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 )اَزغَدي(پور  حسن رحيم





  

  هموست حقيقت كه حقّ نام به
  
  

  اولي  كلمه      

  

 استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در آن چه
 هاي نرانيسخ از برگرفته غالبا كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي پور رحيم حسن
 يا آزاد هاي نشست محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي تقريرات يا و ايشان

  .است امروز تا 63 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه و ها  همايش آموزشي،
 يا شنيداري و ديداري هاي رسانه شماري از تر در پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر نوشتاري،
 است برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد مالحظه چنان كه مباحث، سلسله اين

 علومِ مفاهيم ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف كه
 و هنر تاريخ، شناسي، روان اسي،شن جامعه وتربيت، تعليم حقوق، اقتصاد، سياست، (انساني
 علوم و اسالمي معارف با - كلمه جديد مفهوم به - مضاف هاي فلسفه و) ادبيات
 كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه، كالم، اصول، فقه،(حوزوي
 موضوع اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام و مباحث تر آسان تفكيك  براي
  . است شده ثبت آن جلد روي بر ،مجلد هر

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث
 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هاي حوزه فضالي و ها دانشگاه دانشجويان
  . است شده ايراد اسالمي ي انديشه محوريت
 هاي دانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2

  .است شده برگزار گوناگون
 محدودتري هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري تخصصي هاي بحث ـ3

 جريان درس هاي كالس يا و دانشجويي پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد از
 خاصي كتاب يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي و داشته
 آن نام شود مي البته سعي انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج به اينك بوده،
 تا شود خصوصيت الغاي و شده حذف ـ االمكان حتي خاص ـ هاي كتاب يا افراد



  

 اش شخصي جنبه بر آن عمومي و معرفتي كفّة و دنياب موردي يا شخصي جنبه ها بحث
   .بچربد
 انقالبي هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4

  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسالمي و
 و قلمي كار محصول شد، خواهد تصريح ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه ـ5

  .است شتارينو
 نيست ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت در واقع، بلكه
 توان مي را ها آن و است ايشان وگو با گفت و و پاسخ پرسش  جلسات ي شده بندي جمع

 انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها ديدگاه با مرتبط غيرمستقيم،
  .است شده فراهم نيز ها آن

 بدون غالبا و گوناگون مجالت و ها كتاب مجازي، هاي پايگاه از برخي در تر پيش
 با بار اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري هيچ
 كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي مؤسسه مولف محترم، اطالع
 سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب از توضيح اين البتّه با
نظم  و ويژه ويراستاري و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در كه شده، تأليف هاي كتاب

 كه است هايي سخنراني متن غالباً هبلك نبوده است؛ دارد، مكتوب كار مناسب و نسقي 
 ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري بسيار ويراستاري با و شده پياده

 شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه و كتبي عبارات به شفاهي جمالت
  .باشد حد اين در بايد نيز محترم ي خواننده ي مطالبه كه است منطقي بنابراين،
 سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   
 و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري مقاالت

 مجالي چنين آينده، در آن كه اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه همين انتشار به
  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر يقدق ويراستاري و بازنگري براي

 تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي مؤسسه   
 كه است اميدوار و دارد مي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي و

 و هاي تفكّر شعله كردن گرم و اسالم نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك گامي
  . باشد برداشته عمومي افكار قايارت

  
  شما همياري باد گرامي

فردا براي طرحي« ي سهمؤس«
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  اولگفتار       

  »چرا؟«      
  

  اشاره
آقاي  قلم به كه است »نقد كتاب «نامه فصل سرمقاله نخستين متن »چرا؟«
 همان ظرف و منتشر 1376 سال در نشريهوقت  مسئول مدير و سردبيرپور،  رحيم
 گيري جهت كه سرمقاله، اين. رسيد كرّرم چاپ چهار در نهايت به و چاپ دو به سال
 د،اد مي توضيح را سالميا تفكر در انتقادي فلسفه و »نقد كتاب «انتشار علت و

 نامه فصل. شد كشور علمي - پژوهشي تمجالّ ميان در سرمقاله بهترين جايزه برنده
 شمارگان كه باشد كشور در تئوريك نامه فصل تنها شايد و نخستين ،»نقد كتاب«
 نوبت، شش تا سال، سه ظرف آن مجلدات برخي و رسيد نيز نسخه هزار 25 تا آن

. است نظري مباحث نشر عرصه در نظيري بي شمارگان، يافت و اين چاپ تجديد
  :كنيد  مالحظه ميمجموعه اين دررا  سرمقاله آن اينك
  

  

  !نقد؟ چرا
 تا كوشد مي »شك«  بيداركردن با منتقد و شود مي آغاز »شك «با نقد

 »جزميت «بند از »حقيقت«  آزادكردن او كار. كند استوار را »يقين«  هاي پايه
  ماركسيستي  بنيادگرايي  تجزمي  همان با ،»ليبرال«  بنيادگرايي وز،امر و  است
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  به را تفكر  ساحت و  سربرافراشته ،)پيشين  هاي دهه  به  متعلق  فوندامنتاليزم(
  كسي. بريم مي سر به تقليد و  ترجمه عصر در ما. خواند فرامي  تسليم و  تعطيل

 برابر در اجتهاد«  تجرا. است »تر مترجم«  كه شود مي  دانسته »متفكرتر«
 در  كه  داشت  نخواهيم  اجازه ما. شود مي  سلب ما از  تدريج به  دوباره ،»غرب
. بينديشيم  آن  طول در  كه  ايم شده  محكوم. بينديشيم »ترجمه«  فرهنگ  عرض

 مبدا  زبان با و »اي ترجمه تفكر «با  انتقادي برخورد  بدون »سازي تمدن «آيا اما
  حتي و  حقوق اقتصاد، سياسي،  علوم در »ترجمه «امروز! دارد؟  امكان) بغر(

  به  انتقادي  نگاه  حتي  كه  است  تراشيده  بسياري  هاي»تابو «الهيات و  ادبيات
 سلسله با ( معنعن  رفرنس  يك .است  درآمده جديد عصر  محرمات جزء آنان

  بيش اعتباري  هم! كند مي را  هادياجت  انديشه هزار كار ،)تر غربي  چه هر  سندي
 مهميز زير  به  توان نمي  را )1(»فرموده استاد «زيرا دارد، برنمي  خلل  هم و دارد
   !!كشيد  ال سؤ

  سياسي  فيلسوفان و  دانان حقوق و  متكلمان لهان،متا شناسان، جامعه  ليفاتتا
  محافل و ما  رجال زا  بسياري. اند شده  مقدس  متون  به  بدل جا اين در غرب،

 و  ارجاع با  اغلب ( ترجمه زيرا. اند گذارده كنار را  فكركردن شرق  آكادميك
. است  كرده  راحت تفكر  زحمت از را ما) رفرنس  بدون موارد، ساير در
  راه بيشتر، يا  قديم تحجر  اندازه  به  كه  است »تجدد «همانا »جديد تحجر«
 بست، نمي »اجتهاد «بر را  راه قديم تحجر اگر. است كرده  سد را »اجتهاد«

 برابر در اجتهاد «و  انتقادي تفكر يافته،  ميدان  كه امروز. يافت نمي  ميدان تجدد
  نوگرايي .باشد مي فشار و  توهين  معرض در و  خطرناك  بس  كاري »غرب

 به جمود و  ارتدوكسي  حالت  چنان) خواند مي »نو «غرب  چه آن  براساس(
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 -   معلم«  رابطه از »ترجمه روند «با) ما از  برخي (ما رابطه  كه  است  گرفته ودخ
  . است  شده  بدل »مريد - مرشد«  رابطه  به و  كرده  تنزل نيز »شاگرد

 جديد  هاي»گفتمان«  دادن  جريان  به قادر  كه استعداد، با  هاي انسان  حتي
  چه هر (»تقليد «در را خود اداستعد  همه شوند، مي ما  روشنفكري  محافل در

  .كنند مي قرمزتر را! قرمز  خطوط و دارند مي  مصروف) اصل  نسخه با تر شبيه
  است  شده  تشكيل! خودجوشي و  چشم تنگ بداخالق،  نظارتي  هاي كميته

 غرب جديد عصر  مقدس  آيات  برخالف را  چه آن  همه ريزبافت،  غربالي با  كه
  سركوب را »اجتهاد  روحيه «و  بيخته شود، مي منتشر  نيدي  نشريات معدود در
 ،»است  نداده  ارجاع خارجي  متون  به «،!»نيست  علمي«: كه كند مي استهزا و
 و  دانشگاهي  محافل  برخي در ها كميته  اين ...و »دارد  ايدئولوژيك  لحن«

  به  شرط و قيد بي  وفاداري جز به  كه كنند مي  عمل بسته  چنان مطبوعاتي،
  يك معيار اگر و پذيرند نمي را  چيزي است  معمول خاص  زباني در  چه آن

  رغم علي باشد،  انصاف از دور  به و دار جانب  قضاوت همانا ايدئولوژيك  داوري
  هاي نگاشته در را  لحن  ترين ايدئولوژيك قضا، از ايدئولوژي، با  ايشان  مخالفت
 آيا  كه  ايم شده  دقيق بسيار اخير،  هاي سال  اين در. گرفت  سراغ بايد همينان،
 اساتيد با  چالش  تحمل يا  توان و دهد مي »اجتهاد اجازه «ما  روشنفكري  فضاي
  فضاي در  ماركسيستي  كدهاي  كه  دوراني در آيا! دارد؟ را خود  غربي

  هاي جزم) مشروطه صدر  سان به ( دوباره  كه امروز و بود  حاكم  روشنفكري
  رخصت آيا يافته،  سيطره اتمسفر  اين در) هجدهمي  قرن  ليبراليسم ( ليبرالي
 دهند؟ مي يا  داده  اي نشريه يا  كسي  به را  غالب  جريان  برخالف  حركت

 برابر در احمد آل و  شريعتي  امثال  روزي. حاشا: گفت بايد  يوسانهما
  دوست را »روشنفكري  مافياي« تعبير  من (»روشنفكري  عالم«  پدرخواندگان
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 چرا  كه زنند مي  سنگ ايشان قبر  به نيز امروز  هم تا اما كردند  قيام) ندارم
  ال سو زير را  آن بر  حاكم  ليبرالي  سيطره و  روشنفكري  جاري  هاي سنت
 »روشنگري عصر«) محتاج يا (منتظر باز جديد،  تيرگي عصر  آري! بردند؟
 بگذارد و بشكند  هم در را اخير  هاي سده  شده فسيل  هاي سنت تا  است  ديگري
  دايناسورهاي  نعره  الي هالب نيز  اسالمي جديد عصر  نوخاسته  بلبالن  صداي

 و ( جاي به غرب، در جديد  هاي تئوري. شود  شنيده »زمين  مغرب پير  تمدن«
 »البوبر قال«). Dogma(اند نشسته  نقدناپذيري در كليسايي،  مابعدالطبيعه) سان به
  متواترات با ديگر. است  نشسته »اهللا قال«  رديف در »الهيدجر«  قال و

  كه  مدلل غير  سمعيات از  است  شده پر ما  ذهن. زد  چانه  توان نمي  روشنفكري
  نيست  معلوم و  ثريممتا الدوام، علي ما. كرد  شك  آنان  به نبايد  هم  خواب در
 از سرشار  زباني »ترجمه«  فرهنگ اثر در بود؟ ثرمو ايدب وقت  چه  پس  كه

. ايم كرده پيدا  غرب  متفكران  مستمر ثيرتا  تحت تعبدي،  منقوالت
 تر، موهن و شديدتر بار هزار  وسواسي با غرب  روشنفكري »انگيزايسيون«

  به شود  مرتد يا ورزد كفر مقدسات  اين  به  كس هر. ماست  فكركردن  مراقب
  شرمنده  آورندگان!). مسلط؟  فرهنگ  توتاليتريزم(شد خواهد  كشيده  صليب
  چنان فرهنگ،  عالم در غرب،  جهاني  هاي رسانه  بركت  به زمين،  مغرب  پيام

 از يا  غرب  اجتماعي  علوم  معال  يك از انتقاد  كه اند كرده ايجاد  نظامي  حكومت
 و خدا انكار از انگليسي، متجدد  كشيش  يك يا  زباني  تحليل  فيلسوف  يك

  آن  گرچه است،  شده خطيرتر صدبار ،»اعتقاد عصر «در  حقيقت و  اخالق
  .انكارهايند  مجازترين امروز، انكارها
  اين با  كه كرد مي  گمان هرگز -   كانت  ايمانوئل - ناب خرد نقد  لف مو آيا
  گذارده  تاريخ  طول در را »عقايد  اصول « ترين جزمي از  يكي بنياد كتاب،
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 و پوشانند مي  مقدس  ابهامي در را  غربي  هاي حرف  ترين ساده امروز،! است؟
  ايم شده بسيار امروز،. كنند مي  سلب!! يسوم  جهان  خواننده از را  داوري  حق

 نظر در نويسيم مي را  چه آن  واقعي  دالالت  كه آن بي  نويسيم مي  كه كساني
  هاي حرف اما  زنيم مي  حرف خود،. كنيم نمي فكر را خود فكارا. باشيم  داشته
  تدريج به  كه ديد  خواهيم. شويم مي فكر ما. كنيم نمي فكر ما. زنيم نمي را خود
 -  جديد  هاي نظريه  تدريس ،»اي ترجمه«  مكالمات و  تفكرات  توده  جنب در
 شد خواهد  ممنوع ما  علمي  جامعه  فرهنگ در -  نباشند  غربي  كه آن  محض  به
  بومي  مباشران  به را خود  نظريات نشر اختيار افكار،  غربي و  اصلي  صاحبان و

 تر موجه و تر عادي  مراتب  به را كار جديد، عصر  رعاياي تا كنند مي  تفويض
  !دهند  ادامه
  

  ملتزم؟ نقد چرا
  فضايي ،)ي هفتاد  دههدومي  نيمه (شود مي  نگاشته  متن  اين  كه  دوراني در

 را »حقيقت « به  نسبت  غيرت  كه كند مي  حكومت علمي،  محافل از  بخشي بر
 سر به  آن در  چه آن  كه -  دارد  رواج  گمان  اين و -  شود مي  گمان. پسندد نمي
  براي تفنن  اين. دارد  قواعدي ديگري  بازي هر  مثل و است  بازي  يك بريم، مي
 خود از كنند، مي  ارتزاق مناظره و  ترجمه و  ليفتا و تفكر  راه از  كه  آنان
. است »وشنود گفت «خود يافته،  اصالت  چه آن. است  شده تر جدي »حقيقت«

. يابد  ادامه  بازي  است بهتر. نيست  مهم باطل، و  حق يا  سراب و  آب  سرنوشت
 باطلي و  حق گردي  كه  آموخته ما  به جديد  اپيستمولوژي  هاي دگم  كه  خاصه
 عيار تمام  واقعيتي ،»وجاهت «و »معيشت «اما. نيست  مطرح  اساسا و  معلوم
. شود  ترجمه  چيزهايي بايد!! شود  مراعات  لزوما بايد  آن  مقتضيات  كه  است
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 بنويسند، چيز بدهند،  كنفرانس مخالفت،  به  اي عده و  موافقت  به  اي عده
  جدول  اساس بر  مزدهايي دست و ها اليفالت حق شود، منتشر  نشرياتي
 مخالف،  محافل و كنند  غلو آن  درباره موافق،  محافل شود،  مبادله ها خانه وزارت

 جمعي، عيار تمام  بازي   يك تا... و كنند  متهم  سوادي بي و  سطحيت  به را  آن
 را گردي  اي عده  زندگي و مشهور را  گروهي سرگرم، را  اي عده و شود  گرم
  مثابه به »حقيقت«. است  غيرمتعهدانه تفكر  خصايص همه، ها اين! كند  مينتا

 تفكر«  برخالف( معيشت براي هم اي مايه  البته و!! گوو گفت  براي  اي ماده
  اين در). نگرد مي »زندگي  براي  مركزي«  مثابه  به »حقيقت « به  كه »ملتزم
  درجه  به علميت درجه. است  بودن »تفاوت بي «،»بودن علمي «نگره،
 و  بودن  منصف  يعني »بودن علمي«  گوييم مي ما  ولي. است  ماندن طرف بي

  تعريف  كجاي هيچ در ،»بودن  موضع بي«. استنادها و اسنادها در  بودن دقيق
 يا  مثبت ( فلسفي  حتي و  اجتماعي  جريان  هيچ. ندارد وجود »بودن علمي«

  .است  نگرفته  پاي ها طرف بي  دست  به تاريخ، در) منفي
  شئونات است، »بودن فاضل«  شان حرفه  كه ،»اي حرفه  فضالي«  براي
  زندگي  بزرگ  حقيقت و خدا  دين  شأن  نه و  است  اهميت  كانون در  خودشان
 گير موضع و دردمند و  حساس  فاضالن كثير،  جماعت  اين برابر در. بشري
 سپارند مي  گرداب  به  تن و  كرده رها را  آكادمي  ايمني و  عافيت  كه دارند قرار
  استدالل دارند،  فضل  فقط و ندارند درد ندارند،  جهت  كه  فاضالني  به  خطاب و
  كه شود مي  شروع  جايي از  اتفاقا عميق، و  ارادي تفكر تفكر،: كه كنند مي

 و  بندي دسته را ها ضغر بايد. نداريم  غرض  بدون تفكر  پس. هست  آرماني
  دفاع«  سپس و »حقيقت  كشف«  قبيل از  متعالي  هاي غرض كرد؛  ارزيابي

  اشتغال «و »علمي  خواهي جاه«  قبيل از سافل،  اغراض و. آن از »سرسختانه
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  مشتبه بودن  طرف بي با نبايد بودن  منصف  پس. »معيشت  گسترش «و »ذهني
 را خود  نيروي  همه نبايد ما. نيست  ارزش ضد داري، آرمان و  شورمندي. شود
 در. كنيم  فضل اظهار  صرف -  را  جامعه  تاريخي  نيروي و  فردي  نيروي - 

. است  گيري موضع  نوعي سكوت. كرد  سكوت نبايد واقعي  انحرافات برابر
  به مسئوليت، برابر در  سكوت. شود  تلقي دروغ  منزله به تواند مي  سكوت
 نظر اگر  ترسند مي  كه  انديشمنداني. شد خواهد منجر  سكوت برابر در  مسئوليت

 درافتند،) دو هر ( خرافات و  بدعت با و بدهند) روشن و  قاطع اما  مستدل ( قاطع
  ملتفت آيد، نظر  به  رقيق  ايشان  علميت و بردارد  لك  ايشان  فضل   است  ممكن
  ساحل و  قرارگرفته  ديگران »جامع  طرح «در) ندانند يا بدانند خود ( كه باشند
 سوي،  اين از افتاد، خواهد  بادبانشان در  كه  بادي هر و كنند مي  گم را خود
 و ها چشم  فتح  براي و  فضل اظهار قصد  به  چه آن و غلتاند خواهد  سويشان  بدان

 اه دل  به و دهد مي  صداقت  بوي  چه آن با شود مي  نوشته ها زبان و ها گوش
 شود، مي  نگاشته  بشري  مخاطب  واقعي  مسائل  حل  براي و شود مي سرازير
 ما  كتمان «اگر. است  متوجه  عامي  خواننده  حتي را  تفاوت  اين و دارد  تفاوت
  خرافات و  قديم  هاي بدعت برابر در  ديني متفكر  يك اگر و شود »اهللا انزل

 دير زود  خيلي آري،. النار في  مقعده فَليتبوء كند،  تماوت و  تماوش جديد،
  زبان در كردند، خود  موي تار  يك  فداي را  الهي  حقايق  كه آنان و شود مي
  . نيست  اصيل اما  است  خوب »بودن  وجيه«. شدگانند نفرين خداوند  آوران پيام

 و وزد مي »منتقد«  حركت  عكس  جهت در باد امروز،  كه  دانيم مي
  سينه  به  سينه گران، مالمت  مالمت با طلب، اصالح منتقد. است  سخت  پيشروي

 اما  است  الزم صبر. داد خواهد  جهت تغيير نيز باد. بايد  طاقت  ولي  است
 »ملتزم  ادبيات «از روزگاري،  روزي  چه چنان. »منفعل صبر«  نه »فعال  صبري«
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 در اجزا نقد. گفت يزن »ملتزم نقد «از بايد امروز گفتند، مي »ملتزم هنر «و
  فضاي در خطا  به رو  عام  چگونگي  يك و  غلط  كليت  يك  كه  شرايطي
  به نيز،  خودنمايي قصد  به نقد. است »متفنن نقد «دارد، وجود كشور  فرهنگي
  اوقات  به  مربوط و! سالم  تفريحات  رديف در »غيرملتزم  پردازي نظريه « اندازه

  به  تبديل فرهنگي  فعاليت اگر. اجتماعي  رسالت  يك  نه بود خواهد  فراغت
  هوش به. باشيم  معال  كه آن  جاي  به  هستيم تاجر ما شود،) انتفاعي(  سسه ؤم

  تعيين جلو  به خود  هاي ايده  پرتاب با »فكر  خلوص  مرزهاي«  كه  باشيم
. برآيد  مانتوا  غالف از  جان و چله، از تير آن در  كه وار آرش  پرتابي. شود مي
 گردد مي نيرو  به  تبديل جامعه در زودي، به) منفي يا  مثبت (فرهنگي  پيام زيرا
 بر  عالوه ( كه بود  دقيق بايد. كند مي  سوي  آن و  سوي  اين را  جامعه  زمام و

 ؟ است  كدام حرف هر  اجتماعي  معناي و ثيرتا  راستاي) وضعي و  لغوي  معناي
  اصل«  كه  دوراني در و  است »باورداشت و  پذيرش «واستارخ پيام، هر زيرا

  كاري »حقيقت  حواشي«  كاري خاتم  به  اشتغال شود، انكارمي »حقيقت
  .است  توجيه بي و  غيرمسئوالنه

  پاي به را  افتخارات و  امتيازات  خرمن روز، هر و امروز  كه  دانم مي  من
  كه  كنم نمي  توصيه  هم  فضل  اهل  هب و ريزند مي ضرر بي و  طرف بي افراد

  راست ،»ملتزم نقد«  كه  گوييم مي. باشند  تجاوزپيشه و  افق تنگ نابردبار،
. است باالتر آميز مصلحت  دروغ از انگيز فتنه  راست امروز، اما  است انگيز فتنه
  زناني و  مردان ندارند، را »غرب «نقد  تجرا يا  بضاعت  كه  دوراني در
  هاي داده در  شك با و برخيزند  علمي  مجاهدت  اين  به تا بايد،  دقيق و  يختهفره
 ي، جد منتقد  گرچه. برآشوبند را كشور  علمي  جامعه  ذهني  خواب انبوه،

  توطئه گرفت، خواهد  هدف را او  كه  اي توطئه  ترين كم و  تنهاست  همواره
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 »ماكياولي«  آقاي  مكتوبات  بينيم مي  كه  خصوص به. است »اعتبار  سلب«
 در  جديدي  هاي بندي طبقه  به ايلي  اخالقيات و  شده ما از  اي عده  باليني  كتاب
  به چيز همه خواهند مي بسياري  اينك. است  انجاميده  جامعه  فرهنگي  ساحت

  آفرينش اما نباشد،  ي جد  كس هيچ و يابد  كاهش تفريح، و  سرگرمي
 هر و  فني چند هر وسو، سمت بي نقد نيز و  هدف بي  ليفتا و  تحقيق آرمان، بي
 و  عقل و  است  غيرمتعالي  كاري اما شداد، و  غالظ  ارجاعات از  سنگين چند
  سنگ جز بيندازيم،  هم دلو صد اگر خشك،  چاه در. كند مي  خشك را  ايمان
  .آيد نمي باال

 نبرد عرصه وارد اگر باهنر، و  بهشتي و  مطهري  امثال علم،  اهل  ميان در
  بسياران  حد در  چيزي ماندند، مي »اي حرفه  فاضل «اگر و شدند نمي  نظري
  مردان از! گرفت؟  موضع و زد باال  آستين چرا) رض(طباطبايي عالمه. بودند
) ملحد  اگزيستانسياليست (سارتر  چون  اي پيچيده متفكر  حتي. بگذريم خدا
  اي اعالميه) 1945 ( انداخت راه را) Lets Temps Modernes(  اش مجله  وقتي
  محض  به شد،  شناخته و  گرفت  دست  به  قلم نويسنده  يك  وقتي«: نوشت و داد
  اش يقه دارند  حق خوانندگان  همه كند،  سكوت  معيني  مسئله مورد در  كه آن
  » !كردي؟  سكوت چرا  كه بگيرند را

  مغلق و  گنگ را  ساده  مطالب لفظي  تصنع با  توان مي  راحتي  به ، آري
  به دفترها از و دفترها  به ها كتاب از را  مضامين و نباشد  فهم عامه تا  ساخت
 خواهد ماجرا  متوجه زود يا دير شما  مخاطب  ولي كرد  كاسه به  كاسه ها كتاب
 كنند  وجاهت  كسب و  زندگي  گذران تا نوشتند و خواندند  كساني  چه  كه شد
 و زنند  عقب را ها تاريكي تا سوختند و كردند  رسالت  اداي  كساني  چه و

 نيز  ملتزم ناقد! بايستند؟ ها بدعت برابر در و برافروزند را  خاموش  هاي ذهن
  عنوان  به  من«: كه  است  اين او  حال  زبان اما كند  تفاضل كنان، نظاره تواند مي
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 خواهد  مشكوك من  انسانيت  وگرنه  دهم  نشان  العمل عكس بايد انسان  يك
  كه  است  طبيعي  بنابراين،. دارم شعور نيز  من و دارند  معني كلمات، زيرا شد

 غير  مطامع اگر و  بگذارم  من اگر شود مي بيدار و شود بيدار  من در  وظيفه  حس
  ».نشوند  مانع متعالي،

 نباشد،  الهي اگر مĤل  اين و ددار  مĤلي و  هويتي فكري،  حتي و  هركالمي
 در جز  كه صحنه، از  غايب و  مسئله بي و درد بي  فاضل. است  شيطاني  حتما
  به) قادر  بلكه (حاضر) محافل  تشويق يا  الزحمه حق (»شخصي  مابازاي«  ازاي

 در  نه و برد مي  نوشتن  رنج اصول،  براي هرگز  نه و  نيست  نوشتن و  فكركردن
  حل نيز را  علمي  تازه مسئله  هيچ بندد، مي تفكر  حراما »حقيقت «از  اعدف  راه

 بوده، تا و كنند مي  حل  كه دردمندند  متفكران را ها مسئله زيرا. كرد نخواهد
 و كنند نمي رت  بل نزنند،  محك را  مستعمين  ذائقه تا كه آنان. است  بوده  چنين
 اما  )2(.اند»انديشه«  عالم  تاجران خد،چر مي  محاسبات مدار بر  چيزشان  همه
  رسته  به و شود مي  تلقي  اوضاع در »آمدي  خالف «آمد،  گفته  چه آن  دانم مي
  .گردد مي  ملحق »عصبيت«

  

  

  »نقد  كتاب «چرا
 هر نقد،  يك  طرفين. قصابي ساتور و  احي جر  چاقوي  ميان  است  تفاوتي

 از بايد اي، ريشه و  راديكال  هم  چه هر انتقاد،. دباشن  تفاوت  اين  ملتفت بايد دو،
  جمع  مشتري »نقد  كتاب«  براي تا  نويسم نمي را  عبارات  اين  من. باشد  اول  نوع
 منظور. دارد) معترض و  موافق ( آماده  پيش از  خوانندگاني »نقد  كتاب«. كنم
 و  ترجمه  كه  هايي ئوريت  گرچه. نيست ما  نقشه در ها آدم  كوبيدن  كه بود  آن

 و افراد  برخي  سياسي  كامال و  غيرعلمي  هاي غرض  محمل احيانا شود، مي  طرح
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  به ما  كه ديد خواهيد. نيست ما  طرح جزء ها آدم با برخورد  ولي هاست، جريان
 را »عليه و  له « داليل آرامش، با. ايم نپرداخته »مخالفان  ادله«  وشتم ضرب
  احتياج ما  مطبوعاتي  محافل  كه  كرديم  احساس. ايم داده) عليه ( رأي و  ايم خوانده

 عبارات،  روي بر آن، در  كه  جايي. دارند نيز  فكري منصفه  هاي هيئت  به
 نيز و  مدلول  روي بر  مداقه  به -   حقوقي  نه -   فلسفي نظر از و بگذارند  بين ذره

  نوعي  باعث كار اين. بپردازند ود،ش مي  عرضه  جامعه  به  چه آن  داليل
 تنها  كه كرد خواهند  احساس همه و شود مي  پردازي نظريه در »مشروطيت«

 شوند مي  زده ها حرف  همه بنابراين،. شوند مي نيز  مطالعه  بلكه كنند نمي  مطالعه
 ،»مشروطيت«  اين و بياورند  تاب نقد برابر در  كه آن  به  مشروط. مشروط اما
  . است  علمي  مباحثه  يك  ونقان

 نيز  تلقي  چنين نبايد و  است  متفاوت تفتيش و  بازجويي با چنين، هم ،»نقد«
 دهند مي نشر  كه هستند  اشخاص را افكار باالخره، حال،  عين در اما. شود  آن از
 سخن،  يك  فهم  براي. شد خواهد نيز »فرد «نقد  متضمن مĤال »فكر «نقد و

 فكر،  به  تعرض نقد،  مقام در اما كرد  تفكيك »قال ما «از را »الق  من «بايد
 جنبه،  اين. شود مي  محسوب نيز »فكر ناشر«  به  تعرض ناقد، قصد  بدون  حتي
 و شود  تشريح بايد  كه  است  كالبدي ،»مطلب «زيرا  است »نقد«  طبيعت  خاص
 جالد را  اح جر نبايد ،كند  نشت خون يا  چركابه  مقداري تشريح،  حين در اگر
. است  آغشته او افكار  نحوه  به كس هر  اعمال  نحوه ، كه اين  مضافا. ناميد
  اختيارات از جدا. بريد  آن  صاحب از را  نظريه  يك  ناف بند  كلي به  توان نمي
 بود خواهد  نظريه خود  تحليل در  مندرج ،»نظريه  صاحب«  تحليل از  بخشي ما،
  كه  خصوص به كرد  منع نظريه،  يك ضمير در غور از را  خواننده  توان نمي و

  ي البد و  قطعي قضاوت،  آن  تكوين شود،  فراهم  قضاوت  يك  مقدمات  وقتي
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 و نيرومند  هاي واژه از  يكي  همواره  كه  است  علت  بدين جمله، از. بود خواهد
  . است  بوده »نقد«  واژه كننده، تحريك
. كنيم  فراهم را  انديشيدن  هاي زمينه »نقد«  باب  گشودن با  مكوشي مي ما
  هاي ال سو  كه  مطمئنيم زيرا  كنيم ايجاد  ال سو و  بنويسيم  كه  است  اين ما كار

  آن  فرهنگ  سطح  تعيين و  باروري در ،كيفا و  كما جامعه،  يك در موجود
 و را »عاطفه«  جاي »لتعق«  كه  جاست اين و  است موثر د،ج  به جامعه،

 و  گويندگان و  نويسندگان و كرد خواهد  تنگ را »تبليغ«  جاي »تعليم«
 مجبور  بلكه  توصيه نوشتار، و گفتار در  دقت  به  ،عمال را  تازه  حرف  عيان مد
 و مند قانون بايد دارد، وجود بحث  عالم در  كه  مداومي  تقريبا  كشاكش. كند مي

  چه آن  پاي صراحت، و  صداقت با گويد، مي  سخني  كس هر و باشد  منضبط
 يا و) تعصب  بدون (كند  دفاع يا. دهد  پاسخ  منتقدين  به و بايستد است،  گفته
  ).تكبر  بدون (بخواهد عذر

 تر كم از و  است  تحسين  قابل و  انساني  شجاعتي خطا،  پذيرش در  شجاعت
  زبان  به زيرا ،»خطاكردم«: بگويد  سليس  عباراتي با  كه شود مي  مشاهده  محققي
  به  كه  است  منوط »انساني  كرامت«  معتنابهي مقدار  به عبارت،  اين  آوردن
  است ها زبان سر بر  اي شايعه  كه  ويژه به. نيست ما  همه كار آن،  آوردن  دست
 بايد  كه  است  كسي هر  خصوصي  مايملك  جمله از »خطا«: گويد مي  كه

 و  نخبگان  ميان در »نقدپذيري  فرهنگ«  كه  نيست  دليل بي  پس!! كرد  پنهانش
 آن  حال پندارند، مي  فحش را نقد. است  ديگري  صنف هر از كمتر فضل،  اهل
  ولي شوند مي  هتك  هتاكان  كه  است  طبيعي  البته. است »خدمت «نقد،  كه

. نيست  شخص با  خصومت نقادي .نيستند »نقد «از  بيش  چيزي  مستحق نقادان،
 ما  آرمان. نيست  صنفي يا  فردي  اغراض با  پراكني نفرت يا »جنجال و هو«



  

  21     چرا؟ / اولگفتار                                                                                                
 

  گوينده تا  است؛ تفكر  ساحت در  جامعه »گفتاري و  شنيداري  دقت «تشديد
 و گويد مي  چه آن  به  نسبت نظري،  مهم  دعوي  يك نويسنده و  حرف  يك
  خويش كار  پي و بپراند  سنگي  كه آن  نه. كند  يتمسئول  احساس نويسد، مي
 نباشد  ملتزم نيز  خويش  هاي كرده و ها گفته  لوازم  ترين فرهنگي  به  حتي و رود
  قدس  پرده در ببيند  مستدل انتقاد و  اعتراض  هدف  كه آن  محض  به را خود و

 گيرد  فاصله ويش،خ نظر از تواند نمي نظر  يك  صاحب ،»قد«  ميزان در. بپيچد
 را  حرفي. كشيد بايد سينه  گنجايش  به  سنف. كند انكار را  آن با خود  نسبت و

 هر  ميزبان» نقد  كتاب«  صورت اين در. داد  تن  آن  به  توان نمي  كه زد نبايد
 وجود  به نقد  كتاب. دارد  گفتن  براي -  كفرآميز  حتي -   حرفي  كه  است  كسي
  مربوطه  مجالت  به شده منتشر  مكتوبات نقد در  متعددي  تمقاال زيرا آمد

 آن  رغم علي و  كرده  عمل »بسته «مجالت،  آن  سردبيران اما شد مي  فرستاده
  مشاركت آن  صاحب با واقع، در و  بوده  رسانده  چاپ  به را نقد مورد  مقاله  كه

  آن  پاسخ انتشار  هب حاضر اما بودند،  شده  مهمي  مضامين  متعرض و  كرده
 از  دفاع و  دبستاني  هاي گويي كلي با  مبارزه. نيست نيز  انفعال »نقد«. نبودند
  نشان!! حد از  بيش شعور  كه  است  اي خواننده ،»ناقد«. است  خوانندگان شعور
 در  كه را  مقاالتي  نويسندگان ،»خوانندگان «نقد،  كتاب در واقع، در. دهد مي

 و كنند مي  دعوت رو در رو  وگوي گفت  به شود، مي  نوشته  اگونگون  نشريات
 نقد  كتاب در  كه را  كساني جا همين. بخوانند بايد  كه نويسندگانند بار،  اين
  به  ايشان  پاسخ و  كرده  همكاري  به  دعوت نيز گرفت خواهند قرار نقد مورد
  .كرد خواهيم  تلقي  آنان  همكاري سند را نقد
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  ؟»دنيا و  دين «اچر
  معلومات  كه  است  آن واقعيت! چرا؟. پرداختخواهيم  دنيا و  دين  به
  براي  كساني و اند شده  مجهول  دوباره محافل،  برخي در اخير،  هاي دهه

