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 صدر بنی ابوالحسن فلسفی فکری ومهمنظ از

 مقاالت و مباحث نیما حق پور تألیف و تدوینی از
 ( 9311 فروردینـ  دوم) نسخه 

 
 

 به رهروان استقالل و آزادی  تقدیم
 صدر بویژه استاد ابوالحسن بنی

 
 

تهیه و منتشر گردید.  9311نسخه اول این مجموعه در مهرماه 
بر آن شدم ی بدان، حال با گذشت چند سال و افزوده شدن مطالب مرتبط

دوم آن را تألیف و تدوین نمایم و آن را تقدیم به رهروان  که نسخه
که آشنایی با  صدر نمایم استقالل و آزادی، بویزه استاد ابوالحسن بنی

 فلسفی در تفکرات بنیادین وی نقطه عطفی  فکری فلسفیمنظومه 
  .پدید آوردنگارنده پیرامون قرآن و جهان بینی 

 که چند« هم قرآن به مثابه متن دقیقف»نیز به مانند  این مجموعه
منتشر در فضای مجازی ید و روز پیش تألیف و تدوین آن به پایان رس

و به صورت دو ستونی صفحه بندی شده است تا  A4در قطع کاغذ  ،شد
تعداد صفحات آن به حداقل رسد و تهیه نسخه کاغذی آن برای 

و به صرفه باشد. با این حال اگر در جایی مجال چاپ و القمندان سهل ع

بندی نمود و در  توان نسخه مناسب را صفحه نشر آن فراهم باشد، می
اختیار ناشر قرار داد. الزم به ذکر است که نگارنده و مؤلف، در صورت 

باشد و  توزیع و فروش این مجموعه ذینفع عواید مادی آن نمی
نها خواستار این است که دخل و تصرفی در ای نخواهد داشت و ت مطالبه

متن و محتویات آن نشود و مورد سوء استفاده مادی و معنوی قرار 
 نگیرد. 

بروز  بازهم امید که در سالهای آتی، هرچند سال، این مجموعه
 تری از آن ارائه گردد.  های بهبود یافته کامل رسانی شده و نسخه
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 فصل اول

 صدر برداشتی آزاد از منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی
 

 بخش اول
 ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه

 
 گفتار پیش

نامی آشنا برای ایرانیان  1«ابوالحسن بنی صدر»توان گفت  می
رغم این آشنایی، شناخت چندانی از صاحب این نام  امروز است که علی

ها و آثار فکری او در میان مردمان جاری نیست، حتی در  و اندیشه
اذهان برخی، وی خیانتکار است و در نظر بعضی او خودشیفته است و 

که خود قبل از انقالب به رشته تحریر « صیتکیش شخ»مصداق بارز 
باری این مجموعه مقاالت در پی این نیست که به  2درآورده است.

که عمدتاً « شناخت اشتباه»تر  چرایی این عدم شناخت و یا به تعبیر دقیق
ناشی از تحریف و سانسور تاریخ بعد از انقالب است بپردازد، که 

  3.پردازند دیگران بدان پرداخته و می
های  بنی صدر تاکنون آثار مکتوب متعددی را آفریده که حوزه

اسالمی، تاریخی، سیاسی، فلسفی، فرهنگی،  4گیرد؛ بسیاری را در بر می
اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، و ... اما آنچه در میان انبوه آثار و اظهار 

باشد دستگاه و منظومه فکری فلسفی او  نظرهای او شایان توجه می
های مذکور را به صورت منسجم و یکپارچه  تمامی زمینهاست که 

تجزیه و تحلیل مسائل گوناگون آنها را فرآهم  هپوشش داده و زمین
باشد و  آورد و برای حل معضالت و مشکالت آنها پاسخگو می می
توان گفت دستگاه و منظومه فکری  دهد. از این رو می کار ارائه می راه

فلسفی وی تبیین جهان بینی توحیدی است، چرا که با یک روش و 

                                                 

 هـ .ش 1312ـ تولد 1

 هـ .ش 1311ـ 2
تبارشناسی کودتای »/ مقاالت  1331، علی غریب، «ایستاده بر آرمان»ـ کتاب 3

کودتای  روایت حکومتی از نقدی بر»/ مقاالت 1333، محمود دلخواسته، «1331
صدر و  بازرگان، بنی»/ مقاله  1333 ،شکوری گیل چاالن مازیار، «سی خرداد

 نامه»صدر به  پاسخ بنى/ 1332عهدپیما،  ، محمد«خمینی، سه الگو و سه روش
 [و...] 1332، «یک بسیجى مسلمان ایرانى

/ تعمیم امامت و مبارزه با 1313/ نفت و سلطه، 1311ـ زن در شاهنامه، 4
/ روزها بر رئیس 1311/ تضاد و توحید، 1311ها،  / موازنه1311سانسور، 

ها،  / نامه1331/ خیانت به امید، 1313گذرد )کارنامه(،  جمهور چگونه می
/ سیر تحول سیاست آمریکا در 1331/ سیر اندیشه سیاسی در سه قاره، 1331

، 1311، کتاب دوم: اکتبرسورپرایز، 1331ایران، کتاب اول: آمریکا و انقالب، 
/ زن و زناشویی، 1311/ اصول راهنمای اسالم، 1333گیت،  نکتاب سوم: ایرا

حقوق انسان در و  انسان، حق، قضاوت/ 1331/ درس تجربه )خاطرات(، 1313
/ 1333/ نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، 1333/ عقل آزاد، 1333، نآقر

/ بیان 1331/ نهضت ملی و دشمنانش به روایت اسناد، 1331عدالت اجتماعی، 
/ بیان 1331عدمی،  هاستقالل و آزادی ـ مطالعه قرآن بر مبنای اندیشه موازن

/ پرسشها از ایرانیان و پاسخها از 1331آزادی، حق حیات و مجازات اعدام، 
بعد از  ]و کتابهایی دیگر که 1331/ توتالیتاریسم، 1331ابوالحسن بنی صدر، 

 [.اند نگارش این مقاله منتشر شده

های مذکور  تواند در مورد کلیات تمامی حوزه رویکرد فکری فلسفی می
 اظهار نظر کند و دچار ناکارآمدی نشود.
ثر مخاطبان را با اصطالحاتی اما رجوع به آثار و آراء وی اک

منفی یا عدمی، موازنه مثبت یا وجودی،  هنامأنوس و غریب نظیر؛ موازن
تنویت تک محوری، ثنویت دومحوری، روابط قوا، بیان قدرت، بیان 
استقالل و آزادی، حقوق ذاتی، عقل آزاد، مدار باز و مدار بسته، و... به 

م را با دشواریهای بسیار نماید که مطالعه و فه صورت مکرر مواجه می
دهد. در ضمن اصطالحاتی  روبرو ساخته و اقبال مخاطبان را کاهش می

صدر از آنچه رایج است متفاوت بوده و  که مفهوم آنها در منظر بنی
اندازد، نظیر؛ توحید، معاد، نبوت، امامت، آزادی،  مخاطب را به اشتباه می

ارنده این سطور را بر آن انقالب، قدرت، زور، نیرو، توانایی و ... نگ
داشته که در این سلسله مقاالت کوشش نماید گوهر منظومه فکری 
فلسفی وی را با تبیین و تشریح مبانی آن و توضیح مفاهیم و 

تر تسهیل  تر نماید و با بیانی روشن اصطالحات متعلق به آن درخشان
ان را تری از مردم وسیع هفهم آثار و آراء وی را فرآهم آورد تا گستر

بتواند مخاطب خود قرار دهد و راهنمایی باشد برای بهبود زیست بیمار 
 ایشان.

الزم به ذکر است که صاحب این قلم مدعی نیست که آراء و آثار 
ابوالحسن بنی صدر فاقد هرگونه خطا است، بلکه دستگاه فکری فلسفی 

هر  داند و از آنجایی که توانایی فهم وی را توحیدی و مبتنی بر حق می
برداشت »دهد، روش  شارحی، شرح او بر متن را تحت تأثیر قرار می

صدر نوشته نشود. در  را برگزیده که بدفهمی وی به پای بنی« آزاد
ضمن چون این مقاالت در پی ارائه بیانی بهتر و شیواتر از این دستگاه و 

سازی آن نیز  باشد، و همچنین سعی در غنی فکری فلسفی می همنظوم
در عنوان آنها به صواب نزدیکتر است. « برداشت آزاد»د، قید نمای می

 باشد که این کوشش مقبول درگاه احدیت افتد.
 

 توحید، روابط قوا و انواع ثنویت
آن  های از توحید میان اجزاء تشکیل دهند در جهان هستی هر پدیده

آید و عمر آن متناسب است با توحیدی که میان اجزاء آن  بوجود می
است. توحید، یک راستا بودن اجزاء هر پدیده است. اگر روابط برقرار 

میان اجزاء یک پدیده توحیدی باشد، یعنی همگی در راستای تحقق 
هدف آن پدیده، هم راستا و هماهنگ و منسجم عمل کنند، آن پدیده 

یابد و عمر آن متناسب این هم راستایی و هماهنگی و انسجام  بقاء می
حید اخاللی ایجاد شود، مرگ آن پدیده تدریجاً است که اگر در این تو

 یا دفعتاً رقم خواهد خورد. 
وجود ندارد چرا که زور به معنای عدم « زور»در روابط توحیدی 

هم راستایی نیروها و در مقابل هم قرار گرفتن آنها است و اگر عدم هم 
 راستایی و تقابل نباشد، زور موضوعیتی نخواهد داشت. بنابراین اگر در

به « زور»ها از حالت توحیدی خارج شوند، حتماً پای  ای رابطه پدیده

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/9886-2014-07-26-07-35-48.html?Itemid=0
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/6982-2014-02-01-19-55-06.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/6982-2014-02-01-19-55-06.html
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گردیده است. در روابط « روابط قوا»میان آمده است و آن پدیده دچار 
قوا هم راستایی و هماهنگی میان اجزاء هر پدیده و اهداف آنها وجود 

بیشتری بتواند اعمال کند، هدف « زور»نخواهد داشت و هر جزئی که 
ای بر اساس  بر هدف دیگری تحمیل خواهد نمود. وقتی رابطه خود را

تبدیل خواهد شد، مانند تبدیل « ثنویت»زور باشد، رابطه توحیدی به 
 دوستی به دشمنی.

دو جزء یک پدیده، یکی همیشه قادر به اعمال زور  هاگر در رابط
بیشتری باشد و در نتیجه مدام اراده و هدف آن بر دیگری غالب باشد و 

شود. اگر هر دو  نامیده می« ثنویت تک محوری»وریت داشته باشد، مح
بروز یافته « ثنویت دو محوری»جزء همزمان به هم اعمال زور نمایند، 

اما از آنجایی که تعادل زور در نهایت به هم خواهد خورد و  1است.
نابرابری به وجود خواهد آمد، این نوع ثنویت در نهایت به ثنویت تک 

ثنویت »شود. یک نوع دیگر از ثنویت وجود دارد که  ل میمحوری تبدی
است و آن هنگامی است که محور این اِعمال زور از جزء « دیالکتیکی

 2 اول به دوم تغییر کند. به طور خالصه:
  .یک محور فعال و یک محور فعل پذیر ـ ثنویت تک محوری :

هردو محور، در روابط قوا و نسبت به ـ ثنویت دو محوری : 
 .یکدیگر فعال و فعل پذیر هستند

 .شوند دو ضد، به نوبت، فعال و فعل پذیر می:  ثنویت دیالکتیکیـ 
 

 :مثال برای ثنویت تک محوری
به سرطان مبتلی شود، در تن او سرطان محور فعال و  که کسیـ 

اگر عامل بیماری سرطان از بین برده  شود و اندام او محور فعل پذیر می
  گردد. می بیمار مسرانجا مرگ نشود،

گوید و  مرید و مرادی؛ مرید تابع هر آنچه مراد می هـ رابط
 شود. خواهد می می

 

 :مثال برای ثنویت دو محوری
 ـ دشمنی میان انسانها

 ـ در تقابل قراردادن عقل و عشق
 

 مثال برای ثنویت دیالکتیکی:
داری، نخست بورژوازی فعال است و طبقه  در نظام سرمایهـ 

و  ،اما بتدریج، پرولتاریا بزرگ و فعال ،آورد را پدید میکارگر 
 . شوند پذیر می بورژوازی فعل

 

های  یک نوع رابطه است نه یکی از پدیده ثنویتباید دقت شود که 
به خودی خود در عالم واقع وجود ندارد و هنگامی ظهور  هستی. ثنویت

                                                 

از مبانی فلسفه از دوران « ثنویت دو محوری»در کنار « ریثنویت تک محو» ـ1
ثنویت یا دوآلیسم در فلسفه غرب، اصل راهنمائی  یونان باستان تا امروز هستند.

شوند. اندیشه راهنمایی که  اند و می های فلسفی ساخته شده است که بر آن، نظریه
ـ  طبیعت و انسان ت ـانسان، انسان ـ خویشتنش، انسانـ  اصل را در روابط انسان

های مبتنی بر تضاد و  خدا نه بر توحید بلکه بر رابطه مابین ضدها و انواع دوگانگی
ـ مطالعه قرآن  بیان استقالل و آزادی»)کتاب  گذارد ثنویت نام دارد. خصومت می

 (1331، ابوالحسن بنی صدر، «عدمی هبر مبنای اندیشه موازن

 1332، ابوالحسن بنی صدر، «چند پهلویی توحید» هـ مقال2

ا روابط قوا با یابد که دو جزء از یک پدیده و یا دو پدیده ب و بروز می
در طبیعت ذاتاً دچار ی ا و پدیده هیچ موجود هم ارتباط برقرار سازند.

یابند و  ثنویت نیست، چرا که تا اجزاء آن توحید نیابند، موجودیت نمی
کنند تا هویتی به آنها تعلق  اجزاء نامنسجم ماهیت پایداری احراز نمی
از توحید در اجزاء  ای ناشی گیرد و بقا یابد. بنابراین خلق هر پدیده

بخشد، و تا این  تشکیل دهنده آن است و به آن ماهیت و هویت می
یابد، بنابراین هر جا ثنویتی  ای ظهور و بروز نمی توحید نباشد هیچ پدیده

شود، حتماً توحیدی قبل از آن بوده که با تغییر در روابط  مشاهده می
 شته است. توحیدی و تبدیل آن به روابط قوا به ثنویت مبدل گ

های طبیعی ثنویتی به واقع وجود ندارد، و اگر ثنویتی در  در پدیده
ذهن انسان است و این ذهنیت،  هشود، این مشاهده ساخت آنها مشاهده می

باشد چرا که آن پدیده حتماً توحیدی بوده که  ای متناقض می گزاره
ن وجودش استمرار داشته است و این ذهن انسان است که دو محور در آ

نمایند. اگر  تصور نموده که یکی بر دیگر یا هر دو بر هم اعمال زور می
دادند و  های طبیعی دچار ثنویت بودند، حیاتشان را از دست می پدیده

کند و تخریبگر  شدند، زیرا که روابط قوا فرسایش ایجاد می نابود می
 است. 

و زند  ای است که روابط توحیدی را بر هم می منشأ ثنویت اراده
آورد. حال اراده یا الهی است یا انسانی یا  پای زور را در میان می

برد و  حیوانی. اراده الهی که خواهان حیات ابدی است زور به کار نمی
عمل او غرایز طبیعی خواهد بود  هبرای حیوان اگر اراده قائل شویم حیط

ای که  که منجر به چرخش چرخه طبیعت خواهد گشت. بنابراین اراده
شود،  ها می زند و منجر به ثنویت در پدیده  بط توحیدی را بر هم میروا

حتماً از جنس اراده انسانی است. پس این بخشی از انسانها هستند که 
زنند و روابط قوا و در  روابط توحیدی حاکم بر طبیعت را بر هم می

 گردانند.    ها می نتیجه ثنویت را حاکم بر پدیده
 

 الهی و انسانی های حاالت رابطه اراده
های الهی و  ه اراد  هتوان برای رابط به طور کلی سه حالت را می

 انسانی برشمرد: 
آورد و همه را  انسانی، خود را به حساب نمی هارادحالت اول: 

ماند و  شود و از رشد باز می بیند و در نتیجه منفعل می الهی می هاراد
است، نه صرفاً  3«ینجانشین خدا بر روی زم»شود از اینکه  غافل می

آلت فعل الهی )ثنویت تک محوری(. از نتایج بارز این حالت؛ اعتقاد به 
گری، قسمت، سرنوشت و امثالهم است که انسانها را منفعل یا  جبری
های پیرامونشان و  گر ساخته که نقش خود را در ایجاد نابسامانی توجیه

ا برای اعمال زور بینند. این حالت راه ر همچنین بهبود وضعیتشان نمی
 دهد. گران قرار می سلطه هدیگران باز کرده انسان را زیرسلط

کند و آن را  الهی عمل می هانسانی مستقل از اراد هارادحالت دوم: 
گیرد )ثنویت  گیرد و در نتیجه بعضاً در تقابل با آن قرارمی در نظر نمی

 دو محوری(. پیامد این حالت؛ تخریب روزافزون طبیعت و محیط
زیست و همچنین تخریب نفس خود این انسانها یا حداقل بازماندگی از 

                                                 

 (31)بقره  «ضِ خَلیفَةً إنّی جَاعِلٌ فِی الْأرْ» ـ3
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رشد است. در این حالت انسانها طبیعتاً با یکدیگر روابط قوا 
کوشند،  گویند و در تخریب هم می کنند و به یکدیگر زور می برقرارمی

جویند و این  زیرا هر یک مطلوب خود را از طبیعت و جامعه می
با یکدیگر قرار گرفته آنها را به نزاع فراخواهد مطلوبها در تعارض 

 خواند. 
کند و  الهی عمل می هانسانی در راستای اراد هارادحالت سوم: 

الهی،  هجوید )توحید(. در این حالت با شناخت اراد حداکثر رشد را می
شوند و جهت حصول رشد،  قوانین حاکم بر نظام هستی شناسایی می

جویند تا برآیند  کنند و توحید می الهی هم راستا می هخود را با اراد هاراد
 هنیروهای هستی حداکثر گردد. اراد هاستعدادها و نیروهایشان با کلی

گیرند و مخرب هم  چنین انسانهایی طبیعتاً در تقابل با یکدیگر قرار نمی
شوند و در نتیجه آزادی عمل آنها در چارچوب نظام و سنن حاکم  نمی

سازند و به جای  گردد و یکدیگر را محدود نمی ت مینهای بر هستی بی
خیر و خوبی  ایجاد با یکدیگر بر و همکاری به تعاون و ضدیت، رقابت

گردد. در این حالت انسان  و حقوق همگان محقق می 1پردازند می
یابد که تدبیر اوست که تقدیر الهی را  شود و در می خودانگیخته می

گیری و عمل بر  استقالل خود در تصمیم سازد، بنابراین از آزادی و می
شود و خود را مسؤول  گردد و بنابراین فعال می مبنای آن غافل نمی

داند، پس پندار و گفتار و کردار خود را مبتنی  ساختن عاقبت خویش می
کند تا به سوی سر منزل مقصود طی طریق نماید. هدف  بر حق می

فکری  هت. در این منظومپیامبران تبیین و تبلیغ این حالت بوده اس
 شود تعبیر می« عدمی هموازن»یا « منفی هموازن»فلسفی این حالت به 

 پردازیم.  که در ادامه به تشریح و تبیین آن می
 

 های منفی، مثبت و التقاطی موازنه
خود  شیدایرابطه داشته است و پ طی، با محشیدایانسان از آغاز پ

انسان و انسان، ، عتیانسان و طب :انیاست م یحاصل روابط زین یو
ای اگر  . اما از آنجایی که هر رابطهانسان و خدا، و انسان و خودش

بخواهد برای مدتی بقا یابد، ناگزیر باید دارای نوعی توازن یا موازنه 
توان  باشد، بنا بر مفاهیمی که در بخش پیشین آمد، سه نوع موازنه می

 برای آن متصور بود:
 منفی یا عدمی( هساس روابط توحیدی )موازنـ موازنه بر ا1
 مثبت یا وجودی( هـ موازنه بر اساس روابط قوا )موازن2
ـ موازنه گاهی بر اساس روابط توحیدی گاهی بر اساس روابط 3

 2التقاطی( هقوا )موازن
 

، «منفی هموازن»در موازنه بر اساس روابط توحیدی یا به اصطالح 
کنند و با هستی توحید  الهی عمل می ههای انسانی در راستای اراد اراده
و  عتیانسان با انسان و انسان با طب انیگر مجویند، به عبارت دیگر؛ ا می

 به این حالت برقرار نباشد، واق روابطانسان با خودش و انسان با خدا 
 ست که در آنا یا موازنه ،یموازنه منف شود. ی گفته میموازنه منف

                                                 

 (2)مائده  «وَالتَّقْوَى  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ» ـ1

بازخوانی یک اثر »/ مقاله  1311، ابوالحسن بنی صدر، «ها موازنه»ـ کتاب 2
 1331لرستانی،  ، ناصر«عرفانی در جریان نوگرای دینی

 .زندیخ یبر نم با یکدیگر قدرت به تقابل ایزور طرفین موازنه با اعمال 
حال از آنجایی که چگونگی روابط هر انسان با خودش و طبیعت و 

 هاصلی رابط هاو با خدا است، رابط هانسانهای دیگر منوط به نوع رابط
نفی، م هشود. پس برای تحقق زیست بر مبنای موازن انسان با خدا می

عدمی به سامان  هخود با خدا را بر اساس موازن هانسان ابتدا باید رابط
نهایت و صیر  و رشد بی دیتوح یدر جستجو یفطر ورطه انسان بسازد. 

 شوند و  از فطرت خویش غافل می انیآدم یوقتاما  .به کمال مطلق است
بر اساس روابط قوا با خدا، با خود، با دیگر انسانها و با طبیعت رابطه 

 یا مثبت هشود موازن یبرقرار م نسانیکه بد یا موازنهکنند،  برقرار می
 . ستو در نتیجه تخریب ا تقابل زورهاآن حاصل  باشد که ی میوجود

ه مثبت، انسان با خدا یا رابط هدر رابطه انسان با خدا بر اساس موازن
کند و خود را در برابر او بی اختیار  ثنویت تک محوری برقرار می

کند و به  الهی عمل می هشود و یا در تقابل با اراد انگارد و منفعل می می
کند و در هر دو حالت خود را یا  اصطالح خالف جهت آب شنا می

 دارد. کند یا از رشد باز می تخریب می
مثبت برخی استعدادها  هانسان با خودش بر اساس موازن هدر رابط

شوند و در نتیجه  شوند یا ترجیح داده می در برابر برخی دیگر گذارده می
کند و بنابراین در آن وجوهی که رشد کرده،  انسان رشد همه جانبه نمی

برایش چندان مثمر ثمر نبوده حتی ممکن است دیگر وجوه او را تخریب 
کند اما خود را  سانی که در علم آموزی بسیار رشد میکند. مثالً ان

تزکیه نکرده و اخالق خود را به تناسب علمش رشد نداده باشد، ممکن 
است در دام هوای نفس افتد و جهت منفعت طلبی، از علمش بر ضد 
دیگران استفاده نماید و از این طریق روزافزون از نظر اخالقی سقوط 

 نیز به کارش نیاید.  کند تا جایی که دیگر علمش 
مثبت به جای تعاون بر  هانسان با انسان بر اساس موازن هدر رابط

عمل  هنیکی، رقابت در کسب منافع و تجاوز به حقوق دیگری سرلوح
شوند حتی اگر یک طرف  گیرد و هر دو طرف رابطه تخریب می قرار می

 فائق شود حداقل در رابطه با خودش متضرر گشته است.
گیری  مثبت انسان با بهره هانسان با طبیعت بر اساس موازن هدر رابط

آن را دچار اخالل نموده، موجب  همالحظه و منفعت طلبانه، چرخ بی
گیرد  گردد و سپس این تخریب دامان او را می تخریب روزافزون آن می

 چنان که گرفته است.
 همثبت، در زیستن بر اساس موازن هدر مقابل زیست بر اساس موازن

بخشد و نقش  خود را با خدا سامان می هفی چون انسان ابتدا رابطمن
یابد و گام به گام با حضرت  الهی می هاش را در کنار اراد اراده هسازند

گردد، و در این بازگشت استعدادهای خویش را  حق به سوی او باز می
سازد،  گیرد و حقوق ذاتی خود را محقق می شناسد و بکار می می

شود، و بر اساس  خودش طبیعتاً بر اساس موازنه منفی میاش با  رابطه
 مصداقاش با انسانهای دیگر و با طبیعت نیز  این دو رابطه، رابطه

 شود. می منفی هموازن
افتد موازنه التقاطی است که انسان  اما آنچه بیشتر در واقع اتفاق می

 همنفی و گاهی بر اساس موازن ههایش گاهی بر اساس موازن در رابطه
تر  کدام طرف سنگین هکند و بنابراین بر حسب اینکه کف مثبت عمل می
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رود. البته این  باشد در رشد و فالح یا تخریب و خسران، پیش می
پیشروی الزاماً متناسب با نسبت بکارگیری این دو موازنه نیست، بلکه 
ممکن است آثار تخریبی، آثار رشد را از بین ببرد و موازنه کامالً مثبت 

د. عکس این مطلب صادق نیست چرا که رشد تدریجی است ولی شو
تواند تدریجی باشد هم دفعی، و زمانی موازنه کامالً  تخریب هم می

شود که انسان به هیچ روی، دیگر بر اساس موازنه مثبت عمل  منفی می
نکند و با رشد تدریجی در صورت امکان آثارتخریبی عمل بر اساس 

برد و به اصطالح قرآنی، مورد غفران الهی قرار مثبت را از بین ب هموازن
 گیرد و آمرزیده شود.

و « ثنویتها»، «روابط قوا»، «توحید»پس از پرداختن به 
 هتوان بر اساس موازن برای اینکه دریابیم که چگونه می  «ها موازنه»

منفی، از روابط قوا و ثنویتها پرهیز نمود و توحیدی زیست، بهتر است 
نتایج و »، یا به عبارت دیگر «گیهای قدرت ویژ»در مجال آتی به 

بپردازیم و آنها را بشناسیم تا در دامشان نیفتیم یا « پیامدهای روابط قوا
آن را  را دریابیم تا بتوانیم« ویژگیهای حق»اسیرشان نمانیم، و در مقابل 

خود واقف شویم و راه رشد « حقوق ذاتی»ها بازشناسیم و به  از ناحق
روزافزون و سعادت پایدار را از طریق عمل به حق و محقق ساختن 

 (1333حقوق پیش بگیریم. امید به انجام این مهم. )مرداد 
 

 بخش دوم
 ویژگیهای قدرت ، ویژگیهای حق 

 
و « ها ثنویت»، «روابط قوا»، «توحید»پس از پرداختن به 

در این مجال به  در بخش اول این سلسله مقاالت،« ها موازنه»
« نتایج و پیامدهای روابط قوا»، یا به عبارت دیگر «گیهای قدرت ویژ»

پردازیم تا بتوانیم آنها را بشناسیم و در دامشان نیفتیم یا اسیرشان  می
ها  بتوانیم حقکنیم تا  را بررسی می« ویژگیهای حق»نمانیم، و در مقابل 

خود واقف شویم و راه رشد « حقوق ذاتی»ها بازشناسیم و به  را از ناحق
و سعادت را از طریق عمل به حق و محقق ساختن حقوق پیش بگیریم. 

پردازم که پس از  اما قبل از ورود به این مباحث به نقل قول مطلبی می
ارنده این انتشار مقاله اول از این سلسله مقاالت به دستم رسید. نگ

مطلب پیشنهاد نموده بود که آن را در مقدمه مقاله دوم درج نمایم. من 
نیز آن را مناسب دیده و ضمن سپاسگزاری از ایشان، آن مطلب را به 

 کنم: ای از متن نامه ارسالی در اینجا نقل می همراه خالصه
 

فلسفه هستم. از سالها پیش،  هبنده یکی از دانش آموختگان رشت»
ل سیاسی و تاریخی مشغولم. البته ئوهش در مساژکم و زیاد به پ

های شخصی است و  پژوهشهای اینجانب بیشتر بر اساس دغدغه
سسات پژوهشی ندارم. از همان سالها با ؤهیچ پیوندی با م

صدر آشنا شدم و همچنین به مطالعه در عملکرد  های بنی اندیشه
آید یک قرارداد  متأسفانه به نظر می ..پرداختم. سیاسی ایشان

گروههای سیاسی موجود در ایران و حتی  های بین هم نانوشته
های این فرد را  اپوزیسیون خارج از کشور وجود دارد که اندیشه

سانسور و شخصیت وی را حتی االمکان تخریب و از دسترسی 
بعالوه با های این فرد جلوگیری نمایند.  نسل جوان به اندیشه

های ایشان برای  ترویج علنی اندیشه ،توجه به اختناق فعلی
های سنگینی را در پی دارد و حتی در  ساکنان درون ایران هزینه

شود. امروز مطلبی به قلم شما از طریق یکی از  نطفه خاموش می
آغاز بسیار خوبی است برای راهی  ...دوستان به دستم رسید

فرستم تا اگر صالح  زیر را برایتان میجدید. به همین دلیل مطلب 
ایشان  هدانستید به عنوان مقدمه در بخش بعدی مطلبی که دربار

اگر صالح بر طبع مطلب ندانستید،  ..نویسید مرقوم نمایید. می
ایرادی ندارد. غرض فقط تعاملی است جدی در باب اندیشیدن و 

 سخت مشتاق این تعامل هستم. 
پردازی است که تمام تالش  نگارنده نظریهصدر به اعتقاد  اول: بنی

اش را هارمونی دقیقی ببخشد.  نماید تا تمام وجوه اندیشه خود را می
بشری بدون خطا  هتاریخ اندیشه نشان داده که اندیش هالبته تجرب

نخواهد بود؛ اما تنها هنگامی خطاها و ضعفهای یک اندیشه روشن 
بنده این تفاهم،  هبه عقید شود که نوعی تفاهم با آن صورت بگیرد. می

شود و به سایر ارکان  از همدلی با مفاهیم بنیادین یک نظریه آغاز می
ها را نقد نماییم، ابتدا باید  یابد. یعنی اگر بخواهیم اندیشه تسری می

کند که اجزاء یک  همدالنه آنها را فهم کنیم. تالش همدالنه اقتضا می
هایش  ها و ناسازگاری ریدستگاه فکری را به طور کامل با سازگا

صدر این کار  مورد توجه قرار دهیم. در مورد اندیشمندانی چون بنی
پردازی، به عنوان  نماید که خود عالوه بر نظریه از آن جهت مشکل می

ای که بیان  یک کنشگر در تالش برای به ظهور رساندن وجوه اندیشه
همین کنشگری اند. به دلیل  اند، حضوری فعال داشته و تبیین نموده

های چنین  است که مخاطبان هنگامی که در مقام مواجهه با اندیشه
 نادرستی یا درستی برآیند، چه بسا در قضاوت  نظریه پردازانی بر می

 و فهم برای. کنند پیشه شتاب مرزها، تشخیص بدون ایشان، اندیشه
 عملکرد که است این بهتر آید می نظر به اندیشمندانی چنین نقد

وجه نظری ایشان بررسی شود، تا عالوه بر  به توجه با ایشان تاریخی
سازگاری و ناسازگاری دستگاه اندیشه، سازگاری و ناسازگاری 

نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در مورد  «عمل ـ اندیشه»
توجهی به این مطلب باعث شده از طرف مخالفان ایشان  صدر بی بنی

ان گردد که آثار این اتهامات پس از سه شخصیت ایش هاتهاماتی روان
 دهه هنوز در فضای سیاسی ایران باقی مانده است. 

مشخص  هصدر کنش سیاسی باید مبتنی بر یک برنام دوم: از نظر بنی
توان وی را یک کنشگر بدون برنامه دانست.  باشد. از این جهت نمی

در  گیرد که خود راهنمایی نشأت می هاین برنامه از همان اندیش
هایش در همان چارچوب فکری مزبور، سعی در تبیین  ها و گفته نوشته

توان ایشان را یک سیاستمدار عملگرا به  آن نموده. به این معنا نمی
معنای امروزین کلمه دانست. زیرا به مراتب این امر را یادآور شده 

راهنما تبعیت کند. در اینجا  هکه هر فعالیت سیاسی باید از یک اندیش
راهنما نباید از درون  هاین اندیش توجه به دو نکته ضروری است: اوالً

راهنما  ه: در کنش سیاسی نباید از این اندیشاًناسازگار باشد؛ ثانی
التزام به این دو نکته این است که اگر کنش  هتخطی نمود. فاید
مالک و معیاری برای  راهنما رجوع دهیم، حداقل هسیاسی را به اندیش

تشخیص عمل درست از نادرست داریم و در موقع عمل نادرست 
راهنما رجوع کنیم و عمل را اصالح کنیم.  هتوانیم به همان اندیش می

از طرف دیگر اگر در حین کنش متوجه شدیم عمل خطای ما ناشی از 
 هتوانیم به اصالح ناسازگاریهای اندیش خطای در اندیشه است، می

آید این دیدگاه بیشتر  مای خود برسیم. به این معنا به نظر میراهن
 شود از در گرایی موجب می گراست. همین تأکید بر انسجام انسجام



7 

آمیز در امان بمانیم. در این اندیشه  ئولوژیهای تحکمدافتادن در دام ای
ها نیست؛  شود، منظور القای اندیشه اگر سخن از حق و باطل گفته می

آزادی است نه قدرت. به دلیل  ،اکم بر اندیشه و عملزیرا اصل ح
که وی بر ایضاح مفاهیم تأکید  هراهنما بود ههمین میزان اهمیت اندیش

  «بسیار داشته و دارد.
 

 ویژگیهای قدرت یا پیامدهای روابط قوا
در روابط توحیدی زور وجود »در مقاله پیشین تشریح شد که 

راستایی نیروها و در مقابل هم قرار  ندارد چرا که زور به معنای عدم هم
گرفتن آنها است و اگر عدم هم راستایی و تقابل نباشد، زور 

ها از حالت  ای رابطه بنابراین اگر در پدیده 1موضوعیتی نخواهد داشت.
به میان آمده است و آن پدیده « زور»توحیدی خارج شوند، حتماً پای 

گشته است. در روابط قوا هم راستایی و هماهنگی « روابط قوا»دچار 
میان اجزاء هر پدیده و اهداف آنها وجود نخواهد داشت و هر جزئی که 

، هدف خود را بر هدف دیگری تحمیل زور بیشتری بتواند اعمال کند
  2«خواهد نمود.

ای دچار روابط قوا گشته یا  حال برای تشخیص اینکه آیا پدیده
آگاهی یابیم. « ویژگیهای قدرت یا پیامدهای روابط قوا»خیر، باید به 

ذاتاً « قدرت»قبل از پرداختن به ویژگیهای قدرت باید بیان داشت که 
هم رابطه غیرتوحیدی و مبتنی بر  حاصل یک نوع رابطه است، آن
دارای وجود مستقل نیست، « قدرت»ثنویت. بنابراین باید دقت کرد که 

ای است ماحصل اعمال  ندارد، بلکه رابطه  به اصطالح از خود هستی
گرداند و دومی  می« مسلط»یکی بر دیگری که اولی را « زور»مداوم 

ـ  مسلط»، رابطه «قدرت» ،به عبارت دیگر«. زیرسلطه»را 
است یا بکار بردن زور توسط مسلط بر ضد زیرسلطه.  « زیرسلطه
ای دچار روابط قوا گشته باشد، از  کنیم که به میزانی که پدیده تأکید می

توحیدی بودن خارج شده و به تناسب همان میزان، به تدریج یا به طور 
 کند. دفعی، تخریب گشته، میل به مرگ می

  اما ویژگیهای قدرت:
ز آنجایی که قدرت از خود هستی ندارد و با قطع رابطه، ـ ا1

بکار رود « زور»باید  وجودش موضوعیت نخواهد داشت، پس دائم می
قدرت سیری ناپذیر و حافظ »تا آن رابطه حفظ شود، به عبارت دیگر 

 «.نابرابری است

                                                 

در این منظومه فکری فلسفی باید توجه « زور»با « نیرو»ـ برای فهم بهتر تفاوت 1
ای که آدمی برای انجام اعمال حیاتی  عبارت است از: الف( کارمایه« نیرو»نمود که 

اراده و در  برد )کارمایه زندگی( ب( اعمال اراده به یک پدیده بی خود بکار می
ج( اعمال اراده به  آن )مثل جابجا نمودن یک تخته سنگ( راستای فلسفه وجودی

بالغ آن )مثل کمک به یک انسان یا حیوان  هاراده و در راستای اراد یک پدیده ذی
برای جلوگیری از پرت شدن در دره یا جلوگیری از رد شدن کودک ـ اراده نابالغ ـ 

که آدمی بدان جهت  ای عبارت است از: الف( کارمایه« زور»اما  از خیابان پرخطر(
ب(  برد )مثل مصرف مواد مخدر( دهد و در تخریب خویش بکار می تخریبی می

وجودی آن )مثل  هاراده و در خالف راستای فلسف اعمال اراده به یک پدیده بی
اراده و در خالف راستای   ج( اعمال اراده به یک پدیده ذی تخریب محیط زیست(

 گران(  بالغ آن )مثل ضرب و شتم دی هاراد
 «ها ها و موازنه توحید، روابط قوا، ثنویت»ـ مقاله 2

ـ چون قدرت سیری ناپذیر و حافظ نابرابری است، پس قدرت به 2
رفین رابطه قوا هیچ گاه تمایل ندارد، چرا که اگر تقسیم خود میان ط

قدرت »چنین شود دیگر قدرت موضوعیت نخواهد داشت، بنابراین 
 «. تمرکز طلب است و قابل تقسیم نیست

شود که  ـ از طرف دیگر، چون روابط قوا هنگامی ایجاد می3
تضادی پای زور را به میان آورده باشد و اعمال زور طرفین بر یکدیگر 

قدرت »جر به تخریب یا کاهش پتانسیل رشد آنها خواهد شد، پس من
 «. مخرب است

ـ حال چون قدرت تمرکزطلب و مخرب طرفین روابط قوا است، 4
برای اینکه برجا بماند نیازمند این است که مدام بر حیطه نفوذ خود 
بیفزاید و روابط توحیدی بیشتری را به رابطه قوا تبدیل کند، و از این 

 «.است ها رت افزاینده نابرابریقد»رو 
قدرت »ـ به جهت تمرکزطلبی و تخریبگری و نابرابری افزایی،  1

 گیرد. و هرگز در دست اکثریت قرار نمی« همواره در دست اقلیت است
ها است، و همواره باید در  ـ اما قدرتی که ذاتاً افزاینده نابرابری 3

، چون تمایل مهار دست اقلیت باشد، بعد از فائق آمدن بر اکثریت
نکردنی به تمرکز و بزرگ شدن دارد، همواره روشهای قدرتمداری را 

خود را نیز « صاحبان»شود بخشی از  کند و درصدد می اعمال می
و متمرکز شدن، بخشی از   قدرت در جریان بزرگ»کند، بنابراین  حذف 

 «.کند صاحبان خود را حذف می
هستی ندارد، به محض  ـ اما قدرت چون رابطه است و از خود1

کنند،  تغییر رابطه، چون موقعیت و وضعیت دو طرف رابطه تغییر می
شود و حتی ممکن است  قرار می دهد و بی پایداری خود را از دست می

از مسلط به زیرسلطه منتقل شود و جای آن دو را عوض گرداند، 
 3«.قدرت بی قرار و قابل انتقال است»بنابراین 

 
 عامل بقاء آنمنشأ قدرت و 

« قدرت»پس از پرداختن به ویژگیهای قدرت باید ببینیم که منشأ 
و عوامل بقاء آن چیست تا بتوانیم از تشکیل یا  بقاء آن جلوگیری کنیم. 

روابط »است که با ایجاد « زور»تر تشریح شد؛  همان طور که پیش
جز نادیده گرفتن « زور»گردد. اما  می« قدرت»سبب پیدایش « قوا
یعنی آنچه که « حق»یا پایمال کردن آن معنایی ندارد، چرا که « قح»

درست است و باید باشد و اراده الهی بر خلق یا بقاء آن قرار گرفته و 
شود.  خدا حق مطلق است، و از حق مطلق جز حق صادر نمی 4گیرد. می

« حق»کند،  بنابراین هر آنچه را که خدا برای خلقت یا بقاء آن اراده می
ای که در راستای فلسفه وجودیش و  به عبارت دیگر؛ هر پدیده است.

حق است. در مقاله « هستی»منطبق با نظام هستی باشد، حق است. پس 
ای هستی نیافته مگر اجزاء تشکیل  پیشین توضیح دادیم که هیچ پدیده

دهنده آن پدیده، توحید یافته باشند، یعنی اجزاء آن در راستای فلسفه 
ایی پدیده، هماهنگی و هم راستایی و انسجام یافته وجودی و هدف غ

                                                 

 های دیگری نیز برشمرد.  شود که شاید بتوان برای قدرت ویژگی ـ خاطر نشان می3
حق یعنی آنچه که از خود هستی دارد »گوید:  صدر در تعریف حق می ـ استاد بنی4

 «خدا است. هفریدآو چون حق است، 
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باشند. بنابراین میزان بقاء هر پدیده نیز متناسب با میزان حفظ روابط 
علت »توحیدی ما بین اجزاء آن پدیده است و بنا بر یک اصل حکمی؛ 

تر؛  ، به بیان ساده«مُبقیه هر پدیده از جنس علت موجده آن پدیده است
شوند که قبالً باعث ایجاد آن  ء یک پدیده میآن عواملی باعث بقا

 . اند گشته
ها توجه  پدیده« حقیقت»و « واقعیت»اما در این میان باید به تفاوت 
است حق است، اما در « هستی»نمود. درست است که هر چه 

کنند و با  های انسانی در آنها دخل و تصرف می هایی که اراده پدیده
ط قوا )بر اساس موازنه مثبت که در تبدیل روابط توحیدی  به رواب

ها  بخش اول این سلسله مقاالت تشریح شد( باعث تخریب آن پدیده
ها از ادامه بقاء در راستای هدف غایی و  فلسفه  گردند، آن پدیده می

و به جای اینکه  شوند وجودیشان باز مانده و از حقیقتشان بیگانه می
پدیده با « حقیقت»هایی دیگر  شوند. در چنین پدیده مفید باشند، مضر می

است، « است آنچه شده »پدیده، « واقعیت»آن یکی نیست و « واقعیت»
« واقعیت»، به عبارت دیگر؛ «آنچه بوده و باید باشد»آن، « حقیقت»اما 

 آن وجود فطری آن است.« حقیقت»هر پدیده وضع موجود آن است، و 
عالم واقع  های جاری در در بسیاری از پدیده« زور»بنابراین 

نیست، چرا که انسانها با از خود بیگانه « حقیقت»است، اما « واقعیت»
کردن فطرتشان، اختیار و اراده خود را بر اساس موازنه مثبت بکار 
گرفته، روابط توحیدی را به روابط قوا تبدیل نموده و به نیروها جهت 

آن،  اند و با استمرار را در میان آورده« زور»تخریبی داده، پای 
را برقرار « مسلط ـ زیر سلطه»و به عبارت دیگر رابطه « قدرت»

اند. پس برای جلوگیری از تشکیل قدرتها یا برای انحالل آنها  ساخته
باید واقعیتهای ناحق را به واقعیتهای حق تبدیل نماییم و برای انجام این 

ها تمیز  ها را از ناحق را بشناسیم تا بتوانیم حق« ویژگیهای حق»مهم باید 
 دهیم. 

 

 ویژگیهای حق
بپردازیم، بهتر است تفکیک قائل « حق»قبل از اینکه به ویژگیهای 

ای به محض  هر پدیده«. حقوق موضوعه»و « حقوق ذاتی»شویم بین 
یابد، متناسب با ذاتش و در راستای ادامه حیات و  اینکه هستی می

حقوق »ای ای دار رشدش دارای حقوقی است، به عبارت دیگر هر پدیده
حق »یابد،  شود و حیات می است. مثالً انسان همین که آفریده می« ذاتی

حق آزادی »دارد و این حق، ذاتی اوست، یا چون قوه تفکر دارد، « حیات
دارد، و « حق آزادی بیان»دارد، و چون استعداد تکلم نیز دارد، « عقیده

شکیل حق ت»چون به طور فطری خواهان انس با همنوعان خود است، 
دارد، و به طور کلی به جهت برخورداری از استعدادهای « اجتماع

 گوناگون، حق دارد متناسب آن استعدادها فعالیت کند و رشد نماید. 
اما انسانها و جوامع انسانی در تعامل و ارتباط با یکدیگر، به جهت 
استمرار تعامل و حفظ روابط، برای طرفین، حقوقی را قرارداد و وضع 

گویند. به  می« حقوق موضوعه»یند که به این حقوق، اصطالحاً نما می
عنوان مثال؛ میزان دستمزدها، قوانین جزائی، قوانین فعالیتهای اقتصادی، 

حقوق »برآمده از « حقوق موضوعه»سیاسی، و ... . حال هر قدر که این 
تر است و بستر رشد بیشتری را  تر با آن باشد، عادالنه و متناسب« ذاتی

آورد، اما هر قدر که در تعارض و ضدیت با حقوق ذاتی  هم میفرآ
تر خواهد بود، چرا که روابط  تر و در نتیجه مخرب باشد، ناعادالنه

 نماید. توحیدی را بیشتر به روابط قوا تبدیل می
 و اما ویژگیهای حق که در اینجا مراد ویژگیهای حقوق ذاتی است:

 

« روابط»تنها در  ، که«قدرت»و « زور»بر خالف « حق»ـ 1
قطع شود، دیگر موضوعیتی « رابطه»د و اگر نیاب ظهور و بروز می

شود، شامل  می« روابط توحیدی»عالوه بر اینکه شامل د داشت، ننخواه
شود، مانند؛ انسان، طبیعت،  هایی که از خود هستی دارند نیز می پدیده

توحیدی میان دارد، یا روابط   آب و ... . بنابراین حق یا از خود هستی
روابط »شود. اما الزم به توجه است که  ها موجب هستی می حق

شوند، بلکه الزاماً باید  به خودی خود موجب ایجاد هستی نمی« توحیدی
مند باشند تا با توحید یافتن آنها هستی  طرفین رابطه، خود حق و هستی

 جدید ایجاد گردد، مثل تولیدِ مثل جانداران که هم موجود نر و هم
موجود ماده باید قابلیت تولیدِ مثل را داشته باشند تا از روابط توحیدی 

 «.مند و هستی بخش است حق هستی»آنها نسلی ایجاد گردد. پس 
ای که در اثر توحید  ـ همانطور که پیش از این اشاره شد هر پدیده2

شود، به محض ایجاد، به اقتضای ذاتش و  مند می اجزائش ایجاد و هستی
با آن و در راستای ادامه حیات و رشدش، دارای حقوقی است هم سنخ 

نامیم. حال باید توجه نمود که جدایی میان  می« حقوق ذاتی»که آن را 
ای که به  ش نیست، به گونها با حقوق ذاتی ای ذات و حیات هر پدیده

محض غفلت از هر یک از حقهای ذاتی، ماهیت آن پدیده دگرگون شده 
پذیرد. مثالً انسان به طور فطری خودانگیخته  یش کاستی ما و زندگی

است و بنابر این برخوردار از آزادی و استقالل است، حال اگر این 
انسان از این حق خود غافل شود و آن را بکار نگیرد، خأل ایجاد 

کند و زندگی تحت زور، چیزی جز  شود، و خأل را زور پر می می
زادی خود در آاز استقالل و  تخریب روزافزون نخواهد بود. اگر انسان

دهد  عقاید غافل شود و مقلد گردد، اختیار بر زندگی خود را از دست می
چرا که اختیار و اراده او که متأثر از عقاید اوست، در تقلید تابع اراده 

دهد و از  اراده تنزل می  شود و او را در حد یک موجود بی دیگری می
ترین وجه تمایز انسان از  مهم« اراده»دارد، زیرا که  رشد انسانی باز می

مند، ذاتی است و  سایر موجودات است. بنابراین چون رابطه حق با هستی
حق »رو؛  دهد، ازاین زندگی را در معرض تخریب قرار می ،غفلت از آن

 «.ذاتی حیات هر پدیده است
یا پایمال کردن آن « حق»جز نادیده گرفتن « زور»ـ گفتیم که 3

 «. حق خالی از زور است»، پس معنایی ندارد
است، « حق»زیرا آنچه « حق همه مکانی و همه زمانی است»ـ 4

چون برآمده از اراده الهی است، و اراده الهی دچار نوسان و نقصان 
« حق»شود، پس چه در گستره مکانی چه در گستره زمانی، همواره  نمی

 است، چرا که همواره منطبق بر اراده الهی است.
های حق برشمرده  از این، هستی بخشی از ویژگیهای پدیدهـ پیش 1

شد و آنچه از حق بوجود آید منطقاً حق خواهد بود، و ناحق هیچگاه 
 «.حق فقط زایش حق دارد»تواند حق بوجود آورد. پس  نمی

حق فقط زایش »و « حق همه مکانی و همه زمانی است»ـ چون 3
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 «.کند میشود و تخریب ن حق تخریب نمی»، پس «حق دارد
و « حق خالی از زور است»و « حق ذاتی هر پدیده است»ـ چون 1

و « حق فقط زایش حق دارد»و « حق همه مکانی و همه زمانی است»
شود و  حق محدود نمی»، پس «کند شود و ویران نمی حق ویران نمی»

 «.کند محدود نمی
حق محدود »و « کند شود و تخریب نمی حق تخریب نمی»ـ چون 3

، پس هیچ حقی در خود تناقض ندارد «کند د و محدود نمیشو نمی
)روابط قوا ندارد( که تخریب یا محدود شود و با حق دیگری تضاد 

حق در خود تناقض و با حق »ندارد که تخریب یا محدود کند، پس 
 «.دیگری تضاد ندارد

زیرا هر « هر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست»ـ 3
ته یا پایمال شود، پدیده ما به ازاء خود را دچار حقی که نادیده گرف

شود و تخریب  گرداند، بنابراین آن پدیده تخریب می روابط قوا می
کند، و این تخریب و محدودیت  شود و محدود می کند، و محدود می می

حق دیگری را تحت شعاع قرار داده، و از وجه دیگر نیز آن پدیده را 
انسانی که از حق سالمتی خود غافل کند. مثل  تخریب و محدود می

شود، بنابراین جسمش دچار بیماری گشته، جان و مال و عمرش تباه 
شده، و حق رشد و حق زیست اجتماعی و حق کار و دیگر حقوق او 

گردند. شاید این  تحت تأثیر قرار گرفته و آن طور که باید محقق نمی
، پس «کند ود نمیشود و محد حق محدود نمی»ابهام بوجود آید که اگر 

شود؟! در  چرا غفلت از حق سالمتی، باعث محدودیت حق رشد و ... می
شود و نه محدود  پاسخ باید گفت که اگر حقی محقق شود، نه محدود می

کند و  کند، یعنی اگر حق سالمتی محقق شود نه خود را محدود می می
 نه حق دیگری را. 

« حقق آنهاستهر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط ت»ـ چون 11
و اگر از حقی غفلت شود، « شوند حقوق جایگزین یکدیگر نمی»پس 

کند، بنابراین خأل با زور پر  شود و حقی جای آن را پر نمی خأل ایجاد می
 شود. می

شود ویژگیهای پیش گفته حق، آن  ـ همانطور که مالحظه می11
چنان متداخل هستند که همگی مبین همدیگر و متأثر از یکدیگر بوده و 
به عبارت دیگر همه بیان حال یک حقیقت هستند از جوانب و زوایای 
گوناگون، مانند صفات خدا )رحمن، رحیم، علیم، سمیع، حکیم، رزاق و 

ا فاقد بود، ما بقی را نیز فاقد بود، و دیگر خدا نبود. ...( که اگر یکی ر
، «حق حجتش در خودش هست»بنابراین ویژگی دیگر حق این است که 

 یعنی گواه و بینه حق بودن هر حقی ذاتی آن حق است. 
حق خالی از ابهام »، پس «حق حجتش در خودش هست»ـ چون 12

 «.است
خودش  حق حجتش در»و « مند است حق هستی»ـ چون 13

دهد و  ، و خود، خود را رشد می«حق خودانگیخته است»، پس «هست
ای حق است، و عاقبتش در  کند. به عنوان مثال؛ انسان پدیده محقق می

بنابراین خود باید خود را رشد دهد. حال  1گرو دستاورد خودش است،
اگر انسانی از خودانگیختگی خود، یا به عبارت دیگر از استقالل و 

                                                 

 (33)مدثر  «هِینَةٌ کَسَبَتْ رَ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا»ـ 1

د در رشد غافل گشت، حقیقت انسانی خود را به واقعیت آزادی خو
 2ناحقی تبدیل کرده که خسران عاقبت آن است.

 
 ها دروغ، مصداقی از ناحق

حال برای درک بهتر ویژگیهای حق، مفید است ویژگیهای پدیده 
ها، در تناظر یک به یک  را به عنوان مصداق بارزی از ناحق« دروغ»

 م:با ویژگیهای حق مقایسه کنی
دروغ از خود هستى اما « مند و هستی بخش است حق هستی»ـ 1

 ، زیرا در عالم هستی ما به ازائی برای آن وجود ندارد. داردن
، اما دروغ ذاتی روابط انسانی «حق ذاتی حیات هر پدیده است»ـ 2

بخشد. در  نیست، بلکه راستی است که روابط انسانی را استمرار می
پوشانند  این رابطه است که انسانها راست را میرابطه قوا و برای تنظیم 

 سازند.  و دروغ را می
. چون نه ى استیدروغ زورگو، اما «حق خالی از زور است»ـ 3

تنها دروغ خود زور است )چرا که ناحق است( بلکه تنها برای بکار بردن 
زور است که دروغگو آن را ساخته و راستی را پوشانده تا به وسیله آن 

 ا تحمیل کند.تبعیضی ر
، اما طول عمر دروغ «حق همه مکانی و همه زمانی است»ـ 4

خیزد. یا با  از میان بر می ،محدود است، و به محض دریده شدن پوشش
گذر زمان یا تغییر مکان، کارکرد خود را از دست داده، بالمحل و بر 

 شود. مالء می
هدفی ، اما دروغ به عنوان وسیله با «حق فقط زایش حق دارد»ـ 1

سازد، بلکه  شود، ناسازگار است و آن هدف را محقق نمی که ادعاء می
با زور »گویند؛  سازد. مثالً می هدف متناسب با خود را محقق می

، در حالی که نفاق را در مردم «توان مردم را دیندار کرد می
 پرورانند. می

، اما دروغ تخریبگر «کند شود و تخریب نمی حق تخریب نمی»ـ  3
نه تعالی دهنده، زیرا سازنده دروغ به گمان خویش منافعی را با است 

آورد، اما در حقیقت از تعالی باز مانده و متضرر  ساختن دروغ بدست می
شود، و پذیرنده دروغ نیز با پذیرش دروغ گمراه گشته و از تعالی  می

 ماند. باز می
 عالوه بردروغ ، اما «کند شود و محدود نمی حق محدود نمی»ـ 1

 هم محدودکننده است، محدوداینکه طول عمر و همچنین دامنه عملش 
گرداند، و  و مخاطب را از واقعیت بیرونی و حقیقت آن غافل می ،است

 دهد.  عمل او را تحت تأثیر قرار می
دروغ  ، اما«حق در خود تناقض و با حق دیگری تضاد ندارد»ـ 3

لبی است نامتناسب و نا دارد، زیرا دروغ پوشش و قاتناقض ذاتاً در خود 
خواهد آن را بپوشاند و تحریف  پرداز می  هم سنخ با محتوایی که دروغ

 شود. دروغ آشکار می ،نآبا شناسائی تناقض و رفع  ،کند. بنابراین
، اما «هر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست»ـ 3
 سودهدف از ساختن آن ایجاد  ، زیرابا تبعیض همراه است ذاتاًدروغ 

                                                 

صدر  توان برشمرد. بنی های دیگری نیز می شود برای حق ویژگی ـ خاطر نشان می2
 ویژگی برشمرده است. 23تا کنون 
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در دروغگویی، هم از سازنده  .باشد میو زیان براى دیگرى  یکیبراى 
شود، سازنده را حداقل از تعالی  و هم از پذیرنده آن حقوقی پایمال می

دارد و پذیرنده را از برخی حقوق خود غافل و محروم  یافتن باز می
 کند.  می

ی ، اما در دروغ یا ناحق«شوند حقوق جایگزین یکدیگر نمی»ـ 11
اند و یا حقی را وسیله غفلت از حق دیگری و  را جای حقی جا زده

 اند.  پوشاندن آن کرده
ممکن نیست دروغی ، اما «حق حجتش در خودش هست»ـ 11

، بلکه حتماً دلیل دروغ در ن در خودش باشدآکه دلیل  ه شودساخت
خرید این » :گویند شود. مثالً می بیرون آن وجود دارد و به آن مستند می

ورده آ، حال اگر آن کاال نیاز واقعی انسان را بر«کاال به نفع شماست
دلیل نزد  ،ش در خودش خواهد بود. اما اگر نها دلیل سودمندی ،سازد
دلیل  ،کننده آن است. اغلب کاالها که مصرفشان ویرانگر است تبلیغ

ها  کننده شان نزد تبلیغ مخرب بودنشان در خودشان و دلیل سودمندی
نه برآورده ساختن  اند است که سود و منفعت خود را در نظر داشته

 نیازهای واقعی مشتریانشان را. 
که اگر  دورغ مبهم است چرا، اما «حق خالی از ابهام است»ـ 12

تمام ارکان آن واضح بود، تناقضهای درونی آن و تضادهایش با دیگر 
، اما «نی آدم بدی استفال» :گویند مثالً به دروغ می .حقایق مبرهن بود

نکه یا باید دلیل در آگویند چرا بد است و گواهشان چیست. حال  نمی
خود مدعا آشکار باشد یا باید مدعی آن را با شواهد و قرائن اثبات 

 نماید. 
شود که  برای آن ساخته میدروغ  ، اما«حق خودانگیخته است»ـ 13

وای تحریف شده خودانگیختگی را از مخاطب گرفته، او را تابع محت
شود حال هر  در این آزمون تقلب می»گویند:  نماید. مثالً به دروغ می

، و مخاطب را از کوشش باز «شوی چه هم خوب عمل کنی موفق نمی
 دارند. می
 

امید است در مقاله بعدی با توجه به ویژگیهای قدرت و ویژگیهای 
« های قدرتمداری روش»حق که در این مقاله بدانها پرداختیم، بتوانیم به 

ترویج انتخاب بین بد و »، «جایگزینی مصلحت به جای حقیقت»نظیر 
، «بکار بردن منطق صوری»، «ها نفی خودانگیختگی زیرسلطه»، «بدتر

و ... بپردازیم و آنها و روشهای مقابله با آنها را بشناسیم « دروغگویی»
 نه یا درمان کنیم.تا بتوانیم خود را و به تبع آن جوامع خود را، واکسی

 (1333شهریور )
 

 منابع و مآخذ: 
، ابوالحسن «نآحقوق انسان در قرو  انسان، حق، قضاوت»ـ کتاب 1

 1333صدر، انتشارات انقالب اسالمی،  بنی
صدر، وبسایت انقالب  ابوالحسن بنی« قدرت چیست؟»ـ مقاله 2

 1332اسالمی در هجرت، آذر 
در گفتگو با ، «مجازات اعدامو  زادی، حق حیاتآبیان »ـ کتاب 3

، انتشارات انقالب به کوشش حسن رضایی ،صدر ابوالحسن بنی
  1331اسالمی، بهمن 

 

 بخش سوم
 روشهای قدرتمداری

 

و « ها ها و موازنه توحید، روابط قوا، ثنویت»پس از پرداختن به 
در بخشهای اول و دوم از سری « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»

در « صدر برداشتی آزاد از منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی»مقاالت 
پردازیم. اهمیت شناخت  می« روشهای قدرتمداری»بخش سوم به 

روشهای قدرتمداری و نیز روشهای مقابله با آنها، از این رو است که 
قدرتمداری و زیست »بتوانیم خود و جوامع خویش را نسبت به بیماری 

آور و مسری است، واکسینه یا درمان کنیم.  که بس مرگ« بر مبنای آن
البته در این مقال، مجال پرداختن به همه روشهای قدرتمداری میسر 

 نخواهد بود و به اهم آنها اکتفا خواهد شد.
، توجه به ماهیت «روشهای قدرتمداری»اما پیش از پرداختن به 

ست، قدرت که ذاتاً ماحصل برقراری روابط قوا بین مسلط و زیرسلطه ا
ضروری است. گمان بسیاری بر آن است که قدرت یک طرفه و تنها از 

گردد. حال که چنین نیست، و چون قدرت  گر ایجاد می سوی سلطه
ای طرفین آن رابطه، هر یک به  ماحصل روابط قوا است و در هر رابطه

نوبه خود، منشأ اثر هستند، بنابراین هر یک از طرفین روابط قوا، 
ییر آن روابط ایفای نقش کند و معادالت آن را دگرگون تواند در تغ می

 سازد. 
شود،  مهمترین عاملی که منجر به روابط قوا در جوامع بشری می

غفلت از استعداد خودانگیختگی انسانها است. خودانگیختگی، بکارگیری 
استعدادهای ذاتی آدمی توسط خویش است، خودانگیختگی؛ تحقق 

ی و آزادی او در عمل بر مبنای تصمیماتش گیر استقالل آدمی در تصمیم
است. حال این غفلت از خودانگیختگی یا استعداد خودرهبری، هم 

گر صورت پذیرد و هم زیرسلطه.  تواند به جهت اقدامات سلطه می
 نویسد: صدر در این خصوص می بنی

 

از ویژگیهای رابطه مسلط ـ زیرسلطه، تابعیت استعداد رهبری »
است. قدرت، چون رابطه مسلط ـ زیرسلطه انسانها از قدرت 

، سازگار نیست و او است، با عمل اندیشه، عمل خودانگیخته
است  بنفسه، دستور است از مطاع به مطیع. اما تصور همگان این 

سلطه تابع قوه رهبری مسلط است. حال اینکه  که قوه رهبری زیر
دست  مسلط بسا بیشتر از زیرسلطه، استقالل و آزادی خود را از

میل قدرت  بنابرشود. توضیح اینکه  دهد و تابع جبر قدرت می می
مسلط در کار بزرگ و به بزرگ و متمرکز شدن، رهبری کننده 

از دست دادن »گردد. چرا که او، از بیم  ، میمتمرکز شدن خویش
سان، جبر قدرت،  شود. بدین ، برده قدرتمداری می«قدرت
کند و هردو خدمتگزارش  میگر و زیر سلطه را گرفتار خود  سلطه

گر  شوند. با این تفاوت که بیم زیرسلطه از خأل است و سلطه می
است که با هر  ترسد. زمانه به زیرسلطه آموخته  از تغییر رابطه می

شوند  های جدید جانشین مسلطهای پیشین می تغییری، تنها مسلط
شود که بداند چرا تغییر، او را از موقعیت  و چون بر آن نمی

ترسد. نقش  گر از تغییر می کند، بیشتر از سلطه سلطه رها نمی زیر
است که اکثریت بزرگ هیچگاه نداند نظام  سانسورها این 

است و در این نظام،   اجتماعی باز و تحول پذیر نیز ایجاد کردنی
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 1«شود. قوه رهبری انسانها از استقالل و آزادی برخوردار می
 

بینی(، شیوه زیست  جهان هستی )جهان نگرش آدمی به پیامد  آری!
و اگر آدمی بپندارد که بنای هستی بر روابط قواست، تصور  ست.او

شود خارج از این روابط هم زیست را حتی در سر  اینکه می
و توحیدی بودن  باشد میپروراند. حال آنکه اساس هستی، توحید  نمی

در آن ای روابط قوا  آن ماحصل روابط توحیدی است، و حتی ذره
 مدخلیت نداشته است.

