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 ۲۷/۱۲/۲۰۱۸             میرسول رح
 

 کند یبه اخالق کمک م یشیآزاد اند
 

 میدر گفت و گو با دکتور رسول رح یشیو ضرورت آزاد اند یستیچ یبررس
 افغانستان یهفته نامه نن 246شده در شماره  منتشر

 

در کشور ما  یریرشد چشمگ یاجتماع یو شبکه ها یمجاز یایبه انترنت، دن یو دسترس انیب یبر آزاد عالوه
مردم ما  انیو مذهب در م نید یزبان سمت و حت ت،یقوم خ،یدر باب تار یادیز یداشته و باعث اظهار نظر ها

و انسان  ریتسامح پذ ،یشیآزاد اند اردر کشور ما با ساز وک جیرا یها و گفت و گو هااظهار نظر  ایشده است؟ آ
افغانستان واقعاً چقدر به حس هم  یزدگ استیآگنده از س یموجود در فضا یدارند؟ اظهار نظر ها یمحور نسبت

 ما کمک کرده است؟ یو منافع مل یستیز
 یکنون یرا در فضا یشیآزاد اند یافغانستان امروز، فرصت ها و چالشها یصدر، مسئول مرکز نشرات نیاالدیض

متن  نینهاده است. ا انیدر م یاسیگر مسائل س لیکشوت و تحل شیپ ستیژورنال م،یافغانستان با دکتور رسول رح
پا و جهان در ارو یشیتطور آزاد اند ریس یتادر راس قیو دق قیاشارات عم ،یشیآزاد اند ریو تفس حیعالوه بر توض

 .ثمر بخش خواهد بود اریمخاطبان بس یاسالم داشته است، که مطالعه آن برا
 

کنم، مخاطب پرسش ها شما  یپرسش م یشیدر باره آزاد اند یوقت نکهیخوشحالم از ا اریجناب آقا داکتر! بس :صدر
و مسئوالنه مبارزه  دیآزادانه فکر کرده ا د،یخصوص تجربه ارزنده دار نیسال در ا 40که ال اقل  ی) کسدیهست

 چه معناست؟ یشیآزاد اند نکهیاز شما بپرسم، ا یشیازاد اند یستی( نخست بهتر است در باره چدینموده ا
 

 یکه رشته تخصص کنم یصحبت م ی: خوشحالم با کسمیرح رسول
در  یفکر فلسف یهایبر نابسامان یشان فلسفه است و برعالوه آگاه

را که تاسطح  یفلسف قیدق میتا آن مفاه دانند یخود م فهیکشور ما وظ
در مباحثات روزمره ما  شمندیانسان اند کیصفات خوب مترادف 

 .کشند رونیاز هاله ابهام ب رند،یگ یمورد استفاده قرار م
چنانکه در  شیرا کم و ب «یشیآزاد اند»واژه  کوشم یآغاز من م در

 نجایبدان پراخته شده است در ا یئمعتبر اروپا یفلسف یفرهنگها
 فیتعر نیکه اکتفا صرف به ا میبگو دیبا شیشاپیبازگو کنم. اما پ
که در طول چند قرن  ییو تحوالت معنا نیتکو ریبدون توجه به س

 یموجب یاش متحمل شده، ممکن است سو تفاهمات ب شیدایپس از پ
 یسقف آگاهاز شما خواهشمندم تا با توجه به  نیرا سبب گردد. بنابرا

تر  که به فهم روشن دییمطرح فرما یجامعه سوالها را طور یفلسف
 .دیموضوع کمک نما

آن  یرا در شکل کتاب (Freethought) یشیآزاد اند بهرصورت
 دگاهید کی یشیاست. آزاد اند یسیدر زبان انگل(Freethinker) معادل «شیآزاد اند» کرده اند:  فیتعر نیچن

باشد، نه  یعقل، منطق و اصول تجرب یبرمبنا دیبا قتیدر قبال حق یریز آنست که موضعگا یاست و حاک یفلسف
فکر آزاد در پروسه  یریجزم ها.به طور فشرده بکارگ ریسا ایاقتدار، سنت، شهود و مکاشفه و  ای تیجعکدام مر
واژه در  نیاشود.  یخوانده م «شیآزاد اند» ردیگ یکه آن را به کار م یو کس شود یگفته م «یشیآزاد اند»شناخت 