. اند كرده نظر صرف حقايق  آن خود از حقايق،  ادراك در  جويي صرفه
  بدين خود،  اغراض  رغم علي قين،مستشر  حتي و ( بوده  اجماع تقريبا  تاكنون
 و  انسان  مسائل بر  محيط و دنياساز  دين اسالم،  كه) بودند  معترف اجماع
  .اوست  استعدادهاي و  كماالت  كليه  به ناظر و او  حوايج  همه بر  مشرف
  متخصص  كه  هايي رسانه و دار جهت  هاي»ترجمه «ساز فرهنگ  دستگاه اما
  گوناگون ابعاد  تفكيك و  كليسايي  ثنويت اند، مردم  هاي ييدانا در  كاري دست
  به) ناميد »انساني  شخصيت«  سازي مثله را  آن بايد  كه (را يكديگر از  انسان

  خورده آسيب  كالم «افزار نرم واقع، در تا اند داده  نسبت نيز  اسالمي  فرهنگ
  جريان  به اسالمي، امعهج در  مصطلح  مذهبي تعابير افزار سخت در را »مسيحي
 نيز و كليسا  اتفاق مورد  كه (دنيا از  دين  تفكيك. كنند تكثير و  انداخته
  ريشه قيصر، و  مسيح  ميان كار  تقسيم و) گرفته قرار دو، هر سكوالر، رويكرد

  برگ و  شاخ  گرچه داشت،) ميانه  قرون  همان در (قدما  كليسايي  كالم در
. است  تكوين  جريان در  بزرگي  سوءتفاهم امروز، اما .داد بعدها را خود

  تحت. زنند مي  دامن  سوءتفاهم  اين  به غافل،  بازواني  لطف  به  آگاه  سرانگشتاني
 اسالم،  جهان در  است  ممكن مهمي  حقايق و عقايد »جديد  كالم«  نام

  .شود  كاري دست
 ظهور »شارع  خداي «رابرب در دين، با  اش اصلي  مشكل  گرچه سكوالريزم،

  مخالفت الواقع، في اما ندارد،  مسئله »خالق  خداي «با الظاهر علي و كند مي
 از  دين  تفكيك در  ويژه به (»شريعت و  شارع «با  سكوالريزم آلود تعصب
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  گيري وضع«  هرگونه. دارد  منحرف »الهيات«  يك در  ريشه) حكومت
  مبادي و  ربوبيات  نوعي از  ملهم  ،دقيقا فقه،  به  نسبت) ايجابي يا  سلبي (»اصولي
  .است  خاصي  كالمي

 ،»دنيوي -   ديني «يا »عرفي - مقدس«  به امور  تقسيم و »دنيا و  دين«  تقابل
 و) پابليك (»عمومي و  دولتي  هاي حوزه « به  انسان  حوايج  تقسيم و
  آن  تفكيك و  تجربي  هاي گزاره  به  حقيقي  دانش  استناد ،»ديني و  خصوصي«
 جزء ،...و »ساز اعتبار  تخيلي جوهر«  مفهوم  تنقيح  عدم و ها ارزش حوزه از

. است  بوده  غرب در »عملي  احكام «با »الهيات«) فصل  بلكه ( وصل  هاي حلقه
  غلبه و  گرفت  صورت) ربوبي  صفات و (»خدا «از  كه  ناقص يا سوء تفسير
 و »حيات«  ديني  تعريف  نفي و بشر  الهي  حقوق و خدا  احكام  نفي  به يافت،

  تنقيح اگر  معتقديم  كه  است  بنابراين و انجاميد ... و »انسانيت «و »مسئوليت«
 نخواهد مسدود سكوالريزم،  راه نگيرد،  صورت »الهيات «در  دقيقي و استوار
 دو، هر آن،  قهيف  نتايج و  سكوالريزم  كالمي ابعاد  به  شماره  اين در. بود

  همان از خطر  رخنه و  كردم  عرض  كه  است  همان حق،  ولي  شده  پرداخته
  .است تصور  قابل  مسلمان  متكلم  ذهنيت  به  مسيحي خورده آسيب  كالم منفذ

  كه  اي طلبه  عنوان  به (خود  نگراني  وجه  كه  بينم مي  مناسب جا اين در
 را  همفكران و  دوستان از  بسياري  نگراني و) است  هفق و  كالم او  اصلي  اشتغال
  اثبات  كه  كنم مي  شروع  اي نقطه از را  توضيح  اين. دهم  توضيح  خصوص دراين

: ماست  مسلماني  مفروضات از اما طلبد مي ديگر  فرصتي و  شأن آن  تبيين و
 و  حيانيو  هياتال از  مرادم.  است »بشرساخته  الهيات «مسيحي،  چندپاره  كالم

 را خود  كه گونه آن »خداوند «است؛  »خداوند «توصيف نشده، تحريف
  بشري  تصويري ،»بشرساخته  الهيات«. است  كرده  توصيف و  تعريف
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 و  غيرمنسجم  مكاشفات و  فلسفي  مكاتب  هاي آموزه و  خرافه از  مخلوطي(
  شبه و كليسا نهاد  تماعياج  مالحظات  انواع و  شخصي اعتبار كم يا اعتبار بي
  يندوم ، اينك. است »خداوند«  درباره ...) و  يونان و بودا و يهود از  ثوراتيما

. شويم مي  مواجه  نزديك از مسيحي،  كالم با مسلمانان ما  كه  است  نوبتي
  به و مستقيما كريم،  قرآن  كه بود  اسالم صدر  نخست  هاي دهه در بار، نخستين

 و  پرستان بت  مشركانه  الهيات و  صابئي و  يهودي و  مسيحي  المك صراحت،
 پيامبر  كالمي  گيري موضع. فرمود  تخطئه را  پرستان تمثال و  پرستان توتم
 از  قفر و  اديان ساير  تصويرسازي  به  اعتراض  نوعي  دقيقا ،)ص(اكرم

 »آخرت - دنيا« و »معني -   ماده «و »ملكوت -  ملك«  رابطه نحوه و »خداوند«
  دوراني در و) ص(پيامبراكرم از  پس. جامعيت و  خاتميت  عاي اد  عالوه به بود،
  سكوت و تبعيد و زنجير در) اسالمي  اصيل  الهيات  مفسران( معصوم  عترت  كه

  مجوسي و  يهودي و ( يوناني و  مسيحي  الهيات ترجمه بردند، مي سر  به  تحميلي
  . قرارداد خود ثيرتا حوزه در را) اسالمي  نه ( عباسي و  ويام عقايد  اصول ...) و

 و  التقاط ايجاد  باعث مواردي، در قرآن،  صاحبان و  معصومين از  دوري
 ثيرتا  تحت  كالمي  هايي مدرسه و شد  مسلمان  متكلمين  برخي  ميان  خرافه

  مسئله  كه شد »مسئله«  چيزهايي. آمد وجود به  غيراسالمي  الهياتي  رويكردهاي
  تزريق مسلمين  كالمي  هاي حوزه  به  كه بود  ديگران  مسئله. نبود  مسلمانان

  بيت اهل ( قرآني  الهيات  حقيقي  معلمان بدهكار ها گوش  چون و شد مي
 نيز و ها مسئله  صورت  تدريج به نبود،) »اكبر ثقل « همنشينان و )ص(پيامبر
  ظاهري با ...) و رورش اختيار، و جبر  باب در (اه آن  به  غيراسالمي  هايي پاسخ

 و  اختالفات منشا و  گشت مي  مسلمان  محافل  زبان و  ذهن وارد اسالمي،
 يكّل  به  كه مسيحي، متأخر  كالم  هاي آموزه ديگر، بار  اينك. شد مي  انحرافات
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  داده  ماهيت تغيير... و  پوزيتيويست و  اگزيستانس  فالسفه  ضربات زير در
 را  هايي مسئله و شود مي  ترجمه  سرعت  به جديدي،  ماهيت و  هيئت با است،
 »تلفيقي  هاي پاسخ«  همراه  به اند، شده »مسئله «غرب، در اخير،  هاي سده در  كه
  اسالمي  محافل »كالمي  گفتمان «وارد) بشري  مكاتب با  مسيحيت از  تلفيقي(
  كالم «با  تماس در ما جديد و  ي جد  جربهت  نخستين  اين. كنند مي شيعي و

 ،»ماخر «،»هگل «،»هيوم «،»كانت « عميق  ثيراتتا از  پس (»مسيحي جديد
  .است ....) و »بولتمان«

 مشخصي،  كامال ابعاد با ما  ذهن در هنوز  كه  ماست برابر در  وسيعي تصوير
 از  درستي تصور  بدون و مهابا بي و  آشاميم مي  آن از  داريم  ولي  نگرفته  شكل
 امروزه، »مسيحي  كالم«  كه آن  حال. ايم زده  گرداب  به بحث،  مخرج و  مدخل
 بر  خرافاتي و  برداشته  بيشتري  هاي زخم نيز، بود  اسالم صدر در  چه آن از  حتي

 در حجيم  كالبدي  قالب در  ضعيف  روحي. است  شده  افزوده  پيشين  خرافات
 اما. كند مي  حمل را  ناچيزي  ديني  مضمون  كه  منظم  اي اكلهش. ماست برابر
  حتي نباشد كار در سوي،  اين در  منسجمي  ذهنيت و  قوي  هاضمه  وقتي

 و  انجاميده  بيشتري  ابهام و  تاريكي  به ذهن،  افق  گسترش  جاي  به  هم »ترجمه«
 اگر اند، اميدواري  مايه  كه  ،نوخاسته  طالب. آورد مي  فراهم را  التقاط  هاي زمينه
 و  قرآني  نصوص  براساس (خود  كالمي عقايد  تنقيح از  پيش و باشند  عجول
 خواهند  نگراني  مايه زنند،  تكيه »آموزگاري «و» تحليل«  كرسي بر) روايي
 نبايد ما. كند مي  عقيم را »علم «مرد زودرس،  شهرت  كه  ويژه به. شد

  كالم  اندازه  همان  به  كه (را »مسيحي  منفعل و جديد  مكال «از  كاريكاتوري
 اسالم  كالمي  مباحثات در) است  غيرديني آن، از  بيش  بلكه قدمايي و  كليسايي
) مسيحي و  اسالمي ( كالمي  سازمان دو  اين در چيزها  بسياري. كنيم  بازسازي
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  مشترك  نام و  است  بوده  متناقض  بلكه  متفاوت يكديگر با ابتدا،  همان از
  . كند  اغفال را  كسي نبايد »ديني«

  به متافيزيكال،  مفاهيم وسطي،  قرون در و ابتدا  همان از مسيحي،  كالم در
  كه »ديني  انسان «نمونه و  داشت قرار  ماترياليستي  تفسيرهاي  معرض در  شدت

 آورد، وجود به) افيخر و  الحادي  مكاتب با كليسا  تباني و ( آقايان  ابداعات
! داريم؟  اسالم  جهان در  آن تكرار بر  داعي  چه  اينك. ماست  چشم  پيش  اكنون
  اسالم  جهان  كالمي  راثت و  الهياتي  ثوراتما  به تحقير و  سردي با نبايد

 را  تقابل اما  است  منطقي مذاكره،. است  مقابل  اردوي مقابل،  اردوي. نگريست
  به  راجع  كريم  قرآن  كه شداد و  غالظ  هاي حساسيت  همه  اين. برد ياد از نبايد
  عملي و  نظري  روشن  هاي مرزبندي  همه  آن دهد، مي  نشان  مشركين و كفار
 در  سكوت و  بدعت مسئله  باب در  حساسيت  همه  اين كافر، و  من مو  ميان
  عن  الكِلم  يحرَفونَ (خود  الهي  مواضع از »كالم « تحريف و  گزاران بدعت برابر

  باَيديهم  الكِتاب  يكُتبون (خداوند  به  بشري  هاي آموزه  انتساب و )3()مواِضعه
قُولونَ  ُثممتكلم  كه  است  آن  براي  همه و  همه ...و )4()عِنداهللاِ  مِن هذا  ي  

 بايد. نكند  مصانعه و  مسامحه و بداند  اسالمي  ناب عقايد  مرزبان را خود اسالمي،
  .بود  ي جد و  دقيق

  منصوصات و »نقل «از  كه  حالي در عقل، با  مسيحي  كالم  بدوي مخالفت
 عقايد  اصول  نه ( مساريس  يك  به  اينك بود،  محروم نيز  كافي و  وثوق مورد
  شناسي جامعه در  كه  اي نظريه و  مدرسه هر زيرا  است  انجاميده) ديني  منقح

  اثري آمده، پديد ليبراليزم، تا  كمونيزم از... و  شناسي معرفت روانشناسي، ين،د
  .است  يافته  آن در  سهمي نحله، هر و  است  گذارده  آن بر
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  كه  مفاهيمي  بيان در و )Discriptive( تبييني بعد در مسيحي، جديد  كالم
 گيرند، مي قرار ها آن  تصوري  مبادي و  كالمي  قضاياي  محمول يا  موضوع
 از  كه )Positive(  اثباتي عدب در  چنين هم. است  بشري  مكاتب ثيرتا  تحت

  معلوم  نه) Apologetic  (سلبي بعد در نيز و گويد مي  ديني عقايد و  تصديقات
  روشن  نه و آورد مي كجا از را خود عقايد  اصول در »تامه  كان «مفاد  كه  است
  كدام از و دهد مي  توضيح چيز  چه در را »مسئله «و »شبهه « تفاوت  كه  است

  !گويد مي  سخن كالمي  عهمداف  كدام از و  دين  بنيادهاي
 )5(اريگن آثار در مسيحي،  جهان در »تئولوژي « اصطالح  كه  روزگاري از
  جاي كليسا آباء  زبان در و  رفت كار به »مسيحي  خداي  معرفت « باب در

 و  ميتولوژي از الظاهر علي  گرچه گرفت، را »تئولوژي « افالطوني  اصطالح
  متكلمان الواقع، في  كه كرد  بررسي بايد اما گرفت،  فاصله  اساطيري  الهيات
  يوناني  الهيات  سانس مو  اصطالح به  دكترين از اند توانسته مقدار  چه مسيحي

  فاصله) اند رودهس  خدايان  باب در  كه هسيود و هومر  چون  كهن  شاعراني(
  !درغلتيدند؟  پردازي خرافه و  التقاط  چاله و  چاه در مقدار  چه و! بگيرند؟
 يونان  به  التين  كالسيك آثار ترجمه  كه  دانيم مي  همه زيرا  پرسم مي را  اين

 در بسيار  هاي ناخالصي آغاز،  همان از يهودي،  اساطيري  هاي آموزه  انتقال و
  جهان در  ديني درون  كالمي  منازعات  نوع. آورد وجود  به  مسيحي عقايد

  نصوص  نه زيرا نبود »گرايي نص «و »گرايي عقل « دعواي دقيقا مسيحيت،
 و  منقح  عقالنيت  نه و بود كليسا آباء  دست در  كافي قدر به  واضح و  اصيل
  داشت وجود... و  يوناني آلود شرك  مفروضات از  مهذب و  ايدئولوژيك  فوق
  و Rationalism  تقابل. بپردازد  مسيحي  ثوراتما نقد  به  كه

Revelationism  ماجرا از غيرمستند تفسير  يك و  صوري  گذاري نام  يك 
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 ، م 834 در) Fest of Orthodoxy( ارتدوكسي  جشن  كه  است  اين. است
  پرستي بت  به  بازگشت جز  چيزي است،  مسيحي  اصول  پاسداشت  اوج  كه

 كليسا،  يوناني  شرق  سنت و شود  تلقي نبايد  شكني شمائل  به  اعتراض و  رسمي
  مسيح  الوهيت و اهللا  كلمه تجسد از  دفاع  صرف تماما ، ميالدي چهار  قرن از

  جاي به) الهيات از  زدايي عقالنيت (پاالما  مكتب  به  مربوط  مناقشات و  شده
  .انجامد مي آميز شرك  يزمفوندامنتال  به دين، احياي

 مدرسي،  حكمت در نيز عقالنيت  نوعي  استعمال در  آگوستيني ضابطه
  روشني  مĤل اما آمد شمار به  الهيات  اين  نسبي  تنقيح  جهت در  تالشي  گرچه
 آمد وجود به  لوتري  جزميت ارتدوكسي،  گرايي جزم  مقابل  قطب در. نداشت

  هاي بدعت  برخي بر و شد  نزديك  مسيحيت  قيقتح  به  جهاتي از  گرچه  كه
  نامنقح  عزيمت  نقطه از  چون اما آمد  فايق  كاتوليكي و  ارتدوكسي آميز شرك
  تسريع را »مسيحيت  سكوالريزاسيون «و انجاميد  ديگري  خطاهاي  به شد، آغاز
  باستاني  زبان و )6(او »نو  راه «و  كاميا  ويليام ثيرتا  تحت لوتر  شخص. كرد

  قيام  فلسفي  مفاهيم نيز و  كاتوليك  مدرسي  حكمت برابر در يوناني،  اومانيزم
  كتاب با »نجات « ارتباط و »لطف  بشارت «و  ناب  ايمان  مفهوم  به و كرد

!! كالمي وپاگير دست  ضوابط  بدون  شخصي  عرفان  نوعي  به و  پرداخت  مقدس
  مابعدالطبيعه ،17  قرن آغاز در و او از  پس تري،لو  سنت  حتي اما داد،  ارجاع

  .كرد  پروتستان  الهيات وارد  دوباره را  ارسطويي
 بر  كاتوليك  مدرسي  حكمت  شبيه شديدي،  ارتدوكسي  خصلت  عاقبت

  محصول ،»عقل «با وگريز جنگ  اين. شد  غالب نيز »پروتستاني  ربوبيات«
 ،18  قرن در اگر و بود  خرافات با »وحي « اختالط و مكرر  هاي گزاري بدعت

 راند  عقب شخصي، آزاد  تجربه هحوز  به را  الهيات» ) Pietism( تورع  آيين«
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  بدعتي مابعدالطبيعي،  ايمان در و خواند »جزمي  اصول «را  نظري  الهيات و
  .بود  مسيحي  كالم  بزرگ  بست بن  به  اعتراف واقع، در ديد، مضمر را  بزرگ
  ثيراتيتا  الهيات در آميز شرك  راسيوناليزم  سويي از  ،كه 19  قرن در
 مفاد فاقد را  دين اساسا نيز  پوزيتيويزم ديگر،  سوي از و گذارد سنگين

 جديد  كالم در »معرفت و  عقل «از فرار  حس دانست، »بخش معرفت«
  يكردهايرو از  بسياري... و فوئرباخ شلينگ، فيشته، هگل،. شد  تقويت  مسيحي
  اين. ورزيدند  مشاركت  مسيحي عقايد تغيير در نيز  متقارب يا  متعارض
  ديدگاههاي نوزده،  قرن  نيمه از. بود  مشركانه  برخي و  صحيح  برخي تغييرات

 »اخالق «از  حتي و »مابعدالطبيعه «از را  الهيات »ماخر شالير  فردريش«
 امروز، تا و كرد متمركز خدا با  ارتباط  شخصي  احساس در صرفا و  تفكيك
 »راديكاليزم «و  ماخر »رمانتيسيزم « ميان  نوسان در  پروتستاني  الهيات همواره،
  . برد مي سر به بارث،  كارل
  اين داد،  توجه  بدان را  اسالمي  كالم  حوزه در  جوان  محققان بايد  چه آن
 اي فرقه فرا  الهيات « عنوان  تحت  مسيحي  جهان در  مĤال  چه آن  كه  است
)Meta Confessional( «فوندامنتاليست  الهيات  عليه  قيام  نام  به شده،  مطرح  
  هاي فرقه از  قدمايي  الهيات  كليه  غربال  به واقع، در ،)دگماتيك  بنيادگرايي(

 را  سمبليك و ثمر بي  هاي گويي كلي مصالحه،  نوعي با تا  پرداخته  مختلف
  ،كه)7(كليسايي  تعاليم ديگر،  عبارت  به. كند  مسيحي عقايد و  كالم  جايگزين

 بنشيند، )8(او  فلسفي مابعدالطبيعة و  ارسطويي  اوالي  حكمت  جاي  به بود قرار
  دفاع  براي و) Natural Theology(  بشري و  طبيعي  الهيات  هجوم برابر در
  الهيات «از ابتدا... و  رباني عشاي و  تصليب تجسد، تثليث،  چون  خرافاتي از

 و  پوزيتيويزم فشار برابر در  سپس و  گفت )Super Natural (»عقل ماوراي
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 و  الهيات  بل و كشيد خود  الهيات  اصطالح به  اصلي  عيات مد از  دست... 
 و  ضدارزشي تفسير با  هم آن( )Dogma ( عنوان  به را خود  ديني عقايد  اصول

  الهيات  كه  نحوي  به گذارد، كنار) »كانت مابعد «در  عبارت  اين  غيرعقالني
 و نمود پذير آسيب و  متزلزل  شدت  به نيز را  مسيحيان) پراكتيكال ( عملي
!! جديد  كالم در  كه رسيد  جايي  به كار. شد  قيچي  كلي به دنيا و  دين رابطه
 در  كه دارد وامي را جديد  متكلم تاريخي،  عيساي  به  قول  معضالت  اساسا

  براي و نشود  معطل اين، از  بيش!) واقعي  عيساي بخوانيد ( اساطيري  عيساي
 زيرا!! كند رها ها سنت و  تاريخي  جزميت از را او عيسي،  كردن  امروزي
 به!! گفت  سخن او با خدا  كه عيسا  آن. است  ويليتا  عيساي عصري،  عيساي
 قدسي،  فرهنگ و  است  مقدس  معماي  يك وا. دارد  تعلق  خودش روزگار
  فكري  جهان  به  وحياني  هاي آموزه  پس.  است  باستاني  فرهنگ از  يادگاري
 يهود  اساطيري  رستاخيزشناسي  توالي جزء مسيحي،  مبادي و دارند  تعلق  منسوخ

  گري غنوصي  مكتب  چون هم  مĤب يوناني  جهان  تراوشات يا و
)Gnosticism (در  دقيقا و- جا اين در  كه هستيد  متوجه. شد خواهد  شمرده 

 فوايد  دنبال  به تنها پس،  اين از و  است  منتفي ديگر »وكالم  الهيات« - جا اين
 از  نه اصطالح، به و  رفت بايد  دين  اخالقي و  سياسي فرهنگي، رواني، اجتماعي،

 آثار( »دين وجود «از  بلكه) است  ال سو زير  كلي به  كه( »دين  ماهيت«
  .گفت  سخن  توان مي  آبجكتيويتي عنصر  يك  عنوان به) دينداري خارجي
  است »كالمي«. است »كالم « نفي  همان تعبير،  اين با »جديد  كالم « سپ

 جايي به غرب، در »جديد  كالم «امروز،. نويسند مي  دينداران  براي  دينان بي  كه
  هاي داللت از  كه بدان  مشروط. پذيرد مي  مشروط را »اخد « واژه  حتي  كه  رسيده
 كنند مي  تصريح و. شود  پيراسته!! اش سنتي  مابعدالطبيعي  هاي مدلول و  ي غيرماد
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  هاي ارزش از  خيالي  وحدت  يك  صورت به تواند مي حداكثر و تنها خدا  كه
  عاليق  تحريك  باعث  كم دست تا شود  ادراك آل، ايده  انسانيت  سمبل و  آرماني
  ربوبيت  نه ديگر »خدا « براي  پيشنهادي  كاركردهاي. شود) متدين  عوام ( مردم

  هاي رسانه پرورش، و  آموزش كاركرد  حد در  چيزي  بلكه تشريع، و  الوهيت و
 توحيدي، عقايد با  مسيحي  كالم فاصله. بود خواهد... و مخدر مواد و  ارتباطي
 غرب در امروز  چه آن  ميان  منطقي  ارتباط  توان مي  سختي  به  كه  است  شده  چنان

 فهمد، مي  نبوت و معاد و توحيد از موحد،  يك  چه آن با خوانند مي »الهيات«
  يك حداكثر،!!) باشيم  قايل  تاريخي  عيساي  به اگر  تازه ( عيسوي  وحي. يافت
  اين اما  است  كرده  تعابيري ،خود تجربه از او. اوست خود  براي  شخصي  تجربه
  تجربيات از  مانع  وگرنه كند پيدا  سنتي و  تاريخي  حجيت نبايد تعابير، و تفاسير
  فرمين آلفرد متجدد،  كشيش. شود مي!! »آزاد  انسان « يك  عنوان به »من « باطني
  ).L'evangile et L'eglise(  نام  به دارد  كتابي 9 لويزي

 و  نامشروط  آموزه  يك  اساسا »وحي « كه  است معتقد  وي كتاب،  آن در
  يك  بلكه  نيست )Stedfast(استوار و  واضح و  ثابت  حقيقتي در  شده خالصه
 جوهر  نوعي مثابه به ( نامتعين و  سرمدي  حقيقت  يك است،  زنده  عالقه

 از  يتعبير اي، دوره هر در  كس هر  كه  هاست آسمان و  افالك در) افالطوني
 تعبير  نحوه و ما  فهم  شيوه يابد، مي  تكامل و  تحول  چه آن و كند مي  حقيقت  اين
  ثابت  نه و  مهم  نه صفاتش، و  نامش  كه ( است  حقيقت  آن از  بشري  تبيين و

  هاي فهم و متغير  تعبيرهاي دچار  همواره  كه ( ثابت  حقيقت  اين اما.) است
 او است؟  ثابت واقعا و  است  حقيقت  راستي هب خود، آيا) ماست  عصري
  :گويد مي) باشد  الهيات محور بايد قاعدتا  كه ( كذايي  ثابت  حقيقت  اين  درباره
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  بگوييم  توانيم نمي و شود نمي  اذهان وارد آماده، و حاضر حقيقت«
  ساخته حالدر »حقيقت«.است  وثابت  كامل خود، خودبه ،»حقيقت«  كه

 و  ناقص  ينمادهاي  صرفاً حقايق، زيرا  سازيم مي را  ماآنو است  شدن
  )10( ».مايند  شخصي  هاي تجربه  محصول

  نوشته »هارناك «نقد در را  سخنان  اين مدرن،  متكلم  اين  كه  است  جالب
 و  اصلي  محتواي اصطالح، به )11(»ها افزوده « حذف با بود  خواسته  كه  است
 و دارد  نگاه) است »اخالق « وي  قول به  كه (را  يحيتمس گوهر و  دين  ثابت

 ديگر،  عبارت به!! كند  دفاع  سنتي و غيرپويا و ايستا  حقيقت  يك از  بنابراين
  ساخته  حال در  حقيقت و  ثابت غير  خداي  به حداكثر، )12(مسيحي،  رئاليزم
  البرتوني گفته به و دهد مي  تن  مبهم و  ذوقي و  شخصي و  نسبي  كامال و  شدن
  كشف را  آن و رسيد  بدان  بتوان مل،تا با تا  نيست  االمري نفس حقيقت،«: يره
 ديگر،  عبارت به» .شود  حاصل بايد  زندگي در  كه  است  دروني  امري. كرد

 و  كانت  شناسي معرفت ثيرتا  كه  كيست و. يافتني  نه  است  ساختني حقيقت
  . درنيابد!! مكاشفات نوع  اين در را  پوزيتيويزم نيز و  هيوم

  منين مو ي، حد دو  برهان  يك با) روي لي ادوارد ( ديگري  مدرنيست  ممتكّل
 با را  مطلق  حقيقت ديني عقيده اگر«: كه دهد مي قرار  راهي دو  اين سر بر را

 آن در -  نباشد  محال  كه  فرض به - كند  روايت كمال، و  تمام  اصطالحات
 نسبي، و  ناقص  اصطالحات با اگر و  نيستيم  آن  درك  به قادر ما  صورت
 دو تنها. باشد آور الزام مطلق، طور به تواند نمي  صورت اين در كند،  روايت
  فرمان و  عملي  دگم  يك ،دوم و  سلبي  معني ، يكي. است  مقبول دين از  تلقي

  اين  محصول بنابراين، )13 (.»نظري  توجيه  بدون  عملي  سلوك  براي  مقدس
  كه-  را »شده  عقلي  الهيات «بايد و بايد ها مدرنيست  ادعايي الخلو مانعه قضيه
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  حساب .)(Dogmaet Critiqueبگذارند كنار - !!ايستاست و  انتزاعي
 ها پروتستان  تكليف باشد،  اين  كه  رومي  كليساهاي و  كاتوليك  هاي مدرنيست

 بنيادگرايي  عليه  اي اتحاديه پروتستان، متجدد  هاي كشيش. است  معلوم
 Fundamentalism)( نام به دادند  تشكيل  )maden Churchmen's union( .

 از  شخصي  گزارشي صرفا مقدس  كتاب  كه  است  شده معتقد اتحاديه  ناي
  تكامل  به رو  امروزه، تجربه  اين و  است  شخصي  خدايي از  شخصي  اي تجربه
  حقيقت  يك و  بشري  عام  رستگاري  يك از  گزارشي  ،مطلقا »وحي «و  است
 )One-For-all( همه  جاي به نفر يك «و »هميشه  براي بار يك «الوهي،  قطعي
  تحت  ،شديدا رويكرد  اين )14(».ندارد »حجيت «ديگر،  عبارت به.  نيست

 در!! سودمند و  ميجز غير و  نسبي عملي،  شرح از ،»يديوي « پراگماتيزم ثيرتا
 خود  كتاب در سانتايانا  چنانچه. گويد مي  سخن شخصي،  كامال  اي تجربه
  تجددطلبي و  مدرنيزم. است  خودكشي  به  دين  دعوت تلقي  اين«: نويسد مي

  همه درواقع،  كه آن  حال كند مي  تصديق را  دين  مدعيات  همة ،ظاهرا ديني،
  است »پندار «دين مفاد  همه  كه كند مي  تصديق زيرا كند مي  تكذيب را ها آن
 و  پراگماتيزم تنها)15( ».شود  واقع مفيد تواند مي »پندارها « اين  ولي

 خورد خود  فكّين  الي را »ديني  معرفت «مفاد  كه نيستند انسترومنتاليزم،
  حقيقت  سراغ به  باليايي  چنين ،»جديد  كالم « ساحات  كليه در. اند كرده

  ماركس پارسونز، دوركيم،  چه آن دين،  شناسي جامعه در. است  آمده »وحي«
  انجيل « تئوري. (انداخت  تالطم مسيحي  كالم در گفتند،... و وبر  ماكس و

  فداي امت،  نجات كفاره،  باب در-  Social Gospel - آمريكا در »اجتماعي
  .)گويد مي  سخن  اجتماعي  منافع از  فقط و دقيقا... و عيسي،
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  تجربه  انواع « كتاب در جيمز،  ويليام  كه  روزي از نيز،  دين  روانشناسي در
  به را  دين ً عمال) The Varieties of Religions Experience (»ديني

 و »دي -   اس -   ال « كه امروز، تا كرد  معطوف  روانشناسي در  پراگماتيزم
  ديني  باطني  تجربيات و  نيعرفا  مكاشفات  ي جد  رقيب قوي،  مسكرات

 نظريات  كه  ست اآن واقعيت. است  شده  پيموده  مهم  راهي  ظاهرا ،!!اند شده
 يا  خواسته هركدام،... و جيمز و فرويد يونگ، برگسون، شناختي انسان

 »اخالق « به  حتي و آوردند وارد  مهمي  تغييرات مسيحي،  كالم در ناخواسته،
  روزي از. است  انجاميده  ي ماد كامال  غاياتي  به ديگر جديد،  كالم رسيم، مي  كه
 قرمز  قلم »واقعيت «از  مابعدالطبيعي تفسير  روي بر ،»كانت  ايمانوئل « كه

 و  دانست  ممتنع را  نظريه  يك  عملي و  اخالقي  نتايج  به  وصول و كشيد
 را  االهي و  كميح  هاي گزاره و نظري  حكمت از  مستغني را  عملي  حكمت

 از  پس  ديني  كالم و  بست را »االهيات « باب  واقع در ناميد، »الطرفين جدلي«
 ديگر نيز  اخالق. است  دقيق و  حقيقي ازاءه ب ما فاقد  عبارتي ديگر ،»كانت«

 ،»عقالنيت  منهاي «و »وحي  منهاي «و »آخرت  منهاي « اخالق. ندارد  فلسفه
 مثابه به ما نئوكانتي، و  كانتي  اخالق در زيرا. تاس  وجه بي »آتوريتي « يك
 اند درست  مابعدالطبيعه  مفاهيم  گويي  چه چنان  كنيم مي  عمل »اخالقي  فاعل«
  هاي پايه همه و  نيست  اثبات  قابل اصال و محرز ها آن  درستي  كه آن  حال(

  عقل نقــد«  هك اند شده  مدعـي  اي عده.) مشكوكند اخالق،  استداللي و  نظري
ت  عملي   به او  كه را  اي ضربه )Critique of Practical Reason( »كاـن

 )Critique of Pure Reason( »نظري  عقل نقد«كتاب  در  نظري  حكمت
  امروزه و  نيست  چنين  كه  ست اآن حق اما  است  كرده  جبران آورده، وارد

 نگرند مي  دلغيرمست و  الهويه جهولم  اخالق  يك منظر از »دين « به ها نوكانتي
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 در  عيني فوايد  به  معطوف و  يافته  پوزيتيويستي وجهه  اتفاقا هم  اخالق  اين و
  به  قول و ( دانش از  ارزش  تفكيك  كه  است  اين. است  شده  شخصي  اخالق
  سد و) »وحياني  معرفت « حجيت  عدم  به  قول و »مابعدالطبيعي  دانش « امتناع
 زيرا انجامد مي  پراگماتيزم از  تري پيچيده  نوع  به  مĤال نظري،  حكمت  باب

  هم را) مابعدالطبيعه و  حقيقت ( نظري  حكمت  جاي تواند نمي  اخالقي  تحكم
  .بگيرد

  االهيات و  نظري  حكمت بر را  راه  وقتي  كه  ست اآن ديگر  واقعيت
 »پوزيتيويزم «و بوخنر »ناتوراليزم « شابهم  چيزهايي را  آن  خالي  جاي بربنديم،
  هاي جزم «،»مابعدالطبيعه در  شكاكيت «زيرا. كند مي پر  اسپنسري

 !!شود مي متجدد و جديد  اينگونه ديني،  كالم و آورد مي  پي در را »ماترياليستي
 از و ندارند اعتقاد  چيزي  به ديگر  كه  است  كساني  كالم جديد،  كالم بنابراين،

 در  كه  تفاوت  اين با اند كرده  نشيني عقب االهيات، از و  ديني عقايد  اصلي  ماده
 بود  خرافات و  بدعت  به  آغشته نيز آغاز از »سنتي  االهيات «مسيحيت،  جهان
 و »وحياني «نخورده دست و  اصيل  متن  به مستند اسالمي، عقايد  اصول اما

  .است  آن از )ع(عصمت  تبي اهل و) ص(اكرم نبي  مستقيم تفسير
 بار. است  مسيحي  كالم با ما  ي جد  ملتقاي  يندوم دوران،  اين و  اينك
  قرائت وسطي،  قرون  كليسايي  تصرفات و  دخل از  پس را  كالم  اين ما نخست،
  پوزيتيويست و  اگزيستانس  فالسفه  تصرفات و  دخل از  پس  اينك و  ايم كرده

  كليساهاي  توسط  ميانه  قرون در  كه  است  كالمي ماست،  چشم  پيش  چه آن... و
  موضوع غيرديني،  مكاتب  توسط اخير،  سده چهار در  آن از  پس و  گوناگون
 در  گاه و »مسيحي  حقيقت « به  قرب  جهت در  گاه ( اساسي  نظرهاي تجديد
  طالب  ويژه به ( اسالمي  كالم  حوزه  محققان. است  گرفته قرار) آن  خالف
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 شاءاهللا ان و شوند مي محشور  غربي  متون با  كه  نوخاسته  فضالي و  جوان
  كه باشند  مراقب) كنند ايفا بايد  اسالمي  كالم  باروري در  تري مهم  هاي سهم
  المعارف ةداير دو  يكي از  مقاله چند )رفرنس  بدون يا  رفرنس با(  ترجمه  توان نمي
. ناميد »اسالمي جديد  كالم «را... و »الياده ميرچا «و »دواردزا  پل « چون دين،
 عقايد  اصول در مسيحي،  كالم  مشابه  هايي روزنه  دنبال به و شد  زده هيجان نبايد

