـات  خـواهم اهمیـت    من به هـیچ وجـه نمـی   
ــانی دانســته   ــر قهرم ــدیم چــه شــعر   مــن همیشــه خــود را مــدیون آن پی ــه در آخــر عمــر دی هــاي  ها و غــزلام ک

  . اما فراموش نکنیم که عرفان و اخالق تنها بخشی از دینند نه همۀ آن. سرود اي می عاشقانه
هـاي اجتمـاعی و سیاسـی دینـی کـاري غیـر ممکـن و         این جماعـت وقتـی کـه دیدنـد انکـار خیـل ـ کـه چـه عـرض کـنم، سـیل ـ آمـوزه             

بایــد بــه پوســتۀ دیــن چیــزي بــی ارزش و گذراســت؛ . اي ارد و پوســتهگفتنــد دیــن جــوهري د. چــارة دیگــري اندیشــیدندضــاحت بــار اســت، ف
خواهیـد جـوهر دیـن را از     مـی   بـا چـه مـالك و معیـاري    وقتی بـه آنهـا گفتـه شـد      .سراغ جوهر آن رفت که همان اخالق و عرفان است

دهنـد   جبـا کـه حتـی اجـازه نمـی     ع .هـاي بـرون دینـی جسـتجو کـرد      ایـن مـالك را بایـد در معرفـت    گفتند  اش تمیز داده جدا سازید؟ پوسته
  . اش ما را راهنمایی کند خود دین در بارة جوهر و پوسته

جـدا کـردن دیـن و معرفـت دینـی،      . کنـد  آفرینـی مـی   اصال این ماجراي معرفت درون دینی و برون دینـی هـم دقیقـا در همـین راسـتا نقـش      
سـمت بیـرون بـه درون، در یـک کلمـه عبـارت اسـت از خـارج          و یک طرفه کردن جـادة ارتبـاطی معرفـت بـرون دینـی و معرفـت درون دینـی از       

  . هاي زندگی کردن دین از همۀ عرصه
آن چـه  و بگـوییم  اي غیـر قابـل انتقـال ـ بـدانیم       اکثـر ایـن کـه آن را تجربـه     رس ـ و حـد   وقتی قرار باشد حقیقت دین را غیـر قابـل دسـت   

هــاي مـا از دیــن ـ تمامــا ـ محصــول      برداشـت وقتــی و ؛ در دسـت ماســت، خـود دیــن نیسـت بلکــه تنهـا برداشــتی از دیـن اســت     
چـرا  . 11خواهـد  توانـد بگویـد دیـن بـه راسـتی از مـا چـه مـی         هـیچ کـس نمـی   . ؛ نتیجـه واضـح اسـت   هاي برون دینی مـا باشـد   معرفت

خـود   ،خواهـد، بـه کـار بـردن آن در زنـدگی      از مـا چـه مـی   دیـن  وقتـی هـم کـه نـدانیم      .استهاي دینی ما نسبی و عصري   که همۀ معرفت
دیـن را مثـل یـک عشـق     پـس  . دینـی کننـد   البته هنوز هم قـرار نیسـت مردانگـی کـرده بـه صـراحت از مـردم بخـواهیم ابـراز بـی          . به خود منتفیست

 الئیسـیته و  سـکوالریزم و  لیبرالیـزم نـاکرده اصـول    آمـده خـداي   کنـیم تـا مبـادا از دل مـا بـه صـحنۀ اجتمـاع در        درونی در زندان وجودمان حبس مـی 
  . ض کندرا نق

آن بخشـی از دیـن اسـت کـه بـا       فقـه . امـان ایـن جماعـت بـه فقـه و فقاهـت را دریافـت        از همین زاویه است که می توان سر حمالت بـی 
بنـابراین بـراي خـارج کـردن دیـن از صـحنۀ زنـدگی اجتمـاعی         . زنـد  مـا را بـا دیـن و دیانـت پیونـد مـی       ةطرح مسئلۀ حالل و حرام، زندگی روزمر

اگـر بتـوانیم فقـه را از صـحنۀ زنـدگی مـردم خـارج کنـیم، تکلیـف والیـت فقیـه نیـز خـود بـه خـود روشـن                 . اعتبـار سـازیم   یز بیناچاریم فقه را ن
  . است

آیـا عصـارة    :زننـد بیندازیـد و بـه مـن بگوییـد      شما را به خدا نگاهی بـه مجموعـۀ سـخنانی کـه جماعـت موسـوم بـه روشـنفکر دینـی مـی          
اگــر برخــی از  ،ر، چیــزي غیــر از بیــرون رانــدن کامــل دیــن از صــحنۀ زنــدگی اســت؟ هــاي اخیــ ســخنان آنهــا در طــول ایــن ســال

هـایی کـه مایـۀ فتنـه و      هـا و گفتـه   تـازه، تمـام نوشـته   . هایی که متعلق به این جریان است بسته شده، بسیاري دیگـر از آنهـا هنـوز بـاز اسـت      روزنامه
  . تیراژهایی وسیع به صورت کتاب نیز به چاپ رسیده است ها شد، در آشوب و بسته شدن برخی از روزنامه