کردند. آزاد  یم قیدر اروپا تحق جیرا انیدا یها  شهیکه در مورد ر شد یبه کار برده م یدر مورد کسان۱۷قرن 
 یریو منطق داشته باشد. به کارگ یعلم یها، پژوهشها تیدر واقع شهیر دینظر بودند که دانش با نیبر ا شانیاند

حکم قبول شده  کی زیتعصب آم دییاست که مستلزم تأ یفکر یتهایدن از آن محدودشکاکانه علم مستلزم آزاد بو
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به وجود  سایکل یعنی نیبا نهاد حاکم د تیدر غرب در ضد یشیباشد. آزاد اند ییفرقه گرا ایو  هفرهنگ عام ای ،یقبل
 «.گردد یوصف مشخص م نیحلقه ها تاکنون با هم یاریآمده است و در بس

 

 نیکه به چن ستیهایژگیچه و یقرن دارا نیا د؟یدر اروپا اشارت نمود ۱۷چرا شما به طور خاص به قرن  :صدر
 شود؟ یمنجر م شانهیآزاد اند یریموضعگ

جوردانو برونو  یالدیم ۱۶۰۰دارد. در سال  کیسمبول ای نیارزش نماد کیدر نگاه نخست  ۱۷قرن  :میرح رسول
کشته شدن  نیشود. اما ا یکشته م کیکاتول یسایکل میمخالفت با تعال لیبه دل ییایتالیشناس ا هانیدانشمند و ک شیکش

 یبا انقالب تجار یالدیم ۱۳که در اواخر قرن  دهد یرا نشان م دهیچیپ یخیپروسه تار کینقطه اوج  قتیدر حق
( ییس/ نوزا)رنسان یو گسترده فرهنگ قیتحول عم کیسه قرن شاهد  بیقر یبه بعد برا ۱۴شروع شده، از قرن 

 رسد یم ییبه جا یتجار هیانباشت سرما ۱۷باشد. در قرن  یتوأم م یو انقالب علم ینیکه با اصالحات د شود یم
تصرف کرده بودند،  شان یبجار برا یدر ماورا یمستعمرات ۱۶که در دهه سوم قرن  ایاسپان وکه برعالوه پرتگال 

صاحب مستملکات  گرید یشان در قاره ها یدر خارج از قلمرو ها زین دنیدنمارک و سو ا،یتانیاکنون فرانسه، بر
که رنسانس به  یا ینگمستعمرات در پرتو تحوالت فره شیدایو پ یتجار هیگردند. رشد سرما یم یو مستعمرات

و هنوز هم  گردد یامر م نیمانع ا سایکل یگردد. اما سلطه فکر یم یانقالب علم کی ساز نهیوجود آورده است، زم
کند، اما با  لیجمادات و محاکات بر دانشمندان تحم وانات،یرا در مورد عالم، ح سایکل خزدهیتار یباورها خواهد یم

محک  کنند یکوشش م سایکل اتیاز جزم زیگر یبرا وتنیشود. دکارت و بعدها ن یمواجه م ییفداکارانه  یمقاومتها
 یمحاکمه خطرناک م شوازیبه پ ستین ناتیمرکز کا نیزم نکهیبا گفتن ا لهی. گالنندیبب یاضیرا در ر قتیاثبات حق

 .رود
 ی. براردیگ یجرم و مجازات را در دست م فیقاعده مند تعر ریکه انحصار غ رسد یم ییبه جا سایکل یکامگ خود

کند. زنان سرخ مو را به اتهام جادوگر بودن به آتش  یصادر م ینیسنگ ست،احکامیکه گناه و جرم ن یزیچ
 .کنند یم ستیسر به ن یطانیرا به مثابه عوامل ش یروان مارانیو ب سوزاند یم