رویم. اما  می« روشهای قدرتمداری»حال با این مقدمه به سراغ 
قبل از برشمردن روشهای قدرتمداری و پرداختن به آنها، در تعریف 

و « قدرت»باید گفت که قدرتمداری یعنی بر مدار « قدرتمداری»
ن را اجتناب ناپذیر دانستن. در زیست« زور»زیستن و « روابط قوا»

گر باشی، چه زیرسلطه، فضای عمل را  مبتنی بر قدرتمداری، چه سلطه
پنداری که در آن شرط اصلی بقاء و سعادت، گردن  ای می مدار بسته

طلبی است. هرگاه   خواست و اقتضاء قدرت و قدرت هنهادن ب
باشی، در حقیقت، قدرت پرست هستی و نه خداپرست، چرا « قدرتمدار»

کنی و  بر اساس مقتضیات روابط قوا تعیین میکه راه و روش خود را 
نه بر پایه قوانین و سنن هستی که برآمده از ذات و اسماء باری تعالی 

 باشد و تماماً توحید است و توحید و توحید.  می
و اما روشهای قدرتمداری. در این مجال به تبیین روشهای زیر 
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 ـ تقدم و جایگزینی مصلحت به جای حقیقت1
از عدم تحقق حقوق  حاصلقدرت چون ماحصل تبعیض است، یعنی 

باشد، برای  گران می ها و بواسطه آن، ایجاد منافعی برای سلطه زیرسلطه
ها از حقوق خویش غافل  ایجاد و بقاء نیازمند این است که زیرسلطه

کنند مصلحت را بر حقیقت  طلبان کوشش می قدرت رو این بمانند، از
مواره داوطلب مصلحت را ه»دهند و آن را جایگزین گردانند. اما  تقدم 
پذیری نیز  سازد. بلکه نامزد سلطه جوئی، نمی جوئی، در مقام سلطه سلطه

سازد و به وسیله آن خود را در موقعیت زیرسلطه قرار  آن را می
گری بگردد.  دارد داوطلب سلطه دهد. او است که دیگری را بر آن می می

بر سر پذیری،  گری و سلطه است تا زمانی که دو نامزد سلطه بدیهی 
مصلحت توافق نکنند و آن را جانشین حق نگردانند، رابطه مسلط ـ 

 2«آید. زیرسلطه، بنابراین، قدرت، پدید نمی
شود؟ قبل از پاسخ به این  اما چگونه مصلحت جایگزین حقیقت می

شود خود یا امری حق  پرسش، باید گفت که آنچه مصلحت خوانده می
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 ـ همان2 

نی آن با یک امر حق، مغایر است یا ناحق. اگر ناحق است که جایگزی
به صالح  ،قوانین و نظام حاکم بر هستی بوده و بنابراین صواب نبوده

 فریدهباشد، چرا که خدا حق مطلق است و از حق جز حق آ نمی
بنابراین هستی و ارکان آن و قوانین حاکم بر آن همگی حق  3شود، نمی

ای جز  نتیجه هستند، از این رو به میزانی که ناحق در کارآورده شود
 تخریب نخواهد داشت و بنابراین به مصلحت نخواهد بود.

حال اگر جایگزین شونده، امری حق باشد، باید بدانیم که حقوق 
ذاتاً قابل جایگزینی یکدیگر نیستند و این عدم امکانِ جایگزینی از 

هر حقی متضمن حقوق دیگر و »ویژگیهای حقوق ذاتی است، چرا که 
کنند و  ، بنابراین حقوق ذاتی یکدیگر را ایجاب می«شرط تحقق آنهاست

به میزان و نسبتی که از یک حق غفلت شود، حقوق دیگر محقق 
شوند. پس حقوق از هم منفک نیستند، و تحقق هیچ یک بدون  نمی

تحقق دیگر حقوق ممکن نیست و هیچگاه بین حقوق ذاتی تزاحمی وجود 
حق یا حقوق دیگر دروغی  نخواهد داشت. بنابراین امکان تقدم حقی بر

خواهد حقی را بر حق دیگری تقدم بخشد،  بیش نیست و کسی که می
چون چنین تقدمی در نظام هستی امکان ندارد، ناچار به تحریف و 

 دهد. جوید یا حداقل خود را فریب می تمسک می  پردازی دروغ
چگونه مصلحت جایگزین حقیقت »حال در پاسخ به پرسش 

پذیر از اینکه هیچ مصلحتی جز حقیقت  ت؛ غفلت سلطهباید گف« شود؟ می
تواند باشد، راه را برای پذیرش این دروغ که دوگانگی بین  نمی

جو از این غفلت   کند و سلطه مصلحت و حقیقت وجود دارد، باز می
استفاده نموده، حق یا حقوقی را به بهانه مصلحت دروغین پایمال 

شود که با تضییع حق  حقیقت غافل میجو هم از این  گرداند. اما سلطه می
ماند،  سازد و از رشد حقیقی باز می دیگری، حقوق خود را نیز ضایع می

با حق دیگری  و تزاحم در تعارض و تضاد کسچرا که نه تنها حق هیچ 
کنند، و تحقق هر یک، شرط  نیست، بلکه حقوق یکدیگر را ایجاب می

یکی در تعارض با  . به عبارت دیگر؛ حقوقمندیتحقق دیگری است
حقوقمندی دیگری نیست، و رابطه حق با حق، حقوقمندی دو طرف 

  کند. رابطه را ایجاب می
 

 ـ محدود ساختن انتخاب بین بد و بدتر2
آزادی  ها و گزینه یکی از روشهای قدرتمداری، محدود کردن

تر و  گر خوب و خوب انتخاب است. آنچه از نظر سلطه درها  زیرسلطه
زیرسلطه، بد و بدتر و بدترین است. از این رو  برایترین است،  خوب
تر و  خوب و خوبگر برای زیرسلطه امکان انتخاب بین طیف  سلطه
کند به ماندن در  مجبور میگذارد، بلکه او را  نمیباقی ترین را  خوب

 ،باوراند که اگر بد را انتخاب نکند می محدوده بد و بدتر، و به او
گری است و از  گر، طبیعت سلطه این رفتار سلطه شود. گرفتار بدتر می

توان داشت، اما اینکه زیرسلطه تن به انتخاب  او انتظاری غیر از این نمی
« بدتر»شود یا حداقل « خوب»دهد به امید اینکه وضعیت او  می« بد»
و از ناحق  یدآ نمی پدیده از حق جز حق شود، جای تأمل دارد. چرا کن

است، پس « بد»ای  حال وقتی گزینه .گردد نیز جز ناحق پدیدار نمی
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را انتخاب کنیم، « بد»است و زایش ناحق دارد، بنابراین هر گاه « ناحق»
شویم.  می« بدترین»و در نهایت دچار « بدتر»بطور طبیعی دچار  نتیجتاً

گری آن از میزان  ویرانت یعنی میزان اس« بد»ای  چرا که وقتی گزینه
گری است، و این  ویرانسازندگی آن بیشتر است، بنابراین برآیند آن 

شود و این روند  می« بدتر»طبیعی است که با تخریب بیشتر، وضعیت 
 ای جز هالک و نابودی نخواهد داشت.  که نتیجه «بدترین» تا یابد می ادامه

« ناحق»ندارد که تماماً و مطلقاً ای وجود  توجه شود که هیچ پدیده
گردد که امتزاج حق و  هایی اطالق می به پدیده« ناحق»باشد، و لفظ 

ای فرضاً ناحق مطلق باشد، فاقد هرگونه  ناحق باشد، زیرا اگر پدیده
دانیم که هیچ  باشد، و می روابط توحیدی بوده و واجد زور مطلق می

ای که  بنابراین پدیده 1زاء،یابد مگر به توحید اج ای هستی نمی پدیده
یابد و طول عمر آن صفر خواهد  مطلقاً ناحق باشد، هیچگاه هستی نمی

 گردد.  بود، به عبارت دیگر؛ در آستانه پیدایش، نابود می
خواهیم از آن  دهیم، می می« بد»شود؛ وقتی تن به انتخاب  گفته شاید
تا فرصت  ببریم  در جهت تسکین موقت درد بهره« مُسکن»به عنوان 

یابیم به درمان بپردازیم. اما این توجیهی بیش نیست، چرا که از بدو 
شدن  بدتر به یرو وضعیت و شود می آغاز ریگ ویران ،«بد» انتخاب

بیشتر   تخریب از گردد، آغاز زودتر هرلحظه درمان بنابراین نهد. می
شود و امکان توفیق بیشتری در درمان وجود خواهد  جلوگیری می

 داشت.
را داوطلبانه انتخاب نکنیم، « بد»و نیز شاید گفته شود؛ اگر ما 

را انتخاب « بد»مسلط گردد، از این رو ما « بدتر»محتمل است که 
نشویم. در پاسخ باید گفت؛ اوالً در نظام « بدتر»دچار  کهکنیم، تا  می

عالم، اجباری در انتخاب بین بد و بدتر نیست و همیشه گزینه خوب نیز 
ارد، چرا که خدا وجود دارد و چون او حق مطلق است، بنابراین وجود د

های حق نیز وجود دارند و یافتن و انتخاب آنها،  همواره گزینه یا گزینه
است که در مقاله اول « موازنه منفی یا عدمی»همان زیست بر اساس 

« ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه»از این سری مقاالت با عنوان 
  2پرداخته شد.بدان 

« بدتر»بدهیم تا اکنون دچار « بد»ثانیاً؛ هرگاه تن به انتخاب 
ایم، چرا که هر  گر عمل کرده نشویم، در واقع در جهت بقاء بیشتر سلطه

از سوی زیرسلطه انتخاب گردد « بدتر»پندارد اگر  گر می چند سلطه
زور از  برای او بهتر خواهد بود، اما غافل است از اینکه هر چه اِعمال

گردد،  تر از سوی زیرسلطه تحمل ناپذیر می سوی او بیشتر گردد، سریع
کند،  تر خویش را تخریب می و نیز بنا بر ویژگیهای قدرت سریع

گردد. حال باید به این نکته توجه نمود  تر می بنابراین، طول عمرش کوتاه
او، در « گری ویرانمیزان »در « گر طول عمر سلطه»که حاصلضرب 

است چرا که هر چه « بدتر»، بیشتر از انتخاب «بد»ت انتخاب حال
تر  گر بیشتر گردد، طول عمرش به نسبت بیشتری کوتاه گری سلطه ویران

شود، زیرا همانطور که گفتیم؛ هم از سوی زیرسلطه، زودتر تحمل  می
دهد،  تر پتانسیلهای خویش را از دست می گردد و هم سریع می  ناپذیر
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و متمرکز شدن،   قدرت در جریان بزرگ»گیهای قدرت؛ چون بنا به ویژ
به عبارت دیگر؛ هر چه به  3«.کند بخشی از صاحبان خود را حذف می

تر گردد،  گر ـ زیرسلطه طوالنی تناسب نرخ تخریب کمتر، رابطه سلطه
گری  ویرانگری بیشتر از حالتی خواهد بود که در آن نرخ  ویرانبرآیند 

آن طول عمر این رابطه کمتر. البته ناگفته نماند بیشتر باشد و به تناسب 
که این داوری زمانی صحیح خواهد بود که زیرسلطه، گزینه خوب را 

سازندگی خود بر اساس استعدادها و حقوق  رشد و انتخاب نماید و در
ذاتی خویش و تغییر روابط قوا به روابط توحیدی بکوشد تا پتانسیل 

وابط قوا تحلیل برده و او را بیشتر گر را در حفظ ر بیشتری از سلطه
 تضعیف نماید. 

ثالثاً؛ از آنجایی که قدرت، گرفتار جبر بزرگ و متمرکز شدن و 
گران، بد  سپس انحطاط و انحالل است، باید توجه نمود که همواره سلطه

کنند، و این دلیل دیگری  را با بدتر، و بدتر را با بدترین جانشین می
و « بدتر»گرفتار « بد»ها با انتخاب  زیرسلطهاست بر این واقعیت که 

 خواهند شد. « بدترین»
 

 ـ محدود ساختن جریان دانش و معرفت )سانسور(3

از آنجایی که هیچ قدرتی بدون فزونی و برتری دانش و معرفت 
آید، بنابراین اگر دانش و معرفت  گر نسبت به زیرسلطه بوجود نمی سلطه

گر و زیرسلطه تغییر  ط قوا بین سلطهرشد یابد، ماهیت رواب  زیرسلطه
خواهد کرد و چه بسا روابط قوا از میان برود یا تغییر جهت دهد. از این 
رو هر قدرتى مانع تحول دانش و رشد آنها در بیرون از محدوده 

دارد.  شود تا بتواند زیرسلطه را همچنان زیر سلطه خود نگه  خویش می
دانش زیرسلطه را خود  خواهد حدود بنابراین همواره قدرت می

 دهد دانش زیرسلطه بر دانش او فزونی یابد. اجازه نمیکند و  معین 
زادی و در آها از اینکه دانش به خدمت استقالل و  مضاف بر این، مسلط
خواهند همواره  کنند و می ها درآید، جلوگیری می نتیجه؛ رشد زیرسلطه

ر دانش و معرفت از این رو اگآن را در استخدام قدرت نگه دارند. 
گر  زیرسلطه بخواهد از حدود متناسب با روابط قوا، فراتر رود، سلطه

کند. بنابراین براى جلوگیرى از استقرار استبداد  را روش می« سانسور»
در یک جامعه، باید دانش و معرفت جامعه از دانش و معرفتى که 

اى،  جامعهتواند با قدرت استبدادى سازگار شود، بیشتر باشد. در هر  مى
استبداد برقرار گشته و دوام آورده است، یک عامل مهم آن اینست که 

به این  و هنوز دانش سازگار با قدرت، از دانش عمومى بیشتر است
ضد تعمیم دانش و معرفت مردم هستند و بدون  نستبدامخاطر است که 

دهند. حال با توجه به  مى استثناء به ایدئولوژى متناسب با قدرت تقدم
باید برای رهایی از سلطه، در  ها می این روش قدرتمداری، زیرسلطه

رشد روزافزون دانش و معرفت آحاد خویش بکوشند و سانسورها را 
 4بالمحل نمایند تا بتوانند روابط قوا را از میان بردارند.

 

 ـ دروغ پردازی و تمسک به بیان مبهم 4
یکی دیگر از روشهای قدرتمداری دروغ پردازی و دروغ گویی 

                                                 

 «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»ـ مقاله  3
ر، انتشارات انقالب اسالمی، صد ، ابوالحسن بنی«زن و زناشویی»ـ کتاب  4

 «چهار قاعده قدرت»، مبحث 1331
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شان  ها را از حقوق ذاتی توان زیرسلطه است چرا که با دروغ است که می
گر و زیرسلطه تبعیض روا  و نیز حقیقت وقایع غافل ساخت و بین سلطه

داشت. اما از آنجایی که دروغ امری ناحق است و از ویژگیهای حق 
است، پس عمر دروغ به جهت همه « زمانی بودنهمه مکانی و همه »

زمانی نبودن، محدود خواهد بود و به جهت همه مکانی نبودن، با تغییر 
گر برای اینکه بتواند از  موقعیتها بالمحل خواهد گشت، بنابراین سلطه

پیامدهای افشا شدن دروغهایش در گذر زمان و تغییر موقعیتها مصون 
ه زیرسلطه حفظ نماید، نیازمند این بماند و تفوق خود را نسبت ب

شود که بتواند تفسیر خود را از گفتار و رفتار و کردار خویش تغییر  می
داده و متناسب شرایط روز آنها را توجیه و تفسیر نماید، از این رو به 

آورد تا هر زمان  هنگام تحمیل دروغها به مخاطبانش، ابهام در کار می
تفسیر جدید و متناسب شرایط روز از  که مقتضی بود بتواند توجیه و

بیان  و آنها ارائه دهد تا آن دروغها فاش نشوند. به عبارت دیگر، زبان
تا داراى این قابلیت باشد که  بودهقدرت، باید به اندازه کافى مبهم 

بتوان آن را با استراتژیها و تاکتیکهای گوناگون، بنا به اقتضا شرایط، 
و هر قدرتى که ابهام و تعبیر و تفسیرپذیرى سازگار نشان داد. از این ر

بیان را از دست بدهد، محکوم به انحالل است. به عنوان مثال، به برخی 
توان اشاره نمود که با قیدی به مضمون  از اصول قانون اساسی ایران می

اند و در  مبهم گشته« به شرطی که مخالف موازین اسالم نباشد»اینکه 
توان از آنها تفسیرهای گوناگون ارائه  شرایط میهر زمان بنا به اقتضای 

داد. در مقابله با این روش قدرتمداری، تنها راهکار ثمربخش، انطباق و 
و تمیز است « ویژگیهای حق»سنجش گفتارها و رفتارها و کردارها با 

زدائی و در  یابی و تناقض با تمسک به تناقض ها ها از ناحق حقدادن 
 . و آشکار کردن حقیقت نتیجه دریدن پوشش دروغ

 

 ـ بکار بردن منطق صوری1
منطق صوری، یعنی اینکه صورت دو پدیده به جهت تشابهاتی که 
دارند، بدون در نظر گرفتن محتواهایشان، مورد قیاس قرار گیرند و 
حکم یکی بر دیگری تعمیم داده شود. به عبارت دیگر؛ در منطق صوری 

متناسب بین صورت و محتوای  با قیاس صورتهای دو پدیده، حکمی که
یک پدیده است را به پدیده دیگر که فقط در صورت مشابه پدیده اول 

زن نصف ارث مرد    گویند چون ارث دهند، مثالً می است، تعمیم می
است، پس دیه زن نیز نصف دیه مرد است. حال یکی از روشهای 
قدرتمداری بکار بردن منطق صوری است برای موجه جلوه دادن 

کند. قدرتمدار با بکار بردن منطق  حکامی که قدرتمدار صادر میا
کند و در  صوری، در مقام زیرسلطه از حقوق ذاتی خویش غفلت می

پوشاند تا زیرسلطه از آنها غافل  گر آن حقوق را به نحوی می مقام سلطه
شود. بدین روش با غفلت از حقوق ذاتی، توجیهات مورد نظر 

قرار گرفته، روابط قوا برقرار شده یا بقاء قدرتمدارها مورد پذیرش 
ای تدریجی است و  یابد. به عنوان مثال؛ رشد و سازندگی پدیده می

باشد، حال اگر صورت این پدیده را که تدریجی بودن  دفعتاً مقدور نمی
است با صورت پدیده اصالحات سیاسی به منظور تغییر بنیادین در 

شود که با اصالحات  ی حکم میساختار قیاس کنیم، بنا بر منطق صور
توان در ساختار سیاسی تغییر بنیادین ایجاد نمود، حال آنکه  تدریجی می

هر سیستمی که اصالح شود، نه تنها هیچگاه تغییر بنیادین نخواهد یافت، 
، همیشه در جهت پایدارتر «اصالح»گردد، چرا که  تر هم می بلکه پایدار

 کردن است.  
از « ویژگیهای حق»است که عدم شناخت در پایان، شایان ذکر 

جانب آحاد مردم، راه را برای بکار بردن روشهای قدرتمداری هموار 
ساخته، و زیست توحیدی را به زیست بر مدار قدرت و قدرت پرستی 

سازد. از این رو شایسته و بایسته است آنانی که خواهان  مبدل می
در « یژگیهای حقو»با شناخت  ،هستند رستگاری و سعادت روزافزون

شناخت حقیقت و واقعیت امور بکوشند، و سهم و نقش خود را در تغییر 
 ،تا بتوانند زندگی خودانگیخته روابط قوا به روابط توحیدی ایفا نمایند

و در نتیجه رشد روزافزون را برای خود به ارمغان  زادآمستقل و 
 (1333مهر آورند. )

 

 بخش چهارم
 ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، 

 ؛ زاده روابط قواشیطان
 

توحید، روابط قوا، ثنویتها و »پس از انتشار مقاله چندی پیش، 
آیا شیطان همان روابط »، یادداشتی از نگارنده با عنوان «ها موازنه

این یادداشت که در واقع پاسخ به هموطنی  1منتشر شد.« قوا است؟!

                                                 

 همان روابط قوا است؟! طانیش ایآـ 1
آزاد از  یها/ برداشت و موازنه تهایروابط قوا، ثنو د،یتوح»از انتشار مقاله  پس

از  ی، پرسش هموطن«ـ بخش اول صدر یابوالحسن بن یفلسف یمنظومه فکر
 شانیاست؟ به ا تیاز ثنو یو اهورامزدا مصداق منیاهر ایبود که آ نیبنده ا

 پاسخ دادم:
 یر هستد منیباشد که به دو وجود اهورامزدا و اهر یا ما بگونه ینیجهان ب اگر

 یدومحور تیحتماً قائل به ثنو م،یقائل باش یدیو پل ریبه عنوان سر منشأ خ
ام که  نشان داده« ها و موازنه تهایروابط قوا، ثنو د،یتوح»و در مقاله  میا گشته

 ت،یبر اساس ثنو نی. بنابراافتنی دیمگر به توح ابدی ینم یهست یا دهیپد چیه
قائل به دو وجود  یدر جهان هست توان ی. پس نمشود ینم مند یهست یهست
شر قائل شد. اما انسان چون مجمع قوا است و  یگریو د ریخ یکی بخش، یهست

 توان یدر او م یدو نوع کشش درون ار،یاست، به اقتضاء اخت اریصاحب اخت
معناست  نیا دیشر. قرآن هم مؤ یبه سو یگرید ر،یخ یبه سو یکی ابد،یبروز 

 31 اتی)سوره بقره آ کند یم انیگر آدم ب ( را وسوسهمنی)اهر طانیآنجا که ش
 به بعد(.

از آتش. صفت خاک  طانیانسان از خاک است و ش یقرآن میپارادا در
است و  یاما صفت آتش، سوزانندگ ،ییزدا یاست و ناپاک یانندگیرو

 دیآتش که شا یژگیو نیهر چند که گرما بخش هم هست. اما مهمتر ،یسرکش
است که از خود  نیباشد ا یا دهیدر کمتر پد اینباشد  رگید دهیپد چیدر ه
 یزیو اگر چ دیسوخته شود تا آتش بوجود آ دیبا یزیو حتماً چ اردند یهست

 یوجه اشتراک چیکه ه ییهم نخواهد بود. از آنجا یقابل سوخت نباشد، آتش
 یرا درون طانیش توان ینم یقرآن میدر پارادا نیبنابرا ست،یخاک و آتش ن نیب

 ونکه نه در عالم خارج است نه در در طانیانسان در نظر گرفت. پس ش
 انسان، کجاست؟!

قدرت،  یهایژگیو» زیو ن« ها و موازنه تهایروابط قوا، ثنو د،یتوح»مقاالت  در
نداشته باشد و  یاز خود هست یا دهیپد ینشان دادم که وقت« حق یهایژگیو

باشد، آن رابطه رابطه قوا است.  یبیرابطه باشد و آن رابطه تخر کیماحصل 
همان روابط قوا است که  طانیکه ش ام دهیرس جهینت نیبه ا راًیبنده اخ نیبنابرا
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مصداقی از ثنویت  و اهورامزدا اهریمنآیا »بودند  پرسیدهبود که 
، برای برخی صاحبنظران نیز ارسال گردید و نگارنده از نقد «است؟

مند گشت. در آن یادداشت و در پاسخ به برخی از  ه و نظر ایشان بهر
ای در این خصوص بنگارم و  نقدها و نظرها وعده داده بودم که مقاله

از برداشتی آزاد »حال بر آنم که در بخش چهارم از سری مقاالت 
به عنوان یکی از « صدر منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی

به « فهم آیات قرآن»و « پازل جهان بینی»موضوعات کلیدی در 
 بپردازم. « نسبت شیطان با خدا و انسان»بررسی 

دانم تذکر دهم که محتویات  قبل از ورود به این مبحث، الزم می
در و مورد تأیید ص استاد بنی آراءاین سری مقاالت، لزوماً مبین 

است از مباحث ایشان و نیز « برداشتی آزاد»باشد، بلکه  ایشان نمی
دیگر صاحبنظران که نگارنده با تحقیق و تأمل، آنها را قرین صواب 

گذارد تا کوششی  دانسته، فهم خود را با مخاطبانش در میان می
باشد در جهت کشف و نشر روزافزون حقیقت. در ضمن برای فهم 

نگارنده در این مقال، مطالعه سه مقاله پیشین، با عناوین مدعیات 
ویژگیهای قدرت، »، «ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه»

 رسد. ضروری به نظر می« روشهای قدرتمداری»و « ویژگیهای حق
  اما در قرآن دو واژه آمده است که مدلول آنها نقش وسوسه

و « ابلیس» ؛ یکینمایند می ایفاانسانها را در اقدام به شر   کردن
. اما قرآن اند که معموالً این دو یکی پنداشته شده« شیطان»دیگری 

برای یک مفهوم و یک بار معنایی، هیچگاه از دو واژه استفاده 
کند، چرا که کالم دقیق است و در کالم دقیق، حتماً یک واژه بر  نمی

آن از دو واژه دیگری به نحوی ترجیح دارد. بنابراین وقتی که در قر
استفاده شده است حتماً تفاوتی در بار معنایی « شیطان»و « ابلیس»

اند. اگر آیاتی از قرآن را که در آنها داستان خلقت آدم و  داشته
از نظر بگذرانیم،  1سجده نکردن ابلیس بر او بیان شده است،

 توانیم به اختصار بگوییم:  می
مالئکه است و چون  زمره در« ابلیس»به استناد آیات قرآن، 

خدا او را از آتش خلق کرده و آدمی را از خاک، خود را برتر 
رغم فرمان الهی، از سجده به آدمی امتناع  پندارد و علی می
گردد، بلکه همواره  ورزد، یعنی در جهت رشد او، مسخر وی نمی می

درصدد گمراه نمودن او است تا از تعالی بازش دارد. اما هنگامی که 
 2می، به همراه زوجش، که تن اوست تا روز برانگیخته شدن،نفس آد

پا به دنیای مادی گذاشته و به حشر و نشر با دیگر انسانها 
شود، ابلیس نیز  پردازد و با سختیهای روزگار دست به گریبان می می

ها و نمودها و مصادیق گوناگون ظهور کرده، و از این پس  در چهره
                                                                              

فراتر  تیتا خود را در موقع شوند یمتوسل به آن م ییانسانها به جهت برترجو
موضوع خواهم  نیدر خصوص ا یا مقاله ندهیقرار دهند. ان شاء اهلل در آ

 طانیدر مورد ش یفهم دیزد و کل یا شکرم که سؤالتان جرقهنگاشت. از شما مت
 (1333در ذهنم نقش بست. )مهر 

، کهف 34تا  31، اسراء 41تا  23، حجر 13تا  11، اعراف 33تا  31بقره ـ 1
  13تا  14، الرحمن 33تا  11، ص 21و  21، سبأ 111و  113، طه 11

آدم از نظر »سوم کتاب ـ برداشتی آزاد از مباحث مطروحه در جلد دوم و 2
 ، تألیف سید محمد جواد غروی.«قرآن

 پردازد.  سوسه آدمی به شرارت میگیرد و به و نام می« شیطان»
گوید،  به عبارت دیگر؛ وقتی قرآن درباره نفس انسانی سخن می

برد و وقتی که از او و زوجش و  را به کار می« ابلیس»لفظ 
گوید و خوبی و بد  می  مصادیق آنها، مانند موسی، فرعون و ... سخن

. در کند میاستفاده « شیطان»لفظ دارد، از  اعمال آنها را بیان می
« شیطان»همواره به لفظ مفرد آمده است اما « ابلیس»ضمن در قرآن 

« شیاطین»هم مفرد آمده و هم جمع، و این هم مؤید این معناست که 
یابند. مضاف بر  هستند وقتی ظهور و بروز می« ابلیس»مصادیق 

به « ذریه»سوره کهف برای ابلیس به داشتن  11اینها؛ قرآن در آیه 
 الد و نوادگان قائل شده است که در واقع همان شیاطینند.معنای او

اما حال، فارغ از تفاوت در بار معنایی این دو واژه، چون هر دو 
از یک جنس هستند و نسبت به انسان یک نوع نقش را ایفا 

نمایند، در اغلب موارد آنها را یکی تلقی کرده، به بررسی  می
نسبت »زم. آنچه که دریافت پردا می« نسبت شیطان با خدا و انسان»

را برای نگارنده مهم نمایانده است، این « شیطان با خدا و انسان
توحید، روابط قوا، »است که وی از طرفی بر اساس مندرجات مقاله 

یابد  ای هستی نمی پذیرفته است که هیچ پدیده« ها ثنویتها و موازنه
جایگاه شیطان  اش، بنابراین مگر به توحید یافتن اجزاء تشکیل دهنده

ای  تواند درون انسان  باشد، چرا که اگر چنین باشد، او پدیده نمی
شود متشکل از فطرت  ای ثنویتی می توحیدی نبوده بلکه پدیده

 به شر. گر  دعوت کننده به خیر و شیطان وسوسه
ویژگیهای قدرت، »از طرف دیگر، بر اساس مندرجات مقاله 

ز حق صادر و آفریده ، از خدای حق مطلق ج«ویژگیهای حق
گوید که خدا ابلیس را قبل از آدمی از جنس  شود، اما قرآن می نمی

پس ابلیس مخلوق خدا است و ناحق نیست، اما  3آتش آفریده است،
کند؟! در ضمن مگر  اگر ناحق نیست چگونه وسوسه به ناحق می

ابلیس در زمره مالئکه نیست و مالئکه هم چون تنها واجد همان 
تی هستند که خداوند در ذاتشان قرار داده، در حقیقت همان صفات ثاب

ای ندارند )مانند  نیروهای موجود در هستی نیستند که از خود اراده
نیروی جاذبه(، پس ابلیسی که ذی اراده نیست چگونه از امر الهی 

 سر باز زده است؟!
در مقام پاسخ به این شبهه، آنچه نگارنده تاکنون دریافته و آن 

یی است  گذارد، این است که ابلیس نیرو مخاطبانش در میان می را با
از نیروهای موجود در هستی و به خودی خود حق است و ضروری 
چرخه طبیعت و نظام هستی، اما هنگامی که در ارتباط مستقیم با 

شود. اما چرا  گیرد، نسبت به او عامل وسوسه شر می انسان قرار می
 و چگونه؟

باشد، به « نیروها»د که هر آنچه در زمره شو توضیحاً عرض می
مند نیست و از خود هستی ندارد، بلکه هستی او  خودی خود هستی

است و رابطه زمانی « رابطه»وابسته به برقراری و استمرار نوعی 
مند با هم به نوعی ارتباط برقرار سازند،  گیرد که دو هستی شکل می

تواند یا توحیدی  یرو مییعنی به هم اعمال نیرو کنند. این اعمال ن
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باشد و در راستای فلسفه وجودی هر یک از طرفین رابطه، یا 
مصداق زور باشد و توسط یکی بر دیگری تحمیل شود. حال ابلیس 

خود برتر »یا « تکبر»که به استناد قرآن صفتش نسبت به آدمی، 
در حقیقت زوری است که آدمی در رابطه با خود،  1است« بینی

« ویژگیهای قدرت»برد، زیرا بنا به  و طبیعت بکار میدیگر آدمیان 
گر و زیرسلطه که  هرگاه روابط قوا برقرار گردد، در حقیقت، سلطه

طرفین سازنده این روابط هستند، تا زمانی که برقراری این روابط 
نمایند، طبیعتاً پیامدهای ویژگیهای روابط قوا، از قبیل  را حفظ می

 شود: می موارد زیر، بر آنها مترتب
 ـ قدرت سیری ناپذیر و حافظ نابرابری است.1
 ـ قدرت تمرکز طلب است و قابل تقسیم نیست. 2
 ـ قدرت مخرب است. 3
 است. ها ـ قدرت افزاینده نابرابری4
 ـ قدرت همواره در دست اقلیت است.1
و متمرکز شدن، بخشی از صاحبان   ـ قدرت در جریان بزرگ3

 کند. خود را حذف می
 بی قرار و قابل انتقال است. ـ قدرت1

  

بنا به ویژگیهای فوق، هر گاه انسانی با خود، دیگران و طبیعت، 
روابط قوا برقرار سازد، این روابط در راه رشد و تعالی بر او سجده 

گردند، بلکه حال و آینده او را تحت  کنند و مسخر وی نمی نمی
روزافزون تکلیف معین الشعاع قرار داده برای او در راستای تخریب 

دهند تا در نهایت جز هالک  کنند و تا جایی این روند را ادامه می می
تر شدن  و نابودی طرفین رابطه چیزی حاصل نشود. برای روشن
 پردازد: چرایی این مدعا، نگارنده از وجهی دیگر به بیان مطلب می

قرآن، شیطان را از جنس آتش معرفی کرده است و سبب سجده  
ن او به آدمی را همین جنسیت بیان داشته است که او گفته من نکرد

کنم. باید توجه  که از آتشم بر آدمی که از خاک است سجده نمی
داشت که زبان قرآن در بیان داستان خلقت آدمی، زبان تکوین است، 
یعنی این داستان بر خلقت و زیست هر انسانی مطابقت دارد و مراد 

وع انسان است و نه یک انسان خاص به نام از آدم در این داستان، ن
از سوی دیگر، در فهم آیات قرآن باید توجه نمود که زبان  2«.آدم»

ها، زبان صفات است، یعنی وقتی قرآن   قرآن در وصف پدیده
گوید شیطان از جنس آتش است، یعنی صفات او بمانند صفات  می

او  گوید انسان از خاک است یعنی صفات آتش است و وقتی می
 بسان صفات خاک است.

حال صفات آتش چیست و صفات خاک کدام است: آتش 
توان از گرمابخشی  سوزاننده است و سرکش که اگر مهار گردد می

مند شد و اگر مهار نگردد تا آنجا خود را توسعه  و نور آن بهره
رود. اما خاک  دهد که همه چیز را نابود کرده خود نیز از بین می می

تواند آتش را کنترل یا خاموش نماید و  ت. خاک میرویاننده اس

                                                 

 34بقره  ـ1
آدم از نظر »ـ برداشتی آزاد از مباحث مطروحه در جلد دوم و سوم کتاب 2

 ، تألیف سید محمد جواد غروی.«قرآن

تواند خاک را از رویانندگی انداخته و آن را در قالبی بپزد  آتش می
 و شکل دهد و تک بعدی نماید. 

هیچ وجه اشتراکی بین آتش و خاک وجود ندارد، و این نیز دلیل 
دیگری است مؤید اینکه جایگاه شیطان در درون انسان نیست. شاید 

ه شود که ناپاکی زدایی وجه اشتراک آتش و خاک است. اما گفت
تفاوت است بین ناپاکی زدایی خاک و ناپاکی زدایی آتش؛ خاک، 
سمت و سوی پدیده ناپاک را با تجزیه آن به اجزا و از بین بردن 

نماید، اما  روابطی که باعث ناپاکی آن پدیده شده بوده، زائل می
ه و نابود کردنشان، پدیده ناپاک را آتش، با سوزاندن اجزاء آن پدید

گرداند. اصوالً ناپاکی حاصل روابط ناحق است و  به نحوی پاک می
پاکی حاصل روابط حق بین اجزاء یک پدیده. از این رو خاک، 

های ناحق را که منجر به ناپاکی شده از بین برده و اجزاء را  رابطه
گرداند اما  که به خودی خود پاک هستند، به چرخه طبیعت بازمی

آتش اجزاء پدیده را به خاکستر تبدیل کرده و امکان بکار رفتن آنها 
برد. از گیاهی که در خاک  ای مشابه از بین می را در بازسازی پدیده

پوسد امکان روییدن گیاهی دیگر هست اما از گیاهی که بسوزد  می
 و خاکستر شود، دیگر امکان روییدن گیاهی دیگر نیست. 

توان گفت هیچ وجه اشتراکی بین صفات آتش  ف میبا این اوصا
و صفات خاک نیست و از این رو نیز، عالوه بر استدالل پیشین 

یابد مگر به توحید یافتن  ای هستی نمی مبنی بر اینکه هیچ پدیده
تواند درون انسان باشد چرا  توان گفت که شیطان نمی اجزائش، می

ندارد و اگر وجه که هیچ وجه اشتراکی بین خاک و آتش وجود 
اشتراکی نباشد، سنخیتی هم نیست، و اگر سنخیتی نباشد انضمامی 

 نخواهد بود چرا که سنخیت، شرط و علت انضمام است.
اما آتش واجد صفتی دیگر نیز هست و آن اینکه ماحصل نوعی 

باشد و اگر یکی از آن اجزاء  می اش رابطه ما بین اجزاء تشکیل دهنده
از این رابطه حذف گردد، دیگر آتشی نخواهد بود. به عبارت دیگر 
آتش از خود هستی ندارد و حتماً چیزی باید بسوزد و ماهیتش 

ای که آتش  دگرگون شود تا آتشی بوجود آید. حال چون در رابطه
د، گرد آورد، ماهیت اجزاء طرفین رابطه تخریب می را بوجود می

توان گفت آتش ماحصل  قواست و می بنابراین؛ آن رابطه، رابطه 
رابطه قوا در بین اجزاء تشکیل دهنده آن است. البته به صرف اینکه 

« ناحق»ای  توان گفت پدیده آتش حاصل نوعی رابطه قوا است نمی
های بسیاری از روابط قوا را  توان نمونه است چرا که در طبیعت می

گشت، مانند اینکه به  ودند چرخه طبیعت مختل میبرشمرد که اگر نب
طور طبیعی، یعنی بنا به خواست الهی، برخی حیوانات خوراک برخی 

 شوند.  دیگر از حیوانات می
حال این ویژگی آتش، کلید فهم بسیار مهمی برای درک نسبت 

توان گفت که  ابلیس و شیطان با انسان است. چرا که بر اساس آن می
زاده این آتش، چرا « شیطان»قدرت طلبی است و ؛ آتش «ابلیس»

که آدمی اگر از خودانگیختگی خود، یعنی از استقالل و آزادی خود 
غافل شود و به جای روابط توحیدی و مبتنی بر حقوق ذاتی، با خود 
و دیگران و طبیعت، رابطه قوا و زور برقرار سازد، دچار این آتش 

قدرت به ادامه این روند شود و بنا به پیامدهای ویژگیهای  می
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ورزد چرا که روزافزون در مواجهه با انواع و اقسام  مبادرت می
شود و از راست  گیرد و در پی آنها می های شیطانی قرار می وسوسه

راه توحید خارج شده، همواره حیاتمندی و رشد خود را زائل 
توان گفت؛  ماند. به عبارت دیگر می گرداند و از تعالی باز می می

شیطان ماحصل غفلت آدمی است از سنن حاکم بر هستی و فلسفه 
هایش در راستای  وجودی خود او، و بکار گرفتن استعدادها و توانایی

قدرت طلبی و در نتیجه تخریب روزافزون خود و دیگر آدمیان و 
 نیز طبیعت.  

حال اگر ویژگیهای قدرت را با صفات آتش مقایسه کنیم، 
 نمایاند: را می صحت این نظر بیشتر خود

ـ قدرت سیری ناپذیر و حافظ نابرابری است. آتش نیز سرکش 
 و سیری ناپذیر است و همواره خواهان تفوق خود.

ـ قدرت تمرکز طلب است و قابل تقسیم نیست. آتش نیز 
خواهد همه جا را  خواهان گسترش و یکپارچگی خود است و می

 فراگیرد.
 .ـ قدرت مخرب است. آتش نیز مخرب است

است. آتش نیز هر چه بیشتر  ها ـ قدرت افزاینده نابرابری
 کند. تر می بسوزاند، پدیده را از ماهیت اصلیش بیگانه

و متمرکز شدن، بخشی از صاحبان   ـ قدرت در جریان بزرگ
کند اجزاء خود  کند. آتش نیز هر چه بیشتر عمر می خود را حذف می

 برد. کند و از بین می را بیشتر تخریب می
 

شود شباهت بسیاری بین ویژگیهای  همانطور که مالحظه می
توان گفت؛ ابلیس که به  قدرت و صفات آتش وجود دارد، و می

استناد قرآن از جنس آتش است، یعنی واجد صفاتی شبیه صفات 
آتش است، در حقیقت آتش قدرت طلبی است که آدمی در رابطه با 

شود،  سهو، دچار آن میخود، با دیگران و با طبیعت، به عمد یا به 
پذیر، او مادامی که در  گر چه در مقام سلطه حال چه در مقام سلطه

برد، همواره توسط مصادیق ابلیس که  این قدرتمداری بسر 
شیاطینند، به امید کسب منافع بیشتر یا مواجهه با مضار کمتر، به 

 گردد.    ادامه شرارت یا تحمل شرارت موجود وسوسه می
وم از ابلیس و شیطان باید با یکی دیگر از مفاهیم اما این مفه

سوره  11نیز مطابقت داشته باشد چرا در آیه « جن»قرآنی بنام 
صفت آن « جن»کند.  کهف، قرآن آن را در زمره جنیان معرفی می

چیزی است که از دیدگان آدمیان مستور است و آدمی از آثار آن 
اند، از  چون از جنس رابطهنیروها نیز  1تواند به وجودش پی ببرد. می

توان به وجود و  اند و از آثارشان می دیدگان مادی آدمی پوشیده
توان نیروها یا به تعبیر  صفاتشان آگاه گردید، بنابراین از منظری می

 قرآنی آن؛ فرشتگان را، جنیان نیز نامید.  
توان گفت  در پایان، بنابر آنچه در این مقال گذشت، می

است از نیروهای موجود در هستی و به خودی خود  یی نیرو« ابلیس»
حق است و ضروری چرخه طبیعت و نظام هستی، چرا که در حقیقت، 

جویی موجودات  طلبی و برتری نیرو و کششی است که باعث تفوق
                                                 

 ـ همان1

شود که در مورد حیوانات که به طور  عالم نسبت به یکدیگر می
طبیعت است، اما کنند تضمین کننده دوام چرخه  غریزی زندگی می

در مورد انسانها، چون ذی اراده هستند و سمت و سو و حدود و 
کنند، این امکان تفوق طلبی و  ثغور عمل خود را خود تعیین می

برتری جویی آنها را دمادم به منفعت طلبی بیشتر و بیشتر وسوسه 
شوند، روزافزون هم حقوق  ها گرداند، که اگر در پی این وسوسه می

گردانند و هم چرخه طبیعت را  و دیگر آدمیان را پایمال میذاتی خود 
کنند و در نتیجه؛ همواره از رشد و تعالی حقیقی  دچار اخالل می

 (1333مانند. )دی  بازمی
 

 پاسخ به پرسشهایی درباره مقاله 
 «ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا»

 

ت گرانقدر انقالب اخیراً از جانب یکی از مخاطبان گرامی وبسای
طلبی، شیطان؛  ابلیس؛ آتش قدرت»اسالمی در هجرت، درباره مقاله 

برداشتی آزاد از منظومه فکری »از سری مقاالت « زاده روابط قوا
سؤاالتی از نگارنده شده است که در « صدر فلسفی ابوالحسن بنی
نمایم به آنها پاسخ گویم. پرسش کننده گرامی  این مجال کوشش می

 آغاز نموده است: چنین 
 

به نام او که هر چه داریم از اوست، چندی پیش مطلبی در »
ابلیس؛ »پور به نام  سایت انقالب اسالمی از آقای نیما حق

توجه مرا جلب « آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا
شوم  کرد. در اینجا ضمن تشکر از نگارنده مقاله، یادآور می

که بنده مطالب ایشان را، مخصوصا بحث آزاد با آقای 
کنم، و به نظرم چنین  گیری می صدر در مورد قصاص، پی بنی

ز دو استاد اتفاق نادری در عصر کنونی  بسیار جای سپاس ا
گرانقدر دارد. اما دلیل نوشتن این مطلب ابهاماتی است که 
برای من از مقاله یاد شده به وجود آمده است، پس تصمیم 
گرفتم آنها را به صورت چند سؤال در اینجا مطرح کنم. امید 
است که نویسنده گرامی فرصت جواب دادن سؤاالت این 

کته را نیز یاد آوری کنم البته باید این ن باشند. جانب را داشته
از شیطان و ابلیس یکی از  تعریف این بنده که به نظر

اهلل این سلسله مطالب بتواند  شاء ترین آنهاست و ان منسجم
تر کردن موضوع مورد  کمکی باشد برای هر چه مستحکم

 «بحث و همچنین هدایتی به سوی حق و احیای کلمة اهلل.
 

پاسخها، ضمن اعالم مراتب  اما پیش از پرداختن به پرسشها و
کننده گرامی، بایسته   سپاسگزاری خود از عنایت و لطف پرسش

به نگارنده به هیچ روی صواب « استاد»است بگویم که اطالق 
که بنده  استصدر. در اینجا شایسته  نیست آن هم در کنار استاد بنی
صدر و متصدیان گرامی وبسایت  نیز به نوبه خود از استاد بنی

انقالب اسالمی در هجرت قدردانی نمایم که با عنایت و اهتمام به 
 نمایند. ، کوشش در نهادینه کردن این سنت حسنه می«بحث آزاد»

حال به جهت سهولت مخاطبان گرامی، پس از نقل هر یک از 
 پردازم.   پرسشها به پاسخ آنها می

 

رسید که او  ابلیس به این نتیجه می تعریف در شما سؤال اول:

http://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/12651-2015-01-14-08-23-07.html
http://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/12651-2015-01-14-08-23-07.html
http://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/12651-2015-01-14-08-23-07.html
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تواند درون انسان باشد ولی در جای  بنا بر قاعده ثنویت نمی
 نفس درباره قرآن وقتی دیگر؛ عبارت به»آورید:  دیگر می

 و برد می کار به را «ابلیس» لفظ گوید، می سخن انسانی
 فرعون موسی، مانند آنها، مصادیق و زوجش و او از که وقتی

 دارد، می بیان را آنها اعمال بد و خوبی و گوید می  سخن... و
رسد که این  به نظر می .«کند می استفاده «شیطان» لفظ از

اید، اگر این گونه است این  تعریف از ابلیس را نیز پذیرفته
 کنید؟ تناقض را چگونه حل می

 

تناقضی وجود ندارد، چرا که منظورم از پاسخ سؤال اول: 
، سخن گفتن درباره «گوید وقتی قرآن درباره نفس انسانی سخن می»

ماهیت نفس انسانی نیست که بتوان گفت ابلیس درون آن است، 
بلکه مرادم هنگامی است که قرآن به صورت کلی و جدای از 

 گوید.   مصادیق در مورد نوع نفس انسانی سخن می
 

از »اید:  در تعریف جنس ابلیس و خلق آن آورده سؤال دوم:
ویژگیهای قدرت، »طرف دیگر، بر اساس مندرجات مقاله 

، از خدای حق مطلق جز حق صادر و آفریده «ویژگیهای حق
گوید که خدا ابلیس را قبل از آدمی از  شود، اما قرآن می نمی

پس ابلیس مخلوق خدا است و ناحق  جنس آتش آفریده است،
اید که کمی مبهم به نظر  از آیاتی استفاده کرده« نیست

رسد و نیاز به توضیح در مورد آنها است در صورتی که  می
قَالَ أَنَا خَیرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ »آیه رسد، همان  به نظر می

سند محکمتری است و نیازی به « (13 وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ)ص
 أیید موضوع نبود.استفاده از این دو آیه در ت

 

بنده در مقاله مورد بحث، در خصوص اینکه پاسخ سؤال دوم: 
به استناد « خدا ابلیس را قبل از آدمی از جنس آتش آفریده است»

سوره حجر  21( و إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ...) سوره کهف 11آیات 
ام چرا که درج  ( سخن گفتهمُومِالسَّ  وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ)

سوره حجر در اثبات این مدعا که  21در آیه « مِن قَبْلُ»عبارت 
الزمه چرخه طبیعت  بلکه باشد، نمی ناحق ای رابطه خود خودی به ابلیس

خلقت آدمی  قبل ازباشد، چرا که خلقت او  است، سند محکمی می
ابلیس به عنوان نیرویی آفریند، پس حتماً،  خداوند هم بحق می و بوده،

کند که خداوند او را  ضروری در چرخه طبیعت نقش مثبتی ایفا می
شود  خلق نموده است. اما با خلق آدمی، این نیرو نسبت به او شر می

آید، چرا که بنا به مندرجات مقاله مورد  و به خدمت او در نمی
ه بحث، سنخیتی میان ابلیس و فطرت آدمی وجود ندارد. در پاسخ ب

 دهم. سؤال سوم توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می
 

چگونه است که نیرویی که به خودی خود حق سؤال سوم: 
است و ضروری چرخه طبیعت و نظام هستی که در اینجا 

در مقام پاسخ به این شبهه، آنچه نگارنده تاکنون »اید:  آورده
است که گذارد، این  دریافته و آن را با مخاطبانش در میان می

یی است از نیروهای موجود در هستی و به خودی  ابلیس نیرو
خود حق است و ضروری چرخه طبیعت و نظام هستی، اما 

گیرد، نسبت  هنگامی که در ارتباط مستقیم با انسان قرار می
در مورد « شود. اما چرا و چگونه؟ به او عامل وسوسه شر می

اما هنگامی »ا: انسان طبق آیات قرآن و همچنین گفته خود شم

گیرد، نسبت به او  که در ارتباط مستقیم با انسان قرار می
تواند مثبت به  به هیچ وجه نمی« شود. عامل وسوسه شر می

 کار گرفته شود؟
 

در قرآن تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، در پاسخ سؤال سوم: 
باشد، و از آنجا که  ای شیطان دارای بار معنایی مثبت نمی هیچ آیه

گیری نمود که ابلیس  توان نتیجه شیاطین مصادیق ابلیس هستند، می
در رابطه با انسان هیچگاه نقش مثبت ندارد. اما چرا؟ زیرا اگر آدمی 
او را به هر هدفی بکار گیرد، بنا به ویژگیهای قدرت، همواره بر خود 

 ای گردد. دقت کنیم که هر وسیله برتر بینی و استکبارش افزوده می
گرفته شود، هدف متناسب با خود را جایگزین هدف ذهنی  که بکار

طلبی و  گرداند. حال اگر آدمی ابلیس را که نیروی تفوق آدمی می
جویی است بکار گیرد، هدف او خود برتر بینی روزافزون  برتری

شود و بنا به ویژگیهای قدرت، روزافزون خود و دیگران را  می
 نماید.  بیشتر تخریب می

د اگر ابلیس ضروری چرخه طبیعت است، مانند شاید گفته شو
خورد، پس هنگامی هم که  کند و می اینکه شیری آهویی را شکار می

کند، مصداق  کند و از آن تغذیه می انسانی گوسفندی را ذبح می
بکارگیری مثبت ابلیس توسط آدمی است. در پاسخ به این شبهه 

ل انسانی با باید گفت که یک تفاوت ماهوی بسیار مهم بین اعما
اعمال سایر موجودات وجود دارد، و آن اینکه آدمی از هر عملی که 

باشد، اما  کند نیتی دارد و نیت او بنا به اراده او خوب یا بد می می
کنند. به عبارت دیگر؛ خوبی و بدی  سایر موجودات غریزی عمل می

اعمال آدمی در صورت صحت ظاهر عمل، وابسته به خوبی و بدی 
مدخلیت ندارد. « نیت»وست، اما در مورد سایر موجودات ا« نیت»

طلبی و برتری جویی باشد و آدمی  حال وقتی ابلیس نیروی تفوق
آن را بکارگیرد، آیا ممکن است نیت آدمی خوب باشد؟ بنا به 

اش را  ویژگیهای قدرت پاسخ منفی است. بنابراین اگر آدمی رابطه
یر موجودات برقرار سازد، بر اساس تفوق طلبی و برتری جویی با سا

گر است، زیرا حداقل تخریب  این رابطه به هر شکل که باشد، تخریب
آن، تخریب فطرت توحیدجوی اوست، چرا که نیت او خالف اراده 
الهی و در نتیجه ناحق است. حال اگر آدمی روابطش را با سایر 

جویی، که بر پایه اراده  طلبی و برتری موجودات نه بر اساس تفوق
الهی برقرار سازد )موازنه منفی( و در راستای اراده الهی به تغذیه از 
آنچه خدا حالل دانسته است، اقدام نماید، در این صورت او ابلیس 
را بکار نگرفته و روابط قوا برقرار نکرده است، بلکه تابع قوانین و 

 سنن حاکم بر هستی بوده و در چارچوب آن عمل نموده است. 
 

شود که  توضیحاً عرض می»طبقه این گفته که سؤال چهارم: 
مند  باشد، به خودی خود هستی« نیروها»هر آنچه در زمره 

نیست و از خود هستی ندارد، بلکه هستی او وابسته به 
است و رابطه زمانی شکل « رابطه»برقراری و استمرار نوعی 

مند با هم به نوعی ارتباط برقرار  گیرد که دو هستی می
تواند  به هم اعمال نیرو کنند. این اعمال نیرو می سازند، یعنی

یا توحیدی باشد و در راستای فلسفه وجودی هر یک از 
طرفین رابطه، یا مصداق زور باشد و توسط یکی بر دیگری 
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اگر اینطور است که نیرو و هستی او وابسته به « تحمیل شود
توان به آن حق یا ناحق  برقراری نوعی رابطه است و نمی

شود و  ق کرد، چون به جنس پدیده نیز مربوط نمیاطال
مند نیز نیست، پس چرا قرآن، ابلیس را در مورد انسان  هستی

ای بر اساس  ای نامشروع و به گفته شما رابطه صرفاً رابطه
یعنی در حالی که رابطه و نیرو باید دو  1کند؟ تکبر مطرح می

در همان  ها از آن دارد وجهی باشد و منوط به استفاده پدیده
ابتدای امر تکلیف این رابطه معلوم و از آن به عنوان زور 

 شود؟  تعبیر می
 

اگر اینطور »فرمایید  در مورد اینکه میپاسخ سؤال چهارم: 
است که نیرو و هستی او وابسته به برقراری نوعی رابطه است و 

توان به آن حق یا ناحق اطالق کرد، چون به جنس پدیده نیز  نمی
برداشت شما از مندرجات « مند نیز نیست شود و هستی یمربوط نم

ها اگر توحیدی باشند،  مقاله مورد بحث درست نیست چرا که رابطه
باشند و اگر غیر توحیدی باشد، روابط قوا هستند و ناحق،  حق می

ها هستند یا در جهت توحید اعمال  بنابراین نیروها که ماحصل رابطه
ا در مورد دو وجهی بودن نیروها، گردند یا در جهت تضاد. ام می

عالوه بر توضیحات در پاسخ به سؤال سوم، باید گفت هرگاه بنا بر 
جویی باشد، نیرو تنها یک وجه خواهد داشت و  تفوق طلبی و برتری

آن زور است چرا که در غیر این صورت تفوق طلبی و برتری 
با « یرون»یابد. برای فهم بهتر مطلب باید به تفاوت  جویی محل نمی

صدر توجه نمود. در  در منظومه فکری فلسفی استاد بنی« زور»
این تفاوت به شرح زیر « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»مقاله 

 بیان گشته است: 
 نیرو عبارت است از:

ای که آدمی برای انجام اعمال حیاتی خود بکار  الف( کارمایه
 برد )کارمایه زندگی(  می

اراده و در راستای فلسفه  دیده بیب( اعمال اراده به یک پ
 وجودی آن )مثل جابجا نمودن یک تخته سنگ( 

اراده و در راستای ارادة بالغ  ج( اعمال اراده به یک پدیده ذی
آن )مثل کمک به یک انسان یا حیوان برای جلوگیری از پرت شدن 
در دره یا جلوگیری از رد شدن کودک ـ اراده نابالغ ـ از خیابان 

 پرخطر(
 عبارت است از: « زور»ما ا

دهد و در  ای که آدمی بدان جهت تخریبی می الف( کارمایه
 برد )مثل مصرف مواد مخدر( تخریب خویش بکار می

اراده و در خالف راستای  ب( اعمال اراده به یک پدیده بی
 فلسفة وجودی آن )مثل تخریب محیط زیست(

اراده و در خالف راستای ارادة   ج( اعمال اراده به یک پدیده ذی
 بالغ آن )مثل ضرب و شتم دیگران(  

 

شود تعاریف فوق نسبت به اراده  البته همانطور که مالحظه می
                                                 

خود »یا « تکبر»ت به آدمی، حال ابلیس که به استناد قرآن صفتش نسب» ـ1
در حقیقت زوری است که آدمی در رابطه با خود، دیگر  است« برتر بینی

  «برد آدمیان و طبیعت بکار می

اند. حال آنکه در مورد حیوانات که فاقد چنین  انسان تبیین گشته
دیگر « زور»با « نیرو»باشند، این تفکیک بین  ای می اراده

آنها بر اساس غرایز و در راستای دوام  موضوعیتی ندارند، چرا که
 نمایند.  چرخه طبیعت عمل می

 

 

شاید گفته شود که ناپاکی زدایی »گفته شده که سؤال پنجم: 
ام  بنده جایی مطالعه نکرده« وجه اشتراک آتش و خاک است.

ام که آتش را پاک  و از هیچ یک از فقها و حکما نخوانده
اید که آتش پدیده  خود گفتهکننده بخوانند به همان دلیلی که 

کند و پاکی و ناپاکی را با هم از بین  را از هستی ساقط می
برد. قابل توجه اینکه فقها آب و خاک و آفتاب را پاک  می

کنم در  اند بنده فکر می کننده دانسته و حرفی از آتش نزده
آفتاب با آتش اشتباهی صورت گرفت است، پس طرح این 

 سؤال موردی نداشت.
 

های غیر قابل اشتعال را  تواند پدیده آتش می اسخ سؤال پنجم:پ
که ناپاکی قابل اشتعال به آنها ضمیمه شده است، بدون اینکه آن 

 را از هستی ساقط کند، پاک گرداند.  ها پدیده
 

ترین سؤال این است که در  اما اساسیسؤال ششم: 
شیطان ماحصل غفلت آدمی است »اید:  تعریف شیطان گفته

سنن حاکم بر هستی و فلسفه وجودی خود او، و بکار از 
هایش در راستای قدرت طلبی  گرفتن استعدادها و توانایی

و در نتیجه تخریب روزافزون خود و دیگر آدمیان و نیز 
طبق قول مفسرین به خصوص در مواردی آیت « طبیعت.