  هاي نسبيت و ها شكاكيت  موج بر سوار و  گشت  روايي و  قرآني
  ميان به!! دجدي و  سنتي  قرائت از و  قرائات تعدد از  سخن اپيستمولوژيك،

 در  قضاوت  حق و  بست را  داوري  راه عمال ها،»بازي قرائت « اين با و آورد
 از را  باطل از  حق  تشخيص و »نظريه « يك  بودن »ديني غير «يا »ديني « باب

  مباني در نظر تجديد  معناي به نبايد »جديد  كالم«. كرد  سلب مسلمان  متكلم
 بيانجامد،  نبوت  تكذيب  به  كه» وحي «از  قرائت  نآ. شود  گرفته اسالمي عقايد
  آن از  قرائتي ديگر ،...و شود منجر  آخرت  ويلتا  به  كه »معاد «از  قرائت  آن
  است  طبيعي. است »حقيقت « آن  تحريف يا  تكذيب  بلكه  نيست »حقيقت«
 اما كرد  دفاع نبايد و  توان نمي ،»عندي  نم « االهيات و  غلط عقايد از  كه

 خرافات، همه زيرا  است  مضر پراكني، خرافه  اندازه  همان  به نيز  گري التقاط
  .بود خواهند جديد  خرافات ها، بدعت و اند بوده  بدعت روزي،

 عقايد  اثبات  متكفل را »كالم « كه  ايجي، عضدالدين  قاضي از  اسالم  جهان
  ايماني عقايد را  آن  كه خلدون، ابن تا ،)المواقف ( دانسته  شبهات  دفع و  ديني

 و)16( ،)گزاران بدعت  رد و  عقلي ادله با  ديني عقايد بر  احتجاج ( خوانده
 موجود (»اسالم  تعريف در  هستي «را »كالم « موضوع  كه ، الي غز و  تفتازاني

 را  كالم  كه  الهيجي، و )17(اند، خوانده) االسالم نهج  علي موجود هو بما
  اي ملكه را  آن  كه ، فارابي و )18(خوانده،  ديني عقايد  اثبات بر  نظري  تصناع
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 را  آن غير و  كرده  بيان را ها آن شريعت  واضع  كه  افعالي و آرا  ياري  براي
 همه، و  همه...) و  البحرين  قاموس ( اسالمي  متكلمان ساير و )19(كند، مي  ابطال
 امروز. بودند  قايل عقيدتي  روشن  رزهايم و  واضح  معارف اسالم  براي
. آلود را  وضوح  اين و برچيد را مرزها  اين »كالم تجديد « نام به  توان نمي

. اند داشته را  دغدغه  اين اسالم، درصدر  مسيحي  كالم ترجمه در  حتي مسلمين،
 و) ع(قربا  حضرت  كه  قيدقاي). نبودند خطا  اين از  تأمين  به قادر  گاه  اگرچه(

  متكلمان با خود  كالمي  مناظرات در )ع(رضا  حضرت  ويژه به و )ع(صادق
 را  مخاطب  حتي  گاه و )20(دادند  نشان ... و) كاتوليك -   جاثوليق ( مسيحي

  حساسيت  اين از خبر همه، دادند، مي  ارجاع او خود  كالمي تر اصيل  ثوراتما  به
 و شد مي  ترجمه مالحظات،  اين با ،غربي  تئولوژي وقت، آن در. دهد مي

 يا) اثولوجيا (»ربوبي  مباحث « قبيل از آوردند،  آن  براي  كه  معادالتي
 »هوت الال  علم «و) اتولوجيا (»العلل معرفه «يا و) ابولوجيا (»ديني  دفاعيات«
 ها آن سر بر اصرار و  ديني عقايد  مرزهاي  تعيين از خبر  نحوي به همگي،... و
 است،  نگراني مايه  اينك  چه آن اما .داد مي  انفعال و  ريختگي  درهم با  بارزهم و

 با و نباشد  متوا  كافي  مالتتا و  مالحظات با ها، ترجمه امروز  كه  ست اآن
  .گيرد  صورت  زدگي شتاب

  ،يعني)21( )1798 (مصر  به  ناپلئون حمله را  اسالمي جديد  كالم مبدا  وقتي
 خوانند؛ مي  آتشين،  سالح و  چاپ  صنعت  كمك با  غربي  فرهنگ  انهقاهر تنفيذ
  .!!چيست »جديد  كالم «از  برخي مراد  كه  است  معلوم
 و  الرحمان فضل و  آركون تا  شميل و  اق عبدالرز و  هندي  سراحمدخان از
  اشعري  كالم بستر در عمدتا و  سنت  اهل  جهان در... و زيد ابوحامد نصر
 كردند تمهيد سنت،  اهل  كالم در را ها التقاط  انواع  براي  بسترسازي و آمدندبار
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  گرايش  هاي پايه اما نكردند  غلبه اشاعره،  ارتدوكسي  هاي مقاومت بر  گرچه و
  هاي ترجمه امروز،  ويژه به و گذاردند  بنيان سنت،  اهل  االهيات در را  ي ماد

  مدرسه و  سويي از) نئوپوزيتيويسم ثيرتا  تحت ( زباني  تحليل  فلسفة مكرر
  كالم از  سنتي  قرائت  براي!! بديل  قرائت  عنوان به ديگر،  سوي از  اگزيستانس

 و  كالم در »گري اشعري « كه  است  همين نيز  واقعيت!! شود مي  توصيه  اسالمي
) زدايي تاالهيا (»جديد  كالم «رشد  براي بستر  بهترين فقه، در »گري طالبان«
  يك هيچ اشعري، تحجر و  غربي  مدرنيزم. است) زدايي فقه (»جديد  شريعت «و
 به ( اسالم  جهان  به  مسيحي  كالم  گفتمان انتقال و انجامد نمي  ديني فكر احياي  به

 و گيرد  صورت  عقلي  احتياط و شعور و تمركز با بايد) قم  علميه  حوزه  ويژه
 به دو، هر ،»نيستند معاصر  كه  متكلماني «يا »نيستند  متكلم  كه  معاصراني«

  متكلم «كمبود  ات مضر از  اي نمونه. بود خواهند  مضر اسالمي،  كالم رشد  حال
) شناس شبهه (معاصر  راستي به و) شناس اسالم ( متكلم  راستي به  كه را »معاصر
 زيرا. كرد خواهيد  همالحظ »دنيا با  دين « رابطه از  غلط تقرير  همين در باشد،
 مدرن،  قرائت  براساس  ولي دارد وكار سر دنيا  به  دين ،!!سنتي  قرائت  بنابه
  !!گردد  سكوالريزه بايد سياست و  حاكميت و  است  شخصي  امري »دين«

  تحريريه  هيئت جزء را  جامعه  متفكران و  نظران صاحب كليه »نقد  كتاب«
 ميسر فضل،  اهل  كمك به جز را  مقدس و  حساس  راه  اين ادامه و دانست خود

 بزرگان، و اساتيد  توصية و  حوزوي و  دانشگاهي  عزيزان  استقبال .ندانست
 با تا بكوشند ميانه،  اين در  مصمم  برادراني مشكالت،  همة  رغم علي شد  باعث
  يجوان  فضالي  نيت  خلوص و  تحقيق  اهل  كرامت و اساتيد  ظن حسن  اغتنام
  حريم از  دفاع  سترگ كار اند، شده  فرهنگ  عرصة وارد دينداري  دغدغة با  كه

 نيز، كمترين  اين.  دارند  نگاه  رونق پر را دفتر  اين و دهند  سامان را  ديني تفكر



  

  39     چرا؟ / اولگفتار                                                                                                
 

 و  حوزه  فاضالن  سوي به استمداد  دست  داند، مي  علم  اهل  خادم را خود  كه
  فاضل  برادران. نهاد  ديده بر  را آنان  پيشنهادات و  تقاداتان و نمود بلند  دانشگاه

  نام  كه نبودند  مايل ،بود  ايشان  زحمات  محصول فصلنامه  اين  كه  بزرگواري و
 در بشريت، و  دين  خادمان  همة و  ايشان  نام شك، بي اما شود،  آورده  آنان
      .شود مي  ردهآو نگارد، مي را  عالَم  اين  باطن  كه  اي نامه

  
     آخراً و  اوالً  والحمدهللا

  
  

  



 

  

  :نوشتها پي

  
1 - "Philosophusdixit"» مشروع ذاتا  اقتداري  به استناد و »فرموده  حكيم  

  متفكران  نظريات امروز،. باشد ها حجيت منشا خود  بلكه حجيت،  به  محتاج  نه  كه
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 و اند بوده  اسالم  جهان  به  غربي معاصر  فرهنگ  ورودي  هاي دروازه
  نقاط ساير  به  مدخل دو  اين از بار نخستين  معموال روشنفكري،  هاي مايه دست
  غربي  مفاهيم  انتقال و  ترجمه  مجاري  ترين فعال نيز  اكنون و  شده مي سرازير

 غير و  مذهبي ( ايران  روشنفكري  جامعه در  كه  نكاتي  اغلب و باشند مي
 و مصر از  پس  دهه  يك حدود تاخير با گيرد، مي قرار  بحث مورد) مذهبي
  علوم و هنر فلسفه، دين،  مقوله در  روشنفكري  گفتمان وارد هند جزيره  شبه

  ).»ديني  معرفت « به  مربوط  يها بحث  جمله از. (گردد مي  اجتماعي
  
  
  



 

  
  
  
  



 

  
  

  

  

  
  
  
  
  دوم رگفتا  

   نه و آري ،»مدرنيته«
  

  اشاره
الملليِ  پور در كنفرانس بين رحيم آقاي سخنراني متن خوانيد مي چه آن

 برگزار 1381 سال ماه آبان در كه است كانادا تورنتوي دانشگاه در »مدرنيته«
 آلمان انگليس، آمريكا، كانادا، از نظران بصاح از جمعي نشست، اين در. شد
 و اسالم بين اي مقايسه و نشست سمينار، حاشيه در. داشتند مشاركت... و

  : شد برگزار نيز)»منونايت «مذهب ويژه به و (پروتستانتيزم
    

  برخي با  علمي  وگوي گفت  فرصت  كه  خوشوقتم بسيار ها، خانم آقايان،
 از. است  آمده  فراهم تورنتو،  دانشگاه در جا اين مريكا،آ و كانادا  برجسته اساتيد
  سوزان  خانم شنگ، ديويد دكتر رايمر، جيمز پروفسور از محترم، حضار  همه
 و  محترم اساتيد ساير و هوور  جان نيوفلدهاردر، ليديا دكتر  خانم هاريسون، كنل

 بر  اديان و ها نگفره  پنجره  چه هر. كنم مي تشكر  پيشاپيش عزيز،  دانشجويان
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  همه  حقيقي  گمشده  كه شود مي  معلوم بيشتر باشد تر گشوده يكديگر  روي
 بود مي تر فعال جهاني،  سطح در وگوها گفت  اين اگر و  است  يكي بشريت
  هايش سالح و ها دست از زبان، از  بيش  كه نبود مجبور  بشريت شايد امروز
 و  اسالم  جهان  ميان  آكادميك  وگوهاي گفت  كه  اميدوارم. كند  استفاده

. شود  مستدل و  واضح تفاوت،  نقاط نيز و  اشتراك  نقاط و يابد  ادامه  مسيحيت
  هم نظر  اختالف  نقاط و كند مي نزديكتر يكديگر  به را ما مشترك،  نقاط

 بيشتر را جستجو  دغدغه و تفكر  راه  بلكه كرد نخواهد  كم ما  دوستي از  چيزي
. بگذارم  بحث  به را  نكته چهار كوشيد  خواهم  جلسه دو  اين در. كرد خواهد باز

. است  مدرنيزم  تعريف نخست،  مشكل زيرا. است  مدرنيزم  مفهوم در  ابهام  يكي
  به »نه و  آري « پاسخ  كه  است  مدرنيته برابر در ما دوگانه  وضعيت ديگر،  نكته
  اپيستمولوژي  به بحث، ديگر  عنوان دو در. »نه يا  آري « پاسخ  نه  دهيم مي  آن

 در  اميدوارم و  پرداخت  خواهم  مدرنيته در خدا و  انسان  نسبت و  مدرنيته
  من  عرايض در  ابهامي اگر عزيز،  دانشجويان و اساتيد  سواالت  به  پاسخ  فرصت

 تا  هستم  ادهآم  حال هر در و شود  برطرف ماند،  باقي فرصت، كمبود  دليل به
  ابهام از  تاريخي  پرسشي با را  بحث  من. بياموزم  دوستان شما از  اي تازه  نكات
  .كنم مي آغاز  مدرنيزم  مفهوم
  

   درنيزمم ستپ و  درنيزمم در  ابهام تاريخي؛  گزارش
  كه اند كرده  تشبيه  ونيآكاردي  به  كشداربودن و  ابهام  جهت از را  مدرنيته

  كلمه  اين. نواخت  توان مي  متنوع  هاي موزيك  آن با و شود مي  كوتاه و بلند
  غرب در اگر و شود مي  زده  متناقض  گاه و متعدد امور بر  كه  است  برچسبي
  .آفريند مي  ابهاماتي اسالمي،  شرق در كند، مي  رفع را  ابهامي مسيحي،
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  زمان با آيا! شود؟ مي  كيكتف چيز،  چه با مدرن، غير از  مدرن امر  راستي به
 با آيا! خاصي؟ هنرمند يا  متكلم فيلسوف، با آيا! تاريخي؟  دقيق و  خاص

  اومانيزم بازتوليد و  رنسانس با 15 و 14  قرن در آيا  مدرنيته! اي؟ ويژه  سرزمين
  سازي مجسمه هنر، ادبيات،  عرصه در  پديده  يك و  شده آغاز ايتاليا در  باستاني

 و  پروتستانيزم و  مذهبي  رفرماسيون با و 16  قرن در آيا! است؟  شينقا و
 آيا! است؟  گرفته در انگليس، و  آلمان در  روم  كاتوليك  كليساي  نفي  جنبش

 و  گاليله الك، هابز، كانت، دكارت،  نظريات با 18  قرن  اوايل و 17  قرن در
  پيدايش و  صنعتي  انقالب با 19  قرن و 18  قرن اواخر يا! يافته؟  هويت نيوتن،

 با يا! است؟  آمده پديد اروپا در... و  شهرنشيني و جديد  صنايع و ها كارخانه
 گوستاو  رئاليسم آيا! آمريكا؟ و  فرانسه  خواهانه جمهوري  سياسي  هاي نظريه
 يا  كلودمونه  امپرسيونيسم يا  است  مدرنيستي  نقاشي  سمبل كوربه،

  روايت  نوع مدرنيستي،  ادبيات آيا! پوالك؟  تجريدي  اكسپرسيونيزم
 مدرن،  موسيقي آيا! همينگوي؟ ارنست يا  است  جيمزجويس و  ويرجينياولف

 آيا! استراوينسكي؟ آثار يا  است  شوئنبرگ آرنولد  وزن هم غير  صداهاي
 و مدارا آيا! والترگروپيوس؟ يا  است  لوكوربوزيه آثار مدرن،  معماري
  مذهب  اصالح  قرن  ،كه 16  قرن در و  است  مدرن  مذهب مظهر س،تولران
 پديد  مذاهب از  يك  كدام مدرن،  مذهب! است؟  شده بيشتر مدارا آيا است،
 و  اصلي مقصد  كدام با كليسا  واليت از  خروج! اروپاست؟ 16  قرن در  آمده
  يتقراياس  شناسي معرفت مدرن،  شناسي معرفت! گرفت؟  صورت  ايجابي
 آيا! دكارتي؟ )Deduction ( قياسي  شناخت يا  است) Induetion( بيكني
 يا آدم، و  عالم  به  پوزيتيويستي  خشك  نگاه و  انگليسي  كالسيك  گرايي تجربه
 الك  شناخت  دستگاه! است؟  مدرن  يك كدام جهان، و  انسان  به  رمانتيك  نگاه



 

  46                      پنج گفتار
 

 اپيستمولوژي  كدام! كانت؟  انتقادي  روش يا و! اسپينوزا؟ يا  هيوم! باركلي؟ يا
 تجربه  اصالت يا  فرانسوي جديد  گرايي نسبي و  شكاكيت آيا! است؟ تر مدرن

  اصلي فرزند  يك كدام  آمريكايي  پراگماتيزم يا  آلماني  آليسم ايده يا انگليسي،
 در صد  عامتنا يا  است صد در صد  شناخت  امكان  منادي مدرنيته! اند؟ مدرنيزم

 فاشيزم، غرب، جديد  اجتماعي  مكاتب  ترين برجسته در! شناخت؟ صد
  اتفاقا و اند مدرنيته  محصول سه، هر  اين! ترند؟ مدرن  كدام ليبراليزم، و  استالينيزم

 و اند آمده  اسالم  جهان  وقت سر  به  بيستم  قرن در  امپرياليستي  شمايل با  سه هر
  .ايم ردهك  تجربه را  سه هر ما

 تكثر يا  است »مدرن  دولت «هابز،  قدرت تمركز آيا سياسي،  فلسفه در
  جان  ليبراليزم يا روسو  اجتماعي قرارداد آيا! منتسكيو؟  قواي  تفكيك و  قدرت
 يوتوپيا؟  ضد يا يوتوپيا! اند؟ مدرن  كدام ماركس،  سوسياليزم يا و  الك

 بازار  داري سرمايه توتاليتريزم؟ يا  يدمكراس! ايدئولوژي؟  نفي يا  ايدئولوژي
! جمع؟ يا فرد  اصالت! سوسياليزم؟ يا  كاپيتاليزم! دولتي؟  داري سرمايه يا آزاد

! ؟)گاالتاكسي ( خودجوش  نظم از  دفاع و  توزيعي  عدالت  نفي يا  خواهي  برابري
 آيا! ؟شدن  جهاني و  انترناسيوناليزم يا  ملت -  دولت  مفهوم و  ناسيوناليزم

  اخالق آيا! غيرديني؟  سازي اخالق يا ها ارزش  كردن  شخصي و  ستيزي اخالق
 و  بنتام  مثل آيا! كارناپ؟  پوزيتيويستي  اخالق يا  است  مدرن كانت،  عملي
 تفسير دادن،  ارجاع) جمعي يا  فردي (»سود و  لذت « به را »خيراخالقي «ميل،
  اخالق شهود؟ يا  احساس و  عاطفه  به  اخالق  تحويل يا  است  اخالق  مدرن
 يك  كدام  پذيرش اخالقي؟  نيهيلزم يا  تطورگرايي و  تكاملي  اخالق طبيعي،
  نيروي  به يا  بدانيم توليد ابزار  روبناي را  اخالق! است؟  مدرنيته  به ورود جواز

 يا  يساز غربي و  سازي جهاني باشيم؟  مدرن تا  كنيم اعتماد روسويي،  وجدان
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 يا و  طبيعي  حقوق يا  وضعي  حقوق آيا است؟ تر مدرن  كدام جهاني،  پلوراليزم
 ،»قرارداد «يا »خردناب «يا »سودگرايي «است؟  مدرن  كدام عرفي،  حقوق
 يا و  گرايي نسبي حقوقي،  پوزتيويزم است؟  مدرن »بشر  حقوق «منشاء  كدام
 در  ابهام صدها نظري، حوزه در  كه يدبين مي! بشر؟  حقوق  مبناي در  گرايي واقع

  .دارد وجود »مدرنيته « كلمه  سپ
  

  گفتمان؟ ضد يا گفتمان ،مدرنيته
  گاه آن  پس هاست، ايده  اين  همه  شامل  چيزي »مدرنيته « كه بگوييد اگر
 از  اي مجموعه  بلكه گفتمان،  يك  نه واقع، در مدرنيته،  كه شود مي  معلوم
  قرون  مسيحي  اروپايي  فرهنگ « يعني  قبلي  گفتمان  به  ضمتناق  هاي پاسخ
  حركت و اروپا  فئودالي - مسيحي  نظام  به  گفتن »نه « يعني است،  بوده »ميانه
 اپيستمولوژي، حوزه چهار در  ثري مو  تحوالت  قالب در  آن  عكس  جهت در

.  است  كرده بروز) اخالقي و  حقوقي ( شناسي تكليف و  شناسي انسان انتولوژي،
  ظرف پراكنده، و  متناقض  مفاهيم  اين  همه  كه  شده باز  دري ديگر،  عبارت  به

  .است  شده  پيش  قرن  پنج  مسيحيت  جايگزين  تدريج به  گذشته  سال پانصد
 است؟  قبلي  بحران  جواب در  بحران  يك مدرنيته، آيا  پس صورت،  اين در

 »مدرنيزم « پرداخت  خواهم  آن  به  من  كه  معنايي  به اما. شايد معنا،  يك  به
  ايدئولوژي  يك دارد، خود  مفهوم در  كه  اغتشاشي و  ابهام همه  رغم علي

  تبديل  جديدي  ي»گماد « به خود و  است  شديداللحن  سلبي جنبه با  متصلب
 كند نمي  كم »درنيتهم « ايجابي  جنبه در  ابهام از  چيزي  نكته  اين  البته. است شده
  مفهوم  ابهام در  ريشه نيز  است  مدرنيزم پست  مفهوم در  كه  ابهامي شك، بي و
  شده  گفته »مدرن  ستپ «چيزي هر  به بيستم،  قرن اواخر در. دارد »مدرنيته«
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 و  شناسي كيهان و  الهيات و  تاريخ و  سياست و اقتصاد و  اخالق و هنر از ؛است
  .لباس و مو  آرايش تا  جمعي  ارتباط  وسايل و  شناسي روش
  

  ؟»درنيتهم «ايدئولوژي پايان
  اعالم  فرانسه در  قبل  سال 40 حدود  كه ،»ساختارگرايي پسا « جنبش شايد

  هاي فعاليت و بود  مدرنيته  ايدئولوژي  پايان  عاليم از يكي تنها كرد،  موجوديت
... و  زيستي  محيط  جنبش ادبي،  مدرنيسم نقد و  فمينيستي گرا، نسبي پلوراليستي،

  جزميت با برخورد و  مدرنيته  شكني شالوده جهت در  كه بود  آن ديگر  عاليم
 و  بنيادگرايي و  فوندامنتاليزم  نوعي را  مدرنيزم و  درگرفت  مدرنيستي

 نماند محدود ادبي  نقدهاي  به  مسئله. ناميد  شده افشا و  بربادرفته  ناكجاآبادگرايي
 پروژه مدرنيزم، و  مدرنيته و آمد  بيرون مدرنيزم  شكم از نيهيليزم  بلكه
 وارد  بشريت و  غرب  به  جبراني  قابل غير  صدمات  كه شد  دانسته  اي يافته پايان
 چاله  به  كاتوليك  مسيحي  سنت و  وسطي  قرون  چاه از  غرب و  است  كرده

 نيز جديد  حل  راه  اين بايد  حال.  است  درغلتيده  ران شهوت و  دنيازده  مدرنيزم
  به و بود  صنعتي  مدرنيزم  نتايج از  كه  داران، سرمايه  طبقاتي سلطه. شود  نفي

  هاي فاصله و  انسان  گشتگي شيء پول،  سلطه خودبيگانگي، از كاالپرستي،
  گفتمان در  حمله مورد  نقاط از  يكي بود،  انجاميده  تبعيض و شديد  طبقاتي
  ويژه  به و  چپ  گرايشات  سوي از  كه بود  داري سرمايه و  ليبرالي  مدرنيته
  بوروكراتيزه و  آهنين  قفس  به  مدرن  عقالني  جامعه  تبديل. شد  طرح  ماركس

 و  ترقي  هاي چرخ زير او  شدن  له و  انسان  شدن ابزار و داري سرمايه سلطه  شدن
  ماركس  سوي از ابتدا  كه بود  ديگري نقد انسان، يجد  اسارت و  توسعه
 و شد  طرح »اعترافات « عنوان  به موسكا و تو پاره و) وبر  ماكس ( داري سرمايه
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  ادامه را  آن  تري شجاعانه و تر دقيق نحو  به  ديگران و  فرانكفورت  حلقه  سپس
  شكستن  رهمد اخالقي،  سرگشتگي ،»آنومي  مدرن  جامعه « پيدايش. دادند
  توسط  كه بود  مدرنيسم  عوارض جزء نيز  معنوي و  اخالقي فقر و ها ارزش
 با  مشكالت  اين  البته و شود مي  مطرح  دوركهايم  چون  شناساني جامعه

  حل نيز... و  اجتماعي كار  تقسيم و  مدني  هاي گروه  تشكيل  چون او  پيشنهادات
  .شد تر بغرنج  بلكه نشد

  

  مدرن يوتوپياي يفروپاش
  به  راست  هاي هگلي  حتي و جوان  هگليان  سوي از  چه  هگلي  نقدهاي

  تمام را  مدرن  عقل  پتانسيل  كه  بزرگي  هاي انحطاط و  داري سرمايه  مدرن  جامعه
 امروز، و داد  نشان را  مدرنيته  پذيري آسيب از  ديگري  نقاط كردند،  اعالم شده،
  رفته  ال سو زير  است،  مدرنيزم  شروع  نقطه  كه ، مدرنيته  يشناس معرفت اساسا
  براي  يك هر  كه گويند مي  سخن  چيزهايي از ها مدرنيست پست و  است

  عنوان  به  علم  تلقي از است؛  كافي مدرنيته  ايدئولوژي  فكري  مباني  تخريب
  شناسي انسان و اعياجتم  علوم  وابستگي كليدي،  مفاهيم  نفي فرهنگ، از  جزيي

  پايان عام، قواعد و واحد  علمي  پارادايم  نفي علم، از  مركززدايي متن،  به
  نفي هفدهمي،  قرن  فردگرايي و فرد  استقالل  امكان  نفي مدرنيته،  يوتوپياي

  عنوان  به »سوژه « نفي و رفتارها  عقالنيت  نفي اجتماعي،  جهان  كل  پذيري فهم
  .ها فراروايت  پايان و  مدرنيته  ايدئولوژي فلسفي  پايه

  ابرهاي و  ويتگنشاين  تحليلي  فلسفه از بعد و هايدگر از بعد  اروپايي فلسفه
  ابزاري  عقالنيت و شدند  متصل يكديگر  به  تدريج،  به  ديگري  پراكنده
  حتي ادراك،  امكان كردند،  مخدوش را  ليبرال  فردگرايي و  داري سرمايه

  له  جزمي  داوري و  رفت مي  ال سو زير آن،  مدرن  نوع از  گرچه »خود «راكاد
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  بنيادين تغيير از  تاريخي  مدرنيزم پست. است  شده  ناممكن  ارزشي هر  عليه يا
  پست دهد، مي خبر  آن  فرهنگ و  مدرنيته  سياسي اجتماعي،  هاي سازمان
 و خواند مي  متزلزل را  غربي  نمدر  معرفت  بنيادهاي شناختي، روش  مدرنيزم
  نه و كور و  مادي  نوع از  نه بيند، نمي  آدم و  عالم در  غايتي و  وحدت  هيچ ديگر

  سقط اخالقي، مفاسد  ترويج خانواده،  شدن  متالشي. آن  ديني و  االهي  نوع از
  اخالقي  اصول همه  نفي و  نفس  محراب در  پرستي شهوت بازي، همجنس جنين،

. است  شده  خوانده مدرنيته  هاي فرآورده جزء نيز  اجتماعي  ديني  هاي ارزش و
  پست و بود  فئودالي و  مسيحي  اروپاي  عليه  جنبشي مدرنيزم  كه معتقدند  برخي

 اما. است  انساني  بست بن و  پروژه  پايان  اعالم و  مدرنيزم انكار  مرحله مدرنيزم،
  خواهم نمي هنوز و  كردم  قول  نقل غرب  متفكران دخو از تنها جا اين در  من

 يا  مدرنيزم مسيحي،  هاي سنت  باب در... يا  اخالقي  داوري و  ارزشي  قضاوت
  لزوما  اي پديده قبلي،  به  نسبت  يك هر آيا  كه  باشم  كرده  مدرنيزم  پست
  .هيچ يا و تر نازل يا  است تر متكامل و تر متعالي

  

  

»جهاني؟ يا يمحّل ،»درنيتهم  
 در ،»مدرن «آيا  كه  است  آن  پردازم مي  بدان  اينك  كه  سوالي  نخستين

  بشري و  عام  اي كليشه يا  است  مدرن مسيحي، و  اروپايي  هاي سنت با  قياس
 »اسالم «ويژه  به جا ناي در و -   اديان و ها فرهنگ  همه  به  نسبت حتي و  است

   !است؟  تازه و  مترقي و  مدرن لزوما ته،مدرني  غربي  مضمون - 
  به  توان مي مدرنيته،  تعريف در  تشتت و  ابهامات همه  رغم علي  شك بي
  كه كرد  اشاره  مدرنيته  كالسيك آثار در  آن  هاي شاخص  ترين مهم از  برخي
 و  مذهبي  رفورميزم اومانيزم، صنعتي،  انقالب رنسانس،  چون  عناويني  ذيل در

 ذكر  كليسايي كار محافظه  هاي سنت نقد و  روشنگري ليبراليزم، پروتستانتيزم،
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  عملي و  معرفتي  دسته دو در  االصول علي را ها شاخص  اين  من. اند شده
 تجربه، و استقرا و  گرايي علم گرايي، عقل  چون  مفاهيمي. ام كرده  بندي دسته

 و  شهرنشيني ماشينيزم، و  كنولوژيت ابزاري،  عقل مسيحي،  الهيات در  شكاكيت
 آزادي، اومانيزم، فردگرايي، بوروكراسي، و نهادها  تفكيك و كار  تقسيم

  ترقي گرايي، مصرف آزاد، بازار و  داري سرمايه ليبرال،  دمكراسي سكوالريزم،
  تعارض در بار  نخستين  براي اروپا در  مفاهيم  اين همه تقريبا مادي،  توسعه و

 اروپا  پيشين  هاي قرن  اقتصادي و  معيشتي ساختار و  مسيحي  رهنگف  صريح
  اين همه. اند كرده  متحول را  آن و  شده  غرب  تمدن و  فرهنگ  عرصه وارد
  عقل  تعريف  يكي  كه كرد متمركز كانوني  نقطه دو در  بتوان شايد را ها لفه مو
  كرامت و  حقوق ( انسان  تعريف  ديگري و) انساني  معرفت حدود و  توانايي(

  هاي قرن در خود  كه آن  بدون ، غرب برجسته  پردازان نظريه و است) انسان
  كشف  مدعي خوانيم، مي  مدرنيته  هاي تئوريسين را  آنان امروز ما و بدانند  قبل

  .اند بوده او  حقوق نيز و  انسان  عقل  قدرت  دوباره
  

  درنيتهم  اپيستمولوژي
  اپيستمولوژي  هاي بديل را  دكارتي و  بيكني  جريان دو اخت،شن  باب در
 يكديگر  به كانت،  پروژه در  نحوي به  عاقبت  كه اند دانسته  وسطي  قرون
 از  سطح  سه اسالم. اند خوانده »مدرنيته  فيلسوف «را »كانت «لذا و رسيدند

  رسميت  هب را  شهودي  معرفت عقلي،  معرفت حسي،  معرفت  يعني »شناخت«
  معرفت  حوزه  سه هر  سنخ از  مضاميني با را  وحياني  معرفت و شناسد مي
. داند مي  معرفت  مستقل  منبع آن، از فراتر  هاي حوزه و) شهودي عقلي، حسي،(

  وبيش كم... و  مشاهدات معقوالت، محسوسات، نوع از عالم،  حقايق از  بخشي



 

  52                      پنج گفتار
 

 ادراكات،  اين تربيت، و  تعليم  رتصو در  كه  است بشر افراد  دسترس در
 و  مركب  ادراكات يكديگر،  به  ادراكات  اين  انضمام  چنين هم. يابند مي  افزايش
 تجربي،  علوم از  يك  هيچ  افزايش حال، هر در و آورد مي پديد  تري پيچيده
  وحي با  تعارضي گيرد،  صورت صحيح متد با اگر باطني،  تجربيات و  عقلي
 تر متعالي  عملي  هاي ضرورت و  معرفتي  هاي گزاره  برخي حال،  عين در و ندارد
  . نيستند  كسب  قابل ،»وحي « طريق از جز  كه دارند وجود

 و  است معتبر خود، حوزه در و  بوده  درك  نوع  ترين ابتدايي حسي،  ادراك
  بدون را  ساتمحسو زيرا انجامد مي ها آگاهي از  بخشي  فقدان  به  حس هر  فقدان

  ادراك نيز،  عقل  بدون اما. كند  درك تواند نمي  تنهايي  به  عقل حس،  وساطت
  درك  اعتباري بي حواس،  خطاي از  نه. بود خواهد  سرانجام بي و  فايده بي حسي،
 حسي،  ادراك اعتبار عقل،  كمك  بدون  نه و  گرفت  نتيجه  توان مي را  حسي
  ويژه  به و ها آمپريست  چون  نه بايد ، بنابراين. ودب خواهد  اثبات  قابل

 اعتبار منكر دكارت،  چون  نه و كرد  مطلق را  حسي  شناخت ها، پوزتييويست
  حضوري  شناخت منكر اگر اما  است معتبر حسي  شناخت. شد  حسي  شناخت

  علوم  كل و شود نمي  علم منشاء احساسي و  تجربه  هيچ شديم،  بديهيات و
  نخواهيم  علمي  قانون  هيچ و پاشند مي فرو ، منطقا و  شده  توجيه  غيرقابل تجربي،
  غيرتجربي  علوم و  است  اي شده تجربه امر حس،  خطاپذيري  عالوه، به.  داشت
 حوزه در استقرا و  تجربه. گيرند نمي  حسي  شناخت از را خود اعتبار  هم

 و  زمان  به محدود خطاپذيرند، نيستند،  عقل از  مستغني اما مفيدند محسوسات،
 و انسانند  نفساني و  بدني  شرايط از متاثر اند، ظاهربين اند، جزيي اند، خاص  مكان
. محترمند خود، حدود و خود زهحو در و  شرايط  همه  رعايت با حال،  عين در

 نيز  دين عقل،  بدون. است  بشري  هاي معرفت  ترين اساسي منشاء عقلي،  ادراك
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  حتي و  است  بنيادين  ارزش  يك عقل. است  درك  قابل  نه و  اثبات  قابل  نه
 و  معتقديم  اسالمي  هاي گزاره  صدق  به ما. دارند  عقلي  مبناي اسالم،  تعبدي امور
 را »صدق «و  دانيم مي »صدق «با  مترادف خبري،  هاي گزاره در را »حقانيت«

  البته  كه  دانيم مي »فلسفي و  منطقي  صدق « مفهوم  به »اخالقي  صدق «بر  عالوه
  براي »ها گزاره  دروني  انسجام «صرفا  مفهوم  به و  است »تجربي  صدق «از  اعم

  .بدانيم  صادق نيز را »منسجم  افسانه « يك تا  نيست نيز باور  توجيه
  
  كافي؟ يا الزم ،»عقل«

 و  كافي را  عقل و نيستند  دكارتي  گرچه گرايند عقل مسلمان،  متفكران
 و كنند نمي انكار را  حسي  شناخت ،اوال ديگر  عبارت  به. دانند نمي خودكفا

  عقلي  هاي گزاره «اعتبار بر را »استدالل  به  محتاج  عقلي  هاي گزاره «اعتبار  ،ثانيا
 از  علولم  انفكاك  امتناع تناقض،  رفع يا  تناقض امتناع  چون (»استدالل از نياز بي

 كنند مي  مبتني) وجدانيات و  ياتاول... و  ياول  حمل ،هو هويت  اصل تامه،  علت
 از  ناشي يا و  ذاتي -  اند يقيني  كه-  را »عقلي  بديهي  هاي گزاره «اعتبار و

  نيست كار در  اي واسطه زيرا  است؛ خطاناپذير  كه دانند مي  شهودي  شناخت
  قضاياي ديگر،  عبارت  به. گيرد  صورت  آن تفسير در خطا  كه  آن مگر