 یروهایرا در بر گرفته و ن ۱۶۴۸-۱۶۱۸ساله در اروپا است که از  ۳۰ یقرن جنگها نیا دهیپد نیتر ریخط اما
مداهب  روانیپ نیب شتریجنگها ب نیکه ا انداختند یمرزها آن را به راه م نییقدرت و تع تیتثب یبرا ییبزرگ اروپا

که گفته  دیها گرد یو قحط یسار یها یماریجنگها موجب چنان ب نیبود. ا یحیمس نیو پروتستان د کیکاتول
 یدر شهر مونستر آلمان کنون ایتفالیمعاهده وس یشده بود. سرانجام با امضا یاز سکنه خال نیآلمان امروز شود یم
 زیقرار گرفت که کشور عز ییایستفالیو ایمدرن و  یمل یدولتها فیمعاهده تهداب تعر نیو ا افتی انیها پا جنگ نیا

 .ناتوان آننست تینها یها از نمونه یکی زیما ن
جنبش  کی ۱۸محدود نماند و در قرن  یقرن هفدهم یخیو اتمام حجت تار فیبه همان تعر یشیآزاد اند اما

 ،یتحمل، برادر ،یترق ،یر آزادافکا یرا رقم زد و مناد یرا به وجود آورد که عصر روشنگر یروشنفکر
 یایدن یو حقوق یاسیس سلماتاز م گریشد که د سایدولت از کل یی( و جداتیمشروط)یبرقانون اساس یحکومت مبتن

 .شوند یمدرن شمرده م
 

 وجود نداشته است؟ شیخرد گرا و آزاد اند یمسلمانان جنبشها نیدر ب ایآ :صدر
که  ستیآن ن یبه معنا م،یآور یم انیسخن به م ۱۷در غرب و آنهم در قرن  یشیکه از آزاد اند یوقت :میرح رسول

نخست بعد از  یها از آنها، ما در قرن شیسال پ ۶۰۰.دست کم میشناس یم یئصرف اروپا دهیپد کیرا  یشیآزاد اند
 میآن در قرآن کر لی. قبل از همه دلمیز مواجه هستیدر اسالم ن ییشهایگرا نیو کم با چن شیاسالم ب امبریرحلت پ

  در مورد قدرت اءیانب یها دیسؤاالت و حتا شک و ترد انگریموارد ب یاریدر بس یقرآن اتیجستجو شود. آ تواند یم
زنده  یخداوند برا یهایئدرمورد توانا میسوره البقره، حضرت ابراه ۲۶۰ هیخداوند اند. به طور مثال در آ یها

 لیمسا نیاسالم پرداختن به چن امبریپ اتیشود.در زمان ح یلب پاسخ مو طا کند یمرده ها ابراز شک م دنیگردان
 انیاد روانیهمجوار بودن شان با پ لیمسلمانان به دل یمعمول بوده است. در دو قرن اول هجر شانیدر حضور ا

 هیو توج تیخودشان در بخش عبادات و معامالت وهمچنان اثبات حقان یابیارز یبرا یو زردشت یمیکل ،یحیمس
 .جستند یتوسل م یبه خرد ورز ریناگز ییجز لیو حتا مسا یاعتقاد یها تیمواضع شان در کل

 یبرا یعنیشهرت دارد.  یشده است که به علم کالم اسالم یآن مکاتب خردگرا و منطق لیامر منجر به تشک نیا
ً  شده یسل مها به منطق متو تیکل ریحادث بودن جهان و سا ای میاثبات وجود خدا، معاد نبوت ، قد در آن  اند. مسلما

 نیاند و نخست شان با مسلمانان همچوار بوده اند، از خود علم کالم داشته روانیکه پ یگریبزرگ د انیموقع اد
قرن  مهیبعد از ن یاما به طور جد جی. به تدرردیبگ دیها را ناد است آن توانسته ینم یاسالم شمندانیاند یها برخورد

از  یمتأثر است در و جود گروه زین یونانیکه از فلسفه  یا ییها خردگرا یدر عهد امو حصوصو به  یاول هجر
دسته متفکران مخالف اند و  نیها با ا ی. اما امودینما یکه بعدها به معتزله معروف شدند ظهور م یسن شمندانیاند