اهلل غروی، که از ایشان نیز در مقاله یادی شده است، 
شود که شیاطین را نه الزاماً  یافت میآیاتی در قران 

اند، نظرتان در این باره چیست؟  صفات که اشخاصی گفته
 به عنوان مثال:

 

 شَیاطِینِهِمْ إِلَى خَلَوْا وَإِذَا آمَنَّا قَالُوا آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا وَإِذَا»ـ 1
 که هنگامی ( و14بقره )« مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَّمَا مَعَکُمْ إِنَّا قَالُوا
 ایمان ما: »گویند می و کنند، می مالقات را باایمان افراد

 خلوت خود شیطانهای با که هنگامی( ولی!« )ایم آورده
 مسخره( را آنها) فقط ما! شمائیم با ما: »گویند می کنند، می
 !«کنیم می

 

 وَالْجِنِّ الْإِنْسِ شَیاطِینَ عَدُوًّا نَبِی لِکُلِّ جَعَلْنَا وَکَذَلِکَ»ـ 2
 مَا رَبُّکَ شَاءَ وَلَوْ غُرُورًا الْقَوْلِ زُخْرُفَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ یوحِی
 هر برابر در ( اینچنین112انعام )«یفْتَرُونَ وَمَا فَذَرْهُمْ فَعَلُوهُ

 بطور آنها دادیم؛ قرار جن و انس شیاطین از دشمنی پیامبری،
 اغفال برای) اساس بی و فریبنده سخنان( درگوشی و) سری
 خواست، می پروردگارت اگر و گفتند؛ می یکدیگر به( مردم
 اجبار ولی بگیرد؛ را آنها جلو توانست می و) کردند؛ نمی چنین

 خود حال به را تهمتهایشان و آنها این، بنابر.( ندارد سودی
منظور این آیه از شیاطین انس و جن چیست؟ به  !واگذار

 خصوص در بیان شیاطین انس چه می توان گفت؟
 

 وَإِنَّ لَفِسْقٌ وَإِنَّهُ عَلَیهِ اللَّهِ اسْمُ یذْکَرِ لَمْ مِمَّا تَأْکُلُوا وَلَا»ـ 3
 إِنَّکُمْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ لِیجَادِلُوکُمْ أَوْلِیائِهِمْ إِلَى لَیوحُونَ الشَّیاطِینَ
 نشده، برده آن بر خدا نام آنچه از ( و121انعام )« لَمُشْرِکُونَ
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 خود دوستان به شیاطین و است؛ گناه کار این! نخورید
 اگر برخیزند؛ مجادله به شما با تا کنند، می القا مخفیانه مطالبی

در این آیه  !بود خواهید مشرک هم شما کنید، اطاعت آنها از
درباره القاء شیاطین به دوستان خود صحبت شده است به نظر 

 شما این القاء چگونه است؟
 

 ذَلِکَ دُونَ عَمَلًا وَیعْمَلُونَ لَهُ یغُوصُونَ مَنْ الشَّیاطِینِ وَمِنَ»ـ 4
 نیز را) شیاطین از گروهی ( و32انبیاء )«حَافِظِینَ لَهُمْ وَکُنَّا

 و کردند؛ می غواصی برایش( دریا در هک دادیم، قرار او مسخر
 را آنها ما و دادند؛ می انجام او برای( نیز) این از غیر کارهایی

 بَنَّاءٍ کُلَّ وَالشَّیاطِینَ» !کردیم می حفظ( سرکشی از)
 و بنا هر کردیم، او مسخر را شیاطین ( و31ص )«وَغَوَّاصٍ
در توضیح این نوع آیات نویسنده کتاب  !را آنها از غواصی

اند. آیا به نظر شما  تعبیر به توده های ناآگاه مردم کرده 3آدم 
 درست است؟

 

 الشَّیطَانُ مَسَّنِی أَنِّی رَبَّهُ نَادَى إِذْ أَیوبَ عَبْدَنَا وَاذْکُرْ»ـ 1
 را، ایوب ما بنده بیاور خاطر به ( و41ص)«وَعَذَابٍ بِنُصْبٍ

!( پروردگارا: گفت و) خواند را پروردگارش که هنگامی
آیت اهلل غروی و  .است افکنده عذاب و رنج به مرا شیطان

اند که شیطان در اینجا به  دیگر مفسران همفکر ایشان گفته
 معنای بیماری است. آیا با تعریف شما همخوانی دارد؟

 

 سوره ملک کدام است؟ 1ـ منظور رجم شیاطین در آیه  3
 

نظرتان را در مورد سرهای شیاطین در این آیه  ـ و در آخر1
 ( شکوفه31صافات )« الشَّیاطِینِ رُءُوسُ کَأَنَّهُ طَلْعُهَا»بگویید: 

 !است شیاطین سرهای مانند آن
 

در پاسخ به این سؤال باید گفت که هرگاه پاسخ سؤال ششم: 
آدمی از سنن حاکم بر هستی و فلسفه وجودی خویش غافل شود و 

هایش را در راستای قدرت طلبی و در نتیجه  و توانایی استعدادها
تخریب روزافزون خود و دیگر آدمیان و نیز طبیعت بکار برد، صفت 

باشد. حال  شیطان در او تجلی داشته و خود از مصادیق شیاطین می
این انسانهای شیطان صفت، دیگر انسانها را به قدرتمداری وسوسه 

انسانهای مخاطبشان شناخته شده کنند و اگر هویت آنها برای  می
گیرند و اگر هویت آنها ناشناخته باشد،  نام می« شیاطین انسی»باشد 

تا آنجا که نگارنده دریافته  1گردد. اطالق می« شیاطین جنی»به آنها 
گردد که از دید آدمیان  در قرآن به آنچه اطالق می« جن»است 

ه غیر آن. از این مستور باشند، چه ماهیت انسانی داشته باشند و چ
باشد، نیز در زمره جنیان خواهد بود « رابطه»رو هر آنچه از جنس 

توان  اند و از آثار آنها می چرا که روابط از دیدگان آدمیان پوشیده
 به وجود آنها و صفاتشان پی برد. 

سوره بقره در بیان صفات منافقان  14حال وقتی قرآن در آیه 
 شَیاطِینِهِمْ إِلَى خَلَوْا وَإِذَا آمَنَّا قَالُوا آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا وَإِذَا»فرماید  می

، «شَیاطینِهِمْ»، مرادش از «مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَّمَا مَعَکُمْ إِنَّا قَالُوا
شیاطین انسی است که صاحب قدرتند. اگر دقت کنیم منافق در واقع 

                                                 

، تألیف سید محمد جواد «آدم از نظر قرآن»ـ برداشت آزاد از جلد دوم کتاب 1
 غروی

را تأمین و خواهد در هر شرایطی منافع خود  کسی است که می
تضمین نماید، و اگر این یا آن گروه فائق شوند، در هر صورت 

بیند و  گری نمی متضرر نشود، از این رو چون خود را واجد سلطه
، پندارد گر می اهل ایمان را نیز به مانند دیگر صاحبان قدرت، سلطه

ای در مقام زیرسلطه قرار گیرد که حذف یا  خواهد به گونه می
گیرد و هم نسبت  بنابراین رفتار منافقانه در پیش می متضرر نگردد،

، با این تفاوت «شَیاطینِهِمْ»کند و هم نسبت به  به اهل ایمان نفاق می
که تأمین و تضمین منافعش را در بلند مدت، در شکست اهل ایمان 

 بیند چرا که او حقمدار نیست، بلکه قدرتمدار است. می
گفت که چون انسانهای شیطان  شیاطین باید« القاء»اما در مورد 

گری خود را  خواهند سلطه صفت بنا به ویژگیهای قدرت، همواره می
بر دیگر انسانها حفظ نمایند و حتی گسترش دهند، نیازمند این 
هستند که آنها را به تبعیت از خود به قدرتمداری وسوسه نمایند، از 

قوق عمل کنند که اگر بر اساس تحقق ح این رو به آنها القاء می
توانند  کنند و به اصطالح نمی شوند و رشد نمی نمایند، متضرر می

شود،  گلیم خود را از آب بکشند و روز به روز وضعشان بدتر می
اما اگر بر اساس منافع خود )یعنی مازاد بر حقشان( در امروز و 

توانند روزافزون بر قدرت و رفاه و آسایش  آینده عمل کنند، می
و حال آنکه بر اساس ویژگیهای قدرت و ویژگیهای خود بیفزایند، 

ها دروغی بیش نیستند. طبیعتاً انسانهای شیطان  حق، اینگونه وعده
کنند که با قدرتمداری  صفت دعوت خود را از آنهایی آغاز می

سوره انعام  121سنخیت بیشتری دارند و از این رو قرآن در آیه 
به «. لِیجَادِلُوکُمْ أَوْلِیائِهِمْ إِلَى ونَلَیوحُ الشَّیاطِینَ وَإِنَّ»فرماید:  می

خواهند آنهایی که احتمال  عبارت دیگر؛ انسانهای شیطان صفت می
بیشتری دارد تابع آنها شوند را وسوسه نمایند تا با اهل ایمان به 
جدال بپردازند و در تقابل با آنها قرار دهند، و بدین طریق 

 گری خود را گسترش دهند. سلطه
سوره ص در خصوص  31سوره انبیاء و  32رد آیات در مو

اینکه سلیمان نبی شیاطین را به بنّایی و غواصی و ... گمارده است 
های  توده»بنده نیز با نظر حکیم غروی مبنی بر اینکه این شیاطین 

های ناآگاه به سادگی تابع  هستند موافقم چرا که توده« ناآگاه مردم
د نیز مصداق شیطان و عامل وسوسه گردند، و خو القاء شیاطین می

. یک نکته را نیز نباید نادیده گرفت و آن اینکه هر شوند  دیگران می
انسانی به میزانی که از سنن حاکم بر هستی و حقوق خود غافل 

گردد. به عبارت دیگر؛ انسانها در شیطان  شود، شیطان صفت می می
باید  یمان با آنها مییابند، بنابراین مقابله اهل ا صفتی نیز مراتب می

متناسب با نوع و میزان شیطان صفتی آنها باشد و نه تقابل محض و 
مطلق. از تخصص و مهارت هر انسان شیطان صفتی مادام که به کم 
فروشی و خیانت در بکارگیری تخصص و مهارتش اقدام ننماید، 

 توان و باید بهره برد.  می
امل آن، باید بگویم اما در مورد اطالق شیطان به بیماری و عو

که هر نوع بیماری، اعم از جسمانی و نفسانی، خود حاصل روابط 
گردد.  قوا است، یعنی در اثر تخریبگری عوامل آن بر انسان ایجاد می
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از این رو اطالق شیطان به عوامل بیماری از نظر بنده نیز صحیح 
سوره ص را نه بیماری جسمانی که  41است، اما بنده مراد آیه 

چرا که قرآن کتاب هدایت است و  یابم ماری نفسانی درمیبی
باشد و نه امراض  رسالتش شفاءبخشی امراض نفسانی انسان می

و  گردد، جسمانی او. تا نفس آدمی بیمار نگردد، او شیطان صفت نمی
آیات الهی او را به انواع بیماریهای نفسانی و چگونگی درمان آنها 

 دهد.  اطالع می
سوره ملک باید  1در آیه « رجم شیاطین»از  در مورد منظور

به جهت دور « سنگسار»به معنای « رجم»توجه کنیم که از طرفی؛ 
گیرد، و از طرف دیگر؛  کردن و راندن انسان یا حیوانی صورت می

گیرد و  رجم شیاطین در این آیه بوسیله چراغهایی صورت می
د، بنابراین باش ویژگی چراغ هم پرتوافشانی و روشن کردن محیط می

های شیطانی از  رسد که مراد این آیه؛ دور کردن وسوسه به نظر می
گیرند و از  آحاد مردمی است که از پیامبران و اولیاء اهلل الگو می

 نمایند.  هدایت روشنایی بخش آنها تبعیت می
سوره  31در آیه « الشَّیاطِینِ رُءُوسُ»رسد مراد از  اما به نظر می

و ثمرهایی باشد که آدمی از برای بدست آوردن صافات، آن اهداف 
کند، مانند جاه و مال، چرا که بمانند  آنها قدرتمداری پیشه می

ها  اند. در ضمن رنگ و لعاب میوه های درخت قلمداد گشته میوه
گرداند و نه تنه و شاخ و برگ  آدمی را به تناول آنها وسوسه می

ن روشهای درختان، از این رو آدمی به جهت دوست داشت
سازد، بلکه به جهت منافعی که برای  قدرتمداری آنها را پیشه نمی

یازد، و از این رو اینگونه  گردانند، به آنها دست می او حاصل می
 (1333اند. )بهمن  تعبیر گشته« سرهای شیطان»ثمرات به 

 
 بخش پنجم
 آزادی و نسبت آن با حقوق ذاتی

 
، «نسبت آن با حقوق ذاتیآزادی و »قبل از آغاز بحث در خصوص 

گفتار مقاله اول از این سری مقاالت تصریح شد،  همانطور که در پیش
« منظومه فکری فلسفی»نگارنده است از « برداشت آزاد»این مقاالت 

صدر و نه لزوماً تأیید و تبیین صد در صد آراء و  استاد ابوالحسن بنی
که استقالل  کند آثار ایشان. مؤلف این مقاالت همواره کوشش می

داوری و رأی خود را حفظ نماید و با تأمل و مداقه به تبیین آنچه 
« کیش شخصیت»یابد، بپردازد و دچار  درست و منطبق بر حق درمی

رغم همدلی موسع، وی بر آن است  خود و دیگری نشود. از این رو علی
 نقادانه در این منظومه فکری فلسفی بنگرد و در تعالی آن بکوشد، آنگاه

 فهم خود را تبیین نماید و در معرض نقد و نظر مخاطبانش قرار دهد. 
اما یکی از اصطالحات پرکاربرد در این منظومه فکری فلسفی، 

است که مفهوم آن در اینجا با آنچه در اذهان بشری رایج « آزادی»
است متفاوت بوده و عدم اطالع از تعریف آن از این منظر، مخاطبان را 

اخته و اقبال آنها را در فهم درست مطالب کاهش داده است. به اشتباه اند
، و با وجود «آزادی»رغم این عدم اشتراک در فهم مفهوم  متأسفانه علی

هایی است که در این منظومه  اینکه این مقوله در زمره مهمترین مقوله

فکری فلسفی، موضوعیت و مدخلیت دارد، تاکنون کمتر کوشش شده 
 یقی ارائه گردد. است از آن تعریف دق

صدر )به نقل از  یکی از تعاریفی که نگارنده در آثار استاد بنی
رابطه انسان با »سارتر( یافته است، ناظر است بر تعریف آزادی از منظر 

، بدین مفهوم که آزادی انسان به عنوان موجودی متعین در رابطه «خدا
دیگر؛ گذار انسان یابد، به عبارت  با خدا که وجود نامتعین است، معنا می

تعریف گشته « آزادی»از تعیّن خود به سوی نامتعینی که خداست، 
نهایت تلقی شده و حدناپذیر. استاد  است. از این رو آزادی انسان بی

 گویند:  صدر در ادامه تبیین چنین تعریفی از آزادی می بنی
آزادی مدار باز انسان و خداست که انسان در این مدار باز قائم »

شود و لحظه خلق، لحظه آزادی است... اگر بخواهیم برای  م میمقا
گویند:  آزادی حد قایل شویم، دیگر آزادی نیست مثل کسانی که می

در حالیکه « آزادی در اسالم حد دارد، لهو و لعب جزو آزادی نیست!»
 1«اصال لهو و لعب از جنس آزادی نیست، از جنس زور است...

تعریف از آزادی از منظری صواب است  از نظر نگارنده، هرچند این
نیست. چرا که تعریفی از « آزادی»اما گویای تمامی حقیقت و واقعیت 

تواند تمامی جوانب مفهوم آزادی را پوشش دهد و جامع  می« آزادی»
باشد که عالوه بر تبیین آزادی انسان در رابطه با خدا، آزادی آدمی در 

بیعت را بیان نماید. همچنین چون رابطه با خود، سایر آدمیان، و نیز ط
اصطالحی جدید و مختص این منظومه فکری فلسفی نیست، « آزادی»

تعریف آن باید تبیین کننده درک آحاد بشر از این مقوله باشد، به 
عبارت دیگر؛ آزادی باید همان گونه تعریف شود که آحاد بشر آن را 

 کنند. فهم می
د به نامتعینی که خداست وقتی آزادی، گذار انسان از متعین خو

شود، در ظاهر امر، این تعریف تنها ناظر است بر رابطه انسان  تعریف می
اش را با  هر انسانی رابطه 2با خدا اما چون در اندیشه موازنه عدمی،

خود، با دیگر انسانها و با طبیعت از طریق رابطه با خدا بسامان و برقرار 
تعریف، تعریفی جامع است. اما  توان گفت این سازد، از این رو می می

 نیست.« آزادی»رغم جامعیت، این تعریف بیانگر مراد آحاد بشر از  علی
صدر در تعبیر دیگری؛ آزادی را نبود زور تعریف  استاد بنی

این تعریف نیز هرچند از جامعیت برخوردار است چرا که هم  3اند. کرده
ط او با خود و با سایر گیرد و هم رواب روابط انسان با خدا را در بر می

انسانها و نیز با طبیعت را، اما باز هم گویای مفهوم آزادی نزد آحاد بشر 
 نیست، زیرا: 

است، چرا که زور تنها « رابطه»اوالً؛ در این تعریف جنس آزادی 
در رابطه موضوعیت دارد، و حال آنکه آزادی قبل از برقراری روابط 
هم موضوعیت دارد، به عبارت دیگر؛ آزادی در اذهان بشری از جنس 

 «. رابطه»است و نه صرفاً از جنس « امکان»

                                                 

در « صدر بر تعاریف لیبرالیسم، آنارشیسم، سارتر و ... از آزادی نقدهای بنی»ـ 1
 1332مهر  21 ، تلویزیون سپیده استقالل و آزادیگفتگو با خانم ژاله وفا، 

 «ها روابط قوا، ثنویتها و موازنهتوحید، »ـ رک 2
ابوالحسن  پاسخ به پرسشهای ایرانیان از، «رابطه توانائی نسبی با توانائی مطلق»ـ 3

 1332آذر  11 ، وبسایت انقالب اسالمی در هجرت،صدر بنی

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/10-banisadr/mosahebe/5345-2013-11-13-21-15-28.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/26-ees/sarmaghaleh/5753-2013-12-02-18-19-48.html
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ی دیگر صرفاً حقی از حقوق ثانیاً؛ اگر آزادی نبود زور باشد، آزاد
زور »شود چرا که  می« حق»نیست، بلکه تعریف آزادی، همان تعریف 

و حال آنکه  1«جز نادیده گرفتن حق یا پایمال کردن آن معنایی ندارد
نزد آحاد بشر مشهود « آزادی»نسبت به « حق»اختالف در بار معنایی 

 است. 
ست، با زور محدود و ثالثاً؛ در نظر آحاد بشر؛ هرچند آنکه آزاد ا

تواند زور بکار برد و آزادی دیگران را  شود، اما خود می مجبور نمی
تحدید کند. البته اکثر آحاد بشر آگاه نیستند که هرگاه به دیگری اعمال 

اند و به همان میزان،  زور کنند، در حقیقت ابتدا به فطرت خود زور گفته
. اما از نظر نگارنده این اند آزادی خود را در رشد حقیقی تحدید کرده

نفی مطلق زور، یعنی نه زور گفتن و نه زور پذیرفتن، تعریف 
 «. آزادی»است و نه « آزادگی»

نماید تعریف  حال با این اوصاف، نگارنده بر آن است کوشش 
ارائه دهد که هم از جامعیت برخوردار باشد و هم « آزادی»دقیقی از 

اشد. از نظر او، برای ارائه چنین گویای مفهوم آزادی نزد آحاد بشر ب
 تعریفی از آزادی باید نکات زیرا را در نظر گرفت:

های  توان آن را برای پدیده ای است که تنها می مقوله« آزادی»ـ 1
ذی اراده تعریف نمود، چرا که آزادی مفهوماً یعنی اختیار در انتخاب. 

ب است البته در بنابراین اطالق آزادی تنها به خدا، انسان و حیوان صوا
مراتب. اما از آن جایی که توانایی خدا در حیطه ممکنات، مطلق است، 

ش مطلق است. زیرا همانطور که در ا آزادی او نیز در حیطه توانایی
ام،  توضیح داده« های الهی و انسانی زمان، علم خدا و نسبت اراده»مقاله 

عنا که تا خلق ، بدین م«توانایی»مقدم است بر مفهوم « امکان»مفهوم 
بر خلق « توانایی»توان از  چیزی یا انجام کاری ممکن نباشد، منطقاً نمی

آن چیز یا انجام آن کار سخن گفت، اول باید چیزی یا فعلی ممکن 
الوجود باشد، بعد بگوییم آیا توانایی خلق یا انجام آن وجود دارد یا نه. 

ت. و همانطور که بنابراین خدا، توانای مطلق است اما در حیطه ممکنا
، «آزادی»، توانایی هم مقدم است بر «توانایی»مقدم است بر « امکان»

معناست،  چرا که تا توانایی بر انجام کاری نباشد، آزادی در انجام آن بی
ای  از این رو، چون خدا بر هر چیزی محیط است و هیچ محدود کننده

ت. حال آنکه اس« مطلق»ش، ا ندارد، آزادی او نیز در حیطه توانایی
توان نتیجه گرفت که آزادی او  توانایی انسان، مطلق نیست، بنابراین می

نیز مطلق نیست، بلکه نسبی است و باید به تناسب استعدادها و 
 هایش تعریف شود. توانایی
است، البته نه امکانی که مقدم است « امکان»ـ  آزادی از جنس 2

آن. توضیحاً الزم است گفته بر توانایی، بلکه امکانی که مؤخر است از 
که بوجود آید، به تناسب خود « توانایی»ای از  شود که هر مرتبه

ای از  نماید و این امکان جدید، خود مرتبه جدید ایجاد می« امکان»
 سازد. توانایی جدید را ممکن می

اراده موضوعیت دارد، بنابراین  های ذی ـ چون آزادی برای پدیده3
نیز متأخر « اراده»ه متأخر است از توانایی، از آزادی عالوه بر اینک

امکان بکارگیری ارادی استعدادها و »است، بنابراین تا اینجا آزادی 
                                                 

 «قدرت، ویژگیهای حق ویژگیهای»ـ 1

 است.« ها توانایی
یعنی اختیار در انتخاب و فارغ از قید و « آزادی»ـ مفهوم 4

محدوده و سمت و سو بودن. از این رو، الزاماً آزادی نتیجه خوب ندارد، 
 ه اراده صاحب آزادی ممکن است به بدی نیز منجر گردد.بلکه بنا ب

تواند  شود بلکه می ـ نتیجه آزادی تنها شامل حال صاحب آن نمی1
 ها را هم تحت الشعاع قرار دهد. سایر پدیده

آزادی را اینگونه تعریف توان  حال با در نظر گرفتن این نکات، می
و تواناییها است،  ، امکان بکارگیری ارادی استعدادها«آزادی»نمود: 

جهت به منصه ظهور رساندن تصمیمات، در راستای رشد یا تخریب 
 خود و دیگری. 

شویم و  اما با این تعریف از آزادی با چالش بسیار مهمی مواجه می
نماید چرا  را ارضاء نمی 2آن اینکه این تعریف از آزادی، ویژگیهای حق

 که:
پدیده است، اما ـ حق هستی بخش است و نیز ذاتی حیات هر 

ها  صاحب آزادی ممکن است منجر به تخریب خود و نیز دیگر پدیده
 گردد.

ـ حق خالی از زور است و فقط زایش حق دارد، اما آزادی آدمی 
 ممکن است منجر به زورگویی و ناحق شود.

ـ حق همه مکانی و همه زمانی است، اما محدوده آزادی با تغییر 
 ابد.ی مکان و گذر زمان نوسان می

شود و  کند، و نیز محدود نمی شود و تخریب نمی ـ حق تخریب نمی
کند، اما آزادی آدمی ممکن است هم منجر به تخریب و  محدود نمی

 ها. تحدید خود او گردد و هم تخریب و تحدید دیگر پدیده
ـ حق در خود تناقض و با حق دیگری تضاد ندارد، اما آزادی یکی 

بی از آزادی خود او شود یا با آزادی ممکن است منجر به نقض مرات
 دیگری در تضاد قرار گیرد.

ـ هر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست، اما آزادی 
 تواند سایر حقوق او را نیز پایمال کند. آدمی می

شود، تعریف اخیر از آزادی،  بنابراین همانطور که مالحظه می
ممکن است « آزادی» کند و بنا بر آن ویژگیهای حق را ارضاء نمی

مصداقی از ناحق باشد! اما از سوی دیگر؛  چون خدا انسان را طوری 
  آفریده است که آزادی عمل داشته باشد، پس آزادی او منطبق بر اراده

حال این تناقض و تعارض چگونه بالمحل  3الهی است، پس حق است!
طوری  شود؟! در مقام پاسخ باید گفت؛ درست است که خدا انسان را می

آفریده که آزادی عمل داشته باشد، و آزادی عمل او حقی است از 
حقوق ذاتی او، اما آزادی آدمی امری نسبی است و نه مطلق، بنابراین 

ای که ویژگیهای حق را  آزادی آدمی مقید است و مشروط، بگونه
ویژگیهای حق « آزادی»ارضاء نماید. اما در چه صورت و با چه قیدی 

کند؟ پاسخ این است که آزادی آدمی زمانی حق است که  را ارضاء می
شود  او بکار گرفته شود، و گرنه مصداق زور می 4در حیطه حقوق ذاتی

و برقراری روابط قوا، و با محدود نمودن و تخریب کردن حقوق 
                                                 

  رک همان.« ویژگیهای حق»ـ برای 2
  رک همان.« تعریف حق»ـ برای 3
 رک همان.« تعریف حقوق ذاتی»ـ برای 4

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/26-ees/sarmaghaleh/5753-2013-12-02-18-19-48.html
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نماید. پس آزادی آدمی  دیگران، حقوق خود را نیز محدود و تخریب می
تحقق حقوق ذاتی او باشد، در غیر این حق است تا جایی که در راستای 

ها تحدید  صورت به طور طبیعی توسط دیگر آدمیان و نیز دیگر پدیده
توان گفت که محدوده حقانیت آزادی آدمی  شود. به عبارت دیگر می می

حقوق ذاتی اوست و هیچ کس را شایسته نیست که آزادی دیگری را 
 در محدوده حقوق ذاتیش محدود نماید. 

ین، آزادی در بیان حقیقت حق است، آزادی در راستای تحقق بنابرا
حقیقت حق است، آزادی در جهت رشد حق است، آزادی در تعیین 
عاقبت خود حق است، اما آزادی در دروغپردازی حق نیست، آزادی در 
تضییع حقوق خود و دیگری و به طور کلی در جهت تخریب، حق 

یست و هنگامی که آحاد نیست، آزادی در راستای قدرتمداری حق ن
بشر و نیز جوامع بشری، بکوشند عامل به حقوق ذاتی خود باشند، این 
آزادیهای ناحق به طور طبیعی و بر اساس سنن حاکم بر هستی تحدید 

 شوند. می
در پایان بر نگارنده است که اذعان نماید از نظر او، این تعریف از 

فکری فلسفی استاد  آزادی و تعیین محدوده حقانیت آن، به منظومه
نیز موضوع بحث « آزادی»بخشد. امید که  صدر انسجام بیشتری می بنی

)فروردین آزاد گردد تا هرچه بیشتر به جوانب و دقایق آن پرداخته شود. 
1334) 

 

 بخش ششم
 آزادی و نسبت آن با تعقل

 

، با در نظر «آزادی و نسبت آن با حقوق ذاتی»نگارنده در مقاله 
نزد آحاد بشر، و با رویکرد انتقادی نسبت به « آزادی»گرفتن مفهوم 

آزادی را  1اند، دانسته« نبود زور»صدر که آن را  تعریف استاد بنی
آزادی، امکان بکارگیری ارادی استعدادها »اینگونه تعریف کرده است: 

و تواناییها است، جهت به منصه ظهور رساندن تصمیمات، در راستای 
این تعریف، ناظر بر آزادی آدمی در «. گریرشد یا تخریب خود و دی

است که توسط عوامل محیطی ممکن است تحدید شود. اما از « عمل»
آنجایی که انسان موجودی ذی اراده است، آزادی او توسط تصمیمات 

تواند تحت الشعاع قرار گیرد. حال از آنجایی که  نادرست خود او نیز می
شود، این مقال بر  ی ناشی مینادرستی تصمیمات از نادرستی تعقل آدم

آن است که نسبت آزادی آدمی را با تعقل وی بررسی نماید. برای این 
صدر را مورد بررسی قرار  استاد بنی« عقل آزاد»منظور، نگارنده کتاب 

، مفاهیم و مطالب مطروحه در آن را «برداشت آزاد»داده و به روش 
شود که با توجه  می گیرد. پیش از ورود به بحث، خاطر نشان بکار می

به اینکه بسیاری از تعابیر و اصطالحات بکار رفته در این مقاله در 
اند، مطالعه آنها به عنوان  توضیح داده شده مقاالت پیشین از این سلسله

 نمایاند.  نیاز ضروری می پیش

                                                 

صدر از آزادی مبنی  شود که تعریف استاد بنی این مقاله نشان داده می هـ در ادام 1
تر از تعریف ارائه شده توسط  و جامع تر ، از وجهی تعریفی دقیق«نبود زور»بر 

باشد و  باشد، هر چند که این تعریف نزد آحاد بشر چندان مفهوم نمی نگارنده می
 کاربرد ندارد.

استفاده « تعقل»، از «عقل»دهد به جای واژه  اما نگارنده ترجیح می
رسد انسان دارای استعدادی بنام عقل نباشد،  نظر مینماید، چرا که به 

و ... « علم آموزی»، «اندیشیدن»بلکه فرآیندی را توسط استعدادهای 
توان اسم آن  نماید، که می به منظور اخذ تصمیمات مقتضی طی می

باری که  43گذاشت. شاهد این مدعا این است که از « تعقل»فرآیند را 
استفاده گردیده است، هیچ « ع ق ل»شه در قرآن حکیم از مشتقات ری

یک در مفهوم اسمی و صفتی نبوده و همیشه مشتقات این ریشه به 
شیوه صورت فعلی در آیات الهی بکار رفته است و مفهوم آن ناظر بر 

صدر نیز در کتاب  استاد بنی 2باشد. می اصالح عمل درکاربرد شناخت 
 هه آن را مجموعرا یک استعداد ندانسته بلک« عقل»عقل آزاد، 

انس و »، «علم آموزی»، «اندیشیدن یا خلق» هاستعدادهای ششگان
 اند. دانسته 4«اقتصادی»و  3«هنری»، «رهبری»، «عشق

توان  ضروری است: می« تعقل»از این رو؛ در ابتدا ارائه تعریفی از 
 همجموع ه، فرآیندی است که با کوشش آدمی )به مثاب«تعقل»گفت؛ 

باید در  هایی که او می استعدادها( در جهت شناخت و علم یافتن به پدیده
گردد، سپس با توجه به شناخت حاصل  مورد آنها تصمیم بگیرد آغاز می

شده، آدمی وضعیت مطلوب خود را در آینده به عنوان هدف متصور 
کوشد روش و ابزار مناسب را  شود، و جهت حصول آن هدف می می

دیهی است که هر چه این فرآیند با دقت و صحت شناسایی کند. ب
تری را اتخاذ نماید  تواند تصمیمات درست بیشتری انجام گردد، آدمی می

آن را گسترش دهد.  هو نه تنها آزادی خود را تحدید نکند بلکه محدود
بنابراین عواملی که دقت و صحت این فرآیند را تحت الشعاع قرار 

 م:باید بررسی نمایی دهند می می
شود یکی از ارکان مهم تعقل آدمی  همانطور که مالحظه می

شود؟ شناخت  است، اما شناخت کامل چگونه حاصل می« شناخت»
شود که علم او بتواند بر آن  آدمی نسبت به یک پدیده موقعی کامل می

  شود مگر اینکه نظرگاه او همه پدیده محیط شود و این مهم میسر نمی
را ببیند. اما این همه   جوانب آن پدیده ههمسو نگر باشد تا بتواند 

ای را منفک از دیگر  شود که آدمی هر پدیده سونگری زمانی ممکن می
ای در هستی  و کل هستی نپندارد، و این را بداند که هیچ پدیده ها پدیده

ها نیست بلکه با آنها  به صورت مجزا و بدون رابطه با دیگر پدیده

                                                 

استاد عبدالعلی بازرگان. « خدا بنیاد یاد و عقلخود بن عقل»ـ برگرفته از مقاله  2
در ذهنیت مسلمانان صدر اسالم، و به طور کلی اعراب معاصر نزول قرآن، مفهوم »

بودند،   ، بر حسب آنچه از فرهنگ زمانه و آیات قرآنی دریافت کرده«عقل»کلمه 
تالشهای فکری و تجربیات عملی بود  هنتیج «حفظ و نگهداری»نوعی فرا گرفتن و 

 «که باید در زندگی به کار گرفته شود.
تر  امکان وسیع همحدود به رو امکان پیش هگشاینده محدود« استعداد هنری»ـ  3

بلکه در ماوراى  ،نکند موجود قناعت حلهاى راه به خواهد آدمی مى است. یعنی از
 آدمی یادآور به استعداد هنری .بجوید دیگری را کردنى ، راه حلهاى تجربهآنها
ین راه داند، ناچار نیست که زور را جانش شود که هرگاه راه حل مشکلی را نمی مى

بگوید که بکار بردن زور راه حل نیست، بلکه  خود به باید کند، بلکه مىحل نایافته 
امکان  هام، و باید با وسعت بخشیدن به محدود بیانگر این است که راه حل را نیافته

 رو، در پی یافتن آن باشم. پیش
فعالیت  کننده تنظیمزمانها و مکانها و  هبرآورد کنند« استعداد اقتصادی»ـ  4

 باشد. می استعدادها دیگر هماهنگ
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ای خود نیز  اً این را نیز بداند که هر پدیدهدهد. مضاف تشکیل مجموعه می
ای است از اجزاء. از این رو معرفت به جزئی از اجزاء آن بدون  مجموعه

 1گرداند. توجه به رابطه آن جزء با اجزاء دیگر، او را دچار خطا می
با یکدیگر  ها که پدیده بگذارد را براین شناختش بناى آدمی بنابراین اگر

کرانی هستی است،  و وسعت این مجموعه به بی سازند یک مجموعه مى
تا بتواند به  2موازنه عدمی( =باید از نظرگاه الهی به آنها بنگرد )

هایش محیط گردد، و  ِ روی خود و تمامی رابطه موضوع شناخت پیش
 تر، تر، تعقل او اثربخش هر چه به این مهم تواناتر شود، معرفتش علمی

گردد، چرا که  تر و در نتیجه آزادی وی نیز فراختر می تصمیماتش درست
کند، بلکه با ابتکار  تر نمی نه تنها با تصمیمات نادرست، خود را محدود
 دارد.  عمل خود، تحدیدهای محیطی را از میان برمی

از این نکته نیز نباید غافل شد که شناخت درست آدمی از 
ها بسیار مهم است،  در شناخت او از پدیدهاستعدادها و تواناییهایش، 

زیرا زمانی که آدمی از استعدادها و تواناییهای خویش شناخت درستی 
تواند ابزارهای شناخت خود را به  نداشته باشد یا از آنها غافل شود، نمی

گرداند با  ها حاصل می درستی بکار گیرد، بنابراین شناختی که از پدیده
  خواهد داشت.واقعیت آنها همخوانی ن

یابد. آدمی باید  موضوعیت می« هدف»، تعیین «شناخت»اما پس از 
او یا در جهت رشد است یا تباهی، و نیز  گذاری بداند به طور کلی هدف

ها  باید بداند که رشد او در گرو رشد دیگر پدیده 3بنابر ویژگیهای حق
حق »ه باشد، چرا ک ها می و تباهی او نیز در گرو تباهی دیگر پدیده

شود که دیگر حقوق ذاتی او نیز محقق  همواره موقعی محقق می« رشد
شوند که حقوق ذاتی دیگر  شوند و حقوق ذاتی او موقعی محقق می

ها نیز محقق شوند، زیرا حقوق به صورت منفک و مجزا از  پدیده
دهند و به میزانی  یکدیگر نیستند بلکه با یکدیگر مجموعه تشکیل می

 4شوند. نشود، دیگر حقوق نیز متناسب آن محقق نمیکه یک حق محقق 

باشد، « قدرت»با این توضیح، هرگاه هدف آدمی کسب یکی از اشکال 
به جهت اینکه قدرت نتیجه برقراری روابط قوا و بکار بردن زور 

باشد، و زور موقعی موضوعیت دارد که تضادی در میان باشد، و  می
تعارض و تزاحم و تضاد قرار حال آنکه حقوق هیچگاه با یکدیگر در 

گیرند، بنا براین وقتی کسب قدرت هدف باشد، در حقیقت هدف  نمی
باشد و در نتیجه چون با پایمال نمودن  پایمال نمودن حقوق دیگری می

گردد، سرانجام او جز  حقوق دیگری حقوق خود آدمی نیز پایمال می
گردد، به  تباهی نیست. مضاف بر این، هرگاه هدفِ کسب قدرت، حاصل

پذیر بیشتر گردد، بنا به ویژگیهای  گر بر سلطه سلطه همیزانی که سلط
 شود.  تر می گر نیز محدود آزادی سلطه 1قدرت،

اما اگر هدف، نه کسب قدرت، که آزادی بیشتر و در نتیجه رشد 
، یعنی «شود هدف در روش بیان می»بیشتر باشد، آدمی باید بداند که 

                                                 

های بین  ها و رابطه ـ هرگاه آدمی همه سو نگر نباشد، و تمامی عناصر مجموعه 1
 بیند. بیند، مبهم می ا هم که میها ر آنها را نبیند، آن دسته از عناصر و رابطه

  « ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه»ـ رک  2

 « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»ـ رک 3
 ـ همان4
 ـ همان1

وشی، هدف متناسب با خود را جایگزین هدف بکارگیری هر وسیله و ر
کند، از این رو؛ هرگاه هدف؛ آزادی و در  ذهنی بکارگیرنده آن می

نتیجه؛ رشد باشد، وسیله و روش نیز باید عاری از زور و روابط قوا 
باشند، یعنی توحیدی باشند، به عبارت دیگر؛ هرگاه هدف آدمی، احقاق 

باشد. با « حق»باید  نیز میحق رشد باشد، وسیله و روش حصول آن 
توان هدف حق را محقق نمود. بنابراین هرگاه  وسیله و روش ناحق نمی

هدف؛ آزادی و رشد بیشتر باشد، اما وسیله و روش اتخاذ شده متضمن 
برقراری روابط قوا باشد، در واقع، نتیجه کسب یکی از اشکال قدرت 

تر شدن آزادی  خواهد بود، که باز هم پیامد آن جز تباهی و محدود
 نخواهد بود.

توان گفت؛ نسبت آزادی با تعقل  با توجه به جمیع موارد مذکور، می
آدمی، در وحله اول؛ نسبت آزادی است با روشهای شناختی که بکار 

؛ نسبت آزادی است با روشهای بعد  شوند، و در وحله گرفته می
در ، و در وحله آخر نسبت آزادی است با روشهایی که گذاری هدف

شوند. بنابراین از آنجایی که روشها  جهت حصول اهداف بکار گرفته می
هستند یا حقمدار، اگر هدف آدمی، حفظ و گسترش  3یا قدرتمدار

باشد، باید روشهای حقمدار را پیشه کند و از روشهای « آزادی»
قدرتمدار پرهیز نماید. از این رو بر نگارنده است که اذعان نماید؛ از 

شود که او هم  زادی آدمی موقعی به طور کامل محقق میآنجایی که آ
از قید و بندهای محیطی برهد و هم از قید و بندهای ذهنی که روشهای 

کنند، در این صورت تعریف استاد  قدرتمداری را به او توصیه می
اند، از وجهی تعریفی  دانسته« نبود زور»صدر از آزادی که آن را  بنی

عریف نگارنده خواهد بود، هر چند که این تعریف تر از ت و جامع تر دقیق
باشد و کاربرد ندارد. امید که این  نزد آحاد بشر چندان مفهوم نمی

تعریف از آزادی روز به روز در اذهان بشری نفوذ و رسوخ نماید، تا 
آدمی آزاد از هر قید و بندی، چه بیرونی و چه درونی، در فراخنای 

 رشد، رشد یابد.
پرداخت و قصد او « نسبت آزادی با تعقل»ین مقال به نگارنده در ا

بعدی، از آنجایی که روشها یا حقمدار هستند یا  هاین است که در مقال
« تعقل قدرتمدار»با « تعقل حقمدار»قدرتمدار، به توضیح تفاوتهای 

 (1334بپردازد. )مرداد 
 

 بخش هفتم
 تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار

 
، نگارنده ضمن توضیح اینکه «آن با تعقلآزادی و نسبت »در مقاله 

نماید، تبیین نموده است  استفاده می« تعقل»از « عقل»چرا به جای واژه 
که از عوامل تحدید آزادی آدمی، اتخاذ تصمیمات نادرست از جانب 

باشد. حال  تعقل وی در آزادیش مؤثر می هخود اوست و از این رو نحو
استاد « عقل آزاد»اد از مطالب کتاب این مقال بر آن است با برداشتی آز

صدر، به بررسی تفاوتهای تعقل قدرتمدار با تعقل حقمدار بپردازد.  بنی
شود که با توجه به اینکه بسیاری  پیش از ورود به بحث، خاطر نشان می
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از تعابیر و اصطالحات بکار رفته در این مقاله در مقاالت پیشین از این 
نیاز ضروری به  مطالعه آنها به عنوان پیشاند،  سلسله توضیح داده شده

 رسد. نظر می
اما شرط الزم تعقل حقمدار، غافل نشدن آدمی از استعداد 

باشد، چرا که آدمی  گیری می و استقالل در تصمیم« رهبریش خود»
موجودی ذی اراده است و رشد او، در حقیقت رشدی است که بر لوح 

آدمی نیز  هگردد. اراد ل مینفس او و برآمده از اعمال ارادی وی حاص
است که طبیعتاً وجه ذهنی آن مقدم « عملی»و « ذهنی»واجد دو وجه 

باشد، زیرا تا وجه ذهنی اراده بر انجام  یک عمل  بر وجه عملیش می
یابد. بدیهی است که وجه  اراده نکند، وجه عملی آن موضوعیت نمی

فعالیتهای او را آدمی است که « استعداد رهبری»ذهنی اراده، در واقع، 
تواند واجد دو حالت باشد: اول اینکه  نماید. این استعداد می رهبری می

اساس شناخت خود  متکی بر سایر استعدادهای خود آدمی باشد، یعنی بر
گذاری و اتخاذ روش نماید،  آدمی از خویش و محیطش، اقدام به هدف

ره از جانب گیری نکند، بلکه مجری احکام صاد و دوم اینکه خود تصمیم
اش صرفنظر نماید، چرا که رشد  دیگران شود و از رشد وجه ذهنی اراده

ای در گرو بکارگرفتن استعداد مربوطه آن در راستای  در هر زمینه
باشد. در حالت اول، استعداد رهبری در واقع  فلسفه وجودیش می

  رهبری»شود و در حالت دوم، استعداد  می« خود رهبری»استعداد 
 «.پذیری

در حالت رهبری پذیری، عالوه بر اینکه آدمی از رشد وجه ذهنی 
ماند،  کند، و به تبع آن؛ از رشد همه جانبه باز می اش صرفنظر می اراده

ر استعداد اندیشیدن، علم از آنجایی که دیگر استعدادهای خود را نیز )نظی
گیرد، آن استعدادها هم از  ...( در شناخت یافتن بکار نمیآموزی و

گیری حداقلی هم که  مانند. از این رو در تصمیم انایی و رشد باز میتو
تواند به  انتخاب این است که از تصمیم چه کسی تبعیت شود، آدمی نمی

گیری صحیح، شناخت  هر تصمیم هدرستی تصمیم بگیرد، چرا که الزم
باشد. حال وقتی که آدمی نتواند تشخیص  کافی از موضوع تصمیم می

است که از تصمیم ارائه شده توسط   منبع تصمیم شایستهبدهد که کدام 
آن تبعیت کند، و ناچار باشد یکی را انتخاب کند، این انتخاب طبیعتاً بر 
اساس کمی و بیشی قدرت منابع تصمیم نسبت به آدمی صورت 

پذیرد، به عبارت دیگر هر منبع تصمیمی که نسبت به آدمی اعمال  می
شود. در این صورت، در وقع  و مقدم میقدرت بیشتری نماید، تصمیم ا

گیرد و نه حق  می  است که برای آدمی تصمیم 1این قدرت و قدرتمداری
و حقمداری. با تمام این اوصاف باید گفت؛ شرط الزم تعقل حقمدار و 

« رهبریش خود»در نتیجه رشد حداکثری، غافل نشدن آدمی از استعداد 
 باشد. گیری می و استقالل در تصمیم

خواهد از استعداد  در بسیاری از مواقع با اینکه آدمی نمی اما
گیری مستقل  غافل شود و مصر است که در تصمیم« رهبریش خود»

موازنه »باشد، به جهت اینکه اصل راهنمای تعقل خود را به جای 

                                                 

را اجتناب « زور»زیستن و « روابط قوا»و « قدرت»قدرتمداری یعنی بر مدار  ـ1
 فاقد اکثریت بزرگ و دارند ، اقلیتى استعداد رهبرىبر مدار قدرت ناپذیر دانستن.

 آنند.

قرار داده است، جبراً اسیر روابط قوا و « وجودی هموازن» 2،«عدمی
گیهای قدرت، استقالل خود را در قدرتمداری شده، و بنا بر ویژ

دهد. در این حالت، رهبری فعالیتهای انسان در  گیری از دست می تصمیم
شود که او در آنها شرکت جسته است.  واقع به روابط قوایی منتقل می

طبیعى  فعالیتهاى قدرت، به« رهبری خود»از استعداد  انتقال رهبرى با
 باز مدار قدرت، یافتن رهبرى با سپارند و ویرانگر می به فعالیتهای جای

این مدار  در. شود مى مادى بدل بسته مادى ـ مدار به مادى ـ معنوى
 مدار این درهاى مادى برآورد.  نیازهاى غیرمادى را نیز باید با فرآورده

 نتیجه در کند، مى معین قدرت هدف و روش را راهنما و اصل بسته،
 فعالیتهایى به کند، مى ایجابشانآدمى  رشد استعدادهاى که فعالیتهایى

 که دانشمندى مثال، براى. انسانند بردگى بیانگر که سپارند مى جاى
 سرمایه بکار انداختن و آن را مایه تحصیل سرمایه و کند مى اختراعى

 در آن خدمت به دانشمند و شود مى بزرگ سرمایه که بتدریج کند، مى
 ـ سرمایه بسته مدار بود، علم علم ـ باز مدار که تعقل او، مدار آید، مى

 فعالیتهایى به جاى او علمى استعدادهای فعالیت. شود مى سرمایه
تعقل به  رهبرى مثال، این در کند. ایجابشان مى سرمایه سپرند که مى

فعالیتهاى  و شود مى بسته فعالیتهایش مدار یابد، مى انتقال سرمایه
 استعدادهای علمى. سپارند مى قدرت فرموده فعالیتهاى به جاى حقمدار

 تر عمومى .شود بدل ساالر سرمایه یک به دانشمند یک تا شوند مى تباه
 تعقل: است شهوترانى هوس و عشق در شدن مثال، از خود بیگانه این از

 بر اساس کند، مى فعالیت انس و عشق، استعداد بنابر وقتى حقمدار،
باز  مدار در جنسى یازن جوید، مى را معشوق توحید با عدمى، موازنه
که  همین اما است، کامل التذاذ و شود مى ارضاء عشق ـ جنسى غریزه

 قصد به جنسى نیاز ارضاى در عشق، شود، مى مدار و قدرت محور
 .شود و مخرب مى ناقص التذاذ و ناچیز قدرت، احساس

توضیح بیشتر اینکه؛ آدمی برای اینکه بتواند استعداد 
بکار گیرد، باید تمامی بتهای ذهنی خویش را خویش را « رهبری خود»

برای این مهم، باید با . شود گیری، مستقل  بشکند تا در مقام تصمیم
هستی توحید بجوید و روابط قوا را از هر نوعی و جنسی که باشند و 
در رابطه با هر کسی و هر چیزی که باشند، منحل گرداند و مجالی برای 

بدین معنا که هیچ کس و هیچ چیزی را  بروز هیچ نوع ثنویتی نگذارد،
محور زیست خود نگرداند، بلکه رشد و تعالی خویش را از طریق 

ظهور برساند. هرگاه آدمی از  هاحقاق حقوق ذاتی خود و دیگران به منص
 هها رابط خویش غافل شود و با دیگر پدیده« رهبری خود»استعداد 

رهبری خویش  3اید،ثنویتی، اعم از تک محوری و دومحوری ایجاد نم
را به بیرون خود منتقل کرده است و به میزانی که چنین باشد از رشد 

  4جوید. ماند و حتی در تخریب، شرکت می باز می
                                                 

گوید  دهد، نه زور می آدمی که اصل راهنمای خویش را موازنه عدمی قرار می ـ2
شود، و از سنخیت هدف،  شنود، از آزادی و استقالل خود غافل نمی و نه زور می

 شود. روش و وسیله نیز غافل نمی

  «ها ثنویتها و موازنهتوحید، روابط قوا، »ـ رک 3

به امید هم آورد خدا شدن آدمی، دقیقاً غفلت از استعداد « میوه ممنوعه»ـ خوردن 4
است و در نتیجه از دست دادن خودجوشی استعدادها و حقمداری « خود رهبری»

 را خویشتن تا نشوند، استعدادها هستند، غافل مجموعه که خود از یان تاآدمتعقل. 
 روند. نمی «ممنوعه میوه» بطرف نگردانند، چیز همه را «نوعهمم میوه» و ناچیز
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انسان محوری، ماده محوری، نژاد محوری، ایدئولوژى محورى، 
دین محورى و حتی خدا محوری از مصادیق غفلت آدمی از استعداد 

 باشند. به عنوان مثال؛ فراوان از آزادی میخود رهبری و در نتیجه 
 او از و خدا سپردم به را خود»: گوییم مى خویشتن با خود یا و شنویم مى

« .است و یا آنچه به صالح است، بر زبانم جارى کندحق  آنچه خواستم
از  آدمی عقلترا یافته است و بظاهر  آدمیها، خدا رهبرى  در این جمله
 و دارد وجود محورى بینیم مى بنگریم، نیک اگر اما است، غیر خدا آزاد

 محور دومى به مصلحت را یا حق سنجیدن که آنست با رابطه در
ایم. این محور اغلب خود ما، یا  ساخته خدا از که کنیم مى واگذار

برای  1.قدرت است اشکال از دیگرى محبوب، یا مطلوب و یا شکل
اینکه آدمی دچار ثنویت و در نتیجه دچار قدرتمداری نگردد باید اصل 

قرار دهد، یعنی اراده خود را تابع « موازنه عدمی»راهنمای خویش را 
هیچ اراده دیگری قرار ندهد و در روابطی که با خود، خدا، طبیعت و 

سازد، هیچ رابطه قوایی را دخیل نگرداند و  دیگر آدمیان برقرار می
بکوشد با هستی توحید بجوید، و این توحید جستن مقدور نیست مگر 

خدا( برقرار سازد تا  =اینکه آدمی تمام روابطش را از طریق حق مطلق )
هر در راستای فلسفه وجودیشان سیر کنند. چرا که  ها  همه پدیده

 اى که از راه حق مطلق برقرار نشود، به جبر، در معرض فساد رابطه
 قائل شدن به  آید. حق مطلق، پای زور به میان می دوناست چرا که ب

 بدانچه را کس هر و آورد مى در انزوا به را انسانبودن حقیقت،  کثرمت
 مسیر در آدمى بخواهد، اگر. کند مى دلشاد پندارد، مى حق یا و علم

آنچه بدان علم ندارد، نایستد و از غیر علم  در و نکند توقف رشد،
، نیاز به حق مطلق حقمدار باشد تعقلش پیروى نکند، اگر او بخواهد

 را حق که خطى عدل یا هم براى تشخیص جهت و هم براى میزان ،دارد
  . کند مى جدا ناحق از

حال، پس از تشریح اینکه چرا شرط الزم برای تعقل حقمدار، غافل 
شود  باشد و نیز اینکه چگونه می می« خود رهبری»داد نشدن از استع

شود در موارد زیر، سایر وجوه تمایز  دچار این غفلت نشد، کوشش می
تعقل قدرتمدار با تعقل حقمدار، و تأثیر هر یک بر زیست و عاقبت 

 آدمی، تبیین گردد: 
ها در گرو برقراری  ـ از آنجایی که رشد آدمی و نیز سایر پدیده1

توحیدی است و هرگاه روابط توحیدی با روابط قوا جایگزین روابط 
سپارد، بنابراین هرگاه ارکان فرآیند  شوند، رشد نیز جای به تخریب می

تعقل از طریق برقراری روابط قوا صورت پذیرند، به طور قطع به جای 
 را از دهند. آدمی آزادى خود رشد، آدمی را به سوی تباهی سوق می

پندارد تجاوز به حقوق دیگرى، تجاوز به  که مى وقتى دهد مى دست
 و آدمیان دیگر حقوق آدمى و ، چرا که حقوقحقوق خویش نیست

هستند که دمادم  مجموعه به هم پیوسته یک ،ها  همه پدیده حقوق

                                                 

 بت از) تراشى خدا: است پیدا کرده  شکل عمومى تاریخ دو در محوری، خدا ـ1
 .قدرت در خدا از نمایندگى و خدا تجسم نظریه و( شخصیت تاکیش سازى

ثنویت تک محوری است  نیز از مصادیق خدا محوری و ترجمان «وحدت وجود»
فعال و خود را  مطلقاً داند و او را محور مى «احد» از را دهد مى روى چه هر کهچرا 

 پندارد. می پذیر فعل محور مطلقاً

که احکام  حقمدار است تعقل وقتی نمایند، بنابراین همدیگر را ایجاب می
 نکند. تباه را حقى هیچ صادره آن

کند و تعقل قدرتمدار بر  تعقل حقمدار بر اساس توحید عمل میـ 2
خواهد بین اجزاء هر پدیده و نیز بین  اساس تضاد. یعنی تعقل حقمدار می

ها روابط را توحیدی گرداند، اما تعقل قدرتمدار، عامل رشد را  پدیده
پندارد. از این رو؛ تعقل حقمدار سازنده و  ضدیت یکی با دیگری می

ساز است، چرا  گر و تباهی است، اما تعقل قدرتمدار، تخریب رشد دهنده
پندارد، و بنابراین برای قدرت اصالت قائل  که عامل رشد را تضاد می

دهد، و قدرت هم  شود، و در حقیقت عنان کار را به دست قدرت می می
 فقط توانایی تخریب دارد نه سازندگی.

صورت خودجوش ـ آدمی باید توجه کند که استعدادهای او به 3
یابند، به عنوان مثال؛ استعداد اندیشیدن  همواره فعال هستند و رشد می

گیری و داوری در  تصمیم های که آدمی دربار در مواجهه با هر پدیده
اندیشد، استعداد علم  کند، به طور خودکار می مورد آن احساس نیاز می

ین استعدادها آموزد، و ا شود آن را می آموزی با هر علمی که مواجه می
گردند. از این رو،  کنند، بارورتر و توانمندتر می هر بار که فعالیت می

هرگاه استعدادی تحت رابطه قوایی سانسور شود و مجال فعالیت نیابد، 
شود. مضاف براین؛ چون آدمی  آزادی آدمی به تناسب آن محدودتر می

هر  شود، به تناسب استعدادهایی که دارد، دارای حقوق ذاتی می
شود و  استعدادی که سرکوب شود، به تناسب آن حقوق آدمی پایمال می

گردد. بنابراین تعقل وقتی حقمدار است  در نتیجه آزادی او محدودتر می
که مانع خودجوشی استعدادها نشود و بین آنها تبعیض روا ندارد، بلکه 
آنها را به صورت توحیدی بکار برد تا رشد همه جانبه حاصل گردد. 