 واقعيت، و  گزاره  چون خطاناپذيرند) دارم  شك ترسم، مي هستم،  من ( وجداني
 و  حاكي  كه »منطقي  قضاياي « خطاناپذيري در. حاضرند ما نزد دو، هر

  كه  تحليلي  قضاياي يا و) است  كلي انسان،  مفهوم (اند ذهن در دو هر محكي،
  ثانويه  بديهيات. نيست  بحثي نيز است  يكي ها آن در محمول، و  موضوع  ممفهو
 و شهود با يا ها، گزاره  صدق  پس. شوند مي  استخراج يهاول  بديهيات از نيز

 از  بسياري و شود مي احراز ها آن بر  مبتني  منطقي  استدالل با يا و  بداهت
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  درك  قابل روش،  همين با) ديني غير و  ديني از  اعم ( بشري  اصلي  معارف
 و باشند  داشته  تعارضي نبايد عقلي،  ادراك  چنين با  اسالمي  هاي گزاره.است

 عقل،  به مستقيم، غير يا  مستقيم  بلكه ندارند  تعارضي  چنين تنها  نه  كه  معتقديم
 قلع از و  داده  عقلي  ادراكات  چنين  به »ديني و  شرعي اعتبار «و مستظهرند
  .اند دانسته  دين منابع جزء را  آن و  كرده  حمايت
  

  ممنوعه ةميو
  بلكه اند نبوده  علم و  عقل بهشت، در  ممنوعه  ميوه اسالم منظر از  بنابراين،

  تجربي  علوم. است  كرده رشد  اسالم سايه در نيز خود و  است  اسالم  پايه عقل،
 كار  به) بيكني  مفاهيم ( فايده و  قدرت  كسب  براي اگر  حتي نيز، استقرا و

  نه نكنند،  پشت »اخالق «و »عدالت «،»حقيقت « به  كه  آن  به  مشروط روند
  تعارض  كه  است  اين. اند بوده  اسالم  تشويق مورد  بلكه نيستند تابو و  حرام تنها
  اي عمده  مسائل  عنوان به اسالم،  جهان در »دين و  عقل «يا »دين و  علم«

  متفكرين  بحث مورد غرب،  االهيات از  ترجمه از  پس تنها و نشدند  مطرح
  علوم  هم  كه  است  دليل  همين  به و اند گرفته قرار اخير  قرون در  مسلمان
. باليدند و  كرده رشد اسالم  سايه در  فلسفي و  عقلي  علوم  هم و  فناوري و  تجربي

 ييدتا يا و  اثبات عقل، با نيز  ديني  مرجعيت و  نقلي ادله اعتبار  حتي اسالم در
  ديني  هاي گزاره اعتبار  شروط جزء ،»عقل با  مخالفت  عدم « شرط و شوند مي

  سنت و  كريم  قرآن سراسر در  عقل با  مخالف  اي گزاره  معتقديم و  ماست
 ار  عقل  داوري اسالمي،  معارف سراسر در ما. ندارد وجود )ص(پيامبر  قطعي
 نظر در نيز را  عقل  هاي محدوديت و  دانيم نمي  كافي را  آن  البته و  دانيم مي  الزم
 دراختيار را »عقل «از فراتر  مضامين »وحي « كه  است  معني  بدان  اين و  داريم
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 از  يك  هيچ اما  هست نيز خطاپذير و دارد  هايي محدوديت عقل زيرا نهد، مي
 پيامبر ،»عقل «اگر. نيست ناسازگار و افتد نمي در عقل با  اسالمي  وحي  مفاهيم
  درك  براي  هايي راه عقل، و  وحي اگر و اند ظاهري  عقل ،»پيامبران «و  باطني
 اگر و باشد  تعارضي ها آن  ميان تواند نمي  پس اند»حقيقت « گوناگون  مراتب
  مجهوالت  يكيتار در اسالم،  خداي. است  ظاهري و  بدوي شود،  ديده  تعارضي
 بشر،  ورزي  عقل يا  علوم  پيشرفت با تا  نشده  اثبات عقلي،  معضالت و  علمي
  همواره علوم، و  عقول  پيشرفت  بلكه شود محو و  كوچك و  كرده  نشيني عقب

  آزمايش و  عملي  تجربه  هيچ و افزايد مي  اسالمي عقايد بر  بيشتري  مويدات
  .است  نكرده  اثبات را  اسالمي  مدعيات از  يك  هيچ  نقض طبيعي،
  

  دين يقلمرو دين، زبان
  قلمرو  تفكيك « به  نه و »دين  زبان  دانستن  سمبليك « به  نه اسالم، در ما
  براساس  نه  اسالم زيرا ؛ نشديم  محتاج »عقل  قلمرو از  ديني  ربهتج و  ايمان

  گره بطلميوسي  هيئت با  نه بود،  كرده بنا را خود  االهيات ارسطو  طبيعيات
 را  طبيعت  قوانين  كشف  نه و  دانست مي  جهان مركز را  زمين  نه و بود  خورده

  كشفيات از  يك  هيچ  بنابراين،.  دانست مي خدا  قدرت يا  خالقيت  نفي  منزله  به
 ندارد  ياسالم  االهيات با  منافاتي تنها  نه نيوتن، و كپلر و  براهه كپرنيك، گاليله،
  توسط يا و بود  اسالم  عيات مد جزء ابتدا از كشفيات،  اين از  بخشي  بلكه

 و  زندقه  بوي آن از  نيزكسي اسالم  جهان در و بود  شده  اعالم مسلمان  متفكران
  جهان  ديدن  عقالني و  مكانيك  عمومي  نظام  ادعاي. بود  نكرده  استشمام كفر

. شوند  تلقي »كفر «تا بود  نلرزانده را  اسالمي  يبين جهان يك، هيچ فيزيك،
  به  نيازي و بود  عقلي  تبيين  قابل ماوراءالطبيعه و خدا  باب در  اسالمي  مفاهيم
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 بود  نداده  ارائه خدا از  انساني  تصويري اسالم. نداشت عقايد  تفتيش و  خشونت
  عملي  بلوغ از  پس و شدبا بشر  كودكي دوره  خداي نت،ك  قول  به او،  خداي تا
  است  نشده  پنهان عالم از  اي گوشه در  اسالم  خداي. شود  متروكه بشر  عقلي و

  بدون اشيا همه و دارد  مساوي  نسبت اشيا همه با و  است  عالم  همه  خداي  بلكه
 و  كمال و  جمال  آينه و او  مشيت و  حكمت و  علم و  قدرت مظهر استثنا،
 ما  براي  علتشان  كه  هايي پديده  ميان  فرقي خصوص،  اين در و داوين  جالل
 و  طبيعي  اسباب و  علل همه با  جهان  بلكه ندارد وجود است،  پنهان يا آشكار
 چيز،  همه و  است  مقدم مكان، و  زمان بر او و  اوست  به  وابسته  اش طبيعي  فوق
  اي پديده  طبيعي  علل اگر تا  نيست  طبيعي  علل  رديف در خدا. اوست  فيض
  مكشوفات و ها معلول و ها علت همه و  جهان  بلكه شود انكار خدا شد،  كشف
  معناي  به  نخستين  علت خداوند. است خداوند كار سره، يك بشر خود و بشر

 يا و باشد خود  علت خود، يا و  بوده »عليت  قاعده «بر  استثنايي تا  نيست  طبيعي
 تا  نيست  معلول اساسا او  بلكه گردد  تناقض  مستلزم »نخستين  علت « فرض
  .باشد  علت  محتاج
  

  !؟»كانت «كپرنيكي انقالب
 و  شده  دانسته  مدرنيته  برجسته  هاي شاخص از  كه نيز،  كانت  شناسي معرفت
 از  مشكلي عمال ساخت،  حاكم چيز  همه بر را  كانتي  گانه دوازده  مقوالت
  .ساخت مسدود واقع، در را  شناخت  راه  بلكه نكرد  حل را  آگاهي و  معرفت

 »علم«) محسوسات از  برگرفته ( يهاول  معقوالت با صرفا  كه  دانست  كانت
 كامال را) فلسفي و  منطقي  مفاهيم از  اعم ( ثانويه  معقوالت  ولي آيد نمي پديد
  نه زيرا. جاست همين وا  خطاي و  دانست  ذهن  ذاتي  ساختمان جزء و  ذهني



  

  57    آري و نه » مدرنيته«/ مدوگفتار                                                                              
 

 صددرصد ذهن، در موجود  معقوالت  همه  نه و دارد  اي ساخته پيش ذهن،
  تعريف تواند نمي را  مكان و  زمان او. اند خارج از  منقطع كلي،  به و  ذهن  ساخته
 علم،  كه  آن  حال داند مي  زمان  ظرف در  واقع را »علم « حال  عين در و كند

  ولي باشد،  زماني امور مقدماتش و  مبادي و آيد پديد  خاصي  زمان در  گرچه
 قيد  نه  است  علم  ظرف زمان، ديگر،  عبارت به و  نيست  زمان گرفتار علم خود
 همچنين. ذهني صرفا  مفهوم  نه  است  جسم  حالت نيز  زمان  كه  عالوه به. علم

  عين در و اند نذه  ساخته و  ذهني صددرصد  چگونه كانت،  ذهني  مقوالت
 امور  ميان  چگونه  انطباق و  ارتباط  اين شوند؟ مي  منطبق خارجي اشياي بر حال،
 پيدا  خارجي  واقعيات با ندارند  خارجي منشا او نظر  به  كه  محض  ذهني
! بود؟ خواهد  معلوم و  عالم  ميان  ارتباطي  چه  صورت  اين در! شود؟ مي
 دارد وجود ذهن از  خارج در »علم «ماده  كه  است معتقد  كانت اگر  چنين، هم
  پذيرفته مورد،  اين در  الاقل  پس شوند مي  تركيب ذهني  مفاهيم با  سپس و

) »ذهني  مفهوم « براي »خارجي  ماده « منشائيت و تاثير ( عليت  كه  است
  مقوالت بر  نقضي  اين و دارد عيني منشا  بلكه  نيست  ذهني امر  يك صرفا
 تواند نمي بداند،  ذهني  صورت  صرفا را  عليت اگر ،  عالوه به. اوست  فاهمه
 در  خطرناكي  سوفيزم و  افراطي  شكاكيت  به و كند  اثبات را  جهان وجود
  صورت  چگونه  جهان  واقعيت  اثبات ،»عليت « پذيرش  بدون زيرا غلطد؛ مي
 نيست؟  جهان خود وجود  معلول جهان، از ما  ذهني تصوير مگر! گيرد؟ مي

 را  عليت  اين آيا  پس! است؟  ممكن  چگونه  جهان  ذهني تصوير جهان،  بدون
 واقعي  جهان  چگونه صورت، اين در دانست؟  ذهني  تصويري  صرفا  توان مي نيز

  !شود؟ مي  اثبات
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  انساني  ادراكات و كرد جدا واقعيت از  هميشه  براي  غرب در را  علم كانت
 .شد بازتوليد  كه بود  سوفيزم از  جديدي  شكل اين، و خواند او  ذهنيات  رفاص را

  تحوالت  بسياري واقع، در  دهيم قرار انتقاد مورد را  كانت  اپيستمولوژي ما اگر
 نقد مورد نيز را  حقوق و  سياست عرفان، اخالق، كالم، فلسفه،  حوزه در  بعدي
  الك و  هيوم و  بيكن  گرايي تجربه و  كارتيد  گرايي عقل  گرچه. ايم داده قرار
  متضادي  نتايج با  مختلف  هاي راه كانت،  دست به دو اين از  تلفيقي  سپس و

 و بودند  مشترك كليسا  ارزشهاي و  مسيحي  االهيات  نفي در  همگي اما بودند
  گرايي بهتجر « نوعي  بلكه  گرايي عقل  نه شد،  جايگزين تدريج،  به بعدها  چه آن
  غربي  مدرن اصطالحا  جهان  اعظم  بخش امروز  كه بود »شكاكيت  متن با  توام
  .است  گرفته خود  سيطره  تحت را

  
  مذهب اصالح و مذهبي  اصالحات

  كاتوليك  كليساي ضد  جنبش و  مذهبي  رفورميزم مدرنيته، ديگر عدب
 دعا،  تشريفات  به  اضاعتر سر بر  اصلي  اختالفات. است  شده  دانسته  رومي
 و  گناهان  فروش و خريد و  اعترافات پاپ،  اتوريته كليسا،  مراتب  سلسله
 فساد رباني، عشاي  آيين تفسير  چگونگي ها، كشيش تجرد جهنم، و  بهشت
  قرائت  حق و  انجيل ترجمه  كودكان، تعميد  غسل كليسا،  درون  اخالقي و  مالي
 نخستين،  گناه تثليث، مذهبي،  هاي خشونت ،»خودكشيشي «و  آن  فردي
  مسيحي  گوناگون  انشعابات  به  كه  است  بوده... و ممنوعه،  ميوه مذهبي،  شمايل
 خصوص،  اين در  اسالم! بينيم؟ مي  چگونه را  مدرنيته از عدب  اين ما. شد منجر
 رستي،دنياپ  به  تشويق  بدون و  اخالق و  تقوي و زهد و  آخرت  ترك  بدون
  هايي كاست و  اجتماعي  طبقه اسالم در ،اوال. كند مي دنيا امور  اصالح  به  دعوت
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  به نهاد  يك كليسا،  خالف بر مسجد و  نداريم »كشيش «يا »روحاني « نام  به
 و  مراتب  سلسله و  تشريفات آن در و  نيست  آن  شناسي جامعه  مفهوم
  اتوريته معتبر  مرجعيت و  اتوريته تنها .ندارد وجود اسرارآميز  هاي اتوريته

  تشريفات درگير  نه و اند خاصي طبقه  نه دين علماي و  است »تقوي «و »علم«
 و  رفته  ديني  مدارس  به  تشريفات  هيچ  بدون تواند مي  هركس. اي ويژه
  تشريفات  گاه ، جامعه در  گرچه. كند  طي را  اخالقي و  علمي  مراتب  ترين عالي

  هيچ اسالم،  متن اما آيد پديدمي باب،  اين در  اجتماعي  القاب و  مذهبي
  تملي  شرط  نه طبقه، شرط  نه لباس، شرط  نه ندارد،  خصوص  دراين  قيدوبندي

  .تجنسي و
  

  پروتستانتيزم كاتوليسيزم، اسالم،
 و  علمي  هاي صالحيت  باالترين بايد  ديني  مقامات  ترين عالي اسالم در
 دوست، مردم متواضع، و باشند  داشته را ها زندگي  ترين ساده و  اخالقي
  عملي و  اخالقي عقيدتي،  سواالت  پاسخگوي و  شجاع و  مهربان زيست، ساده
 كنار در بايد  بلكه باشند  نداشته  بيشتري  دنيوي يا  مالي امتياز  هيچ. باشند  مردم

 و دعا. باشند  انساني  اخالق و  اجتماعي  عدالت  گسترش درصدد محرومان،
 يا  فردي طور به. ندارد  روحانيون  وساطت  به نياز و  خاصي  تشريفات  هيچ توبه،
 جمله، از و  ديگران نزد  گناه  به  اعتراف و كرد  توبه  توان مي  جمعي دسته

  صادقانه و خداوند محضر در بايد تنها  اعتراف  اين. نيست جايز روحانيون،
  تكيه نبايد اما  است بهتر خواندن  خوش  صداي با را  قرآن و دعا. گيرد  صورت

 قرار صدا و  لحن  الشعاع تحت كلمات  محتواي و شود  صورت و  صوت بر
  هاي جاذبه و  موزيك با  همراه  اسالم  مقدس  كتاب  تالوت و دعا و نماز. گيرد
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 و  بهشت. شود  انجام نبايد بنوازد، را ها گوش قلب و  عقل  جاي به  كه  فرعي
 و  نيست  معامله و  فروش و خريد  قابل و  روحانيون  دست در  مسلمانان  جهنم

. سازد مي را  خويش  جهنم يا  بهشت خود،  اخالق و عقايد اعمال، با  هركس
  صالح  عمل و  توبه با را خود  توان مي و  است  همه  دسترس در خداوند  آمرزش

  سوي  به و كرد تطهير مردم،  به  خدمت و خطايا  جبران كفاره و  روزه و نماز و
 علماي  سوي از  وتربيت تعليم  نقش مراحل،  اين  كليه در  البته  .بازگشت خدا
 تخصصي،  مسائل در و شود نمي انكار »عالم  به  رجوع « عقاليي  اصل  طبق دين،
. است  چنين  علوم ايرس و  پزشكي در  چنانكه  است  حجت مردم بر علما نظر

 از اما ببرند  بهره  زندگي  مشروع  مزاياي از و كنند  ازدواج توانند مي  دين علماي
 و باشند تر پاك و تر ساده تر، سالم  مردم  بقيه از بايد  اخالقي و  مالي  لحاظ

  جامعه در تولد بدو و  كودكي از ها انسان  گرچه. دارند  ديگران از  بيش  وظايفي
  تكليف اما شوند مي  محسوب  مسلمان دنيوي، و  حقوقي  حيث از المي،اس

  متن. شود مي  پسران و  دختران  متوجه بلوغ، از  پس ديني،  وليت مسئ و  شرعي
  آن ترجمه دانيم، مي  آسماني  تكاليف و ها گزاره و  الهي  خالص  وحي را  قرآن

 همه  انتقال  به قادر ترجمه،  كه  معتقديم اما  دانيم نمي  ممنوع را ديگر  هاي زبان  به
  قرآن  مخاطب كسي، هر حال،  عين در كرد، اكتفا  آن  به نبايد و  نيست  مفاهيم
 اگر اما دارد را  آن از  گيري نتيجه و  آن در تفكر قرآن،  خواندن  حق و  است
  صورت تر هپيچيد  مسائل  برخي در و  رفته فراتر ساده،  ترجمه از استنباط،  اين

 سازگار است،  عرفي و  زباني عقلي،  منطق  يك  كه ، استنباط  منطق با بايد گيرد
  آن از  خرافي و  غلط تفسير تا شود  رعايت  آن  كارشناسي  جوانب و باشد

 سوء  آن از و نشود  اسالمي غير  مفاهيم  به  آغشته يا  تحريف و نگيرد  صورت
 و  استنباط  منطق با  كساني اگر اما نشود،  عمومي رافكا  فريب  جهت در  استفاده
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 را  استداللي نظريه هر توانند مي اسالم  محكمات  چارچوب در باشند، آشنا فهم
 تفسير  باب در لذا و شوند تكفير  كه آن بي بگذارند  بحث  به را  آن و بدهند
  .است  گرم گفتگو بازار و آزاد كامال اظهارنظر االهيات، و  قرآن
  بلكه كند تقليد ديگر  ديني  كارشناس از نبايد  كارشناسي  هيچ ما  مذهب در
  عادي  مردم  حتي  كه  است  آن آل، ايده  چه چنان. كند  عرضه را خود  نظريه بايد
 و نكنند تقليد عملي  وظايف در  حتي  بلكه  خويش  اصلي عقايد در تنها  نه نيز

  آداب  باب در است،  نشدني  امري  چنين  چون اما بيابند  استنباط  قدرت خود،
 با و  عقلي  دليل  به نيز را  تبعيت  اين اما دارند  تبعيت  حق عبادي، و  عملي

 در  صورت هر در  ولي كنند مستند بايد  مرجع  انتخاب و  شخصي  جستجوي
  گرچه -  دليل بايد و ندارند  كوركورانه تقليد  حق عقايد،  اصول و  ايمان

 عشاي تثليث،  چون  مسايلي ما  گرچه. باشند  داشته  خويش  ايمان  براي -  جماليا
  البته اما  كنيم  اختالف  آن در تا  ايم نداشته  مذهبي  شمايل و تعميد  غسل رباني،

 از  كه اند داشته وجود  اسالم  جهان در نظر  اختالف  براي  ديگري  موضوعات
 سر بر  انشعاب اسالم،  جهان در  انشعاب  بزرگترين  مثال اند؛ بوده  ديگري  نوع

 اما  پرداخت  خواهم  آن  به  كه  است  بوده »عدالت «و »دولت و  دين « مسئله
  هاي دستورالعمل اختالف،  عين در  وحدت  حفظ و وگو گفت  روش  باب در

  . داريم  مهمي
  به اما  دانيم مي خود  برادران و  خواهران و خدا  بندگان را  بشريت  همه ما

  خانواد در خود  به تر نزديك اعضاي را  مسيحيان  چون  خداپرستاني  خصوص
 را )ع(عيسي و )ع( موسي و )ع(ابراهيم و )ع( نوح. شماريم مي  ابراهيمي  اديان
 پيامبر  چون را  آنان و  دانيم مي خدا  بزرگ  پيامبران و  برگزيده  هاي انسان
 همه  كه  معتقديم. ورزيم مي  عشق  آنان  به و  اريمد مي  دوست )ص( اسالم
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  عين در و اند فراخوانده سو  يك  به و  داده خبر حقيقت،  يك از  االهي  پيامبران
 و  تحريف تدريج،  به  پيشين  پيامبران  تعاليم از  هايي بخش  كه  معتقديم حال،
 و )ع(عمران  بن موسي  پيام جز  پيامي  كه اسالم، پيامبر و  است  شده  داده تغيير
  االهي  پيام از تقرير  آخرين و  ترين دقيق و  ترين كامل ندارد، )ع( مريم بن عيسي

  يهودي و  واقعي  مسيحي را خود  بنابراين،.  است  كرده  عرضه بشريت  به را
  مشركين،  خون  حتي و  بريزيم را يكديگر  خون  نداريم  حق ما. دانيم مي  حقيقي
  پذيرش  بدون ما  .است  محترم نياورند،  هجوم و نشوند درگير اسالم با اگر

  به معتقد اسالم،  جامعيت و  حقانيت  هدربار ترديد  بدون و  نسبيت و  شكاكيت
 راهي، گم و  هدايت  ميان. هستيم  مذاهب و  اديان ساير  پيروان با  تسامح و مدارا
 به معتقد و  دانيم مي يكديگر از  تشخيص  قابل را »باطل و  حق «و  قائليم  فرق

  مكاتب  همه و  نيستيم  نظري »كل  صلح « نوعي  به  رسيدن  جهت  اسالم  تحريف
 را  متناقض عقايد بايد  صورت  اين غير در زيرا  دانيم نمي  مساوي و  حق بر را

  يديترد قرآن  حقانيت در ما. دهيم تغيير را  دين  مفهوم يا و  بدانيم  درست
 باشد،  قرآن با  مخالف  چه آن  بودن  درست  به زمان، هم  توانيم نمي و  كنيم نمي
 و  هستيم  مذاهب و  اديان ساير با وگو گفت و مدارا  به معتقد اما  باشيم معتقد نيز

 قرار خشونت و  حمله مورد  كه  آن مگر  دانيم نمي جايز را  آنان  عليه  خشونت
  كه  نيستيم معتقد  ،اوال ما. دانيم نمي  مسلمين  به منحصر را »نجات «و  گيريم
  تقوي و  صالح  عمل و  ايمان شدن،  بهشتي  شرط زيرا اند بهشتي مسلمانان  همه
  محسوب »مسلمان «دنيا، در  مسلمانان  همه. مسلمان  خانواده در تولد  نه  است
  عمل و  ايمان  بلكه  نيست  شناسنامه اسالم  مالك ،»آخرت «در اما شوند مي

 را  مسيحيان و  يهوديان  جمله از و  االهي انبياي  پيروان همه  ،ثانيا. است  صالح
  بوده  صالح  عمل و  ايمان  اهل  كه  صورتي در بعدي، پيامبر  بعثت از  پيش تا

 )ص(دمحم  پيام  كه را  الهي  اديان  پيروان همه  ،ثاثال. دانيم مي  نجات  اهل باشند،
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  اهل  كه  صورتي در اند، نياورده  ايمان او  به  علت  بدين و اند نشنيده  درستي  به را
  بدون  االهي  عذاب  معتقديم و  دانيم مي  نجات  اهل نيز باشند،  صالح  عمل و  ايمان
  حتي. نيست  ناآگاهي و  اطالعي بي  مجازات جهنم، و  نيست  عادالنه پيام،  ابالغ
 و  نيستيم  ناآگاهان و  ضعيفان  بودن  جهنمي  به معتقد نيز  بشريت رساي مورد در

  بنابراين،. كرد خواهد برخورد  آنان با  خويش  رحمت با خداوند  كه  معتقديم
  تن  افراطي  پلوراليزم و  شكاكيت نسبيت،  به  كه آن  بدون ما  كه  است  روشن
  يهودي و  مسيحي از  اعم غيرمسلمان،  خواهران و  برادران با  كه  معتقديم دهيم،

  خدمت  آنان  به و شد  مواجه دوستي و  برادري و مدارا با بايد اديان، ساير و
 شناسند، نمي را  اسالم اگر را،  آنان  حتي و شمرد  محترم را  آنان  حقوق و كرد
 مسيحيان،  كه  هاست قرن. دانست  هم  نجات  اهل كاري، درست  صورت در

  كامل  امنيت در  اسالم  جهان در  ديگري  اديان  پيروان و  زرتشتيان ن،يهوديا
  آنان  آسايش و  حقوق امنيت،  تامين  به  موظف اسالمي  حكومت و اند زيسته
 ،)ع( علي و )ص(پيامبر  حكومت  يعني ،»نمونه  اسالمي  حكومت «در. است
 اكيد  سفارشات  باب  اين رد نيز  كريم  قرآن و  آمده  دست  اين از  نمونه صدها
  .است  كرده
  

  مسلمانان غير حقوق
 ديد را  كوري پيرمرد  خيابان كنار در  روزي  خويش  حكومت در) ع(علي

 گدايي  اسالمي  جامعه در! است؟  وضعي  چه  اين«: پرسيد. كند مي  گدايي  كه
  ايهس زير  ولي. باشد«: فرمود» .است  مسيحي او«: گفتند» .ندارد  مفهوم

 كرد مي كار جامعه  اين در و بود  جوان او تا. كند مي  زندگي  اسالمي  حكومت
  سپس» !گوييد؟ مي  چنين  است  افتاده پا از  كه  حال است،  مسيحي  كه نگفتيد
 شنيد  وقتي نيز. كردند  تامين و  بيمه عمر، آخر تا  المال بيت از را او تا فرمود



 

  64                      پنج گفتار
 

 دختر  به و  كرده  حمله  روستايي  به  مسلمان هرظا  به  شورشي  نيروهاي  كه
 فرمود و  برآشفت اند دزديده  خشونت با را او بند دست و  نموده  توهين  يهودي
  كمك  يهودي دختر  آن زيرا  است  شايسته بميريم،  جسارت  اين  غم از اگر

  معاملة رد  مسلماني  كه شنيد  وقتي يا. كنيم  كمكش  كه  نبوديم ما و  خواسته
 و كرد شديد برخورد او با است  داده  فريب را  مسيحي شهروند  يك زمين،
  جبران و  عذرخواهي او از بايد و  ماست ضرر و سود او ضرر و سود  كه فرمود
 فردي سفر هم  ناشناس طور  به خود،  رهبري و  خالفت  دوران در او. كني

 را  اش يهودي  سفر هم ، راه از  داريمق پيمودن با خداحافظي، از  پس. بود  يهودي
  ولي. چرا: فرمود. نيست  طرف  آن از شما  راه مگر: پرسيد  يهودي. كرد  بدرقه
 ها انسان و شود مي  تقويت  برادري و  دوستي بهانه،  ترين كوچك  به ما  دين در
 ار تو  مقداري سفري، هم  حق خاطر  به  من. كنند مي پيدا  حقوقي ما  گردن بر

  .كنم مي  بدرقه
  

  درنيزمم و ما
  اين از  برخي  به  راجع خود  هاي ديدگاه  به اختصار  به كوشيد  خواهم  من
 از  پيش و  كنم  اشاره اند، رفته كار به  مدرنيته  تعريف در  كه  كليدي،  مفاهيم
  ينا از  يك هر با  شرقي  مسلمان  عنوان  به ما  مواجهه  كه باشد  روشن بايد آن،

  متفاوت ها آن با  غربي  مسيحيان  مواجهه نحوه با  شك بي غربي،  مدرنيته  كدهاي
 تاريخي،  لحاظ از. محتوي  لحاظ از  هم و  تاريخي  لحاظ از  هم است،  بوده

  غيرانساني و آميز خشونت  وجه با  مواجهه غربي،  مدرنيته با ما  مواجهه  نخستين
 و كودتاها  سپس و  جنگي  ناوگان  هاي وپت  صداي  شنيدن  طريق از  آن

  حالي در ها غربي. است  بوده  گذشته  قرن دو  يكي در  گرانه اشغال  هاي جنگ
 گفتند مي  سخن  مدرنيته و  ترقي و مدارا از كردند مي  غارت و  عام  قتل را ما  كه
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  مفهوم  به  كه كردند مي معنا شدن  سكوالريزه و  شدن  غربي را  شدن  مدرن و
  منابع و  انساني غرور ملي،  استقالل  نهادن پا زير و  اخالق و  دين  ترك

 و  گري اشغال برابر در  مردمي  مقاومت  هرگونه آنان. بود كشور  اقتصادي
 در  مقاومت و  توحش  نوعي را  صهيونيستي و  انگليسي و  مريكاييآ  كودتاهاي

  مبارزات و  ملي  منابع  غارت و تبعيد دام،اع شكنجه،. خواندند مي  مدرنتيه برابر
 و  فناوري و جديد  تكنولوژي آثار  همراه  به اسالم،  عليه  فرهنگي  وسيع
 و  ايران  ملت  به  مدرنيته  نام به  زمان هم غربي،  زندگي و  اخالق لباس،  هاي مدل
 بودند،  شده  تقسيم اروپايي  هاي قدرت  ميان  كه  اسالمي،  كشورهاي ساير

 ها كابوي  آتشين  سالح با بايد  كه  بوديم  هايي سرخپوست ما. شد مي  تحميل
  سفانهمتا  حتي. شديم  مستعمره  شدن  متمدن  جاي به اما. شديم مي  متمدن و  مدرن

  جهت در  گاه شدند،  ايران وارد مريكاآ  كودتاي از  پس  كه  مسيحي،  سيونرهايم
  وقتي فريقايي،آ متفكر  قول  به و كردند مي  عمل غربي،  هاي قدرت  سياسي  منافع

 اما زمين، ما و داشتند  انجيل  آنان آمدند، فريقاآ  به بار  نخستين  براي ها اروپايي
 آنان و  داريم  انجيل ما  اينك و گرفتند زور  به را ما  هاي زمين مدتي، از  پس
 در  مسيحيان و  مسلمانان  معاشرت  سنح و  آشنايي  كه  است  حالي در  اين. زمين

  .است  بوده زبانزد ، اسالم صدر  همان از  اسالمي  كشورهاي
  

»كرد بايد شكني شالوده را »درنيتهم  
 عقل، انسان،  چون  مفاهيمي  تك تك  به ما  نگاه نيز  محتوايي  لحاظ از اما
 سياست، و  تكليف حق، آخرت، دنيا، اخالق، تكنولوژي، آزادي، سرمايه، فرد،

 و  داشته  مسيحي  نگاه با نيز و  غربي  مدرن  نگاه با هايي شباهت  البته و ها تفاوت
  تحوالت  به  بيرون از ما  وقتي اما  نيست  پارچه يك واحد  يك  البته  غرب. دارد
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  كه  بينيم مي را فرد  يك  گويي نگريم، مي اخير  قرن  پنج در  مسيحي  غرب
  داوري اگر  حتي و  گذرانده سر از را  دركي  قابل  فكري و  شخصيتي  تحوالت
. است  بوده  فهم  قابل و  منطقي  كامال تحول،  اين اما نكنيم،  آن مورد در  ارزشي
  به مقلد،  متعصب  يك ايم، خوانده اروپا  فرهنگ و  تمدن  تاريخ در  چه آن  طبق

  مذهب و  كرده  بازنگري و ترديد  خويش عقايد در ،16 و 15  قرون در  تدريج
 از  تدريج  به  مسيحي جديد  نسل و  رفته  السو زير  رومي  كاتوليك  سنتي

  قرن  كه 17  قرن در و  كرده  حركت »انتقادي  آگاهي « سوي  به »سنت«
  غيرمذهبي  خودآگاهي  نوعي  به  است  غيرديني  هاي تحليل و  روشنفكران

 مغز اروپا،  غيرمذهبي  انتلكتوئل - آزادي و  عصيان  قرن - ،18  قرن در و  رسيده
 در و اند شده  فعال اجتماعي  خواه آزادي و گرا انسان  هاي انقالب و  يافته  مستقلي
  واضح عقايد و جديد  ايمان  به است،  بشري  هاي ايدئولوژي  قرن  ،كه19  قرن

 تقريبا است،  نسانيا  بزرگ  هاي انحطاط  قرن  ،كه 20  قرن در و  رسيده  بشري
  ليبراليزم و  استالينيزم فاشيزم، (رسيدند  قدرت  به  كه  غربي عمدة  هاي ايدئولوژي

  ستيزي اخالق و  عدالتي بي و  قساوت در را خود  امتحان  همگي) داري سرمايه
 و  مدرنيته  پايان از  سخن ،21  قرن آغاز و 20  قرن  پايان در  حال و دادند  پس
 سير  يك  اين. آيد مي  ميان  به  غرب در  بشري  هاي ايدئولوژي عصر  پايان
  . است  فهم  قابل و  منطقي

  صاحب و ثروتمند سكوالر، دمكرات، شهر  يك مدرنيته، شهر آرمان
 امروز  غرب  متفكران  براي  كم دست اخالقي، مهار بي  هاي آزادي و  تكنولوژي

  مزاياي از  گرچه مدرنيته، شهر  هروندانش امروز و  نيست شهر آرمان  يك ديگر
 و سروصدا و دود از اما برند مي  بهره دمكراسي و  شهري  زندگي و  تكنولوژي

  هاي جنگ و ترور و  طبقاتي  هاي فاصله و  خانواده  شدن  متالشي و اخالق  نفي
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  احساس و  نيهيليزم و  محبت كمبود و  ميكروبي و  شيميايي  هاي بمب و  اتمي
  سرسام است،  شده  خشونت و  سكس آن  انساني  ارمغان  كه  تمدني و  پوچي
  آن  هاي ارزش و  زندگي اهداف اما  است  شده  مدرن زندگي، ابزار. اند گرفته
  دوباره ها انسان  آخرين يا  نوين طراز  انسان و  است  تكراري و  قديمي  چنان هم
  .پيچيده  ابزاري با  منتهي كنند مي  زندگي يه،اول  هاي انسان  چون هم

  

  انساني؟ تكامل يا ابزاري تكامل
 از  ناشي  تحوالت  كه  است  آن شود  روشن بايد  كه  چيزي  نخستين  پس
  مهم  مسئله! انساني؟  تكامل مقدار،  چه و  است  ابزاري  تكامل مقدار،  چه مدرنيته
 و  نظري  محصوالت  چه آن .است  همين مدرنيته،  باب در  ارزشي  داوري  براي

 طور به  نه و  رد  قابل مطلق، طور به  نه  اسالمي  ديدگاه از  است  مدرنيته  ابزاري
 نظر اظهار ها آن  تك تك درباره  تفكيك  به بايد  پس.  است  قبول  قابل مطلق،
 جديد  مكاتب و  مدرنيستي  تحوالت عمدة  تقريبا  كه رسد مي نظر  به. كرد
  شناسي انسان آنتولوژي، اپيستمولوژي،  حوزة چهار در اخير  قرن چند در  غرب

  نحوي به جديد،  شهري  زندگي نيز و) حقوق و  اخالق ( شناسي تكليف و
  البته  من. اند مسيحيت با  آميخته حال،  عين در و  مسيحيت برابر در  واكنش
 قدر  همان  راستي به آيا پا،ارو  مسيحي  ميانه  قرون دورة  كه  نيستم  مطمئن هنوز
 و  فالكت با  توام و  ظلماني و  سياه آمده،  غرب  تمدن  تاريخ  متون  برخي در  كه