 یصل بن عطا مکتب معتزلاست که وا یدهه سوم قرن دوم هجر یکنند. درحوال یها سلب م را از آن یمجال عمل
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ها برعکس اهل  یاست.معتزل یاسعب فهیها در عصر مامون خل یمعتزل ریکند.اوج شهرت و تأث یم سیرا تاس
داده و  حیکردند، عقل را ترج یم یقرآن در حل معضالت پافشار یظاهر یو معنا ثیقاطع حد تیکه برسند ثیحد
و در امر به  شمرد یآزاد م ایانسان را در اعمالش مختار شمرند.معتزله  یم یمسلمان بودن کاف یرا برا نیهم

 لیها قا ی.معتزلدیآ یاز عهده آن برم زینکرده بلکه معتقد اند که عقل ن هیکاز منکر تنها به شرع ت یمعروف و نه
 .شمردند یداشتند، کافِر م مانیرا که به قدم بودن آن ا یبه حدوث قرآن بودند و کسان

که  یاسالم ینوپا یامپراتور کی لیتشک یبرا یو ادار یاسیس یان،رهنمودهایکه درعصر عباس شود یم فکر
 یتمدن شگوفان یجهان یها استحکامش در رقابت نیتأم یبرا ستیبا یراند و همچنان م یحکومت م یبراقوام مختلف

که  یاست. بعد از قرن سوم هجر ودهنم یانیمعتزله کمک شا یبه ظهور و رونق مکتب کالم د،یجادنمایا زیرا ن
 یدیرا دربغداد و ابومنصور ماتر یاشعر یمکتب کالم یابوالحسن اشعر شود یرونما م یدوران افول خالفت عباس

 یناب معتزله سر سازگار ییکه خردگرا دیدو مکتب جد نیکند. ا یم سیاش را در سمرقند تاس یمکتب کالم
ناب  ییکنند. اگرچه با خردگرا یاستدالل م ینبو ثیو احاد یقرآن اتیآ یبناشان بر م اتیاثبات مدع یندارند، برا

اکتفا کنند و  اتیو ظواهر آ ثیباشند که تنها به حجت بودن حد ینم زین ثیندارند اما مانند اهل حد یسر سازگارر
از  رایز شود یم انینما هایکه ضعف عباس یعباس ی. در زمان متوکل و القادر خلفارندیبگ دهیدرکل منطق را ناد

دچار انقسام شده  فهیقدرت خل گریو ازجانب د کنند یسربلند م یدر مرز امپراتور عهیش یشاه یطرف سالله ها کی
را  یشیبساط آزاد اند شوند یمجبور م هایرسانند، عباس یبه هم م یاقتدار یو ترکها در درون دستگاه خالفت عباس

بدهند.  شتریمجال ب هیدیو در مقابل به اشاعره و ماتر ندیو طرد نما ریتشهاشکال  نیتر عی. متعزله را به فجنندیبرچ
بشناسند. از آنهم جلوتر رفته از اهل  تیمعامالت و عبادات را در چهارچووب مذاهب چهارگانه به رسم یاجرا

 کنم یفکر م گردد. من یم یحنبل یمذهب رویوالقادر پ یمذهب شافع رویمتوکل پ د،یآ یبه عمل م شتریب لیتجل ثیحد
جهت است که  نیکننده بوده است.از هم نییتع استینفس قدرت و س شتریب یتفکر اسالم خیمقطع از تار نیدر ا
باب اجتهاد  دنیمسدود گردان یوبرا یابوالحسن اشعر یبر مکتب کالم یشیآزاد اند یبرا تیمحدود جادیا یبرا

 .اتکا کنند ثیبر اهل حد شتریب
و علم الکالم برجهان  عتیاز قدما به نام شر دیو تقل یرکود فکر ستمیقرن تا آستانه قرن بنه  بیقر یبرا نیبنابرا

