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 !نیگوناگون از د یرهایدر باب تفس ییگفتگو
 

 جینوشته بودم، جناب استاد به نیمختلف از د یها/قرائترهایتفس رامونیپ نیاز ا شیپ یکه چند یادداشتیاز  پس
 یفها وقت کااست که پرداختن به همه آن یانکات متعدد و پراکنده یحاو شانیرا در نقد آن نوشتند. نوشته ا یمطالب

اند بپردازم، تا روند گفتگو  از اسالم عرضه کرده شانیکه ا یفیتنها به تعر دهم یم حیترج جا نیا. من در طلبد یم
م خواه زین گریدست داد به نکات د ندهیدر آ یاز موضوع روشن شود. اگر فرصت یابعاد قیطر نیو از ا ابدیادامه 

 .پرداخت
 

 اسالم فیتعر
 :انداسالم، نوشته فیدر مقدمه نوشته خود، در تعر شانیا
ً  اسالم“ ً  ادیهمان استسالم و خضوع و انق لغتا همه  یاست که پاسخگو یجامع ینیعبارت از آن د است، و اصطالحا
خالص هللا متعال  تیباشد و بر اساس عبود یدارا م یرا در هر زمان و مکان قیتطب تیبوده صالح یبشر یازهاین

 .باشد یم یاله یاستوار و منبع آن وح
ز ا یو خال تیکامل و شامل، برخوردار از وسط ،یمصدر ربان یاست دارا ینیتوان گفت اسالم د یم فیتعر نیا با

مصدر  یو دارا یواقع ،یمتوازن، عقالن ،یاست انسان ینیاز حد و مرز غموض، د رونیب ط،یغلو، افراط و تفر
از تناقضات و اختالفات و  یو چِلنج، خال یخالق پرست، نه مخلوق پرست، منبع آن توأم با تحد ف،یمحفوظ از تحر

که در سر راه  ی)با وجود موانع متعدد یدرجهان بشر روانیازلحاظ رشد پ نید نیترعیو سر یاعجاز علم یدارا
به  یپاسخگو تیو درنها یحل مشکالت جوامع انسان یاست با برنامه، در راستا ینیکرده اند( و د جادیآن ا شرفتیپ

 ”!کامل یو اقتصاد یاسینظام س ،یعدالت اجتماع نیتر یعال یو دارا یربش یازهاین یهمه
 یعنقل شده از مرج یفیاند برداشت و استنباط خودشان از اسالم است نه تعراز اسالم ارائه کرده شانیکه ا یفیتعر

به  یمعتبر نبو ثیدر قرآن و احاد که نیا یعنی ینی. اصل دیدارد و نه اصل علم ینینه اصل د یفیتعر نیمعتبر. چن
 یناسشنی/دانیمانند مقارنة االد نیو معتبر مرتبط به د وشمندر یهادر دانش یعنی یشکل آمده باشد، و اصل علم نیهم
 .ده باشدحاصل ش یحد اقل یآمده باشد و بر آن اتفاق رهیو غ انیاد خیو تار ن،یو فلسفه د ن،ید یشناسو جامعه ،یقیتطب

رنگارنگ  یهایدئولوژیاز ا تیبوده است که به تبع نیا ریدر قرن اخ ینید ییراادگیاز عوارض گسترش بن یکی
در  هاآن وعیو ناروشمند فراهم آمده و ش یعلم ریغ ،یشعار یها طرح ادعا نهیزم برال،یو ل یستیفاش ،یستیمارکس

 قهٔ یشده است و هر کس به سل یآشفتگ نیهم دستخوش ا نید فیرو تعر نینامتخصصان آسان شده است. از ا انیم
 .کار ملَزم بداند نیا یخود را به ضوابط علم کهآنیاز آن عرضه کند ب یبخواهدل یفیاست تعر دهیخود کوش

در نظر  فیتعار ای فیتعر ارائهٔ  نهٔ یرا در زم دیو جد میکه روش دانشمندان قد شودیتر مروشن یموضوع زمان نیا
 شودیآن م اتیبه ذات ای ئیش فیتعر گفتندیارائه کنند م یفیموضوع تعر کی یبرا خواستندیاگر م می. در قدمیریبگ
 یفیارائه تعر یبرا گفتندی. آنان مگفتندیرا رسم م یرا در اصطالح علم منطق حد و دوم یآن، اول اتیبه عرض ای

 .حد و رسم آن را دانست دیبا ئیش کیاز  قیدق
ً یثان بود که  نی. منظورشان ااریجامع افراد و مانع اغ گفتندیم حیجامع و مانع باشد، و در توض دیبا فیتعر گفتندیم ا

به آن  یباشد که ربط یموارد زمان بازدارندهٔ  نیآن مجموعه و در ع یاجزا ایهمه افراد  رندهٔ یدر برگ دیبا فیتعر
 .ندارد
نه  فیتعر نی، و نه جامع است و نه مانع. در ااند، نه حد است و نه رسم عرضه کرده جیکه جناب استاد به یفیتعر