شود و از  ل آنکه در تعقل قدرتمدار، بین استعدادها تبعیض برقرار میحا
کسانى که قائل به تبعیض شود. در ضمن  یکی به بهانه دیگری غفلت می

از خویش با استعدادى میان  ابتدا، در واقعهستند میان خود و دیگری 
اند. آنها غافلند از اینکه وقتی  تبعیض روا داشتهاستعدادها  دیگر
دهند، آن را به تباهی خواهند کشید چرا که  ادی را مجال افراط میاستعد

در حقیقت، رشد هر استعدادی در گرو رشد دیگر استعداد و متناسب آنها 
 باشد. می

خواهد همواره آزادی خود را حفظ و حتی  ـ آدمی اگر می4
گسترش دهد، باید زمان و مکان فعالیت خویش را در زمان حال و 

کند که با گذر  ای فعالیت  ود محدود نکند، بلکه بگونهفردیت خ همحدود
زمان و تغییر مکان و وضعیت دچار روابط قوا نگردد تا همواره آزاد 

ای فعالیت نکند که محیط  بماند و رشد کند. به عنوان مثال به گونه
بیند و تحت  زیست تخریب گردد، چرا که در آینده، خود تبعاتش را می

شود.  همان تخریب از آزادی خویش محروم میتأثیر آن و به نسبت 
بنابراین تعقلی حقمدار است که احکام صادره آن متضمن احقاق حقوق 

 در همه زمانها و همه مکانها باشد.
 گیرد واجد ـ تعقلی حقمدار است که روشهایی را که بکار می1

چرا که یکی  کنند، را تجربه آنها بتوانند همگان حق باشند و ویژگیهای
ویژگیهای حق، همه زمانی و همه مکانی بودن آن است، از این رو از 

 کردن تجربه هر آنچه در زمره حقوق ذاتی باشند، روش تحقق آنها قابل
توان حقانیت آن  باشد و بدینوسیله می همگان می سوى از بردن بکار و
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 روشها را آزمود و در صورت نیاز اصالح نمود. 
اشد، حقوق را از هم منفک ـ تعقل آدمی هرگاه قدرتمدار ب3

شود، و تحقق برترین حق  پنداشته، برای آنها تقدم و تأخر زمانی قائل می
دهد و برای وصول به آن، مجوز قربانی  را درآینده نامعلوم قرار می

کند. اما تعقل  همواره صادر می 1شدن حقهای دیگر را )بنام مصلحت(
بین آنها تقدم و تأخر داند و  وار می حقمدار، تحقق حقوق را مجموعه

داند هر حقی را که در زمان حال  شود، چرا که می زمانی قائل نمی
قربانی نماید، به تناسب محقق نشدن همان حق، از هدف غایی که تحقق 

ماند، زیرا حق  حق حیات و رشد حداکثری نفس انسانی است باز می
حیات و رشد در برگیرنده تمامی حقوق ذاتی آدمی است و تحقق 
حداکثری آن در گرو تحقق حداکثری تمامی حقوق ذاتی در همه زمانها 

 تعقل قدرتمدار و تعقل حقمدار، تفاوتهاى ازباشد. به عبارت دیگر؛  می
مکان تحقق هدف غایی یا  اینست که تعقل قدرتمدار، زمان و یکى 

 و امروز» که دهد مى قرار مکان اعمالى و زمان از بیرون برترین حق را
 گفتار و پندار و تعقل حقمدار، حال آنکه گیرند، مى انجام «اینجادر 

 داند.  تحقق هدف غایی میترجمان  را کردار امروز
شود، مگر اینکه ابتدا دو طرف روابط  ـ هیچ قدرتی برقرار نمی1

پذیر، دچار تعقل قدرتمدار گشته باشند، چرا  گر و چه سلطه قوا، چه سلطه
تعقل طرفین رابطه، نیاز شود مگر اینکه  ر نمیکه هیچ رابطه قوایی برقرا

به برقراری آن را با مصلحت اندیشی توجیه کرده باشد. بنابراین هرگاه 
تعقل آدمیان، حقمداری را جایگزین قدرتمداری نماید، قدرتها منحل 

پذیرها حقمدار گردد، باز هم قدرتها  گردند. حتی اگر تنها تعقل سلطه می
گر  شود مگر اینکه سلطه ه رابطه قوا تشکیل نمیگردند، چرا ک منحل می

مثال واضح آن، دروغ گویی و  2پذیر زور بپذیرد. زور بگوید و سلطه
 نیز تعقل و تعقل افراد سازمان و ساخت وقتى دروغ پذیری است؛ تا

به . گفت دروغ توان جمعها می و فردها به باشد، پذیر دروغ آنها جمعى
 دروغ شرکت گفتن و ساختن در دروغگو، با پذیر، بیان دیگر؛ دروغ

                                                 

 قدرتمدارى اما. دارد برد کار بهتر کردن، را به و روش تصحیح مقام در ـ مصلحت1
 آن به جز عمل چاره که بدى کار مصلحت و است برده یادها از را بردها کار این

 «شود راضى تب به تا مرگ بگیر به». است گشته «فاسد به افسد دفع» یا و نیست
 قدرت یا اینکه از غافل. است تمدارقدر تعقل کار راهنماى ،«فاسد به افسد دفع» و

 کند، «انتخاب» افسد، و فاسد مرگ، و تب میان کند مى ناگزیر آدمى را که زورى
 زورتر پر را خود و تر ناتوان را او کرد، مجبور فاسد یا تب به را آدمى آنکه از پس

باز هم  بپذیرد، آدمى اگر. کند مى بیشتر فساد را یا میزان تب بار، این. است  گردانده
 ویران با ،(زور)=  قدرت که آنجا از. کند مى زورتر پر هم باز را تر و زور ناتوان
  .کند پیدا ادامه افسد، یا مرگ تا جریان این ماند، مى جا بر برخود، افزودن و کردن

کوچک  اقلیتهاى این و است تقصیر بى بزرگ ست که اکثریتا فکر غالب اینـ 2
 زیرا است،« فریب عامه» فکر این. شوند مسلط مى ها جامعه بر که هستند زورمدار

 . عیب از اکثریت بزرگ زورپذیرپوشاند مى چشمش از را بزرگ اکثریت عیب
 مخاطب باید را بزرگ اکثریت. هست نیز زورگو هست، زورپذیر تا است، چرا که

سلطه پذیرى آگاه کرد.  و زور باورى از آزاد شدن داد و آنها را از روشهاى قرار
 او با تواند نمى زورگوئى هیچ آدمى زورنپذیرد، این نکته بسیار مهم است که اگر

ى پیشاروى حت آنکه براى است تمرینى اکبر، جهاد از این رو؛. آورد قوا پدید رابطه
مانند ابراهیم  و ندهیم دست از را ، رابطه با خدارا دارد کشتن ماقصد دشمنى که 
 .بر ما سرد شود هستى سوز نیز آتش تعقل کنیم تا

  3کند هرگاه در پی صحت و سقم سخن گوینده بر نیاید. مى
 قرار نهایت بى در مطلق علم الیقین و حقآنجایی که  از ـ3

بدین . اصالح است نقد و قابل نهایت بى تا معلومى هر پس گیرند، مى
نهایت به  شود که در بى مى یمداوم تعقل حقمدار جریان فعالیت قرار،
بنابراین تعقل حقمدار، به نام علم، حکم  .رسد مى حق مطلق و الیقین علم

در جهت  که است جریانى  علمى دکند، چرا که رش مطلق صادر نمی
های هستی  پی بردن به روابط میان پدیده تقرب به علم مطلق الهی، با

 و نیست مطلق همواره، علم، پس یابد. شود و همواره ادامه می آغاز می
 . کرد صادر مطلق احکام توان نمى آن به نام
بیان و روش بکار بردن آن وسیله  در ـ از آنجایی که هدف3

و روشی هدف متناسب با خود را جایگزین   د، یعنی هر وسیلهشو مى
نماید، بنابراین هرگاه قدرت وسیله یا  هدف ذهنی بکار برنده آن می

خود را که همانا افزایش  روش انجام کاری گردد، هدف متناسب با
شود. به عنوان مثال؛ اگر  گر بر زیرسلطه است را موجب می تسلط سلطه

قدرت را وسیله تحقق آزادی بپنداریم، هر گاه آن را بکار گیریم، چون 
قدرت خنثی و بی طرف نیست، بلکه خواهان برتری یکی بر دیگری 

رهاند، بلکه دچار  یاست، نه تنها ما را از قدرتی که گرفتار آن هستیم نم
شویم. بنابراین برای تحصیل هر هدفی،  تمرکز و بزرگتر شدن آن می

 4باشد. سنخیت وسیله و روش منتخب با هدف مطلوب، شرط اساسی می

با یک روش، به چند هدف که  یابد مى حقمدار در عقلاز این رو؛ ت
 هم،عرض در اما  ،ناسازگار با یکدیگر و یا حتى سازگار با یکدیگر

ى که در طول یکدیگر قرار یاینکه، هدفهاتوضیح  توان رسید. نمى
چرا که  ،، یک روش دارندیکردن مدارج تحصیل مثل طى، گیرند مى

ى که در عرض یکدیگر یهدفها در واقع یک هدف هستند. اما هدفها
یک روش ندارند. براى بنابراین گیرند، یک هدف نیستند و  قرار مى

کند تا درآمد داشته باشد،  مى نیز تحصیل، کارمثال، کسى که در جریان 
بنابراین هرگاه آدمی بخواهد با یک روش به . برد دو روش را بکار می

گیرند برسد، دچار تعقل قدرتمدار  دو هدف که در عرض هم قرار می
گشته است. به طریق اولی؛ تعقل وقتی دارای چند هدف ضد و نقیض با 

 ساختن از آنجا که رشده بر اینها؛ یکدیگر باشد، حقمدار نیست. عالو
 باید هد، روشی که تعقل حقمدار پیشنهاد می ویرانگرى نیست، و است
 وجود گویاى روش، در زور زور باشد، چرا که وجود از خالى

ود ویرانگرى در هدف گزارشگر وج هدف است و در ویرانگرى
 . است تعقل قدرت بر حاکمیت
 با این توجیه که را خود ،ارعقل قدرتمدـ در بسیاری مواقع، ت11

 کند. حال مى قانع گیرم، را بکار نمی حق روش« بار یک همین و تنها»
                                                 

 در موجود نتواند تناقضهاى شود و او مؤثر دیگرى در ـ برای اینکه دروغ بتواند3
دروغ، همواره، با اشکال دیگر ، نشناسد، ه شدهبیند و واقعیتى را که پوشاندب را آن

 انواع عواطف، تحریک تملق، راه از ضعفها تحریک بهتان، تطمیع، تهدید،) زور
خواهد بود، بنابراین اگر شنونده از این  همراه...( و کلمات معانى تغییر سانسورها،

قاعده غافل نشود، با دیدن نقش یکی از اشکال زور در کالم گوینده، در پی صحت 
  آید. سخن او برمیو سقم 

 بنابراین کنند، نه حقها که زورها با یکدیگر رابطه برقرار مى قوا، روابط ـ در4
سنخیت  قدرتبلکه با   روند، متناسب با حق نیستند، فنونى که در روشها بکار مى

 دارند.
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 گرفتار برود، بیرون حقمداری از کند مى ناگزیر را او که قدرتى آنکه،
از این  1.گردد مى منحل نشود، بزرگ اگر زیرا جبر بزرگتر شدن است،

تا خروج مکرر  بیندیشد دیگری مصلحتهاى کند، مى ناگزیر آدمی را رو،
ها و  توجیه .برود «آخر تا» را بیراهه از حقمداری را توجیه کند و

، یا قائل شدن به ها سازیها هم با تقدم و تأخر بخشیدن به حق مصلحت
تزاحم بین آنها و بنابراین پایمال کردن برخی به بهانه تحقق برخی دیگر 

های  های بالفعل به بهانه حق حقپذیرد، و نیز پایمال نمودن  صورت می
 پول دارد به نیاز پزشکى تحصیل براى که بالقوه. به عنوان مثال؛ جوانى

 گرداند، حق ، موجه مىرا پولدار پیرزن قتل تعقل او پول، داشتن براى و
از  دتوان را، یعنى هزاران بیمارى را که استعدادى چون او مى بالقوه
 .گیرد مى بکار جنایت، توجیه در دهد، نجات مرگ

 که آنجا از شوند و قدرت الگو مى مظاهر ـ در تعقل قدرتمدار،11
 و در بیشتر شتاب با قدرت دمادم قدرت همواره تخریبگر است، نیازهاى

 تغییر زود به زود قدرت، مظاهر کنند، از این رو؛ مى تغییر کمترى مدت
. الگوها و شود مى «امل» فردا است،« مد» امروز آنچه کنند و مى

 شدن بیشتر یا کمتر با دارند مستقیم نسبتکوتاهى و درازى عمر آنها  
 . تعقل مدار بمثابه قدرت

 هم و چشم» و آید مى پدید حسد قدرتمدارى، تضاد و اصل ـ بر12
 هستند غافل . همگان از این واقعیتگردد مى همگانى روشى «چشمى

( را هدف او روش و و فکر طرز) را استعداد رهبرى رقیب اینکار، با که
 آزادى و هم کار، بدین و سازند مى رهبرى خویش استعداد جانشین
 تخریب نیروهاى هم و دهند مى دست از را رشد خود توان بنابراین
 دهند. ش مىافزای را خود...( و  خویش استعدادهاى و درآمد)محرکه 
تعقل  طبیعت، تفاوتهاى انسان نسبت به ـ انواع نگرشهای13

دهند. این نگرشها در سه حالت  مى حقمدار بدست لتعق با قدرتمدار را
انسان سلطه دارد و گریزی از  بر ( طبیعت1بندی هستند:  کلی قابل دسته

انسان باید با  (3سلطه یابد، و  طبیعت باید بر انسان (2آن نیست، 
تضاد و ثنویت تک  بر اصل اول، نگرش دو طبیعت توحید جوید. در

ایستد و هم  است، بنابراین هم در آنها انسان از رشد باز میمحوری 
 شمارد زیست مى محیط را طبیعت سوم نگرش گردد. طبیعت تخریب می

 .گرداند مى عنان و همزمان هم رشد انسان با طبیعت را عمران و
شوند،  را که بدون زور محقق می هدفهایی قدرتمدار، عقلـ ت14

تصور  = در واقع مجازها ) حال آنکه پندارد. غیر واقعی و مجازی می
 حقیقت باز دیدن از را تعقل که هستند آنهایى نادرست از واقعیتها(

هر  رو، این از. گیرند مى را پى قدرت در رفتن جواز او از و دارند مى
ى که در آغاز تبلیغ یبه هدفها آید، نظامى که بر مدار قدرت بوجود مى

راه  ،آورد که در آن نظام را پدید مىرسد. بجایش مسائلى  کرد، نمى مى
 کنند. حل پیدا نمى

خواهد زور را روش کند، ناگزیز بنا  ـ تعقل قدرتمدار چون می11
 دشمنى را حرکت هرود مگر ش نمى گذارد، و این میسر می تضاد را بر
 که عمومى از آنجا که قانون نسبت دادن. دشمنى به را آن یا و دیدن

 وحدت موقتى و دائمى تضاد» قانون کنند، مى پیروى آن از زورمداران

                                                 

 « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق» ـ رک1

شده با  پوشیده ضدیتِ» نیز، را خود قدرتمدار عمل متحد پس ،«است
 است توحید ر قدرتى ضدباید توجه نمود که ه. بیند مى «وحدت صوری

، در جریان تکاثر و تمرکز آورد مى پدید خود که را هایى وحدت و
جریان تکاثر و  مایه، درکند. براى مثال، قدرت سر قدرت، منحل مى

آورد.  کند و تفرد را پدید مى ها را منحل مى هاى جامعه تمرکز، مجموعه
هاى تحت  عهجام در را کار همین است، استبدادى قدرت، وقتى دولت

استعدادهای  شود، تعقل مى مدار وقتى قدرت و. کند مى خود حاکمیت
کند. هرگاه  مى بدل متضاد، گاه و ناسازگار هاى مجموعه آدمی را به

 تواند روش باشد. وحدت، هدف باشد تنها توحید می
ـ تعقلی حقمدار است که دلیل حقانیت هر پدیده را در خود آن 13

حقانیت هر  دلیل دارد نیاز که است قدرت پدیده بجوید، چرا که تنها
 رهبر و فیلسوف و پیامبر و و خدا در قول و برد بیرون آن از پدیده را

هر پدیده در خود آن ... قرار دهد. وقتى دلیل حقانیت ومرشد  مراد و
شود و اگر  شود، معیار عمومى سنجیدن شخص به حق مى جوجست پدیده

همگان شخص را به حق بسنجند، قدم بزرگ و اساسى در رفع 
 ما»مضاف بر این هرگاه بنا بر . است شده  برداشتهترین ستمها  بزرگ

ها برقرار  آزاد اندیشه تقلیدها، جریان، به جای «قال من»باشد و نه  «قال
شوند، و مجال  تجربه می قابل یکدیگر و معرفت آدمیان براى شود می

تر  واقعیتها حقیقی بر نقد آن معرفتها فراهم گشته، با نقادی آنها شناخت
شود و در نتیجه آدمیان با یکدیگر و با هستی بیشتر توحید  می
 جویند.  می

 در و خدا است به شدن اسالم تسلیم ان،مسلمان اکثریت ـ براى11
اما این تسلیم بودن با  و آلت دارد. پذیر فعل انسان نقش تسلیم، این

اگر خدا از آن رو که حق مطلق  عاشق خدا بودن مغایرت دارد، زیرا
است معشوق مطلق آدمی گردد، یعنی آدمی فقط در جلب رضای او 

 ، زورحق مطلقاز زیرا  یابد. گام بردارد، دیگر تسلیم شدن معنا نمی
 خداوند و است ناتوانى بیانگر بکار بردن زور شود، چرا که نمى صادر

 و آید حد بمیان که آید مى پدید وقتى است. مضاف بر این زور اتوان
 آدمى و محور فعال خدا وقتى بنابراین، خدایی خدا است. ناقض حد

 پندارها تمامى ثنویت تک محوری(، = شود ) مى آلت و پذیر فعل محور
هستند و نه از  آدمى از دارند، بر در زور که رفتارهایى و گفتارها و

ى بخاطر خدا، زور پذیرفتن محض رضاى یز ترس، زورگوا نیایش: خدا
غیر مستقیم و از راه  همستقیم با خدا در رابط هرابط . در این حالت؛خدا

 به را خود جاى خدا با رابطه دیگر، سخن به .شود مى زور از خود بیگانه
 = قدرت ) به و سلب انسان و خدا رهبرى از دهد و قدرت مى با رابطه

کنند اطاعت از خدا  که گمان می از این رو آنها شود. اده مىد 2شیطان(
تبعیت  ، به معنای«اطاعت» اگر که چون و چرا، غافلند یعنی تبعیت بی

 تبعیت خدا، از اطاعت قدرت، پس از چون و چرا باشد، یعنی تبعیت بی
حال آنکه خداوند  گردد، زور مى قول خدا، و قول ،شود مى قدرت از

رضایت  3تبعیت با رضایت نیست،اطاعت جز گوید، بنابراین  زور نمی
                                                 

قدرت طلبی، شیطان؛ ابلیس؛ آتش »ـ در خصوص نسبت شیطان با قدرت رک 2
  .و نیز پاسخ به پرسشهای مربوط به آن« روابط قوا هزاد

، نگارنده در خصوص اینکه چرا «مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»ـ در مقاله 3
  در قرآن، تبعیت و پذیرش با رضایت است توضیح داده است.« اطاعت»معنای 
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شود که آدمی با تعقل خویش به حقانیت روشی که  هم وقتی حاصل می
شود پی ببرد و بداند که پیامد آن رشد است. بنابراین  بدو توصیه می

 باشد. اطاعت از خدا مغایر آزادی آدمی نمی
 بنابر آن، که معرفتى از آن، پیامدهاى هدف و روش و به ـ علم13

. از این رو، وقتى معرفتى نیست جدا کند، مى مقرر را عملى تعقل انجام
 و شود مى قدرت پوششِ نیست، هدف ودر بردارنده علم به روش 

. کند مى ممنوع خود بر را کردن چرا و چون آدمی که اینست آن عالمت
کند، در  بدین قرار، وقتى معرفتى، بدون چون و چرا، عملى را تجویز مى

 در که است قدرت بلکه کند، مى تجویز عمل را که نیست واقع، معرفت
 دین، بنام که احکامى از بسیارى. کند مى صادر تجویز معرفت، پوششِ

 .هستند عنو این از شوند، مى صادر علم بنام مرام، بنام
 میل آنها بهشوند و  کار، اغلب دیوانه مى پایان در ـ جباران،13

 تخریب با تخریب، جریان تر، چرا که نکردنى مهار ویرانگرى، دمادم
 پایان نیز کامل آنها تخریب با و شود مى استعدادهای آدمی آغاز

 یک کردن ویران و شدن ویران بسته قدرتمداری، مدار در. پذیرد مى
که ویران  شود مى قدرت، غافل پایبند شود، زیرا تعقل مى جبرى حرکت

. از این رو همراه است و در نتیجه تحدید آزادیهاکردن با ویران شدن 
 بد به از دائمى ای جز گذار نتیجه شود، بسته می وقتی مدار تعقل آدمی

حقمداری که مدار تعقل باز  شود. به عبارت دیگر؛ در بدتر نصیب او نمی
ترى و در نتیجه  خوب خوبى، وضعیت آدمی باردار هر ایجاد بااست، 

 قدرتى هر ایجاد تعقل با شود، اما در قدرتمداری، آزادیِ بیشتری مى
 گردد. و محدودتر شدن مى آبستن ویرانگرتر شدن

کند یا  ـ هر اندازه تعقل حقمدارتر باشد، روشهایی که توصیه می21
تضاد و در نتیجه از زور و  ض وتناق و خیال گیرد از مجاز و بکار می

تر  شود. از این رو؛ آدمی به میزانی که قدرتمدار تر می ابهام تهی
رود، چرا که بر سانسورهای  شود، تعقل او در ظلمات ابهام فروتر می می

افزاید و مجازها را  ها می خود نسبت به جریان آزاد اطالعات و اندیشه
و چون  1شود تر می وقایع غافلکند و از حقیقت  جایگزین واقعیتها می

تر  ناتوان گردد، در نتیجه همواره از خالقیت دمادم قدرتمدارتر می
 افزاید.  گردد و بر زور و تبعیض می می

 از. ترسد مى واقعیتها با رویارویى حقمدار نیست از که ـ تعقلى21
. است ترس این رفتن میان از یکى حقمدار شدن، عالمتهاى از رو، این
 جلو که کند سانسور نمى خاطر بدین تعقل قدرتمدار تنها حقیقت، در

 داند مى که رو است این از بیشتر بلکه بگیرد، را دیگر هاى اندیشه ابراز
 ترکد.  برخورد با واقعیت، چون حباب مى در خودش، ساخته دروغین

 یا دادن معنا، با تضاد لفظ و ،تویمح با صورت ـ تضاد شکل و22
 ترین عمومى از کالم، به واقعى تعریف و معنا ناقض تعریفى و معنا

 صورتهاى مقایسه رد.ب مى تعقل قدرتمدار بکار که است روشهایى
 مقایسه یا و 2متضاد ماهیتهاى باوراندن همسان قصد به همسان

                                                 

که  خاطر نیز هست بدین است، دیوانگى زورمدارى خط آخر گویند مى ـ  اگر1
 .شود مجازى مى دنیاى زندانى و برد مى واقعیت از سرانجام عقل قدرتمدار

دو برابر »را به ناروا به « دو برابر بودن سهم االرث پسران نسبت به دختران»ـ 2
تعمیم دادن، مصداق بارز بکار بردن منطق صوری « بودن دیه مرد نسبت به زن

 است. 

،  (نژادى تبعیض مثلهاى نایکسان براى اثبات نایکسانى ماهیتها )صورت
 توحید پوشاندن یا و 3توحید صورى با ماهوى تضاد پوشاندن نیز، و

قدرتمدار  عقل که هستند صورى، در زمره روشهایی تضاد با ماهوى
 . برد مى بکار

در پایان امیدوارم مخاطبان گرامی، این مقاله مطول را با حوصله و 
دقت کافی مطالعه نموده باشند و مدعیات آن را به خوبی حالجی کرده 

مطالب مطروحه در این مقاله برای آحاد باشند، چرا که از نظر نگارنده 
صدر  جناب استاد بنیباشد. از  یساز م بشریت، بسیار بنیادین و سرنوشت

نیز بسیار سپاسگزارم که با عمری تعمق و تفقه در ارکان هستی، زمینه 
اند.  مداقه و فهم چنین مفاهیمی را برای نگارنده و امثالهم فراهم نموده

 (1334)شهویور 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 ناخالص تولید پوشاند و رقم رشد و غنا را مى فقر تضاد انه،سر درآمد ـ میانگین3
 پوشاند مى زیست را محیط و تخریب ثروت ملى موارد، تمامى به نزدیک در ملى،

 .است تخریب که دارد مى باز واقعیتى دیدن از را چشمها اسطوره رشد، و
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 دومفصل 

 قرآن یثبوت احکام اجتماعصدر و  بنی
 

 

 صدر و عدم جواز گذار  بنی
 قرآنثبوت احکام اجتماعی از 

 نواندیشی دینی و گذار ناگزیر » نقدی بر مقاله
 به قلم ناصر لرستانی  «از ثبوت احکام اجتماعی متن مقدس

 
و « ها ها و موازنه توحید، روابط قوا، ثنویت»پس از انتشار مقاالت 

برداشتی آزاد از »از سری مقاالت « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»
نگارنده، هموطن به قلم « صدر منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی

نواندیشی دینی و گذار »همدلی در امریکا نظر بنده را در مورد مقاله 
به قلم جناب آقای ناصر « ناگزیر از ثبوت احکام اجتماعی متن مقدس

لرستانی جویا شدند. نگارنده محترم مقاله مذکور، در هفت بخش، 
ه و نظرات نواندیشان را درباره احکام اجتماعی در قرآن بررسی نمود

در واقع نتیجه همه این نظرات در میان نواندیشان »اند:  نتیجه گرفته
شود و آن گذار  رغم اختالفاتی که با هم دارند، در نهایت یکی می علی

بخش هفتم آن « ت.از متن مقدس و فروگذاردن برخی از احکام آن اس
قرآن »صدر است درباره قرآن با عنوان  بخشها مربوط به نظر استاد بنی

که به نظر صاحب این « بان امرهای واقع مستمر و تفسیر وحی به حقز
صدر صواب است اما  قلم؛ هرچند محتوی این عنوان و انتساب آن به بنی

گیری از آن توسط آقای لرستانی و نسبت آن به  تحلیل و نتیجه
 پردازم:  صدر خطا است که در ادامه به چرایی خطای آن می بنی

قد، پس از ابراز همدلی خود با نظریه استاد نگارنده مقاله مورد ن
 اند: صدر مرقوم نموده بنی

 

داند و معتقد است که  وی قرآن را زبان امرهای واقع مستمر می»
وحی را باید به حق تفسیر کرد و آنچه استمرار دارد حق است. 

مکان استمرار دارد و به سخنی دیگر  این حق است که در زمان و
مکانی است و ما باید وحی را نیز با حق همه زمانی و همه 

بسنجیم. این سخن بسیار مهمی است. یعنی قرآن یا متن مقدس 
فارغ از اینکه از جانب خدا باشد یا نباشد یا اینکه ما معتقد باشیم 
که این متن از جانب خدا هست یا نیست باید آن را با حق 

که چون گوییم  ویلش کنیم. ما نمیأبسنجیم و به حق تفسیر و ت
گوییم آنچه حق  قرآن از جانب خداست بر حق است بلکه می

است از جانب خداست. خداوند حق مطلق است و هر آنچه حق 
 .«است پرتوی از وجود مطلق اوست

 

را با حق بسنجیم و به حق تفسیر و  قرآن یا متن مقدسآری ما باید 
، اما اگر اشدفارغ از اینکه از جانب خدا باشد یا نب و آن هم ویل کنیمأت

توان متمسک به پیش  قرآن از جانب خدا نباشد، دیگر در فهم آن نمی
بودن آن و در نتیجه دقیق بودن تک تک عبارات و « حق مطلق»فرض 

حرف را ای که حتی نتوان یک  منسجم بودن آنها با یکدیگر شد، بگونه
هر جابجا نمود یا نادیده انگاشت. اگر قرآن از جانب غیرخدا باشد، به 

نحوی از انحاء، حتی اگر کالم پیامبر باشد که محتوایش را از وحی 
توان به قطع  الهی گرفته و وی بدو فرم کالمی بخشیده باشد، دیگر نمی

های انسانی به  داوری نمود که قرآن مطلقاً حق است، چرا که پای اراده

لم های انسانی به جهت اینکه انسانها برخوردار از ع میان آمده و اراده
ما  1باشند. مطلق، توانایی مطلق، و... نیستند، منزه از نقصان و اشتباه نمی

باید قرآن را با حق بسنجیم و به حق تفسیر و تأویل کنیم اما با این پیش 
فرض که قرآن از جانب خدایی است که حق مطلق است و از حق مطلق 

د که شود. بنابراین قرآن متن دقیق است هرچن جز حق مطلق صادر نمی
گفتاری باشد و نه نوشتاری و در بستر تاریخی زمان پیامبر نازل شده 

 باشد و به طبع رنگ و بوی آن زمان را داشته باشد.
رغم همدلی موسع با  الزم به ذکر است که نگارنده این سطور علی

با این نظر وی در مورد « صدر منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی»
گوید و نه چون خدا  حق است، خدا میچون »قرآن مبنی بر اینکه 

چون حق است، خدا »از وجهی موافق نیست. زیرا « گوید، حق است می
قائل باشیم نیست. وقتی « گوید، حق است چون خدا می»نافی « گوید می

توانیم  شود، پس می که خدا حق مطلق است و از او جز حق صادر نمی
 «. گوید، حق است چون خدا می»قائل باشیم که 

گوید،  چون خدا می»از اتفاق در مورد فهم قرآن، تمسک به اینکه 
چون حق است، خدا »راهگشاتر است از تمسک به « حق است

به آن تعلق « ایمان»، زیرا قرآن در زمره مقوالتی است که «گوید می
چون حق است، خدا »توان به این اکتفا کرد که  بنابراین نمی 2گیرد، می
آورید یعنی حجت آن  وقتی به چیزی ایمان می، چرا که شما «گوید می

اید و برایتان صحت آن یقینی نشده است، اما از شواهد  را هنوز درنیافته
شوید و زمانی که  پذیرید و به آن عامل می و قرائن، درستی آن را می

مانند اینکه پزشک معتمد  یابید.  می یقین آن حقانیت به شد، محقق آن نتایج
ن دارو را به تدریج مصرف کنید بیماریتان درمان شما بگوید اگر ای

کنید و درمان  آورید، دارو را به تدریج مصرف می شود، ایمان می می
شود. از این رو، در ایمان آوردن به  یابید، و این امر برایتان یقینی می می

بودن « محمد امین»قرآن، عالوه بر محتوی و ماهیت کالمی آیات، 
ته است. ایمان آورندگان از محمد دروغی نشنیده نقش کلیدی داش پیامبر

 شدند. بودند، به او اعتماد کامل داشتند، از این رو پذیرای دعوت او می
 «گوید چون حق است، خدا می»شویم به  حال وقتی که متمسک می

تنها راه پی بردن به حقانیت قرآن، به عمل و به تجربه درآوردن آیات 
آن در همه زمانها و همه مکانها است تا مشاهده کنیم که رهنمونهای آن 

باشند و این راهی  در همه زمانها و مکانها قابل اجرا و ثمربخش می
آورند،  است که چون هیچگاه همگان آن را به اجرا در نیآورده و نمی

باشد،( در دنیا به سر منزل  س درنتیجه همه زمانی و همه مکانی نمی)پ
یابند که  شود، بلکه در آخرت است که انسانها در می مقصود منتهی نمی

 «. گوید چون حق است، خدا می»
، آن وقت «گوید، حق است چون خدا می»اما اگر متمسک شویم به 

ز حق است، پس اگر قرآن حق باشد، یک آیه آن حق است و همه آن نی

                                                 

به قلم « های الهی و انسانی زمان، علم خدا و نسبت اراده»ـ رجوع به مقاله 1
 نگارنده ممکن است مفید فایده باشد. 

هِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ  کِنَّ الْبِرَّوَلَ...  ـ2  (111)بقره  وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِِّینَ  مَنْ آمَنَ بِاللَـّ
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توانیم تمام قرآن را به مثابه یک پازل تلقی نماییم که تک تک  می
و هماهنگی کامل با کل آن باشند. از طرفی، به گواهی  انسجام در عباراتش

گروه آیه »دانیم که قرآن به صورت  تاریخ قرآن و تاریخ صدر اسالم می
ای مخاطبانش شده است و وی آنها را بر بر پیامبر نازل می« گروه آیه

خوانده است، بنابراین امکان فهم هر گروه آیه، فارغ از سایر گروه  می
بوده است، البته  آن گروه آیه میسر می مخاطبان برای باید می دیگر، آیاتهای

فهم حداقلی مراد باری تعالی، نه فهم حداکثری، چرا که فهم حداکثری با 
 شود.  وار بودن آن ممکن می مراجعه به تمام قرآن و با رویکرد پازل

شدند،  حال اگر مخاطبانی فقط مخاطب یک گروه آیه از قرآن می
بارتهای آن نیز حقند، و با چون آن گروه آیه حق است و هر یک از ع

حجتش در خودش »توجه به اینکه از ویژگیهای حق این است که 
و « خالی از ابهام است»و « همه مکانی و همه زمانی است»و « است

توان  می 1، و ...«هر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست»
 نتیجه گرفت که هر گروه آیه نیز به مثابه یک پازل کوچک است که

 توان فهم کرد. اش می آن را با در نظر گرفتن بستر تاریخی
بنابراین برای فهم قرآن، باید کل آن را به مثابه یک پازل بزرگ و 

ای آن  هر گروه آیه آن را به مثابه یک پازل کوچک تلقی نمود و بگونه
منطقی نخواهد  را فهم نمود که ناقض ویژگیهای حق نشوند و این روش

پذیرم که  ، چرا که ابتدا می«گوید، حق است ن خدا میچو»بود مگر به 
کل قرآن حق است، و هر گروه آیه آن نیز حق است، و هر عبارت آن 
نیز حق است، و حقوق با یکدیگر یک مجموعه خالی از ابهام و تناقض 

دهند، بنابراین فهمی از قرآن صواب است که  و تضاد را تشکیل می
 در همه زمانها و مکانها باشد. خالی از ابهام و تناقض و تضاد

حال بازگردیم به نقد مدعیات مقاله مورد بحث، جناب لرستانی در 
 نویسند:  ادامه می

 

حق در زمان و مکان استمرار دارد، اما جلوه و تجلی حق در هر »
ای باشد و بنابر اصل تکامل این  زمان و مکان ممکن است به گونه
یابد نه خود حق. هر چیز حتا  میتجلی و نمود حق است که تکامل 

کنند اما اگر ما حق که  ارزشهای اخالقی در جوامع بشری تغییر می
تغییر ناپذیر است را درنیابیم و نشناسیم، این تغییرات نه تنها 
تکاملی نبوده که حتا ارتجاعی نیز خواهند بود، مثل برخی تغییرات 

 «  نیم.ای که در جوامع بشر به طور نسبی شاهد آ ارتجاعی
   

حق در زمان و مکان »این جمالت متناقض همدیگرند، چرا که اگر 
، جلوه و تجلی حق «حق زایش حق دارد»، با توجه به اینکه «استمرار دارد

تواند متفاوت باشد و تکامل جوید. زیرا اگر در  در هر زمان و مکان نمی
، تجلی حقی، حق بوده است، آن تجلی که خود حق است نیز باید Aزمان 

باشد،  Bدر زمان و مکان استمرار یابد و همسان تجلی آن حق در زمان 
از این رو اگر ارزشهای «. حق همه زمانی و همه مکانی است»چرا که 

اخالقی حقند پس دگرگون ناپذیرند، پس اگر ارزشهای اخالقیِ عرف 
به جهت آمیزش حق و  ناحق در آنهاست که به اقتضا  جوامع، متغیر است،

 شوند. ها، نیازمند دگرگونی می تغییر زمان و مکان، به جهت وجود ناحق
عدالت یک »کند:  نگارنده مقاله مورد نقد، من باب مثال اضافه می
ای داشته است که  حقیقت الیتغیر است اما در هر زمان و مکان جلوه

                                                 

 «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»ـ برای ویژگیهای حق رک 1

اما در منظومه فکری  «ن ارتجاعی نیز بوده است.ای از آ  بعضاً حتا جلوه
به عبارت  2؛ خط تمیز حق و ناحق است،«عدالت»صدر،  فلسفی بنی

؛ عمل بر میزان حقوق است، بنابراین عملی عادالنه است «عدالت»دیگر؛ 
 که مصداق تحقق حقوق باشد. 

 نویسند:  در سطور بعدی جناب لرستانی می
 

از نمودهای عدالت است. اما در برابری حقوق زن و مرد یکی »
شده است و  زمان پیغمبر اسالم که زن به مثابه ارث دانسته می

شده  پس از مرگ شوهر توسط یکی از وراث به ارث برده می
وارگی و ارث  ءاست، شریعت محمد نه تنها او را از مدار شی

حال  .کند کند که حتا او را صاحب ارث هم می بودن خارج می
ارث مرد است. توجه به آن شرایط تاریخی و  این ارث نصف

خواهی و  محیطی و ارائه چنین حکمی نشان از اوج عدالت
رادیکالیسم دورانی است. اما امروز آن حکم در جوامع امروزی 

حکم که در واقع  .شود و با شرایط دورانی ناعادالنه دانسته می
 .«نمودی از حق است، قابل تغییر است

 

نیز  3دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن اگر قرآن حق باشد،
است و بنابراین همه مکانی و همه زمانی، چرا که اراده الهی بر « حق»

این امر، چنین تعلق گرفته است. با توجه به علم و توانایی و نیز دیگر 
اگر قرار بر موقتی بودن آن بود، یا در قرآن  4صفات مطلق ذات الهی،

آمد که بتوان در زمانها و مکانهای  ای دیگر می ونهآمد و بگ اینچنین نمی
مختلف، حدود و ثغور آن را به صورت اقتضائی تعیین نمود، و یا پیامبر 
با توجه به اصول مندرج در قرآن، از جانب خود، روندی را در این 

اش  آورد و همواره در راستای هدف غایی خصوص به اجرا در می
سنت او تلقی شده و  بخش، ند تعالینمود، تا این رو تر می متعالی

 پیروانش، این سیر متعالی نمودن را ادامه دهند. 
حکم که در واقع نمودی از »اند  اینکه جناب لرستانی مرقوم نموده

باشد، زیرا همانطور که پیش از  ، صواب نمی«حق است، قابل تغییر است
ت، این بحث نمودیم، حکمی که نمودی از حق باشد، خود نیز حق اس

 و بنابراین حق قابل تغییر نیست.« حق زایش حق دارد»چون 
 دهند: نگارنده مقاله مورد نقد ادامه می

 

حکم که در واقع نمودی از حق است، قابل تغییر است؛ اما مبتنی »
بر چه چیزی باید تغییر کند؟ مبتنی بر حق که همان عدالت است 

د ارث بوده است باید تغییر کند و تکامل یابد. یعنی زمانی زن خو
شده است و در شریعت محمد به مقام انسانی  پنداشته می ءو شی

 و شود می ـ مرد نصف چه اگر ث ـیابد و صاحب ار ارتقا می
 باید حکم این است حق هم آن که تکامل اصل همان بنابر اکنون
 برابر نیز زن ارث یعنی. شود تر نزدیک عدالت به و یابد تکامل

 یک در تغییر این که باشیم داشته توجه. گردد مرد ارث با
تغییرات دیگر ممکن است و اگر آن تغییرات امکان  مجموعه

نیابند یا سیر تکاملی نداشته باشند این تغییر نیز با مشکل و 
حیات آدمی یک حق است، و بنابراین د... شو دشواری مواجه می

                                                 

، ابوالحسن «نقد نظر افالطون درباره عدالت ـعدالت و مدار باز؟ »ـ مقاله 2
 33شهریور  صدر، بنی

 (11الْأُنثَیَیْنِ... )نساء  حَظِِّ مِثْلُ  لِلذَّکَرِ  فِی وَوْلَادِکُمْیُوصِیکُمُ اهللُـ  3
زمان، علم خدا و نسبت »ـ در خصوص علم و توانایی الهی، رجوع به مقاله 4

 تواند مفید فایده باشد.  به قلم نگارنده می« های الهی و انسانی اراده
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حق نباید جان کسی را گرفت و این حق را از کسی ضایع کرد. 
بنابراین حکم اعدام و قصاص مرگ امروزه حکمی ناحق و ضد 

شود. اما در آن زمان که پیغمبر اسالم چنین  حقوق انسان تعبیر می
حکمی داده است مبتنی بر همین حق حیات و در جهت آن بوده 

کشت  است. در نظام عشیرتی عرب، وقتی کسی، کسی را می
قتالی در  خاستند و جنگ و قبایل عرب به خونخواهی برمی

ها  شدند و این جنگ ها و صدها نفر کشته می گرفت که ده می
کشیدند. اما محمد نبی بنابر دو حق حیات و  بعضاً سالها طول می

صلح برای اینکه کشتار را از بین ببرد و صلح را در بین قبایل 
حاکم کند، حکم به قصاص داد تا اگر کسی کشته شد، کار به 

به جای مقتول کشته شود و در نهایت کشتار نکشد و تنها یکی 
گوید که البته بخشش و عفو بهتر است، یعنی در نهایت تجلی  می

اما امروز ما باید . داند ترش بهتر می یافته حق را در شکل تکامل
بنابر حق حیات با توجه به سیر تکاملی احکام، حکم قصاص را 

ق منتفی کنیم و احکامی دیگر به جای آن بگذاریم که به ح
 .« تر باشند نزدیک

 

نواندیشی دینی و گذار ناگزیر »به نظر بنده، نگارنده محترم مقاله 
حقوق در قرآن را به  ه، گستر«از ثبوت احکام اجتماعی متن مقدس

حقند،  1. آیات محکمات که مادر کتابند،اند تقلیل داده« محکمات»آیات 
قرآن که مصادیق محکمات « متشابهات»اما این بدین مفهوم نیست که 

و محکمات که « حق زایش حق دارد»و برآمده از آنهایند، حق نیستند. 
کنند. آری آدمیان دارای حق حیات و حق  حقند زایش متشابهات حق می
نیز به « قصاص»محکمات قرآنند، اما  هصلح هستند و اینها در زمر

ک امر متشابه برآمده از محکمات قرآن، حق است و در عنوان ی
شرایطی مجاز )مانند قصاص ابن ملجم(، و حتی ضروری، هنگامی که 

فَمَنِ اعْتَدَى »... عفو منجر به تکرار تجاوز به حق حیات دیگری شود که 
و  111)بقره  ...« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ ،بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ وَلِیمٌ

 2از ویژگیهای حق است،« بخشی حیات»و « مندی حیات»(، و 113
 بنابراین قصاص هم حق است.

صدر در  الزم به ذکر است که نگارنده این مقاله، به نظر استاد بنی
بیان آزادی، حق حیات و مجازات »مندرج در کتاب « قصاص»خصوص 

قلم(  حب اینواقف است. حتی اگر نظر ایشان را )به استنباط صا« اعدام
گیری از تداوم  مبنی بر عدم ثمربخشی نقش بازدارندگی قصاص در پیش

تعدی به حق حیات بپذیریم، باز هم این نافی آن نیست که رویکرد 
ثبوت احکام اجتماعی عدم جواز گذار از »صدر به قرآن ناظر بر  بنی

چرا که ایشان آیات مربوط به قصاص را ناکارآمد در  3باشد. می« قرآن
ای است که  شان از آیات بگونه زمان حال ندانسته، بلکه فهم و برداشت

را روش مطلوب « عفو»را مراد حضرت باری ندانسته، بلکه « قصاص»
 اند، چه در زمان حال، چه در زمان نزول قرآن.     استنباط نموده

 نقد آمده:در سطور پسینی مقاله مورد 
 

توان از تعریف باطل یک حقیقت جلوگیری کنیم.  اما چگونه می»
                                                 

  الْکِتَابِ وَوُخَرُهُوَ الَّذِی وَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ وُمُّ ـ 1
 (1 رانآل عم... )مُتَشَابِهَاتٌ

 « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»ـ برای ویژگیهای حق رک 2

استقالل و  انیب»صدر به قرآن، رجوع به کتاب  ـ برای اطالع از رویکرد استاد بنی3
ای  ایشان از اهمیت ویژه« یاندیشه موازنه عدم یمطالعه قرآن بر مبنا ـ یآزاد
 وردار است.برخ

یعنی چه کنیم که کسی مثل افالطون نتواند حق را به ضد خودش 
صدر برای این هم پاسخ دارد. وی  تعریف و تعبیر کند. بنی

سازند که یکی  گوید که حقوق با یکدیگر یک مجموعه می می
شود.  به ضد خودش تعبیر میزند و حتا  بدون دیگری لنگ می

 کنار در که اند حقوقی همه …عدالت، آزادی، استقالل و رشد و 
 کنیم تعریف بخواهیم دیگری بدون را یکی اگر و یابند می معنا هم

 تعبیر خودش ضد به را عدالت و کرد افالطون که شود می همان
داری یونان عدالت را چنین تعریف  افالطون در نظام بردهنمود. 

کرد که هر چیز باید در جای خودش قرار بگیرد. یعنی ارباب در 
جایی در این  جای خودش و برده در جای خودش باشد و اگر جابه

صورت بگیرد عدالت به هم خورده است. اما اگر در تعریف 
عدالت اصول و حقوقی چون استقالل و آزادی و رشد را هم در 

سراسر غلط است.  بینیم که آن تعریف افالطون نظر آوریم می
شود و عدالت در مورد آن  یعنی زمانی رفتاری عادالنه با برده می

شود که آن فرد بتواند مستقل و آزاد باشد و از امکان  رعایت می
این نظریه هم برخی  رشد برابر با دیگران نیز برخوردار باشد. بنابر

اند و تجلی  از احکامی که در زمان پیغمبر اسالم عادالنه بوده
 «اند امروزه بر حق نیستند و باید تغییر کنند. درست حق بوده

 

جای بس شگفتی است که جناب لرستانی از تناقضات مدعیات خود  
شود ایشان  ! همان طور که در سطور فوق مشاهده میاند غفلت کرده

نموده  تعبیر خودش ضد به را کند که عدالت افالطون را به حق متهم می
نمایند تلقی  یک مجموعه که یکدیگر را ایجاب میو حقوق را به مثابه 

شود و  زمانی رفتاری عادالنه با برده می»نویسند:  نکرده، سپس می
شود که آن فرد بتواند مستقل و آزاد  عدالت در مورد آن رعایت می

، و بنابراین «باشد و از امکان رشد برابر با دیگران نیز برخوردار باشد
شده است  طون به عدالت با انسانها رفتار نمیپذیرند که در زمان افال می

برخی »گیرند:  گشته است، اما در ادامه نتیجه می و حقوق آنها پایمال می
اند و تجلی درست  از احکامی که در زمان پیغمبر اسالم عادالنه بوده

خوب اگر در «!!! اند امروزه بر حق نیستند و باید تغییر کنند حق بوده
تارها عادالنه نبوده، پس در زمان پیامبر هم عادالنه زمان افالطون آن رف

و تجلی درست حق نبوده است و اگر عادالنه و تجلی درست حق بوده 
 اند، امروزه هم حقند و نیاز به تغییر ندارند. است، پس چون حق بوده

شود که درست است که نظر استاد  بنابر آنچه گذشت، نتیجه آن می
قرآن زبان امرهای واقع مستمر و تفسیر » که ستا این قرآن درباره صدر بنی

گذار ناگزیر از »اما منظومه فکری فلسفی او منجر به « وحی به حق است
شود و داوری نگارنده مقاله مورد  نمی« ثبوت احکام اجتماعی متن مقدس

رغم  درمیان نواندیشان علی نظرات این همه نتیجه واقع در» براینکه مبنی نقد
شود و آن گذار از متن مقدس  هم دارند، در نهایت یکی می با که اختالفاتی

 داوری درست و به حقی نیست.« تو فروگذاردن برخی از احکام آن اس
در پایان شایان ذکر است که مضاف بر اینکه این داوری در مورد 

صدر صادق نیست، در مورد برخی دیگر از نواندیشان نیز صادق  بنی
خلفش، دکتر سید  فرزندحمد جواد غروی و نیست، از جمله حکیم سید م

امام؛ پیشوای »علی اصغر غروی که اکنون به جهت نگارش مقاله 
نواندیشان دیگری نیز هستند  4در بند است.« سیاسی یا الگوی ایمانی؟

 (1333شهریور ) باشد. که این داوری مصداق نگرش آنها به قرآن نمی

                                                 

ـ برای اطالع از آراء و آثار حکیم سید محمد جواد غروی و دکتر سید علی اصغر 4
 (www.arbabehekmat.org« )ارباب حکمت»غروی رجوع کنید به وبسایت 

http://www.arbabehekmat.org/
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 پاسخ به نقد مقاله 
 صدر و عدم جواز گذار  بنی»

 «از ثبوت احکام اجتماعی قرآن
 

صدر و عدم جواز گذار از ثبوت احکام  بنی»پس از انتشار مقاله 
، دوست همدلی، به درخواست بنده، نقدی بر آن نگاشت. «اجتماعی قرآن

آید. الزم به ذکر  پاسخی نوشتم که در ادامه می« نقد ایشان»در نقد 
باشد.  انتقادی ایشان، در متن زیر مندرج می است که تمامی مطالب

امیدوارم که مخاطبان گرامی مرا از نقدها و نظرات خویش محروم 
نسازند تا ان شاء اهلل بتوانم مجموعه مقاالت مفیدی را بویژه در 

 خصوص تبیین جهان بینی الهی و نیز فهم قرآن تألیف نمایم.
ت گرامی بر سر سالم و سپاس از بذل عنایت و وقتی که آن دوس

« صدر و عدم جواز گذار از ثبوت احکام اجتماعی قرآن بنی»نقد مقاله 
مطالبی را « نقد شما»نقد  دانم در گذاشته است. بر خود فرض می

 بنده در مقاله مذکور نگاشته بودم: بنگارم. 
 

چون خدا »از اتفاق در مورد فهم قرآن، تمسک به اینکه »
چون حق »ست از تمسک به راهگشاتر ا« گوید، حق است می

، زیرا قرآن در زمره مقوالتی است که «گوید است، خدا می
توان به این اکتفا کرد  بنابراین نمی 1گیرد، به آن تعلق می« ایمان»

، چرا که شما وقتی به چیزی «گوید چون حق است، خدا می»که 
اید و برایتان  آورید یعنی حجت آن را هنوز درنیافته ایمان می
یقینی نشده است، اما از شواهد و قرائن، درستی آن را  صحت آن

شوید و زمانی که نتایج آن محقق  پذیرید و به آن عامل می می
مانند اینکه پزشک معتمد شما  یابید.  شد، به حقانیت آن یقین می

بگوید اگر این دارو را به تدریج مصرف کنید بیماریتان درمان 
کنید و  آورید، دارو را به تدریج مصرف می شود، ایمان می می

شود. از این رو، در  یابید، و این امر برایتان یقینی می درمان می
ت، ایمان آوردن به قرآن، عالوه بر محتوی و ماهیت کالمی آیا

بودن پیامبر نقش کلیدی داشته است. ایمان « محمد امین»
آورندگان از محمد دروغی نشنیده بودند، به او اعتماد کامل 

 «شدند. داشتند، از این رو پذیرای دعوت او می
 

 اید: جنابعالی در نقد این مدعیات، مرقوم داشته
 

قرآن کریم دیگر آیات ص یمان بر خالف ناز این تعریف ا آیا»
نچه که ابد ،لک به علم لیسمی فرماید ال تقف ما مثال ت که نیس

 نسان بدون حجت عقلی بها چطور .زاری نپردابه آن علم ند

رد در قبال انسان مسولیت داحال آنکه و یمان بیاورد ا چیزی
 دیانایمان در از این تعریف . استاکرده ا پید ن علماآنچه بد

به ا شده توسط پیشینیان رپذیرفته  صولاز نقد ا مانع ،گذشته نیز
ز رهگذر ا امکان نقد رابیمار ، رد . در مثال دکترادو  شتهاه داهمر

تغییر  ،مکانار صورت و درد اخود د برویتجربه روش درمان 
تجربه کند. نیز می تواند ا جعه به دکتر دیگر راروش درمان با مر

پذیرش سخنی موکول می شود به  یمانیاحال آنکه در بحث های 
 عمال تجربهو فیه نامیده می شود مصالح خَ صطالحاًا چه کهآن

یمان ای الیلی بردن استگویی پیامبر به عنواپذیر نیستند. پذیرش ر
شته باشد که با از سخن دا پیامبر شاید محلی ناهم عصر آوردنِ

لذا و  فکر نمی کنم؟مروزی انسان ای اما براشتند او هم زیستی دا
                                                 

هِ وَالْیَوْمِ   کِنَّ الْبِرَّوَلَ...  ـ1  (111)بقره  وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِِّینَ  الْآخِرِمَنْ آمَنَ بِاللَـّ

 «نجستجو کرد نه در بیرون آباید آن در خود ا حجت کالم ر
 

 گویم: در مقام پاسخ می
ـ اگر این تعریف از ایمان به نظر شما بر خطا است، الزم است که 1

 ابتدا تعریف درستی از ایمان ارائه دهید.
ال تقف ما لیس »ـ از نظر بنده این تعریف از ایمان هیچ تزاحمی با 2

تواند به علم دیگری اعتماد  ندارد، چرا که هر انسانی می« لک به علم
کند و عامل به آن شود و این امر مستمر واقع است. حال در مقوله 

نماییم تا  کنیم و بر مبنای آن عمل می ایمان، ما به علم الهی اعتماد می
 ه یقین برسیم. ب

ـ مدعیات بنده ناظر بر این نیست که انسان بدون حجت عقلی به 3
چیزی ایمان بیاورد، بلکه حجت عقلی همان شواهد و قرائنی صدقی 

 آورد، مانند بعث رسل. است که ایمان آورنده با توجه به آنها ایمان می
 ـ در قرآن ایمان به شش مقوله تعلق گرفته: خدا، آخرت، مالئکه،4

کتاب، انبیاء و غیب. حال آیا برای انسانها مقدور است فی نفسه  به این 
شش مقوله عالم شوند بدون اینکه سالک طریق گردند و شهود کنند. 

عالم باشد که « غیب»دهد؟! اگر انسان به  چه معنا می« غیب»علم به 
غیب نیست. پس چون به آن علم ندارد، به علم الهی ایمان « غیب»دیگر 

ورد تا به شهود رسد. اساساً بعث رسل به جهت در اختیار گذاردن آ می
علم الهی در اختیار انسانها است که آن مقوالتی را که صرفاً با تعقل به 

یابند و در صورت غفلت از آنها دنیا و  آن راهی ندارند، یا دیر راه می
 سازند، در دسترس ایشان قرار گیرد. آخرتشان را تباه می

است « ایمان»بیمار و پزشک در هر صورت در ابتدا  ـ در مثال 5
 شود، البته با در نظر گرفتن قرائن صدق. که باعث شروع درمان می

ـ از اتفاق، مقوالت ایمانی صد در صد تجربه پذیرند و اگر تجربه 6
است و « عمل»پذیر نبودند ایمانی نبودند چرا که بالفاصله بعد از ایمان، 

است. ایمانی که به عمل در نیاید و صحت آن  «عمل»آورد  ره« تجربه»
 ماند و مثمر هیچ ثمری نخواهد بود. متوقف می« ایده»مقام  در نشود، تجربه
ـ بایسته و شایسته است که توجه شود ایمان در قرآن فقط به آن 1

یکی از آنهاست. « کتاب»گیرد و الغیر و  شش مقوله مذکور تعلق می
نسبت عالم و جاهل نیست، نسبت باخبر و  نسبت انبیاء با سایر انسانها

خبر است. انبیاء واسطه انتقال علم الهی نیستند، چرا که علم الهی در  بی
گنجد و انسانها را توان محیط شدن بر آن  ظرف وجودی انسانی نمی

شوند از هدایت الهی )که  علم نیست، بلکه انبیاء به اذن الهی با خبر می
شوند و  برآمده از علم الهی و دیگر صفات اهلل است( و به آن عامل می

گردند. به قول استاد عبدالعلی بازرگان تفاوت است  ادی گروندگان میه
؛ نشان دادن راه منتهی به «راهنمایی»، «راهنمایی»و « هدایت»میان 

؛ دست گرفتن و بردن به مقصد است و این «هدایت»مقصد است اما 
« علم»مقدم بر مقام « عمل»رسالت رسل و انبیاء است. در این سیر مقام 

به راههای ما بیایید »فرماید:  ه هادی پیامبران باشند. قرآن میاست هر گا
نقل به مضمون(. البته این تبعیت تنها در مقوالت «)تا شما را هدایت کنم

ایمانی جایز است که تنها راه شناختشان شهود است و شهود حاصل 
ثنویت »نشود مگر به عمل و مشاهده نتایج. شاید بگویید: این که شد 

! در مقام پاسخ به این شبه باید گفت که خیر، در ثنویت «تک محوری
شود اما در اینجا انسان مؤمن  دیگر می  ای تابع اراده تک محوری اراده
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کند بر هدایت الهی )موازنه عدمی( و از نقش  اراده خود را منطبق می
 گردد.  اراده خود در رقم زدن سرنوشتش غافل نمی

نبی و رسول برای معاصران نیز  ـ پذیرش پیامبر اسالم به عنوان1
در ابتدا از قرائن و شواهد تاریخی میسر است. تجربه صدر اسالم در 
این پذیرش نقش مهمی دارا است. در هر ادعایی، مدعی و مدعا، هر دو 

شوند که آیا تناسب  شوند و با هم سنجیده می با هم در نظر گرفته می
قضی بین آنها نیست؟ و میان مدعی و مدعا برقرار است و تضاد و تنا

 این نیز امر مستمر واقع است.
« حجتش در خودش است»ـ آری از ویژگیهای حق این است که 3

و بنابراین حجت کالم را باید در خودش جستجو کرد ولی نباید غافل 
)در معنای سخن(، بیان حقیقت یا واقعیت یک پدیده « کالم»شد که 

قائم به آن حقیقت یا واقعیت است و وجودش قائم به خودش نیست بلکه 
گوییم که حجت کالم را باید در خودش جستجو  است، پس وقتی می

کنیم بدین معنا است که حجتش را باید در پدیده متناظر آن جستجو 
توان بیان حق باشد یا بیان ناحق.  کنیم و صدق آن را بسنجیم. کالم می

« تبیین»واند ت نیست بلکه می« حق»دقت کنیم که کالم به خودی خود 
در ادامه برشمرده گردد. « حق»حق باشد و از این رو در زمره مقوالت 

 اید: جنابعالی مرقوم فرموده
 

ین ا چه نحوی پی می برد که نسان بهاست که این ا سألهم تمام»
نسان به جز آنچه عقل نامیده اوند می باشد. آیا از جانب خداکالم 

ر مختلفی در ابزاست که ادرست  ،رداهی به شناخت دامی شود ر
ین تنها عقل ازد ولیکن اپرد طالعات میانسان به کار کسب ا
نسان اختیار ادر قالب معرفت در و زش اپرد این نتایج راست که ا

وند از جانب خداین عبارت که تمام کتاب ادهد. حال  ر میاقر
پی آن عمل به  کند که در نسان حاصل میای است آیا معرفتی برا

ست باید به محک ا نچه در کتاب آمدهآشته باشد. بلکه اه داهمر
هنمایی که باز اصول راساس ا آنگاه برو  عقل شریف سپرده شود

در آن ا گر حق رو ازد اوری آنها بپرداست به داز خرد امنتج 
ز مردم ا گروهی عظیمی این روند را گرا ن عمل کند.ایافت بد

حق ا ین که خدا پذیرفتن کنند بدین معنی نیست که با دنبال نمی
ینکه در است مشکلی حل شود کما اکتاب هم حق ا لذو ست ا

ز آنجایی ارد ولی این باور وجود دامع مسلمان از جوابسیاری 
فهم و وری کننده نهایی نیست هر تفسیر از طرفی خرد داکه 

ستقبال ان مورد اراز دیندا گروهی حتی در میانامتناقضی به ر
طرف دیگر مفاهیم کتاب به علت نظم پریشان  زو ا گیرد ر میاقر

 .«حتی قابل دستیابی نیستان به راآیات چند
 

 نمایم: شما را به دقت در موارد زیر دعوت می

ـ در مورد اینکه انسان به چه نحو پی ببرد که قرآن از جانب 1
خداوند است گمانم بر این است که به حد کفایت در سطور پیشین 

افزایم که در این خصوص قرآن خود را  را نیز میام. این  توضیح داده
قرآن »توان دریافت که  نامیده و از این تعبیر و دیگر آیات، می« ذکر»

تبیین نظام عالم است در حدی که انسانها برای رشد و سعادتشان 
، حال از این رو وقتی قرآن تبیین نظام عالم باشد، «نیازمند آن هستند

کند، چون کلیات آن را مطابق  ا استماع میوقتی که مخاطب، آیات آن ر
تواند با آیات، نظام عالم را  یابد یعنی می و مؤید امور مستمر واقع می

آورد و به تبع  منسجم درک کند و گواهی بر صدق دهد، به آن ایمان می

 آورد. ایمان به کلیات، به جزئیات نیز ایمان می
آنچه عقل نامیده  نسان به جزاآیا »اید:  ـ اینکه مرقوم داشته2

گویم: آری، درست است  در پاسخ می...« رداهی به شناخت داشود ر می
تواند با در نظر گرفتن شواهد  است ولی عقل می« عقل»که داور نهایی 

 و قرائن صدق، حکم کند که به فالن منبع معرفتی اعتماد شود.
ز این عبارت که تمام کتاب احال »اید:  ـ اما اینکه مرقوم نموده3

پی آن  کند که در نسان حاصل میای است آیا معرفتی براوند اجانب خد
گویم: البته که معرفتی برای  در پاسخ می« شته باشد.اه داعمل به همر

وای بر کسانی که قرآن »فرمایید؛  کند، قرآن خود می انسان حاصل می
تواند هدایت  نقل به مضمون(، قرآن زمانی می«)اند را پاره پاره کرده

شد و عمل به آن رستگاری آورد که یک کلِ منسجم و خالی از تضاد با
و تناقض باشد، اگر قرآن همه از جانب خدا نباشد، قطعاً  و یقیناً در 

گشت چرا که دیگر از علم مطلق و توانایی  درون خود دچار تناقض می
مطلق و ... نشأت نگرفته بود. اگر قرآن یک کلِ منسجم نباشد، تفسیر 

قرآن معنا ندارد، و اصوالً تفسیر موضوعی هم معنا ندارد. با قرآن به 
توان ظرایف و دقایق آن  پیش فرض کلِ منسجم بودن قرآن است که می

را دریافت و آشفتگی ظاهری آن نشان از پیچیدگی مفاهیمی دارد که 
نازل « ذکر»خواسته آنها را در بیانی مختصر جهت  خالق قرآن می

ی که هم در زمان نزول قابل فهم و کاربردی باشد ا فرماید، آن هم بگونه
 و هم پس از آن، همواره قابل فهم و کاربردی باشد.

 اید:  در بندی دیگر شما مرقوم داشته
 

)البته من  د کنیمابر مبنای حقوق موضوعه قلمدا ین بحث را گرا»
آنگاه بایستی  به لحاظ علمی با این موضوع آشنائی دقیق ندارم(

هستی هستند  اساستی که امبتنی بر حقوق ذا ثغور آن رو  حدود
گر در زمان پیامبر ساختار جامعه ایط زمانی سنجش کرد اشرو 

ساس دالیل ایا بر و ست که زنان شخصا ا عربستان به نحوی بوده
ست که اضح اشتند کامال واندا مروز زنان راجتماعی ا دیگر نقش

ست ار شده ارقرجتماعی بایط اموضوعه با توجه به شرق حقو
متفاوتی که هست بایستی  معهز رهگذر ساختار جاامروز نیز او
ی زندگی این که بگوییم بهترین مدل برا ن نظر شود مگرابد

ست که به ا پیامبر بوده که در جامعه مدینه زمان است آن زنان
گر بپذیریم رشد بر مبنای ازیرا که سختی قابل دفاع می باشد. 

ا مامت را ز طرف دیگرو است انسان اتی از حقوق ذالت نیز اعد
خویشتن خویش بپذیریم می و به معنای شرکت در رهبری جامعه 

ز مرد نیز فعالیت در ا کمتر ،گر نه بیشترامروز ا بینیم که زن
ن می کند که هیچ اوجدا د رروین ماحتی ابه را رد لذاجامعه ند
کام که اح فرم ظاهرو رد ارث وجود نداین نوع تقسیم ا دلیلی بر

 زیستمطابقتی با نوع انسان است  ی زیستحتما تابعی از نحوه
 ین که مرد موظف بهاز قبیل استدالالتی ارد. امروز بشر ندا

رث می برد کامال ابر امرد دو برا لذو ست انفقه و خت مهریه اپرد
حال و ست اجتماعی آن زمان جامعه عربستان اساخت همین مبین 
ن عقال اتو مسلما نمی و ردات ندموضوعی امروز ین ساختاراکه 

ستدالل شود که ما به ا به کار برد مگر کها حکمی یکسان ر
عتبار کردن ا ین خود بیاریم که اف نداشراین حکم تماما احقایق 

که وقتی ا ست زیراعمل به آن و نسان در مقام شناخت حق اخرد 
چگونه در مقام  کندا پید ند علماروزمره نتوو بدین مسله ساده 

 .«ب معارف عمیق تر باشدکس
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ام که از  در پاسخ به این بند به نظرم در متن مقاله توضیح کافی داده
 اید: اتفاق شما سطور فوق را در نقد آن نگاشته

اگر قرآن حق باشد، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن »
است و بنابراین همه مکانی و همه زمانی، چرا که اراده « حق»نیز 

این امر، چنین تعلق گرفته است. با توجه به علم و توانایی  الهی بر
و نیز دیگر صفات مطلق ذات الهی، اگر قرار بر موقتی بودن آن 

آمد که  ای دیگر می آمد و بگونه بود، یا در قرآن اینچنین نمی
بتوان در زمانها و مکانهای مختلف، حدود و ثغور آن را به 

یامبر با توجه به اصول مندرج صورت اقتضائی تعیین نمود، و یا پ
در قرآن، از جانب خود، روندی را در این خصوص به اجرا در 

نمود،  تر می اش متعالی آورد و همواره در راستای هدف غایی می
سنت او تلقی شده و پیروانش، این سیر  بخش، تا این روند تعالی

 «متعالی نمودن را ادامه دهند.
 

ای که حضرت باری برای زیست  بهکنم که در چارچو اما تأکید می
نفقه زن بر »، «ارث مرد دو برابر ارث زن است»انسانی توصیه کرده، 

و به نظر نگارنده اینها تمامی منبعث از تفاوتهای « عهده مرد است
جنسیتی و نقشی است که زن و مرد باید در خانواده و اجتماع بر عهده 

ردن نقشهای زنان و بینیم که همسان ک گیرند. امروزه به وضوح می
مردان در نظامات اجتماعی جوامع امروزی و مدرن، تخریب روزافزون 

کند که هر کس متناسب توانایی  را در پی دارد. حقوق ذاتی ایجاب می
و استعداد و عالقه و... در خانواده و جامعه نقش ایفاء کند. اگر بپذیریم 

ید تأمین معاش هم برابر که باید مثالً ارث برابر باشد، چرا نپذیریم که با
باشد و هر که نتوانست سهم خود را تأمین نماید مشکل خود اوست! 
خیر! نظام عالم اینگونه نیست! بلکه مبتنی بر تعاون و تعامل است و هر 

گردد و باید  کسی به تناسب ویژگیهایش از مواهب الهی برخوردار می
 به تناسب ایفای نقش نماید.