در دست  یاسالم یکه همه کشورها کشاند یکار را بدانجا م ییو تکثر فرقه گرا یشود. نفاق مذهب یاسالم حاکم م
 .سقوط کنند یبزرگ استعمار یقدرتها

 

به وجود  یاسالم ینیدر مراجع د ییبه سود خردگرا یچه اقدام دیکه شما بدان اشاره نمود یقرن ۹ نیپس از ا :صدر
 رسد؟ یدر کشور ما مسدود به نظر م یراه نیآمده است و چرا ظاهراْ امروز چن

کوشند تابه منظور دفع استعمار و کسب  یمسلمانان م ینیاز مراجع د یقرن برخ ۹ بیقر نیپس از ا :میرح رسول
 ،یدموکراس سم،یونالیمانند ناس یغرب یمسلمانان و ارزشها ینید مانیا نیب یراه آشت ،یاسالم یکشورها استقالل

 .ندیجستجو نما یخواهیو ترق یحقوق یبرابر ،ییخردگرا ،یحقوق مدن
که  ی.نهضترندیگ یمحمد عبده قرار م خیو ش یافغان نیالد دجمالیحرکت س نیدر راس ا ۱۹قرن  ریدودهه اخ در

 ثیفرقه اهل حد کیکه  نیامروز «هیسلف»از  یسلف نیخواند. ا یم «یسلف»خود را  دیآ یبه وجود م بیترت نیبه ا
آن بود تا به  «یسلف»به  ۱۹قرن  لینهضت اصالح طلب اوا یفرق دارد. علت نامگدار باشند یم هیو ظاهر

معمول در صدر اسالم پابند اند.  یاه وهیحرکت به اصول و ش نیشود که سلسله جنبانان ا نیو تلق میمسلمانان تفه
ً  ینیجنبش اصالح طلب د نیا یفکر یرهبر بود.  زیاعظم مصر ن یمحمد عبده به عهده داشت که مفت خیش را عمدتا

 .ندیگو یم «یاسالم سمیمدرن» تنهض نیجامعه شناسان به ا
 یفن ،یعلم یدستاوردها تیکند، به اهم یغرب اننقاد م سمیاز مدرن یضمن آنکه به درجات مختلف دینهضت جد نیا

توسط غرب پنهان  یاسالم یکشورها یو مقاومتش را در برابر استثمار استعمار دینما یغرب اعتراف م یو قانون
مسلمانان  شتریب ریمانع استثمار و تحق رو دانش معاص ییخردگرا جینهضت آنست تا با ترو یکند.هدف اصل ینم

 .گردد
با توجه به قرآن،  یعنیقضاوت و استفتا در اسالم ،  یبا توجه به چهار منبع سنت خواهد یم یجنبش اصالح نیا

 اراتیدر پرتو مع اس،یدر اهداف اجماع و ق یتحوالت جادیو ا ثیمجدد از قرآن و حد ریتفس اس،یاجماع و ق ث،یحد
 .کند نیتدو یاسالم یکشورها یرا برا تمدرن، پروژه اصالحا یاجتماع هیو نظر یعلم ییحاکم بر خردگرا

مستقل در  یانتتقاد ییخردگرا یبلکه همچنان برا ییقضا لیمسا یاز اصل اجتهاد نه تنها برا خواهد یحرکت م نیا
 .استفاده کند یفکر یتمام قلمرو ها

هدف  نجای. در ادیاستفاده نما« مصالح عامه»در  نیو تقن نییتب یبرا «عتیمقاصد شر»از  خواهد یجنبش م نیا
 .وجود نداشته است یپاسخ نیشود که در گذشته چن افتهیپاسخ  یمبرم یو اخالق یاسیس لیآن مسا یتا براآنست 

محدود گرداند که براساس  یقدما را به موارد یشرع یتا فتاو کند یکوشش م ینهضت اصالح نیا گریجانب د از
 .باشد یم یانتتقاد داً یاک یابیسنت هم موکول به ارز نیثوق صادر شده اند. البته موثوق بودن اقرآن و سنت مؤ 
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در  یمحاربه دفاع کیگذشته متفاوت بود و به جهاد همچون  یبا نظرات سنت زیحرکت در مورد جهاد ن نیا دگاهید
 یبا کشورها زیمسالمت آم یستیآن همز ریشد. در غ یم ستهینگر یبه جامعه اسالم یشکن مانیپ ایبرابر تجاوز و 