                                                        
تـوان   و درك نیسـت؛ اگـر هـم قابـل فهـم باشـد، نمـی       گفتند واقعیتی وجود ندارد؛ اگر وجـود داشـته باشـد بـراي کسـی قابـل فهـم         می سوفسطائیان یونانییک روز شکاکان و )  11

؛ اگـر وجـود داشـته    !)ورنـد آ البتـه ایـن جملـه را کمـی آهسـته بـه زبـان مـی        ( دینـی وجـود نـدارد   : گوینـد  امروز هم روشنفکران ـ به اصطالح دینـی ـ مـی     . آن را به دیگري فهماند
 .ن آن را به دیگري انتقال دادتوا باشد، قابل فهم و درك تیست؛ اگر هم قابل فهم و درك باشد، نمی
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چـرا کـه در هـر حـال ایـن امکـان را       . علت این وضعیت، شکاف در حکومت است یا هـر چیـز دیگـر، مـن شخصـا از آن ناراضـی نیسـتم       
کـه دعـواي فکـري روزگـار مـا،       و متوجـه شـویم  تـر مطالعـه کنـیم     تـر و جـدي   کند تا آثار این جماعت را دو باره و ایـن بـار کمـی دقیـق     فراهم می

پیشـگان مـا کـه هنـوز نـام امـام خمینـی و پیـروي از خـط           اي از سیاسـت  آور است کـه عـده   شرم. ستا بسی فراتر از یک دعواي داغ سیاسی
ننـد  ک او را بر پیشانی خود دارند، بدون توجه به مبانی اندیشۀ افراد ـ فقـط بـراي غلبـه بـر رقیـب سیاسـی خـود ـ بـا کسـانی ائـتالف مـی              

ایـن جریـان را اگـر    . شـد  ؛ و اي کـاش کـار بـه همـین جـا خـتم مـی       12که قصد و غرضی جز سپردن افکار امام خمینی بـه مـوزة تـاریخ ندارنـد    
  .را نیز به موزة تاریخ خواهند سپرد عترتو  قرآنرها کنید و عنان قدرت را به دستش بسپارید، 

کـه  شـبهاتی  . ام چیزهـاي زیـادي از آنهـا یـاد گرفتـه      ا،شخصـ . هـا را رد کـنم   هـا و گفتـه   ایـن نوشـته  ارزش فکري برخـی از  خواهم  من نمی
نیـز در بسـیاري از مواقـع، سـخنان باطـل       قـرآن . ی اوقـات حقیقتـا آموزنـده اسـت    گـاه هـاي آنهـا ـ     ها و پاسـخ  سازند ـ و یافتن ریشه  آنها مطرح می

شـاید  . کنـد  بیـان مـی   نـوح را درسـت مثـل سـخن خـود      نـوح قـوم  سـخن   قـرآن مـی بینیـد کـه     ءشـعرا  ةسوردر همین . دهد مخالفانش را شرح می
بنـابراین، بـاور دارم کـه تضـارب آراء در نهایـت       .بیندیشـیم خـوب  نیـز  باطـل   انسـخن در بایـد   ،براي شـناخت سـخن حـق   خواهد به ما بفهماند  می

از باطـل بـودن یـک سـخن، صـرفا بـه ایـن دلیـل         اما فرق است میـان تضـارب آراء و میـان چشـم فروبسـتن      . است قرآنو  اسالمبه نفع ما و به نفع 
انـد کـه    ورزان مسـلمان و انقالبـی مـا آلـت دسـت کسـانی شـده        امروز بسـیاري از سیاسـت  . که گویندگانش منافع سیاسی مشترکی با ما دارند

باشـند، دسـت کـم    اگـر هـم آلـت دسـت نشـده      . 13زدایی از زندگی مـردم و تـرویج سـکوالریزم و لیبرالیـزم اسـت      تمام تالششان در جهت دین
  . ـ رواج یابد ژورنالیستیاین گونه افکار ـ نه در فضایی علمی بلکه از طریق تبلیغات کثیف اند تا  ختهسا هایی تریبون

اگـر خاطرتـان باشـد در جلسـات قبـل گقتـیم کـه تفکیـک دیـن از          . بـریم باجازه دهید بحـث امروزمـان را بـا طـرح یـک سـؤال بـه پایـان         
ــی و تقســیم ــد معرفــت دین ــه معرفــت درون بن ــرون ي معــارف بشــري ب ــی دینــی و معرفــت ب ــا یــک مشــکل منطقــی روبروســت دین ــه . ، ب چــرا ک

تـا وقتـی کـه نـدانیم دیـن      . ا در هواسـت تا وقتی کـه تعریـف روشـنی از دیـن وجـود نداشـته باشـد، سـخنی پـ          ،دینی برون  /دینی  بندي درون تقسیم
  ن؟ آرون یو چه چیزي ب بفهمیم چه چیزي درون دین استتوانیم  میچگونه  ،چیست