 و  شده نيز  مبالغه  مقداري مورد،  اين در  كه آن يا  است  بوده  خشونت و  انحطاط
 انس،رنس از بعد  هاي كاستي  توجيه قصد  به و  دارانه جانب  گاه نويسان، تاريخ
  خصوص در ما حال، هر در اما دهند؟ مي  نشان  سياه قدر آن را  مسيحيت گذشتة
 و خود  سويي از. بريم مي سر به  دوگانه  وضعيت در مدرنيته، -   مسيحيت  تقابل
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  به  فرهنگ  ترين نزديك را  مسيحيان و  دانيم مي  خانواده  يك عضو را  مسيحيت
 كريم،  قرآن و  شماريم مي  خويش برادر و متحد و  اسالمي  فرهنگ
 و  دانسته  مسيحيان را  مردم  اعتمادترين  قابل و  مسلمين  به  كسان  ترين نزديك

 ما و  است  كرده ياد  نيكي  به صراحتا  مسيحي  عبادت  اهل و  تقوي با افراد از
 -   فكري  اختالفات  رغم عليواحدي   اردوگاه در را  مسيحيان و خود  چنان هم
 دانند نمي جدا اخالق، و  معنويت از را  زندگي  كه  موحديني  عنوان به. يابيم مي
  توانيم نمي »مدرنيته «گريز عدالت و ستيز اخالق تقوي، ضد ديني،  ضد ابعاد با

 گرايي، علم گرايي، عقل  چون  مدرنيته  شعارهاي  برخي طرفي، از اما  بياييم كنار
  نزديك  كامال  شعارهايي را بشر  حقوق و  عقل  به  هتوج  اصل  يعني  گرايي انسان

 بايد ، بنابراين. دانيم مي  اسالم  اصلي  هاي آموزه جزء  بلكه و  اسالم  فرهنگ  به
  مفهوم  به »مدرنيته«. دهيم مي »نه و  آري « پاسخ »مدرنيته « به ما  كه  گفت
 و  عقل  نيروي  به  تراماح او،  آزادي و اختيار حقوق،  تقديس و  انسان  تكريم
  جهت در  تكنولوژي و  ابزاري  عقل از  عادالنه  گيري بهره و  علم و  تجربه
 و ها روش  شدن تخصصي و كار  تقسيم بشر،  حقوق  تامين و  زندگي  تسهيل
 و  مدني  پيشرفت و  زندگي  مشكالت  حل  جهت در  اجتماعي  نهادهاي
 عقايد،  چارچوب در  كه  معتقديم و  بينيم نمي  اسالم با  تعارض در را  اقتصادي
  اين و  يافت  دست زندگي،  مدرن  سازماندهي  به  توان مي اسالم،  احكام و  اخالق
 با »مسلمان « مثابه به ما  حال  عين در. ندارند  دين جوهر با  تعارضي امور،

 و  لذت  به  نداد  اصالت خدا،  واليت  ترك سكوالريزم،  مفهوم  به »مدرنيته«
  دمكراسي  زدايي ارزش و ستيز عدالت و  گسيخته لجام  داري سرمايه دنيوي، سود

 و  جنين  سقط اخالقي،  معيارهاي  نفي آخرت، و توحيد  نفي ليبرال،
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 پرستي، انسان چيز،  همه  كردن  قراردادي خانواده،  انهدام و  بازي همجنس
  .داشت  نخواهيم و  نداشته  آشتي و  تفاهم  امكان  ،مطلقا كفر، و تبذير و  اسراف
  عملي  گزينش يا و  مدرنيته  وجوه  ميان  نظري  تفكيك  چنين آيا  كه اين
 امروز،  اجتماعي و  تاريخي  واقعيت  صحنة در  غربي  مدرنيته  هاي فرآورده  ميان
 با »گرايي عقل « ميان كساني، و برسد نظر به  مشكل و  ممكن يا  ممكن غير
 و  كرامت «يا و ببينند  گسست  غيرقابل  ارتباط ،»ماترياليزم «و »سكوالريزم«

 ناپذير جدايي ،»ليبرال  فردگرايي «و »الحادي  اومانيزم «از را »انسان  حقوق
  چنين شخصا  من اما.  پرداخت  بدان بايد مستقال  كه  است  ديگري  مسئلة بپندارند
 دارد  امكان تئوريك  بحث  مقام در تنها  نه يك،تفك  اين و  بينم نمي  اي مالزمه
  .است  افتاده  اتفاق نيز  تاريخي  عمل  صحنه در  بلكه
  
ت «اسالمي؛ دنتمت ،عقالنيعدالت ،معنوي«  

  اسالم  كه  دانيم مي  همه. يافت  تمدن  تاريخ  دل در  توان مي را  دليل  بهترين
 و  عظيم  فرهنگ و  تمدن حكومت،  تتوانس پيدايش، از  پس  كوتاهي فاصلة  به

  عقالنيت و  ساخت  ديني  تمدن  توان مي  چگونه  كه داد  نشان و كند بنا  جديدي
 و  عقلي علمي،  عظيم  هاي پيشرفت  به  خصوص  به و كرد  جمع را  معنويت و
 فيزيك، شيمي، انساني، ، طبيعي رياضي،  علوم در  اسالم  جهان  آوري فن

  معماري پزشكي، و  جراحي داروسازي، جانورشناسي، شناسي، گياه فضاشناسي،
  كشاورزي دريانوردي، گردي، جهان و جغرافيا فلسفه، و  رياضيات مهندسي، و
 از  اعم شرقي، و  غربي  مورخين.كنم مي  اشاره  شهرنشيني  هاي تجربه  نخستين و

  اختراع و  اكتشاف صدها از و  كرده  تصريح واقعيت  بدين ، مسلمان و  مسيحي
  چهرة صدها و كردند ايفا  بشري جديد  علوم  پيشرفت در  اساسي  نقش  كه  مهم
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 و  آوري فن صنعت، علم، توليد در  مهمي  نقش  كه  مسلمان،  علمي  برجسته
. اند برده  نام كردند، ايفا  بشري  سطح در  االهيات و  فلسفي و  ابزاري  عقالنيت

  به  آلودگي  بدون و  اسالم  ساية زير در  انساني و  لميع  عظيم  جنبش  اين
 پديد گريزي دين و  ستيزي اخالق و الحاد  بدون و  گرايي دنيوي و  سكوالريزم

  زندگي در تدبير و  عاقالنه  معيشت  براي  تالش و  تجربه عقل، اسالم زيرا آمد،
  براي  امكاناتي  بلكه خود  به  توهيني  نه را  انسان  كرامت و  حقوق از  دفاع و دنيا

  به رو را ها ارزش  اين و كرد  تلقي اسالمي  عدالت و  اسالمي  عقالنيت  گسترش
 در غرب،  تمدن  مورخان از  برخي  حتي  كه  نحوي به داد؛  سازمان توحيد  قبلة

  نظريه  اين  به اروپا، در  مذهبي  اصالح و  رنسانس مدرنيته،  پيدايش  كيفيت
 پديد  اسالم  جهان با اروپا  تماس از  پس  غرب در  تحوالت  اين  همة  كه قدندمعت
  جهان  يك امروز،  خالف بر و اروپا  ميانة  قرون با  زمان هم  اسالم  جهان. آمد
  عظيم  هاي بيمارستان و ها دانشگاه ها، خانه كتاب  حاوي اما سكوالر غير و  ديني

  جهان  متنوع  ارتباطات و  است  بوده  كالمي و  سياسي علمي،  نشاط سراسر و
  ترجمة  طريق از  ميالدي 14  قرن تا  ميالدي 9  قرن از  ويژه به اروپا، با  اسالم
 بشري، و  دنيوي  مختلف  علوم نيز و  حقوقي كالمي، فلسفي،  متون  وسيع

  نظام  كه شد  باعث  صليبي  هاي جنگ نيز و  سياحتي و  تجاري علمي،  مبادالت
  جهان « يك  كه  اسالم،  جهان با  مقايسه  معرض در اروپا در تفكر و  زندگي
 از و گيرد قرار ترديد مورد  سپس و  گرفته قرار شد، مي  محسوب »مدرن  ديني
 ميانه،  قرون  اروپاي در  عملي و  نظري  بنيادهاي  همة  تدريج به ميالدي، 13  قرن

 به قرون،  اين  طي در  كه  است  آن نظريه،  اين  تمويدا از  يكي. شود  متزلزل
  كالم از  بخشي با  مسيحي  االهيات از  هايي بخش  ميان  هايي شباهت  تدريج
 در  مسيحي  اروپاي  درون  كه  جديدي  انشعابات و شود مي ايجاد  اسالمي
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  ناي در اقتصاد، و  سياست االهيات، اخالق، حقوق، شناسي، معرفت  هاي حوزه
 و ها حوزه  اين در  اسالمي  مفاهيم  ناقص  انتقال با  ارتباط بي آيد، مي پديد  قرون
  يك انتقال،  اين  البته و  است  نبوده  اسالمي  فرهنگ و  تمدن با اروپا  تماس

 به نظريه،  اين از  خواهم نمي جا اين در  من. بود گرفته  صورت  ناقص و  عديب
  تحليل  براي  مقدمه  باب از را  آن  بلكه  كنم  دفاع دخو  اصلي  ادعاي  عنوان
  .كردم ذكر  اسالمي  نگاه  زاويه از  مدرنيته
  
و تّنس غرب درنيتةم، و تّنس نيست جهاني درنيتةم  
 با »مدرنيته «با  ميانه  قرون  مسيحيت و  رم  كاتوليك  كليساي  نسبت ترديد، بي
 در ها تفاوت  اين از  برخي  به  اينك. است  متفاوت حتما »مدرنيته « با  اسالم  نسبت
 و »عقالنيت « كانوني  مفهوم دو  يعني بشر،  حقوق و  علم عقل،  به  نگاه  باب
  رفورميزم و  سكوالريزم اومانيزم،  كه شود  معلوم تا  كنم مي  اشاره ،»انسانيت«

 و ها پاسخ توانند نمي و دان بوده  ميانه  قرون  مسيحيت  به  هايي پاسخ  همگي مذهبي،
 مدرنيته  كه  بپذيريم اگر  ويژه  به باشند؛  اسالم برابر در  صحيحي  هاي واكنش
  .است  بوده  اسالم  جهان با  ميانه  قرون  مسيحيت  ارتباط  محصول
  ماقبل  ادبيات  به  بازگشتي »مدرنيته  اومانيزم « كه باشد  درست اگر  اينك
  بوده كليسا  االهيات  به  واكنش در  خدايان بر  انسان  ننشاند برتر و  مسيحي
  يونان  ميتولوژيك  بينش در. گيرم مي سر  نقطه  همين از را  بحث  من است،
  حاكميت و ورزيدند مي حسد و  رقابت يكديگر با خدايان و  انسان قديم،

 و  استقالل و  خودآگاهي و  آزادي و  شده تصوير تحقيرآميز، و  جبارانه آسمان،
  پس. شد مي  محسوب  خدايان  قدرت  حريم  به تجاوز  يك هر انسان،  كرامت
 اگر  انسان.  است  شكنجه  مستحق و گناهكار  شورشي  يك خواه، آزادي  انسان
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  كه  است  خواسته  واقع در شود،  مسلط خود  سرنوشت و  طبيعت بر بخواهد
 جهان، در »تصرف «و »زمامداري ودخ « براي و كند  اشغال را  خدايان  جاي

 آغاز آسمان،  به  نگاهي  چنين با  متأسفانه غربي  اومانيزم. شود  زئوس  جانشين
 را  آن واقع، در  كرده  هديه  انسان  به را  خدايي  آتش  كه  پرومته  آن در  كه شد
 و ندخواب مي  كه  خداياني. است  كرده  خيانت  آسمان  به و  ربوده  خدايان از

  خدايي،  آتش كريم،  قرآن در اما. گيرند مي  انتقام  سپس و خورند مي  فريب
 و  است  انسان  به خداوند  مستقيم  هدية است،  االهي  حكمت و نور  همان  كه

 امر االهي  فرشتگان  به و خواند مي  ظلمات از  خروج و نور  به را  آدم  فرزندان
  .كنند  سجده آدم برابر در تا كند مي

  
  

  است متفاوت ،»انسان «از ما تفسير
 به  شيطان قرآن، در اما شد  مجازات انسان  به  خدمت خاطر به  پرومته جا آن
  .شد طرد خداوند  درگاه از نكرد،  سجده )ع( آدم  به  آنكه خاطر

  تعليم (كرد  فرشتگان  معلم را  آدم و فراخواند »آگاهي « به را  انسان قرآن
  » .اليعقلون  الذين  علي  الرجس  جعل«: است »پليدي «عقل،  بديل: ودفرم و) اسما

 ال  لمن  دين ال«: كند مي طرد را  عقل  منهاي  دينداري ديني انديشه چنين، هم
 انسان  به را  آنان در  تصرف و ها آسمان و  زمين تسخير  اجازة خداوند. »له  عقل
 تبذير و  اسراف  بدون تا ...)لكم  خلق االرض،  في  استعمركم ،...سخرلكم (داد
 بشر بر را  زيبايي و  لذت قرآن. ببرد  بهره  جهان  مواهب از ستم، و  تبعيض و

 نكرد،  دريغ او از را  جهان و  زندگي  تجربة ،)اهللا زينه  حرم  من  قل. (نكرد  حرام
 دنيا تدبير و  معاش  عقل و نكرد  دشمني او  جان و  عقل با نكرد، تحقير را  انسان

 دانست،  مقدس و  االهي  حريم را  مردم  حقوق و  دانست  دينداري  اركان از را
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  مواجهه  بلكه  ندانست  شيطاني و  سياه و  شوم را بشر  غرايض ساير و  شهوت
  شيطاني  امري را  غرايض و لذايذ  اين با  تقوا از  عاري و  االهي غير و  غلط
  خودخواهي و  شرك در  بلكه  جامعه و  طبيعت در  نه ،»بدي « پس. خواند
  بلكه كرد  ترك را  طبيعت و  جامعه نبايد خدا،  به  شدن  نزديك  براي و  ماست
  .كرد برقرار  طبيعت و  جامعه با  عاقالنه و  اخالقي عادالنه،  نسبتي بايد

  
  گرايي هماد از گرايي انسان تفكيك
  مذهب  نفي و  گرايي ماده  به  منوط  اسالم  جهان در  گرايي انسان  بنابراين،

 خود خدا و  نيست  االهي  شريعت انكار در  انسان  عزت و  كرامت و نشد
  انسان  كرامت  حفظ  براي را  شريعت  سپس. »آدم  بني كرمنا لقد«: فرمود
  انضباط و  تقوي با  ست، اكتسابي  كرامت  كه  اصلي،  كرامت  البته و فرستاد
 به  حيواني  صفات و  )خودخواهي( نفس برابر در  مقاومت و رفتار در  اخالقي
  .قدرت و دنيا  مطلق  ترك در  نه آيد، مي  دست

  بلكه نيستند پليد و فاسد  ذاتا  يك هيچ شهوت، و  طبيعت ثروت، قدرت،
 هر. شود مي  جهان و  انسان در فساد منشاء  كه  هاست آن با ما  شيطاني برخورد
  اومانيزم. تقواست بي  هاي انسان دستاورد  بلكه خداوند كار  نه جهان، در  فسادي
  معني خداوند، با  تقابل در و دارد  االهي  شريعت و  آسمان در  ريشه اسالم
  اومانيزم ، بنابراين. انسانيت  نفي  نه  است  انسانيت رشد  راه مذهب،. شود نمي

  كه  نيست  آن  مفهوم  به نيز  يهاول  گناه. ودش مي  شروع ماترياليزم  نفي با اسالمي،
  گروهي تنها و اند ضعيف و  ملعون و  پست و گناهكار ابتدا از  همه ها انسان

  بلكه  نيست خدا پسر  فدية  به  نيازي  چنين هم. خداوندند  رسمي مظاهر كشيش،
  تجلي انسان  كردن  قرباني با خدا  قدرت. محتاجيم خدا  پيامبران  هدايت  به ما
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  انسان  به  خدمت با خدا  رضاي و  است اهللا حق بر  فرع الناس، حق  بلكه كند نمي
  .شود مي  تامين  مردم  معنوي و  مادي  حقوق  تامين و

  مسيحيت  خداي و  باستان  ميتولوژي  خدايان  به  توجه  شرط غرب در اگر
 ها انسان اسالم  فرهنگ در  است،  بوده  انسان از  برگرداندن رو وسطي  قرون
 و  مادي  حقوق و  انسان  كرامت  اثبات و اند الحقوق ذوي و  محترم خدا،  بندگان
 تغيير  قدرت اسالم انسان.شود مي آغاز نبوت و خدا  اثبات با او  معنوي

 او  به را  قدرت  اين خداوند و دارد را  طبيعت و  جامعه تغيير و خود  سرنوشت
 با  حال  عين در و  آفريده »مسئول «، بنابراين و مختار و آزاد را او است،  داده
 و  عيسي و  موسي تا  نوح و  ابراهيم از ، االهي انبياي و) درون پيامبر (»عقل«

به  شدن  نزديك انسان،  كرامت  حفظ  راه  كه  است  آموخته او  به ،)ص(دمحم  
 و  اخالق عقايد،  شامل  كه  اسالم . است كفر و  ظلم و  گناه از  اجتناب و خداوند
) اقتصاد و  حقوق سياست،  هاي حوزه در ( اجتماعي و  فردي  قوانين و  عبادات
  .است  آمده  انسان  حقوق و  كرامت احياي و  حفظ  براي سراسر است،
  

  درنيتهم انسان، خدا،
  هنذ. است  شده  عوض خدا و  انسان  جاي مدرنيته در  كه  است  شده  گفته
 كند محدود را او  چه آن هر و  يافته  اصالت او  منافع و  انسان  تمايالت انسان،

 اومانيزم، و گيرد مي قرار  دوم  مرتبة در) تكليف و  حقيقت اخالق، از  اعم(
 اساس،  همين بر  همه سكوالريزم، و  ليبراليزم دمكراسي، آزادي، فردگرايي،

 خواهد مي  اسالم. اوست  رقيب  نه و خدا  دشمن  هن انسان اسالم در. اند گرفته  پاي
 و  عقلي رشد  چنان  به بشريت آحاد خواهد مي. باشد خدا  خليفه انسان  كه

 نگردد،  پايمال  حقي  هيچ نشود،  ريخته  زمين در  خوني  هيچ  كه برسند  اخالقي
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 مقهور  انچن نفسانيت، و نباشد اي شده تحقير و  پناه بي و  گرسنه  انسان  هيچ
 را  انسان اسالم. كنند  سجده او برابر در  الهي  فرشتگان  كه باشد  انسان  اراده
 عاقل، جهان، بر و  خويش بر  مسلط انتخاب،  قدرت كرامت،  داراي

  بشريت  همة و  است  بين خوش  انسان  به خواهد، مي گرا ارزش و پذير مسئوليت
  نازل  كه  ديني  تكاليف  همة و داند مي  اهخيرخو اصالتا و  پاك  فطرت  داراي را

   . هاست انسان  كرامت و  عقل فطرت، از  حراست  براي  كرده
 معاد آخرت، از را دنيا ارزش، از را  واقعيت تكليف، از را  حقوق اسالم در

 دولت از را  دين و  سياست از را  تقوي اقتصاد، از را  اخالق معاش، از را
  متالشي و  انسان  كردن مثله  منزلة به ها تفكيك  اين. كرد  تفكيك  توان نمي

. اوست از  اطاعت و خدا  به  ورزي عشق در انسان  كرامت. است  دين  كردن
  محال او  سوي  به  حركت و او  كردن  راضي و خدا  شناخت  بدون  حقيقي رشد
 آزادي، .اند مشروط و مقيد واسطه،  هاي ارزش ديگر،  هاي ارزش  همه. است

 حكومت، صلح، جنگ، ، جامعه فرد، تكليف، حق، آخرت، دنيا، عقالنيت،
  معنويت و  عدالت مسير در اگر  همه و  همه فقر، و  ثروت پيروزي، و  شكست
  راه در  هايي گام  كه  جهت  آن از نيز  معنويت و  عدالت  .است  ارزش با باشند
 و  ذاتي  ارزش  ولي دارند  ارزش ت،اوس  به  شدن  نزديك و خدا  به  محبت خدا،

 علم،  به  مسلمانان. اوست  اطاعت و او  محبت و خدا  به  معرفت  همان حقيقي،
  عقل دنيا،  آبادي توسعه، صلح، جهاد، حكومت، اقتصاد، سياست، تكنولوژي،

  نهايي  هدف  همان  براي را  همه اما دارند اعتقاد بشر،  حقوق و  آزادي و  ابزاري
 )ل اهللا تعالي فرجه الشريفعج(مهدي  عاقبت  كه  روزي  معتقديم ما. خواهند مي
 مسيح  دست  به  قدس و بازگردند )ع(مريم  بن  عيسي و) اسالم پيامبر فرزند(

  گرفت فراخواهد  عدالتي و  محبت عقالنيت،  چنين را  جهان سراسر شود، آزاد
  گسترش عدالت، و توحيد  رشگست  راه در  موظفيم نيز ما روز،  آن تا  ولي
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  دين سياسي،  دين دنيوي،  دين با ما. كنيم  مبارزه و  تالش محبت، و  عقالنيت
  اساس بر نيز و شود  ثروت و  قدرت  صاحبان  دست ابزار  كه  ديني و  دولتي

  مقداري  به دين  كه  معتقديم  ولي. مخالفيم شود،  تحميل خشونت، و  رياكاري
 برابر در را  ثروت و  قدرت بايد و شود نمي محدود شخصي  عبادي  مناسك
. كرد  ديني را  حكومت و  سياست و كرد  خاضع عدالت، و  اخالق حقيقت،
  اركان جزء قلبي،  ايمان و  دروني  معنوي  تجربة و  شخصي  اخالق فردي،  وجدان
  قوانين  بلكه  نيست  عبادي و  فردي امور در منحصر اسالم،  همة اما  است  اسالم

 در  عدالت و  اخالق  گسترش  براي  كه نيز  اسالم  قضايي و  اقتصادي سياسي،
 زيرا هستند؛ االجرا الزم و  مقدس اندازه،  همان  به اند، آمده  اجتماع  سطح
  .رسيد  اجتماعي  سالم  اخالق  به غيرعادالنه،  حكومت و فاسد اقتصاد با  توان نمي
  

  
  

  »رفيع – دسيُق «طبيق دو ساختارشكني
  است معتقد ابزاري،  عقالنيت و امور  شدن  تخصصي و كار  تقسيم  به اسالم

 صنعتي،  هاي مديريت وارد كارشناسي و  تخصص  بدون  كه را  كساني و
  جامعه  به  خائن باشند،  خوبي افراد  اخالقا اگر  حتي شوند،  دولتي و  كشاورزي

 فقر و  حقوق و  سرنوشت در زيرا  است  مهم بسيار ابزاري عقل. داند مي اسالمي
  ابزاري  عقل اسالم اما گذارد مي تاثير  بشري  جوامع  ملي رشد و  استقالل و  رفاه و
 و  عدالت توحيد،  چارچوب در  يعني  اخالقي  عقل و  توحيدي  عقل  ادامه در را

  .ها آن با  تعارض در و ها آن از  مستقل  نه و شناسد مي  رسميت  به اخالق،
 تكنولوژي، كار،  تقسيم معاش،  عقل يا  ابزاري  عقل عقالني،  تمدن  به اسالم
 معاد،  عقل امتداد در اما كند مي  تشويق  اقتصادي و  مدني  پيشرفت زمين،  آبادي
 نشود،  فراموش عدالت و معاد توحيد، اگر. ديني  عدالت و  اخالقي  فضايل
  كسب دنيوي،  متعادل لذايذ نرود، ياد از آخرت و دنشو  حاكم  پرستي شهوت
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  ترويج  راه در  نه ( بشريت  به  خدمت در  همه دانش، و  رفاه و  قدرت و  ثروت
 و مخدر  مواد و  ميكروبي و  اتمي و  شيميايي  هاي سالح و  خشونت و  سكس
. شود  وبمحس »عبادت «تواند مي  حتي و بود خواهد) داري سرمايه  طبقاتي  نظام
 اسالم، باشد،  جمع  قابل سكوالريزم با  اديان ساير و  بوديزم مسيحيت، اگر
 -  قدسي و  معنوي، -  مادي  تفكيك  چون  است ناسازگار سكوالريزم با ، شك بي
 و »فانتزي  «روشنفكران  براي  كه  نان. است  غيراسالمي  تفكيك  يك رفي،ع

 تواند نمي اسالم در است، »كاال « يك ناناقتصاددا  براي و »زندگي «فقرا  براي
  الهي  تكليف  به  عمل را  انسان رشد  راه اسالم. باشد جدا ها ارزش و  اخالق از
. خواهد نمي  تكليف او از انسان،  معنوي و  ي ماد  حقوق  تامين  بدون اما داند مي

  مقدس  امري  هبلك  نيست  زميني و  رفيع امري  اسالم در »بشر  حقوق « بنابراين،
 و ها ليبراليست  كه  بشري  حقوق  فهرست با  البته  .است  ارزشي و

  مواردي و  داريم نظر  اختالف  مواردي در اند، كرده  تعريف ها سكوالريست
  نام به ها ملت ساير  اي هسته  بمباران و  جنين  سقط و  بازي همجنس  چون

  تابع بشر،  حقوق  فهرست زيرا ؛ دانيم نمي بشر  حقوق جزء را  دمكراسي
 داديد،  ارائه بشر از  ي ماد و  حيواني  تعريف اگر. است بشر  تعريف  چگونگي
  نوعي را  اخالقي و  الهي  تكليف هر و  شده  قايل او  براي نيز  حيواني  حقوق
 ي ماد  حقوق بشر، از  الهي  تعريف با اما  انگاشت خواهيد بشر  حقوق  به تجاوز
 سياسي،  حقوق از  اعم حقوق،  اين  احقاق  راه در و شود مي  مقدس نيز بشر

 رشد  حق و  فرهنگي و  علمي  حقوق و  رفاهي و  بهداشتي خانوادگي، اقتصادي،
  ديني  مقدس  تالش  يك تالش،  اين و كنيد مي  تالش انديشه، و  بيان  آزادي و
  بلكه  نيست  خلوت در دودمح  عرفان اسالمي  عرفان. خداست  راه در جهاد و

  به  خدمت  براي بايد او با  ورزي عشق و خدا با  انس و  اشك و  خلوت از  پس
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 معرفت،  گسترش  راه در و آمد  وتربيت تعليم و  جامعه و  سياست  عرصة  به خدا
 عدالت  اجراي و  بشريت  نجات و رشد و  تربيت  راه در و خدا  احكام و  اخالق
  .شد شهيد  حتي و كرد جهاد تاريخ  هاي فرعون و قيصر با و كوشيد
  

  خدا شريعت زادة بشر، حقوق
 و فرزند را  الناس حق  بلكه داند نمي  الناس حق  مقابل  نقطه در را  اهللا حق اسالم

 بودن، بشر  رفص  به بشر،. بيند مي  تفكيك  غيرقابل را دو  اين و  اهللا حق  نتيجة
  كرده مقرر خداوند را او  تكاليف و بشر  حقوق و رددا  الهي و  فطري  حقوقي
  تابع تاريخي  شرايط در  كه را، متغير و  جزيي  وظايف و  حقوق و  است
  امري بشر،  حقوق اما. كرد  نوانديشي و اجتهاد عقل، با بايد ، است  الت تحو

  تاس ارزشمند و  خوب عقل،  قضاوت  به دين، از  مستقل عدالت،. است  خدايي
  .شود مي  كشف وحي و  عقل  هماهنگ  تالش در عدالت،  مصاديق اما

 قرارداد با  نه و آيد مي قرارداد با  نه و  نيست او از  سلب  قابل بشر  حقوق
  به بايد  بلكه رسد نمي  كمال  به خود  حقوق با صرفا بشر حال،  عين در. رود مي

 – خود  حقوق  تامين  به اگر و ندك  عمل نيز  مردم و خدا برابر در خود  تكاليف
 معنوي،  حقوق نيز و خود  تكاليف  به  نسبت و كند اكتفا -   ي ماد  حقوق  هم  آن
 زيرا  است؛ تر پست نيز  حيوانات از  بلكه ندارد  حيوانات با  تفاوتي بماند اعتنا بي

 رشد  هم انسان،  معنوي رشد  براي. ندارند  تكليف اما دارند  حقوق نيز  حيوانات
  قرآن لذا و  است  الزامي بشر،  حقوق  تامين و  عدالت  اجراي  هم و بشر  عقالنيت

  اجراي و  حكمت  تعليم از بشر،  نفس  تهذيب بر  عالوه پيامبران،  وظايف از
  حكومت علت،  همين  به )ص (اكرم پيامبر و برد مي  نام نيز  عدالت و  قسط

 بود  عدالت و توحيد اخالق، صلح، محبت، او  صليا  پيام. داد  تشكيل  اسالمي
 را  اصول  اين تا آمدند او  جنگ  به تزوير و زور و زر  صاحبان  وقتي  ولي
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 جهاد و داد نيز جهاد  به  تن اسالم، و  انسان از  دفاع در )ص(پيامبر كنند،  حذف
 نيز  اخالق. است  شده  واجب عدالت، و  اخالق و  صلح از  دفاع  براي  شهادت و
  قبيل از  غلط  هاي رياضت و دهد مي  معني انسان رشد مسير در  اسالم در

 و  پذيري ظلم ديگران،  قتل يا  خودكشي ديگران، يا خود  به  زدن صدمه
  لذت  هرگونه  تحريم اجتماعي،  وظايف و  تالش و فكر  تعطيل تحقيرشدن،

  .نيستند  اسالمي  هاي رياضت لبخند، و  زندگي
  

  دنيوي؟ دين يا ديني دنياي
  باعث و  حيوانيت  عين اسالم نيز را  دنياپرستي و  پرستي لذت و  گري اباحي 
 در حضور و زندگي در  تعادل  رعايت اسالمي  اخالق. داند مي خدا از  دوري
  تالش و  نظم و  عقالنيت  حيث از. دنياست  به  دلبستگي  بدون ها صحنه  همة

  به  نبستن  دل  حيث از و  هستي دنيا در ابد تا  گويي  كه  باش  يا گونه به زندگي،
  همين  گويي  كه  باش  اي گونه به آخرت  به  عشق و  تقوي و  وارستگي و دنيا
 و  بگيريم  ي جد را دو هر آخرت، و دنيا  كه خواهد مي  اسالم. مرد  خواهي فردا
 با خوب،  آخرت. است  آخرت هدف،  ولي  است  آخرت  مزرعه دنيا  البته

: شود نمي  تامين خشونت، و  دروغ و  ستم تحقير، جهل، ذلت، سراسر  دنياي
 تكاثر و زور  تراكم و باشد  هدف نبايد دنيا اما. »المعادله  له  المعاش  من«

 تنها نبايد اما كرد  قدرت و  ثروت توليد بايد. شود  گيري هدف نبايد  ثروت
 و  محرومين  به  خدمت  راه در را  قدرت و  وتثر  بلكه كرد  مصرف خود

  گرايشات  البته. انداخت كار به توحيد  گسترش و  اخالق و  عدالت  اجراي
  اساسا و  كرده  نفي را ها ارزش  همة  عقلي  ريشة  كه  گرايان، حس و  نوميناليستي

 اسالم اما يستند،ن  مفاهيم  اين  درك  به قادر  حتما اند، عقلي و  كلي  مفاهيم منكر
 و  فرعي و  جزيي  الت تحو  گرچه داند نمي  قراردادي يا  نسبي را ها ارزش  اساس
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 اخالقي،  هاي ارزش. پذيرد مي را  گوناگون  شرايط در ها ارزش  باب در  صوري
  كه اند هايي ضرورت  ذهني  درك  بلكه نيستند  ساختگي و  ذهني صرفا  مقوالت

 راز ها، ارزش  همة  راس در و دارند  حقيقي و  عيني  يشةر خارجي،  واقعيت در
  ذهني  تئوري  يك  صرفا توحيد. است توحيد  يعني  جامعه و فرد  تكامل  اصلي
  عدالت  اجراي. دارد  جامعه و فرد  ساحت در  مهمي  عملي  لوازم  بلكه  نيست

  تبعيض و  ظلم  به  راضي عادل،  خداي زيرا  است توحيد  لوازم از  يكي اجتماعي،
 خود،  شخصي رفتار  حوزة در بايد  كه  متدين فرد  پس  نيست  بشري  جامعه در

  حكومت و  ديني  جامعه  به بايد نكند  خشونت و  ظلم  كسي  به و باشد  عادل
  اصالح  به بايد خود  اصالح بر  عالوه. بينديشد نيز  اجتماعي  عدالت و  ديني
 نيز  آنان رشد و  ديگران  حقوق  به و منكر از  نهي و  روفمع  به امر و  جامعه
 زيرا  است  حرام اسراف و  پرستي پول اما  است  محترم شخصي  مالكيت. انديشيد
  .شود مي  آخرت  كردن  فراموش نيز و  ديگران  حقوق  گرفتن  نديده  باعث
  

  نه و آري
  عزت و  نيست  مانيآس  شريعت و  اخالق و خدا انكار در  انسان  انسانيت

  البته. رود مي خطا  به  راه الحادي  اومانيزم ، بنابراين. خداست  بندگي در  انسان
 از را  انسان  يك  حرمت) ص( اسالم پيامبر. كرد تحقير نبايد دين  نام به را  انسان

 شرك،  حد در را ها انسان  عليه  خشونت و  اهانت و  دانست باالتر كعبه  حرمت
 و  دانست  شدن جهنمي  باعث را  حيوانات  شكنجه  حتي. است  خوانده  كخطرنا
  كبيره  گناه و  مساوي بشريت  همة  قتل با را  انسان  يك  قتل كريم  قرآن
 همسايگان،  به  احسان ها، انسان  به  كمك گرسنگان،  كردن سير و داند مي

 از و  بيماران از  حمايت اسيران،  به  كمك كودكان، و  زنان  به  محبت
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  عبادات  باالترين را  گمراهان  هدايت و  جاهالن  به  علم  آموزش پاافتادگان،
  .داند مي  اسالمي

  هاي خشونت  رفع و  تمدن و  علم  پيشرفت  موانع  رفع  براي اگر سكوالريزم
 گرا يا  است  آمده  مسيحيت  سراغ  به  دين از  استفاده سوء با  مبارزه و  اي فرقه
  تشكيل  دنبال به و  دانسته مي جدا سياست و  دولت از را  دين  راه مسيحيت خود
  عبادي و  فردي  ديني اسالم. دارد اسالم با جدا حسابي است،  نبوده  ديني  دولت

  نه.  هست نيز ساز حكومت و  سياسي اجتماعي،  ديني  حال،  عين در و  اخالقي و
  مبارزه  راه.  است  اي فرقه  هاي خشونت  به معتقد  نه و  تمدن و  علم  پيشرفت  مانع
  نيست  زندگي  صحنه از  آن  اخراج و  دين  كردن تعطيل دين، از  استفاده سوء با

 ما  ولي شود مي  استفاده سوء  هم  تكنولوژي و  آزادي و  علم از  چه چنان
 خدا  نفي اگر ومانيزما. گيرم نمي  نتيجه آن از را  آزادي و  علم  تعطيلي  ضرورت

 و دارد  منافات اسالم با است،  دنيازدگي و  پرستي انسان  به  دعوت و  آخرت و
 جزء اوست،  حرمت و  حقوق و  انتخاب  حق و  انسان  كرامت  مفهوم  به اگر

  آن  دانستن معتبر و  عقل  به  احترام  مفهوم  به اگر عقالنيت. است  اسالم  مطالبات
  الهي  وحي  نفي و  عقل  به اكتفا  مفهوم  به اگر و  است سازگار ماسال با است،
 و  عقالني  مهندسي  مفهوم  به اگر ابزاري  عقل. است ناسازگار اسالم با است،