 .شد یو مطلوب شمرده م یعیامر طب یاسالم ریغ
 یدیمد یمدتها یبرا نیخصوص حسن البنا رهبر اخوان المسلم ( بهستیاسالم)یاسیاسالم س رویپ یها گروه موسسان

تحت  یادیپاکستان تاحدود ز یرهبر جماعت اسالم یمودود یو ابوالعل نمود یجنبش اذغان م نیاز افکار ا یرویبه پ
نمود،  یم دییموثوق تأ ثیمکتب را به قرآن و احاد نیکه استناد ا یدر حال یقرار داشت. مودودمکتب  نیا ریتأث

 .شمرد یاز نمجرا م ثیو احاد اتیدر آ یاستدالل عقل
فتوا  یاصل یاز کانونها یکیعمق و پهنا که در  نیو با ا تیمرجع نیکه با چن یجنبش یفکر یو ره آورد ها یفتاو

 یدر آن کشورها یپسا استعمار یکند، در بدو امر مورد استفاده دولتها یجامع ازهر راه باز م یعنیدر اسالم 
 .شوند یم لیتشک ستیماسال ریغ یو ادار یاسیکه توسط نخبگان س ردیگ یقرار م یاسالم
 یروین چیجز خود ه یعنینمودند،  یعمل م یاسالم یدر کشورها کیستماتیس ونیها که به مثابه اپوزس ستیاسالم

از مکاتب  یگریجلوه د قتیکه در حق یاسالم یحرکت خردگرا نیتافتند،از ا یرا در راس قدرت بر نم یگرید
به  سمیسکوالر ای تیعنوان علمان ریو ز دهیبود، به سرعت دور گرد ستمیدر آستانه قرن ب هیدیاشاعره و ماتر یکالم
 .دندیآن کوش ریتکف یو حت هیتخط

فرقه  کی ۱۹اواخر قرن  یاسالم سمیمدرن ای «یسلف»که برعکس جنبش  نیامروز یها یسلف ای «هیسلف» سرانجام
 ینید یدر نهاد ها ،یعربستان سعود یو فرهنگ یبوده و با امکانات ماد ییو ضد خردگرا ثی، اهل حدهیظاهر

 یعمل م یعربستان سعود کیوپولتیمذهب و از جمله افغانستاُن همچون ابزار گسترش نفوذ ج یسن یکشورها
 ریم خود مورد تشهعبه ز «دیمعتزله جد»را که توسط محمد عبده به راه افتاده بود به نام  یا یجنبش اصالح د،ینما

 .دهد یقرار م
 ً است که  ییو منطقه  یالملل نیب یقو تیمسلمانان زاده عوامل نها نیدر ب ییخردگرا ریدر مس یدرجا زدگ نیا مسلما
 یصورت گرفته است خواه یاسیاسالم س یافراط یها که توسط گروه یسابقه ا یب اتیجنا نیبعد از ا شود یفکر م
مطروحه در زمانه ما از پا نه  لیبه تناسب مسا ینید ییو خردگرا یشیآزاد اند گری. ازجانب دابدی یم انیپا ینخواه

 .است افتهی یا نشسته و ابعاد تازه
 

نقادانه  لیفضا ایو  یاخالق لیاز فضا یکی ایمعرفت شناسانه، و  ،یعقالن لیاز فضا یکی یشیآزاد اند ایآ :صدر
 است؟
سر کار  یمعرفت شناس ایشناخت  یوریاست که با ت یفلسف لیاز مسا یکی یشیدر اساس آزاد اند :میرح رسول

 هیتوج یشناخت و معرفت، برهان ها یستیچ ایبه سرشت  یاپستمولوژ ایو  یشناخت شناس ای یدارد. معرفت شناس
 یمتمرکز به چهار مورد م یشناس معرفتپردازد. در فلسفه معاصر عمدتاْ مباحث  یاعتقاد م کی تیکننده و عقالن