تعریـف دیـن را در کجـا بایـد جسـتجو      . اکنـون یـک سـؤال مهـم مطـرح اسـت      . حال فرض کنید بخواهیم تعریفـی از دیـن ارائـه دهـیم    
تـوان تشـخیص داد کـه یـک معرفـت، درون دینـی اسـت یـا بـرون           بـا چـه مـالك و معیـاري مـی     اساسـا   رون دین؟ییا ب ؟درون دینکرد؟ 

   یا در درون دین است یا در بیرون دین؟دینی؟ خود این مالك آ
در نهایت، وقتی کـه هنـوز تعریـف دیـن بـه دسـت نیامـده و مـالك درون دینـی بـودن یـا بـرون دینـی بـودن یـک معرفـت در دسـت مـا                   

یـن را  دزمـانی کـه   شـما تـا   هـا را از درون دیـن بایـد سـراغ گرفـت یـا از بیـرون آن؟         توانیم معلـوم کنـیم پاسـخ ایـن پرسـش      نیست، چگونه می
ـ بو چـه چیـزي   درون دیـن اسـت   در چیـزي  چـه  توانیـد بگوییـد    اید، نمـی  تعریف نکرده چیسـت،   ایـران دانیـد   وقتـی شـما نمـی    .رون دیـن ی

   ؟ایرانرون یاست یا ب ایرانشهر درون فالن توانید بفهمید که  چگونه می
عرفـی و  دینـی، اساسـا بـر پایـۀ نـوعی نگـاه        وندینـی و بـر   هـا بـه درون   بنـدي معرفـت   تقسیمدهد که  ها نشان می تأمل در این پرسش

فرهنـگ متعـارف   بـا کمـک   مصـادیق دیـن را ـ    بـدون ارائـۀ تعریفـی منطقـی از ماهیـت دیـن،       یعنـی   .تاریخی نسبت به ماهیت دین بنا شده اسـت 
بنـدي   داران ایـن تقسـیم   طـرف  تـر، اگـر از   بـه زبـان سـاده   . انـد  تعیین کرده و با کمک همین فرهنـگ تـاریخی، درون و بیـرون دیـن را معـین کـرده      ـ 

احتمـاال بـه شـما خواهنـد گفـت دیـن همـان دیـن اسـت؛ همـین چیـزي کـه             . کننـد  نمیارائه به شما  تعریف منطقی دقیقیبپرسید که دین چیست، 
  . گویند مردم به آن دین می

                                                        
 الزم است از آنها نام ببرم؟. کما این که برخی از آنها در مصاحبه با نشریات خارجی به صراحت در این باره سخن گفتند)  12
  .مراجعه نمایید ایستاده در بادتوانید به کتاب  هستید، می سکوالریزمو  لیبرالیزم یاگر هنوز خواهان نقد منطقی و فلسف)  13
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مـا در جلسـات بعـد نشـان     . انـد  مرتکـب آن شـده  ایـن طـرز فکـر    داران  تـرین خطاهاییسـت کـه طـرف     اي رسد این یکی از ریشـه  به نظر می
بلکـه یـک حقیقـت مسـلم     . ـ بـر خـالف تصـور ایـن افـراد، یـک پدیـدة فرهنگـی و تـاریخی نیسـت            اسـالم خواهیم داد که دین ـ دست کـم دیـن    

  . عقالنی و منطقیست؛ هر چند آثار فرهنگی و تاریخی فراوانی از خود به جا گذاشته باشد
  . انشاءاهللا. کرددنبال خواهیم بحث را این بعد  ۀدر جلس

*** 
  هیچ ندانم چه سبب می کند کند                          میو طرب باز دلم عیش 

  کند  ن همه شادي و طرب میکای  ی عشق تو مگر مست شد                       ماز                                     
  کند  شور و شغب می شیفته شد                        پریشان بدید    تا سر زلف تو                                     
  کند  عیش همه در دل شب می           تا دل من در سر زلف تو شد                                                   
  کند  زلف تو بازي چه عجب می          برد به بازي دل جمله جهان                                                     
  کند  کرد                         فتنه نگر باز که لب میچه  طره طرار تو کرد آن                                    
  ند ک لب میباز فالنی چه ط                      زبرد از من دل و گوید به طن می                                    
  کند  آرزوي قند و رطب می ب گر مرا                       از لب لعلش چه عج                                    
  چه همه ترك ادب می کند گر مرنج                            عراقیگر طلبد بوسه                                     

  
  و الحمد هللا و صلی اهللا علی محمد و آله                                                                                                       

  
  اسالمي هحلقه مطالعات فلسفه و انديش                                                                                                           

  سید محمد روحانی                                                                                                                       
                                                                                                                              ٢٧/٢/٨٠  

  ١٤٢٢/ صفر/ ٢٣                                                                                                               
  