 اید: ی نگاشتهدر بند پایانی جنابعال
 

و قصاص  دانم، خاص آنقدر که من می ین مسالهاقرآن در  محک»
ست. به اکند( عفو کردن  ز آن )آنگونه که قرآن بیان میایا بهتر 

به کسی که مورد ظلم ا ز هم راعبارتی دو گزینه کامال متفاوت 
ی ابینیم که چه بسا بر میا دهد. لذ ست پیشنهاد میاقع شده او

فرم نیز بسیار با  لحاظز است که اپیشنهاد شده  هایک حکم دو ر
ن موثر بودن اندیشمنداز ای ا مروز دستهد و اهم متفاوت هستن

ین مورد ابه صورت کلی رد می کنند. به عبارتی ا ول راگزینه 
یط اشر یستیادر نظر گرفته شود ب عهگر جز حقوق موضواهم 

یط این بدین معنا نیست که شرادر آن نیز لحاظ کرد ولی ا زمان ر
ینکه حکم اکنند کما  نقض میا زمان مشخصات کلی حق ر

جامعه در ست تا اصل عدم خشونت صادر شده اساس اقصاص بر 
نی که در عمل تخریبی از تعدی  به دیگراز رهگذر ممانعت ا

گر نیز پیش  ن تخریبنساو ا خشونت کنترل شودند ا شتهانقش ند
ندیشیده باشد. حال جامعه از تخریب نسبت به نتیجه عمل خود ا
ین اجتماعی اهای  آگاهیو های علمی  ز رهگذر بررسیامروزی ا

روش دیگر و پذیرد  در کاهش خشونت در جامعه نمیا روش ر
بندد تا عمل تخریبی در قبال تخریب  به کار میا ست راکه عفو 
 «روش به کار نبندد.ن ابه عنوا دیگری ر

   

 دهم به موارد زیر: در مقام پاسخ شما را توجه می
ا ز هم رابه عبارتی دو گزینه کامال متفاوت »اید:  ـ مرقوم نموده1

بینیم که  میا دهد. لذ ست پیشنهاد میاقع شده ابه کسی که مورد ظلم و
فرم نیز  لحاظز است که اه پیشنهاد شده ای یک حکم دو راچه بسا بر

ثر بودن ؤن ماندیشمنداز ای امروز دسته د و ایار با هم متفاوت هستنبس
توجه کنید هیچگاه قرآن به « به صورت کلی رد می کنند.ا ول راگزینه 

تواند و نباید برای یک معضل و مشکل  عنوان بیان مجموعه حقوق نمی
دو راهکار بدهد مگر اینکه دو راهکار برای دو شرایط متفاوت باشد که 

هکاری متناسب شرایط خاصی باشد. چرا؟ زیرا اگر دو راهکار هر را
شود  برای یک شرایط بدهد و هر دو راهکار هم حق باشند، این می

مصداق تزاحم حقوق، که اگر قائل به تزاحم شویم ویژگیهای حق را 
تواند بگوید در قصاص حیات است اما  شود. پس قرآن نمی نقض می

 نگفته است، دقت کنیم به آیات:عفو بهتر است. و قرآن این را 
 

 یَا وَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَىـ 1
 بِالْأُنثَىوَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى   بِالْحُرِِّ  الْحُرُّـ 2
 وَوَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍوفِ  فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ وَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِِّبَاعٌ بِالْمَعْرُـ 3
 حْمَةٌ وَرَ بِِّکُمْ رَّ مِِّن تَخْفِیفٌ لِکَذَـ 4
 وَلِیمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِکَ بَعْدَفَمَنِ اعْتَدَى ـ  5
 (113و 111)بقره  فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا وُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ وَلَکُمْـ 6
 

 ان به موارد زیر پی برد:تو با دقت در آیات می
کند  ـ به قولی اندیشمندی وقتی قرآن از افعال مجهول استفاده می1
در این آیات، مرادش این است که به اقتضاء شرایط این « کُتِبَ»مانند 

 یابد. شود و وجوب می مقرر می
نیز مجهول است، و خداوند دستور نداده، بلکه گفته اگر « عُفیَ»ـ 2

خفیف از جانب پروردگار و رحمت اوست. بنابراین بخشیده شد، این ت
توصیه شده است که باید با توجه به شرایط اولیاء دم در « عفو»تلویحاً 

 خصوص آن تصمیم بگیرند.
 فَلَهُ ذَلِکَ بَعْدَفَمَنِ اعْتَدَى »فرماید  ـ  بعد از عبارت پنجم که می3
دانسته نشد و دوباره ، یعنی اگر قدر این تخفیف مجازات «وَلِیمٌ عَذَابٌ

وَلَکُمْ فِی »فرماید:  اقدام به تجاوزگری شد، خداوند در عبارت ششم می
، حال در چنین شرایطی در قصاص متعدی حیات است و «الْقِصَاصِ حَیَاةٌ

کند و تلویحی بودن آن هم به جهت  تلویحاً خداوند به آن توصیه می
 اقتضاء شرایط است )احتماالً(. 

بینیم که دو راهکار برای یک شرایط  ات فوق میبا توجه به نک
شرایط خاصی است. مضاف بر ها خاص  نیامده، بلکه هر یک از توصیه

بقره و آیه محاربه نیز مؤید اجرائی بودن حکم  134این آیات، آیه 
قصاص از منظر باری تعالی است. با توجه به آیات و آیات دیگر 

ه تنها نباید در خشونت ورزی توان گفت که از نظر قرآن انسانها ن می
پیشگام شوند، بلکه باید خشونت زدایی هم بکنند اما اگر توفیق نیافتند 

یی جز مقابله به مثل  که طرف مقابل را از خشونت بازدارند، طبیعتاً چاره
 (1333مهر ) ندارند، مثل میدان جنگ.

  

بنده  میان« بحث آزاد در باره قصاص»بعد از این دو مقاله، توجه: 
  شکل گرفت که در کتابی مستقل منتشر شده است. صدر و استاد بنی
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 سومفصل 

 دو مباحثه با استاد غفارزاده
 

 

 ای درباره شیطان و ابلیس مباحثه
 

همان روابط قوا  طانیش ایآ»ی با عنوان مطلب 3131در مهرماه 
استاد  3منتشر و برای برخی از صاحبنظران ارسال نمودم. را «است؟!

برایم  ،سعید غفارزاده لطف فرمودند و در خصوص آن متنی را نگاشته
ابلیس؛ آتش قدرت »پس از انتشار مقاله  ،بعدچندی  .ارسال کردند

پاسخ به پرسشهای پیآمد آن، و نیز « ، شیطان؛ زاده روابط قواطلبی
میان ایشان و بنده شکل گرفت که ای پیرامون شیطان و ابلیس  مباحثه

 آید: میمتن اول، از پس 
 

 حق پور ماین یجناب آقا
خوشحال شدم از  اریبس دیکه فرستاده بود یسالم وتشکر از متن با

انتقاد  نکهیدارند و مضافاً ا ایپو هشیهستند که اند یهنوز کسان نکهیا
. دیموفق باش کنند، یهاشان را عرضه م افتهی لیدل نیو به هم رندیپذ

 کنم: یعرض م یارسال  هپبرامون نوشت
را در  تیاصوالً ثنو کنم یعرض م یدومحور تیـ در مورد ثنو3

و  ریخ یبرا یکی یهست أکه اعتقاد به دو مبد انیزرتشت یمورد باورها
ـ که  صدر[ ]آقای بنی شانیحاال ا. رود یشر دارند بکار م یبرا یگرید

را  هایبند میتقس نیا آشنا هستم ـ یادیبنده هم با افکارشان تا حدود ز
 دیا نوشته نکهیهم ندارد. ا یاست منع یبرداشت شخص کیکرده 

است و  حیبه دو منشأ و مبدأ در عالم باور داشت کامالً صح توان ینم
 اضافه کرد: توان یم دیا عالوه بر آنچه استدالل کرده

خلق دانست. چون در آن  ینوع یبرا یشر را مبدئ توان یـ نم الف
در آن صورت  شود، یم تیبلکه ابد یصورت البته شر خود نه تنها ابد

 توان یم یو چه عقاب یرا مرتکب شود چه مذمت یهر کس که شر یبرا
 اصل از دو اصل عالم عمل کرده است. کیکرد چون او هم در محدوده 

( عامل یصحنه )عالم هست کیدو ضد در  ستیـ هرگز ممکن ن ب
. چون مطمئناً ضدِ هم عمل خواهند کرد و حتماً اورندیباشند و دوام هم ب

خواهد بود. اگر نظرتان باشد  نیغلبه کرده آن را از ب یگریبر د یکی
استوار بود و هست که در درون ذات هر  نیبر ا سمیاصل فلسفه کمون

تز موجود است که از نزاع آنها،  یهم به نام تز و آنت ضدِدو عامل  ،یشئ
را گفتند و دهها سال بر آن پا  نی. اشود یم دهیبه نام سنتز زائ یزیچ

به وجود  یدیکه حاصل از نزاع دو ضد، مخلوق جد دندیفشردند و نفهم
اتفاق  یزیچ نیدو ضد موجود باشند و چن نیبلکه اگر هم ا دیآ ینم
در « فطور» کیبه قول قرآن  ایخالء  کیآنها  نیباز نزاع  افتد،یب

 نی. در سوره الملک قرآن اماند یم یرفته است باق نیآنچه از ب گاهیجا
مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ  الْبَاطِلُ فلسفه را به حکم : لَا یَأْتِیهِ

 مَا الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا: دیفرما یم دهیحَکِیمٍ حَمِیدٍ  به نقد کش
                                                 

ابلیس؛ آتش »در ابتدای مقاله  «همان روابط قوا است؟! طانیش ایآ»متن ـ 3
 در پانویس درج شده است.« قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا

تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ 
که  دیخَاسِئًا وَهُوَ حَسِیرٌ. توجه دار الْبَصَرُ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ

کرده اند ـ مصدر  یها آن را به اختالف معن و ترجمه ریتفاوت ـ که تفاس
 نیرا از ب گریهمد زیدو چ نکهیا یعنیاست « فوت»تفاعل از کلمه  دیبا

 ی. اگر در عالم هستاست و گسست یدگیبر یببرند. فطور هم به معنا
گسست  کی دیبا جهیکنند نت «ستین»را کامالً  گریبتوانند همد زیدو چ

 امکان وقوع ندارد. یباشد که اصالً در عالم هست
معاد  دیمطلق داشته باشند با یو شر هر دو مبدئ ریـ اگر خ ج

معاد شر  دیپرس دیصورت با نیباشد. در ا شانیهم برا یا جداگانه
 اری. و بسعاًیمرجعکم جم یّال ایراجعون  نایکجاست. قرآن دارد: کل ال

 .گریمطالب د
در  رسد یبه نظر م سیو ابل طانیف دوم  و موضوع شـ در پاراگرا2
. دیا تصور کرده یکیرخ داده و هر دو را  یدو اشتباه نیا انیم صیتشخ

بار در قرآن تکرار  33 «سیابل»کلمه  دیاگر در قرآن دقت کرده باش
مورد در موضوع امر خداوند به سجده مالئکه به انسان و  8شده که 

اشتباه در  نیاست. ا سیو سه در مورد هم به عنوان جنود ابل سیابل یابا
هر  نیهم کرده و ا سانیرنویهمه تفس باًیتقر دیرا اگر نگاه کن صیتشخ

همه مواردِ ذکر  باًیاند. اما همانطور که گفتم، تقر فرض نموده یکیدو را 
 آن، از سجده بر انسان در زمره مالئکه است. یدر باره ابا سیابل

به طور  نجایگفته و نوشته است که در ا اریمورد نگارنده بس نیا در
که ما در دست  یدر قرآن سیابل ه: کلمکنم یخالصه عرض م یلیخ

خلقت و  یویو ضمن سنار 13 هیبار در سوره بقره در آ نیاول میدار
به انسان  وبیخداوند عالّم الغ یکه وقت خورد یانسان به چشم م نشیگز
به خالفت خود  نششیگز یاو برا یآمادگ جادیا یبرااسماء خود  ههم
ء را ااسم نیآنها هم ا ایفرموده مالئکه را امر کرد تا خبر دهند آ میتعل
 اسماء و آثار او اعتراف نیخود از ا ینه؟ و آنها به عدم آگاه ای دانند یم

 رشانیمکنونات ضم هبه آدم فرمود تو در عوض مالئکه را از هم کردند،
انسان  ریکار کرد و مالئکه از عظمت مکنونات ضم نیآگاه کن و او ا

به انسان سجده کنند.  یولو بالقوه، آگاه شدند و به آنها امر کرد که همگ
که خود با  سیمالئکه به آدم سجده کردند اال ابل همرحله هم نیدر ا

شده بود: کان من الجن ففسق  یآنها مخف انینکه از مالئکه بود و در میا
تذکر را  نیالرم نباشد ا کنم یعن امر ربه  از سجده ابا نمود. تصور م

در خلقت کل  یداستان و فصول مختلف آن، همگ نیا هبدهم که هم
  ند،یانسان. صورت خود خواست ب کیانسانهاست نه 

/ دار را نینمود ا د،یخود خواست بنما قدرت/ آدم ز خاک دیآفر
مخزن   نینهاد ا ینهادِ و در/ خالفت داد آدم را زلطف بیبز خلعت

اندر گردن   کرد/ را رهیخ سیاز درگاه  قرب خود بل راند/ را االسرار 
  کرد/ بود پندار هپرد نجایا سیو ابل آدم/ طوق لعنت بار را یو

 پندار را هپرد نیروپوش قضا ا
 یاحراز توانائ یاسماء و آثار خود را برا هخداوند عالّم، هم یوقت
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کامل از کل اسماء او بدل  همجموع کیخالفتش به آدم آموحت، او به 
بدل  یخدائ یبا تمام نعمتها یوجود، به تمام معنا به بهشت نیشد و ا

اسْکُنْ أَنتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُلَا  آدَمُ وَقُلْنَا یَا» . لذا به او گفته شددیگرد
صرف تا  هاز قو رشیسَ یو هر آنچه را که برا «تُمَامِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْ

مقتدر   کیمقعد صدق عند مل یمطلقه و نشستن در بارگاه ف تیفعل
 فراهم آورد. شیالزم داشت در آن بهشت برا

آغاز  ی. اما انسان برا«وکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُم»فرمود:  سپس
آمد  یم ایبه دن ستیبا یدور و دراز، حتماً م اریبس ریمس نیحرکت در ا

قوا در  نیرساندن ا تیو  تعلقات آن که الزمه به فعل نتهایو به انواع ز
 نیتا او را از ا ستیبا یم یروئیبست. لذا ن یم دل او بود یائیدن یزندگ

در قرآن  روین نیبکشد که ا نیمقام مقدس )بهشت وجودش( به پائ
نام گرفته است که خود را از زمره و سجده با مالئکه به  «سیابل»

ملکه  کیدر وجود او به صورت  نهمهیبا ا یبود. ول دهیانسان، کنار کش
از امر خدا آتش  یو چون نافرمان اننافرم یا موجود بود، اما ملکه

 شیاو را خدا یکه وقت میزاست، پس او از آتش بود. اما دقت کن
برود، او  رونیاز وجود آدم ب ینافرمان نیا سرزنش کرد که به واسطه

االن از  نینگفت اطاعت کرده هم ن،یروم و هم چن ینم رونینگفت ب
وقت  ی: الای بعثونی ومی یال ی. بلکه گفت انظرنشوم یوجود او خارج م

امر نکرد.  چون او اگر در  نیاو را مجبور به ا زیالمعلوم و خداوند ن
 یشد، انسان نم یهمان اولِ کار مجبور به خروج از وجود انسان م

بخورد و  وندیحرکتش بود پ هکه الزم یبه تعلقات ایدن نیتوانست در ا
بود، خارج  ینیسنگ اریبس یوقت از وجود او که مانند وزنه ا چیاگر ه

رو بباال  یریته و ستعلقات را واگذاش یبارها نیتوانست ا یشد نم ینم
خدا را آغاز نموده ادامه دهد. لذا به خداوند عرض کرد که  یو سو

برسانم که بتواند به  یبه من بده تا بتوانم انسان را به مرحله ا یمهلت
و به  مودهتو را آغاز ن یبه سو رِیخود مبعوث شود و س ریالضم یماف

مرحله برسد کار من تمام شده  نیانسان به ا یانجام برساند که وقت
 طانیش هرساند سر وکل یمرحله م نیانسان را به ا سیابل یاست. وقت

فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ  وَقُلْنَا اهْبِطُوا »شود  یم دایپ
به  نجای. ا«وَ مَتَاعٌ إِلَى حِینٍ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

که در آن معرکه فقط آدم بود و زوجه  یدر حال د،ینکته دقت فرمائ نیا
شود )اهبطوا(. در  یاز دو نفر اشاره م شتریب یاش اما در خطاب، به جمع

علت است  نیبه ا یخطاب جمع نیتوان گفت ا یهم م البته، مورد نیا
خطاب سه  نیا قتیبود و در حق وستهیهم به جمع آنها پ طانیکه ش

 یاز رو یگرید یپرده ها ایپرده  توان یحال م نیمخاطب داشت. در ع
. کنم یآشکارتر شود که به بعد موکول م گرید قیمسئله برداشت تا حقا

که  یاتیو زوجه اش بود ـ همانطور که از آ آدم س،یکه فقط ابل نجایتا ا
و  یالقائات شر ایبه اغوا  یا اشاره چیـ ه شود یدر آنها نام او برده م

 توان یاست که آدم را از آن مرحله )م نیشود و کار او فقط ا ینم رهیغ
با او باشد. اما   ینیمع یو قول داد تا وقت اوردیب رونیب یگفت( قدس

 کند یمرحله به بعد ظهور م نیکه از ا طانیو ش اش انسان، زوجه یوقت
شود )فَأَزَلَّهُمَا  یسپرده م طانیبه ش یرائکارِ اج کنند، یهبوط م نیبه زم

 اتیالشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ(، که از آن پس در تمام طول ح

خواهد بود. در  ودوره با ا نیدر ا شیدم زندگ نیتا آخر ن،یانسان در زم
مطرح است انواع و اقسام  طانیکه در آنها اسم ش یاتیمراجعه به آ

.....به او نسبت داده شده است. هایگرفتار ها،یالقائات، اضاللها، ضرر رسان
با آنها  یخدائ هبا وجه یوقت نهایتمام ا ات،یدر منطق قرآن و روا

 یخود هو اگر با وجه ندیباال به رشد و حرکت او هیبرخورد شود ما
وآخرتند که  ایعذاب دن یها نهیاز خدا و رحمت و زم یدور هیباشند ما
از امام )ع( نقل شده است که  یتیشده است. در روا ریتعب طانیهمه به ش

 که میدان ی. مطانیفانه مربض للش تیالب یالحم ف لیفرمود: ال تؤوا مند
و حتماً به محل رشد  یتواند به راحت یپارچه آلوده به گوشت م

 اریشود. موارد بس هایماریبدل و در خانه موجب ب یادیز یکروبهایم
 طانیمختلف به ش یرا با چهره ها یزندگ یها یاز انواع ناراحت یادیز

است که در مقابل  یزیمظهر تمام هر آن چ طانینسبت داده اند . پس ش
همه آنها را  ستدیآخرتِ انسان با ایرفاه و سعادت دن مت،سال ت،یهدا

اشاره دارد  طانیدر قرآن که در آنها به ش یاتیاز آ یخراب کند. به بعض
 .دیتوجه کن

آن دو  طانیپس ش/ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ ـ
 برد. رونیکه بودند ب یرا لغزاند و از آن حالت

شما را )در صرف  طانیش/ الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِـ 
 کند یم دهد وشما را به فحشاء امر ی( به فقر وعده مریخ یمال و کارها

الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ  أْکُلُونََی نیالذـ 
 او را از طانیکه ش است یمانند کس امشانیخورندگان ربا ق/ مِنَ الْمَسِّ

 س با او آشفته کرده استراه تما
یْطَانُ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّ إِنَّمَا إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنکُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِـ 

هنگام روبرو شدن دو لشگر  بدر که در جنگ یآنان/ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا
آنها را از  یپا طانیش اعمالشان از یبه شما پشت کردند به سبب بعض

 مبارزه لغزاند
افُونِ إِن کُنتُم وَخَ تَخَافُوهُمْ إِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلَا ـ

شما  یترساند ول یخود را م دوستان است که طانیهمان ش نیا /مُّؤْمِنِینَ
 دیبترس از من دیدار مانیو اگر ا دیاز آنها نترس

 طانیش هر کس که/ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًاوَمَن یَکُنِ ـ 
 خواهد بود شیبرا یدوست او باشد بد دوست

خواهد که  یم طانیوش /وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًاـ 
 اندازدیب یدور یگمراه کیشما را به 

با دوستان / ضَعِیفًا کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَفَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ ـ 
 است فیضع طانیکه مکر ش دیبجنگ طانیش

هِ فَقَدْ خَسِرَـ  هر  /مُّبِینًا خُسْرَانًا وَمَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِّن دُونِ اللَـّ
کرده  یآشکار اریبس انیز ردیرا دوست خود گ طانیاز خدا ش ریکس غ
 است.

را به آروزها  آنها طانیش/ وَیُمَنِّیهِمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلَّا غُرُورًاـ 
 دهد یکند و جز وعده غرور نم یدچار م
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ ـ 

هِ فَقَدْ خَسِرَ فَلَیُغَیِّرُنَّ  هِ وَمَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِّن دُونِ اللَـّ خَلْقَ اللَـّ
کنم و به  یانسانها را گمراه م نهیگفت من  هر آ طانیش/ خُسْرَانًا مُّبِینًا
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برم و به آنهادر  یرا م انشانیچهار پا یدارم و گوشها یآرزو وا م
را سر  طانیدهم و هر کس ش یم رییکنم و خلق خدا را تغ یکارها امر م

 ندیب یم یحتماً خسارت آشکار ردیاز خدا بگ ریغ خود یپرست برا
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ ـ 

 دیآورده ا مانیا کهیکسان یا /مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
زشت واز  رهایت اب یو قرعه کش یو قمار و بت پرست یمحققا شرابخوار

 دیرستگار شو دیشا دیکن زیآنها پره از است پس طانیش یکارها
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَـکِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَیَّنَ لَهُمُ  ـ

 دیآ یم شانیما برا یتهایسخ یوقت چرا /انُوا یَعْمَلُونَالشَّیْطَانُ مَا کَ
کارهاشان  طانیش کنند بلکه قلبهاشان سخت شده و ینم یتضرع و زار

 داده است نتیز شانیرا برا
در  ی)مفرد( مطرح شده ول طانیبودند که لفظ ش یموارد نهایا البته
 خورد. یبه چشم م «نیاطیش»لفظ جمع  با یاریموارد بس

به  نیقیبا  ست،ین اتیآ نیا ریو تفس حیدر مقام توض نجایا نگارنده
کند که در  دینکته تأک نیبه ا خواهد یفقط م د،یکامالً متوجه هست نکهیا

است که جزو ملکات  طانیانسانها همه انحرافها از ش یتمام مراحل زندگ
که از خداوند  یاریخود انسان است تا انسان با به خدمت گرفتن اخت

رها کرده و به  یهزاران بال و گرفتار انیگرفته، بتواند خود را از م دخو
 یلیخ یایعامل گذاشته شده گو نیاسم که برا نیا خود باال بکشد.

و هدف او مخالفت کرد. او را دور کرد.  تی: با نیعنیاست. شَطَن  قیحقا
شاطن: دور از حق بئر شطون: چاه ژرف. شطن: تا عمق چاه فرو رفت. 

وَمِنَ الشَّیَاطِینِ مَنْ » میخوان ی)ع( م مانیتان ملک حضرت سلدر داس
 نیاطی)و از ش «یَغُوصُونَ لَهُ وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ وَکُنَّا لَهُمْ حَافِظِین

که ما  میکردند گماشت یم گرید یو کارها یاو غواص یکه برا ینفرات
که از  یتهایانجام مأمور یبرا ایچون به ته در نهای( امیکرد یحفظشان م

 طانیرفتند لذا لقب ش یشد م یطرف آن حضرت به انها محول م
عامل هم در تمام امور  نی. در مورد نفس انسان هم چون اگرفتند

ما  یو معنو یتواند رسوخ کند و هم به عمق وجود ماد یما م یزندگ
 جانیانتخاب شده است. در ا شیاسم برا نیکند ا دایتواند احاطه پ یم

اجازه را  نیسؤال در ذهن متبادر شود که چرا خداوند به او ا نیا دیشا
 یاتیتوانم عرض کنم که اگر به ظاهر آ یخالصه م یلیخ ردهد بطو یم

 طانیکه ش مینیب یم م،یانسان اشاره شد استناد کن نشیکه در مورد آفر
لحظات عمرش با او  نیآمد و تا آخر نیاز زمان هبوط انسان با او به زم

که جزو  یاریکه انسان با اخت مینکته توجه کن نیخواهد بود. اگر به ا
مندرج در  یاسماء و آثار خداوند به او داده شد، مأمور شد تا همه قوا

خالفت خدا  یظهور و تجل یبودند، برا یوجودش را که همه آثار خدائ
 یتعلقات زندگ به یکار جز با آلودگ نیبرساند، ا تیبه فعل نیدر زم

خدا و به امر خدا  یبا دو شرط: برا دیکار با نیا نیشد. اما ا ینم سریم
صورت  نیا ریدر غ دیدر او ظهور نما یوجهه خدائ آنانجام شود تا 

خود  اتیمنو یخود و اجرا یبرا شیالبته همه کارها را در طول زندگ
 ینم شیخدا اتیتجل یمجال رسد و یدهد که به قرب او نم یانجام م

دوره با  نیدر  ا شیخدا اتِیتحقق منو یگذرگاه و برا نیشود. در ا
مواجه است . لذا در  یناراحت ،یدردسر، دشمن ،یماریب ،یهزاران گرفتار

 طانیاکرم نقل شده است که فرمود:  لکل انسان ش امبریاز پ یثیحد

من، به  طانیش ااست، ام یطانیرا ش ی)هر کس یدیاسلم ب یطانیولکن ش
 یکه آنها هم با وجود داشتن نفوس مینیب یشده است.( م میخود من تسل

که در طول عمرشان کسب کرده بودند، باز هم  یتیپاکِ پاک و معصوم
نفوسشان بودند. لذا  یعمرشان نگران بر هم خوردن پاک هلحظ نیتا آخر

 بر سر مبارکش خورد و از همه ریشمش ی)ع( وقت نیالمؤمن ریام
و  نشیآسوده شده فرمود: فزت و رب الکعبه. داستان آفر هاینگران

مبسوط الزم دارد  یاست که شرح نشیآدم به وسعت جهان آفر نشیگز
 یحیمحتاج شرح و توض یاریموارد بس نکهیو نگارنده فقط با علم به ا

به عرض رساندم.  یزهائیبه اختصار تمام چ نجایا در است اما یشهود
 دیبود دهیآنچه پرس نییدر تب یدیمف زیچ وارم توانسته باشم دیام

 (33/7/3131ـ  غفّارزاده دیسع). دی. موفق باشسمیبنو
*** 

 جناب آقای نیما حق پور 
با سالم مجموعه سؤال و جوابهای شما را با یکی از مخاطبانتان 

توانم یقین کنم نظر این  از اینکه برای بنده هم فرستاده بودید می خواندم.
طالبید. اینک با اجازه جنابعالی دیدگاههای خودم را با بنده را هم 

کنم اما شما هم لطفاً این  حداکثر ایجاز در باره مطالب مرقومه عرض می
دیدگاهها را به مخاطبانتان منتقل کنید شاید آنها هم بتوانند در این مورد 

 نظر بدهند و این بحث آزاد وسعت بیشتری یابد.
م در اولین ایمیلی که به جنابعالی ارسال کن اگر نظرتان باشد فکر می

کردم در مورد همین بحث ابلیس و شیطان بود و جنابعالی نوشته بودید 
ام.  که نظرتان را در آینده خواهید گفت ولی هنوز چیزی دریافت نکرده

آیه قرآن که ابلیس مطرح شده است همگی در  33آنجا نوشتم که در 
مگی پس از تعلیم اسماء به او مورد خلقت و گزینش انسان است و ه

 است. 
ورزید و  جناب استاد غفارزاده از اینکه اهتمام می: حق پور

فرموده و نظرات خود را  مطالب مندرج در مقاالت بنده را نقد 
فرمایید، بسیار سپاسگزارم. در مورد پاسخ به نقد و نظر  مبذول می

از دریافت ام که پس  پیشین جنابعالی باید بگویم که بر آن بوده
« ابلیس و شیطان»با تحقیق و تأمل بیشتر، به مفهوم  نقدها ونظرها،

ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط »بپردازم که مقاله 
ماحصل آن شد. در این میان نیز از نقد و نظر جنابعالی نیز، « قوا

 3ام. ، بهره برده«شیطان»و « ابلیس»بویژه در تفاوت بار معنایی 
 

اگر آیات سوره مبارکه بقره را در این مورد به عنوان : غفارزاده
کند. اگر  رفرانس مطالعه کنیم موارد ذیل به ترتیب وقوع، جلب نظر می

مفصالً توضیح « کتاب رازهای رستاخیز»زمان را همانطوری که در 
ام از این میان حذف کنیم همه جریانات به جای اینکه یک واقعه  داده

انسانی در  اند و علی الدوام در به دنیا آمدن هر واقعیتباشند یک 
 جریان.

 

                                                 

با سالم و تشکر از عالقه و اهتمامتان برای تعقیب مطلب، قبل از همه  غفارزاده:ـ 1
چیز بنده احساس می کنم که اول ما باید کمی بیشتر با زبان همدیکر آشنا شویم 

کار هم ادامه این بحثهاست. لذا برای ادای این وظیفه ـ و و برای اینکار بهترین 
نه برای اینکه حرف من غالب باشد ـ در پاسخِ مطالبی که نوشته اید، عرض می 

 کنم. در مورد نشر وپخش آنها جنابعالی مختارید،  بنده آن آشنائی را ندارم.
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بنده نیز با پذیرش نظر حکیم سید محمد جواد غروی در : حق پور
، زبان قرآن را در بیان داستان «آدم از نظر قرآن»مجلدات 

دانم، از این رو در این  می« حال»و « تکوین»آفرینش آدم، زبان 
 3مورد با شما موافقم.

 

دانست چه آفریده همه اسماء و آثار خود را در  خدائی که می :رزادهغفا
 او گذاشت یا به عبارتی به او تعلیم داد وعلم آدم االسماء کلها.

 

استفاده شده، و آموختن نیز از « آموختن»چون از فعل : حق پور
امور اکتسابی است، بنابراین باید گفت آدمی این استعداد و 

در طول زندگی خود، با کنکاش در نظامات و توانایی را دارد که 
  2را بیاموزد.« اسماء»سنن هستی، 

 

انسان با این تعلیماتی که گرفت جامعیتی بی نظیر پیدا کرد : غفارزاده
که از او به بهشت )در حقیقت بهشت قوا یا بالقوه( تعبیر شده است پس 

ها را از آنچه در خود داشتند انباء نموده،  توانست همه قوا و نیرو می
 بارور کند. 

ت تواند جامعی می»از نظر بنده در این مورد باید بگوییم : حق پور
 1«.بیابد

 

ها بایستی به او تسلیم شده و به تعبیر  این نیرو هپس هم :غفارزاده
 قرآنی به او سجده نمایند. 

 

از آنجایی که مالئکه ذی اراده نیستند، این آدمی است حق پور: 
 4که باید آنها را به سجده درآورد.

                                                 

هرنقطه توافق ام ولی حصول  بنده متأسفانه کتاب ایشان را نخوانده غفارزاده:ـ 3
 خود بخود مایه خوشحالی است.

 چیکامالً آشکار دارد، اما ه ینمود یگرچه خداوند در کل عالم هستغفارزاده: ـ 2
هر مخلوق و در انسان  یها یتوانائ یمخصوص او بر مبنا یبدون عطا یمخلوق

 یعطا نیچون ا ردیبگ یگریتواند اسماء وآثار او را از منبع د یبه تمامه، نم
 دیحتماً با یحتماً با حکمت بالغه باشد و نه خارج از آن. پس اسماء اله دیبا یاله

مقام  نیتریاز طرف او، آنهم بالقوه، به انسان داده شود.  چون انسان تا به عال
. شما ردیبگ تیتواند آنها را با فعل یاتم او نشود نم گاهینرسد و تجل یاله تیوال

هر انچه از نقص وکمال در خود  شیدر خلق هنر خو یکه هر هنرمند دیدان یم
بعد از  ینقاش یتابلو کیدر مرور  لیدل نیگذارد. به هم یم شیهنر ثردارد در ا

دهند که تابلو اثر  یم صیآن تشخ دنیامر با د نیسالها و دهه ها متخصص
ها و همه مکنونات استاد  قهیسل یهنر ،یاخالق اتی. چون همه خصوصست؟یک

اثر او کامالً  نیدر آخر «کلها»است. آثار خداوند هم  انین کامالً اعنقاش در آ
و در وجود انسان  دیخر یگریتوان از دکان د یآثار را نم نیباشد. ا انینما دیبا

که در آنجا بتوان آن را  ستین یگرید یاز کمال در جا یزیگذاشت ، چون چ
 سراغ کرد و گرفت.      

به  تیاست، اگر جامع «یکمال هست»مخلوق خالق  ،یموجود یوقتغفارزاده: ـ 1
واجد آن باشد؟ از کجا آن را کسب کند؟  دیبا یاتم نداشته باشد، چه کس یمعنا

: اسکن انت و زوجک الجنه و  دیگو یچگونه کسب کند؟ . خالقش خود به او م
ز پر نعمت تر، مصفا تر ا باتر،یجامعتر ، ز یبهشت ایشئتما ، آ ثیکال منها رغداً ح

در عالم وجود  یموجود نیچن نیا ستیالزم ن دی. اگر بگوئد؟یخواه یوجود او م
 یخود را از خلق یها ییاز توانا یخالق مقدار یخدا ایآ دیپرس دیداشته باشد، با

 کهیکم گذاشته است؟ در حال نیاو گفت: فتبارک اهلل احسن الخالق نشیکه در آفر
 نا توان. هبوده و ن لینه بخ

به آنها  شانیخدا یاراده هم نباشند، وقت یاگر مالئکه به قول شما، ذغفارزاده: ـ 4
دهد  یکار را به آنها قطعاً م نیا یالبته اراده و توانائ دیکار کن نیکند ا یامر م

 .الوجود اال اهلل یکه ال مؤثر ف

 

رفت تا خلیفه اهلل در زمین شود، بایستی  اما انسان که می: غفارزاده
برای به فعلیت رساندن آن قوا و همه مکنونات وجود خود به دنیا بیاید 
و چون از علقه آفریده شده بود به انواع تعلقات دنیوی آلوده شود. سپس 

های که به او داده شده بود قوائی را که در  بتواند خود را با توانائی
داشت به فعلیت رسانده به باال بکشد و آنچه از خلق او مقصود وجود 

 بود را احراز و ظاهر کند. 
 

یابم؛ این است که  آنچه در فحوای کالم شما در میحق پور: 
بینید؛ یکی وجود بالقوه که قبل از  وجود انسان را در دو مرتبه می

 بدنیا آمدن در آدمی موجود است و دومی وجود بالفعل که پس از
آید. بنده بر آنم که بخشی از  بدنیا آمدن تدریجاً بوجود می

شود و برخی به  استعدادها از طریق وراثت به آدمی منتقل می
شود که هر دو  تدریج و در طول زندگی دنیوی حاصل می

توانند بالفعل گردند. اما جنابعالی به نحوی به ضرورت  می
موافق نیستم، چرا دیالکتیک در رشد قائل هستید، که بنده با آن 

تواند موجب  که دیالکتیک به نوعی ثنویت است و ثنویت نمی
رشد گردد، بلکه تخریبگر است. انسان از تقابل نفس و جسم رشد 

یابد. جسم به مثابه ابزاری  کند بلکه از توحید آن دو تعالی می نمی
است برای تعالی نفس. تعلقات دنیوی امری جبری نیستند، بلکه 

   5گزیند. یستی است که آدمی برمیتابع نوع ز
 

                                                 

، نمیب یم تیکه وجود انسان را در دو مرتبه قوه و فعل ستمیبنده ن نیا غفارزاده:ـ 5
بچه انسان  کیموجودات عالم همانطور است.  هیبلکه نه تنها در انسان که در کل

که خدا در وجودش نماده دارد.  یحد حصر یب یها ییدر شکم مادر، تمام توانا
 ایدن نیاو را به ا سیو ابل دیآ یم ایند نیشود و به ا یاز مادر متولد م یوقت

خود را،  یهائیهسته آهسته توانازند، آن وقت ست که آ یوتعلقات آن گره م
 یشود . م ریبص یتا مظهر خدا ند،یب یرساند. م یم یظهور م کیبه  کی

 گاهیکند تا تجل یکار م شیشود. با دست و پا عیسم یخدا یایشنود، تا نما
 یکند....... اما همه نسب انیجواد را نما یتا جود خدا دبخش یقادر گردد. م یخدا

را  یبزرگ یدرخت گالب ی، وقت میبه عالم نباتات برو دیخواه ی. مجیو به تدر
درخت که سالهاست، هر سال صدها بلکه  نیکه ا میدان یبه قطع، م  مینیب یم

بوده که طول و  یتخم گالب کیفقط  یدهد، روز یم یگالب وهیهزارها م
 . دیرس ینم  متریلیبه دو م شعرض
. نفسِ )خودِ( ستیممکن ن نیکه ا ست،ینوشته ام تقابل نفس و جسم ن آنچه
 دیشده است و فردا در عالم آخرت با عیهمانست که اسماء در آن تود یانسان

کشد  و  یرا م نیبار سنگ نیا ایجوابگو باشد و جسمش همانست که در عالم دن
که  یا ند، در حال گفته «روح»را  یکند. اشتباهاً نفس انسان یآن نفس را بارور م

واال دارد که در قرآن با  ینشده. روح مفهوم ریاز آن روح تعب یقرآن هیآ چیدر ه
از آن مفهوم  یو هر کدام نشان دهنده مرتبه ا دهیگرد ادیمختلف از آن  یریتعاب

 .    «ستیروح چ»نگارنده مبحث  «زیرستاخ یکتاب رازها»به  دیاست. رجوع کن
ناچار و مجبور تفاوت  انیاند و م یاما نا چار ستندین یاجبار یویدن تعلقات

( و به انواع یاستثنائ چی)همه انسانها بدون ه دیاین ایفراوات است . انسان تا در دن
 یرساندن قوا تیاز وسائل به فعل یکیتعلقات آن دلبسته نشود ) که هر کدام 

مودع در نفس انسانند ( و در هزاران ورطه بال و فتنه ) که هر کدام مفهوم خود 
تا  ردیگ ینم یفراوان پر نکند و نمره قبول یامتحان یو ورقه ها تدافیرا دارند( ن

: أَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا فهیشر هیقبول شود و مفهوم آ
 .کند دایفَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ  را پ بِیَهْکِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَا

عالم را  یشهود میتوان یم یندارم . چرا وقت یادیبا الفاظ هم رابطه و کار ز بنده
. بنده در میاز آن خارج شو میکه نتوان میاندازیب یخود را در سبد الفاظ مینیبب

 .دید یتوان شهود یآن را م قیام که عالم و حقا شده تیبه فضل خدا ترب یمکتب
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برای تحقق این مقصود بایستی یک نیروی قوی او را از آن : غفارزاده
دیگر به اسفل  هجامعیت پاک، به این عالم خاکی که قرآن از آن در سور

 کند پائین بکشد و سخت به این دنیا ببندد.  سافلین تعبیر می
 

 3رشد هست؟! آخر چه نیازی به این دیالکتیک در: حق پور
 

نام گرفت که همانطور که در باال گفتم نام  «ابلیس»آن نیرو : غفارزاده
پس این نیرو در  و مأموریت او فقط در این سناریو مطرح می شود.

ردیف ملکات وجودی او، و کامال در وجودش مانند همه ملکاتش 
گردد و چون نیروی پائین  مخفی است، لذا از این وجود به جن تعبیر می

کند،  آورنده است و در جهت عکس حرکت انسان به ملکوت عمل می
ای از وجود او  کند اما چاره یک نیروی ناسازگار است و استکبار می

 . نیست
إِلَّا إِبْلِیسَ »...فرماید  سوره کهف می 53قرآن در آیه : حق پور

وَالْجَانَّ »فرماید   سوره حجر هم می 27و در آیه « کَانَ مِنَ الْجِنِّ
، بنابر این دو آیه؛ ابلیس قبل از «السَّمُومِ  خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ

عت است، آدمی خلق گشته است، پس اوالً ضروری چرخه طبی
تواند درون او نیز  کند، نمی ثانیاً چون همواره به آدمی سجده نمی

شود، و این ممکن  باشد، که اگر باشد انسان موجودی ثنویتی می
یابد مگر به توحید  ای هستی و بقاء نمی نیست، چرا که هیچ پدیده

از « ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه»اجزاء. )رک مقاله 
   2نگارنده(

                                                 

 یبتواند به آن کمال مطلوبِ خالقش برسد، چاره ا نکهیا یانسان برا غفارزاده:ـ 3
است که  یو ماد یجهان خاک نیندارد ، چون در ا یجهان خاک نیاز آمدن به ا

امتحان  شینفس و خواسته ها یهایو نا همگون هایدر اثر بر خورد با ناسازگار
به عالم  ار،یباالخت جودشمودعه در و یقوا تیو فعل یشود و در صورت قبول

 یبرا یکه در نفس خود، ما از طرف دیو ملکوت صعود کند. شما دقت کنباال 
. میو بخل مواجه یاز جمله مال دوست یبا موانع «جواد»اظهار و ظهور اسم  و اثر

 تیرا زنده و تقو نشیگز یرویدر انسان آن ن گریمانع و موانع د نیمبارزه با ا
 یآن؟ واال ما در مقام جبر و اجبار مال نم ای مینیگز نیا اریکند تا به اخت یم

اجر  نش،یگز اریو بد در اثر اخت کی. اعمال نمینداشت نشیگز اری، چون اخت میداد
 یهرگز نه اجر  نشیواال عمل با اجبار و بدون گز ندیآفر یو عذاب م هیتنب ای

باال به آن  درپاک که  تیاز آن مقام جامع دی. پس انسان بایهیدارد و نه تنب
خود  یجهنم برا ایو بهشت  ندیبد را بگز ایخوب و  د،یایب نیاشاره کرده ام پائ

که در وجود  ستین ریامکان پذ یعامل قو کیخود، بدون داشتن  نیبسازد. ا
 شده باشد. یخود انسان بوده اما مخف

 ینسبت به  انسان، تقدم و تأخر زمان سیابل ایجن  نشیاوال: آفر: غفارزادهـ 2
تصور موهوم از حرکت کل عالم از نقص به کمال است )  کیکه زمان  ستین

در  نکهیآن، با ا ینگارنده که تِم اصل زیرستاخ یبه کتاب راز ها دیرجوع کن
 نو است(.  یمورد عالم آخرت با نگرش

هم بر اثر  یکیو نور است، اما شر و تار ریاصل بر خ نکهی: در عالم ماده با ااًیثان
است که نور و  نیدو در ا نیفرق ا یشود. ول یم دهیو نور د ریپشت کردن به خ

زنم در عالم  یم یبود است. مثال یب ینمود یکینمود با بود، و شر و تار ریخ
مانع  ،یاگر مانع و رادع یول الرضاصل بر نور است که  اهلل نور السموات وا

که آشکار  دینیب یآن را م نهیو شما بع دیآ یبه وجود م یکیتابش نور شود، تار
چراغ روشن  ای دیبردار انیبود دارد، چون اگر مانع را از م یب یاست اما نمود

عالم به حق استوار  دیشود. همانطور که شما نوشته ا یم ستین یکیتار دیکن
 ،یو روشنائ یکیاز وجود شب و روز، تار یماد یایاما در دن د،یاست و توح

شوند،  ستهینگر یحکمت خدائ چهیاگر  از در یکه همگ ستین یزیو شر گر ریخ
 .و باال بردن انسانند تیترب یبرا

 

ای به  گوید آدم را از خاک و مرا از آتش آفریده اینکه او میغفارزاده: 
این علت است که یک نیروی سرکش و ناسازگار ـ اما الزم ـ با خمیره 

اش از آتش است که در  انسان است و این چنین موجودی مسلماً خمیره
دوزخِ وجودی هر کس موجود و قبل از اینکه هر انسان آفریده شود، 

حرکتش با جزئیات، کامل در نظامی که خداوندِ علیمِ حکیم  هن برنامچو
مقرر فرموده مشخص است، پس قبل از اینکه انسان شکل نطفه به خود 
بگیرد موقعیت ابلیس کامال معین شده است واال انسان در یک بی 

 ماند.    برنامگی و معطلی، سرگردان می
 

بودن زیست آدمی « ریجب»: این نظر شما به نوعی بیانگر حق پور
کند  است در حالی که آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می

 1ذی اراده بودنش است.
 

غفارزاده: اما این نیرو نبایستی برای همیشه در وجود انسان بماند. تا 
یک هواپیما نتواند یا نخواهید وزن بسیار سنگین خود را به صفر برساند 

سنگینی، مانند یک پَر به راحتی از زمین بلند تواند با وجود آن  نمی
از وجود انسان  شود: فاخرج منها انک رجیم ) لذا به او گفته می شود.

اما در جواب، نه، گفت،  ای(. خارج شو که تو موجودی رانده شده
روم و نه، گفت، اصالً بیرون  کنم و همین االن بیرون می اطاعت می

غرض خالق حکیم بود. به این علت روم چون در هر دو حالت نقض  نمی
 که اگر:  

روم، در آن  گفت همین االن اطاعت کرده و بیرون می الف ـ اگر می
توانست به این عالم تعلق پیدا کرده  زمینه رشد و  صورت انسان نمی

 فعلیت قوای مندرج در وجودش فراهم شود.
شوم در آن  گفت من هرگز از وجود انسان خارج نمی ب ـ اگر می

ورت این بار سنگین )یعنی ابلیس( در وجود انسان برای همیشه ص
داد و انسان تا  ماند و به او اجازه رشد و باال رفتن را هیچ وقت نمی می

شد. لذا به پروردگارش  آخر عمر در این دنیا در اسفل سافلین اسیر می
گفت انظرنی الی یوم یُبعثون به من آنقدر مهلت بده تا انسان بتواند به 

نچه در کمون دارد برانگیخته شود. البته در آن صورت انسان از زمین ا
 کنده شده و دیگر احتیاجی به ابلیس نیست.

 

حق پور : مضاف بر ایراد دیالکتیک، در اینجا علم ابلیس بر علم 
دانسته که حضور ابلیس  الهی تقدم یافته، چرا که خداوند علیم نمی

دانسته و از  ود ابلیس میفعالً ضروری وجود انسان است، اما خ
   4خواهد! این رو از خداوند مهلت می

                                                 

 یانسان ستیو ز ستندیهمه که در باال گفتم همه درستند اما جبر ن نیاغفارزاده: ـ 1
 یدر پ دنیاز دو یبلکه به عشق است و در عالمِ عشق چاره ا ست،یبه جبر ن

است.  قیعم یتفاوت یاجبار و ناچار انینوشتم که م. در باال هم ستیمعشوق، ن
کرده،  یرا عمل جراح تقلب یچرا رفت دیگو یرسد و م یبه دوستش م یکس

در جواب،  ؟ی؟ مجبور بود یخرج و زحمت و مرارت به خود تحمل نمود نهمهیا
عمل  نیقلب من گرفته بود و اگر ا یرگها یاما وقت دیگو یدوستش به او م

هم داشتم. همانطور که  یمُردم، تو بگو چاره ا یدادم حتماً م ینم را انجام یجراح
دار البالء استفاده  نیا یاز اراده اش در زندگ دیبا دهارا یدر باال گفتم انسانِ ذ

 او بهشت خواهد بود. یصورت سع نیو برود که در ا ندیبر گز رینموده راه خ
ها به اراده او  نیبلکه همه ا افتهیبر علم خداوند تقدم ن سیعلم ابلغفارزاده: ـ 4
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: وقتی انسان با زوجش در بهشت وجودی خود که هیچ نعمتی، غفارزاده
ای، عشقی در آن غایب نبود سکونت کرد به او گفتند  رحمتی، شادمانی

یابی فراوان بخور اما به درخت تعینات خود  از هر چه در این بهشت می
های فراوان نزدیک نشو که ستمکار  در وجود تو دارد با شاخهکه ریشه 

 شوی. می
 

« درخت تعینات»و « بهشت وجودی»حق پور : لطفاً در خصوص 
 3توضیح دهید که مراد شما از آنها چیست؟

 

آید که عامل و مأمور  غفارزاده: از اینجا به بعد پای شیطان به میان می
ای که خدایش  اجرائی ابلیس است. چون الزم است برای اجرای برنامه

معین فرموده بود، به مناسبت مقتضیات وجود انسان، عوامل متعدد 
اجرائی داشته باشد. در روایت آمده است که در این حال شیطان به 

ض کرد من برای اغوای انسان به لشکری مجهز احتیاج دارم خداوند عر

                                                                              

با علم و حکمت خود، آن را در و  م،یحک مِیشود. خداوند عل یم یجار
 یاز وجود او خارج شود، لذا به او م دیداند که با یوجودانسان گذاشته و م

که  یدر نفس موجود دینبا میعامل رج کی: قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ.  دیگو
 باشد و بماند. یشگیرود، هم یخود م یخدا یبه سو

خالق، انسان را همه اسماء خود  یخدا یدادم که وقت حیدر باال توضغفارزاده: ـ 3
.....باغها و نیپر نعمت تر ن،یبا صفاتر ن،یباتریز ن،یآموخت، البته وجود او، بهتر

 ی. اما همگافت؟ی بایو ز ندیاندازه خوشا نیتوان تا ا یبهشت شد. کجا را م
 تیقوا را به فعل نیمأمور بود که ا وبالقوه در وجود او گذاشته شده بود و ا

در وجود او را،  یبا همه شکفتگ یها، بهشت تیفعل نیبرساند و بعد از تحقق ا
مفصال عقال، نقالً و  زیرستاخ یخواهد داد. همانطور که در کتاب راز ها جهینت

انسان درست کرده باشند  یکه برا ستیباغ ن کیدادهام ، بهشت  حیشهوداً توض
انسان  دهیرس تی. بلکه بهشت، وجودِ به فعلاورندیاو را در آن ب رگو بعد از م

. بهشت و جهنم جا و مکان یشر یو دوزخ در جنبه  یریخ یاست در جنبه 
 نگارنده(  زیرستاخ یبه کتاب راز ها دی. )رجوع کنستین

 قدر مکنت استبه  کیهر  جنت/  جنت است یهر کمال یمنتها
 اری داریانسان بوَد د جنت/  بود در مرغزار وانیح جنت

 بیعرض کنم، همانطور که گفتم، انسان در ترک دیبا ناتیدر مورد درختِ تع اما
را  شیکه کل اسماء خدا یخود هنگام ورود به خاک )تولد( در حال یوجود

محتاج گره خوردن به  ،یدر عالم ماده و خاک ستیز یاست، اما برا یحاو
که در انسان  یدادم . هر کدام از آثار خدائ حیاست که در باال توض یتعلقات

تقرب است و اگر با  هیظهور کند، ما یگذاشته شده، اگر با وجهه خدائ عهیود
 یبه مستحق یزیخدا، چ یاگر برا نکهیخذالن. مثل ا هیظهور کند ما یوجهه خود

سُمعه و  ای ایر یاگر برا یتقرب است، ول هیعمل صالح و ما کیشود،  دهیبخش
تِ بالقوه وجودِ در تمام بهش دینیبب پسعذاب خواهد شد.  نیباشد، ع یفخر فروش

و  یوجود دارد که نفس انسان با وجهه خود «یوخدائ یخود»انسان دو وجهه 
کند و  جادیا یتواند فاز منف یدر عملِ به همه آن اسماء مقدس، م یخدائ ریغ

در وجود  نیقرب خدا به بُعد از او کشد و در جهنم اندازد. ا یانسان را بجا
آن در ظهور تمام  یشاخه ها یخدا( ول ری)غ ستین شتریب ملعا کیانسان  
علت از آن به درخت  نیتواند منتشر شود، به هم یدر نفس انسان م یاسماء اله

نتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شده است. وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَ ریتعب
آدم و  قتیانسان )در حق یالشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ  ول هِشِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـذِ

خوردند: فَأَکَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا  یاز آن درخت مقدار طانیش یزوجش( با اغوا
 نسانوَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى . اسَوْآتُهُمَا 

در ظهور تمام اسماء  نیدرخت خورده باشد ) که خورده است(، تع نیاز ا یوقت
است که در تمام  یتواند باعث انحراف او شود . چون آن درخت یدر اعمالش م

 انده است.دو شهیانسان ر یابعاد وجود

توانستند انسان را بفریبند و از راه  و خداوند همه عوامل فریب را که می
حق دور نمایند، به او عرضه کرد و او به هیچ کدام آنها قانع نشد، تا 

را به تو دادم در این حال شیطان گفت  «زن»خداوند به او فرمود من 
دانیم که  ین عامل مرا بس است )نقل به مضمون(. البته میخداوندا ا

مقصود از زن، انسانهای مخالف جنس مرد نیست بلکه به قول امروزیها 
ترین حربه برای فریفتن انسان است چه مرد  است که بُرنده «سکس»

کنند  باشد و چه زن. متاسفانه همه جا شیطان را با ابلیس یکی تصور می
در حالی که در تمام قرآن هیچ عمل و مأموریت اجرائی برای ابلیس 

 شود. بلکه همه اجرائیات شری به شیطان نسبت داده شده است.  دیده نمی
 

ر شیطان عامل شر باشد، از آنجا که شیطان با ابلیس حق پور : اگ
سنخیت دارد و برآمده از آن است، پس الزاماً ابلیس هم نسبت به 

 2باشد. آدمی شر می
 

غفارزاده: از کلیه عواملی که در راه انسان برای صعود بباال، چه در 
ی جسم او با همه ابعاد، و جان او با همه ابعاد، اختالل ایجاد نموده و م

تواند ـ نه لزوماً ـ او را به بیراهه بکشد در قرآن و روایات تعبیر شیطان 
شده است. در نوشته قبلی عده از آیات را در این باره نوشتم و اینجا 
برای رعایت از ایجاز و گریز از اطاله از نقل آنها صرف نظر کرده و باز 

( نقل شده کنم که از پیامبر اکرم )ص هم فقط به این روایت بسنده می
است که فرمود: ال تؤوا مندیل اللحم فی البیت فانه مربض للشیطان 

دستمال گوشت را در خانه نگذارید که خوابگاه شیطان است( که  )
دانید می تواند در تکثیر و اشاعه میکروبها بهترین مکان باشد. باز  می

هم از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که فرمود: لکل انسان شیطان ولکن 
شیطانی اسلم بیدی )هر انسانی را شیطانی است اما شیطان من به دست 

شود تا انسانها با  خودم تسلیم من شده است(. از این فرمایش معلوم می
 کنند شیطان با آنها هست.  هر مقام ومنزلتی در دنیا زیست می

هم به او بسپرد در روز / هرکسی را او به حکمت بهر کاری آفرید
کرد سرپوش / پندار بود هآدم و شیطان در اینجا پرد /ازل آن کار را

/ کلک تقدیرش به حکمت این رقم زد در ازل/ پندار را هقضا این پرد
 بر سرِ اسرار آن بنهاد این استار را

از این نظر در آیات قرآنی چه لفظ شیطان آمده باشد، چه شیاطین 

                                                 

آوردن و در  نیپائ یدارد چون هر دو برا تیسنخ سیبا ابل طانیش یغفارزاده : بلـ 2
 نی. اما پائندیائیدن یقرار دادن انسان در زندگ یویدن یایمعرض امتحانات و بال

 نیا یاست و عامل اجرائ سیدر انسان ابل یگمراه نهیآوردن و آماده کردن زم
از  چکدامیدر ه مینیب یم سیاز ابل یکه اسم هیآ 33  . در قرآن ضمنطانیاغوا، ش

مورد  کیشود . فقط در  ینم دهیانسان د یاغوا یاز رول او برا یآنها نشانه ا
 یقرآن پر است از اغوا دیبرد. اما تا بخواه ینام م سی( از جنود ابل35)شعراء 

 یویآن در روح وجسم انسان . در سنار ینیاز انواع شر آفر اتیو در روا طانیش
زند ـ  همانطور  یاز سجده بر انسان سر باز م سیابل نکهیبعد از ا نسانخلقت ا

شود: فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا  یظاهر م طانیکه گفتم ـ سر و کله ش
 وهُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا  ـ انمااسْتَزَلَّ  طانیکَانَا  ـ  ال تتبعوا خطوات الش

 طانیفراوان را به ش یکه در تمام آنها اغوا و اضالل با نمود ها گرید ادیز اتیآ
 نهیدر وجود انسان است اما فقط زم یفاز منف کی سیدهد. البته ابل ینسبت م

 دهید اتیدر روا ایهم در قرآن  یدیوتمج فیساز انحرافات. لذا از آن تعر
 شود. ینم
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جائی فرو  کند. ازنظر لغوی شیطان به معنای در عمق چیزی و فرقی نمی
رفتن است که اگر در یک علم وآگاهی این معنی به کار رود، به معنای 

باشد. شاید به همین علت  کند می متخصصی که در عمق مطالب غور می
کارگرانی که حضرت سلیمان )ع( برای انجام کارهای خود به خدمت 

 گیرد با تعبیر: والشیاطین کل بناء و غواص که هم در کار خود کامالً می
نمودند. در مورد  وارد بودند وهم در عمق دریا یا دریاها غواصی می

انسان هم به علت اینکه در اعماق جسم و جان انسانها رسوخ و نفوذ 
  تواند باشد. کند لفظ شیطان بهترین می می

این مطالب را با ایجاز نوشتم اگر نکاتی مبهمند ـ که بسیار محتمل 
  تا در حد توانائی توضیح بدهم. است ـ لطفاً در جریانم بگذارید

 موفق و پیروز باشید 
 35/33/3131سعید غفارزاده  ـ 

 
به عبارت [ در ادامه متن استاد غفارزاده آمده بود: ]این سطور نیز

دیگر وقتی انسان را تعلیم همه اسماء وآثار خود فرمود ـ در بعضی از 
مصدر خالفت خود آیات و نفخت فیه من روحی آمده است ـ تا او را به 

آید آنهم وقتی که به همه مالئکه امر کرد  بنشاند پای ابلیس به میان می
 که به آدم سجده کنند او که در وجود انسان مخفی بود.

 

 

 

 ای درباره عقل و عشق  مباحثه
 

از سری مقاالت « آزادی و نسبت آن با تعقل»پس از انتشار مقاله 
و ارسال « صدر فلسفی ابوالحسن بنیبرداشتی آزاد از منظومه فکری »

آن برای استاد غفارزاده، ایشان لطف فرمودند و نکاتی را در نقد 
ای  مدعیات نگارنده مرقوم نمودند که با پاسخ بنده به نقد ایشان، مباحثه

که در این مجال در معرض نقد و  شکل گرفت« عقل و عشق»درباره 
 گیرد. نظر مخاطبان گرامی قرار می

 مرقوم فرمودند:ایشان 
را که ایمیل کرده « آزادی و نسبت آن با تعقل»با سالم نوشته 

بودید خواندم. مطالبی را باید تذکر بدهم که دچار اشتباه در تشخیص 
 ند. ا شده

ترین ذاتی  ـ انسان را ذاتیاتی است و مکتسباتی. اولین و اساسی3
)ع( است که علت غائی خلقت اوست که امامان ما « عشق»انسان 

اول چیزی که خداوند آفرید محبت «)اول ما خلق اهلل المحبه»فرمودند: 
یا در حقیقت عشق بود(. البته همانطور که بارها نوشته و گفته و 

تقدم زمانی نیست که « اول»ام مقصود از  حضورتان هم ارسال کرده
ای است. یعنی  زمان موهومی بیش نیست. بلکه تقدمِ حالت و مرحله

که در خلقت هستی گذاشته شد عشق بود. درک این  اولین خشتی
موضوع البته تقلیدی از یک روایت نیست بلکه بالحس و الشهود 

دانیم که علت اصلی و اولیه اینکه یک استاد نقاشی، یک تابلوی  می
کشد عشقی است که او به هنر خود دارد. دلیل آن هم این  نقاشی می

ودش آن را دوست دارد و وقتی است که وقتی تابلو را کشید با همه وج
آورد و با افتخار نشان  آید با همه عالقه آن را می کسی به دیدارش می

توانید در او  دهد و شما با همه حسّتان این عشق به مصنوعش را می می
ببینید. این عشق یک تحول درون ذاتی خالق با خود است همانطور که 

غذ و بوم نقاشی و رنگ ورزد کا استاد نقاش به آن چیزی که عشق می
 گر شده است. نیست بلکه به هنر خود اوست در او که در آن تابلو جلوه

در عین حال در روایت داریم که امام )ع( از زبان حضرت داوود 
کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اُعرف »کند که خداوند فرمود:  )ع( نقل می

ت داشتم که )من گنج نهانی بودم پس دوس« فخلقت الخلق لکی اُعرف
 شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم(.

را /  بر پای نمود عالم آن گنج نهان خواست  نماید شان )شأن( 
جمال خود  هبنمود به خود جلوه در اسماء و صفات / کرد آینامکان را/ 

 انسان را 
اول ما خلق »ـ دومین ذاتی انسان عقل است که بازهم فرمودند: 2

)اولین چیزی که خداوند خلق فرمود عقل است( این اولیّت و « اهلل العقل
تقدم هم البته زمانی نیست بلکه گویای این حقیقت است که عشق و 
عقل هر دو متفقاً در ذات هر موجودی ـ و نه فقط انسان ـ نهاده شده 

 است.
وقتی سیر هر ذره از خلق بعد از طی مراحل اولیه در قوس نزول، به 

رسد، انسان که از این مرحله راهی الی  ز قوس صعود میانسان یا آغا
هیچ مالحظه به سوی او راه  پروائی تمام و بی اهلل و زاده عشق است با بی

وار خالق خود  سپارد چون او هم چه بداند و چه نداند عاشق دیوانه می
شود در هرقدمش چاله و  است. اما این راه که از قوه صرف شروع می

تواند درآنها سقوط کند لذا پروردگارش در  آن می چاهی است که هر
ذات او نیروی عقل را  قرار داده تا او را از این مهالک حفظ کند. عقل 

بندند تا فرار  از نظر لغوی از عقال است یعنی طنابی که بر پای شتر می
 نکند. 