 و  معيشتي  مشكالت  حل و  پيشرفت منظور به  جامعه و  زندگي  صحيح  مديريت
  مفهوم  به اگر  ولي  است  سالميا  اي ايده است، »فايده -  هزينه « محاسبه و تدبير

 و  اخالق و  خداپرستي  مقام در  عقالنيت  نفي و  ي ماد  ترقي  به اكتفا و  دنيازدگي
  شخصيت و  هويت  حفظ  مفهوم  به فردگرايي. است  غيراسالمي باشد، معاد

 ،»فرد « خالقيت و  شكوفايي و  فردي  درك  به  احترام انتخاب،  آزادي فردي،
 محوري، تجربه پرستي، لذت خودمحوري،  مفهوم  به  و  است  اسالمي  ميمفهو
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  اندويدوآليزم يعني ، ديگران  حقوق و  جامعه  به  اعتنايي بي وحي، از  نيازي بي
  .است  غيراسالمي  مفهومي داري، سرمايه -   ليبرال

 و  يعقيدت  اصول از  يك  هيچ با  ذاتي  منافات  هيچ شهرنشيني، و  تكنولوژي
 انسان،  براي را  تكاليفي و  حقوق و  اخالق عقايد، اسالم. ندارند  اسالم  اخالقي

  مناسبات و شهري و  روستايي اي، قبيله  جامعة از  اعم  اي جامعه هر  كه  زده رقم
  به  اسالم  ثابتات زيرا دهد،  پوشش تواند مي را  فراصنعتي و  صنعتي كشاورزي،

 و متغير  احكام نيز  زندگي متغير  شرايط  براي و  است  ربوطم  انسان  ثابت ابعاد
 شك، بي  البته. است  كرده مقرر  اي جامعه هر  براي نظر تجديد  حق و  اجتهادي
 يا كانادا در  اسالم اجراي نيز و امروز و  قبل  سال هزار در  اسالم  اجراي

  به  توجه  بدون  تثاب  اي كليشه  قالب  يك و  است  متفاوت حتما  پاكستان
  جامعه شهري، و  روستايي  زندگي. است  نشده  طراحي مكاني، و  زماني  شرايط

 هر در  ديني  زندگي اما. دارند  متفاوتي  اقتضائات  حتما  آمريكايي يا  آفريقايي
  . دارد  موانعي و  آفات نيز  يك هر در و  است  ممكن شرايط، دو

  راه در اگر بيفزايد، بشر  غفلت و  زندگي  سرعت  به تنها اگر  تكنولوژي
 در  غرق را بشر و رود كار به  خشونت و فحشا نشر و  جمعي كشتار  هاي سالح

 و  است  قرارگرفته  غيرانساني  استفادة مورد كند،  خودخواهي و  لذت و  نفسانيت
  همين اما! سو؟  كدام  به و چرا  بدانيم  كه آن بي  ايم گرفته  سرعت ما  همة

  حقوق بيشتر  هرچه  تامين و  اخالق و  عدالت  گسترش  راه در  تكنولوژي
  شهري و  است  افتادني كار به نيز  جهل و  تبعيض و فقر با  مبارزه و ها ملت
 روستايي،  سادة  زندگي  مثل  درست تكنولوژي،  شدن تر پيچيده و  جامعه  شدن
 نيز  تكنولوژي با  دين  نسبت شد،  معلوم دنيا با  دين  نسبت اگر. است  وجهي دو

  عقل  توابع از نيز اجتماعي  نهادهاي  تفكيك و كار  تقسيم. شود مي  روشن
 ابعاد  تفكيك  مفهوم  به اگر اما باشد مي  احكام  همان  به  محكوم و  است  ابزاري
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 صاداقت از  اخالق  تفكيك و  حكومت از  دين  تفكيك  چون -  يكديگر از  انسان
  همان  مشمول و  سكوالريزم  به  ملحق شود، گرفته نظر در -   تكليف از  حق و

 و  جسماني  هاي شادي و  لذت  مشروعيت  مفهوم  به دنياگرايي. است  حكم
  تفريحات و  شهوت غذا، از  اعم  دنيوي غرايز و  بدن  سهم اداي و دنيا در  رواني
  يك  هيچ و  منع را  دنياگريزي و  هبانيتر اسالم و  است  اسالمي  مفهومي سالم،
  بلكه  نداده را  شهوات  سركوب دستور و  ندانسته  حرام و تابو را  انساني غرايز از

 و  آخرت  فراموشي  مفهوم  به  دنياگرايي اما ، است غرايز مهار و  تعديل طرفدار
  .است  كرده  ويتق و زهد  به  دعوت و  كرده  نهي يداشد را  شهوات  به  بستن دل

  شده  متفاوت  تعريف ها ده دمكراسي از. شود مي  دين  به مقيد نيز  دمكراسي
. اند متناقض نيز يكديگر با  كه  شده ذكر  آن  براي  اجرايي  مدل  پانزده  الي  ده و

 و  اخالقيات عقليات،  كلية سااسا  كه ، مطلق  ارزش  يك  عنوان  به  دمكراسي
 و  بدانيم  عمومي آراء و قرارداد  تابع و »دمكراسي مابعد « يامور را ها ارزش
 اسالم با نپذيريم،  عقل و  اخالق ايمان،  باب در را  دمكراسي  فوق  اصول  هيچ

  بسياري. بود  خواهيم  دين  اركان  نقض خطر در  همواره زيرا  نيست سازگار
  مشروعيت  حتي و تندهس  دمكراسي  فوق امور ديني، و  اخالقي عقلي،  مفاهيم
 در تنها را  دمكراسي ما. كرد مستند مفاهيم  آن  به بايد را  دمكراسي خود

  پشت  كه  عالوه به. پذيريم مي  اخالقي و  عقلي ديني،  مفاهيم  آن  چارچوب
 و كنند مي  حكومت داري سرمايه  هاي اليگارشي غالبا غربي،  دمكراسي  پردة
  چنين  به. بود خواهند ها رسانه و  داران مايهسر  دست  آلت عمومي افكار

 نيز،  ليبرال  دمكراسي. است وارد  اخالقي منطقي، ديني،  اشكال ها ده دمكراسي،
  ليبراليزم زيرا  نيست  مسلمانان ما  قبول مورد  كاركردهايي  چنين  دليل  به

 نيز خود دارد،  توتاليتريزم و  ديكتاتوري  به  نسبت  كه  مثبتي  نكات  رغم علي
  كساني ليبرال  دمكراسي  مناديان اگر  خصوص،  به دارد؛  بزرگي  ضعف  نقاط
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  دمكراتيك  هاي ارزش خواهند مي هيتلري  روش با  كه باشند،  بوش  جرج  چون
  مردم  حقوق و  است  مخالف نيز  حزبي يا  فردي استبداد با  اسالم. كنند  جهاني را
 در  شيطان  سمبل را ديكتاتور و داند نمي ديني،  توجيه با  حتي سلب،  قابل را

  خدمت در  روشي  عنوان  به  ساالري مردم و  دمكراسي اما. داند مي  زمين  روي
  تجربة اسالمي  جمهوري. ماست  عمل و  قبول مورد  البته اسالمي،  هاي ارزش
. است زامرو  جهان در  جديدي  تجربة و  دين  چارچوب در  جمهوريت  يك
  يك يا  اي مرحله دو  انتخابات در رهبري، و  اسالمي  حكومت  مسئولين كلية
 ركورد  باالترين غالبا  ايران  انتخابات و شوند مي  انتخاب  مردم آراء با اي، مرحله

  .است  جهان در  دمكراسي و  مردم  مشاركت
  تكامل و  فتپيشر  جهت در مردم،  آراي  به  اتكاي با بايد  اسالمي  حكومت

 اخالق  گسترش و  اسالمي  عدالت  اجراي و  جامعه  اخالقي و  عملي و  علمي
  قوانين  چارچوب در  قوانين اما كنند مي  گذاري قانون مردم،  نمايندگان. بكوشد
 بايد نيز  مردم برابر در  بلكه خداوند برابر در تنها  نه حاكمان. است  اسالم
  حقوق است،  محترم ديني  حاكم  اختيارات  كه  نهگو همان و باشند گو جواب
 با مسيحي،  سنت با  مسلمان  متفكران بينيد مي  چه چنان. است  مقدس نيز  مردم

  روي بر  چشم  متعصبانه  نه. دارند  انتقادي برخورد مدرنيزم،  سمت با و  مدرنيزم
  تسليم غرب  ايه سنت و  مفاهيم برابر در  منفعالنه  نه و بندند مي  واقعيت

  به ما  كه  گفتم  عرايضم ابتداي در  كه بود  اي جمله  همان تفسير اين، و شوند مي
  .نه يا  آري  پاسخ  نه  دهيم مي  نه و  آري  پاسخ غرب،  مدرنيزم
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  سوم گفتار

   نو درغرب هرمنوتيك

  

  اشاره
 بهار در دانشگاهي سمينار در كه هايي پرسش بههاي سخنران محترم  پاسخ متن

  شد برگزار »دين تفسير با آن نسبت و خواني متن هرمنوتيك، «موضوع حول ،76
 ديني المعارف ةدائر چون منابعي از استفاده با و بازنويسي ،  دانشجويان بدست

  :شد مستند، ... و »الياده ميرچا«
  

 جلسة غرب در جديد هرمنوتيك باب در دوستان هاي پرسش به پاسخ
 كنم مي سعي بنده. است رسيده مضمون اين با سؤال چندين ولي. طلبد مي مستقلي
 در شناختي معرفت و معرفتي تحوالت از مختصري گزارش دقيقه، چند ظرف
 توسط عيناً مباحث اين. كنم عرض اخير، قرن دو يكي اروپاي در عرصه اين
 جهان معرفتي مباحثات درون به انتقال و رفرنس بدون ترجمه حال در اي عده
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 تفسير بلكه دين تفسير قواعد و حدود مسئله در هم مهمي آثار و است اسالم
 كهنة بسيار هاي ريشه البته مسئله. دارد  -  مقدس غير يا مقدس -  متني هر

 جدي توجه مورد هم اسالمي كالسيك هاي بحث سنت در و داشته يوناني
 مثل حوزوي ديگر معلو از هايي بخش و فقه اصول در دانيد مي مثال. است بوده
 كه است اين مسئله ولي است بوده گوو گفت بورس در فلسفه و منطق لغت،
 اين تاثير تحت امروز متن، استنباط و تفسير و فهم قواعد محكمات از بعضي
 دوستان. است گرفته قرار هدف دين، اصالح يا نوانديشي عنوان با و ها ترجمه

 و تحوالت اين از رسمي هاي تعريف كه دانشگاهي، منابع طريق از توانند مي
 ،اجماال ولي بگيرند قرار نظريات اين تاريخچة جريان در اند، داده ارايه ها حلقه

 هرمنوتيك حوزه در ماخر شالير كه نوزده، قرن اواسط از كه كنم مي عرض
 ديلتاي ويلهلم كه هايي سال از ويژه به و زد خود دعاوي تدوين به دست
 به انساني علوم كردن نزديك و) 1(فرهنگي علوم سازي عيني به تصميم
 مباحث گرفت، است حاكم طبيعي علوم بر چه ن آ شبيه هايي ضابطه

  .شد امروزين مرحله وارد غرب در هرمنوتيك
 قلمرو در )2(شناختي روش مكاتب و ها متدولوژيست ظهور بعد، كمي

 ادامه خود تحيا به هرمنوتيك اما كرد تضعيف را ديلتاي نظريه مختلف، علوم
 هاي ريشه به را رفتارسنجي كه روانشناساني و شناسان جامعه ويژه به. داد

 به زبان فلسفة باب در كه نظرياتي دادند، ارجاع فرهنگ طبقاتي و غريزي
 و پوزيتيويستي تفسيري هاي نحله شد، ارائه » ها تحليلي «توسط ويژه

 شناختي معرفت مهم يها چرخش و كرد ظهور تدريج به كه اگزيستانسياليستي
 غربي هرمنوتيك جديد ساختمان در همه آمد، پديد اخير هاي دهه در كه

 و تاريخي )3(بخشي معرفت و آگاهي رويكردها اين در. افتاد مؤثر
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 )4(كنند مي مشروط را ها آن و رانده سيطره ها برفهم ها، فرهنگ و شده عصري
 زمينه در نه ـ »االمري نفس حقايق  «با كشفي اي رابطه اين، از پس ،)5(فهم و

  .داشت نخواهد ـ ديگري زمينه هيچ در نه و فرهنگ
 و »شناسي روش  «در است، آن محصول كه تعارضي و تكثر و نسبيت

. است هرمنوتيكي نگاه همين محصول انساني علوم دستاوردهاي سپس
 حين در »فرهنگ دانشمند «كه ثيراتيتا ساير و )7(تبيين ،)6(سازي مفهوم

 برجستگي نوعي به كه آمد نظر به مهم قدري به دهد مي بروز خود از قيق،تح
 غرب در چه آن. رفت حاشيه به موضوع اصل و شد شبيه كاريكاتوري

 نگاه اين راستاي در و عمال گرفت نام) 8 (»دين علمي مطالعات«
 آگاهي هرگونه دسترس از و راند محاق به را ديني معارف هرمنوتيكي،

 را  »دين «عمال دين، »علمي «اصطالح به تفسير. دورافكند به بخش اطمينان
 تفسيري  «يا »فهم از فهمي «حداكثر را ديني معرفت و )9(تفاسير از انباشتي
 و مفروضات به مسبوق فهمي، هر آن، در كه داند مي »ديگر تفسيري بر ناظر
 آن مرتكبين گرچه كه است نگاهي علمي تفسير. است )10(هايي فرض پيش

 صرفا و )11(گرايي تحويل از فارغ و داوري پيش از عاري را آن كوشند يم
 اين تك تك در همواره اما كنند، معرفي تحليلي و ديني برون نگاه نوعي

 نگاه در انتقادي ـ تاريخي هاي روش چنين. است بوده متهم و مظنون مدعيات
 و اصالت فقدان علت به طرفي از مسيحي، دنياي در مقدس كتاب و عهدين به

 مناشقات «باعث ديگر، طرف از و بود ناپذير اجتناب متون آن سالمت
  .شد كليسا االهيات در اي براندازنده »كالمي

 و اصل «تعريف سر بر )13(ليبرال معترضين و )12(راديكال دينان راست
 تجربة  «يك مثابة به ،»ايمان  «به آن ارجاع و )14 (»دين گوهر
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 به آن، )17(تاريخي ايـ گزاره و )16(اي آموزه نخس از دفاع يا )15(»رواني
 و  »صدق دغدغة «از كه شدند مجبور هريك راستي به و برخواستند منازعه

  . بردارند دست »بودن معقول دغدغه «از يا
 در پروتستاني مسيحي االهيات و هرمنوتيك كه است دوراني چنان در

  به ربطي »ايمان «يات،االه اين در. تنند مي هم در شدت به »ماخر شالير«
 به مسبوق و نظري دكترين يك ديگر، عبارت به. ندارد »معرفت «و »عقيده«

 در كه گردد تلقي بايد غيرمعرفتي و دروني اي حادثه بلكه نيست آگاهي نوعي
 علمي و توصيفي مطالعات قابل رواني، پديدة يك مثابة به حال، عين
)descriptive science of relijion( محور از مطالعه اين اما. باشد مي نيز 
 آبجكتيو، آثار حول حداكثر و گرفته فاصله »ديني عقايد صدق يا حقانيت«

 كه ماخر شالير رويكرد. شود مي تشكيل ذهني و شخصي صرفا پديدة يك
 را »ليبرال الهيات «بستر شد، تعقيب... و »اتّو رودلف «و »واخ يواخيم «توسط

  .است هكرد سازماندهي امروز به تا
 متن، يك تفسير قلمرو در احتمالي هاي چالش و تعارضات حل براي

 از )18(دنيوي تفسير تفكيك قبيل از هايي حل راه به درغرب، توجهات عمدة
 شايد. است بوده ديني متون از زدايي قدسيت به گرايش با )19(قدسي تفسير
 نتكا «را او كساني شد باعث كه ماخر، شالير رويكرد انقالبي وجه

 »مقدس كتاب متن «اشتراك به توجه عطف در جمله، از بنامند، »هرمنوتيك
 كيدتا طريق از گفته، پيش تفكيك تلطيف و تفسيري روش در متون ساير با
 اند، ضروري متن فهم براي كه ،»روانشناختي زمينه «و »دستوري مباني «بر
. ديد مي هرمنوتيك اصلي ركن را »زبان ماهيت «درك او كه ويژه به. بود
 زبان و تفكر كه تاريخي و فرهنگ )20(زباني هاي فرم و گراماتيكال فهم
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 ديني هرمنوتيك آن ركن يك نموده، مقيد خود به را متن يك مؤلف
 و مؤلف روحيات تكنيكال فهم آن، دوم ركن و است »ماخر شالير«

 و شدن مند تاريخ باعث هم روي كه اوست زبان و )21(ذهن روانشناسي
 ديني عميق تأثير. شود مي مؤلف ذهنيت و فرهنگ از ناشي زبان بودن عصري
 تجرية از تعبير نوع و »سازي مفهوم «زيرا است انكار غيرقابل ماخر، شالير
 و تاريخي حس و فرهنگ و )22(روحيه از انعكاسي كامل، طور به را ديني
 تاريخي و يفرهنگ زمينه بايد تنها نه تفسير براي پس .داند مي مفسر رواني نيز
)Contex(، را او هاي فرض پيش و داده سازمان را مؤلف زبان و ذهن كه 

 براي و زد نقب نيز او خصوصي ذهنيت به بايد بلكه دريافت دهد، مي تشكيل
 به تا زد دست )24(گويانه پيش عمليات و )23(»شهود «نوعي به آن، كشف
 نيت «عنصر. دآم نائل متن مورد در! مؤلف خود فهم از بهتر حتي فهمي
 هرمنوتيك مباحث در را خود جاي كه بود بستري چنين در )25(»مؤلف
 قرار توجه مورد  »تفسير نظرية «در مؤلف، نيت و گشود نيز كليسا ديني

 ادبي متن... و )26(شكنان شالوده ها، ماركسيست ها، فرويديست گرچه. گرفت
 نيز ماخر شالير يافتند، مي تأليف بستر با ارتباط بي و مؤلف نيت از مستقل را

. ديد مي عيني معناي به راجع پردازي نظريه اساس را مؤلف نيت از بخشي
 »درست معناي «براي معيار تعيين را محض ذهنيت از پرهيز شرط نيز كساني

 از بخشي بازسازي نوعي به بايد را گرايش اين كه دانستند درست تفسير و
 باعث منطقا را »عينيت «دغدغه وي. كرد محسوب ماخر شالير هاي ديدگاه

 فهم «مورد در بود مايل اما ديد مي »عينيت «براي معياري به نسبت حساسيت
 كه ويژه به. بورزد بيشتري تأمل معيار، يك عنوان به »مؤلف نيت درست
 نبودند حاضر وجه هيچ به ادبي، نقد قلمرو در روزها درآن بسياري هاي چهره
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 در را آن و كنند مبتني »مؤلف نيت «مبناي بر را خود هرمنوتيكي نظرية كه
  .يافتند مي) 27(عادي افراد انداز چشم خور

. بازگرديم دين تفسير باب در ماخر شالير هرمنوتيكي تئوري به ديگر بار
 شالير تعريف) متن تفسير در آن نقش و( »مؤلف نيت «با مفاهمه از گذشته
 متن فهم و تفسير براي وي اصلي عزيمت نقطة )28(»دينداري«از ماخري
 براي درورني و )29(ذاتي اي جنبه به معطوف ،اوال تعريف اين. است ديني
 استثناناپذير و همگاني و مهم نقش بر ،ثانيا و ست اها انسان طبيعت در دين
 از قرائت اين نخست ركن. دارد تأكيد »فهم «براي وساطت در »زبان«

 متون كه حال عين در انجاميده، ينيد متن مورد در قوانيني طرح به دينداري،
 الياده ميرچا و اتّو رودلف. داند مي )30(خود به متكي و فرد به منحصر را ديني

 )31(،»امرقدسي «از كه است هرمنوتيكي رويكرد چنين راستاي در... و
  .اند گفته سخن  )34 (تمثيل و  )33(ديني نمادهاي )32( اساطير،

 و گفت خواهيم سخن آن از كاين كه هرمنوتيكي ديكر رويكرد
 است، شده نمايندگي »بتّي اميليو «و  »ديلتاي ويلهلم «توسط ابتدا درغرب،
 علوم ميان تعادل نوعي ايجاد و انساني علوم به نگاه در تصرف به معطوف
 رابطة اما دارد ماخر شالير از اقتباساتي ديلتاي. است طبيعي علوم با فرهنگي
 و دانست نمي آهنين هم چندان را »مؤلف نيت« و »مؤلف اثر« ميان آهنين
 عاري زيرا يافت مي »تفسير و فهم «تاريخي خصلت انكار نمتضم را نگاه اين
 »فهم «تاريخي پروسة در )35(»مؤلف رشد «او كه است چيزي آن از
  »كانت نظريه «كه فلسفي نقش همان خواست مي ديلتاي چنين هم. ناميد مي

 علوم براي نيز او شمول جهان هرمنوتيك كرد، ايفا نيوتني فيزيك براي
 )36(»تاريخي عقل نقادي« بارز چهرة را وي كه بود اين و كند ايفا فرهنگي
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 در را مند تاريخ و عصري تفسير ريشة كه ،»تاريخي عقل نقادي«.اند خوانده
 تأكيد طبيعي علوم از فرهنگي علوم روش ميان تفكيك بر نشاند، مي خاك
 را خود جاي طبيعي، علوم در )37(»تبييني «روند ديگر، ارتعب به. ورزيد مي
 دانشمند كار به ،كه )39(عام قوانين. دهد مي فرهنگي علوم در )38(»فهم «به

 عامل )40(شخصيت بايد او و نيست شناس انسان دسترس در آمد، مي طبيعت
 و هدف نيت، انساني، كشف اين با و كند كشف نوعي به را تاريخي

 قادر كه است طريق بدين و بزند حدس يا دريافته را او ونيدر توجيهات
 شود مي )41( »فهم قابل «گونه بدين انساني، عمل و »بفهمد «را او بود خواهد
 با مفسر ديگر، عبارت به. گردد مي درك »Inside «آن روح و درون زيرا
  .كند مي كشف دوباره تاريخي عامل در را خود پنداري، همذات نوعي
 نيز ديلتاي هرمنوتيك در گفتار، يا عمل فهم در »شخصيت صورت «نقش 
 به ،»تجربه «با رابطه در ديلتاي اما دارد دخالت ماخر شالير هرمنوتيك چون

 و بعد اين هاي صيرورت و تاريخي بعد و انديشيد مي )42(»بودن بند زمان«
 اي نهگو به را متنوع بسترهاي و ادوار در »انسان «مشروط و زماني هاي تجلي
 محصول را انسان درك بودن تاريخي زيرا داد مي قرار نظر مد جدي، و متمايز
 بايد رفتارانسان، هرمنوتيكي درك براي لذا و ديد مي انسان خود بودن تاريخي
 كرده، شرطي را مؤلف بيان كه شرايطي و تاريخ )43(بازسازي به دست
 نوعي با اه،ناخو خواه ديلتاي، هرمنوتيك كه ست ااين و پرداخت مي

  .است خورده گره تاريخي روانشناختي
 بر نئوكانتي، شناسان روش تبع به دانيم مي چه چنان نيز »وبر ماكس«
 بحث و است ورزيده اصرار انساني علوم و طبيعي علوم ميان تفصيل

. درگرفت قلمرو همين در »انتزاع «و  »خالص نمونه «باب در او متدلوژيك
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 منطق با منتهي ديد مي ممكن را انساني عمل »مفه«) ديلتاي چون (نيز او
 نسبت كذايي تأكيد بر نياز بدون و باشد مي حاكم فهم، نوع اين بر كه خاصي

 كه بود مهمي هدف »فهم «ضوابط و شرايط يافتن. »مؤلف نيت «درك به
 تعقيب... و »واخ يواخيم «تا ماخر شالير و ديلتاي از ها هرمنوتيسين از بسياري
 اما اند، ورزيده  »همدلي« عنصر نقش بر متفاوتي تأكيدهاي گرچه و اند كرده
 فهم، اين تحقق براي ديني تعلق حس نوعي كم دست گفت، مي واخ چه  چنان
 جستجو شناسي، دين ديگر، عبارت به ).Religion Sense for(نمود مي الزم
 و معنوي حيات گوناگون هاي صورت نوعي، به كه بود خواهد منطقي دنبال به

 را) ديني هاي سمبل چنين هم ( دين زبان و دهد مي سازمان را ديني تجليات
 و انسان از خاص تعريفي هرمنوتيكي، ديدگاه اين وضوح، به. بخشد مي شكل
 مفروض بشر، افراد همه مورد در را آن وحدت بلكه ماهيت، اشتراك نيز

 را درك و كند عبور نيز تاريخ سد از كه سنخيتي و اشتراك. است گرفته
 هاي پردازي نظريه در يك هيچ تقريبا البته مفروضات اين. سازد نافذ و السي

 منوط شك، بي اما. است نشده منقّح كم، دست و اثبات... و واخ ماخر، ديلتاي،
 بتوان كه نيست چيزي ،»شناختي انسان نظرية «به »هرمنوتيكي نظريه «بودن
 نكرده تصريح بدان پردازان نظريه همة گرچه گرفت، ناديده يا كرد پنهان
 شناسي انسان بر را خود هرمنوتيك وضوح به ايشان، از گروهي معذلك. باشند
 يا »فرويد « به مثال عنوان به. اند كرده بنا خويش) نادرست يا درست( 
 را خود روانشناختي هاي ايده صراحتي، چه با و چگونه كه بنگريد »يونگ«

 فرويد، )44 (»ناخودآگاه «ضمير. اند داده قرار » هرمنوتيك «بناي سنگ
 مصاديقي عنوان به نيز را لساني خطاهاي و خوابها حتي او تا شد عزيمتي نقطة
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 در ناخودآگاه مفاهيم دنبال به يا و كند قلمداد »متن«نوعي انساني، تظاهرات از
  .بگردد) ديني متون حتي (ديني حيات ملزومات كليه و دين

 بر را »دين «و »هرمنوتيك «و »خواب «كه فرويدي شناختي انسان
 از ناشي را دين كند، مي وصل يكديگر به!! خود ناخودآگاه ضمير اساس

 به و كرده تحليل )45(اُديپي جنسي غرايز از متأثر حتي و كودكي عجزهاي
 »مؤلف نيت «به نوبت نگاه، اين در . انجامد مي دين عليه منفي كامال داوري

 به دارد انساني عمل و انسان به بروني نگاه كه است مدعي زيرا رسد نمي هم
 از بايد كه داند مي خود عمل به نسبت ناخودآگاه كامال را مؤلف كه نحوي
 ها آن از هيچ خود، او كه دانيم مي او از چيزهاي ما و شود تحليل بيرون
 حتي و ديلتاي هرمنوتيك از غير كلي به مسيري البته، اين و است دانسته نمي

  .بود خواهد اخرم شالير
 حتي ديلتاي، از تأثراتش رغم علي كه رسيم مي »هايدگر مارتين «به سپس

 و دكارتي بنياد خود »سابژكتيويزم «شوم مغناطيس از كه است منتقد نيز او به
 گويد مي سخن )46(»فهم «پيشيني ساخت از هايدگر. است نشده رها غربي
 او گفته به. راند مي يطرهس ، هستي و جهان از بشري هاي فهم كليه بر كه

 ما، فهم و ما براي ما مفروضات و پيشيني هاي مفهوم و )47(قبلي توقعات
 در كسي هر از و موردي هر در فهمي هرگونه كه اند ديده تدارك  »افقي«

 ما فهم در ريمقد عوامل. بندد مي صورت )48(افق اين مقتضيات چارچوب
 به را ما ر،مقد عوامل اين. رندپرو مي خويش اقتضاي به را آن و دمند مي
 علوم حتي كه موقعيتي سازند مي نزديك هايدگر )49(»هرمنوتيكي موقعيت«

 هرمنوتيك. باشد كرده متأثر بايد القاعده علي نيز را بشر) غيرفرهنگي (طبيعي
 بر تأكيد رغم علي و گذارد مي اثر جدي نحوي به نيز دين فهم در هايدگري
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 و روزگار مزاج و »افق  «با  »آدمي فهم و سخن و رفتار «منظومه امتزاج
 ذلك مع بشري، عمل ماهيت تفسير در »هگلي / تاريخي / ادواري « بتصل

 و عهدين اي اسطوره بستر از انتزاع از پس (ديني عمدة مفاهيم به اشاره حاوي
 رودلف «آلماني، متكلم و كشيش كه بود اشاره همين و بود) كليسايي متون

  .ساخت معتقد »بشر وجود تتاريخي« هايدگري دعوي به را »بولتمان
 هانس «به متعلق بايد را حاضر قرن در ديگر مهم هرمنوتيكي رويكرد

 هاي پردازي نظريه هايدگري، هرمنوتيك حوزه از نيز او. دانست »گادامر
 گمان كه پرداخت ديلتاي و ماخر شالير نقد به و كرده آغاز را خويش

 سوء و تفسير سوء باعث لذا و فرهنگي بعد باعث لزوما تاريخي، بعد كردند مي
 و ها فرض پيش تأثير و وجود كه كند مي تأكيد گادامر. است تفاهم
 ضرورتي كنيم، مي آن از كه تفسيري در واقعه، يا متن از ما هاي پرسش
 و انداز چشم از. بود مؤثر توان مي ها فرض پيش اصالح در اما است ناپذير تخلف
 در كه است فقيا و سنّتي به مسبوق منظري، هر و نيست زيگري منظر،

 بنابراين،. برد مي سر به عصري تحوالت در مدام اتفاقات و اشيا با ديالتيك
 چون كساني. داد ارائه عيني و نهايي تفسير توان نمي متني هيچ از و هرگز

 كه دكردن حمله گادامري گرايي نسبيت نظر نقطه همين به دقيقا »بتّي اميليو«
 عمدا يا و ندارد توجهي هيچ مفسر، عقايد از مستقل ،»متن معناي «به چرا

 تفسير «تشخيص براي اي قاعده هر پذيرش از چرا چنين هم كند؟ مي تغافل
 تفسير حيث، يك از ديدگاه اين با اصوال و عاجزند »غلط تفسير «از »درست
 هايي نسبت و رهاتفسي و ها برداشت همة و داشت نخواهيم غلط فهم و نادرست

 نيستند، شدن نهايي قابل كه بهانه اين به صرفا دهيم، مي ديني متن يك به كه
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 گويد مي كلمه يك تنها اشكاالت، اين به پاسخ در گادامر البته!! درستند پس
  !!ندارد وجود تفسير براي قاعده و معيار به نيازي اساسا كه اين آن و

 رويكرد ساز زمينه »يتگنشتاينو لودويك « اروپا، گذشتة هاي دهه در
. است قاعدگي بي آن، اصلي مشخصة كه شد هرمنوتيك از ديگري

 فهم براي نه و انساني علوم براي نه را هرمنوتيكي نوع هيچ كه هرمنوتيكي
 و كشف معنا، حوزة در روابطي دنبال به كورمال بلكه كند نمي داللت متون،

 گرايي نسبيت با آن تباطار و »راسيوناليته «به نسبت و است حقيقت
)Relativism( و »تبيين «ميان تمايز نفي به گاه. است داده نشان حساسيت 
 گاه و كرده تفوه » طبيعي علوم هاي تبيين « ديدن تفسيري حتي و »تفسير«
 و دانسته عبث را شناختي معرفت قلمرو در سازي نظريه براي تالش نوع هر

 و ديني( »متن تفسير «براي روش نبالد به اساساً كه است نموده استدالل
 و قاعده هر از خارج و نسبي و شخصي عملي تفسير، و بود نبايد) غيرديني
 مفاهيم كلية پوزيتيويستي، ـ تحليلي فلسفة هرمنوتيك. است توافق و قرارداد

 هاي استوانه نفي واقع، در اين و كاهد مي فرو » لفظي بحث و الفاظ «به را
 هيچ و كند مي تلقي مبتذل را آن بلكه. است »تيكهرمنو «مفهوم اصلي
 ارائه غلط تفسير و فهم از آن تشخيص و »درست فهم «براي اي ضابطه
  .ندارد اعتقاد بدان بلكه و دهد نمي

 براي بسترسازي را ديني متن تفسير در مندي قاعده و انضباط ديدگاه اين
 كاركرد به تنها پراگماتيستي نگاهي با و داند مي) 50(!!فلسفي توهمات
 »معنا «از تعريفي اساسا زيرا دهد، مي توجه اخالقي و ديني هاي واژه اجتماعي

 متون و اخالقي و االهياتي هاي گزاره به كه گرفته مفروض را معناداري و
 به را خود جاي ،»ديني گزارة معناي «وقتي و است اعتنا بي كامال ديني،
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 ،»مند ضابطه تفسير «به هم نيازي بتهال دهد، مي »ديني لفظ اجتماعي كاركرد«
. بود نخواهد است، متن يك در »محصل معناي «وجود به مسبوق كه

 گرفته را »تاريخي ـ فرهنگي افق« هايدگري تعبير پيام البته نيز، ويتگنشتاين
 اعتقادي هايدگري اگزيستانسياليزم باطني و فلسفي هاي استنتاج به گرچه است
 مادي كامال »اجتماعي روانشناسي «و  »زبان دستور«دار و درگير او. ندارد

 از فراتر چيزي مثابة به »ديني حيات «درك به قادر و فرومانده خويش
  .باشد نمي »زباني هاي بازي«

  
  

  :ها نوشت پي

  
1) geisteswissen schaften 
2) methodology ies 
3) human conciousness 
4) cultural conditioning 
5) understanding 
6) conceptualization 
7) explanation 
8) scholarly study of  religion 
9) communities of interpretation 
10) assumptions 
11) reductionistic 
12) orthodox christians 
13) liberal protes tantism 
14) religious faith 
15) experience 
16) doctrine 
17) historical belief 
18) sacred 
19) profane 
20) linguistic forms 
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21) subgectivity 
22) geist 
23) Intuitive Leep 
24) Act of divination 
25) Authorial Intention 
26) Deconstructionists 
27) Laypersons 
28) Religiousity 
29) Essential 
30) Autonomous 
31) The Lded of  the Holy 
32) Myths 
33) Synbols 
34) Analogies 
35) Development 
36) Critigue of historical reason 
37) Erklarung 
38) Versetehen 
39) Universal Laws 
40) Character 
41) Intelligible 
42) Temporality 
43) Reconstruction 
44) Unconcious 
45) Odipal Sexual Wishes 
46) The fore Structure 
47) ExpeCtations 
48) Horizon 
49) Hermeneutical situation 
50) I11usions 



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  چهارم گفتار

  »سازي جهاني «بزرگ رازهاي

  
  اشاره
 هدانشگا در 1379 سال در كه است سخنراني دو متن خوانيد مي چه آن
 در شده تلفيق شكلي به و گرفت صورت »جهان سازي غربي «عنوان با تهران

 روايت به سازي جهاني «نظري مباني به سخنران. گشت منتشر »نقد كتاب«
 رسمي عبارات برخي از و پرداخته آن تاريخي – اجتماعي تحليل نيز و »غرب
  :است كرده رمزگشايي »سازي جهاني «گفتمان ذيل در

  
  حتي و  فرهنگي اقتصادي، سياسي،  پروژه  يك  مثابة  به »سازي جهاني«
  گفت بايد  احتساب  اين با. گردد مي  تئوريزه و  تعقيب متعددي ابعاد  در  نظامي

  مفهوم و  ايم مواجه  قديمي  امپرياليزم  توجيه در  جديدي  ادبيات با ما
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 در من. است  گرفته قرار  استعماري  سازي تئوري  خدمت در »گري جهاني«
 كالم اطالة »سازي جهاني پروژة «از »شدن جهاني پروسة «تفكيك باب
 مفهوم  اين. گيرد مي قرار دوم حوزة در من بحث كه است معلوم و كنم نمي