 :عبارت اند از ها نیباشند. ا
 

استنباطات  هیو توچ مانیا قت،یچون حق یمیبا مفاه یچه ارتباط نکهیشناخت و ا یستیچ ایسرشت  یفلسف لیـ تحل۱
 دارد،

 ت،یبه شکاک ـ معضالت مختلف مربوط۲
 شده، هیمنابع و گستره شناخت و اعتقاد توج -۳
 .هیشناخت و توج یبرا ارتیمع -۴
 

 .باشد یم هیشناخت و توج یبرا اراتیمع یعنیمربوط به مورد چهارم  یشیاند آزاد
 لتیچون فض یارزش اراتیمع ،یشیبود که در مورد آزاد اند میبحث عام تا کجا مجاز خواه کیکه در  دانم ینم من

و  یو مخالفان سرسخت دارد، با آنهم اعتماد به نفس علم یجد اریطرفداران بس یشیآزاد اند رایز م،یریرا به کار گ
شده در مراجع  تیقباْل تثب یرا بدون اتکا به باورها دخو یفلسف یالزم است تا استنباط ها یاستوار اریبس یفلسف

 .شود یشمرده م تلیخود فض نینمود و ا هیافکار عامه توج ایقدرت و 
 

 درجه دوم؟ یخصلت ایدرجه اول است  یخصلت شیآزاد اند :صدر
کردم. در مبحث  میتقد یضیمعاصر عرا یدر معرفت شناس یشیآزاد اند گاهیدر مورد جا من قبالً  :میرح رسول

را  یفلسفه معقوالت ماهو نی. در ایاعتبار ایو  شود یخوانده م یماهو ایامر معقول  یمعرفت در فلسفه اسالم
مبنا  نی. بر ایفلسف ایو  باشند یم یمنطق ای ی. معقوالت ثانویباطن ایمحسوس اند و  ایکه  ندیگو یم یمعقوالت اول

 .خصالت درجه دوم است یشیآزاد اند کنم یمن فکر م
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ً ترکیب ای ل،یفضا ریاست مستقل از سا یفضیلت یشیآزاداند ایآ :صدر ً نام  ای گرست،ید لیاز فضا یصرفا صرفا
 ؟یتواضع عقالن ایاست براي عقالنیت  گريید

تن به هرگونه  یموتیقوت ال نیتأم یاند که برا شده دهیها چنان مجبور گردان که انسان یدر روزگار :میرح رسول
شروط هم است، م تیمعنا عقالن کیبه  یشیشجاعانه. آزاد اند ستیلتیفض یشیبدهند، بدون شک آزاد اند یطلب میتسل
 یها تلق نزد انسان یکه عقل را آن خزانه تمام نشدن میرا مالک قرار ده تیاز عقالن نیدرک عام و امروز نکهیبر ا

و  یتجارب بشر ،یعلم یدست آوردها ،یاجتماع یتهاینکند که هر وقت خواست از آن مصرف کند، بلکه واقع
و رفاه بشر باشد.  ریآن خ یاش قرار دهد که هدف اصل ییخردگرا نیو اساس ا هیپژوهش شده را چنان پا اتینظر
 .باشد یمطرح م یحق قانون کیبه مثابه  یشیمطلوب ما قبل از همه آزاد اند یهایوببه همه خ لین یبرا

 م؟ینیازمند یشیچرا به آزاداند :صدر
 یو اجتماع یاسید سو استبدا تیمطلق هیسا ریکه قرنها در ز میکن یم یزندگ یا ما در جامعه :میرسول رح داکتر
خرد و کالن شان  یهایریوجود دارند که در موضعگ یشمار ینموده است و بر حسب عادت افراد ب یزندگ

را در تحت سلطه  گرانیو تحکم د تاز موضع قدر ایکنند،  یتوجه نم قتیو حق تیمختلف به عقالن لیمسا رامونیپ
 ایاقو یتیچتر حما ریحفظ جان، جاه و مقام شان در ز یوضعف وبرا یزبون یاز رو ایو  دهند یشان قرار م ریو تأث