 اند.   این دو با هم وسیله حرکت او به کمال قرب خداوندی
عقلِ / / هم امید افسر و هم بیم سرسی باشد خطراندر این ره چون ب
عقل هول ست/ عشقِ بی پروا ره تسلیم اوست/ خود آرا طریق بیم او

کند  عقلت آگه میهمی/ عشق تسلیم و رضا جوید همی/  گوید راه می
چون مقام عشق را / نماید رسم و راه کوی عشق از خوی عشق/ می

سرکش و سودائی / نیست اندیشه نیست/ خیر و شراندیشی او را پیشه
عقل از اهوال خود / ها بیگانه است و دیوانه است/ از همه اندیشه

 اِخبارت کند/ از پی ارشاد، انذارت کند
اگر بخواهم مثل محسوسی که هر روز با آن سروکار داریم بزنم 

ای مثالً  کنم که برای حرکت از جائی به جای دیگر به وسیله عرض می
م که از دو قسمت عمده تشکیل شده است یکی اتوموبیل احتیاج داری

موتور و متعلقات آن و دیگری ترمز. اگر در اتوموبیلی فقط موتور 
تعبیه شود که ایجاد حرکت کند و راننده با آن وسیله نقص بخواهد راه 

دانیم که سرنگونی و از بین رفتن خود اتوموبیل و سرنشینان  برود می
ام ترمز که به همان اندازه حیاتی و حتمی است. لذا وسیله دیگری به ن

کنند تا در هر کجا و هر موقعیتی که الزم  اساسی است در آن تعبیه می
باشد طبق برنامه و صالحدید، راننده وسیله را با موتور جلو براند و با 
ترمز از حرکت باز دارد و اتوموبیل و سرنشینان آن به سالمت به مقصد 
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و می دانید عقل ـ حتی از نظر لغوی  برسند. همان طور که عرض کردم
ـ به معنای کنترل است و انسانی که المحاله و با عشقی که علت غائی 
ایجادش در خود دارد و خود چه درکش بکند یا نه، به سوی خدایش ره 

 اند اما: سپار است. به همین دلیل عشق و عقل را اول الخلق نامیده
/ قش در آنجا ره نمودگرچه  بدو  آفرینش عقل بود/ لیک هم عش

 گرچه در اول حقش بگزیده بود/ لیک این خلعت زوی پوشیده بود      
های عرفا  در فرهنگ ـ علی االصطالح ـ عرفانی ما در آثار و نوشته

بینید که بعضی اصالت را به عشق  اغلب جنگ بین عقل و عشق را می
 ه یکدیگرند.اند و بعضی به عقل. اما در حقیقت این دو تکمیل کنند داده

عقل و عشق از بهر تکمیل وجود/ آن بُود قوس نزول و این 
رنگی و  عقل را با حکم ظاهر بستگی است/ عشق را بی/ صعود

می نماید عقلت آداب سلوک/ گویدت ز اوصاف / وارستگی است
عقل را گر شرع خوانی باک نیست/ هم حقیقت غیر / ارباب سلوک

را حکمی است تام/ آن کند در سلوک این هر دو / عشق پاک نیست
چون به مقصد گاه این مسلک شوند/ از دوئی / حفظ ره این، حفظ مقام

نور عقل و عشق، اینجا یک شود / مانده / بیرون شوند و یک شوند
 اینجا جبرئیل از تک شود

العقل ما عبُد به الرحمن واکتُسب »به همین دلیل در روایت داریم: 
که به آن خدا پرستیده شود و بهشت به )عقل آن چیزی است « به الجنان

 وسیله و کمک آن حاصل گردد(. 
آید این دو عامل ذاتی یعنی  همان طور که از روایات منقول بر می

عشق و عقل در تمام ذوی الحیاه مایه اصلی زندگی آنهاست. عشق مایه 
بینیم که یک موجود برای بقاء چه  تمایل هر موجود برای بقاء است. نمی

کوشش و برای دفع هر عاملی که احساس کند ممکن است حیاه سعی و 
کند و چه حرص و ولعی برای حیات دارد اگر عامل نبود  او را تهدید می

نمود.  هیچ ذی حیاتی برای ماندن و ادامه حیات سعی و کوششی نمی
ها و جفت خود که گاهی برای دفاع از  عالقه زاید الوصف آنها به بچه

دهند. در عین حال خود  ا هم در این راه از دست میآنها حتی جان خود ر
شاهدیم که آنها برای این سعی و کوششهای خود چه روشهائی را بکار 

نمایند. این روشها هم عقل آنها را  گیرند و از چه عواملی دوری می می
دهد. در انسان که تکمیل ترین ذی  برای ماندن و ادامه حیات نشان می

کنیم. منتها انسانها  ل را به خوبی مشاهده میحیات است همین دو عام
از دو راه بهشت و دوزخ راهیِ  3برای ادامه زندگی خود در قوس صعود

شود. تعلقاتِ عالم طبیعت و هواهای او در مسیر  قرب محبوب خود می
توانند او را به راههای انحراف بکشند و از صراط  الی اهلل به راحتی می

اه جهنمی اندازند به این علت که عقل را با مستقیم و راه بهشتی به ر
ترند. لذا  هواهای خود اشتباه بگیرند چون هواهای او برنفسش پسندیده

امیرالمؤمنین )ع( در یکی از دعاهای خود به درگاه باری تعالی عرض 
الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب هوائی غالب و نفسی »کند:  می

و لسانی مقرّ بالذنوب فکیف معیوب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر 
)خداوندا قلبم در پرده و عقلم « حیلتی یا عالم الغیوب و یا ستار العیوب
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مغلوب هوایم غالب و نفسم معیوب طاعتم کم ومعصیتم زیاد و زبانم بر 
ها و ای  گناهانم معترف است پس چه بایدم کرد، ای آگاه بر پوشیده

ل خود را با هوای نفس خود پوشاننده عیبها(. اینجاست که انسانها عق
ها و جنگ و جدالها  گیرند و در تشخیص یک حقیقت مشاجره اشتباه می

گیرد. با این وصف تعقل به کار بردن این نیروی خدادادی است  در می
که انسان بدینوسیله از انحرافات متعدد با علتهای گوناگون در امان 

م عقل نیست عجیب اید در انسان استعدادی به نا باشد. اینکه نوشته
است، چون در آن صورت اینهمه تأکیدات قرآنی برای تعقل یا بکار 

تواند باشد. اگر عقل در  گرفتن این نیروی بازدارنده بچه معنائی می
تواند آن را به کار بسته و  وجود او تودیع نشده باشد چگونه می

 باصطالح تعقل نماید.   
ششگانه برای اخذ تصمیم و  اما آنچه جنابعالی آنها را استعدادهای

اید در حقیقت فکر انسانهاست نه عقل آنها که  اقدام به کارها شمرده
کند. وقتی انسان توانست از  ذاتی او است و در ارتباط با عشق عمل می

برد. از  انحرافات خود را محفوظ بدارد فکر کردن انسان او را به جلو می
 کر کردم پرسیدند: همین عارف بینا که اشعارش را در باال ذ

و / نخست از فکر خویشم در تحیر/ چه باشد آنچه گویندش تفکر؟
 2او فرمود:  بُوَد  فکر تو  راهِ  تو الی اهلل/ تفکرهای تو، پیمودن راه

همانطور که عرض شد عشق و عقل هر کدام در مقام انجام وظیفه 
به خود برای سیر دادن انسانند به سوی قرب محبوب، پس برای حصول 

این مقصد و مقصود راهی باید پیمود چون انسان در نقص است و او در 
کمال مطلق، پس برای وصول به قرب او راه درازی را باید پیمود. تک 
تک قدمهائی که انسان باید برای پیمودن این راه دور و دراز بردارد 

اخل تفکر انسانی است که البته نباید آن را با القائات فراوان از خارج و د
وجودش اشتباه گرفت. تفکر آن چیزی است که از خود نفس انسان 

داند یا گم کرده است رهنمون شود. لذا  بجوشد و انسان را به آنچه نمی
)یک ساعت تفکر « تفکر ساعه خیر من عبادت سبعین سنه»فرمودند: 

بهتر است از عبادت هفتاد سال( چون اگر نفس انسانی برای راه رفتن در 
بسیار صعب العبور، مساعد و قابل باشد در یک لحظه )ساعه(  هاین جاد

ای از مراتب کمال برسد که چه بسا با عبادت هفتاد  تواند به مرتبه می
هائی لنگ  تفکر وسیله تواند به آن نائل شود، چون عبادتهای بی ساله نمی

 و نردبانهای بسیار کوتاه در باال بردن اویند. 
با اجازه به همین مقدار اکتفا کرده و  بحث، بسیار طوالنی است که

گذارم و بسیار ممنون می شوم که اگر  بقیه را به فرصتهای دیگر وا می
در بیان مطلب اشکالی و ابهامی باشد مطلعم کنید تا رفع اشتباه من شود 

 یا توضیح دهم تا روشن شود.    
 با آرزوی توفیق وسالمت برای شما 

   34/6/3134سعید غفارزاده ـ 
 

                                                 

کلیه اشعار از کتاب منظوم عارف بزرگ و بینا استاد مرحوم حاج شیخ  ـ2
عبدالرحیم صاحب الصول ) حائری( به نام مشرق االنوار و مخزن االسرار است 
که شرح کل کتاب را می توانید در سایت این بنده بخوانید. یا اگر ادرسی ایمیل 

 گکنید برایتان بفرستم.  
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جناب استاد غفارزاده، با سالم و سپاس از الطاف شما، موارد زیرا را 
آزادی و نسبت آن »در مقام پاسخ به نقد و نظر جنابعالی درباره مقاله 

 رساند: به استحضار می« با تعقل
بحثی نیست اما « انسان را ذاتیاتی است و مکتسباتی»ـ در اینکه 3
« ت یا در حقیقت عشق بوداول چیزی که خداوند آفرید محب»اینکه 

مند نیست، بلکه نوعی  به خودی خود هستی« عشق»محل بحث است. 
مند  است میان یکی با دیگری. و تا این دو طرفین، هستی« رابطه»

یابد. از این رو تا وقتی آدمی یا  ای موجودیت نمی نباشند، هیچ رابطه
از اعراب ها خلق نگردد، عشق میان خالق و مخلوق محلی  دیگر آفریده

 نخواهد داشت. 
، پیش از این با «زمان موهومی بیش نیست»ـ در مورد اینکه 2

ام و ادلة خویش را مبنی بر ناصواب بودن  جنابعالی مفصالً بحث نموده
ام. بنا بر آن مباحث پیشین، بنده قائل هستم به اینکه هر  آن ارائه داده

 نیز هست. « زمانیتقدم »ذاتاً و الزاماً « ای تقدمِ حالت و مرحله»
دانم چرا که اوالً  را ناروا می« کنت کنزاً مخفیاً...»ـ اما روایت 1

توانسته است از حضرت داوود  هیچ کسی در زمان صدر اسالم نمی
چیزی را نقل کند مگر اینکه در قرآن یا تورات یا اناجیل آمده باشد، 

در این  زیرا این اطالع تنها از طریق وحی ممکن بوده است. در قرآن
توانیم استناد کنیم  ای وجود ندارد و به تورات و اناجیل هم نمی باره آیه

چرا که قائل به تحریف آنها هستیم. مضاف بر این؛ مفهوم روایت مذکور 
چرا که به نوعی متضمن نیاز خالق به « اهلل الصمد»در تعارض است با 

 باشد. مخلوقاتش می
را تنها ناظر بر « اول»یم و ـ حتی اگر قائل به تقدم زمانی نباش4

توانیم هم قائل باشیم به صحت  بپنداریم، نمی« ای تقدم حالت یا مرحله»
مگر « اول ما خلق اهلل العقل»و هم به صحت « اول ما خلق اهلل المحبه»

را مفهوماً یکی بپنداریم که چنین نیست. بنابراین « عقل»و « حب»اینکه 
دوم و یا هر دو. در مورد نادرستی  اول نادرست است یا گزارة هیا گزار

گزارة اول که توضیح داده شد. اما در مورد اوّلیت خلقت عقل باید 
ای برای آن در قرآن وجود ندارد، مضاف بر این  بگویم که شاهد و قرینه

عقل خود حداقل نیازمند علم است و علم آموزی نیز حداقل نیازمند 
 عقل، بنابراین تقدم و تأخر بالمحل است.

بلکه گویای این حقیقت است که عشق و »... فرمایید  ـ اینکه می5
عقل هر دو متفقاً در ذات هر موجودی ـ و نه فقط انسان ـ نهاده شده 

درست نیست چرا که اطالق تعقل فقط به موجودات ذی اراده « است
صواب است. در این ترسیم شما از جهان هستی، به نظر بنده، نقش 

 است. مغفول مانده « اراده»
ـ اگر نقش عقل صرفاً کنترل کردن باشد، چگونه عقل و عشق 6

گر باشد،  توانند مکمل یکدیگر باشند؟! چرا که هرگاه عقل کنترل می
محدود کننده عشق خواهد بود و نه مکمل آن و نیز هرگاه عقل بتواند 
عشق را کنترل کند، عشق دیگر نقش فاعلی نسبت به عقل نخواهد 

تواند عشق را کنترل کند، عشق چگونه مکمل عقل داشت و اگر عقل ن
شویم، الزاماً قائل  شود؟! در ضمن وقتی قائل به تکمیل کنندگی می می

ایم و خلق الهی را متضمن نقص  به نقصان هم عشق و هم عقل گشته

ایم. از نظر بنده عشق کششی غریزی و احساسی است که در  پنداشته
تواند هم صواب باشد و هم نباشد  ییابد، و م ها مصداق می برخی رابطه

و آدمی باید با تعقل صحیح تشویق به موارد صواب آن نماید و از 
موارد ناصواب آن خویش را بازدارد. در مورد ماهیت تعقل هم که در 

 ام.  توضیح داده« آزادی و نسبت آن با تعقل»مقاله 
ه نام عقل اید در انسان استعدادی ب اینکه نوشته»اید:  ـ مرقوم نموده7

نیست عجیب است، چون در آن صورت اینهمه تأکیدات قرآنی برای 
تواند باشد.  تعقل یا بکار گرفتن این نیروی بازدارنده به چه معنائی می

تواند آن را به کار  اگر عقل در وجود او تودیع نشده باشد چگونه می
استاد  شاهد مدعای بنده )به تبعیت از نظر« بسته و باصطالح تعقل نماید.
این است «( عقل خود بنیاد و عقل خدا بنیاد»عبدالعلی بازرگان در مقاله 

سخنی نیامده است بلکه « عقل»که در هیچ یک از آیات الهی از 
 هاند و الزم تماماً در هیأت فعلی بکار برده شده« ع ق ل»مشتقات 

 باشد.  نیز استعدادهایی نظیر اراده، اندیشیدن و علم آموزی می« تعقل»
اما آنچه جنابعالی آنها را استعدادهای »اید:  ـ در ادامه نوشته8

اید در حقیقت فکر  ششگانه برای اخذ تصمیم و اقدام به کارها شمرده
انسانهاست نه عقل آنها که ذاتی او است و در ارتباط با عشق عمل 

الزم به ذکر است که اطالق عقل به استعدادهای ششگانه از « کند. می
حاصل کار « تعقل»صدر است و بنده فقط در راستای اینکه  استاد بنی

نیست، بلکه حاصل فرآیندی است که آدمی با « عقل»استعدادی بنام 
استفاده از استعدادهایی نظیر اراده، اندیشیدن و علم آموزی در جهت 

صدر در  ام. استاد بنی گیرد، آن را متذکر گشته اتخاذ تصمیم بکار می
اند، اما آنچه در  استفاده نکرده« تعقل»تعبیر از « عقل آزاد»کتاب 

اند، ناظر بر انجام فرآیندی میان  آورده« عقل»توضیح عملکرد 
استعدادهای ششگانه است. از این رو بنده آن نکته را مبنی بر اینکه 

ام، هرچند در  صدر نیست، ذکر کرده نظرم در تعارض با نظر استاد بنی
ی ششگانه مذکور چندان با ایشان حدود و ثغور و تفکیک استعدادها

 موافق نیستم.  
 با سپاس مجدد از الطاف آن استاد بزرگوار

 3134شهریور  37نیما حق پور ـ  
 

 جناب آقای نیما حق پور
 با سالم نوشته جوابیه جنابعالی را که در پاسخ به مطلب عقل و

 ،برداشتهاییسفانه بر اثر اشتباه أرا خواندم اما مت آزادی نوشته بودید
 :کنم لذا عرض می. شود مطلب در میانه گم می

کید کنم نباید هیچ مطلبی را از أاولین موضوعی را که باید ت ـ3
 .آن تقلیدی بپذیریم حتی قرآن، روایات و اقوال این و هیچ کس و منبعی

نیست که آنچه از این منابع مخصوصا قرآن  معنای این حرف مطلقاً این
 ما که است معنی  بلکه بدین د،نرسد درست نیست رویات معتبر می و

از هیچ کدام از را  خودمان درک نیابیم در یقینی را موضوعی تا نباید
معارف  این منابع قطعی تلقی کنیم. دقت کنید که اینهمه انحراف در بیان

که نتوانسته  ـ حتی علماء ـدینی و مطالب بنیادی توسط همه بیانگران 
ار گیرد همین روش تقلیدی است. وقتی مطلبی را قبول نسلها قر مورد



00 

م باید خودمان بتوانیم آن را درک کنیم یکن یا نقل می خوانیم در قرآن می
بگذاریم تا با یاری و عنایتِ پروردگار، خود  و گرنه در بوته امکان

که حتماً  ـاگر در قرآن دقت کنید . دری بگشاید و آن مطلب باز شود
روشنگرِ الریب فیه، به  بسیار اساسی، آن کتاب در مسائل ـ خوانید می

أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی  کند. مثالً: یَا محسوسات ما در طبیعت احاله می
نگارنده  ...خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا

 ام که به این آیه در کتاب رازهای رستاخیز بارها و بارها استناد کرده
قرآن در اثبات یکی از مهمترین حقایق عالم )یعنی اثبات بعث به عنوان 

 به  ـ در یک زمان نامعلوم ـدر عالم و نه فقط یک واقعه  یک واقعیت
ین در حالی کند. ا بر ما در طبیعت استناد میو  دور وقایع محسوسترین

فقط در قیامت آنهم به صورت یک  است که همه تفسیر نویسان بعث را
تعبیر  ـ داند کس نمی و جز خدا هیچ ـ دانیم واقعه و در زمانی که نمی

حقیقت در  گوید علی الدوام این کنند در حالی که قرآن می وتفسیر می
زی خواهم در مورد آخرت و بعث اینجا چی حال وقوع است. البته نمی

چه با استناد همان  ام، چه شهودی و که بسیار و بسیار گفته بگویم
کس یا کسانی با چشم باز و شهودی توانسته  مشهودات به قرآن. اگر

از آنها مسلماً مفید فایده و قابل استناد  باشند معارفی را دریابند البته نقل
 .خواهد بود

معارف  یک موضوع کلیدی بسیار مهم اینکه در تفحص و فهمـ 2
نامم تا این حقایق را درون  آنها را معارف هستی می دینی )که بنده

و  ـ بااله نه از پائین ب و ـرا از باال به پائین  گروهی نکنیم( باید هر کدام
ترین  تردید شروع کنیم. یقینی شک و نه از و ـترین یقینیات  از یقینی

مقدس خداوندی است  ذات ـ البته نه مکانی ـیقینیات و باالترین باالها 
وقتی عالم را . که ظاهرترین ظواهر است و خود مُظهر هر ظاهر و پنهان

 دانیم که هیچ چیزی جز ذات مقدس خداوندی از این منظر بنگریم می
مند نیست و فقط اوست که هست  هستی ـبه قول شما  ـخود به خود 

آن  ای از هر چه در عالم هستی موجود است بارقه مطلق است و بقیه
جهان را آفریده، مطمئناً « هست مطلق»است. پس اگر آن « هست»

است و بعد نمود  ای داشته است و آن نشان دادن خود، اول به خود انگیزه
هیچ تردید  ظهورش در عالم هستی. خود این خواست و انگیزه بی و

باشد، چون تا هنرمندی در خود  ورزی او با ذات خودش بوده می عشق
که اول خود و هنرش را بشناسد و بعد هنرش را  ق نکنداحساس این عش

اند:  آفریند. پس اینکه گفته نمی به دیگران هم نشان بدهد هرگز هنری
اینکه بگوئیم هیچ چیز . حقیقتی غیرقابل انکار است «اول الخلق المحبه»

بگوئیم  مند نیست کامالً درست است و اگر بدون تجلی ذات او هستی
 .تجلی، عشق بوده است هم حقیقتی است عریان هاولین علت و انگیز

ام اولیت در زمان نیست و زمان موهومی بیش  اینکه گفتهـ 1
که او: اول بال اول و آخر بال آخر است پس اگر  نیست، باید دقت کرد

آن نداریم و اینکه همه اسماء  ما شکی در ذات او این چنین است و
اول بوده است. اگر  ولِ بالمقدس او عین ذات اوست، پس عملِ او هم ا

بازی کند،  قرار باشد که زمان به عنوان عاملی مؤثر در این میان نقش
 فر،ک خود این که باشد  نعوذباهلل ذات مقدس او هم باید تابع این عامل

اید که در اولین  حتماً تورات را هم خوانده. یعنی پوشاندن حقیقت است

زمین را آفرید، زمین  سمانها وآ هنگامی که خدا»نویسد:  جمالت آن می
 های تاریک شکل بود و روح خدا روی توده بی خالی و

کرد. خدا فرمود روشنائی بشود، و روشنائی شد و او  بخار حرکت می
پسندید و آن را از تاریکی جدا ساخت. او روشنایی را روز  روشنائی را

آگاه نیستم دانم لذا  چون بنده زبان عبری نمی« نامید. و تاریکی را شب
گویند تورات به آن زبان آمده چه بوده ولی  که کلمات اصلی که می

آید، آنچه آنجا آمده همان  همین قدر که از ترجمه فارسی آن برمی
را آفرید  معانی است که در آن روایت است. اینکه خداوند اول نور

بدون  ،همان معناست که قرآن می فرماید: اهلل نور السموات واالرض
را « کنت کنزاً مخفیاٌ...»اید  اینکه گفته. اولیتی از زمان داشته باشد هاینک

توانسته  در زمان صدر اسالم نمی ناروا میدانید به این دلیل که کسی
قرآن توجه نکرده اید  مگر به« است از حضرت داوود چیزی را نقل کند

قَدْ آتَیْنَاکَ مِن لَّدُنَّا  سَبَقَ وَ که: کَذَلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ
که در گذشته بوده به تو حکایت  )و ما این چنین همه آنچه را  ذِکْرًا
این آیه مبارکه،  کنیم و به تو محققاً ذکری عطا کردیم( حتی در می

بلکه  ه بوده است،تیعنی مقداری از آنچه در گذش« قد سبق مما»ندارد 
تو بوده است را برای تو  است یعنی هر آنچه پیش از« ما قد سبق»

ثابت شود که این امر  از آن گذشته اگر برای جنابعالی کامالً. ایم خوانده
ع( صادر شده است و به همین دلیل شما آن را ) از زبان حضرت داوود

پذیرش حقایق نیست؟ در آن صورت  بپذیرید، آیا این روش تقلیدی در
حالی که خود نتوانسته  در کنید؟ شما چگونه با قلبی آرام آن را قبول می

فاحببت ان اعرف  کنت کنزاً مخفیا»باشید آن را در عالم به یقین دریابید. 
در حقیقت تکمیل شده همان جمالتی است  «فخلقت الخلق لکی اعرف

های تاریک بخار  و روح خدا روی توده»از تورات نقل کردم:  که
د و او فرمود روشنائی بشود، و روشنائی ش کرد. خدا حرکت می

در مورد ذات مقدس او  تاریکی و روشنائی« روشنائی را پسندید
به  نیست بلکه وقتی نور ظهور نکند و به صورت کنزی مخفی بماند

توان چیزی را شناخت، او  این دلیل که ظهوری ندارد و در تاریکی نمی
شود پس باید برای شناخته شدن آن ذات مقدس خلقی  نمی هم شناخته

 . بپذیرد و او شناخته شود ـ لطف وعنایت او باـ باشد تا مظهریت او را 
اید  کرده تردید «المحبه الخلق اول» حقیقتِ در  اند اینکه گفته ـ 4

وقتی آن کنزِ نهان برای آشکار شدن خود و هنرش که عین  باید گفت،
آید و اینکه  داشته باشد خلقی به وجود نمین ای ذات اوست عالقه

است که او دوست داشته است که  بینیم او خلقی دارد نشانه این می
انگیزه اصلی . ناخته شدن در خلقش ظهور کندششناخته شود و برای 

 بینیم در میان موجودات خلق، عشق او به شناخته شدن است. اینکه می
دارد وجود دارد، ظهور و محبت و کششی نسبت به یکدیگر وجود 

او به مخلوق است که خمیر مایه و علت اصلی  ای از همان عشق بارقه
که حتماً این طور  ـ طبیعت پا گذارد است ولو اینکه آن، به دایره« خلق»

 .ها آلوده شود آلودگی تعلقات، به انواع هو در این دایر ـ شود می
/ عشق مجاز گرچه باشد عشق تو/ عشقت آرد سوی مقصد در جواز

عشق / قنطرهالمجاز  باشد چونکهسره/  یک حقیقت می شوی زان در
 عاقبت ما را بدان شه رهبر است/ اگر چه زین سری یا زان سراست
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: وقتی عشق علت اصلی خلقت است، مخلوق باید به مصداق ـ 5
 وصل گار روز جوید باز / هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

 خویش
ای ره سپارد و این  هیچ چاره به سوی اصل خود بینه با پا، که با سر 

او، اگر فاقد یک نیروی کنترل کننده باشد ممکن است در راه  ره سپردن
است به چاهها بیافتد. اراده حرکت که شما به  چون مسیر، عالم طبیعت

رنگ است که حرکتِ عاشق به  اید در مقابل عشق بی آن اشاره کرده
 . ذیرد نه اکراهیپ سوی معشوق نه اختیاری می

 را دیگری عمل کدام هیچ و همدیگرند مکمل البته  عشق و عقل ـ6
کند. کنترلها در هر دستگاهی برای نظم بخشیدن به  نمیمتوقف  یا نفی

که موتور و ترمز در ماشین شما مکمل هم  کار آن دستگاهند. همانطور
ای از  چارهکدام دیگری را. نه  دیگرند، نه متوقف کننده عمل کرد هیچ

صورت موتور  وجود این دو در سیستم هست و نه گریزی، که در آن
ـ  به قول معروف ـ مهابا و غافل از هر خطری راه خواهد رفت و حتماً بی

جاده خواهد پیچید و او نخواهد پیچید. موتور و ترمز در یک کارخانه 
ت شود و ماشین هر کدام آنها قابل حرک هم ساخته می با سازی ماشین
 .نیست
بینید دقت  اید در قرآن در اولیت عقل چیزی نمی اینکه نوشته ـ 7

الینا راجعون یا: الیّ مرجعکم جمیعاً یا : انا هلل وانا الیه  کنید که: کلّ
ام صیغه  توضیح داده« رازهای رستاخیز»که در  راجعون و همانطور

در قوس آن گویای این است که انسانها  ایر فراوانضفاعلیِ راجعون و ن
حال رجوع و برگشتند و آنی  انعقاد نطفه به سوی او در هصعود از لحظ

 .خواهد سکون ندارند این حرکت البته کنترلهای دقیق می سکوت و
شود عذرخواهی  می تکراری گاهی و مفصل مطالب اینکه  از

 اند و دریافت یقینی آنها کامالً مسائل بسیار بنیادی کنم. با باور بنده می
 .الزم

 موفق و پیروز باشید
 21/6/3134 - سعید غفارزاده

 
جناب استاد غفارزاده، با سالم و سپاس از اهتمام جنابعالی به این 

 رساند: بحث آزاد، مجدداً مواردی را به عرض می
جهان را آفریده، « هست مطلق»پس اگر آن »اید:  ـ موقوم داشته3

است و  خود، اول به خودای داشته است و آن نشان دادن  مطمئناً انگیزه
هیچ  ظهورش در عالم هستی. خود این خواست و انگیزه بی بعد نمود و
باشد، چون تا هنرمندی در  ورزی او با ذات خودش بوده می تردید عشق

که اول خود و هنرش را بشناسد و بعد  خود احساس این عشق نکند
س اینکه آفریند. پ نمی هنرش را به دیگران هم نشان بدهد هرگز هنری

بنده با تعابیر .« حقیقتی غیرقابل انکار است «اول الخلق المحبه»اند:  گفته
برای حضرت باری موافق « عشق ورزی با ذات خود»و « انگیزه»

آفریند و  نیستم. خدا ذاتاً خالق است و همواره هر ممکن الوجودی را می
نظر بنده کند، چرا که او رحمان است. از  افاضه فیض را از او دریغ نمی

قیاس انسان هنرمند  با خدا، مع الفارق است، زیرا خداوند نیازی ندارد 
هنرش را به کسی بشناساند، اما آدمیان برای ارضاء ذهنی خود نیازمند 

« عشق ورزی با ذات خود»این شناساندن هستند. درضمن وقتی تعبیر 
نفی را « شناساندن خود به دیگری»برید، در واقع ضرورت  را بکار می

 شوید.  کنید و دچار پارادوکس می می
ام اولیت در زمان نیست و زمان  اینکه گفته»اید:  ـ موقوم داشته2

که او: اول بال اول و آخر بال آخر  موهومی بیش نیست، باید دقت کرد
آن نداریم و اینکه  ما شکی در است پس اگر ذات او این چنین است و
اول بوده  پس عملِ او هم اولِ بالهمه اسماء مقدس او عین ذات اوست، 

 است. اگر قرار باشد که زمان به عنوان عاملی مؤثر در این میان نقش
 این که باشد بازی کند، نعوذباهلل ذات مقدس او هم باید تابع این عامل

ام که  بنده هیچگاه قائل نبوده.« یعنی پوشاندن حقیقت استکفر،  خود
ام که  آن نقش بستری قائل بوده زمان در زمره عوامل است بلکه برای

دانم،  پذیرد، چرا که زمان را از صفات ذات الهی می هیچ نوسانی هم نمی
شود  نامیده می و وجود آن را عین وجود خدا. آن چیزی که زمان 

 بارزترین تبلور حی قیوم بودن خداست.
هست دیگر نیازی به استناد به « تِبیانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ»ـ اگر قرآن 1

تورات و اناجیل نیست، چرا که داوری در خصوص صحت آنچه در آنها 
ارتباطی با « اهلل نور السموات واالرض»مندرج است دشوار خواهد بود. 

خلقت نور ندارد، بلکه مراد تبیین وجهی از نسبت اهلل با هستی است، 
بدین معنا که خدا روشن کننده ماهیت هر آن چیزی است که در هستی 

مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در »ر مقاله گنجد. د می
 ام: چنین آورده« قرآن

نیست، بلکه « خدا»آید، معنای آن فقط  می« اهلل»در قرآن هر جا »
شود و هم فعل و خلق او. به عبارت  بار معنایی آن هم مشمول خدا می

بر  ، یعنی؛ خدا و سنن هستی، یعنی؛ خدا و قوانین حاکم«اهلل»دیگر؛ 
عالم. چرا؟ زیرا فعل خدا که خلق اوست، از او جدا نیست، خدا بدون 
خالقیت، خدا نیست. منشأ سنن و قوانین حاکم بر هستی، اسماء و صفات 
الهی است، و میان خدا و اسماء و صفاتش هیچ جدایی نیست. بنابراین 

 باید گستره معنایی آن را در نظر آوریم که شامل« اهلل»گوییم  وقتی می
شود. البته ناگفته نماند که  می« خدا، خلق خدا و سنن حاکم بر هستی»

قرار « اهلل»معنایی  ههای انسانی، به شرطی در گستر ماحصل اراده
گیرد که منطبق با سنن هستی باشد و نه خالف آن. یعنی اگر  می

های انسانی در راستای اراده الهی اعمال گردند، منطبق با سنن  اراده
 «در نظر آورد.« اهلل»توان آنها را هم ذیل  و میهستی بوده 

قَدْ  سَبَقَ وَ کَذَلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ»ـ اما در مورد 4
اید  غافل شده« مِنْ أَنبَاءِ»در « مِنْ»؛ اول اینکه از «آتَیْنَاکَ مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا

مما قد »یازی به زند و با وجود آن ن که مدلول آیه را تخصیص می
معنای آیه این نیست « مِنْ أَنبَاءِ»باشد. دوم اینکه؛ حتی بدون  نمی« سبق

کنیم، شاهد  ای که اتفاق افتاده را برای تو حکایت می که ما هر واقعه
وقایع پیشینیان را در قرآن ذکر  هاینکه خدای چنین نکرده است و هم

، یعنی هر آنچه بر ننموده است، و وحی منحصر است در قرآن و الغیر
پیامبر اسالم وحی شده، بی کمی و فزونی مندرج در قرآن است. پس 
تمام آنچه که از طریق وحی به پیامبر نازل شده است، اکنون پیش روی 

بینیم که قول منصوب به حضرت داوود در آن نیست.  باشد، و می ما می
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ضرورت  مراد آیه این است که تمام آنچه را که از سرگذشت پیشینیان
تِبیانًا لِّکُلِّ »کنیم، شاهد اینکه قرآن  دارد بدانی برای تو حکایت می

 هیابیم و نه تبیین هم هست اما فقط تبیین علم هدایت را در آن می« شَیْءٍ
 چیزها را. 

اگر برای جنابعالی »فرمایید  که می« روش تقلیدی»ـ در مورد  5
ع( صادر شده است ) ثابت شود که این امر از زبان حضرت داوود کامالً

پذیرش  و به همین دلیل شما آن را بپذیرید، آیا این روش تقلیدی در
صدر و عدم جواز گذار از ثبوت  بنی»بنده در مقاله « حقایق نیست؟

رویکرد خود را در این خصوص اینگونه توضیح « احکام اجتماعی قرآن
 ام: داده

را با حق بسنجیم و به حق تفسیر  قرآن یا متن مقدسباید آری ما »
، اما فارغ از اینکه از جانب خدا باشد یا نباشد و آن هم ویل کنیمأو ت

توان متمسک به  اگر قرآن از جانب خدا نباشد، دیگر در فهم آن نمی
بودن آن و در نتیجه دقیق بودن تک تک « حق مطلق»پیش فرض 

ای که حتی نتوان  با یکدیگر شد، بگونه عبارات و منسجم بودن آنها
حرف را جابجا نمود یا نادیده انگاشت. اگر قرآن از جانب غیرخدا یک 

باشد، به هر نحوی از انحاء، حتی اگر کالم پیامبر باشد که محتوایش را 
توان  از وحی الهی گرفته و وی بدو فرم کالمی بخشیده باشد، دیگر نمی

های  مطلقاً حق است، چرا که پای ارادهبه قطع داوری نمود که قرآن 
های انسانی به جهت اینکه انسانها برخوردار  انسانی به میان آمده و اراده

از علم مطلق، توانایی مطلق، و... نیستند، منزه از نقصان و اشتباه 
باشند. ما باید قرآن را با حق بسنجیم و به حق تفسیر و تأویل کنیم  نمی

قرآن از جانب خدایی است که حق مطلق است  اما با این پیش فرض که
شود. بنابراین قرآن متن دقیق  و از حق مطلق جز حق مطلق صادر نمی

است هرچند که گفتاری باشد و نه نوشتاری و در بستر تاریخی زمان 
 پیامبر نازل شده باشد و به طبع رنگ و بوی آن زمان را داشته باشد.

رغم همدلی موسع با  ور علیالزم به ذکر است که نگارنده این سط
با این نظر وی در مورد « صدر منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی»

گوید و نه چون خدا  چون حق است، خدا می»قرآن مبنی بر اینکه 
چون حق است، خدا »از وجهی موافق نیست. زیرا « گوید، حق است می
باشیم قائل نیست. وقتی « گوید، حق است چون خدا می»نافی « گوید می

توانیم  شود، پس می که خدا حق مطلق است و از او جز حق صادر نمی
 «. گوید، حق است چون خدا می»قائل باشیم که 

گوید،  چون خدا می»از اتفاق در مورد فهم قرآن، تمسک به اینکه 
چون حق است، خدا »راهگشاتر است از تمسک به « حق است

به آن تعلق « ایمان»که ، زیرا قرآن در زمره مقوالتی است «گوید می
چون حق است، خدا »توان به این اکتفا کرد که  بنابراین نمی 3گیرد، می
آورید یعنی حجت آن  ، چرا که شما وقتی به چیزی ایمان می«گوید می

اید و برایتان صحت آن یقینی نشده است، اما از شواهد  را هنوز درنیافته
شوید و زمانی که  مل میپذیرید و به آن عا و قرائن، درستی آن را می

مانند اینکه پزشک  یابید.  نتایج آن محقق شد، به حقانیت آن یقین می
                                                 

هِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ  وَلَـکِنَّ الْبِرَّ...  ـ3 ... )سوره وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ  مَنْ آمَنَ بِاللَـّ
 (377، آیه بقره

معتمد شما بگوید اگر این دارو را به تدریج مصرف کنید بیماریتان 
کنید و  آورید، دارو را به تدریج مصرف می شود، ایمان می درمان می
از این رو، در ایمان  شود. یابید، و این امر برایتان یقینی می درمان می

« محمد امین»آوردن به قرآن، عالوه بر محتوی و ماهیت کالمی آیات، 
بودن پیامبر نقش کلیدی داشته است. ایمان آورندگان از محمد دروغی 
نشنیده بودند، به او اعتماد کامل داشتند، از این رو پذیرای دعوت او 

 شدند. می
 «گوید است، خدا میچون حق »شویم به  حال وقتی که متمسک می

تنها راه پی بردن به حقانیت قرآن، به عمل و به تجربه درآوردن آیات 
آن در همه زمانها و همه مکانها است تا مشاهده کنیم که رهنمونهای آن 

باشند و این راهی  در همه زمانها و مکانها قابل اجرا و ثمربخش می
آورند،  ه و نمیاست که چون هیچگاه همگان آن را به اجرا در نیآورد

باشد،( در دنیا به سر منزل  )پس در نتیجه همه زمانی و همه مکانی نمی
یابند که  شود، بلکه در آخرت است که انسانها در می مقصود منتهی نمی

 «.«گوید چون حق است، خدا می»
ـ بنده همچنان بیان شما از مکمل بودن عقل و عشق، و نیز اولیت  6

یابم، چرا که اگر چنین باشد، خلقت  نمی خلقت آنها را، توحیدی در
باشد  اینچنینی عقل و عشق، گویای وجود روابط قوا در خلقت الهی می

توحید، »که ناروا است. )مبانی تئوریک در این خصوص را در مقاله 
 ام.(  توضیح داده« ها روابط قوا، ثنویتها و موازنه

وم که ش ـ در پایان جویای نظر حضرتعالی در خصوص این می7
سخنی نگفته و در تمام موارد از هیأت فعلی ریشه « عقل»چرا قرآن از 

 بهره برده است؟! « ع ق ل»
 به امید توفیق روزافزون از درگاهش

 3134شهریور  25نیما حق پور ـ 
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 مچهارفصل 

 هفت نقد و یک پرسش و پاسخ
 

 نقد اول
اما چند  و. خواندم و از آن لذت بردم طانیشما را در مورد ش مطلب

باشد، « و اهورامزدا منیاهر» یاگر هست نکهیاعتقاد با ا نکهیدر ا :نکته
 نکهیاست مسلم و حق با شماست اما ا یاست امر تیاز ثنو یمصداق

تواند درست  ینم« مجمع قوا است»بودن  اریصاحب اخت لیانسان به دل
 ی. اگر در کسستیقدرت مجموعه قوا است و انسان قدرت ن رایباشد ز

 ای ه،یمطلقه فق تیوال یکتاتوریشود همان د یمجموعه قوا جمع شد، م
مختلف  یاستعدادها یانسان چون دارا ی... ولایو  تلریه ایو  نیاستال

تواند در جهات مختلف حرکت کند و طبعاً هر  یهم دارد م اریاست و اخت
 مخصوص خود را در بر دارد.  جهیکه برود نت یجهت

و   «دیا به او بخشر یو تقو یاستعداد گناهکار» به انسان خداوند
 (اهَافَأَلهْمَهَا فجُورَهَا وَ تَقْو)  «را به او الهام کرد یو تقو یگنهکار» ای

مفهوم  کی(،  )که دو جمله فوق گرید اتیو آ 3انسان ای 8و  7 )شمس
است.(  یقوبه فجور و ت ییرساند و آن هم داشتن استعداد و توانا یرا م

 یطانیعمل ش نیاست و ا یطانیش یهر عمل فجور نکهیاما نظر با ا
و هم  یهم درون یعنیبرون و درون انسان است،  فیبرخورد و تأل جهینت
روزانه با عوامل  یکه انسان در زندگ یمعن نیاست. برون با ا یرونیب

 نیاما اگر در درون ا ردیتواند اثربپذ یکند و طبعاً م یمختلف برخورد م
 رشیاستعداد پذ یاما او دارا ماند. یرا نداشت، ثابت م رشیاستعداد پذ

است که هر لحظه  یمن ذهن کی یانسان دارا گریاست. به عبارت د
منِ خود را بزرگ و بزرگتر کند. بنابر  نیو ا د،یفزایخواهد بر خود ب یم
 دایمطلق اتصال پ یخود خارج نشود و به هست یاگر از من ذهن نیا

 طبعاً به سمت فجور حرکت خواهد کرد.  د،نکن
خود فارغ  یکه از من ذهن یانسان در طول عمر خود به نسبت پس

از من  یواگر به طور کل ونددیپ یم یشود به همان نسبت به هست یم
جهاد  یاست معن نیاست وا یکه انجام دهد خدائ یهر عمل د،یخود بر

طول عمر همراه  یعلت که در تمام نیمبارزه با نفس و به هم ایاکبر 
دشوار  اریآمدن کامل بر آن هم کار بس روزین و پشما است، مبارزه با آ

 یموجب غلبه منِ ذهن یاست. و هر غفلت ریاست اما امکان پذ یو صعب
 شود. یم

مجموعه روابط قواست  ای« همان روابط قوا طانیش»  نکهیدر ا پس
شود، درست  یجمع م یعملش در و لیبه دل یدر کس ادیکه کم و ز

قوا وجود داشته باشد،  رشیاستعداد پذ نیا دیدر درون هم با یاست ول
خواهد  یکه دائم م یآن منِ ذهن نکهیآن را در خود جمع کند. ا یتا کس

هم داشته  یگرید أمنش دیاز آنچه گفته آمد شا ریغ به دیفزایبر خود ب
: دیفرما ی... مایو  یکه امام عل ستیدرست به خاطرم ن رایباشد ز

هم در انسان منِ  طانیش ندهینما«. دارد یا ندهینما یدر هر کس طانیش»
 اوست. یذهن

 

 به نقد اولپاسخ 
مرادم استعدادها بوده که به جهت « مجمع قوا» دربارهحق پور: 

 یاز رو یحکمت و فلسفه اسالم اتیاصطالح در ادب نیا یریبکارگ
 هیتشب نکهیاصالح شود. اما در مورد ا دیعادت آن را بکار بردم که با

انسانها  یآتش قدرت طلب طانیبه آتش در قرآن، به نظر بنده ش طانیش
آنها  یو خود برتر خواه ینیاست که منجر به استکبار و خود برتر ب

 ینیتکو انیب طان،ی. داستان خلقت آدم در قرآن و تقابل او با ششود یم
 یبلکه هر انسان ست،یموجود واحد ن کی طانیخلقت نوع انسان است، ش

رو چند هزار  نیبا روابط قوا. از ا سازد یخود را م نیاطیو ش طانیش
ندارد و  یاز خود هست طانی. شارداز اعراب ند یمحل طانیسال عبادت ش

است ماحصل روابط قوا که  یا دهیبلکه پد ستیمختار هم ن یموجود
 طانیخواه. وجه مثبت ش تی( و تمامبگریسرکش است و سوزاننده )تخر

بار  طانیجاه ش چیام ه دهیکه د ییباشد اما در قرآن تا جا روین تواند یم
است که  یآتش قدرت طلب انمراد قرآن هم نیمثبت ندارد بنابرا ییمعنا
ندارد(، مانند  اری)اخت ستیاست. آتش خود کنترل کننده ن بگریتخر

 بیبه تخر لیکنترل شود و گرنه م یگریتوسط د دیقدرت، بلکه حتماً با
قدرت(. صفات  یهایژگی)و شود یبردن خود م نیز با یو حت تینهایب

 نندندارد، ما یآتش همسان صفات قدرت است. آتش از خود هست
فقط در انسانها ظهور و  یطانیقدرت که ماحصل رابطه است. صفات ش

آتش و خاک  اسیق ریتعب نی. بنابرایگرید دهیپد چیبروز دارد و نه در ه
 یو همواره جار ینیبلکه آن را تکو دانم ینم یو ذهن حیرا صح

 تواند ینم طانیکه دمادم در نوع انسان ظهور و بروز دارد. ش پندارم یم
 یو خدا موجود شود یم شیباشد چرا که از حق فقط حق زا امخلوق خد

انسان  نهایکه بعد آن را لعن کند و براند. عالوه بر ا ندیآفر یرا نم
 طانی. شتیو نه ماحصل ثنو یدیاست ماحصل روابط توح یموجود

و بقائش تنها تا  دیجو ینم دیتوح یآدم یاستعدادها ریبا سا چگاهیه
 (3333)مهر  است. امتیعمرشان تا ق وااست چرا که روابط ق امتیق

 
 نقد اولادامه 

 کیقرآن را سمبل یداستانها یتمام کهیدر صورت طانیدر مورد ش
 یمهم یاز کسان هم بخشها یاریبس دیدرست از آب در آ دیشا دیریبگ

 گرو ا رندیگ یم کیلبرا سم یاز داستانها و اشخاص مثبت و منف
 لیاست. در مورد آتش و تحل یمسئله قابل مناقشه جد ردینگ کیسمبل

 یها نهیدر زم یانرژ تیو خالق یبا آنچه امروزه از انرژ دیا که نموده
 ندارد.  یمختلف وجود دارد همخوان

 

 دوم نقد
 یدرست نباشد و قابل بررس تواند یدر مورد آتش، نظر شما م ـ3

و  دیآ یبوجود م یعیطب یبهایاز ترک زیاست. از نظر من حرارت ن
از خود به  ،یدیتوح بیاست. ترک یدیتوح بیترک یها از خاصه نیبنابرا

 شیها از خاصه یکیدارد و  یهست ،یدیتوح همجموع کیعنوان 
با آتش گرفتن، به  یدیتوح همجموعن یحرارت و نور و آتش است. ا
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 ،یبعد یدیتوح همجموع نی. اکند یم رورتیص یبعد یدیتوح همجموع
 ... باشد.  ایفرشته و  ایستاره و  ایو  طانیمثل ش یا دهیپد تواند یم

و استعدادها و  ها ییاز توانا یا مجموعه یعیانسان طب ـ٢
خلق شده است و خود  ییانسان با فطرت خدا نیاست. ا ها یهوشمند

به مانند  ،یعیطب هدیانسان مانند هر پد نیدهنده و خالق است. ا صیتشخ
 رد،یگ یقابل تماس م یها دهیاست که اطالعات را از پد یا رندهیگ

مناسب  تیو موقع هجا و حجر کند، یم لیحلو ت هیاطالعات را تجز
 ایو  شود یتماس گرفته جمع م هدیبا آن پد کند، یم دایاطالعات را پ

 یانسان، دو نوع کشش درون ی. در درون فطربندد یرا م یدرب همکار
 یبلکه تنها کشش عشق و پرستش و دوست داشتن شود، ینم جادیا

 .شود یم جادیبودن، ا
و  ریگ و تماس ریگ و رابطه یدیو عاشق و توح یعیطب هرندیگ ـ3
 اتیکه انسان باشد، تجربه کننده است. از جمله خصوص یگذار تماس

خود، بد  یاشتباه کردن است. اشتباه کردن، به خود ،یتجربه کنندگ
از جمله  ،یشنهادیپ چیکننده، ه تجربه یو فطر یعی. انسان طبستین
 ردیپذ یرا به صورت ابتدا و ساکن، نه م طانیش هوسوسه کنند شنهادیپ

و جا و  ل،یو تحل هیو تجز ،یری. پس از اطالعات گکند یو نه رد م
حوا و آدم  ،ینشوندگ ای یو جمع شوندگ ،یابیمناسب  تیو موقع هحجر

را. از  طانیو هم اطالعات ش دند،یگر، هم اطالعات خدا را شن تجربه
نکرده بودند که اطالعات  دایپ یهکه هنوز وجدان و خودآگا ییآنجا

اطالعاتش را  ل،یو تحل هیتجز هگمراه کننده است، در مرحل طان،یش
شدن را در متوسل شدن به عنصر خارج از درون  ییو خدا رفتندیپذ

 .افتندی شیخو ییو خدا یفطر
که  نیو تجربه، به انسان متع شیابتالء و آزما انیخداوند در جر ـ۴

و  یو بررس دنیفهم ییکه توانا یزانیاز جنس خود او است، به م
و بر معرفتش  کند یکند، لطف م یم دایهشدار و انذار پ افتیدر
خداوند، انسان بر  میبا لطف و الهام و تعل نکهیبه محض ا. دیافزا یم

و  یوجدان و آگاه ،یو رفتار و کردار مفهومپندار و موضوع و 
 گریاست و د افتهی رورتیص تر افتهیبه انسان رشد  افت،ی یخودآگاه

: اشتباه را انجام داده و با لطف ستینادان و اشتباه کننده ن یآن انسان قبل
 شده است. طانیش هچون وسوس یهاشتبا هخدا متوج

 طان،یش هاطالعات گمراه کنند رشیاشتباهات، از جمله اشتباه پذ ـ۵
 کروب،یاما بمانند م کند، یانسان را دوگانه نم ییو خدا یدرون فطر

 یدرون یها یو انرژ ها هیو استعدادها و کارما ها یی. تواناکند یآلوده م
 تینهایبه رشد تا ب لیم ت،یفعال کینامیدر د یعیانسان که در حالت طب

 یو گرفتار اتصالها افتند یآلوده به اشتباه، م تِیفعال کِینامیدر د ارند،د
آلوده به  تِیفعال کِینامید نی. اشوند یم یبیو تخر ابندهیکوتاه و کاهش 

که انسان  یعیطب هرندی. گسازد یآلوده م زیانسان را ن یذهن یاشتباه، فضا
که با  یعرفتم یبه فکر کردن بر رو ،یذهن هآلود یفضا نیباشد، در ا

 یشود تا رفع اشتباه و آلودگ یمحتاج م شود، یلطف خدا شامل حالش م
ذهن ساختن آن معرفت لطف شده، به  هکرده و و با ذکر و تکرار و ملک

با خدا گفتگو کردن و با خود صحبت  ندیفرآ نیحالت توبه برسد. در ا
و  بندد یاز ذهن انسان رخت برم یکردن و توبه کننده شدن، آلودگ

توبه انجام  نی. اگر اگردد یخود باز م ییخدا یانسان به حالت فطر

و جا  ل،یو تحل هیو تجز ،یریگ اطالعات تیفعال ۴نشود، انسان عالوه بر 
کار  ،ینشوندگ ای یدگو جمع شون ،یابیمناسب  تیو موقع هو حجر

محور  نیو اطالعات را در رابطه با ا دهد یرا انجام م یساز پنجم مفهوم
شده و ناقص شده و  لتریو ف زهیشده در ذهن، کانال دهیتراش یمفهوم

فعال  یمحور مفهوم نیب تیو گرفتار ثنو کند یم افتیسانسور شده، در
 . شود یمنفعل م شتنیخو یو محور ذهن

 یاشتباهات و از جمله اشتباه وسوسه، قبل از وجدان و خودآگاه ـ۶
و هوشمند و خالق و  نیموجود متع یها بوده و از خاصه یعیطب افتن،ی

اشتباه، گفتگو با خدا و با خود قطع  دنیاست. اما اگر پس از فهم ینسب
 یو حکمها ها یپشت شود، با مفهوم ساز شتنیشده و به تبع آن به خو

 نی. چنشود یو ضاللت م یها، انسان گرفتار گمراه کردن رصاد یذهن
و  یو مرام یاشتباهات مفهوم ،یعالوه بر اشتباهات تجرب ،یانسان

 گرانید هکنند و گمراه بگریو خود، به موجود تخر کند یم کیدئولوژیا
 شود. یم لیتبد

 هدیپد طان،ی. شستیهمان روابط قوا ن طان،یاز نظر من ش ـ7
گمراه شده و مفهوم  ،یمنطق اسیاست که با ق یا فرشته ایهوشمند، 

خود منفعل و  نیب تیدر ثنو یکرد. خود گمراه یو مجاز یذهن یساز
 یکرد و با آن حکم، آدم و حوا لیتبد یفعال را، به حکم یمفهوم ذهن

 هرندیکرد. انسانها در مقام تجربه کردن و گ اهمنفعل انگاشته را گمر
بکنند و  توانند یبودن، هر بار همان آدم و حوا هستند و اشتباه م یعیطب
 یو آلودگ یینکنند. اما هربار که اشتباه کردند، محتاج مرض زدا ای

 .شوند یم ییزدا یبیو قدرت تخر ییزدا
پاک از  نیآدم و حوا اشتباه کرده و سپس توبه کردند. بنابرا ـ8

و تضاد  یدرون یتار دوگانگآمدند، و نه گناهکار و گرف نیبهشت به زم
فرصت  نینظراتم از ا انیشده. در پا یو گرفتار خشونت درون یدرون

ام که  که هنوز فرصت نکرده رسانم یو به اطالعتان م کنم یاستفاده م
 نیشما را بخوانم. در اول« حق یهایژگیقدرت، و یهایژگیو» همقال

 داشته باشم، ارائه خواهم داد. یفرصت خواهم خواند و اگر نظر
 

 پاسخ نقد دوم
 بیترک کی جهیآتش نت نکهیدر ا: 3در پاسخ به بند حق پور: 

آتش هم سازنده است و هم مخرب. اما  ست،ین یا است مناقشه یعیطب
صفات او به  یعنیاز جنس آتش است،  طانیش دیگو یم یقرآن وقت

تا آنجا که من  یا هیآ چیدر قرآن در ه یمانند صفات آتش است. ول
گفت  توان یمثبت بکار نرفته است، پس م ییابا بار معن طانیش ام، دهید

شده است.  هیبدان تشب طانیآتش است که ش یبیمراد قرآن صفات تخر
 گریاش حذف شوند، د دهنده لیتشک یاز پارامترها یکیآتش اگر 

بلکه آتش  ستیاز خودش ن اش یهست نینخواهد داشت بنابرا تیموجود
 نیاست. در ا اش دهنده لیتشک یاز پارامترها یحاصل رابطه خاص

ندارد، اما  یکه آتش ماحصل رابطه است و از خودش هست ستین دیترد
محل بحث است. در مقاله  ر،یخ ایاست  یدیماحصل رابطه توح نکهیا
 یا دهیپد چیام که ه نشان داده« ها و موازنه تهایروابط قوا، ثنو د،یتوح»
هم  یآتش اجزائ یاجزائش. اما برا افتنی دیمگر به توح دیآ یوجود نمب

است بر ماحصل رابطه بودن آتش.  یگرید لیدل نیو ا ست،یقابل احصا ن
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... به نظر ریخ ایاست  یدیبحث بماند که آتش ماحصل رابطه توح نیا
است که او را به استکبار وا  یآدم یآتش قدرت طلب طان،یمن ش

دارد.  ریآتش اگر منحصر به فرد نباشد کمتر نظ یهایژگی. ودارد یم
آتش است.  یهایژگیاز و یخواه تیو تمام طهیو گسترش ح یسرکش

است که اگر کنترل نشود حتماً و حتماً مخرب خواهد بود  یا دهیآتش پد
قدرت  یهایژگیاز و قاًیدق نیو ا برد یم نیاز ب زیکه خود را ن ییتا جا

منحرف شود حتماً مخرب  اش یکه از فلسفه وجود یا دهیاست. هر پد
بازگرداندن  یکه برا شود یم هیتوص ییخواهد بود و روابط قوا تنها جا

را که  یدست کودک نکهی. مانند امیباش ازمندیبه آن ن ها دهیاز انحراف پد
 ...میشو یپر خطر عبور کند گرفته و مانع او م ابانیاز خ خواهد یم

 ایتخالف خاص  ۶تا  ٢ یشما در بندها ریبا تعاب: 7در پاسخ به بند 
 یا فرشته ایهوشمند  دهیپد طانیش دیا فرموده 7ندارم. اما در بند  یمهم

 یو مجاز یذهن یگمراه شده و مفهوم ساز یمنطق اسیاست که با ق
از  طانیش تیاست که موجود نیکرده است. تمام بحث بر سر ا

مخلوق خداوند  طانیاگر شمخلوق خداوند است؟  طانیش ایآکجاست؟ 
ذاتاً حق باشد چرا که خدا حق مطلق است و از حق مطلق  دیاست، پس با
کرده  یچیحق بوده اما سرپ طانیش میی. اگر بگوشود ینم دهیجز حق آفر

 میپاسخ ده دیاراده باشد، حال با یذ یموجود دیاز فرمان خدا، پس با
تنها  ایدر عالم خارج وجود دارد  طانیش ایآ ست؟یچ طانیش یستیکه چ

 یدو محور تیدرون انسان است که در هر دو حالت قائل به ثنو
 امتیرا تا ق طانیاست. چرا در قرآن خدا ش دیکه نقض توح میشو یم

رانده شده از  طانی. شستیدر کار ن یطانیو بعد از آن ش دهد یمهلت م
شرک است. خداوند منطقاً  ملاست چرا که وجود او عا یدرگاه اله

 طانی... اگر شردیبا خودش قرار گ تیکه در ثنو ندیآفر ینم یموجود
 از کجاست؟ تشیانسانها نباشد، پس موجود یآتش قدرت طلب

بلکه آدم  ست،یاز حوا ن یاوالً در قرآن سخن :8در پاسخ به بند 
است و زوجش، آدم اطالق به نوع انسان است چه مرد چه زن و مراد از 

هبوط نکردند بلکه  نیاز بهشت به زم انیبعد... آدم یزوج او بماند برا
 یضساخته و بع یرا عرصه تبهکار نیبا آلوده شدن به شجره گناهان، زم

 لیتبدجهنم وار  نیبهشت وار را به زم نینه و زم یتوبه کرده و بعض
 ستیز امدیو جهنم پ یدیتوح ستیز امدیاست پ یاند. بهشت حالت نموده

در بذل توجه شما  انیو چه در آخرت... در پا ایشرک آلود چه در دن
 سپاسگزارم.