شده است.  کیاز هم تفک یدئولوژیو ا نیو مهارت، و نه مرز د نیو علم، نه مرز د نیو فلسفه، نه مرز د نیمرز د
 یادعاها یبرا یاآن را مقدمه توانیو نم ندارد یدر حد شعار است و در نزد متخصصان اعتبار یفیتعار نیچن

 .و استوار را بر آن بنا کرد یقطع یقرار داد و احکام ترنیسنگ یهاهتر و گزارکالن
 یکشاف اصطالحات الفنون از تهانو ای یاز جرجان فاتیتر شدن موضوع به کتاب التعرواضح یبرا توانندیم شانیا

و  میقابل قبول از مفاه فیبزنند تا روش عرضه تعر یعلم منطق سر یهااز کتاب یکیدست کم به  ایمراجعه کنند، 
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شود  مبحث آشنا نیبا ا یو به شکل امروز ترقیعم بخواهد ی. البته اگر کسنندیکار را بب نیاز ا یفراوان یهانمونه
ادار و سخن معن انیتا فرق م ردیها را فرا بگصدق گزاره هیو نظر اموزدیرا ب یلیتحل فلسفهٔ  کهنیندارد جز ا یاچاره

 یناشما،  یکشورها خصوصبه  ،یاز مشکالت موجود در جوامع انسان یاریبس قتی. در حقابدیدررا  معنایسخنان ب
بر  یکردن کلمات و جمالت طوالن فیو با رد ستین یرونیب تیواقع چیاست که ناظر به ه ییمعنایاز سخنان ب

 .کندیم جیو صرفا او را گ دیافزایمخاطب م یسردرگم
ر اما مختص یمقوله عبارات کیاز  یفیتعر هنر را داشتند که در هنگام ارائهٔ  نیشان، االبته دانشمندان برجسته قدما،

 یه کسکاز آن شیدقت عرضه شود. اما پ نیبه ا دیبا یفیکند. هر تعر دایرا پ یعلم یتا شکل فرمول ساختندیم قیدق
زند و ب یشده است سر نهیدر آن زم یاز و شیکه پ ییبه کارها تاقدام کند الزم اس ئیش کیاز  یفیبه ساختن تعر

از  یفیتعر ارائهٔ  یاند. مثال، برااند و چه کردهچه گفته نهیدر آن زم ینظران قبل از وصاحب یعنی گران،یکه د ندیبب
 است:  نیاسالم روش درست ا

 شده باشد.  فیاگر تعرشده است، البته  فیگونه تعر نیا دیگفت که اسالم در قرآن مج دیبا :اول
 آن وجود دارد.  یبرا یفیتعر نیجا چنمعتبر رفت و نشان داد که در آن ثیبه سراغ احاد دیبا :دوم
 مانند علم عقائد/کالم، و علم فقه و اصول فقه.  نیمرتبط با د یهارفت به سراغ دانش دیبا :سوم

 ،یکرده باشند مراجعه کرد مانند باقالن حثباب ب نیکه در ا ینظرانمتخصصان و صاحب نیتربه مهم دیبا :چهارم
 اگر گران،یو د ،یهللا دهلو یمال صدرا، شاه ول ه،یمیابن ت ،یجیا نیعضد الد ،یابن حزم، شاطب ،یغزال ،ینیجو
و بر اساس آن گفت که اسالم  دیبهتر را برگز فیتعار ای فیتعر توانیباب کرده باشند، پس از آن م نیدر ا یکار

 ....عبارت است از
وع روند شر نیحاکمان آن روزگار، ا استیو بنا به س یبه دست امام غزال یبا حذف فلسفه از نصاب درس متاسفانه

رو به  یادهندهبه شکل تکان یو آموزش اسالم د،یهللا به اوج خود رس یشد و با حذف علم منطق به دست شاه ول
 یدر جوامع اسالم تی/سطحتیاز سلف ینوع وقوت گرفت  ثیحداهل وهیشدن گذاشت. در اثر آن بود که ش یسطح
 رتقیدق دیدرست است، اما شا یکمر فلسفه را در جهان اسالم شکست تا حد یامام غزال ندیگویم کهنیشد. ا ریفراگ

وارد شد  تیبر عقالن یبا آن کار ضربه سخت رایرا شکست، ز یاز فقرات کمر تمدن اسالم یکی مییباشد که بگو نیا
مل عا کیهستند که به  نیفراتر از ا ی. )البته تحوالت تمدنافتیکم آغاز  کم زین یر افول تمدن اسالمیس از آن سو پ

 ها بوده است.(آن یاز اسباب عمده فروپاش تیعقالن فیتضع یبرگردند، ول
 یوبیمع یآموزش وهیما به ش انیاما آشفته در م اهویسخنان پره افتنیو رواج  یکنون یدر هم و بر هم فکر تیوضع
 نیبر علت شده و ا دیمز زیمعاصر ن یاسیس یهایدئولوژیها دارد. بدون شک ادر آن اقدام شهیکه ر گرددیبر م