 .ندینما یرا پامال م چارگانیو ب رندیگ یقرار م
نمونه آن  کیآورد.  یرا به وجود م ریپذ بیجامعه دو رو و آس کی یاجتماع یشناس از نگاه روان یتیوضع نیچن

به قرآن  نیبوده و به اتهام توه ینیامور د فتهیو ش است که خود دانشجو یا زهیفرخنده، دوش دیشه رحمانهیقتل ب
گونه  چیه توانند یکه نم شود یکشته م یشهر یگولویهرگونه سند ومدرک موثق توسط جوانان ژ ابیدر غ م،یکر

 .و اخالق داشته باشند نیبا د یتیسنخ
شده  لیمحاربه گروه مختلف اسالم پناه تبد دانیسال کشور ما به م ۴۰به  کیتر آن از عرصه نزد وجه گسترده در

 یکشورها ریافغانستان و سا یرا بر انسانها یانتساب به اسالم عرصه زندگان تر یقو یبا ادعا کیاست که هر
 .اند دهیتنگ گردان یاسالم

آموخته  معاش، نیاست که انسانها بنابر طرق تأم ییتابع زمان و مکان و آن برداشتها یافکار بشر زیاز آن ن ریغ
افغانستان  ۲۱شده اند. الزاماْ انسان قرن  لیشان در جامعه به آن نا یانسان گاهیجا نیتأم یو تالش برا یعلم یها
عوامل همه دست به دست هم داده و  نیکنند. ا یو زندگ کرف شیدر هزار سال پ نیسرزم نیمانند مردم ا تواند ینم
 .گرداند یم یرا حتم یشیبه آزاد اند ازین
 

 ناسازگار است؟ یو اخالق ینیبا داشتن باورهاي عمیق و استوار، از جمله باورهاي د یشیآزاداند ایآ :صدر
 یانتخاب شخص کیشرط نباشد، قبل از آنکه  شیبه کدام پ یکه متک یو استدالل یشیآزاد اند :میرح رسول

ما تنها  یعنیباشد.  یطرح مم یمتکثر کنون یو فکر یاست که در جوامع از نگاه اعتقاد یاز ضرورت یباشد،ناش
 کیبه  دنیهم وجود دارند که جهت رس یگرانی.دمیکن یو هم فکران خود استدالل نم شانیاقناع خود، هم ک یبرا

نکند.  لیها تحم را بر آن یعقالن ریدارند که کدام اجبار ناخواسته و غ یما به نحو نیبراه دنیبه شن ازیتوافق ن
انسان مؤمن  ونیلیاکنون صدها م نیباشد.هم یم یباور و اعتقاد استوار یدارا دیبدون ترد یاستدالل نیصاحب چن

چنانکه  طور نی. همشندیاند یآزادانه م یمختلف فکر یشده باشد، در عرصه ها جادیشان ا نیدر د یبدون آنکه خلل
برآن  یزیچ انیاد اند و هم وجود داشته انیاد سیاست که مقدم تر از تاس یاخالق امر د،یدان یشما خود بهتر م

 یمن برا یعنی«بعث التمم مکارم االخالق. یان»افزوده اند. حضرت محمد )ص( در خطبه حجه الوداع فرموده اند:
هنجار شده است ما شاهد عام شدن  یشیکه آزاد اند یمبعوث شده ام. در جهان یامبریبه پ یمکارم اخالق لیتکم
که در کل به طور  میباش یم ستیز طیو حراست از مح واناتیمانند َمحبت و ترحم بر ح یاخالق دیجد لیفضا

 یکمک م یاخالق لیفضا تیبه تقو یشیگفت که آزاد اند توان یم تیاطعبا ق نیاند. بنابرا افتهیپرورش  ییآگاهانه 
 .کند

 !پرسش ها نیتشکر از عطف توجه پرداخت ژرفنگرانه تان در پاسخ به ا :صدر
 .دیریرا به بحث بگ یتر یادیبن یگفتمانها دیاره تالش دارتشکر از شما که همو :میرح رسول
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