  مبحث از جدا و  شده روز  مباحث  بورس وارد  كه  است  دهه  يك  به  نزديك
  وقوع  شرف در  كه  فرايندي  عنوان  به ،»شدن جهاني « باب در  شناختي جامعه
 را  ماركسيستي  نظريات يا  كاركردي  نظريات  خواهم نمي. باشد مي  شده  دانسته

  اصطالحاتي  كه  باشيم  داشته  توجه  ولي  بگذارم  بحث  به  پديده  اين  تبيين در
  يها سال ( قرن  نيم از كمتر  طرح  سابقه... و  شدن جهاني يا  سازي جهاني  چون
 جزء  كه  است) بعد  به 1990  دهه از ( كوتاهي  مدت و دارند) بعد  به 1960

 34 حداكثر ،)1994 ( قبل  سال  ده حدود تا  كه  نحوي  به شده، روز  موضوعات
  بزرگترين -   كنگره در )globalization(  گلوباليزيشن  عنوان با  كتاب جلد

  براي  تجاري  هاي ريزي برنامه  اينك  ولي.  است  بوده موجود -   غرب  خانه كتاب
  داري سرمايه  نظام  فرهنگي و  سياسي  سلطة  گسترش و  جهان  سطح در  بازاريابي

  داده  پوشش »سازي جهاني « عنوان  تحت  همگي جهان، بر  ميليتاريستي  تسلط و
  رجخا و  غيرمشخص  كننده جهاني  نيروي  يك  كه كنند مي القاء  آنان. شود مي
  عمل  ناپذيري اجتناب طرز  به  كه دارد وجود  خاصي  گروه يا فرد يا  كنترل از
 مرموز،  نيروي و  تاريخي جبر  اين برابر در  مقاومتي  هرگونه و كند مي

  چه آن  غيرتعمدي و تعمدي  هاي جنبه و  است آميز شكست و  مذبوحانه
  جاي  به  آنان. شود نمي  لمستد و  تبيين وضوح،  به خوانند مي »شدن جهاني«

  يك و »جامعه تك « يك  به جهاني،  هاي فرهنگ و  مختلف  جوامع
  جهان  كل  براي  مركزي  حكومت  يك  به و  جهان سراسر در »فرهنگ تك«
 و  قهري را  حادثه  اين و باشد  آنان  دست در  اش رهبري  كه انديشند مي
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  غربي  فرهنگ  گسترش زيرا خوانند، مي زني  مقاومت  غيرقابل و ناپذير اجتناب
  كنترل از  كه دانند مي ناپذير مقاومت  نيروهاي  محصول را  داري سرمايه جامعة و

  اقتصادي واستثمار  فرهنگي  تهاجم و استعمار  وسيله بدين و  است  خارج  انسان
  هتوسع  الگوي و يابد مي  روشنفكري  توجيهي و  طبيعي  مضموني ملل،  همة

  چيزي مسئله. گردد مي متصور و  ممكن  الگوي تنها  به  تبديل داري سرمايه
  عبارت به. است  سياسي و  اجتماعي  هاي نظام از  زدايي سرزمين از فراتر كامال
  هاي ارزش همة از  مهارگسيخته  داري سرمايه  شكني شالوده همانا مسئله، ديگر،
  . است  ايدئولوژي  اين  براساس مجدد  سازي شالوده و مغاير

  هاي امپراطوري  توسعه  همان تر، ابتدايي ابعاد در و  معني  بدين  شدن  جهاني
  خوارانه جهان  هاي طلبي زياده و  جهان  تاراج و  غارت  طريق از  كه  است  قديمي
  مفهوم  به  شدن  جهاني  به  راجع  البته كالسيك،  نظريات در. است  شده مي  تجربه

  صنعتي) saint -simon ( سيمون  سن. است  شده  طرح  نظرياتي تر، يميقد
  حكومت و  انترناسيوناليستي فرايند  يك ايجاد  عامل را توليد ابزار  تحول و  شدن
 با  كتابي در و داند مي  داري سرمايه  طلبي گسترش  هدف با »غربي پان«

  چنين نيز) cont(»كنت«. دهد مي  تفصيل را  نظريه  همين »Globe« عنوان
  كه افزود  آن بر) Durkheim(  دوركهيم  سپس و داد  پرورش را  اي ايده

 و  اجتماعي و  ملي  تعهدات  تضعيف  باعث صنعتي،  داري سرمايه  روح  تقويت
  .شود مي  ملي  هويت

  تيزاب را  ابزاري  عقل و  داري سرمايه  راسيوناليسم نيز )Weber(وبر  ماكس
 و  طلبانه توسعه ذاتا را  كالوني  پروتستانيزم  دنياطلبي و ناميد »سازي جهاني«

 او نظر مورد  كه  داري، سرمايه  عقالنيت. خواند  جوامع  همه  محتوم  سرنوشت
  به  نسبت و ها آن  به  نسبت تعهد  كاهش و ها ارزش  همة  حذف  به  جمله از بود،
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  سودپرستي  جهت در ها فرهنگ  سازي همسان نتيجه، در و  شناسي وظيفه
 بازار  يك  يافتن با  مرتبط را  شدن جهاني  كه  است  آن ديگر  تئوري. انجاميد مي

  به  كه  اي طبقه بيند، مي اروپا سوداگر جديد  طبقه و جديد  صنايع  براي  جهاني
 در تا كند مي برقرار  دشمنانه يا  دوستانه  ارتباط و كشد مي  سرك دنيا  جاي  همه
  جهان سراسر در خود  اقتصادي  اهداف  به نظامي، سياسي، -   فرهنگي روند  يك
  صنايع ظهور با زيرا آيد  مي پديد  جهاني  قلمروي صورت،  اين در. يابد  دست
  تغذيه  داخلي  خام مواد با و  داده  دست از را خود  مقام ملي،  صنايع ديگر جديد،
 از  چه و  خام مواد و  منابع  لحاظ از  چه -   دوردست  مناطق  به  بلكه شوند نمي
  چون  مفاهيمي وملي   انزواي  سپس و شود مي  محتاج -   بازاريابي  لحاظ

 با  هماهنگي «و» جهاني اقتصاد  به  وابستگي « به  تبديل ،»خودكفايي«
 و  جهاني،  ادبيات در »ملي  ادبيات«. شود مي  تبديل »جهاني  داري سرمايه

  ادغام جهاني  سياست در »ملي  سياست «و  جهاني، اقتصاد در »ملي اقتصاد«
 و  نظامي -   سياسي  هاي قدرت اختيار در نيز  جهاني  هاي پديده  زمام و شود مي

  همه و  جهان  كه  است سوداگر  طبقه  همين و دارد قرار  جهان  فرهنگي
 و  شكني شالوده خود  منافع و  انديشه با  مطابق را... و ها دولت و ها فرهنگ

 و توليد  شيوه  سازي يكسان و  جهاني بازار جهاني،  تجارت و كند مي  بازآفريني
  .دهد مي قرار  الشعاع تحت را ها تفاوت  همه زندگي،  شيوه و تفكر  شيوه

 را »فرهنگ و  سياست «و  اصل را »اقتصاد « لزوما ماركس،  چون  نه اگر
 و  سياست از  مستقل را  فرهنگ )parsons( پارسونز  ونچ  نه و  بدانيم  فرع

  دست »شدن جهاني « تبليغاتي  نظرية  فهم در  تعادل  نوعي  به بدانيم، اقتصاد
 در را  مفهوم  اين ) )Bell  (بل دانيل  چون  كساني نيز  غرب در اگر. يابيم مي
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 هم، از  ستقلم اما  هم با  مرتبط فرهنگ، و  سياست اقتصاد،  عرصه  سه هر
  .است  بوده  نكته  همين  به  توجه  دليل  به شايد كردند،  تعقيب
  ليبرال  داري سرمايه  هژموني  كه  است  آن  گرفت  نتيجه بايد  عاقبت  چه آن

  منابع و بازار و  سرمايه و  تجارت  قبضة  دنبال  به »شدن جهاني « عنوان  ذيل در
 مالكيت،  تعريف در  دخالت و  جهاني  هعرص در كار  نيروي و  خام مواد

  قبضه و »اقتصاد « عرصه در  سرمايه  انباشت و  خدمات  هزينه كار، دستمزد
 مشروعيت،  چون  مفاهيمي مجدد  تعريف و  جهاني  اطاعت و  نظارت و  قدرت
 و »فرهنگ « عرصه  قبضه  به و ،»سياست « عرصه در  المللي بين  امنيت و اقتدار

... و  دمكراسي بشر،  حقوق آزادي، از  دلخواه  تعريف  كردن  حاكم و  تبليغات
 استيالي  جهت در نيز  فرهنگي  هاي استيالطلبي  اين  همة.  است  جهان سراسر بر

  الگوهاي  تحميل  بلكه  اشاعه و گيرد مي  صورت  جهان بر  سياسي و  اقتصادي
  هدفي نيز ها رسانه  طريق از  انبوه  مصرف  الگوي ايجاد  براي  المللي بين  فرهنگي

 »راسيوناليزم  نظرية «دوركهيم، »تمايز  نظرية « چون  نظرياتي. ندارد  اين جز
  به  همه ديگر،  هاي ديدگاه و  ماركسيستي »كردن  كااليي  نظرية «وبر،  ماكس
 و  ويق  ل حال  مثابة  به  كننده جهاني و  تغييردهنده  اصل تك  يك  تحليل  دنبال
  غالب  هژموني در را ها ملت -   دولت و ها فرهنگ ساير  كه هستند  تيزابي
  اين آيا. دريابند را  چگونگي  اين خواهند مي و كند مي  حل و  ادغام جهاني
 بر گويند، مي  امريكايي  كاركردگرايان  چه چنان كننده، پارچه يك  قدرت
 يا رود مي  پيش اجتماعي،  طلب پيشرفت و  گرانه محاسبه  مكانيزم  يك  اساس
  شده حساب و  عمدي  گزينش  يك  نه  اساس بر معتقدند ها ماركسيست  چه چنان
  تحول  يك  اساس بر و  داري سرمايه توليد  شيوه  آمدن پديد  علت  به  بلكه

 ناخودآگاه، نحو  به  ضعيف  اقتصادهاي و يابد مي  تحقق ارادي غير و  غيرعقالني
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  اين  خدمت در نيز  ارتباطات  همه و شوند مي  داري سرمايه اقتصاد اقمار  هب  تبديل
  !آيد؟ مي در  پروسه
  هاي دهه در را »تمايز « دوركهيمي  نظريه كاركردگرا،  ساختارگرايان اگر
  ميان تمايز  همين  به دادند  تعميم ،»سازي جهاني «در  آن تاثير  جهت در اخير
 اقتصاد با  جهاني  داري سرمايه  تفاوت و »محلي توليد« با »اي سرمايه توليد«

 و  اقتصادي  الگوي در تمايز  اين  كه اين  به و كردند  توجه ملي، و  بومي
 شود مي منجر... و  اجتماعي  زندگي  الگوهاي  ميان  ديگري  تمايزات  به توليدي،

 و  دنياپرستي« ،»ليبرال  فردگرايي « شدن  جهاني  جهت در  ارزشي  تحوالت و
  كه  است  تحوالت  همين و آيد مي پديد »گري محاسبه «و »سكوالريزم

  حتي فقير، و  ضعيف و مقلد  جوامع و شود مي  خوانده »مدرنيزاسيون و  توسعه«
 غرب،  داري سرمايه  جوامع  نمادهاي و نهادها از باشند  شده  صنعتي  كه آن بي

  توسعه «يا »سنتي و  مدرن « عنوان  همين دخو  حتي و كنند مي تقليد و  اطاعت
  مصرف و  وضع ها تبعيت و تقليد  اين  توجيه  جهت در ،»توسعه  حال در و  يافته
 تاريخي، و  اجتماعي  تحول سير از  پارسونزي تفسير  براساس اما. شود مي
 ،»سازگاري « منطق مبنا  اين بر شود؟ مي  تئوريزه  چگونه »شدن  جهاني«

) شدن جهاني ( جهاني  الگوي  سلطة راز ،»محيط با  انطباق « به  ميل و  تقابلي
. است  سازگاري  توان  همين  گسترش  مفهوم  به  نوگرايي و  توسعه و بود خواهد
 متمايز،  اجتماعي  واحدهاي و شود مي »ادغام « موجب خود ،»تمايز « گرچه
 و كمبودها  رفع  جهت يكديگر در  ادغام و يكديگر با  ارتباط  به  مبرم نياز

  تدريج  به منابع،  اين  ترتيب  بدين و يابند مي يكديگر  منابع در  مشاركت
 يا  شكسته  هم در  خصوصي  مرزهاي و شوند مي  عمومي و  زدايي خصوصيت

. باشد تواند مي »شدن  جهاني « تحقق  براي  نخست  پايه  اين و شوند مي  ضعيف
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  فرهنگي و  ارزشي  الگوهاي  شدن تر تركيبي و  تدريجي  تحول بايد  نكته  اين بر
 تر عمومي و تر جهاني  ارزشي  نظام  يك  سوي  به  كه افزود را  جوامع  سطح در

  اين در  كه آن  حال گذارند مي »شدن جهاني «را  نامش و گردد مي  تبديل
 و  اقتصادي و  ارزشي  الگوهاي تاثير  تحت تر ضعيف  جوامع واقع، در  پروسه
 غربي،  هاي رسانه و شوند مي  هضم  آن در و  گرفته قرار تر قوي  جوامع  سياسي

 »شدن  غربي « به  تشويق  براي و »تكامل  تئوري « عنوان  تحت را  تحوالت  اين
  اين بايد  بگوييم  سخن تر دقيق اگر و كنند مي  تعبيه ،»شدن  جهاني « پوشش با

  غربي « حتي  نه ناميد »آن از  وتبعيت  گرفتن قرار غرب  خدمت «در را فرايند
 به و فكر طرز اين تاريخي ظهور و مسئله عيني ابعاد از برخي به اكنون.»شدن

  هژموني تجاوز از  پس. كنم مي اي اشاره ها آن استفاده مورد تبليغاتي ادبيات
 و  عراق و  انستانافغ  به  انگليس و امريكا  رهبري  به »داري سرمايه -   ليبرال«

  صورت ،»مدني  جامعه و  آزادي كراسي،ودم «شعار با  كه كشورها  اين  اشغال
  حقيقي  مفهوم  تدريج  به جهان،  گسترة در  صليبي  جنگ  اعالم با نيز و  گرفت

  است  روشن  وضوح  به. است  شده هويدا »سازي جهاني «شعار  پردة  پشت و
  يك اعضاي  مثابه  به  زمين  كره بر  ساكن افراد  كل  يلتبد  دنبال  به  آنان  كه

 خود  سرپرستي  تحت »جهاني  قدرت  رژيم « يك  شهروندان و  سياسي واحد
  حاكميت  محتاج كه  است  جهاني  گرانه اشغال  عمليات  چنين  براي و باشند مي
 اءالق و دنيا سراسر در) New Vision( »تازه  فرهنگي انداز چشم « يك

. باشند مي  المللي بين جديد استعمار  براي  سازي زمينه  جهت  اي ويژه  فرهنگ
 ،»جهاني  امنيت «،»جهاني  دمكراسي «،»جهاني بشر  حقوق « چون  مفاهيمي

  امپراطوري  اين  خدمت در بايد  همگي ،»جهاني  تجارت «،»جهاني  نظم«
 شعار با پس،  اين از  رياليزمامپ. گيرند قرار آيد وجود  به  بناست  كه  جهاني
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 خود  براي و انديشد مي خود اقتدار  گسترش  به!! مانده عقب  ملل  دمكراتيزاسيون
  گرايي جانبه چند  هرگونه. كند مي  اعمال  بالفاصله و  تعريف »جهاني  منافع«
)Multilateralism (عمليات. بود خواهد  موقتي يا  تصنعي جديد،  فضاي در  
  اين و  است  سراسري  تهاجم  چنين آغاز افغانستان، و  عراق سومالي، ن،بالكا در

  غرب  داري سرمايه  هژموني  خدمت در »مرز  بدون  خشونت «و  ميليتاريزم
  ناامني « پروژه  تعقيب شاهد بشريت  پس  اين از ، بنابراين. آمد درخواهد
 »جهاني  امنيت « ششپو  تحت  صهيونيزم و  انگليس آمريكا،  سوي از »جهاني
  نام  به  چه آن. شود  تشكيل  است قرار جهاني،  حكومت  يك زيرا بود خواهند

  همين  توجيه دقيقا شده،  خوانده )Global Governance (»دنيا  اداره«
  .است!! بشردوستانه و جديد  ادبيات با  امپرياليستي سيطرة

  پيشگيري  براي و  جهاني  لحص  تضمين ادعاي با  كه نيز، متحد  ملل  سازمان
  خدمت در عمال ، تاسف و  تعجب  كمال در آمد وجود  به  سوم  جهاني  جنگ از

 و  سكوت با  گاه و است  درآمده شده  توجيه استعمار و فراگير  خشونت  توجيه
. بخشد مي  مشروعيت جهاني،  امپرياليزم  اين  به هايي، قطعنامه  تصويب با  گاه

  خدمت در  صلح و »عدالت  بدون  صلح «آنند  دنبال  به  آنان  كه  صلحي
 يا  كاهش اصلي  مسئله. است  جهان نابرابر و موجود  وضع  توجيه و ها ابرقدرت

  به  تبديل كشورها  همه  تدريج  به  بلكه  نيست  ملي  هاي دولت  نقش  كاهش  عدم
  يعني  مركزي  رژيم  يك رام  تحت فدرال، نحو  به  كه شد خواهند  هايي استان
  جهاني  گيري تصميم  سيستم  اين. گردند مي  اداره غرب،  داري سرمايه  كانون

Global Decision– Making و  ملي محلي،  هاي گيري تصميم  كليه 
 احيانا و  گرفت خواهد!! مركزي ستاد امر  تحت و خود  خدمت در را  اي منطقه

  مقاومتي  نوع هر و  شده »جهاني  دمكراتيك  گيري تصميم «آن،  تبليغاتي دك
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  سركوب) Global Citizen( »جهاني شهروند  گري ياغي « عنوان  تحت
 از  پس تواند مي  هم و باشد  پوشش تواند مي  هم ملل  سازمان. گشت خواهد
 و شود  حذف  حتي ،»انگليس --   اسرائيل --  مريكاآ « هژموني  قاطع اقتدار

 نظر مورد »جهاني  مدني  جامعه «تا آيد وجود  به  ديگري!! مدني  مثال  نهادهاي
  بيني پيش  قابل  كامال. كند  فراهم را ها رسانه  ارباب و  ثروت و  قدرت  ارباب
  منازعات و  شده  مديريت  چگونه  المللي بين  تحوالت صورت، اين در  كه  است

  سياست بر  حاكم  مفاهيم نيز و  گشت خواهند  فصل و  حل  چگونه دعاوي، و
  پيش در  فراملي  نظم و  صلح امنيت، از  تلقي  كدام و  بوده  گفتماني  چه جهاني،
 تغيير و  تبديل با تا اند تالش در  جديت با نيز ها رسانه و  تبليغات. بود خواهد
 يا  تضعيف را  مقاومتي  هرگونه ها ملت  عمومي افكار در  مفاهيم  اين از  بسياري
  الگوي  طرح  دوران اساسا  كه كنند  تلقين كوشند مي  آنان. سازند  منتفي

  به دنيا  سياسي ساختار و  شده  سپري استعماري، ضد  مبارزات و »استعمار«
 ضد و  ملي  مقاومت « گفتمان از گذار  دوران تاريخي،  لحاظ از  كه  است  نحوي

 آنان. برد كار  به نبايد را  ادبيات  اين ديگر امروز و  رسيده  پايان  به »استعماري 
  روح  حذف  دنبال  به »ارتباطاتي  انقالب «و »جهاني  مديريت « چون  كلماتي با

 از  غربي غير  فرهنگي  هاي ارزش  حذف و استعمار برابر در  ديني و  ملي  مقاومت
  منافع جهنتي در و  غرب  فرهنگ  خدمت در  تدريج  به چيز همه تا اند جهان  سطح

 Global( »جهاني بازار « پوشش زير و درآيد  استكباري  داري سرمايه

Market( تزريق جديد  هژموني  خدمت در  ديگري  مفاهيم مقوالت،  همه  به  
 از ببرد،  سوال زير را  مفاهيم  اين يا  كرده تهديد را  هژموني  اين  هرچه. شود

  شمرده) Insecurity Causes( كارخراب و »امنيتي  ضد « پديدة  يك  اكنون
  حوزة در ابتدا  شدن  جهاني  كلمة  اصوال  كه  است  جهت  همين  به. شد خواهد
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  فرهنگي سياسي،  هاي حوزه در  آن  لوازم  سپس و  مطرح  داري سرمايه و اقتصاد
  چون  مفاهيمي نيز  آن  مقابل  نقطه در و شد  داده  بسط و  تعقيب نظامي، و
  سركوب و  پيشروي  براي بهانه تا كردند  اختراع را »جهاني  يزمترور«

  بينش « تبليغ و  سازي فرهنگ  همان اين. بيابند  ديني و  ملي  هاي مقاومت
  .ست اها آن در  مقاومت  حس  كشتن  براي ها ملت  ميان در »جديد

  به و ندده تغيير ها ملت در را  هنجاري و  رفتاري  الگوهاي خواهند مي  آنان
 شدن  جهاني از مراد اينجا در. كنند  عمل مرزها  همه وراي در  ينامري  صورت

 و  اي رسانه  هجوم و  است )Westernization( شدن غربي همانا  وضوح  به
 و  آمريكايي  فرهنگ  كه گيرد مي  صورت رويكرد  همين با  فرهنگي  تهاجم
. كنند  تحميل و  تزريق ها ملت  همه  به و بنامند »جهاني  هاي ارزش «را  غربي
  پوشي چشم  اي شيوه  هيچ از كشورها ساير  اقتدارملي  تضعيف مسير در  آنان
  مدني  نهادهاي  اصطالح به و ها NGOو  غيردولتي  هاي سازمان از و كنند نمي
  اپوزيسيون «را  چه آن كوشند مي  همچنين. كرد خواهند  برداري بهره نيز

 وارد خود  مخالف  هاي حاكميت  بدنه  داخل در  بمبي  چون هم نامند مي »قانوني
  اپوزيسيون « نام  به  چيزي خود،  كه آن  حال كنند  سوءاستفاده  آن از و  تعبيه و

 هر و شناسند نمي  رسميت  به  جهان سراسر در  غرب  هژموني  براي »قانوني
  .كنند مي  سركوب  پس  اين از و  گرفته  ناشنيده را خود  مخالف  صداي

  ايم همسايه ،»جهاني  دهكده «در  همه  كه گويند مي ظاهر  به غرب  رهبران
  ارباب « رژيم  يك واقع، در و كنند نمي  رعايت را  همسايگي  اخالق هرگز اما
 و  قدرت  ارباب  ساية زير بايد  همه  كه  است  شده  حاكم »جهاني  رعيتي و

 و بينديشند »جهاني «و شوند »جهاني «تا!! اشندب او با  صلح در ثروت،
  صالبت  شكستن  درهم  براي ابتدا، شدن جهاني  مناديان!! كنند  عمل  »جهاني«
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  شكاكيت و  گرايي نسبي و  پلوراليزم  چون  شعارهايي مقاوم،  هاي ملت  عقيدتي
  )Multi Cultural Community(  »فرهنگي چند  جامعه « الگوي  تبليغ و

  مردد آن در يا  كشيده  دست خود  فرهنگ از  آنان تا كشند مي  پيش ار
  مطرح را »شدن غربي «و »سازي يكسان «و »شدن جهاني «شعار  سپس شوند،
 ها فرهنگ  همة سر بر  جهاني  توتاليتريزم و  بزرگ  ديكتاتوري  يك تا كنند مي
 تحقير و  جهاني استبداد و  تحميل  روح با  وسيله بدين و شود  افكن سايه ها ملت و

 در را  گري اشغال و تجاوز و  جنگ و  خشونت و برخورد  زمينة ها، ملت ساير
  پدران  قديمي و  خشن  جهاني  امپراطوري  همان و دهند مي  افزايش جهان  سطح
 توليد باز »آزاد اقتصاد و  تسامح و  تساهل و  دمكراسي «شعار با بار اين را خود
 تا دهند تغيير را »جهاني  قدرت « به ها ملت  نگرش خواهند مي  انآن. كنند مي
  براي و آيد وجود  به اندك،  اي هزينه با و  مقاومت  بدون امپراطوري  اين

  تئوريزه را  آن و  كرده وپا دست اخالقي  توجيه  نوعي استعماري، جديد  الگوي
  جايگزين و  خلق مطلوب،  يقوا  معادلة  تسهيل  براي  جديدي  هاي ارزش تا كنند
  هاي ارزش  اصطالح به  اين  وحوش حول در  جهاني  اجماع  شبه  نوعي و  نموده

  مفهوم  به »خشونت  نفي «شعار جديد،  قاموس  اين در. آورند پديد!! مركزي
 منشاء خود جهان،  غربي  نظام  اين  سركردگان زيرا  است »مقاومت  نفي«

  عامل و  المللي بين  هاي جنگ  ترين كثيف و  تاريخ  هاي خشونت  بزرگترين
 و گر سركوب  هاي رژيم از  بسياري  پشتيبان و ترورها كودتاها، از  بسياري
 از  مستقل  هاي رژيم  براندازي و ها افروزي جنگ مجوز »آزادي «شعار.مستبدند

  نام  به ،»غربي  گري اباحي « مخالفين  همة تا بود خواهد  جهاني استبداد  اين
 و »سازي غربي « مفهوم  به »سازي جهاني «شعار. شوند  سركوب »آزادي«

  عميقا و  جهاني استبداد  يك مبشر و  توتاليتريزم  نوعي خود، سازي، يكدست
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  ترويج و  انساني  هاي آزادي از  بسياري  سلب شاهد  چه چنان  است  آزادي  ضد
 از  آنان  حمايت نيز و  هستيم  گفرهن  اين  سوي از  حيواني  هاي آزادي

. بينيم مي دنيا و  منطقه در را  وابسته  هاي رژيم  ترين آزادي ضد و  ترين استبدادي
 خود،  مخالفين از  ولي دهند نمي  آزادي جهان،  سطح در خود  مخالفان  به  آنان

 را »دمكراسي «شعار!! خواهند مي  مخالفين  همان  براندازي  براي  عمل  آزادي
 اند داده  نشان  ولي دهند مي سر »ديني  هاي ارزش و  برابري عدالت، « نفي  براي
 و  نفي  سادگي  به دهند،  نتيجه  منافعشان و  آنان  عليه ها دمكراسي جا هر  كه

  .كنند مي  ابزاري برخورد نيز  آن با و شوند مي  حذف
 ساير با )Mutual Respect( متقابل  احترام  دنبال  به هرگز غربي استكبار

 و  بوده »تحمل  عدم «مظهر  كه  داده  نشان بارها و  نيست ها فرهنگ و ها ملت
  داده قرار  الحمايه تحت يا  آورده وجود  به خود را دنيا در  افراطي  هاي گرايش
 و تجاوز  براي  ديگري  ابزاري شعار نيز »بشردوستانه  هاي كمك«. است
  گرفتن و بار اسارت  قراردادهاي. بود خواهد ها لتم استثمار و  گري اشغال

  استكباري  پروژه از  ديگري  بخش ضعيف،  هاي ملت از آور ذلت  هاي تضمين
. گردد مي  تعقيب ،»شدن جهاني « بحث  ذيل در  كه  است »سازي غربي«
  صفت با  كه  است مسير  اين در  ديگري  پوشش »مدني  اخالق « چنين هم

 قواعد  تحميل آن، از  هدف و) Global Civil Ethic (شود مي  يغتبل جهاني،
  توجيهات با  ضعيف  هاي ملت  نخبگان بر »رعيتي -   ارباب « استكباري  بازي

 رفتار و  توحش «را  استعماري ضد  مقاومت  همواره و  است  روشنفكري
  .نامد مي  جهاني  امنيت  براي  تهديدي و »غيرمدني
  دخالت  جهت  نوين استعمار  هاي مستمسك از ديگر  ييك »بشر  حقوق«
-   ليبرال «تفكر آن،  نظري  مبناي و  است ديگر  هاي ملت  سرنوشت در
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 و  متفكران و  نظران صاحب  اجماع مورد تنها نه  كه  است  غربي »دمكراسي
  غربي  انديشة  عالم در  بسياري  مخالفان و  منتقدان  بلكه  نيست  جهان  دانان حقوق

  حقوق  نظام  اين  كه كند مي عا اد ، اوال جديد استعمار و  غرب  هژموني. دارد نيز
 ثانيا، و!! باشد بايد  نيست اگر و  است  جهاني  اجماع مورد غربي،  نوع از بشر
 و  است  غرب همانا جهان، سراسر در  آن اجراي  متولي و  مجري و ناظر

 در بشر  حقوق  كنندگان نقض  ترين بزرگ خود  كه ها، انگليسي و ها آمريكايي
 خود،  به  وابسته غير  هاي حكومت از  شهروندان  حقوق  احقاق  جهت اند، جهان
 نيز را ها دخالت  اين  نام و كنند  دخالت و  اقدام جهان، سراسر در دارند  حق
  يك ابتدا. نهند مي) Global Responsibility( »جهاني  پذيري مسئوليت«
 را خود  سپس و كنند مي  تعريف جهاني،  جامعه  براي را  ساختگي  حقوقي  ظامن

  ،اوال  كه آن  حال كنند مي  ابزاري  استفاده  آن از و نامند مي  آن  جهاني  متولي
 ،ثانياً و كند نمي  رعايت را  حقوق  همان از  بسياري  خويش  سرزمين در  غرب
 و كنند مي و  كرده  نقض بارها ديگر  هاي ملت مورد در  ويژه  به را  حقوق  آن
  كنندگان نقض جزء  غالبا جهان، سراسر در  آنان نشاندة دست  هاي رژيم ،ثالثا
  .اند حقوق  همين  اصلي
  خدمت در  ديگري  ابزاري شعار ،»ساالري مردم و  دمكراسي«

 در  نانآ  خواهي تماميت  رغم علي  كه  است  شده »غرب  سلطه  سازي جهاني«
  هاي رژيم  تشكيل و  ضعيف  هاي ملت  سركوب و استثمار و  جهاني گسترة

 و  نظامي  قدرت از  غيردمكراتيك  استفاده  رغم علي و خود  به  وابسته  استبدادي
 سر  مستقل  جوامع  عليه صرفاً را  آن شعار جهان، در خود  اقتصادي و  سياسي

 ها ساالري مردم  ترين صادقانه و  انتخابات  ترين منصفانه و  آزادترين اگر. دهند مي
)Free And Fair Elections ( - در  است  سال 20 از بيش  چه آن نظير 
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  هم باز دهد،  نتيجه  آنان  منافع  برخالف -  افتد مي  اتفاق  ايران  اسالمي  جمهوري
 اگر اما رود مي شمار به  دمكراسي  نقض و  غيردمكراتيك آنان،  تبليغات در

  به  خدمت «آنان، نظر در كند  خدمت  آنان  منافع  به ها رژيم  ترين استبدادي
 هر. باشد  داشته را  سياسي  ظرفيت  كمترين  گرچه شود مي  تلقي!! »دمكراسي

 و شود نمي  شناخته  رسميت  به نكند،  خدمت  آنان  منافع  به  كه  دمكراتيك  رژيم
  آنان نظر زير  كه شناسند مي  رسميت  به را  انتخاباتي تنها  كه اند گفته بارها خود
  جامعه«. بدهد را  آنان  دلخواه  نتيجه نيز و گيرد  صورت  شان ملل  سازمان يا

  .بس و  است  همين  آنان نظر مورد) Global Civil Society( »جهاني  مدني
 و  تقلمس  كشورهاي بر بايد  كه  است  نتايج  اين با و  كراسيودم  اين

 »غرب  سلطه  سازي جهاني «ابزار  ترين اصلي از  يكي و شود  تحميل غيروابسته،
 در امروز كودتا و ترور و  جنگ با  حتي  تحميل  اين و  است  مفهوم  همين
!! »ساالرانه مردم  مشروعيت « آنان  سلطة  براي تا گيرد مي  صورت  جهان سراسر

 و ها ملت  همه از غرب،  داري سرمايه -   ليبرال  هژموني. آورد  ارمغان  به
 تغيير و  كرده  فراموش را خود  هاي ارزش و خود  كه خواهد مي ها فرهنگ
 و  دين  بشريت  همة و شوند  هماهنگ آن،  فرهنگ و  غرب  منافع با و دهند
 تطبيق »معيار  فرهنگ «با ترتيب،  بدين را خود  هاي ارزش و باورها

 )Adapting( و  ايدئولوژي با را آن  داده تغيير را  اسالم بايد  سلمانانم. دهند 
 با  كه شود تفسير و  بازخواني  نحوي  به بايد  اسالم. كنند  هماهنگ غرب  منافع

 و  شده  همراه غربي، استكبار  منافع با و  غرب  دمكراسي و  داري سرمايه  ليبراليزم
  .باشد ها آن گر توجيه

  رقيب بي و  صاحب بي را  جهان كمونيزم،  سقوط از  پس  غرب  امپرياليزم
 و گويد مي  سخن »سازي جهاني «از ،»جهان  سازي غربي « هدف با و بيند مي
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 و  المللي بين  قراردادهاي بر  نه و  اخالق  به  نه جهاني سلطة  اين در  كه  داده  نشان
 شعار با  چه -  »جهان استثمار «هدف،. نيست پايبند  دمكراسي  به  نه

 ها ملت  نه  .است - خشونت و  جنگ و  ميليتاريزم با  چه و  تبليغات و  روشنفكري
  حق و  داشت نخواهند  موضوعيت و  استقالل  يك هيچ ديگر،  هاي دولت  نه و

  زمينه بي و  بالموضوع كامالً) determination Self( مستقل  گيري تصميم
  سرنوشت بر »حاكميت  حق «و »ملي  حاكميت « نام  به  چيزي. شود مي

 با  كوچك  هاي دولت  حقوقي  مساوات و  داشت نخواهد وجود  خويش
 و  جهاني  مشترك  سرنوشت از  سخن  وقتي. شود مي انكار بزرگ،  هاي دولت

  هم ما بگويند  كه  است  معني بدين آورند مي  ميان  به  جهاني  مشترك  مسئوليت
  است  منوط ما  تصميم  به شما  سرنوشت  بلكه  ستيمه ها ملت شما  سرنوشت جزء
  دهكدة  اين ديگر  عبارت  به. گيريم مي  تصميم  جهان  براي  پس  اين از ما و

 اعتبار  دورة زيرا!! هستيم ما جهان  كدخداي و خواهد مي كدخدا جهاني،
 و اه دولت  همة  امورات در  دخالت  حق ما و  آمده سر به »ها ملت -   دولت«

 و ها ملت  بقيه  يعني كند؛ نمي  صدق عكس،  به  معادله  اين  ولي  داريم را ها ملت
  عبارت  به. ندارند را... و  انگليس و امريكا  داخلي امور در  دخالت  حق ها دولت
 ها ملت  بقيه!! است  پايين و باال از و  طرفه يك جهاني، دهكدة ديگر،

 در  دخالت  حق ما  ولي ندارند خود  براي  ملي  گيري تصميم در  خودمختاري
 جهان، بر  مطلق اقتدار  كسب  براي ديگر  تبليغاتي  مستمسك. داريم جا  همه
  هايي رژيم. است »تسليحاتي  كنترل «و »جمعي كشتار  هاي سالح  خلع «شعار
 و  صادركنندگان و  توليدكنندگان  بزرگترين  كه دهند مي سر را شعار  اين

 از  برخي و باشند مي  جهان در  جمعي كشتار  هاي سالح  كنندگان هاستفاد
. اند كرده  مصرف  حتي و  داشته اختيار در خود  منحصرا را ها سالح  ترين مخوف
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 و  جهاني  سالح  خلع  مناديان  همان را  ميكربي و  شيميايي اي، هسته  هاي سالح
  پيشرفته  امنيت از  حال  درعين و اند كرده  مصرف و توليد  جهاني  صلح