عارضه  نیا شدیگرفته م تریجد انیونانی راثیکه م یمتمدن اسال ییشکوفا یهااند. در دورهمشکل را دو چندان کرده
 .گفتندیسخن م تردهیو سنج ترقیدقو دانشمندان ما  خوردیکمتر به چشم م

به شکل عام و از اسالم به شکل خاص باشد  نیاز د یفیارائه تعر یکه اشاره شد در پ یبخواهد به دقت یکس اگر
 یتلفمخ فیرو ما با تعار نیو از ا ست،یاز آن در دسترس ن یهیواحد و متفق عل فیصورت تعر چیکه به ه دیخواهد د

اند، مختلف از اسالم یهاو قرائت ریبرخاسته از تفاس خودها به نوبه از آن یداشت که برخ میاز اسالم سر و کار خواه
 نیلسفه دف ن،ید یشناسجامعه ،یقیتطب یشناسنی/ دانیمانند مقارنة االد ینیدرونیب یهابه دانش یمتک گرید یو برخ

 ...و
از  یکیو  نیزم یرو انیاز اد یکیاسالْم  مییبگو میتوانیم میه دست بدهساده از اسالم ب یفیتعر میبخواه اگر

از آن  هریو غ نسیمانند فلسفه و هنر و اقتصاد و سا ست،ین نیچه ددست کم آن فیتعر نیهاست. با انآ نیتربزرگ
، آن به کوچک و بزرگ میو سپس تقس ن،ید فیم به سراغ تعریبود که برو میخواه ریجا ناگز. اما در آنشودیخارج م

 نید نیکه ا میما معقول به نظر برسد، سپس نشان بده یبندمیو تقس فیتا تعر میکار خود نشان بده یبرا ییارهایو مع
 .است گرید انیبا اد ییکار مستلِزم آشنا نیدارد، و طبعا ا ییهاها و چه تفاوتبزرگ چه شباهت انیاد گریبزرگ با د

جامع و مانع از آن عرضه  یفیبه مقصود باشد و تعر یواف تواندینم ن،ید کیدر نظر گرفتن اسالم تنها به مثابه  اما
زرگ ب یتمدن شیدایو به پ ختهیخود درآم خیگوناگون در تار یهابزرگ، با فرهنگ انیاسالم مانند همه اد رایکند، ز
تمدن  نیسو، او اقتصاد هم بوده است. از آن نسیهنر و سا و هتمدن در درون خود شامل فلسف نیاست، و ا دهیانجام

 انحیآن به همان اندازه که ابور شیدایاند، و در پبوده یو بد یاز خوب یبیاست که ترک یانیآدم یهامحصول تالش
 انیاشو سفاحان و کشورگ انیاند، جنگجونقش داشته یو ابن رشد اندلس یروم یو موالنا یبلخ ینایو ابن س یرونیب

 گرید یانسان یهافراورده یمانند همه میعظ فراوردهٔ  نیاند، و ابر جا گذاشته ییو از خود رّد پا سهم گرفته یمتعدد
و محمد بن عبد  هیمیاند هم ابن تبوده یَمعر یو ابو العال امیتمدن هم عمر خ نیگوناگون است.. در ا یهایقابل داور

 ...یثقف وسفیگورکان و حجاج بن  موریو هم ابو العباس سفاح و ت دیرون الرشو ها زیالوهاب، هم عمر بن عبد العز
ه دست آن ب یتمدن یهااز فراورده یتنها به مسلمانان اختصاص ندارد بلکه بخش قابل توجه یبه مثابه تمدن حت اسالم

 یایاندلس/اسپان یهاییفااند، چه شکوبوده یاسالم یحاصل شده است که اتباع نامسلمان کشور یمسلمان ریشهروندان غ
.. .یو هند و عثمان نیزمبزرگ خراسان یبغداد و چه کارها مهالحک تیب یهارفتشیچه پ م،یریرا در نظر بگ میقد
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و  یو زرتشت یو مانو یحیو مس یهودیاز مسلمان تا  ییتوانا یهاتیدانشمندان، هنرمندان و شخص هانیدر تمام ا
 .اند نقش داشته ستی/آتئیدهر یهندو و حت

 تنوع را بربتابد و جامع و مانع باشد؟ نیاز اسالم ارائه کرد که همه ا یفیتعر توانیم ایآ
 م،یمواجه شو قیو دق دهیمحتاطانه، سنج گر،یبزرگ د دهیهر پد ایمانند اسالم،  یبزرگ یخیتار یها دهیاست با پد بهتر

را به  یاها، و عدهسفت و سخت بر آن یهایو بنا کردن داور دهیچیپ یایفهم کردن قضاو عام یسازساده یو به جا
 یترشیتناسب ب دهیچیبزرگ و پ تیکل نیکه با ا میریبگ شیدر پ یاوهیو منحرف و گمراه خواندن، ش نیئمثابه خا

 هموار کند. گریهمد رشیداشته باشد و راه را بر تکثر، تنوع، تسامح، تساهل، تحمل، مدارا، و پذ
 

 ایانپ
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