 

 نقد سوم
 دهیاز گل آفر که خداوند یانسان نیاول یعنیآدم  انیزبان قرآن در ب

نه نوع « آدم»انسان خاص بنام  کیدر باره  یعنی باشد، یاست م
 یبعد تیآن کامال آشکار بوده و بعد در آ ی. چراکه نخست معنتیانسان

..( اگر به آدم اسکن انت و زوجک الجنه . ای)و  آمده است  نیچن گرید
انسان خاص  کیاست نه  تیداستان نوع انسان نیمراد از ا»شما  تهگف

 د؟یدار یم انیفوق الذکر را چگونه ب تیپس آ «بنام آدم
 

 پاسخ نقد سوم
جَهُمَا  فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَ»: دیدقت کن هیآ نیبه احق پور: 

است در  یمثن ری. ابتدا ضم«مِمَّا کَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
 نکهیچرا؟! در ضمن ا شود، یجمع م« اهبطوا»و بعد در « فاخرجهما»
 نیمراد از ا کنند، یم یدشمن گرید ینسبت به بعض یبعض دیگو یم

 نشیاز آفر یحرف چیه هیآ نیتا قبل از ا نهای! مضاف بر است؟یچ هایبعض
 چرا؟! ست،یزوج آدم ن

 

 نقد سوم )ادامه(
امر به  آن دو را اهللاز جانب آدم و زوجش بوده چراکه  لغزش

سکونت در همان جنت نموده و از درخت مشخص منع کرده بود سوره 
)اهبطوا( مورد خطاب آدم،  شود ی. و بعد از آنکه جمع م33 هیاعراف آ

در آنجا حضور داشت که سبب  زیچراکه او ن باشد یم سیزوجش و ابل
 د. واهلل اعلمیلغزش شان در آنجا گرد

 

 پاسخ نقد سوم )ادامه(
بعد  یدارا جهیشده بوده و در نت دهیآدم از خاک آفراگر حق پور: 

بوده است! حال آنکه  یم یماد دیبوده، جنس بهشت هم پس با یماد
قرار  نیزم یاست که پس از هبوط، آدم در رو نیبر ا جیبرداشت را

 «فهیاالرض خل یجاعل ف یان» دیگو یم یگرفته است. در ضمن وقت
همان جنت بوده  نیزم ایپس آ ده،آدم را خلق کر نیزم یپس خدا در رو

در آن  یاست که آدم یبلکه حالت ستیجنت اسم مکان ن نیاست؟ بنابرا
هم شجره  اتیآ نیو آرامش است و مراد از درخت در ا یدر آسودگ

از آنها تناول کند از بهشت خارج شده دچار  یگناهان است که اگر آدم
آدم که تن  یجنسو مراد از زوج نه همسر  گردد یو عذاب م یناراحت

 شود یم شود، یبا تن زوج م یکه وقت یاوست و آدم همانا نفس انسان
. شود یکه زوج اوست از او جدا م یانسان. در هنگام مرگ هم تن آدم

 .سازد یانسان را )آدم و زوجش( گمراه م طانیش
 

 نقد سوم )ادامه(
وجود  نیمرتفع زم هیباغ در کدام ناح ایدارد که همان جنت  امکان

 ینبوده بلکه تشبهات انسان یالفاظ قرآن دییگو یداشته، مگر آنچه شما م
 دیسوره اعراف توجه فرمائ ٢7 هیاز قرآن دانست، آ دیاست که آنرا نبا

 ایمن الجنه..( آ «کمیابو»کما اخرج  طانیالش فتننکمیآدم ال  یبن ایکه )
سوره النسا  3 هیآدم و نفسش را؟ و هم چنان آ نستیا «کمیابو» یمعن

و در  «منهما»را و النسا ..(  رای)و خلق منها زوجها و بث منهما رجال کث
هم منظور از آدم و نفس اوست؟ خوب به گفته شما اگر جنت اسم  نجایا

 ازو مراد از درخت شجره گناهان، و مراد  ،یمکان نه بلکه حالت آسودگ
را نعوذ با اهلل  آن خداوند اینه بل نفس آدم است، آ یزوج، زوج جنس

جنت و  یبجا یحالت آسودگ یعنی سدیچنان بنو هک دانست یخود نم
قرآن کتاب مفصل، واضع و آسان  اذبااهللیباشد الع نیپس اگر چن ره؟یغ

 د؟یفهم توان یدار است که آنرا نم سخنان کنج ینبوده بلکه معما و دارا
 اتیآ یاراو د یفرستاده که بدون هر نوع کج یخداوند ج کتاب بلکهنه 
 ینازل عل ی)الحمد هلل الذ 3ه یواضع ومفصل است. سوره کهف آ اریبس

 یراست که باال ییخدا شیله عوجا( ستا جعلیعبده الکتاب و لم 
 ننهاد. یگونه کژ چیکتاب را نازل کرد و در آن ه نیاش ا بنده
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 پاسخ نقد سوم )ادامه(
مفهوم »خود را در مقاله  یفهم قرآن یفرضها شیپ حق پور:

ام. اما در  داده حیتوض« مجازات آن در قرآن ییمحاربه با خدا و فهم چرا
 نید یرویقرآن از پ یسوره نساء توجه شما را به نه ٢7 هیمورد آ

سوره  3 هی. در مورد آکنم یآباء و اجداد مخاطبانش جلب م یخراف
نفس واحده باز در منها به « ها» آن،نساء: خلق منها، خلق کرد از 

زن از  ای. آستین یجز نهاد و سرشت آدم یزیو نفس واحده چ گرددیم
اصل  نیاست که نه، اما توجه به ا یهیشده است؟ بد دهیمرد آفر

ندارد اما هر  یلزوما ما به ازاء ماد یمعنو دهیراهگشاست که هر پد
که تا مفهوم و معنا آن  ادارد، چر یالزاما ما به ازاء معنو یماد دهیپد

رو اگر آدم را  نی. از استیبدان ممکن ن دنیخلق نگردد صورت بخش
! آدم؛ ست؟یاست، آن چ یما به ازاء معنو کی ازمندین میبپندار یماد

و  گردد یو زوجش م شود یاست که زوج او از او خلق م ینفس انسان
زنان  و انسان خداوند مردان نیو از نوع ا دهد یم لیانسان را تشک

 .دینما یرا خلق م یریکث
 

 نقد چهارم
 شود مگر همانطور که گفتید هیچ موجودی وارد عالم هستی نمی

له اشاره شده هست أن نیز به این مسآاینکه معترف به توحید است در قر
یا من پروردگار شما آالست بربکم؟ قالوا بلی؛ ) اید و حتما مطالعه کرده

گفتند بله تو پروردگار ما هستی( این اقرار قبل از ورود به این  ؟نیستم
همچنین در انسانها دو نوع کشش وجود دارد و  !عالم خاکی بوده است

شمرد  حرف شما قبول هست زیرا متون دینی برای انسان چند نفس برمی
)امر کننده  )امرکننده به خوبیها( و نفس اماره به عنوان مثال نفس لوامه

یها( پس تا اینجا حرف شما قبول هست منتها اشتباه شما از جایی به بد
پندارید و قائل هستید که  شود که شیطان رو امری ذهنی می شروع می

پندارند  ن را شیطان میآرداشت مردم از نفس اماره است که اشتباه ب
قات است که دارای براساس صریح قران شیطان موجودی از مخلو

ها داوند است و علت دارایی این قدرتز جانب خهایی اویژگیها و قدرت
جام داده است و بر اساس روایات عبادتهای طوالنی است که شیطان ان

نها را زندگانی تا وقت معلوم و وسوسه کردن آاز خداوند پاداش 
ری مسلم است البته گویا بندگان و... خواسته است پس وجود شیطان ام

ان نداشتید البته در وجود شیط ن را قبول ندارید و اال شکیآشما قر
یات قران را اگر بخواهید بدانید توضیح آن و اتقان آاثبات اعجاز قر

اید براساس مطالب دینی  ای که در مورد آتش گفته اما نکته . خواهیم داد
باشد و بوعلی سینا  شیطان از اجنه بوده است و وجود اجنه از اتش می

گوید  باشد می ن میآرد جنس و فصل منطقی جن که حدتام در مو
تشی آببینید شما  !لطیف که دارای جرم شفاف است یحیوان عاقل نامرئ

این قیاس اید و  تش معمولی قیاس کردهآاند با  ن خلق شدهآکه اجنه از 
ه تش وجودی شیطان و اجنه امری سوزندآمع الفارق است زیرا که 

مخفی است و به همین خاطر شما تش بر ما آن آنیست و کیفیت واقعی 
اما  !اید د و به همین سبب دچار اشتباه شدهای تش معمولی تشبیه کردهآبه 

هستی نداشته باشد؟! من از  ای از خود اید وقتی پدیده خر که گفتهآنکته 
ات پاک احدی کدام هستی و وجودی است که ذال میکنم به جز ؤشما س

جودات فقروجودی به تعبیر مالصدرا همه مو !از خود هستی داشته باشد؟
ن موجود نابود و آای فیض الهی منقطع شود هستی  دارند و اگر لحظه

گردد پس چیزی به نام رابطه قوا وجود ندارد و این جمالت  منعدم می
خداوند توفیق درک حقیقت عالم هستی را  . بیشتر بازی با الفاظ هستند

 . سربلند باشیدموفق و .به همه ما عنایت بدارد
 

 نقد پنجم
بدون  یبا کمک حقوق بشر و دمکراس ییچرا درجا دانم ینم من

 جهینت نیهم توان یم ینید ینسبت به ادعاها یدیگونه شک و ترد چیه
را با مذهب  استیس یایدن ندیایم ی، عده ارا گرفت یقتیو حق یاسیس
 سمیارتجاع و عقب زدن سکوالر یکار نوع نیبنظرم ا .زنند یم وندیپ

 یاسیبه مبارزه س یبه اسالم چه ربط مربوطو آخرت و ... طانیش است.
 یاسیاست و دکان س افتهیسازمان  نید کیکه  یدارد.آن هم اسالم

 یراه را رفت شد نردبان ترق نیکه بازرگان ا دیدیمگر ند است خودش.
 گفتند یمردم م .از کردها ب توده قیتحم یچون راه برا .انیاستبداد و مال

است  یهم که مبارز بزرگ ینیاستاد دانشگاه اسالم را قبول دارد و خم
 رصد یبن یقاآها بود. توده قیدر واقع تحم نیپس اسالم بر حق است و ا

 میکن ینگاه م خیکه به تار ینگرفته است. وقت یوضع هنوز درس نیراز ا
 دانست یم یاسالم ریغرا زنان مخالف بود و آن  یأبا ر ینیخم مینیب یم

غرب را  یو ارزشها یغربشاه )شاه نوکر  یغرب یمنتها با فرهنگ ساز
زنان  یأاست( امروز ر یارزش غرب کیزنان هم  یأو ر کرد یم جیترو
 دهد یموارد نشان م نیشده است.ا رفتهیهم پذ یدر حکومت اسالم یحت

 .ینیمال و د ریگذار است تا مبارزه افراد غ ریثأت شتریب ینید ریمبارزه غ
 یبه آخرت کس یضرر یدر نگاه کل یاصوال رفتار بر اساس دمکراس

آخرت  یایبا دن یتضاد یو حقوق بشر کیاخالق دمکرات .زند ینم
ات را  دهیبزور عق یتوان یمسلم نم یاست که تو نیتنها فرقش ا ندارد.

از منکر  یمعروف و نهه و اسمش را امر ب یبکن لیتحم یگریده ب
 تی. رفتار روحانیبگذار ریو اسمش را تعز یشکنجه کن ایو  یبگذار

 یذات نیو ا ریبوده است و الغ یاسیفقط دکان س مکه اسال دهد ینشان م
 افتهیسازمان  انیباورمندان به اد یها است. نوشته افتهیسازمان  انیاد

است  تیمتحد کننده بشر نید ندیگو یکه م نیاول ا دو خطاست. یحاو
 یانسانها است و کشتار جنگها نیباعث شکاف ب نیبلکه بر عکس د

هستند  یینهایکه به دنبال د نی. دوم اتبنده اس یادعا نیگواه ا یمذهب
گاه وجود  چیه خیدر تار یاسیس ریغ نید ینباشد ول یاسیکه دکان س

 ریو غ یاسیکه اصال کارکرد س افتهیسازمان  انیاد ژهینداشته است بو
 یدر کارکرد اجتماع نید آنهاست. ینیاز کارکرد د شیآنها ب ینید
 نیا و کشتار است. یآورنده ناحق دیفقط دردسر ساز و پد یاسیس

ادعا  تیحیو مس تیهودیمثل اسالم و  افتهیسازمان  انیمندان به ادباور
 نینفع خود قوان یو خاخامها( برا شانیو کش انی)مال کاران نید کنند یم

خود را اداره  یاسیدکان س نیاند و با آن قوان کرده جادیرا بنام خدا ا
 ندارد. یاسیس ریغپاک و  نیخدا و ده ب یربط نیقوان نیو ا کنند یم

حرف  حیمس نید نیکه قوان ندیگو یم انیحیدر مورد مس انیالبته مال
و  انیهم مال شانیشده است و کش یبلکه دستکار ستیخدا ن یاصل

 ریکه غ میندار ینیما د . اوالًکنند یمحمد را متهم به تقلب در کار خدا م
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 دیایافراد ب نیروابط به فرد اگر به اجتماع و ب یباشد باورها یاسیس
 نیسبب شکاف ب نیکه د نیخواهد شد و با توجه به ا ییسبب کنشها

جان و مال و ناموس مردم  هیآن بر عل نیانسانها شده است واز قوان
بدور باشد و  یاسیو س یاستفاده شده است الزم است از قدرت اجتماع

 یاسیاسالم س نیهم نیبا قوان ینیخم هم نباشد. یقدرت فرهنگ یحت
هر کدام از آنها به صدها  یکه هر مو یاسیس انیزندانهزاران تن از 

باورمندان به  نیا یبانیپشت را اعدام کرد. دیارز یو اسالم او م ینیخم
بر  نیاست که از د ییها یاز کشتار و ناحق یبانیپشت افتهیسازمان  انیاد
و  دینکن تیحما یاسیس یو دکانها یمذهب یهاکشتار نی.از ازدیخ یم

وجود ندارد.  یانیاد نیچن رایز دیهم نگرد یاسیس ریغ یاصل نیبدنبال د
چه شد که در اوج قدرت  ینیخم دینده بیفررا  گرانیلطفا خودتان و د

 یأحق ر نیمگر در مخالفت با ا زنان را ملغا نکرد یأحق ر یاسیس
و آخرت ما توسط  نید میاجازه نده زنان به شاه اعتراض نکرده بود؟

مرکب  یها دگاهیآمدن د دیپد علتگرفته شود.  یبازه قدرت طلبان ب
 ستیرانی، پان ایاسالم ی، جمهورینید ی، دمکراسیمذهب یمثل مل
 بیفر یبرا یهدف باتیترک نیا یدر پ ایآ ست؟یطلب و..... چ یدمکراس

 شد یم دهیشن ادیز یحیدمکرات مس بیترک یزمان کیوجود ندارد؟ 
اکنون  یولچهل سال قبل  یآلمان در س یحیحزب دمکرات مس مثالً

لمان بر آاحزاب در  نیا یعنی !ستیو احزاب ن یاسام نیاز ا یخبر گرید
بدور شدن از حالت در  یو سع کنند ینم دیکأگانه خود تدو یدئولوزیا
موضوع بپردازم که  نیبه ا خواهم یمقاله م نیدارند. در ا کیدئولوژیا

 دهیجامعه د یسنت یاز تنش در باورها ینشان یالتقاط ینشهایب نیدر ا
سمت ه ب یالتقاط یشنهایب نیدارد با ا یجامعه سع یعنی شود یم

غرب و انقالب  یایدن یبرود و در واقع ارزشها دتریجد یارزشها
 تیواقع نیکند و در برابر ا بیرا در فرهنگ خود ترک تهیو مدرن یصنعت

و سر در  فیتحر جادیدارند با ا یهم سع یو سنت یارتجاع یروهاین
 نیرا ندهند و توازن قوا ب یسنت یارزشها شدنمتحول  نیاجازه ا یگم

نگه  رییچپاول شونده را بدون تغ یروهایچپاولگر در جامعه و ن یروهاین
 یاسالم یتوسط جمهور هیفق تیضد وال یاسیس یروهایدارند.کشتار ن

 ی: نوکردهد یمعنا را م نیفقط ا است ، یکه همسو با ارتجاع جهان
. یبا ارتجاع جهان رانیا یجاعارت تیحاکم شتریب ییو همسو شتریب

توسط  یسنت یارزشها یدهندگ رییقدرت تغ نیاست که از ا ستهیشا
نمود از  یسع دیحال با نیاستفاده کرد و در ع یالتقاط یارزشها نیا

 سمی)سکوالر یا تهیمدرن یالتقاطها بر مفهوم ارزشها نیا یفیاثرات تحر
را  رانیدر ا یاسیس یهاهمسو با حقوق بشر( کاست التقاط یو دمکراس

که منجر بدو پاره شدن  دیخلق د نیدر سازمان مجاهد یبراحت توان یم
 از آن جدا شد. یستیسمارک یدئولژیا یعنیشد  یستیسازمان اسالم نیا

و  نی، مثل مورد مجاهدیاسالم یالتقاط اتیترکب ادیوجود ز اصوال
نژاد و باند همراه و  یاحمد ییباستان گرا رانی، ایاسالم یستهایمارکس

 یاسالم را به دمکراس کند یم یصدر که سع یبهار بهار کردن، مورد بن
 و یاسیاسالم س یرانیاست که در جامعه ا نیگر اانیهمه ب بزند و... وندیپ

 نیکه د یروز دیاست.به ام فیدچار تزلزل و تضع نیاسالم بعنوان د
خارج شود و هر کس  یاسیو دکان س افتهیسازمان  نیاسالم از حالت د

 گرانیده بخود  دیعقا لیو بدون تحم یخودش را بطور شخص یخدا
و  نداریو د نید ی، بموجود درجامعه همه ما سمیبپرستد و از سکوالر

و کمک  یو برابر تیکار حکومت با عقالن کنند. عدفا تهایتمام اقل
 گروه باالتر از آن گروه است. نیهمه است و نه ا یمساعدت همه برا

 

 مششنقد 
محور  نینگرش د یآزاد انیحق پور مشکل شما در ب یآقا

حق است،  قتیحق انیدر ب یآزاد ن،یبنابرا» :دییفرما یشماست. شما م
در جهت رشد حق  یحق است، آزاد قتیتحقق حق یدر راستا یآزاد

 یدر دروغپرداز یعاقبت خود حق است، اما آزاد نییدر تع یاست، آزاد
در  یو به طور کل یگریحقوق خود و د عییدر تض یآزاد ست،یحق ن

و  ستیحق ن یرقدرتمدا یدر راستا یآزاد ست،یحق ن ب،یجهت تخر
 یبکوشند عامل به حقوق ذات ،یجوامع بشر زیکه آحاد بشر و ن یهنگام

و بر اساس سنن حاکم بر  یعیناحق به طور طب یهایآزاد نیخود باشند، ا
 .«شوند یم دیتحد یهست

که  ی)چه خدا و چه انسان( است. شما وقت یگسست از بندگ یآزاد
 گری( دیلوژ دهیال اآو برده )انسان و م تی( و رعنیال دآبنده )خدا و م

 کی. در دیگذار یم یآزاد طرهیگام را در س نیتازه نخست دینبود
و  ابدی ی( انسان اصالت مHumanistic) انهیجامعه انسان گرا ای شیهما

 یا لهیدر مرحله نخست ابزار و وس ی. آزادشود یخارج م ادلهخدا از مع
نه تنها  یاست. آزاد یو مراودات انسان یداریدرک و فهم جهان پ یبرا

و  یکسب آگاه یبرا یضرورت یاست آزاد قتیحق انیب یبرا یملزوم
 ینید ی)البته نه اخالق تحمل که برآورد رشیبه اخالق پذ دنیرس یبرا

تحقق عدالت و  یبرا یابزار یلت است. آزادیاست( و معرفت و فض
 کی یبرا یتییرا حتم یو نژاد است. ما آزاد تینسج یفراسو یبرابر

نه  یآزاد ینید ستمیس کی. در میدان یجامعه سکوالر انسان مدار م
 وجود دارد و نه اجاره تحقق دارد. 

 

 نقد هفتم
 یکی ،رماد ذهن در صدر[ ]بنی ستادا زا دیاآز زا تعریف دو هم من

 که نکاتی مهادا در که آوردید مقاله یابتدا در شما که ولا تعریف همان
 نسانا ،نسانا ،تعریف ینا در. کنم می مطرح شما بارا  آید می هنمبذ
 ستا ینا آید می پیش که لیاؤس حال ستا متعین موجودی چونکه ستا

 که زمانی دهد می معنی چه نامتعین سوی به متعین موجود حرکت که
 ؟میشود تعریف تعینات مبنای بر نسانا هویت
 یک گویند می عرفا که طورهمان ،نسانا تعریف در نکهیا مگر 

   خودهای زا حرکت ،دیاآز تا بشویم قایل نسانا یابر نامتعین ساحت
 صورت ینا در باشد( نامتعین) قعیاو خود به( تعینات) قعیاو ریغ

 زا ،ولا تعریف ،دیگر طرف ز. اشود تصحیح باید دیاآز زا فوق تعریف
 خودهای زا رهایی تمنای نسانا آن در که  ،میباشد «زا یداآز» مقوله

 نیز دگیاآز به آن زا یدا کرده شارها که طورهمان الذو  رداد ار قعیاو غیر
نقطه و  تعینات ساحت زا آغاز طهنق دیاآز زا نوع ینا در. میشود تعبیر

 دیاآز زا نوع ینا پذیرش لبته. استا نسانا وجود نامتعین ساحت نتهاا
 .ستا نسانا وجود نامتعین ساحتو  ونداخد به باور به موکول
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 نسانا متعین خودو  طبیعتو  نسانهاا بقیه با نسانارابطه  در ماا
 جستجو ستا مهامقا آن مناسب که ار دیاآز زا دیگری تعریف باید
 شکل تعینات حوزه خلاد در دیاآز زا گونه ینا ساسا چون. کرد

 که دومی تعریف جا ینا در. ستا «در دیاآز» مقوله زا الذ میگیرد
 مفهوم کنار در دیاآز تیرعبا به. ستا کاربرد قابل ندادهاد ئهارا یشانا
 صورت به که ستا نااتو نسانا که معنا بدین, میشود مطرح ستقاللا
 نتیجه که آنجا ز. اکند اجرا ستا گرفته مستقالنه که ار میتصمی دیارا
 همزمان صورت به نسانهاا دیگرو  طبیعت ،نسانا خود بر تصمیم یاجرا

 گونه ینا معیار میکنم فکر هم من الذ. شتاد هداخو تاثیر گانهاجد یاو 
 .نباشد تیاذ حقوق اب تعارض در عقالًو  خالقاًا باید دیارا عمالا
 

 نسبت موازنه عدم با شکار حیوانات
 ای کند یحمله م گرید یوانیبه ح یوانیح عتیدر طب نکهیاپرسش: 

  ست؟ین یموازنه منف ایبقصد ارتزاق، آ کند، یرا شکار م یوانیانسان ح
آمده، بار « اهلل»که در قرآن هر جا  کنم یعرض م حاًیـ توض3پاسخ: 

است، چرا که فعل و  یآن هم شامل خدا و هم شامل نظام هست ییمعنا
ما شما را : »دیگو یخدا مثالً م ی. وقتستیاز او جدا ن یخلق خدا به نوع

که  یا یمنِ خدا و هست یعنی، «ما» دیگو یکه م دیتوجه کن ،«میدیآفر
 ایبر دو نوعند:  ها دهیپد ،یـ در هست٢ .مینیآفر یرا م اشم دم،یآفر

و  عتیتوسط چرخه طب اراده یب یها دهیپد ستی. زاراده یب ای اند اراده یذ
 عتیطب ه. چرخشود یو تحول م رییانسانها است که دچار تغ هو اراد ریتدب

دخل و تصرف  یتا وقت یو سنن اله یکه منطبق است بر نظام هست
و بقا  دیمایپ یخود را م یعیطب ریعت سیانسانها در آن اعمال نشود، طب

 یزیغر یکه امر گرید واناتیتوسط ح یواناتیشکار ح نی. بنابراابدی یم
بر آن قرار گرفته  یبوده و اراده اله عتیطب هاست در چرخ یعیو طب

 یا زهیغر قیاز طر گریکدیخود را با  هرابط واناتیح نیاست و چون ا
 هموازن»خصوص  نیدر ا نیبنابرا سازند، یکه خدا در آنها نهاده برقرار م

در خصوص  یمنف ای یـ موازنه عدم3 را؛یندارد، ز یتیموضوع «یعدم
 اراده  یموجود ذ کی دیدارد چرا که با تیموضوع یاراد یها دهیپد

بتواند امکان انتخاب داشته  دهیپد گریباشد تا در برقرار کردن رابطه با د
بر  ایبرقرار سازد  یباشد و اراده کند که رابطه را بر اساس موازنه منف

توسط انسانها؛  واناتیبه سراغ شکار ح میاساس موازنه مثبت. حال برو
خود را با  هرابط دیکنند، با یزندگ یاگر انسانها بر اساس موازنه منف

او برقرار  یو با در نظر گرفتن خشنودخدا  قیاز طر ها دهیپد گرید
 ییاز راهها توانند یمعاش و ارتزاق خود م نیتأم یرو برا نیسازند. از ا

راهها شکار  نیاز ا یکی. ندیاقدام نما ،نموده است دییکه خدا آنها را تأ
که خداوند جواز شکار آنها را جهت برطرف  باشد یم واناتیاز ح یبرخ

 نیدقت شود که ا دیانسانها صادر نموده است. با یاتیح یازهایکردن ن
و  حیانسان است نه جهت تفر یاتیح یازهایجواز تا حد برطرف شدن ن

 نیاگر انسان در ا نیو... بنابرا ریذو اسراف و تب یخواه ادهیالتذاذ و ز
رابطه برقرار کرده و  عتیبا طب یبر اساس موازنه منف د،یراستا عمل نما

نساخته، بلکه به آن کمک کرده است، چرا که  بیخرچرخه آن را دچار ت
 یغذا برخ واناتیاز ح یاست که برخ عتیطب هچرخ اتیاز مقتض نیا
بر  ستیـ در ز۴. ابدیچرخه بقا  نیاو انسانها شوند تا  واناتیاز ح گرید

 یاله هدر راستا و در کنار اراد یانسان یها اراده ،یاساس موازنه عدم
 دی. شاندیجو یم «یهمان نیا»به اصطالح « اهلل»و با  ند،ینما یعمل م

زمان، علم خدا و نسبت »از بنده با عنوان  یگرید هرجوع به مقال
 باشد. دیدر خصوص مورد چهارم مف «یو انسان یاله یها اراده
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 مپنجفصل 

 بحث آزاد درباره امام زمان و جامعه آرمانی
 

عرض آخرم، نقد مختصری است که به یکی از پستهای ... ناقد: 
امام زمانی نبوده و نیست » اید: تان فرموده کانال تلگرامیشما دارم. در 
در سوره فاتحه  «انعمت علیهم»اما اگر امام را به معنی  1«و نخواهد بود

، و یا به معنی الگوهای اندیشه و عمل حق بگیریم، ()و نمازهای یومیه
ها حضور دارند )چه در گذشته، چه حال و چه آینده(.  همواره در جامعه

بدین قرار، آیا آیندگان از  ...ن ابراهیم و پیش از آن تا امروزاز زما
چنین الگوها و رهبرانی محروم خواهند بود؟ و نزدیک شدن به جامعه 

، فاطر ۷آرمانی در آینده ناممکن خواهد شد؟ نه. قرآن در آیات رعد 
 جامعه آینده از سخن روشنی به ...و ۵۵، نور ۵، قصص 1۵۱، انبیاء ۴۲

این نگرانی که غیبت مصداق  .هبری آن به میان آورده استآرمانی و ر
 ،امامت، پتانسیل توجیه استبداد و خرافات را دارد، نگرانی بجایی است

اما این نظریه پتانسیل الگوسازی، هدف سازی، آرمانخواهی، 
 تقدیرگرایی و تاریخی و فلسفی یأس مانع و. دارد همعدالتخواهی و... 

صدر هدف نقد  شود. بنابراین، به قول آقای بنی پذیری هم می سلطه و
از  .باید جدا کردن سره از ناسره باشد، نه ایجاد رابطه قوا با موضوع نقد

سوی دیگر، چون توصیف آینده جهان و بشر و جوامع بشری، یکی از 
مهمترین اجزاء تشکیل دهنده جهان بینی و اندیشه راهنما در تمامی 

ئولوژیها و مکاتب بشری است، کنار گذاشتن ادیان، مذاهب، مرامها، اید
این نظریه مستلزم یافتن یک آلترناتیو یا بدیل بهتر در بیان استقالل و 
آزادی است، در غیر اینصورت، خالء ایجاد شده با انواع بیانهای 

بدیل این نظریه در میان  مهمترین مثال، بعنوان. شود می پر قدرتمدار
 .سازی است نند، جهانی شدن و جهانیک را رها می ایرانیانی که آن

 منتخب: لیپنج بد یمعرف
 ی( معرف۴۱دفتر دوم، بخش ،یمعنو ی)مثنو یکه مولو یلیبد:  اول

دائمست.../  شیآزما امتیقائمست/ تا ق ییول ی: پس بهر دورکند یم
                                                 

در پاسخ به پرسشی: امام زمانی نبوده و نیست و نخواهد بود همان طور که  ـ1
عیسی بی پدر متولد نشده است چر که سنن الهی الیتغیرند و در آنها تغییر و 
تبدیلی نیست. اندیشه مهدویت با آیات قرآن نه تنها همخوانی ندارد بلکه مغایر و 

شده است مانند  یان برساخته میمعارض آن است. داستان امام زمان همواره در اد
هایی بر همین منوال  عزیر در یهودیت و عیسی در مسیحیت. در اسالم نیز فرقه

اند مانند زیدیه، اسماعیلیه و امامیه. اینکه فرزندی متولد شده است یا  منشعب شده
نه مهم نیست چون اگر بدنیا آمده باشد نیز چند صباحی زیسته و مانند سایر آحاد 

رود حیات دنیوی گفته است. شگفت برساختن دروغی توسط افرادی است بشر بد
ویژه نواب اربعه که یکی پس از دیگری ه اند ب که ادعای ارتباط با امام زمان نموده

گوید پس از من کسی نیست  کردند و چهارمی که می وجوهات شیعیان را اخذ می
ایی در کتاب مکتب و غیبت کبری آغاز شده است! آقای سید حسین مدرسی طباطب

نیز آقای  در فرآیند تکامل به بررسی تاریخی موضوع پرداخته است. اخیراً
ترکاشوند نویسنده کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر تحقیقی را در این خصوص 

توان به کتاب  های قائل به امام زمان نیز می طرح درانداخته است. در خصوص فرقه
تر محمد جواد مشکور مراجعه نمود. اما ارجح بر تاریخ شیعه و فرقه های اسالم دک

خوبی بدان پرداخته است ه صدر ب مساله امام زمان، اصل امامت است که آقای بنی
توضیحاتی حق پور ـ ) .و اصل موضوع را از فرع مصادیقش متمایز نموده است

 (پیرامون برخی موضوعات دینی

/ ستی/ خواه از نسل عمر خواه از علستیقائم آن ول یپس امام ح
 رو. شیجو/ هم نهان و هم نشسته پ راه یا ستیو یو هاد یمهد

:  در کند یم یمعرف ییطباطبا یمدرس نیحس دیکه س یلیبد: دوم
 یمدرس نیحس دیس یآقا« تکامل ندیمکتب در فرآ»مورد کتاب 

ها  سوء برداشت ،یاز اکبر گنج یا متأسفانه پس از چاپ مقاله ،ییطباطبا
به  ییناچار به پاسخگو سندهیبوجود آمد که نو یادیز یو سوء تفاهمها

در مورد  یمدرس یبر خالف سوء برداشتها، آقا که، یآنها شد. در حال
تر  در اسالم مبارک یمولود یحت: »سدینو یم 1۵1امام عصر در صفحه 

جهت دار از  یها لیسوء تحل«. مولود پا به جهان ننهاده بود نیاز ا
ر کتاب د شانیاست که ا یدر حال ییطباطبا یمدرس یآقا اتینظر

 نیمنابع اهل سنت را ع یاز رو یامدوازده ام عهیش هینظر شیدایخود، پ
دوستانش به بولتن  یاز سو یگنج یاند... آقا کرده فیمعجزه توص کی

 متهم شده است. یسینو
 یسع شانی:  اکند یم یمعرف یسنگلج عتیکه شر یلیبد: سوم

موعود،  یو اخبار مربوط به ظهور مهد ثیاز احاد یا داشتند با نقد پاره
و  ،ییجنگ و انتقامجو هیو ظهور مسلحانه و ما فیبه س امیعنصر ق

 ام،یق نیو به ا ندیدجال و... را بزدا شیدایخرافات مانند رجعت، پ یبرخ
 بدهند... یخواه اجتماع ینهضت ترق کیجنبه 

انتظار : در کتاب کند یم یمعرف یعتیکه دکتر شر یلیبد: چهارم
اعتراض به وضع موجود  یانتظار به معن ،یعتیمکتب اعتراض دکتر شر

 یاز وضع موجود و تالش برا یتینارضا یبه معن عهیاست، و انتظار ش
حرکت  یبرا یا زهیسو انگ کیانتظار از  ن،یبهتر کردن آن است. بنابرا

)در جهت رشد و  ندهیبه آ دیام ینوع گرید یسو ازبه سمت کمال و 
 ( است.خیتکامل تار
)از کتاب  کند یم یمعرف صدر یکه ابوالحسن بن یلیبد: پنجم

 (۷9تا  ۷۷صفحات  صدر، یو پاسخها از ابوالحسن بن انیرانیپرسشها از ا
نفر نظر  کیدر مورد ظهور امام زمان بحث بود که  یپرسش: در مجلس

 تیگفته نشده و آنچه هست روا یزیمورد چ نیداشت که در قرآن در ا
مورد و  نیمسئله باور ندارند لطفا در ا نیبه ا سنناهل ت یاست و حت

 زین انیاد گریو در صورت امکان در د دیده حیاصوالً فلسفه انتظار توض
(، در قرآن چه آمده؟  دیآ یم حی)که معتقد است مس تیحیمانند مس

کننده به هدف  تیداه یبدون هدف و بدون رهبر ینیپاسخ: سامانه د
و  کنند یهم هدف خود را مشخص م ها نید هرو، هم نیوجود ندارد. از ا

 ریناگز زی( نها یدئولوژی)ا ینیردیغ یها را. سامانه نآکننده  یهم رهبر
مثال،  ی. براکنند یم نیکننده به هدف مع تیهدا یهدف و رهبر

 کند یم دایپ تیانسان جامع واقع نآکه در  یا طبقه یجامعه ب سمیمارکس
هدف است.  نیکننده به ا یرهبر ایتارپرول یکتاتوریو د کند یرا هدف م

 ز،یپس ن نآو از  ایپرولتار یکتاتوریکننده به د یرهبر سم،ینیدر لن
 ینیردیو غ ینیاست. چرا هر سامانه د طبقه یجامعه ب هنگآ شیحزب پ

. ردیپذ یرا نم نآ ریغ چکسیه رایدارد؟ ز یو رهبر یبه هدفمند ازین
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 ام وردهآکه من  ینی: دگفت یاسالم )ص( م امبریمثال، هرگاه پ یبرا
چه رسد  رد؟یرا بپذ نآ شد یحاضر م یندارد، چه کس یهدف و رهبر

 یدر برابر هجومها نآجان در مقام دفاع از  ثاریکه تن به ا نیبه ا
فاقد هدف و راه و روش  گفت یم سمیاگر مارکس ایمخالفانش بدهد؟ و 

بدون هدف  ن،یافزون برا رفت؟یپذ یرا م نآ یچه کس نست،آبه  دنیرس
. کند ینم دایوجود پ ن،آ ریو غ ینینظام د ایو روش، سامانه  یو رهبر

ها به امام زمان باور  یبه امام زمان معتقد است و سن عهیتنها ش ایآ
از  نید رایباور نداشته باشند. ز توانند یهم نم ها یندارند؟ نه. سن

. شود یم یجهان( خال نآو  نیبه هدف در ا تیخود )هدا یاصل یمحتوا
قائل است، باور  نآ یبرا عهیکه ش یهائ یژگیبا و نیبه شخص مع نهاآ

را بر خواهد  یباور هستند که در موقع خود، خداوند کس نیندارند. بر ا
امام زمان بودن  انیکه مدع ییامهایو او امام زمان خواهد شد. ق ختیانگ

 ها یکه سن ندشما را مطمئن کن دیبا یاند، م برپا کرده یسن یادر کشوره
 یزادآ انیکه ب نآ ریو غ ینیبه امام زمان باور دارند. اما سامانه د زین

و حق او در  یانسان و استعداد رهبر یزادآباشد،  چون بنا  را بر 
بر  نآکه قر ندیگز یرا بر م یهمان رهبر گذارد، یم ،یشرکت در رهبر

بر مستضعفان  میا اراده کرده( »۵ هیآ)سوره قصص،  کند یم حیتصر نآ
و با  «میبگردان نیرا امامان و وارثان زم نهاآو  میمنت گزار نیزم یرو

را   «هنگآ شیحزب پ» هینظر نیلن شود یامر که گفته م نیتوجه به ا
امام  هیباکو اخذ کرده است، نظر عهینزد ش جیاز امامت بنا بر نظر را

باشد:  ینیعنصر سامانه د نیو بهتر نیبدتر تواند یم عهیزمان نزد ش
 هیکه فق بیو غا یقدرت باشد، وجود امام زمان ح انیب نیهرگاه د

او بگردد و بر جان و ناموس و مال مردم  نیمطلق جانش اریصاحب اخت
 رای. زشود یم یابیو هدف  یرهبر نیبدتر هیداشته باشد، نظر دیبسط 

 ینباشد و رهبر ینی. اگر هم سامانه دگردد یم ریاستبداد فراگ گر هیتوج
. هر دو، شود یم یابیو هدف  یرهبر نینوع باشد، باز بدتر نیا زا

تجربه  رانیو ا هیهمسانند، در روس یکه از لحاظ محتو یسامانه با رهبر
باشد، فرض وجود  یزادآ انیب ینید ریمرام غ ایو  نیاند. هرگاه د شده

. دهد یم یامام معن نآ بتیجمهور مردم در غ تیوال ب،یو غا یامام ح
و  یوجود امام زمان از سوئ  رای. زشود یم یرهبر نیبهتر یبرره نیا
را  تیکه وال گرداند یرا مسئول م یا هر جامعه گر،ید یاو از سو بتیغ

که  کند یخود بداند و هر عضو جامعه را مسئول م یفرد فرد اعضا نآاز 
و حقوق انسان و  یزادآول استقالل و جامعه خود، بر اص تیدر وال

جامعه انسانها، شرکت کند. در همان حال، بر همگان و  قاستقالل و حقو
و به  گرداند یبر جامعه را باطل م تیوال یجامعه دعو یادهایبر همه بن

. با دهد یجمهور مردم را نم تیگرداندن خود در وال کیحق شر نهاآ
ها  که همه جامعه مارگونهیب یگرائ امروز جهان و نخبه تیتوجه به وضع

 انیاست. در جر نهاآ نیتر یو مترق نینظر، بهتر نیا د،بدان گرفتار هستن
بر  ینیخم یقاآنظر شد و  نیبار، بنا بر ا نینخست یبسا برا ران،یانقالب ا

تصور کرد اگر بر تعهد خود  توان یکرد. م حیجمهور مردم تصر تیوال
جمهور مردم برقرار گشته و تکامل جسته بود،  تیبود و وال وفا کرده

را  تیاندازه رشد کرده و در جهان امروز، کدام موقع هامروز چ رانیا
و  ینظر اول را که ارسطوئ ،یجسته بود. اما او، از راه قدرت طلب

ها  بمب دیدر تهد رانیحال و روز ا نستیو ا دیاست را برگز یافالطون
همچنان  انیو... در پا یلیو اسرائ یکائیامر انیسلطه جو یو موشکها

استقالل و  انیدر ب یبهتر لیبد حیتوض ایآسوال مطرح است که  نیا
وجود  خیتار انیاست که تا پا یسؤال نیا ایوجود دارد؟ و آ یآزاد

  خواهد داشت؟
 

ابتدا باید توجه دهم که بنده در خصوص مفهوم رایج حق پور: 
ام مبنی بر عدم صحت این مدعا که  شیعه سخن گفتهامام زمان در 

شخصی در ادامه نوادگان پیامبر در کودکی به عالم غیب پیوسته باشد و 
ام و مرادم این بوده چنین شخصی  این غیبت را مغایر سنن الهی دانسته

نه در گذشته بوده، نه در حال و نه در آینده. بنابراین بنده وجود و 
توانند هدایتگر دیگر انسانها باشند  ی را که میحضور انسانهای متعال

ام. بلکه متعالی بودن و هدایتگر بودن در اوان کودکی یا آن  نفی نکرده
اگر امام را »فرمایید  بنابراین در مورد اینکه می 1ام. را برنتافته« غیبت»

، و یا به (در سوره فاتحه )و نمازهای یومیه «انعمت علیهم»به معنی 
ها حضور  ی اندیشه و عمل حق بگیریم، همواره در جامعهمعنی الگوها

از نظر بنده منحصر « انعمت علیهم»ای نیست مگر اینکه  مناقشه« دارند
 نیست و فراتر از آن است. « الگوهای اندیشه و عمل حق»در 

این جهانی محل مناقشه جدی است چرا « جامعه آرمانی»اما تحقق 
این گوی و این »با آن، نسبت  که ماهیت این جهان و نسبت آدمیان

گویای این است که خدای « انی جاعل فی االرض خلیفه»است. « میدان
تعالی به آدمیان در دخل و تصرف در زمین، چه زمین وجود خود، و چه 
زمین خاکی بستر زیستشان، تفویض اختیار کرده است و مادامی که 

قرار است و فراز زید این تفویض برای او بر آدمی در این کره خاکی می
و فرود انسانیت او ممکن، چرا که ابلیس و شیاطین هم موضوعیت 

شود در بوته  دارند. قرار بر این است که هر انسانی که متولد می
آزمایش این جهانی مختارانه بزید و خویشتن خویش را بسازد، و حال 

در این جهان محقق شود، و بستر زیست « جامعه آرمانی»آنکه اگر 
 آل شود، دیگر چه جای آدم سازی!  ایده

آیات قرآن نه تنها گویای تحقق جامعه آرمانی در این جهان نیست، 
بلکه گویای این عدم تحقق است چرا که از منظر قرآن مقوالت کفر و 
شرک و نفاق و ظلم و عدم تعقل و عدم تفکر و امثالهم همواره در میان 

ن است در معرض گزند بشر خواهد بود و حتی هر آدمی هر لحظه ممک
امثال اینها قرار گیرد و بنابراین دمادم باید به حقمداری اراده کند تا 

خدا وعده داده است کسانی را »گوید  نور می ۵۵مصون بماند. آیه 
اند، حتماً و یقیناً جانشین  اند از شما و عمل صالح کرده ایمان آورده

                                                 
و اکتسابی آن هم مطلق نیست بلکه نسبی  ،عصمت اکتسابی است و نه اهدائیـ 1

کند که  کند و همت می یعنی به میزانی که آدمی حقایق عالم را درک می ،است
شود و به اصطالح معصوم  از ارتکاب گناه واکسینه می ،حقمدار زندگی کند

سالم نیز در همین چارچوب است و اگردد. عصمت پیامبر و دیگر بزرگان صدر  می
ی نیست. آنها هدایت الهی را سرلوحه زیست خود قرار دادند و امر ماوراء بشر

متعالی شدند. البته مراتب یکسانی هم کسب نکردند و بی اشتباه هم نبودند. آنها نیز 
معصوم و امثالهم هم هیچ پایه  1۲در مراتبی نیازمند غفران الهی بودند. انحصار 

توضیحاتی پیرامون ) .تقرآنی ندارد و از خرافات و مجعوالت تاریخ اسالم اس
 (برخی موضوعات دینی
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این « شین گرداند.گرداند در زمین مانند آنانکه پیش از ایشان جان
استخالف امر مستمر واقع است که گروهی با ایمان آوردن و عمل 
صالح کردن، توانایی دخل و تصرف خود را در جهت نیکو ارتقا دهند و 
رشد بر رشد بیفزایند و متعالی گردند، اما بدین معنا نیست که مصون از 
خطاء و بازگشت به ورطه هالک باشند چرا که در انتهای آیه 

گوییم  وقتی می«. اسِقُونَلْفَا هُمُ فَأُولَئِکَ لِکَ ذَ بَعْدَ کَفَرَ وَمَن»فرماید:  می
و از حق جز حق زایش و « آیینه تمام نمای حق»یعنی « جامعه آرمانی»

شود، پس اگر جامعه آرمانی در این جهان ممکن الوقوع  صادر نمی
بد و مختل نگردد و باشد، از زمان وقوع به بعد، باید همواره استمرار یا

این با ماهیت انسانی انسانها که هم ذی اختیار هستند و هم در معرض 
در این « جامعه آرمانی»وسوسه روابط قوا، سنخیت ندارد. بنابراین 

توانند متعالی  جهان ممکن الوقوع نیست هرچند که انسانها، هریک می
 گردند. 

پتانسیل توجیه  این نگرانی که غیبت مصداق امامت،»اید:  فرموده
اما این نظریه پتانسیل  ،استبداد و خرافات را دارد، نگرانی بجایی است

 مانع و. دارد همالگوسازی، هدف سازی، آرمانخواهی، عدالتخواهی و... 
این « شود. پذیری هم می سلطه و تقدیرگرایی و تاریخی و فلسفی یأس

هدف »جمالت ناشی از غفلت از یک اصل اساسی است و آن اینکه 
اصالت با روش است و نه با »و نیز اینکه « کند وسیله را توجیه نمی

بینیم که این نظریه ظرفیتهای مخرب  و مضاف بر اینها می« هدف
از منظر قرآن، امام  بسیاری هم داشته است و راه را بیراهه کرده است.

است و الغیر چرا که « قرآن»تام و تمام هر زمانی پس از خاتمیت، خود 
وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا کِتَابٌ مُّصَدِِّقٌ »فرماید:  می

و نیز هود  1۴)احقاف « لِِّسَانًا عَرَبِیًّا لِِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ
(. قرآن قصص الگوهای انسانی مثبت و منفی را نیز به قدر نیاز بیان 1۷

کنار گذاشتن »اید:  ت تا همواره راه از چاه متمایز باشد. نوشتهکرده اس
این نظریه مستلزم یافتن یک آلترناتیو یا بدیل بهتر در بیان استقالل و 
آزادی است، در غیر اینصورت، خالء ایجاد شده با انواع بیانهای 

خود « استقالل و آزادی»اما باید توجه کنید که « .شود می پر قدرتمدار
ها و بیانهای قدرتمدار، و تنها راه و روش تعالی  بدیل همه ناراستیتنها 

 (199۷شهریور  ۵آدمیان است. )
 

سوره نساء  ۷9به آیه  ، احتماالً«انعمت علیهم» در خصوص ناقد:
هدف  .اید که با عرض بنده منافاتی ندارد و با آن موافقم توجه فرموده

شیعه دوازده امامی رایج بنده، اثبات علمی امام زمان، آنگونه که در 
تر است و گمان  است، نیست. رد این موضوع با علم کنونی بشر ساده

کنم هیچ دانشمندی )اثباتاً( جرأت ورود به این میدان را داشته باشد؛  نمی
چرا که در این میدان، حتی اگر علم موظف به سکوت باشد، پارادایم 

کند. امروزه  رها نمیو گریبان وی را  1شود تفکر علمی مانع سکوت می
                                                 

 کدانیزیف لسوف،ی: بنابه نظر توماس ساموئل کوهن )فها میپارادا تیدر باره اهم ـ1
 ایها  paradigm یعلم یکتاب ساختار انقالبها سندهیو نو ییکایآمر خدانیو تار

گرفت که  جهینت توان یم نیما هستند، بنابرا لیها مسبوق به مشاهده و تحل اَبَرانگاره
دانشمندان را شکل داده  یلیچارچوب تحل یاَبَرانگاره تفکر علم ایاصول موضوعه 

در مشاهده و  empiricism« اصالت تجربه»بر  یمبتن یتفکر علم میاست. پارادا
به داده  توانندیدانشمندان نم نیدر محاسبه است، بنابرا rationalism« اصالت خِرَد»
 اعتنا و اعتماد کنند... extra-sensory یحسّ ریغ یها

بینی بشر عقب  با غلبه پارادایم تفکر علمی، کلیه عناصر غیرحسی جهان
پتانسیل آنرا دارد که مانع  «ال تقف ما لیس لک به علم» آیه .اند نشسته

قضاوت عجوالنه در این خصوص شود )نفیاً و اثباتاً(. در این صورت، 
 .سیله با هدف نخواهد بوداستفاده از پتانسیلهای غیبت، به معنی توجیه و

پس امام حی قائم آن  :حال بیایید سناریوی اکثریت را بررسی کنیم
این سناریو با هیچ علمی  .خواه از نسل عمر خواه از علیست /ولیست

تواند به عنوان یک تفسیر حداقلی مورد اجماع کلیه  منافات ندارد و می
چ عنوان توجیه وسیله با مسلمانان قرار گیرد. بنابراین، این سناریو به هی

در این جهان ممکن الوقوع « جامعه آرمانی...»»اید:  فرموده .هدف نیست
هر گاه  «توانند متعالی گردند. نیست هرچند که انسانها، هریک می

منظور، جامعه آرمانی مطلق باشد )عین بهشت(، با آن موافقم؛ همانگونه 
ممکن است. اما تعالی که تعالی انسان به معنی خدا شدن انسان هم غیر

نسبی انسان کوشا و نزدیک شدن بشر به جامعه آرمانی نه تنها ممکن 
الوقوع بلکه هدف عمومی بشر است؛ در غیر اینصورت به معنی زندانی 
بودن و گرفتاری انسان در مدار بسته جبر خواهد بود؛ و تالشها و 

بیهوده کوششهای دائمی بشر و امید بشر به ایجاد جامعه باز جهانی 
خواهند بود. همچنین، دلیلی هم وجود ندارد که جامعه آرمانی نسبی، 
پس از وقوع همواره استمرار یابد و مختل نگردد. تفاوتهای جوامع 

دهنده هم امکان دور شدن از جامعه آرمانی و هم  کنونی بشر نیز نشان
امکان نزدیک شدن به آن است؛ و آزمایش و ابتالی بشر نیز در هر دو 

معه امکان پذیر است. بنابراین، نزدیک شدن به جامعه آرمانی جهانی جا
را بخواهد و برای آن بکوشد، دور از انتظار نبوده و  نیز، اگر بشر آن

حال بیایید یک سناریوی تخیلی برای یک جامعه  .ممکن الوقوع است
آرمانی جهانی در آینده تصور کنیم. فرض کنید تالشهای کوشندگان به 

ه و والیت جمهور مردم ابتدا در جوامع مختلف و سپس در ثمر نشست
سطح جهان برقرار شود؛ و این جامعه جهانی بتواند به خواست و کوشش 
بشر و رهبری یک انسان متعالی به جامعه آرمانی نزدیک شود. این 

محتمل و ممکن الوقوع بوده و با آیات قرآن هم  سناریو نیز کامالً
 اید: فرموده .وان توجیه وسیله با هدف نیستمطابقت دارد و به هیچ عن

ها و بیانهای  خود تنها بدیل همه ناراستی« استقالل و آزادی...»»
استقالل و »اما  «قدرتمدار، و تنها راه و روش تعالی آدمیان است.

در سطح جهان « والیت جمهور مردم»نه تنها با برقراری  «آزادی
هرگاه در  .زوم یکدیگر هستندمنافاتی ندارد، بلکه این دو الزم و مل

کلیات بحث توافق و اشتراک نظر حاصل باشد، به ادامه بحث در 
جزئیاتی از قبیل شیوه نامگذاری نظریه، عناوین بحث، یا مصداق امامت، 
نیازی نخواهد بود. هر چند که محتوای بدون شکل یا شکل بدون محتوا 

آنرا دارد که از اصول هم قابل تصور نیست. در واقع این مبحث پتانسیل 
به فروع و از فروع به حاشیه کشانده شود. همچنین اگر بحث آزاد از 

شود و  خارج شود، به جدل مبدل می «مال تقف ما لیس لک به عل» مرز
باید از آن احتراز نمود. این مراقبت، مانع ورود خرافات و سوء استفاده 

 ۴.شود استبداد هم می

                                                 
ابوالحسن  ینوشته آقا «یدیاقتصاد توح»کتاب  19از مقدمه فصل  یقسمت ـ۴
یک جامعه کمال  «یایدئولوژ»: نخست باید دانست که هر مذهب و هر صدر یبن

مطلوب فرض و قبول کرده است. چرا که آینده در کمیت و کیفیت عمل امروز و 
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کنم:  باره مرقومه پیشین شما عرض میای در ابتدا نکتهحق پور: 
دین الهی متناظر علم الهی است و الوهیت علوم تجربی نسبی است و نه 

چرا که نسبت « کلیه علوم الهی هستند»توان گفت  مطلق، بنابراین نمی
صدق و کذب علوم تجربی در گذر زمان با دستاوردهای جدیدتر 

 یابد. بشریت نوسان می
 «ال تقف ما لیس لک به علم» آیه»اید:  هاما در این نوبت فرمود

پتانسیل آنرا دارد که مانع قضاوت عجوالنه در این خصوص شود )نفیاً 
و اثباتاً(. در این صورت، استفاده از پتانسیلهای غیبت، به معنی توجیه 

اما از نظر بنده آیه مذکور ناظر بر روش .« وسیله با هدف نخواهد بود
« وال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»نفی و سلبی.  اثباتی و ایجابی است و نه

، «و پیروی نکن آنچه را که نیست برای تو بدان علمی»(، 9۷)اسرار 
بدان علمی نیست. و باز دقت « برای تو»، «لَکَ»گوید  دقت کنیم می

گوید از  است. آیه می« پیامبر»کنیم در مرتبه اولی، اول مخاطب آیه 
                                                                              

مطلوب را  لپیدایش جامعه کما یدارد. برخ یآن تأثیر قطع یخصوص در جهت یاب
. اصحاب آید یاند که هروقت بر آن واقع شد بوجود م کرده یمقدر به تقدیر اله

و مستقل از اراده آدمیان  «یجبر تاریخ»ایدئولوژیها تحقق آن جامعه را یا حاصل 
نیز  یاند. فِرق اسالم شمرده اند و یا حاصل عمل و مبارزه و تعلق اراده جامعه دانسته

دارند، در اصل قیام قائم و استقرار حکومت عدل و  فاگر در شخص قائم اختال
در اصل، اختالف ندارند. یهودیان و  ییعن ،یتوحید یپدیدار شدن جامعه جهان

مسیحیان نیز فرا رسیدن روزگار عدل و پیدایش جامعه کمال مطلوب را انتظار 
 ن: که من آسمان و زمیگوید یدر آن زمان خدا م»و بدان باور دارند:  کشند یم

گریه شنیده نخواهد شد. دیگر بخاطر  یخواهم آفرید که در آن دیگر صدا یجدید
گیاه نخواهد کاشت  ینخواهد ساخت. دیگر برزگر یبنائ یکس یلذت و تمتع دیگر

آن را مصرف کند. برگزیدگان من ثمره کار خود را خود مصرف  یآنکه دیگر یبرا
قبل از میالد مسیح(. جامعه  قرن ۷از پیامبران قوم یهود  ی)سخن یک« خواهند کرد.

یکدیگر کار  یهمه برا»است که در آن  یا کمال مطلوب مسیحیان نیز جامعه
 یزندگان خواهند کرد و حاصل کار را برادروار تقسیم خواهند نمود. و هر کس

و از نظر اسالم پیدایش جامعه «. خواهد داشت یو شاد دغدغه یمتواضعانه و ب
سوگند به »است:  یعمل و مبارزه مستمر انسان قطع وکمال مطلوب به فیض خدا 

آور راستین قرار داد، اگر از عمر جهان یک روز بیشتر نماند  آن کس که مرا مژده
خروج کند... زمین با فروغ  یرزندم مهددراز گرداند تا ف یآن روز را بس یخدا

( یبرسد )حدیث نبو یبر شرق و غرب گیت یپروردگار روشن شود و حکومت مهد
است  یجهان یا جامعه یو آنگاه باید آگاه شد که جامعه کمال مطلوب اسالم

بدان صراحت دارد( که در آن اسالم دین همگان است و  ی)همانسان که حدیث نبو
 یقطع ی. در آن جامعه، توحید بر شرک پیروزجوید یرار ماستق یحکومت اسالم

 یذایل شدن حتم به یپیدا کرده و اثرات حکومت شرک بر جامعه و افراد رو
ندارد. مرزها و همه مرزها  یامروز یها با جامعه ی. آن جامعه وجه مشترکنهند یم

که مبین این  یهائ یگر و زیرسلطه و پویائ اند و بنابراین روابط سلطه از میان رفته
قهر( بر جا  یو پویائ ینابرابر یتجزیه، پویائ یادغام، پویای یروابط هستند )پویائ

و  رود یحاکم از میان م یها بندی و بنابراین امکان ادامه حیات گروه ندنخواهند ما
. آن جامعه صورت گردد یاز همه جهت فراهم م یشرایط پیدایش جامعه توحید

در معاد است.  یاز جامعه توحید یصول اسالم و تصویراز ا یاسالم و پرتو یعمل
و  رود یکاه ستم روا نم رو به هیچکس به اندازه پ راند یآنجا که جز خدا فرمان نم

 یاز جامعه توحید ی. آن جامعه تصویرآورد یخود را بدست م یهر کس حاصل سع
 یطوالن یایهست، اما هنوز آن جامعه نیست. هنوز راه پیم شود یکه در معاد برپا م

 یبرگشت ناپذیر است. اراده خداوند یدر پیش است. با وجود این آغاز تحول
 یرا خدا یمعیشت و سخت یو یسر باشند. تنگ شایشبرآنست که بندگانش در گ

که در فصل عدالت گذشت  یبندگان خود نخواسته است. اما جهان ما به شرح یبرا
است، از این عسر به آن یسر  یجهان یسر و گشایش نیست، جهان عسر و تنگدست

وفور است. جامعه عدالت و  یاقتصاد یباید رفت: جامعه کمال مطلوب، جامعه دارا
 از مشخصات آن جامعه... یا همه جانبه است. اینک پاره طقس

قانیت آن علم نداری، پیروی نکن! پس مقدمه چیزی که به صحت و ح
ظرفیت مثبت یا »پیروی، حجیت علمی است. همین جا راه اینکه بگوییم 

شود چرا که بیراهه است! به استناد این آیه  بسته می« ظرفیت منفی
اگر امام زمان وجود داشته باشد، این آثار مثبت بر »توانیم بگوییم  نمی

، چرا که اول باید به «ای مثبت را داردآن مترتب است یا این ظرفیته
وجود آن علم حاصل کنیم، بعد به دنبال پیامد آن باشیم. از این روست 

گوییم، در واقع به وادی توجیه  که وقتی از پتانسیلهای غیبت سخن می
تواند با  ایم! هرچند هدف ما متعالی باشد، نمی وسیله با هدف شده

فرمایید:  دان دست یافت. بعد میای عدمی و خالی از حقیقت ب وسیله
پس امام حی قائم آن  :حال بیایید سناریوی اکثریت را بررسی کنیم»

این سناریو با هیچ علمی  .خواه از نسل عمر خواه از علیست /ولیست
تواند به عنوان یک تفسیر حداقلی مورد اجماع کلیه  منافات ندارد و می

ای  حقوق ماهیت مجموعه باز دقت کنیم؛ وقتی« مسلمانان قرار گیرد.
این سناریو با »کنند اینکه بگوییم  دارند و هریک دیگری را ایجاب می

باشد، « حق»، سخنی خطاست، چرا که اگر علم «هیچ علمی منافات ندارد
باشد، باید حتماً و الزاماً یکدیگر را ایجاب « حق»و این سناریو هم 

گوییم  رف دیگر میو از ط« منافات ندارند»گوییم  نمایند. وقتی می
ایم و حال آنکه در هستی خأل  ، قائل به خأل شده«دلیل اثباتی ندارد»

وجود ندارد و تماماً هستی است، پس اگر چیزی قابل اثبات نیست، حتماً 
احقاف اثبات نمودم که  1۴ناحق است. در ضمن بنده با استناد به آیه 

مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا  وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُامام ابدی، خود قرآن است )
 (کِتَابٌ مُّصَدِِّقٌ لِِّسَانًا عَرَبِیًّا لِِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ

هم نسبی است و نه « بهشت»باز باید توجه نمود که بهشت بودن 
سازند، چه  مطلق و این آدمیانند که بهشت را با اعمال نیکوی خود می

این جهان و چه در آن جهان، و هرگاه به وسوسه قدرتمداری به در 
شوند. بهشت یک  درخت گناهان تمسک جویند، از آن بیرون رانده می

مکانی نیست که آدمهای خوب را در آن وارد کنند، بلکه هر آدم خوبی 
 در ساختن بهشت نقش مستقیم و پویا دارد.

ود را متعالی کنند باید بکوشند جامعه و بستر زیست خ آدمیان می
چرا که تعالی آنها، جدای از نتیجه، در گرو نفس کوشش آنهاست. به 

وری و  دهند، بلکه به بهره قدر مطلق خروجی آدمیان پاداش نمی
اند پاداش  ای که خود بمثابه یک ساختار یا سیستم ایجاد نموده بازدهی

 دهند، یعنی کمیت خروجی معیار نیست، بلکه نسبت خروجی به می
ورودی معیار است که متناسب است با تحول جوهری و خودشکوفایی 
آدمی. البته هرگاه این تعالی واقع شود، حتماً و الزاماً بستر زیست هم 

 تعالی یافته است.
فرض کنید تالشهای کوشندگان به ثمر نشسته و »فرمایید:  می

والیت جمهور مردم ابتدا در جوامع مختلف و سپس در سطح جهان 
ار شود؛ و این جامعه جهانی بتواند به خواست و کوشش بشر و برقر

اما این ..« رهبری یک انسان متعالی به جامعه آرمانی نزدیک شود.
والیت »ای از تعالی نرسند  دقت الزم است که تا انسانها به مرتبه

یابد، حال اگر آدمیان  شود و استمرار نمی ممکن نمی« جمهور مردم
والیت جمهور مردم را حاکم گردانند، یعنی به بتواند در جوامع خود 

استقالل و آزادی خود عامل باشند و آن را محقق نمایند و خودانگیخته 
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باشند، دیگر چه نیازی به رهبری بیرون از خود دارند؟! اساساً هرگاه 
رهبری از درون انسان به بیرون آن منتقل شود، انسانیت او دچار خدشه 

تعقل »نی استعداد خود رهبری دارد. )در مقاله شود، چرا که هر انسا می
 ام.(  تشریحاً توضیح داده« قدرتمدار، تعقل حقمدار

در تمام شقوق آن از « امام زمان»مضاف بر همه اینها، بطالن نظریه 
منظر توجه به ماهیت انسانی مبرهن است چرا که این نظریه در امور 

لق به یک دوره تاریخی یابد، بلکه حداکثر متع مستمر واقع مصداق نمی
در آینده خواهد بود، و انسانهای پیش از آن دوره حظی از آن نبرده و 

برند. هدایت اگر الهی است، باید همه زمانی و همه مکانی باشد و  نمی
مستمراً در طول تاریخ بشری مصداق یافته باشد، چرا که سیر و صیر 

 ممکن الوقوع باشد.تعالی باید برای هر انسانی، در هر دوره تاریخی، 
و باز مضاف بر تمام اینها، اگر فرض کنیم که امام زمانی باشد، آیا 
بینش و منش و رفتار هادیانه او فراتر از قرآن است؟ آیا او قرآن 

کند تمام ظرفیتهای همین قرآن را  آورد یا فقط کوشش می دیگری می
پیش روی عملی نماید؟ پس خود را معطل ننماییم و به هدایت الهی که 

ماست تمسک جوییم که راه همین است و مابقی بیراهه یا بهانه. بنابراین 
تمام کوشش ما باید فهم صحیح قرآن و عمل منطبق با آن فهم باشد و 

 الغیر. 
 

سالم و درود فراوان بر  برادر عزیز جناب آقای نیما حق پور،ناقد: 
سر نبرده باشد  نگران ولی امیدوارم که تصدیع بنده حوصله شما را شما؛

و تحمل شما از روی ناچاری نبوده، بلکه از روی عالقه و لطف شما 
باشد. بخصوص که بنده عالم معقول و منقول هم نبوده و بیش از آنکه 

کنم. آنهم در روزگاری که بقول امام علی )ع(،  سود برسانم، استفاده می
هم دور  مردم بر اثر معاصی با یکدیگر برادر شده و بر اثر دین از

گردند، و بر اثر دروغ با هم دوست شده و بر اثر صداقت دشمن  می
اسالم مانند پوستین وارونه پوشیده شده است )نهج البالغه،  ...وشوند می

    ( 1۱۷خطبه 

این به عنوان مقدمه گفتگو باید عرض کنم  نکته مهم دومی که
ما که حصول اشتراک نظر در باره امام غائب آسان نیست. ااست 

موضوع امام غائب که خاص شیعه دوازده امامی است، با 
بشری  عام مبحث یک که آینده، در آرمانی جامعه تشکیل موضوع 

است، هم خانواده است. در واقع، نسبت امامت جامعه آرمانی آینده به 
کنم که  امام غائب، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ و گمان می

آسان باشد. بنابراین، هر گاه اشتراک حصول اشتراک نظر در حالت عام 
نظر در حالت عام موضوع بحث حاصل شد، میتوانیم در صورت تمایل، 
در حالت خاص نیز به گفتگو ادامه دهیم؛ اما زمانی که اشتراک نظر در 
حالت عام حاصل نیست، گفتگو از حالت خاص مفید نخواهد بود. بدین 

  کنم. ت عام محدود میقرار، در حال حاضر، عرایض خود را به حال
هدف از نقد و نقد نقد، بقول آقای بنی صدر، رسیدن به اشتراک نظر 
است، وقتی ممکن است و ادامه دادن به بحث است، در باره هر آنچه بر 

حاصل نیست. به نظرم در گفتگوهای قبلی  سرش اشتراک نظر فعالً
ام و خاص توانستیم پیدا کنیم که به دلیل خلط ع اشتراکهای زیادی می

موضوع بحث از آنها غافل شدیم. حال، برای آنکه از هدف اصلی خود 

توانیم قرار بگذاریم که به عنوان مثال، هر گاه در چهار  دور نشویم، می
اصل عام اشتراک نظر حاصل شد، اشتراک نظر در حالت عام حاصل 
شده است. دو اصل عام که تاکنون در باره آنها به اشتراک نظر رسیده 

 یم )ولو نسبی(، عبارتند از:ا

 (۷۲)فرقان، و الگو/بدیل  «انعمت علیهم»مفهوم امامت در معنی ـ 1

تداوم امامت و حضور امام و هادی در کلیه جوامع، از گذشته ـ ۴
 (۴۲و فاطر،  ۷)رعد، تا حال و آینده 

 و دو اصل باقی مانده عبارتند از:

یک جامعه آرمانی ممکن الوقوع بودن کامیابی بشر در برقراری ـ 9
 نسبی در سطح جهان در آینده

 لزوم امامت آن جامعهـ ۲

 
، کم و بیش در فرهنگ آخرالزمانو اعتقاد به  موعود باوری ـ1ـ9

هایی نیز  کلیه ادیان و مذاهب دنیا وجود دارد و درباره آن پیشگویی
ن پایانی یک دوره در اصطالح یعنی سالیا« آخرالزِّمان»اند. معموالً  کرده

از حیات بشری و سپس ظهور یک منجی موعود که انتظار او کشیده 
جانبه در زندگی یک قوم یا تمام بشریت ایجاد  شود تا تحولی همه می

 کند و بشریت را وارد دوره جدیدی کند.