)Promoting Security (را خود  به  وابسته  هاي رژيم  آنان. گويند مي  سخن 
  خلع شعار با  حال  عين در و كنند مي  مجهز جمعي كشتار  هاي سالح  انواع  به

 نشده تسليم  هاي رژيم  سالح  خلع  دنبال  به تسليحات،  كنترل و  جهاني  سالح
  صرفا و  است  وابستگان و خود  امنيت كنند مي  تعقيب  آنان  كه  امنيتي. هستند

  قرن  نيم در. انديشند مي خود روز روزبه  شدن تر مسلح و  ديگران  سالح  خلع  به
 در  كه  است  داده  رخ  تلفات  ميليون 25 حدود با  جنگ 150  به  نزديك اخير،
... و  صهيونيزم و  انگليس و مريكاآ غيرمستقيم، يا  مستقيم ها، جنگ  اين  كليه

  جنگ در  كشته  ميليون دو و  كره  جنگ در  كشته  ميليون  سه. اند داشته حضور
  جهاني  دهكدة  كدخدايان  طلبي صلح و  جهاني  امنيت از  نمونه  يك تنها ويتنام،
  به  سالح دالر  بيليون 200  به  نزديك اخير،  سال 30  ظرف  فقط  آنان. است
  بيليون 68 آفريقا،  به دالر  بيليون 70 و  خاورميانه در خود  به  وابسته  هاي رژيم
  به دالر  بيليون 50 و  جنوبي آسياي  به دالر  بيليون 60 دور، خاور  به دالر

  همان را ها سالح  اين% 90  كه  است  جالب و اند فروخته  سالح التين،  امريكاي
  به  نزديك و اند كرده صادر و توليد  ملل  سازمان  تامني  شوراي  دايمي عضو 5

  .است  بوده آمريكا  متحده  اياالت كار  ويژه  به اسلحه،  صادرات  اين از  نيمي
 باشد  آنان  نفع  به  هرگاه را »ملي  امنيت «و »ملي واحد «غربي،  هاي قدرت

 انكار را  مفاهيم  اين  همه خود،  مخالفان  درخصوص  ولي شناسد مي  رسميت  به
 و كشند مي  پيش را »جهاني  امنيت « مسئلة هايي، موقعيت  چنين در و كنند مي

  !!گويند مي  سخن خود  بشردوستانه و  جهاني  رسالت از  سپس
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  همه حال،  عين در و دهند مي سر را »جهان  كردن غيرنظامي «شعار  آنان
  اعالم ،»نظامي « منطقة را!! اغيي  هاي ملت  به  مربوط  مسكوني  مناطق و شهرها

  اشغال. دهند مي  سازمان را  جمعي دسته  كشتارهاي  ترين كثيف و كنند مي
  . است ترفند  اين از حاضر و  حي  هاي نمونه  آخرين عراق، و  افغانستان
 قرار  جهاني  صهيونيسم  داري سرمايه  خدمت در  عاقبت ها جنايت  اين  همه

 و  فراملي  قلمروي  به  كه  مدتهاست  مليتي چند  ايه كمپاني. گيرد مي
 بازار « رسمي ايجاد  دنبال  به  اينك و اند يافته  دست و  انديشيده  اي فرامنطقه
 بر  تاثيرگذاري و) Global Market( »اختيار  تحت و  شده  تضمين  جهاني
. اند جهاني داقتصا تر كامل  كنترل و  جهاني  مصرف و  توزيع توليد،  هاي شبكه

  نوعي و جديد  هاي بازاريابي  راستاي در) GATT, WTO(جهاني  تجارت
 كامال جهاني، بازار در  رقابت. شود مي  هدايت و  طرح اقتصادي،  توتاليتريزم

 و  غرب  داري سرمايه  كشورهاي  منافع  جهت در و دار شيب نابرابر، ناسالم،
  همه و  است  المللي بين  طبقاتي  هاي فاصله  حفظ و غنا و فقر  گسست  توسعة
  توسعه  جهت در واقع، در ،»اقتصادي  توسعه « حول در  آنان  هاي پردازي نظريه
 غرب،  جهاني اقتصاد  قدرت در  ملي اقتصاد  هضم و  غرب  داري سرمايه  منافع
 در »سياسي  توسعه « هاي تئوري  كه  گونه همان شود، مي  مصرف و  طرح
  جهت در »فرهنگي  توسعه « تئوري و  غرب  سياسي  سلطة  رشگست  جهت
  .شود مي  داده  آموزش و  طرح غرب،  مادي  فرهنگ  شدن جهاني

  تبليغاتي  هاي شوخي از ديگر  يكي نيز »زيست  محيط « مبحث  طرح
 استثمار  اندازه  به  تاريخ در  فرايندي  هيچ زيرا. است  غرب  داري سرمايه  هژموني

  تكنولوژي و  غرب  اقتصادي  هاي قدرت  توسط  جهان  طبيعي  منابع  رويه بي
 و  شيميايي و  اي هسته  هاي سالح كاربرد و توليد نيز و  آنان  كنندة آلوده
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  به صنايع، و  انرژي  روية بي  مصرف و  آنان  توسط  اتمي  هاي زباله و  بيوميكر
  اصلي  منابع حال،  عين در و  است  نزده  صدمه طبيعي،  منابع و  زيست  محيط

  زيست  محيط از  جهاني  حمايت  منادي خود؛ فضا، و ها آب زمين،  آلودگي
  !! اند شده

 نفوذ  تحت متحد  ملل  سازمان ها آن  راس در و  المللي بين  هاي سازمان  همه
  همه و جهانند  هاي»رسانه و  ثروت و  قدرت « مافياي  سركردگان امر  تحت يا

  سايه در  وحدت و »شدن  جهاني «واحد  پازل  قطعات ها، شبكه  اين اجزاي
 الملل، بين  قوانين  ذيل در »گرايي قانون «، بنابراين. روند مي شمار  به ها ابرقدرت

 و  سرمايه و  قدرت  هژموني  هاي سياست  ذيل در  كه  است  ديگري  لطيفه
  آنان  توي و  حق با و  آنان زيرنظر  قوانين  اين. يابد مي  مفهوم جهاني،  تبليغات
  هرگاه و رود مي كار  به  جهان  كنترل  براي  ابزاري  عنوان  به و شود مي  وضع
  قوانين  كل  راحتي به نيفتد سازگار  آنان خود  منافع با  قوانين  اين از  برخي احيانا

  جهاني  مشاركت  هيچ. ندگير مي تمسخر  به و  زده دور را  المللي بين  نهادهاي و
  اين اجراي و  نظارت در  نه و  الملل بين  قوانين  وضع در  نه دمكراتيك، و  حقيقي
 وجود مطلقا  بزرگ  هاي قدرت بر  نظارت و  قضاوت  امكان. ندارد وجود  قوانين
 در شود، مي  وضع  خودشان نظر زير  كه را  قوانين  همين  حتي  آنان و ندارد
. باشند مي نيز  جهان  ناظم و ناظر  معذلك و كنند نمي  رعايت  ياريبس موارد
  مصوبات  كلية  وتوي  حق  كه ، ملل  سازمان در جهان  امنيت  شوراي اعضأ

 و  جهان  هاي جنگ  ترين خونين  برندگان  همان  واقع در دارند، را  ملل  سازمان
  جنايات خواهد مي  كه  هانج  قضايي  عالي  شوراي. هستند ها قدرت  ترين مسلح
. است  اصلي  هاي قدرت  همان  زائيدة خود كند،  مجازات و  شناسايي را  المللي بين
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 هاست، امپرياليست اختيار در  كه  جهاني مقتدر  هاي رسانه نيز را  المللي بين  عرف
  . دهد مي  جهت و  شكل  بدان و  ساخته
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  پنجم گفتار 

  »ديني پلوراليزم «بر اي تبصره

  

  اشاره
 منتشر 1376 سال در كه است »نقد كتاب «نامة فصل ةسرمقال نوشتار، اين

 دسترس در »نقد كتاب «داتمجّل كه اينك،  ورسيد نيز چهارم چاپ به و
  :گردد مي عرضه مجموعه اين در عيناً نيست،
  
 مفاد حذف ،»شخصي رواني ربهتج «يك حد تا »وحي «فروكاستن )1

 شريعت بركنارسازي ،)طبيعت ماوراي قلمرو در ويژه به (دين از معرفتي
 تساوي به حكم نتيجه، در و اخالق از حتي دين تفكيك گوهردين، از عملي
 نه و (»علل «معلول را »ايمان «ها، آن بودن داوري غيرقابل و عقايد و اديان
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 بوته از مĤال و »ديني معرفت «اديم تأويل دانستن،) »داليل «مدلول
 و »احكام «منهاي عقايد، «منهاي دين ( اشكم و دم و يال بي شيري درآوردن

 »ديني پلوراليزم «االخص بمعني بين لوازم از) اش ويژه اخالقيات منهاي حتي
  .است

 »سحر«،»شاعري «نسبت امروز، تا باستان دوران از كه رويكردهايي
 و رواني تجربه «عزيمت نقطه همين از را وحي اند، داده )ع(ءانبيا به »جنون«و

 شاعرانه، زبان از تركيبي را تنبو و اند كرده تعريف »خصوصي مواجيد
 حداكثر، را پيامبران و خوانده آميز جنون رواني هاي حادثه و ساحرانه اتتصرف

 خلوت «از برآمده حاالت مقداري به استظهار با كه اند دانسته بشري مصلحاني
 ،»كاريزما «تيغ با و داده »اجتماعي فراخوان «انقالبي، اي روحيه و »قخال

 خودخواسته، قامتي به را!) پوپوليزم؟ (اي توده جوامع تأثيرپذير ارواح ابريشم
 هاي دستورالعمل و پيامها دوران .... اام اند كرده تسخير را تاريخ و اند بريده
 به دعوت صرفاً ايشان مجاز همچنان تأثير تنها اينك و شده سپري ايشان
 و صحيح لزوما نه و بخش معرفت نه مبهم، كامال اي تجربه (روحاني اي تجربه
  !!بيش نه و است) االمري نفس

 مباني تلفيق طريق از نيز اسالم جهان در اخير، هاي دهه در مزبور رويكرد
 برخي شده كاري دست اتاالهي با) تجربه اصالت سنت (ليبرال شناسي معرفت
 كه شود مي ترويج و طرح غاليانه گري صوفي اي گونه و مسيحي هاي فرقه
 دغدغه حذف ،»نادرست و درست «به نسبت زدايي اسيتحس روند الواقع، في
 كرده مي ايجاب را باطل و حق از پرسش همواره كه »مشروعيت و حقيقت«
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 د،كن برمي را تكليف و مسئوليت و احساس ريشه كه را »زدايي شريعت «نيز و
  .كند مي تعقيب و ايجاب
 باب در »زباني غير نظريات «بر مبتني قرائات، اغلب در ديني پلوراليزم) 2
 چون (»وحي «تحليل زباني غير وغيرشناختاري  نظريات در. است نبوت
 مي قرار تخريب مورد بنياد از ،»تنبو «مفهوم ،)»بخش نجات تاريخ «ديدگاه
 و شده شمارده ديني حيات صور از شناختيزبان اي جنبه صرفا آن، مفاد و گيرد
  . گردد مي )1(اغواگر و عقيم دين، زبان معرفتي، حيث از واقع، در

 فرق بايد آكوئيناس »تمثيل «نظريه چون هايي ديدگاه با نظريات اين ميان
 و ها شباهت كه (آكوئيناس )2(»تمثيلي حمل «نظريه. گذارد اساسي
 مذهب و االهي اوصاف باب در غزالي »لفظي اشتراك «نظرية با هايي تفاوت

 مسيحي كالم در خداوند دربارة وگو گفت باب) دارد اشاعره برخي »تعطيل«
 از اعم (پروتستان االهيات در زباني غير نظريات اما. نكرد مسدود يكل به را
 دربارة وگو گفت هرگونه) باشد شده صادر نيت سوء يا سنح سر از كه آن

 جز به )3(تيليخ پل هاي»نماد «نظريه. كند مي ساقط عتبارا از يكل به را خداوند
 و پذيرد نمي او درباره را غيرنمادين گزاره هيچ )4(خدا بودن »الوجود صرف«
 باب در انضمامي قول هرگونه صريحا ،»سيستماتيك االهيات «رساله در

 خود، كه آن رغم به)5(راندال كه اي گونه به داند مي مضموم فاقد را خداوند
 مشخص مرز فاقد را تيليخ تئوري خواند، مي بشري فعاليت نوعي صرفا را يند

   )6.(شناس مي گري دهري و ناتوراليزم با ماهوي
  »اخالقي گرايي عمل محمل مثابه به دين «نظريه در نيز )7(ويت بريث

 دانسته اجتماعي رفتار در شخصي موضع اعالم نوعي صرفا را ديني هاي گزاره
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 با نيز يجد تفاوت كه( عهدها به ديندار افراد دتعه بيان از بيش چيزي كه
 نظريه تر، رحمانه بي همه از. شود گرفته جدي نبايد و نيست) ندارند يكديگر

 و عقايد كليه كه بود بيستم قرن نيمه در ويتگنشتاين »زباني هاي بازي«
 حيات صور در مشاركت اظهار جهت در زبان كاركرد را كالمي هاي گزاره
  .كنند نمي مشايعت را آن نظري، الزام و عقلي حجت هيچ كه دانست يدين

 اديان همه انكار به »اديان تساوي «نام به واقع در كه ديني پلوراليزم )3
 هاي آموزه مديون را فلسفه و كالم و شريعت اخالق، به نگاه اين انجامد، مي
 تكثرگرايي و »گري الادري «و است غربي المعرفه علم در »كانت «و »هيوم«

 اين محصول. است گرفته وام »مسيحيت و ليبراليزم «تركيب از را خود
 كليه در بنيادين ترديدي بر مبتني كه بود پروتستاني االهيات تركيب،
 متون تعارضات ارجاع اتي،الهي هاي استدالل و عقلي هاي پردازي نظريه

 و تدوكسيار غير اصطالحا تفاسير به تاريخي و طبيعي علوم با »عهدين«
 هاي راه گسترش ،»دينداري از رواني تجربه «يك در دين دادن تمركز

 و عام گرايش بر تأكيد بيانجامد، »صدق «آموزه نفي به كه نحوي به »نجات«
 بلكه  فرعي و )8(»امرنهايي «معناي ترين مبهم مورد در االديان بين مشترك

  .باشد مي دين اتيالهي دكترين و مناسك و ايمان مضمون ساختن  اهميت بي
 آموزه ليبرال، ـ مسيحي جهان در ديني پلوراليزم عزيمت نقطه )4

 . است »پرسبيتري «فرقه كشيش  »هيك جان«. بود )9(»نجات«
 مشايخي مديريت در خاصي شيوه به قائل كه دليل بدان )10(ها پرسبيترين

 در كه آن با و اند كرده انشعاب پروتستان هاي فرقه ساير از بودند، كليسا
 مربوط ( حواريون و نيقيِّه هاي اعتقادنامه مفاد اغلب »مينستر وست «اعتقادنامه
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 خدا گوي سخن و آور پيام را، پيامبر اما پذيرفتند، را) كليسا انشعاب از پيش به
 شخص بلكه شده الهام كلماتي نه را »وحي «و ندانسته )11(»خدا قلم « يا

  »تعميد «و »خداوندگار شام «به گانه، تهف هاي آيين از دانند، مي )ع(مسيح
 پسر عيسي. دانند نمي ضروري رستگاري براي را تعميد گرچه پايبندند
 حقيقي خداي پس درآمده انسان صورت به بشر رستگاري براي كه خداست

 به بايد را )12(اشخاص و است يتجل سه تثليث،!! است حقيقي پسر و
 بدين دقيقا)14(تجسم و است خداوندگار مادر ، مريم. كرد تأويل )13(ها اقنوم
 بدل انسان به )ع(عيسي قالب در و درآمده جسم صورت به خدا كه است معني
 ،»نجات دغدغه« به پاسخ در جازم، كالمي عقايد اين رغم علي و ذلك مع. شد
 سويي از. ديد »صدق و حقيقت دغدغه «ترك در را راه تنها هيك جان
 اعمال با نجات، و رستگاري كه است معتقد ، پروتستان پرسبيتري يك ديگر
 شدن قرباني به بايد تنها . شود نمي حاصل آدمي تالش و مجاهدت و صالح
 يعني) 15(»بخش رهايي قرباني «در تنها را رستگاري و داشت ايمان مسيح
 اصيل گناه با تكويني مشاركت گناه بار زير از. جست توان مي مسيح عيسي
 و عقايد مناسك، پس. شد رها توان نمي عيسي نجر و تصليب با جز آدم،

 تنها است، مهم چه آن. كند نمي ايفا رستگاري در يجد نقش يك هيچ اعمال،
 انجام آگاهانه عمل، اين كه ندارد لزومي اما است »عيسي فديه «در شدن سهيم
 »گمنام مسيحيان «از فراتر چيزي به اشاره گويد، مي »هيك جان «چه آن. گيرد
 متعالي وحدت «با پلوراليزم. اوست گرايي شمول و )16 (»نر ري كارل «آقاي
 وين ويليام چه آن اما.  نيست يكي نيز )17 (»شون جاف فريث «آقاي »اديان
 است آورده )19(پالنتينجا آلوين  »اديان تنوع «به واكنش در )18 (رايت
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 پلوراليزم لياص مسئله به را ما حدودي تا دارد، اساسي نقش درآن، ديني وتجربه
  .سازد مي نزديك
. است ستيز عقل بلكه گريز عقل دكترين يك چنين هم ديني پلوراليزم )5
 ميان در يحد به گريزي عقل »دكارتي «ستبر گرايي عقل به واكنش در

 در( »حقّانيت «باب در عقالني تمييز ريشة كه شد تشديد مسيحي متكلمان
 را دين از عقالني دفاع سوينبرگ دريچار اگر. بركند را) اديان غير و اديان
 تنها نه كه گرفت وسيع قدري به را حقانيت دايرة سويدلر اگر ديد، الزم غير
 حتي بلكه پرستانه بت و مشركانه و توحيدي از اعم ها آيين و اديان كليه

 ،)20(برگيرد در نيز را ها ناتوراليست و ها كمونيست چون غيرديني مكاتب
 مك جان ، گوگارتن بولتمان، رودلف نيبور، اردريچ هرمان، ويلهم اگر

 احساس از و ظاهري تاريخ جاي به »مقدس باطني  تاريخ «از... و كواري
 اگر گفتند، سخن مسيحي گرايي واقع و ديني عقل جاي به شخصي رمانتيك
 عاجز كلي به نظري اختالفات حل براي را »استدالل «نيز )21(آلستون ويليام
 تجديد گرچه (بيند مي قبول قابل هم را متعارض ديني هاي تجربه و ديده

) كند نمي همراهي وي با راه پايان تا و پذيرد نمي كامال را هيك هاي نظرطلبي
 كالسيسزم هاي تسن مشرب تأثير تحت »ماخر شالير  «اگر تر، مهم همه از و
 مورد در كه الفاظي كه است معتقد »لشگ فردريش «و »رهرد «رمانتيك و

 است دين مورد در ها انسان دروني هاي هيجان ساية صرفاً رود، مي كار به دين
 تمام در نبايد كه داند مي عيسي ديني تجربيات ثبت صرفا را مقدس كتاب و

 يك پراكنده قطعات بايد را همه ، ....اگر و شود، گرفته جدي جزئياتش
 نيكسا كه دانست ديني كالم و اخالق و دين باب در معرفتي ضد رويكرد
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( ديني پلوراليزم يعني آن منطقي نتايج از يكي به تنها ، هيك جان آقاي چون
 همه از »تحقاني «نفي بلكه »اديان همة به تحقاني «تعميم نه واقع، در كه
  .كنند مي تصريح) است ها آن

 سخن )22 (»بعدالطبيعه ما از گذشت «باب در وقتي نيز هايدگر )6
 را خود نهايي نظر »خداوند «وجود اصل باب در اصريح كه آن بي گويد مي

 خبر متافيزيك، مخالفان ميان در حتي متافيزيك، بيماري سرايت از بدهد،
 را انسان كانت چون او! چيست؟ مابعدالطبيعه بر غلبه از هايدگر مراد. دهد مي

 ارضا نياز اين است بهتر كه است معتقد اما بيند مي »استعاليي نياز «با موجودي
 هواي و حصولي معرفت به طبيعي عادت. كرد ترك بايد را عدالطبيعهماب. نشود

 خودخواهانه اطمينان و رضايت از و كرد در به سر از بايد را »وجود  «ادراك
 براستي! ؟ چرا اما. كرد گذشت بايد كند مي ايجاد ما در مابعدالطبيعه حل كه
  !است؟ شده تنفرانگيز و وحشتناك زمين، مغرب در حد اين تا »معرفت«چرا

 ميان نيز ها پروتستان ميان در جديد هاي ارتدوكس نماينده بارث، كارل )7
 موقوف تنها را چيز همه و افكنده معرفتي جدايي مباحث ساير و الوهي حقايق

 در بارت. است ثمر بي آدمي آگاهي و تالش بنابراين،. داند مي »عنايت «به
 مĤل همان به چرا، اما زند يم دم مسيحي گرايي اصول از ماخر شالير برابر
   است؟ رسيده او كه رسد مي

 ايمانوئل «به. بازگرديم »معرفت «از »ايمان «تفكيك شروع خانه به )8
 »تحقيق قابليت « كه كساني. بود مديون ها نبه آ او كه كساني و »كانت

 بعدها و فروكاستند ياتحس از ناشي ارتسامات و خمس حواس به را )23(
 عقل كردن طالقه  سه. كردند تأويل »مفيد هاي گزاره شبه «به را ديني كالم
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 چند تعليق  تنها نه كه شد افراطي »سيزم سپتي «موجب ي،فراحس مقوالت در
 ( »شك «ايدئولوژي. بود »عقالنيت «عليه عمدي تالشي بلكه عقلي حكم

 يا رواني سادة شك يك با نبايد ) شناختي معرفت نظريه يك مثابه به شكايت
 هاي استدالل سلسله عمال بلكه. شود پنداشته يكي ذهني عادي ترديد يك يحت
 هرگونه و شد دانسته ناپذير بحث و نافرجام »حقوقي ،اخالقي ،ديني ،عقلي«
 و اتوپيك هايي آل ايده دين، قلمرو در ترجيح براي تالش و »انتخاب و فهم«

 معارف اصلي ماتمقو و انكارشد »پيشيني تأليفي احكام«. شد خوانده خيالي
 تعارضات به محكوم و تأديه قابل غير) اختيار ـ نفس ـ خدا (مابعدالطبيعي

 با را هيوم »انطباعات «كانت، كه بود آن واقعيت. گرديد) 24 (الينحل
 از عقلي معرفت تقويت جاي به ولي كرد تركيب نيتز اليپ ي»مونادها«

 خندقي »فنومن يا يدارپد «و  »نفسه في شيء «ميان) بالعكس يا (حواس طريق
 شناسي معرفت چالش نقطة تجربي، ماقبل تأليفي معرفت. نمود حفر هولناك
 در و هيوم نقد به »ناب خرد نقد «آنالتيك بخش در كانت. شد غرب جديد
 در را »فهميدن «فعل عمال اما پرداخت نيتز اليپ نقد به آن »ديالتيك «فصل
 مقدم شرايط تا خواست او، عاليياست قياس. كرد حبس)  25 (»نمودها «عالم
 نتوانست) واقعيت با (»هست چه چنان شيء «با اما. كند تثبيت را تجربه بر

 »فنومن« ...)شولتزو و مندلسون چون ( كانت منتقدين. كند برقرار رابطه
  .دادند قرار جدي بسيار هاي نقادي مورد را كانت
. است تهي اي ايده دالطبيعهمابع در  »العلل علت «ايده مĤال نگره، اين در اما
 فرضيه از پرسيدن چون هم كه (است شناختي كيهان توهماتي فلسفه

 محتوي فاقد ،)26 (»تأسيس«مقام در نيز الهيات) است پاسخ فاقد»مهبانگ«
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 براي ابزاري يعني( )27(»كننده تنظيم اصول «حد در حداكثر و بوده
 فقط و (فرض »صادق «موقتا توانند مي گرا عمل هاي نظريه بندي صورت
  .شوند) فرض
 ديني پلوراليزم تئوريك بنيادهاي از »فنومن «از »نومن «تفكيك )9

 ارتباط و منطقي و فلسفي ثانيه معقوالت صحيح درك عدم دليل به ازجمله،
 يافته »ثانيه معقوالت «به اجمالي توجه »كانت«. است ياول معقوالت با ها آن

 يا آن ذيل در »مكان «و »زمان «احتساب چون (خطاهايي از گذشته اما است
 و »مقايسه «عنصر به التفات عدم و فلسفي ثانيه معقوالت پنداشتن ذهني كامال

 و ذهن ارتباط نتوانست اساسا) معقوالت اين در عين با ذهن تعامل و »تحليل«
. دريابد درستي به را »معرفت «نمايي واقع و كرده برقرار درستي به را عين

 صفات كانت، ذهني مقوالت كه بود دليل بدان »فنومن «از »مننو «تفكيك
 معقوالت واقعي حاالت و  »عيني امور«ذهني صفات نه اند ذهن خود ساختار

  .ما ذهن در ياول
 ر،متأخ غرب در ديني پلوراليزم كالمي بنيادهاي از يكي چنين هم )10
 »وحياني لاقوا «جاي به »وحياني حوادث «به توجه و »وحي «لوتري تغيير
 حضور بلكه احكام، و معارف در طبيعي ماوراء حقايق نه وحي، مضمون. بود

 عهد«. ستا )Event(تاريخي فعل مقوله از و »لوگوس «دتجس خدا، تاريخي
 نقلي، و عقلي الهيات و است )Incarnation (»حلول «بشري روايت »جديد
  !!ندارد اعتباري يك هيچ

 معمولي حالت از ارتقاء جهت مهيديت صرفا نيز ديني عقيده و ايمان
)Seeing as( ايماني تجربه حال به ) Experiencing as) (چنانكه تجربه 
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 در نيز ماخر شالير كه است همان سيره، ناي. است )بيني مي را خدا گويي
 نه (است شخص هر دروني وحي وحي،. كرد تعقيب خود، اعتدالي الهيات
. نيست بيش باطني احساسي ن،دي و) تاريخي عيساي بر تاريخي وحي

 و) عرفاني حيث از (اگزيستانسياليزم تأثير تحت »لوگوسي شناسي مسيح«
. كرد بازسازي را خود پروتستانتيزم قالب در) معرفتي حيث از (پوزيتيويزم

 هاي المعارف دائره اساس بر را »وحي «باشد بنا اگر كه است آن واقعيت
 و ديني احكام ديني، معرفت نام به چيزي نيم،ك تفسير... و بريتانيكا و »الياده«

 بزرگداشت يا است وحي انكار اين وآيا داشت نخواهند مفهومي ديني عقايد
 اتفاقا ها، آن »حقانيت «با و اديان همه اخالقي سنن با ديني پلوراليزم!! آن؟

 را عبادي مناسك اهميت نيز و اديان عملي قوانين و شريعت دارد، تعارض
 چون هايي راديكاليست حتي كند، مي تعطيل را عقالني داوري و كرده انكار
 را »شريعت «او. دادند قرار هم برابر در را »شريعت «و »تجلي «بارث، كارل
 حقيقت و خدا شناخت براي بشر آلود گناه و محال سعي و دانهمتمر تالش
  .دانست
 »تشبيه «مسئله بر جمله، از را خود ديني پلوراليزم بنياد هيك جان )11
 ،»مفسر مفاهيم «از و كرده تفكيك ديني تعبير از را ديني تجربه و است نهاده
. است گفته سخن خويش تجربه مفاد ارائه در بشري هاي محمل عنوان به

 متواضع اال و است خورده گره »واقع با مطابق معرفت «نفي يا ديني، پلوراليزم
 و حده علي سخني بي،ربو اقدس ذات كنه به نسبت معرفت ادعاي در بودن
  .آن غايت نه است معرفت حداقل از سخن اما. است قبول قابل كامال
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 در شهودي و عقلي هاي معرفت ساير از را خدا معرفت حساب چنين هم
 ربوبي ذات كنه به معرفت «با تنها نه آقايان. ساخت جدا بايد فراحسي قلمرو
 هو كما خداوند، فتمعر. دارند مشكل »معرفت «اصل با بلكه »حقه هو كما
 در »تعطيل «مكتب. نيست محال الجمله في معرفت، اين اما است محال حقه،
 راجع كنكاش متفاوت، عزيمتي نقطه از نيز اسالم جهان متكلمان گروهي ميان
 نيز و سنت اهل ظاهريه و حنابله. كرد ممنوع بلكه دانست محال را خدا به

 فهم غيرقابل را ثبوتي نحو هب »حق صفات «معناي شيعه، اخباريون برخي
 را مصداق و مفهوم زيرا دادند ارجاع عدم به و كرده سلبي را درك و دانسته
 واكنش نيز خداوند »وارانگاري انسان « و »تشبيه مكتب«. كردند مي خلط

 منظر از را خدا صفات. بود »لهمعط «دربرابر سنت اهل متكلمين برخي افراطي
 او به را جسماني صفات حتي و كردن اظلح انساني صفات هاي محدوديت

  .داد تشكيل را ههمشب هاي ديدگاه از طيفي دادن، نسبت
 به را آدمي اعضاي همه لحيه، و فرج جز واربي،ج داود چون كساني

 و توتم پرستي، بت آيين اساس به واقع، در ههمشب. دادند نسبت خداوند
 مقاتليه، زراريه، شيبانيه، ، يههشام اميه،كر كالبيه،. ماندند وفادار پرستي تمثال
 اهل متكلمين ميان ديگري رويكردهاي و) شيطانيه(نعمانيه و همبيض ه،منهالي
 به مشركانه و يهودي مسيحي، هندي، زرتشتي، هاي ايده تأثير تحت... و سنت
 بردند كار به خداوند براي اوصافي حشويه، و صفاتيه و مجسمه. آمد وجود
  .بود عقلي بديهيات و قلين صريح نصوص خالف كه

 برخورد اند، قائل بدان شيعي و اسالمي متفكران اغلب كه ،»تنزيه مكتب«
 را ثبوتي صفات. كرد پيشه بيانجامد، »تعطيل «به كه آن بدون را »تشبيه «با
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 خداوند به انتساب قابل ،»جسمانيت «و »نقص «و »امكان «از تجريد از پس
 تنزيه و تشبيه بين جمع از نيز) عربي ابن( الدين محيي چون عارفاني. خواند

 باب از و داده نشان را دو آن ميان »جامع «و گفتند سخن) اطالق و تقييد(
 كه زدند مثال خود، جسم و قوا با نفس رابطه به را خلق و حق رابطه تقريب،
 در و »عقل «محض، تنزيه در. هاست آن از منزه حال، عين در و ها آن با متحد
 براي خدا تجلي به را »تنزيه«اگر ولي است حاكم »خيال «،صرف تشبيه

 عرصه در او تجلي به را » تشبيه «و است نسبت هر از متعالي كه خويش
 سخن مقدس فيض و اقدس فيض از و تقييد و اطالق از واقع در بدانيم، وجود
 و تعينات مقام از) ذاته في حقّ ( را ذات احديت و االهيت مقام و ايم گفته

  .ايم كرده تفكيك) به مخلوقُ حقّ (هوراتظ
 زند مي) ليه و علي نبينا السالمع (نوح حضرت بر تعريض حتي عربي ابن

 ايشان با  تنزيه زبان با  نوح و بودند) پرست بت و (تشبيه داخل او قوم كه
 )ص(اكرم پيامبر برخالف بود فرقان مقام او مقام لذا   )30 (.گفت مي سخن
  .كرد تنزيه و تشبيه بين جمع كه

 ابن نظر اظهار اين باب در توجيهاتي »الغربي جانب «در مكّي شيخ ( 
  ).است كرده ارائه عربي
 تعبير، نحوه در نه و نظري بنيادهاي در نه ديني، پلوراليزم دكترين )12
 كم دست ـ سابقه به مسبوق آن، ارائه كنوني سبك حتي. نيست مدرن مفهومي

 متعلق كالمي اي رساله به ، اتفاقي اي گونه به يشپ چندي. ايست دهه چندين ـ
 از ضتعر نوعي مثابه به نظر، اين داد مي نشان كه برخوردم قبل قرن نيم به

 آن كالمي مباحث بورس در مسلمين عقيدتي ساحت به اسالم جهان خارج
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 تقرير در متقن و موجز رساله آن آغاز در. است داشته جريان نيز دوره
 قزويني محتبي شيخ جناب اهللا آيت مرحوم)  القرآن نبوه في فرقانال بيان (»نبوت«

 منشاء از كه فكري جريان به رساله، »نگارش وجه «عنوان تحت خراساني،
 دسته اغلب: كه است آورده شده، مي ترويج اسالم جهان در زمين مغرب
 اي عده و شود مي تحريف »نبوت «معني كه است سبب آن به ها بندي
 نبوت تصديق با ناسازگار توهماتي و اشكاالت »نبوت «به رافاعت رغم علي
 مكاتب ديگر، عبارت به. كنند  مي تصريح بدان كمتر كه دارند دل و ذهن در

  .دارند مادي تفسيري هم »پيامبري «از حتي بشري
 جديت امروز، منورالفكرهاي«: نويسند مي قبل سال پنجاه شريف، مؤلف

 وفق ها آيين و مذاهب كليه با كه كنند بيان حوين به را قرآن حقايق كنند مي
 مذهب را اسالم. نشود منحصر خاصي مذهب به اسالم، يا ديانت و دهند
 مدتي اساس، اين... و صوفي نه و شيخي نه ي،سن نه و شيعه نه دانند، مي رنگ بي

 مقهور خامي و ناپخته يك روز هر. شود مي ترويج نيز ايران در كه است
 شيعه، جهان فقط نه.  كند مي قيام امر اين به رياست و جاه اردوستد و شهوت
 در »وجدي فريد «چنانچه اند شده محذور اين دچار نيز) تسن اهل (عامه بلكه
 ما كه گويد مي عصمت و تنبو باب در... و »خلف «ماده ذيل المعارف دائره
 از كه گرايش اين از منظور... كرد اشكال توان نمي پيغمبر به كه نيستيم معتقد
 است منظور اديان، وحدت. نيست مذاهب تخريب تنها كرده، رسوخ خارج
  » .باشد داشته سازش اديان همه با كه است يكي دين ، عالم كل در يعني

 تئوري دوره آن در كه كنند مي اشاره شخصي به سپس شيخ مرحوم
 لفيقت روند در را دين گوهر از احكام و عقايد نفي و »مستقيم هاي صراط«
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 هم قزويني كيوان منظور«: است كرده مي ترويج »گري صوفي «با »ليبراليزم«
 كه اين از پس ـ زرتشت از كه گويد مي وي... است همين جاتش نوشته از

 او و! ؟)چيست تو شريعت (دهي مي دستور چه پرسيدند ـ گرفت باال كارش
 و يعتشر و عقايد هر با (داريد ديني هر كه است اين من دستور گفت
 خدا زيرا كنيد پرستش روش همان به را خدا و بمانيد دين همان بر!!) اخالق

 با چه) ...و پرستي بت و (پرستي ستاره گرچه طريقي هر به شود مي پرستيده
 منورالفكرهاي از اي عده اذهان در ها نبوت اساس است اين ...چه و ناقوس
 علت!! آشكار و پنهان در واقع خالف بر پيامبري ادعاي سر ست ااين. امروز
 در خداوند كه چنان  آن »پيامبري «مفهوم كه ست اآن ها خرابي اين همه
 يا روشن اينان نزد در دادند، را آن دعوي )ع(ءانبيا و فرموده معرفي قرآن
 و) ص(پيامبر داران دوست و قرآن پيروان بر صورت اين در. نيست قبول مورد
 از را »وحي «امتياز و داده توضيح را آنقر معارف كه است الزم )ع(بيت اهل
  )31(».كنند آشكار خودسرانه، بشري خياالت و ها گفته
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