در ایدئولوژی مارکسیسم هم جامعه پس از طی مراحل کمون اولیه، 
سم، بورژوازی و سرمایه داری، به جامعه برده داری، سرواژی، فئودالی

بی طبقه کمونیستی به رهبری پرولتاریا میرسد. سیستم سرمایه داری نیز 
تمایل به جهانی شدن دارد، و در صورت موفقیت، این سیستم، به 
رهبری الیت صاحب امتیاز یا صاحب صالحیت، در سطح جهان برقرار 

اش فکر نکند؛ و  ند به آیندهتوا چرا چنین است؟ چون انسان نمی شود. می
چنین چیزی غیرممکن است. حتی در ناامیدی مطلق نیز انسان  اساساً
تواند به آینده اش فکر نکند، چرا که در آن موقع هم به آینده سیاه  نمی

خود فکر خواهد کرد. پس، هرگاه نظریه ما هیچ تعریف یا توصیفی از 
ای  توان و منفعل باشد، نظریهآینده نداشته باشد، و یا در توصیف آینده نا

 اعتبار و غیر قابل اعتماد خواهد بود.  ناقص، بی

نور، بعنوان  ۵۵قصص و  ۵سوره انبیاء،  1۱۵پیشتر، آیات ـ ۴ـ9
دالیل ممکن الوقوع بودن کامیابی بشر در برقراری یک جامعه آرمانی 

 11نسبی در سطح جهان در آینده مورد اشاره قرار گرفتند. حال آیه 
ره رعد را مورد توجه قرار دهیم: همانا خداوند وضعیت هیچ قومی را سو

. مشابه این بیان (و تغییر دهند) تغییر نمیدهد، مگر آنکه خود تغییر کنند
کند که  این آیه نیز بیان می سوره انفال نیز وجود دارد. ۵9در آیه 

چنانچه مردمی بخواهند و تغییر کنند و به حقوق خویش عمل کنند و 
ای تغییر جامعه خود کوشش کنند، به تغییر جامعه خود توانا میشوند. بر

این آیه اندازه و مساحت یا جمعیت قوم را معین نکرده است؛ بنابراین، 
در سطح جهان نیز صدق میکند. و هیچ دلیلی وجود ندارد که بشر تا ابد 

این آیه  در انجام چنین تغییری ناکام بماند و همواره شکست بخورد.
ای نیست و اگر هم بدلیل  کند که مدار جهان، مدار بسته چنین بیان میهم

غفلت بشر بسته شده باشد، با آگاهی بشر و کنار گذاشتن غفلت و عمل 
به حقوق باز شدنی است. بشر توانسته است از نظامهای اجتماعی بسته 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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به نظامهای اجتماعی نیمه باز )برخی کمتر و برخی بیشتر باز( کنونی 
پس میتواند با کوشش خود به نظامهای بازتر )مانند مردمساالری  برسد.

شورایی(، نیز دست پیدا کند. این کوشش میتواند تا رسیدن به والیت 
جمهور مردم ادامه پیدا کند و از نظر قرآن مانعی ساختاری در برابر آن 
وجود ندارد. به بیان دیگر، مغایر با سنن الهی هم نیست؛ و هر گاه علل و 

سباب امری فراهم شدنی باشد، خود آن امر هم ممکن الوقوع خواهد ا
بود. کوشندگانی مانند آقای بنی صدر، که اخیرا کتاب حقوق پنجگانه 
را انتشار داده اند، همین هدف را دنبال میکنند. این کوشندگان کم 
نیستند و وجدان عمومی بشر با آنهاست، هر چند که از منظر قدرت، به 

. همچنین، به قول آقای بنی صدر مدار بسته گذر دائمی از چشم نیایند
بد به بدتر و مدار باز گذر دائمی از خوب به خوبتر است )راه رشد و 
راه غی(. پس هر گاه مدار بسته نباشد )جبر نباشد(، در مدار باز، گذر از 
خوب به خوبتر ممکن بوده و نزدیک شدن به جامعه آرمانی نسبی در 

 الوقوع خواهد بود. سطح جهان ممکن

والیت »ای از تعالی نرسند  تا انسانها به مرتبه»اید:  فرمودهـ 9ـ9
. اما قائل شدن به چنین تقدمی مبنای «…شود ممکن نمی« جمهور مردم

بحث آزاد در باره »قرآنی ندارد. در بحث مشابهی، اکنون در کتاب 
الزم است ... » اند: ، آقای بنی صدر در پاسخ نوشته9۳، صفحه «قصاص

نظام اجتماعی صالبت خویش را از دست داده باشد، و در جامعه هم 
آگاهی از انحطاط و مرگ، و هم اراده حیات پدید آمده باشد. بدین 

 ...«گیرند سان، سخن قرآن دقیق است: این دو تغییر همزمان انجام می

هرگاه برقراری جامعه آرمانی نسبی در جهان در آینده را ـ ۲ـ9
الوقوع بدانیم، نقد شما بجا است، و استفاده از پتانسیلهای مثبت ممتنع 

ای، توجیه هدف با وسیله است؛ اما اگر آنرا ممکن الوقوع  چنین نظریه
بدانیم، پنهان کردن آن، سانسور خواهد بود؛ و هیچ کمکی به بشریت و 

دکتر شریعتی نیز چگونگی برداشت مثبت و منفی  کند. جامعه بشری نمی
از مقوله انتظار را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و از جمله نوشته 

گوید، انتظار  می« در انتظار گودو»در « بکت»بر خالف آنچه »است: 
بود.  یک فکر پوچ نیست. انتظار منفی پوچ است و کاش فقط پوچ می

ا انتظار مثبت به معنی نفی وضع عامل تخریب اراده بشری است. ام
موجود، در ذهن آدمی و در زندگی و ایمان انسان منتظر است و اگر 

را ملت محکوم از دست داد، محکومیت را بعنوان  )و امید( این انتظار
سرنوشت محتوم خود برای همیشه خواهد پذیرفت. اگر منتظر تغییر 

ه در کربال اتفاق نباشیم، آنچه در حکومت علی صورت گرفته و یا آنچ
تغییری که شریعتی از آن سخن ...« مان پایان داستان است افتاد، برای

، به ۴ـ9سوره رعد هم هست و در بند  11گوید، مستند به آیه  می
 اجمال مورد تحقیق قرار گرفت.

ای که در بند  در مورد لزوم امامت جامعه: لزوم امامت آن جامعهـ ۲
اند.  اشتراک نظر حاصل شده ۴و  1 در بندهای توصیف شد، قبالً 9

 بنابراین، از چهار اصل عام، در سه اصل اشتراک نظر حاصل است.
بدیهی است که چنین امامتی، با آنچه که در استبداد دینی حاکم است، 

در والیت شورایی جمهور مردم  دارای تفاوت ماهوی است، و صرفاً
را از اندیشه راهنمای قابل تصور است. بنابراین، اشتراک لفظ نباید ما 

ها، و در نتیجه تغییر نظام  دربردارنده حقوق و روشهای تغییر رابطه

اجتماعی، و از امام، در معنای الگو/بدیل، و امام، در معنای قرآن ناطق 
و باز بدیهی است که پرورش چنین امامی،  )قول امام علی( غافل کند.

تشکیل جامعه آرمانی، خود دستآورد بزرگ بیان استقالل و آزادی برای 
یعنی جامعه امام است و هر تحولی نیز در جهت جامعه آرمانی، همواره 
نیازمند امام و الگو است؛ و چنین آرمانی نیز معطل شدن نیست، بلکه 

 1سیر و صیر به سمت امام شدن است.
                                                 

 ناقد: ضمائم ـ1
، در «از حقوق بشر است یآرمانشهر حق جادیا»احمد فعال با عنوان  یمقاله آقا( 1

 دو قسمت:
http://news.gooya.com/2017/09/post-7306.php 

https://news.gooya.com/2017/09/post-7650.php 

]مقاله  شانیآخر ا قیکه تحق کنم یم شنهادیدکتر محمود دلخواسته: ...پ هیتوص
 یکه چگونه غلبه گفتمانها دهد ینشان م قیتحق نی. در ادیفوق[ را حتما دنبال کن

 شنهادیپ زیداده است و ن شیجهان را بشدت افزا قدرت... خشونت در یاسیس
 . کند یراه برون رفت را طرح م یخود برا

سوره  ۷۲ هی]بر اساس آ  صدر: امام یبن یتوسط آقا« امام»از  یگرید فیتعر (۴
و در حال  ردیگ ی( قرار مندهیآ نی)= دورتر تینها یاست که در ب یفرقان[، کس

 .کند یعمل برخودافزا است، جز حق نم داند یچون م گر،یبه سخن د کند، یعمل م
 ی)ع(، بر اساس نامه آن امام در پاسخ به نامه ها نیاز امام حس« امام»از  یفیتعر (9

جز آن کس که مطابق  ستین ی: ... به جان خودم سوگند امام کسانیدعوت کوف
باشد و  بندیحق پا نیو به د زدیکتاب خدا حکم براند و به عدل و قسط به پا خ

 کند. دیمق ادهخود را به آنچه که خداوند گفته و دستور د
 1۴ هیامام، صرفاً بر اساس آ فیتوجه داشت، تعر دیدر باره امام بودن قرآن: با (۲

در تناقض  د،یپازل، که خود شما مبدع آن هست ریسوره احقاف، با روش تفس
 فیو تعر فیبه توص رد،یانجام گ یریو تفس قیاست؛ و هرگاه به روش پازل، تحق

از امام(  یامام عل فیقرآن ناطق )تعر یاز امام، از جمله در معنا یجامع تر
: ندیفرما ینهج البالغه م 1۵۷)ع(، در خطبه  یامام عل ن،ی. همچندیرس میخواه

 و لکن اخبرکم عنه...  نطق،ی...ذالک القرآن فاستنطقوه و لن 
از خود دارند؟! اساساً  رونیب یبه رهبر یزای[ چه نانیآدم: »...]دیفرموده ا نکهیا (۵

او دچار خدشه  تیآن منتقل شود، انسان رونیاز درون انسان به ب یهرگاه رهبر
، در مقام اجتهاد و عمل «دارد... یاستعداد خود رهبر یچرا که هر انسان شود، یم

اگر  یحت یانسان چی. در واقع، هستین حیصح قیاست، اما در مقام تحق حیصح
و  یو رشد و دوست قیاز تحق ازین یکند، ب یامام باشد و در جامعه امامان زندگ

و  کند، یم دایپ یبعض معن اءیبعضهم اول هیاست که آ نجای. و همستیمشورت ن
 گرانید یاز جمله استعداد رهبر گران،ید یآن استفاده از فضل ها یاز معان یکی

 یاگر با حقوق و استعداد رهبر د،یآ یم رونین قرار، آنچه که از بیاست. بد
نشود،  یهم که درون یو تا زمان شود؛ یم یدهد، درون لیانسان مجموعه تشک

 ندارد. یریدر رشد انسان، تأث دیتقل ل،یدل نی. به همشود یقابل استفاده نم
آنرا مد نظر  یقرآن فیعلوم: و اما در باره علوم، هر گاه تعر تیدر باره الوه (۷

پس همه علوم  شود،یچون علم خداوند بدون استثناء شامل همه علوم م م،یریبگ
باز هم  رسند،یو به دست بشر م شوندیم یکه بشر یوقت ن،یهستند. همچن یاله

 یو تجرب یعیکه علوم طب ستین نطوریو ا شوند؛یم یبدون استثناء همه علوم نسب
علوم از منظر  نیبشر مطلق باشد؛ و اساسا ا ینیو د یو علوم انسان ،یبشر نسب

 نکهیهستند. ا یاله یو نشانه ها اتیو همه آنها هم آ ستند،ین کیقابل تفک یاله
. و آنجا شودیعلوم م هیشامل کل ال،یمن العلم اال قل تمی: و ما اوتدیفرمایخداوند م
. و باز آنجا شودیعلوم م هیعلما، باز هم شامل کل ی: قل رب زدندیفرمایهم که م
 .شود یعلوم م هیلک به علم، باز هم شامل کل سیال تقف ما ل: دیفرمایهم که م

لک  سیال تقف ما ل هیلک به علم: و اما در مورد آ سیال تقف ما ل هیدر مورد آ (۷
در  یاستثنائ ای صیتخص چیو شرط است و ه دیمطلق و بدون ق هیـ آ1به علم: 

ـ 9قابل اطالق است و هم به تجربه و عمل.  مانیو ا شهیـ هم به اند۴بر ندارد. 
 دیبا گرید هیاز دستور آ ن،ی. بنابراستین لیقابل تحص یاوقات علم به آسان یگاه

که  داردیم انیب هیـ ادامه آ۲رفت.  قیتحق یعلما. و در پ یبهره برد: قل رب زدن
 گرفتن هر دهیعلم، چشم، گوش و فواد هستند، و ناد قیو تحق لیسه ابزار تحص

 هیآ: »دیفرموده ا نکهی. اشود یم یبه رشد ناقص و ناموزون بشر منته ک،ی
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ای است که هر  با سالم و درود. بحث آزاد سنت حسنهحق پور: 
آن را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند جویای حقی باید و شاید 

ورزی خود را باز نگهدارد و از این رو بنده نیز در حد  مدار اندیشه
 کوشم.  فرصت و بضاعت خود در آن می

در مقام پاسخ به مطالب مطروحه جنابعالی مواردی را عرض 
 نمایم: می

، کم و آخرالزماناعتقاد به موعود باوری و »یکی از علل اصلی 
این است که اکثر « بیش در فرهنگ کلیه ادیان و مذاهب دنیا وجود دارد

را « نسبت میان انسان با خدا و هستی»مخاطبان پیامبران الهی نتوانستند 
اند که وقتی اراده و اختیار الهی به آنها در روی  آنها درنیافتهدریابند. 

ای  زمین تفویض شده، این خود آنهایند که باید دنیای خود را بگونه
بسازند که آخرتشان هم ساخته شود. بهشت وجود آدمی وقتی ساخته 

شود که اراده و اختیار خود را در راستای اراده و مشیت الهی بکار  می
ر وجودی خویش را رشد دهد و متعالی سازد. همانطور که بندد و جوه

إنَّ اهللَ ال یُغَیِِّرُ »فرماید:  جنابعالی نیز بدان اشاره کردید خدای تعالی می
( و این اصل االساس تحول 11)رعد « ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِِّرُوا ما بِأنفُسِهِمْ

کردم، جوامع بشری به سوی تعالی است. در نوبت پیشین هم عرض 
فرض کنیم که امام زمانی باشد و ظهور کند، آیا بینش و منش و رفتار 

توانند  هادیانه او فراتر از قرآن است؟ آیا بدون ظهور او بشریت نمی
قرآن را بفهمند و عامل شوند و تعالی یابند؟ بشریت وقتی وارد دوره 

                                                                              
 یدر صورت ،«یو سلب یاست و نه نف یجابیو ا یروش اثبات برمذکور ناظر 

 ریوجود نداشته باشد. در غ یقرائن و شواهد اثبات چگونهیاست که ه حیصح
 هر دو حالت، نادرست خواهد بود. یقضاوت عجوالنه، برا نصورت،یا

اصل  تیبا رعا شانیکه ا ییبازرگان و پاسخها یدو پرسش از مهندس عبدالعل (۳
اند: سوال اول: بنظر شما امام زمانى وجود  لک به علم ارائه نموده سیال تقف ما ل

دارد یا نه؟ یا اینکه وجود امام زمان بعنوان یک ایده براى نجات است؟ پاسخ: 
باور دارند و امیدوار هستند،  ندهیآ یراای ب ینداران عالم به چنین ایدهبیشتر د

همچون پدیده پیامبری که تداوم داشته است..مسئله غیبت مختص شیعه و مستند 
به اقوال و احادیث است. از قرآن تنها خطوط کلی نجات مستضعفان و متقین 

 حیتوض شتریشود. سوال دوم: در باب امام زمان از استاد بازرگان ب استنباط می
در مورد امام دوازدهم هنوز به  یهستم ول یوازده امامد عهیش من خواهم، یم
 ینداشتند گروه یفرزند یامام حسن عسگر ندیگو یم یگروه دمینرس نیقی
 گریفوت شده است و گروه د یدر کودک یداشتند ول یفرزند ندیگو یم
...  گرید ادیز یاست و سوالها دهیبه امامت رس یکه در سن پنج سالگ ندیگو یم

 ؟یامام ازدهی ایهستند  یدهند که خودشان دوازده امام حیساده و روان توض الطف
مانده است که به  یبر جا یزیهستند از امام دوازدهم چه چ یاگر دوازده امام

را مطرح  یبخورد با تشکر از شما. پاسخ: تنها سئواالت قرآن ایدن نیکار من در ا
 یاصل و اساس کیمسئله  نیندارم. ا یتخصص اتیو روا خی. من در تاردیساز

 روانیاکثر پ شیصالحان دارد که کم و ب ینهائ یروزیاز نظر باور به نجات و پ
که در طول  یسلسله شاخ و برگهائ کیدارند، و  ایبه آن باور داشته  عیشرا
 یکرده است. نمادش امثال احمد دایبه آن افزوده شده و امروز جنبه تابو پ خیتار

 دانندیموضوع م نیکه هدف خلقت را در هم دیو جد میقد یها یا هینژادها و حجت
 .رندیپذ یتر از آن م و انکار خدا را راحت

لک به علم: آن مرحوم  سیال تقف ما ل هیدر باره آ یاهلل منتظر تینظر مرحوم آ (9
: و ال تقف ما دیفرما یقرآن م»نوشته اند:  انیکتاب موعود اد 191در صفحه 

و ما  رایو اثباتاً دنبال نکن، ز اًینف ،یبه آن علم ندار لک به علم آنچه را سیل
نظر آن مرحوم «. علم داده نشده است یبه شما جز اندک الیمن العلم اال قل تمیاوت

 عرض شد، مشابهت دارد.  یقبل لیمیبا آنچه که در ا زین

و را دریابند « نسبت میان انسان با خدا و هستی»شوند که  جدیدی می
دین الهی را که روش زیست مبنی بر جهان بینی توحیدی است را بکار 

 بندند.
کند تا غفلت  اندیشه معادی، آینده آدمی را همواره یادآور او می

ای بزید که هم دنیایش را بهبود بخشد و هم آخرتش را  نکند و بگونه
تعالی  یابند و با نیکو سازد. اگر آدمیان با اندیشه معادی بزیند، تعالی می

یابند. اندیشه معادی به انسانها  آحاد آنها جوامع بشری هم تعالی می
گوید که حتی اگر زیستن در جامعه مطلوب را در دوران زیست  می

انگیزه نشود و شایسته بزیند، در  دنیوی خود متصور نیستند، ناامید و بی
شوند و هم بهشت  این صورت؛ هم به جامعه مطلوب نزدیک می

 سازند. را می وجودی خود
با این توضیحات واضح است که بنده مخالف امکان ظهور و بروز 

اند، اما  جوامع مطلوب نیستم همچنانکه در طول تاریخ بعضاً بوجود آمده
« جامعه آرمانی»گوییم  تابم چرا که وقتی می را برنمی« جامعه آرمانی»

 یعنی همه چیز در غایت سامان و سالمت باشد... 
قوع تغییر بودن آنهم بوسیله ظهور و بروز یک شخص در انتظار و

ممتاز، با اقدام به تغییر کردن با تمسک به استقالل و آزادی و در نتیجه 
خودانگیختگی دو مقوله منفک از یکدیگرند. اولی استعداد خود رهبری 

اندازد. در اولی تحول  اندازد و دومی بکار می آدمی را از کار می
شود و در دومی جوهر  د و تغییر نهادینه نمیپذیر جوهری صورت نمی

گرداند. در منظومه  شود و خود، خویشتن را متعالی می آدمی متحول می
صدر که در هفت مقاله به روش برداشت آزاد  فکری فلسفی استاد بنی

ام، از ویژگیهای حق این است که تقدم و تأخر بین حقوق  بدان پرداخته
توان حق مقدم را معطل و  آینده نمینیست و به بهانه تحقق حقی در 

معلق کرد. حال در این پارادایم، ظهور و بروز یک شخص ممتاز 
تواند معلول تحول جوامع بشری باشد و نه اینکه تحول جوامع  می

بشری معلول آن، مگر آنکه آن شخص آورنده هدایت الهی باشد که این 
 ین است.امر با پیامبر اسالم محقق شده است و او خاتم النبی

داشتن آرمان الزمه زیستن بسوی تعالی است، اما این جامعه 
آید، آنهم بعد از حشر انفرادی  آرمانی در بهشت موعود حاصل می

آدمیان در معاد. سنخیت میان نیکوکاران است که جامعه آرمانی را 
کند. توجه کنیم اوصاف قرآن از دنیا  سازد و بهشت را محقق می می

کنند،  کنند، تعقل نمی واره بخشی از آدمیان تفکر نمیابدی است یعنی هم
خورند، همواره کفر و شرک و فسق و ظلم  فریب وسوسه شیاطین را می

دهد  و ... در میان بشر وجود دارد، البته با شدت و ضعف. قرآن توجه می
که سعادت هر بشری در گرو دستاورد خود اوست و نه الزاماً بستر 

نشان « زنگری در فهم امت واحده در قرآنبا»زیست او. در پژوهش 
ام که امت واحده قرآن از منظر ایمان و عقیده و رفتار و ... معنای  داده

اند،  جامعه متکثر دارد و آدمیان فقط از وجه زیست اجتماعی امت واحده
باشند. این امت واحده بودن مردم امر  یعنی نیازمند همزیستی گروهی می

 ی است.مستمر واقع و همه زمان
در پایان، ضمن سپاسگزاری از اهتمام جنابعالی به ادامه این بحث 

دارم و پیشنهادم  آزاد، بنده تمایل خود را به ادامه این مباحثه اعالم می
 در آیات قرآن در دستور کار قرار گیرد.« امامت»این است که بررسی 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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با سالم و درود، و تشکر  جناب آقای نیما حق پور عزیز،ناقد: 
فراوان از شما برای استقبال از نقد، و پاسخگویی همراه با سعه صدر به 

با  ... ونقدها، و گذاشتن وقت برای بحث و گفتگوی آزاد و دوستانه
... عرض پوزش از تأخیر، و پیش از آن پوزش از طوالنی شدن مکاتبه

با پاسخ اخیر شما این امید را یافتم که شما از ادامه بحث خسته نیستید؛ 
کنم که با توضیحاتی کوتاه، در حالت عام موضوع  مچنین گمان میه

تفویض اراده و اختیار الهی به بشر، : ... بحث، اشتراک نظر حاصل است
یا بار امانت، یا جانشینی و تخلیف، یا استقالل و آزادی، نه تنها تضاد و 
تناقضی با توانایی بشر برای نزدیک شدن به جامعه آرمانی ندارد، بلکه 

سوره رعد، یک عهد و پیمان  11بسترساز آن هم هست؛ و بنا بر آیه 
الهی است؛ بدان معنی که نتیجه و حاصل تالش و عمل انسان و جامعه 
خودانگیخته در ازای عمل به حقوق خویش، برقراری و برخورداری از 

دهد تا خود تغییر نکنند یعنی تغییر  ای است. تغییر نمی چنین جامعه
خود تغییر کنند؛ و این سنت و تعهد خداوند است. به  دهد هرگاه می

عبارت دیگر، استقالل و آزادی، که بستر خودانگیختگی انسان و جامعه 
گیری انسان خودانگیخته یا جامعه  کند، مانع نتیجه بشری را فراهم می

شود؛ و این دو منافاتی باهم ندارند، و ایجاب کننده  خودانگیخته نمی
از سوی دیگر، توانایی بشر در . و رشد هستند یکدیگر در صیرورت

عمل به حقوق خویش، در رشد و تعالی، و در نزدیک شدن به جامعه 
اِنِّی اَعَلمُ ما »آرمانی و برقراری والیت جمهور مردم، مصداقی برای آیه 

 .( هم هست9۱)بقره «ال تعلمون
بینش و منش و رفتار هادیانه هیچ امامی فراتر از قرآن »اینکه 

کند. حال  ، بیان کامالً درستی است، و برای همه امامان صدق می«یستن
اگر چنین استداللی برای رد نیاز به امام در آینده صحیح باشد برای 
گذشته نیز الزم است صادق باشد؛ و نیازی به هیچ امامی در هیچ زمانی 
نباشد. اما چنانکه ذکر شد، یکی از معانی امام، قرآن ناطق است؛ و 

ختانه بنا بر اصل دوم ایمیل قبلی، پیشتر بر روی تداوم امامت و خوشب
حضور امام و هادی در کلیه اعصار و جوامع، از گذشته تا حال و آینده 

 .اشتراک نظر حاصل شده است
نهایت  فهم مطلق از قرآن در بی» اید: در مناسبت دیگری فرموده

شود که  شما این می فرمایش این معانی از یکی ،...«شود تواند محقق  می
رابطه فهم قرآن با زمان، یک رابطه مستقیم است؛ بنابراین، آینده از آن 

 ...جامعه امام و جامعه امامان خواهد بود
واضح است که بنده مخالف امکان ظهور و بروز : »... اید فرموده

اند، اما  جوامع مطلوب نیستم همچنانکه در طول تاریخ بعضاً بوجود آمده
« جامعه آرمانی»گوییم  تابم چرا که وقتی می را برنمی« آرمانیجامعه »

این فرمایش شما  «یعنی همه چیز در غایت سامان و سالمت باشد...
بسیار به عرض بنده نزدیک است، و شاید هم به قول مولوی، اختالف 
نظر در حد نحوه نامگذاری انگور و عنب و اوزوم و استافیل بوده 

ظر بنده نیز معطوف به جامعه آرمانی مطلق نبوده است... توضیح اینکه ن
ای در حقیقت تعریف معاد است؛ بلکه به  و نیست، چرا که چنین جامعه

هر »ام؛ و پیشتر عرض کرده بودم که:  جامعه آرمانی نسبی نظر داشته
، جامعه آرمانی مطلق (از ممکن الوقوع نبودن جامعه آرمانی)گاه منظور 

موافقم؛ همانگونه که تعالی انسان به معنی خدا  باشد )عین بهشت(، با آن
اما تعالی نسبی انسان کوشا و نزدیک . شدن انسان هم غیر ممکن است

شدن بشر به جامعه آرمانی نه تنها ممکن الوقوع بلکه هدف عمومی 
. از طرفی، جامعه مطلوب مفهومی ایستا دارد، حال آنکه، «بشر است

رقراری جامعه آرمانی نسبی چنین نزدیک شدن به جامعه آرمانی، یا ب
نیست. به عبارت دیگر، هر اندازه که تعالی انسان ممکن باشد، تعالی 

 11جامعه نیز ممکن است و مدار باز است. در حقیقت، بر اساس آیه 
سوره رعد، هرگاه حقوق بشر حدی داشته باشد، و یا توانایی بشر در 

ن تعالی بشر و یا میزان عمل به حقوق خود حدی داشته باشد، آنگاه میزا
 .مطلوبیت جامعه قابل تشکیل نیز حد خواهد داشت

تواند معلول  ظهور و بروز یک شخص ممتاز می ...»اید:  فرموده
 ،...«تحول جوامع بشری باشد و نه اینکه تحول جوامع بشری معلول آن

کنم که اختالف نظر در حد  است که باز با کمال تعجب گمان میاینج
 ... بدیناری انگور و عنب و اوزوم و استافیل بوده استنحوه نامگذ

ظهور، معلول تحول جوامع  هرگاه شما فرمایش این اساس بر قرار،
 1.بشری باشد، پذیرفتنی است

در »صدر، تحت عنوان  ضمیمه پنجم کتاب حقوق پنجگانه آقای بنی
، در ارتباط با موضوع بحث ما هم خواندنی «های زبان آزادی ویژگی

شود. کلماتی که دارای  در زبان قدرت، معنای کلمات قلب می ... است.
اند، در طول زمان، بنا بر  مایه استقالل و آزادی و دیگر حقوق بوده بن

 حق، چون کلماتی ...کنند مایه قدرت پیدا می تغییر در روابط قوا، بن
حتی کلماتی  و ؛...توحید، مصلحت، امنیت، عدالت، آزادی، استقالل،

حال که چنین است،  ...عادی مانند سالم و جواب سالم، و زن و مرد
توان انتظار داشت که معنای کلمات امام، ولی، امامت، والیت،  می
 ... همعصر، جامعه آرمانی، آرمانشهر، انتظار، موعود، و  عصر، ولی  امام
زبان  توان و باید این مفاهیم را در باشد. بدین قرار، می شده قلب

مایه حقوق بازتعریف کرد، و این مفاهیم را از  استقالل و آزادی با بن
توان این مفاهیم را به دلیل قلب  انحصار زبان قدرت بیرون برد؛ اما نمی

در جای دیگری آقای . معنای آنها در زبان قدرت کنار گذاشت

                                                 
کتاب  یانیدر اواخر فصل پا صدر یبن یآنها: آقا ینسبت تحول جوامع با رهبر ـ1
همواره  ،یدر جهت جامعه آرمان یهر تحول»اند...  نوشته «یاستقالل و آزاد انیب»
 ینشستن و دست رو شان،یاست که منظور ا یهیبد«. امام و الگو است ازمندین

از  صدر یبن ی. هدف و قصد آقاستیظهور ن ی( برایدست گذاشتن و انتظار )منف
تحول جوامع به سمت جامعه  نقش امام و الگو در تیبر اهم دیجمله، تأک نیا انیب

 یراهنما شهیراهنما. عمل به اند شهیاز اند ییزدا ابهام  منیبه  ژهیو است، به یآرمان
او  یختگیخودانگ شیشده و سازگار با فطرت و حقوق انسان، سبب افزا ییزدا ابهام 

 یرشد جامعه و توان جامعه برا زانیشود، م شتریب یختگیو هر اندازه خودانگ دهش
نقش امام و الگو، به  تیاهم ن،ی. بنابراگردد یتر م دادن افزون رییکردن و تغ رییتغ

آنها  یبا رهبر یدر رابطه با نسبت تحول جوامع بشر توان یاست که نم یا گونه
از آنها تقدم قائل شد. بعنوان  یکی یبرا ایشده و  یقائل به رابطه علت و معلول

ندوستان بود، و نه تحول هندوستان )جبراً( ( علت تحول هیی)به تنها یمثال، نه گاند
از جامعه هند  یاَبَر انسان نبود، عضو یشد. گاند یعلت ظهور و الگو شدن گاند

 دنش لیرا در جامعه خود شناخت و به خود زحمت الگو/بد رییبه تغ ازیبود که ن
 انیخود شد، هند لیهندوستان بد ب،یترت نی. و بدافتی ازیداد؛ و تحول هند به او ن

داد.(  رییدهند )= خدا سرنوشت هند را تغ رییکردند، و توانستند هند را تغ رییتغ
آن  افتیفرخ فرشته نبود/ ز مشک و ز عنبر سرشته نبود/ به داد و دهش  دونیفر
 ییتو دونی/ تو داد و دهش کن فرییکوین
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های  شود، تعریف وقتی قدرت بدیل و هدف می» اند: صدر نوشته بنی
 ... )وزادی، استقالل، مردمساالری، دین، دوستی، عشق، رشدحق، آ
توان  حال که چنین است، می« شوند(... )می قدرت تعریف خدا، حتی(
بینی کرد که تعریف معاد و بهشت هم دچار چنین سرنوشتی شده  پیش

باشد، که متأسفانه همینطور هم شده است. بعنوان مثال، به ستمدیدگان و 
ها را تحمل کنند و  عدالتی ها و بی شود که ستم مستضعفان گفته می

 !نگران نباشند، چرا که خداوند در آن دنیا جبران خواهد کرد
در آیات « امامت»پیشنهاد خوبی برای بررسی و تحقیق درباره 

اید. معیار فعلی بنده در باره امامت، تحقیق آقای  قرآن ارائه فرموده
است. البته فصل  «ه با سانسورتعمیم امامت و مبارز» صدر در کتاب بنی

بیان استقالل و »، فصل پایانی کتاب «اصول راهنمای اسالم» سوم کتاب
ایشان نیز  «رهبری در مردمساالری»و بخش انتهایی کتاب  «آزادی

 ...منابع بسیار خوبی برای تبیین این اصل هستند
های شما در  در پایان، باید عرض کنم که با بخش بزرگی از پاسخ

ام. بنابراین، عدم انعکاس  های گذشته موافق بوده و یا موافق شده لایمی
از سایر . آنها در عرایض بنده به معنی اشتراک نظر در آنها نیز هست

برم.  مطالب مطروحه در کانال تلگرامی شما نیز، همواره حظ و بهره می
مانند امام زمان و ) هر چند که ممکن است با برخی نقطه نظرات شما

 .شاد و پیروز باشید با سپاس، .خواندگی عیسی( موافق نباشم فرزند
 

با سالم و درود و سپاس از الطاف جنابعالی، با توجه به حق پور: 
در آیات « امامت»اینکه امیدوارم در مجالی به بررسی دقیق مقوله 

حال ضمن اظهار اینکه با کلیات مطالب اخیر شما موافقم  1قرآن بپردازم،

                                                 
مطالعه کردم و به  یانقالب اسالم هینشر قیمقاالت شما را از طرپرسش:  ـ1

 میبر آگاه صدر یبخصوص مناظرات مکتوب شما با جناب بن ،یمعرف زیدوستان ن
 ریمرا درگ تیذهن شهیمخالف و موافق هم یجوابها دنید رغم یکه عل یافزود. سؤال

که به سؤاالت  شوم یم ممنونخودش کرده بحث امامت در قرآن است، لذا از شما 
 یقدرت رهبر یعنی( در قرآن بحث امامت بصورت عام 1: دیجواب ده نجانبیا

( ۴است؟  انیعیمنظور از امام همان دوازده امام ش ایهمه انسانها مطرح است 
چهارده معصوم گناه  نیا ایبه چه مفهوم است آ دیفرما یم عهیکه ش یتیمعصوم

( اگر 9آگاه و مسلط هستند؟  زیهمچون خدا بر همه چ و کنند یاشتباه نم کنند ینم
برد که  یسوال نم ریامر عدالت خداوند را ز نیا ایجواب سؤال دوم مثبت باشد آ

 نداده؟  گرانیداده و به د یاستعداد نیعده چن کیچرا به 
 ستیمعنا ن نیدر قرآن ندارد و بد یگاهیآن جا جیامامت به مفهوم را: پاسخ
در « امام»کند، بلکه  یو رهبر ییشوایباشد که مردم را باصطالح پ یکه امام کس
شود آن  تیاست که هرآنکه بخواهد هدا «تیسرلوحه و مرجع هدا» یقرآن به معنا

بقره خطاب به  1۴۲ هیدر آ یتعال ی. خدادهد یخود قرار م مالو محک اع اریرا مع
نبود که  یرا امت میو حال آنکه ابراه« ِ إماماً َ لِلنِّاس جاعِلُک  إنِّی: »دیفرما یم میابراه
منحصر در عصر و  هیآ نیدر ا« امامت مردم»و رهبرشان باشد، و شمول  شوایاو پ

نبوده بلکه مراد مردمان همه اعصار و دورانها است اگر  میابراه ستیدوره ز
 پرسد یم هیآ نیدر ادامه ا میکه ابراه نجاستی. جالب اابندیب یاله تیبخواهند هدا

آن را مشروط  یتعال یو خدا رسند؟ یمقام م نیافرزندان و نوادگان من هم به  ایآ
بلکه  ستین ییمقام عصمت اهدا نیبنابرا شان،یاز جانب ا یبه عدم ستمکار کند یم

اسالم  امبریپ یحت ستیمطلق ن تیرا معصوم تیو بشر ،یاست و البته نسب یاباکتس
زمر. در  ۷۵توبه و  ۲9 هیاز قرآن بدان صراحت دارد مانند سوره عبس، آ یاتیکه آ

به  یمعنا که آدم نیبد ت،ین یو دوم؛ پاک یشرط است، اول؛ آگاه زیعصمت دو چ
 دهیپاک است نسبت بدان پد تشیدارد و ن یآگاه یا دهیکه در مورد پد یزانیم

هم  یدزد تیو ن شناسد یرا م یدزد قیاست. مثالً آنکه مصاد یعصمت نسب یدارا
احقاف  1۴ هیبه امامت در قرآن؛ آ میمعصوم است. بازگرد یندارد نسبت به دزد

و مناقشه خاصی در آنها نیست، از باب تأکید، به بیان این نکته اکتفا 
، به معنای الگوی عملی حقمداری، منحصر در هیچ «امامت»کنم که  می

شخص و خاندان از پیش مشخصی نیست و بسیاری در طول تاریخ 
امامت »یا خواهند بود، مضافاً اینکه   زیست بشری این چنین بوده

به هیچ روی مطلق نبوده و نخواهد بود، بلکه آنها مصادیق « اشخاص
به « امامت قرآن»باشند و تنها  نسبی حقمداری در عمل بوده و می

عنوان اندیشه راهنمای حقمداری مطلقیت یافته است که آنهم چون در 
گردد. بنابراین  می باشد، در عمل نسبی گرو فهم نسبی عامالنش می

وقتی صحیح است که معطوف به حقمداری خود شخص « انتظار»فلسفه 
باشد و نه دیگری، و آنهم به امید گسترش حقمداری و در نتیجه تعالی 
یافتن طبیعی جوامع بشری، و نه اینکه در تاریخ آتی بشری نقطه عطفی 

 منتزع از اوضاع واقعی آن بوقوع آید.
 

نا به فرمایش شما شامل اصول راهنما و جهان هرگاه قرآن بناقد: 
، «امامت» بینی )محکمات( و مصادیق آن )متشابهات( باشد، و هرگاه

یکی از آن اصول و محکمات و ام الکتاب باشد، بازنگری، مطالعه، 
در آیات قرآن، کاری بس  «امامت»تحقیق، پژوهش و بررسی مقوله 

اصل راهنما، موضوع  مصداقی از این .بزرگ و ارزشمند خواهد بود
بحث ما بود، و به لطف و یاری حق، و همراهی و استقبال شما، در حالت 

با سپاس، شاد و  .عام موضوع بحث، اشتراک نظر خوبی حاصل شد
 .پیروز باشید

 
 

                                                                              
إماماً   ُ مُوسَی ِ کِتاب قَبْلِه  امامت قرآن دارد )وَ مِنْ زیو ن یداللت بر امامت کتاب موس

 هیَ( آ نلِلْمُحْسِنی  َ ظَلَمُوا وَ بُشْرَی ٌ لِسانَاً عَرَبیَّاً لِیُنْذِرَ الَّذین ٌ مُصَدِّق ً وَ هَذا کِتاب رَحْمَة وَ
 انیتوجه است که از م انیدارد. شا یداللت بر امامت کتاب موس زیهود ن 1۷

اند  اسالم داشته امبریو پ یرا موس یاقبال مردم نیشتریمشهور در قرآن، ب امبرانیپ
دانسته « امام»را  شانینخوانده بلکه کتب ا« امام»را  کی چیو حال آنکه قرآن ه

 یارهایبلکه به اصول و مع شود یه شخص اطالق نمامامت در قرآن ب نیاست. بنابرا
ملحوظ است:  زین سی 1۴ هیدر آ ییبار معنا نیو ا شود یگفته م یمتعال یزندگ

ٍ  إمام  ُ فی ْءٍ أحْصَیْناه َّ شَی ْ وَ کُل ُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم وَ نَکْتُب  تَیِ الْمَوْ ُ نُحْی إنِّا نَحْن»
رو؛ قرآن  نیاند و از ا روشنگر برشمرده شده یا در سرلوحه زی! همه چیآر« ٍ مُبین

 (199۳ـ تابستان  1۲)آیاتی از قرآن  است. «نیامام مب»مصداق تام و تمام 
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 مششفصل 

 پیرامون انتخابات
 

 

 فروردین  41پیرامون بحث آزاد 
 و در پاسخ به استدالالت آقای علیجانی 

 

شود و  اسالمی ایرانیان پی گرفته میای توسط مجامع  سنت حسنه
فروردین  41آن برگزاری جلسات بحث آزاد است. در این راستا، در 

ای میان آقایان حمید رفیع و رضا علیجانی، یکی مخالف  ، مباحثه59
گیرد. در این  اسفند و دیگری موافق آن، شکل می 7شرکت در انتخابات 

ال جریان موسوم به ملی بحث آزاد، جناب علیجانی که از متفکران فع
اسفند، استدالالتی  7باشند، در تأیید مشارکت در انتخابات  مذهبی می

کنم در رد آنها  نمایند که در این مجال کوشش می را مطرح می
 توضیحاتی را ارائه دهم.

ایشان رجحان شرکت در انتخابات را ناشی از داوریِ عقل عملی 
خواستِ عقل نظری، چندان  دانند، هرچند که مردمان داخل کشور می

در روشن نمودن این موضوع، خرید اتومبیل را مثال  4ارضاء نشود.
شمارند که طبیعتاً  های پراید و پژو و بنز را برمی آورند و گزینه می

باشد، اما با توجه به توان مالی،  مطلوب عقل نظری خریدار گزینه بنز می
ید. در مقام رد این استدالل نما عقل عملی او پژو یا پراید را انتخاب می

باید گفت که این قیاس مع الفارق است چرا که در مورد مشارکت در 
انتخابات غیر آزاد به هدف حصول آزادی بیشتر، نسبت تضاد و عدم 
سنخیت در میان است، حال آنکه در خرید اتومبیل، نسبت، نسبتِ تضاد 

خابات، انتخاب نیست، بلکه تفاوت است. به عبارت دیگر؛ در مورد انت
ولی در خرید اتومبیل اینگونه نیست و  2بین بد و بدتر مصداق دارد،

توان گفت پراید گزینه بدتر است و پژو گزینه بد، و بنز گزینه  نمی
ای است که حدی از نیاز را ارضاء  خوب، بلکه اینها هر یک گزینه

 کند. نماید و مراتبی از مطلوبیت را برآورده می می
؛ جناب علیجانی، آزادی و دموکراسی را در مقام هدف از وجه دیگر

دانند، اما باید  شوند و انتخابات را یکی از وسایل آن می متصور می
شود، هدف متناسب خود را  ای که بکار گرفته می توجه نمود؛ هر وسیله

کند. بدین معنا که اگر هدف  جایگزین هدف ذهنی بکار گیرنده آن می
دستیابی آن متضمن زورمداری باشد، هدف  آزادی باشد، اما ابزار

از این رو؛ با انتخابات  3نماید. گری را جایگزین هدف آزادی می سلطه
شود؛  توان به آزادی دست یافت. در این میان، شاید گفته  غیر آزاد نمی

در عالم واقع هیچ انتخاباتی کامالً آزاد نیست، و بنابرین نباید هیچگاه از 
کرد! اما باید در پاسخ این شبه گفت؛ باید تمایز قائل این ابزار استفاده 

                                                 

خصوص عقل و تفکیک آن به عقل نظری و عقل عملی، نگارنده چندان در ـ 4
داند. در خصوص   موافق آن نیست و آن را محصول غفلت از اندیشه توحیدی می

 «.تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»نظر نگارنده در مورد تعقل، رک 

روشهای » بین بد و بدتر در واقع انتخابی وجود ندارد، برای توضیح بیشتر رکـ 2
 «.قدرتمداری

 .«آزادی و نسبت آن با تعقل» برای توضیح بیشتر رکـ 3

شود  ای مهندسی می شد بین انتخاباتی که ذاتاً انتصابات است یا بگونه
که نتایج آن حتماً مقبول برگزار کننده آن باشد، با انتخاباتی که در آن، 
انتخاب به نسبت آزادانه است. در داوری در این گونه موارد؛ باید 

را در نظر گرفت، بدین صورت که اگر   برآیند پدیدهسمت و سوی 
ای در جهت احقاق حقوق و آزادی و رشد است، آن را  برآیند پدیده

موجه دانست ولی اگر برآیند آن به سمت تضییع حقوق و استبداد و 
 تخریب است آن را ناحق قلمداد نمود.

باشد این است که به نظر  مورد دیگری که الزم به توضیح می
رسد جناب علیجانی و همفکران ایشان در طول تجارب خویش، به  می

پدیده مطلوبی نیست چرا که تغییرات « انقالب»اند که  این نتیجه رسیده
کند و بنابراین متضمن خشونت ورزی و آثار  را تدریجی اعمال نمی

پندارند.  را رویه مطلوب می« اصالح»باشد. از این رو  سوء بسیار می
ه ساحت این دو از هم جداست، بدین معنا که بر عکس اما باید گفت ک

زمانی کارآیی دارد که بخواهیم سیستم مورد نظر « اصالح»، «انقالب»
را پایدارتر نماییم نه آنکه در آن تغییر بنیادین ایجاد نماییم. مضاف بر 

از وجه نظری متضمن تغییر جهت آنی است، اما از وجه « انقالب»این، 
تواند تدریجی باشد و هم آنی. بدین معنا  دیق، هم میعملی، بنا به مصا

باشد و در بعضی دیگر نیاز به  که در برخی موارد نیاز به اقدام آنی می
در تعقل و « تغییر جهت»تحول تدریجی. اما در هر دوی اینها، مهم 

)فروردین بخشد.  را بدان می« انقالب»رفتار مبتنی بر آن است که معنای 
4359) 

 

 گیرد؟ انتخابمان قرار می خدا کجای
 

خداباوری و خداپرستی یعنی اینکه آدمی در اندیشه و عمل، خدا را 
در نظر بگیرد، یعنی اینکه جهان بینی خود را الهی نماید و مطابق 
نظامات و سنن هستی رفتار کند و با مشیت و اراده حضرت حق توحید 

ا گرداند، یعنی در خواهد هم راست بجوید و اراده خود را با آنچه خدا می
منش و روش، خدایی باشد، یکتاپرست باشد، حق پرست باشد، مصلحت 
را بر حقیقت مقدم نگرداند که در این صورت خواست و خواهش و 

 ترس و خوف و منفعتش را بر خدا مقدم گردانده است.
زیست توحیدی یعنی اینکه به سراغ تحلیل هر موضوعی که 

خواهیم اتخاذ تصمیم نماییم، یا هر  که میای  رویم، یا در هر مقوله می
گزینیم، باید با ویژگیهای حق آن  روشی که برای نیل به اهدافمان برمی

را بسنجیم و ببینیم آیا حقمدار هستیم یا قدرتمدار؟ آیا در انتخابمان 
 ایم یا نه؟  مصلحت اندیشی را بر احقاق حقوق مقدم کرده

انتخابات ریاست جمهوری  این مقدمه را آوردم که بگویم چرا در
دهم. البته  پیش رو که در حقیقت انتصابات است، رأی به تحریم می

تفاوتی، نه به خاطر سردرگمی و عدم تشخیص، نه  تحریم نه به جهت بی
خواهم بگویم که این اصالح طلبی  با امید به قدرت خارجی، نه! بلکه می
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یست و ره به و اعتدال گرایی مصداق عمل صالح و زیست عادالنه ن
برد، کج راهه است، بی راهه است، بن بست است، فروپاشی  سعادت نمی

خواهم  اخالق است، مخرب تمام پتانسیلهای سازندگی و رشد است. می
دانم که  بگویم باید انقالب نمود، البته حواسم هست و خوب می

شود، آری! وقتی  سازندگی و رشد تدریجی است و دفعتاً ایجاد نمی
انقالب، مرادم اول انقالب در نحوه تفکر و تعقل است، انقالب  گویم می

در عقاید منحرف و باورهای خرافی است، انقالب در جهت حرکت 
است، اول باید قبله را بیابیم، چرا که در یک مسیر غلط هر قدر هم 

رسی، اگر آن مصیر  رهرو خوبی باشی، زودتر به مقصد اشتباه می
گویم  کنی، پس انقالبی که می تخریب می مخرب باشد، زودتر و بیشتر

یعنی اول باید خود را در مسیر درست قرار دهیم، هر چند که صعب 
بر و دیرپا. اگر خواهان سعادت پایدار  العبور باشد و طاقت فرسا و زمان

ای نداریم که کمر همت ببندیم و حقمداری پیشه کنیم با   هستیم چاره
یش، با همه دردسرهایش، و باید توجه ها هایش، با همه هزینه همه سختی

، پس باید «شود سفر هزار فرسنگی هم با قدم اول شروع می»کنیم که 
 گام به گام پیش برویم، اما در مسیر درست!

غافل نشویم که روش احقاق حق، عمل به حق است، اگر 
ها در  دموکراسی حق است، روش تحقق آن دموکراتیک کردن تصمیم

اعی است، از یک خانواده کوچک تا جامعه همه شؤون زیست اجتم
جهانی. اگر آزادی بیان حق است، باید بگوییم آنچه را که باید گفت، 
هرچند که پرهزینه باشد. اگر مشارکت در حکومت بر کشور خویش را 

دانیم، باید بایستیم و نظرمان را بگوش دیگر آحاد جامعه  حق خود می
کراسی را ارج نهند. انتخابات برسانیم و از آنها دعوت کنیم که دمو

ای حقمدار نباشد،  وسیله مشارکت در حکومت است، اما هرگاه وسیله
کند، اگر در انتخاباتی کاندیدا شدن آزاد نباشد،  حق را محقق نمی

انتخاب کردن هم در حقیقت آزادانه نیست، و اگر انتخاب آزادانه نباشد، 
ادیمان را فراختر کند؟ هر چگونه انتظار داریم که نتیجه آن فراخنای آز

قدر در انتخابات پیش رو آزادی داریم، در بهترین حالت بعد از آن هم 
دانم  کنم چون می خواهیم داشت. من انتخابات را به نوبه خود تحریم می

دانم انتخاب بین بد و  در میان ایرانیان قحط الرجال نیست، چون می
دانم که با شرکت  چون می گرداند، بدتر، به تدریج بدترین را حاکم می

در  م کهیگوی در انتخابات اینچنینی، به جهانیان، بویژه دولتمردان آنها می
مذاکراتتان به نظر مردم ایران هیچ نیندیشید و هراسی نداشته باشید، 

  کند، همان. آنچه را که منافع شما دو طرف ایجاب می
، اگر هدف «کند هدف، وسیله را توجیه نمی»کنم؛  باز یادآوری می

احقاق حقوق است، آزادی است، وسیله هم باید از جنس حق و آزادی 
باشد. اگر خداباوریم، باید بدانیم که مجبور نیستیم بین بد و بدتر 
انتخاب کنیم، چرا که هرگاه خدا باشد، گزینه خدا گونه هم هست، یعنی 
راهی هست به سویش. او حق مطلق است، آزادی مطلق است، پس آن 

کند که متضمن حق  برد و خداگونه می ما را به سوی خدا می راهی
 باشد، متضمن آزادی باشد. 

دهد و  نگارنده در این انتخابات رأی به تحریم قدرتمداری می
همواره کوشش کرده است که حق و حقمداری را دریابد و با آگاهی 

بان بخشی، جامعه را نیز بدان دعوت نماید. از این رو در پایان، از مخاط
توحید، روابط »نمایم مقاالت بنده را با عناوین  این نوشتار، دعوت می

، «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»، «ها قوا، ثنویتها و موازنه
ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده »، «روشهای قدرتمداری»

آزادی و نسبت آن »، «آزادی و نسبت آن با حقوق ذاتی»، «روابط قوا
 41پیرامون بحث آزاد »و « ل قدرتمدار، تعقل حقمدارتعق»، «با تعقل

مطالعه نمایند تا از « فروردین و در پاسخ به استدالالت آقای علیجانی
نماید،  می« تحریم فعال حقمدار»ای که ایشان را دعوت به  مبانی اندیشه
 (4351اردیبهشت  21اطالع یابند. )

 

 پیرامون تحریم انتخابات بنیادگرایانه 
 استقالل و رشد اقتصادیو 

 
خدا کجای انتخابمان قرار »اخیراً نوشتاری از نگارنده با عنوان 

پیرامون تحریم انتخابات ریاست جمهوری منتشر گردید. « گیرد؟ می
اند،  دوست صاحبنظر و بزرگواری که پیش از این هم به بنده لطف داشته

روحه مرقوم سطور زیر را در انذار به نحوه رویکرد من به مقوله مط
 نمودند: 
سپاس و تقدیم شکر به حضرت  .نیما جان با سالم و احترام فراوان»

ر استداللهای (. د)شما ی شریف ایشان که درد خدا دارد حق و بنده
ی خود، که صد البته مبتنی بر حقایق شریفی هم هست،  بنیادگرایانه

قل، ای به نام ع جایی برای اجتهاد پیامبر باطنی و حجت نهادینه
ین و شوروی هردو دچار انقالب کمونیستی چ .لحاظ بفرمایید

شدند. مردم هردو کشور فاقد توان تغییر نوع حاکمیت خود بودند، 
عملی و تسلیم  این ناتوانی در تغییر حاکمیت دلیلی بر انفعال و بی

خالف عدالت و عقل سلیم است که حکم شود  .کامل نبود و نیست
ن بال را با انقالب دیگری آاید یا بمیرید یا  چون مبتال به بالیی شده

مطلق گرایی باعث گسترش فقر و بدبختی و  .جایگزین کنید
فروپاشی شوروی شد ولی عقالنیت و اصالح، چین را قدرت دوم 

)هرچند شخصا بر این باورم که هم اکنون چین  اقتصادی جهان کرد
داند که  کند و به صالح ملت خود می قدرت اول است و وانمود می

لیس لالنسان اال ماسعی و ان سعیه سوف (. »قدرت دوم تلقی شود
در جهانی هستیم که هرروزش قیامت و گذران هر ساعتش  ،«یری

دوست  ،ی شمشیر عبور از پلی است باریکتر از مو و تیزتر از لبه
جوان و عزیزم مراقب باشید نگاهتان به سلف صالح و حقانیت 

جتهاد شریفش غافل نسازد که خدای بنیادین، از حجیت عقل و ا
هل انبئکم باالخسرین عمال؟ الذین ضل سعیهم »ناخواسته مشمول 

با احترام  .شویم «فی الحیوه الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا
 «مجدد و فراوان

 

 حال در این مجال بر آنم که نکاتی چند را برشمارم:
و « بنیادگرایی» ـ متأسفانه جریانات سیاسی جاری، واژگانی نظیر4

اند و رویکردهای متحجرانه و  را به ابتذال کشانیده« اصول گرایی»
کارانه را در بار معنایی این  قدرت طلبانه و انحصارگرایانه و محافظه

ای که معنا و مفهوم اصیل آنها در محاق قرار  اند، بگونه واژگان گنجانده
بنده بنیادگرایانه بوده،  گردد. آری! استداللهای گرفته، متبادر به ذهن نمی
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البته بدین معنا که به اصول جهان بینی توحیدی تکیه داشته است و 
برآید. نظرگاه خود را در خصوص « تعقل حقمدار»کوشش شده که از 

و « آزادی و نسبت آن با تعقل»در مقاالت « عقل»حجت باطنی یا 
بدان ام، از این رو  تبیین نموده« تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»

پردازم چرا که اگر به اختصار بگویم نارسا خواهد بود. اما تحریم  نمی
انتخابات گام اول خروج از قدرتمداری بود تا صاحبان قدرت در ادوار 
آتی حداقل کمی از انتخابات نمایشی عقب بنشینند و نیز مجال بیشتری 

ر برای داعیان حقمداری مهیا شود تا مردم شنوای دعوت ایشان مبنی ب
آگاهی به حقوق خویش و نحوه تحقق آن شوند. باری، شد آنچه نباید 

راهه بدرآمدن را به تعویق انداخت و خسارات و  شد و گاه از بی می
 تر ساخت.    های آن را افزون هزینه
؛ باز هم متأسفانه در «انقالب»و « اصالح»ـ در مورد مفاهیم 2

و مخرب و کور و فاقد ای دفعی  پدیده« انقالب»ادبیات سیاسی جاری، 
رویکردی تدریجی و « اصالح»عقالنیت و امثالهم تلقی گردیده و 

 41پیرامون بحث آزاد »بخردانه و مثمرثمر. پیش از این در نوشتار 
در این خصوص « فروردین و در پاسخ به استدالالت آقای علیجانی

 ام و به گمانم ذکر مجدد آن کفایت کند:  نگاشته
سد جناب علیجانی و همفکران ایشان در طول ر به نظر می»... 

پدیده مطلوبی « انقالب»اند که  تجارب خویش، به این نتیجه رسیده
کند و بنابراین  نیست چرا که تغییرات را تدریجی اعمال نمی
باشد. از این رو  متضمن خشونت ورزی و آثار سوء بسیار می

ساحت این  پندارند. اما باید گفت که را رویه مطلوب می« اصالح»
« اصالح»، «انقالب»دو از هم جداست، بدین معنا که بر عکس 

زمانی کارآیی دارد که بخواهیم سیستم مورد نظر را پایدارتر نماییم 
« انقالب»نه آنکه در آن تغییر بنیادین ایجاد نماییم. مضاف بر این، 

از وجه نظری متضمن تغییر جهت آنی است، اما از وجه عملی، بنا 
تواند تدریجی باشد و هم آنی. بدین معنا که در  یق، هم میبه مصاد

باشد و در بعضی دیگر نیاز به  برخی موارد نیاز به اقدام آنی می
در تعقل و « تغییر جهت»تحول تدریجی. اما در هر دوی اینها، مهم 

 « بخشد. را بدان می« انقالب»رفتار مبتنی بر آن است که معنای 
 

دانم، اما اجازه دهید در اینجا ایده پردازی  میـ بنده چندان اقتصاد ن3
نمایم. آنچه ثبات و بقا سطح معیشت مردمان کشوری را تضمین 

به معنای « استقالل»اقتصادی آن کشور است. البته « استقالل»کند،  می
نه به معنای محصور در میان مرزهای سیاسی و « اتکاء متقابل»

اقتصاد کشورهای دیگر سرزمینی. هرچه اتکاء اقتصاد کشوری به 
تر است. از این  توان گفت اقتصاد آن کشور مستقل باشد، می تر متقابل

رو چین دارای اقتصاد چندان مستقلی نیست، چون میزان واردات و 
صادرات آن متوازن نیست و چنین اقتصادی که بسیار متکی است بر 
صادرات، بسیار هم آسیب پذیر است. کافی است در معادالت جهانی 

به کاالهای چینی را تحت الشعاع قرار دگرگونی مهمی رخ دهد و نیاز 
دهد، در این صورت بر سر معیشت و رفاه مردمی که بسیار وابسته شده 

را « رشد اقتصادی»آید؟  است به تولید مصنوعات و صدور آنها چه می
نباید در فزونی صادرات بر واردات دنبال بود، بلکه باید در چرخش 

را جست. به عبارت دیگر  هرچه بیشتر منابع و امکانات اقتصادی آن

را در افزایش حجم مبادالت اقتصادی و ارزش « رشد اقتصادی»باید 
افزوده حاصل از آن جستجو کرد. هر قدر چرخش منابع و امکانات 

تر و آسیب  تر، آزادتر، مستقل اقتصادی بیشتر باشد، اقتصاد همگن
نیست که  شود. البته مراد بنده از چرخش بیشتر، بدین معنا ناپذیرتر می

توانیم تولید کنیم، نه، تولید هرچه بیشتر، مصرف هرچه  هرچه بیشتر می
کند و این سیر در بلندمدت، چیزی جز تخریب  بیشتر را نیز طلب می

آورد. بلکه مراد از چرخش  منابع طبیعی و محیط زیست به ارمغان نمی
ه بیشتر یعنی به تحرک درآوردن منابع و امکانات اقتصادی به طوری ک

در جایی بی استفاده انباشت نشوند. به عنوان مثال؛ به جای افزودن بر 
تعداد ماشین آالت در صنعت خاصی، باید کوشید که زمانهای بیکاری 
آنها را کاهش داد یا به جای تولید مصنوعات از مواد اولیه دست اول، 

 شود باید صنعت بازیافت را توسعه داد. به طور کلی باید تا آنجا که می
از تزریق منابع جدید به چرخش اقتصادی یک کشور امتناع کرد و 

تا هم  را حاصل نمود یوری بیشتر کوشید از همان منابع موجود، بهره
تورم حداقل شود، هم رکود ایجاد نشود، هم منابع طبیعی و محیط 

 زیست تخریب نگردد و هم استقالل اقتصادی حفظ گردد. 
سزا نیست که هدف ما تبدیل  ـ در چارچوب جهان بینی توحیدی1

پذیری  شدن به یک قدرت اقتصادی باشد، چرا که قدرت یکی، سلطه
طلبد و به همان میزان که منافع برای صاحب قدرت دارد،  دیگری را می

کند. هدف ما از یک سو باید افزایش  حقوق زیرسلطه را تضییع می
نات محدود را وری توان اقتصادی باشد بدین معنا که منابع و امکا بهره

تر به خواستها و نیازهای نامحدود اختصاص دهیم و از  هر بیشتر و بهینه
سوی دیگر کوشش نماییم با اتکاء متقابل، ضمن اینکه استقالل بیشتری 

کنیم توان اقتصادی خود را افزایش داده و به  را در اقتصاد طلب می
 م دست یابیم. منابع و امکاناتی که در اختیار نداریم و بدان نیازمندی

روزش قیامت و گذران هر  که هر... در جهانی »در پایان امیدوارم 
« ی شمشیر ساعتش عبور از پلی است باریکتر از مو و تیزتر از لبه

بتوانیم با توسعه حقمداری و پرهیز از قدرتمداری سعادت بیشتری را 
 (4351نصیب خود و جامعه جهانی نماییم. )اردیبهشت 
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 مهفتفصل 

 چند نگاره کوتاه
 

 ی باشددیتوح دیروش با
 دیباشد، روش با «و اقل کردن شر ریکردن خ ریهدف کث» هرگاه

فلسفه  یدر راستا دهیپد کیمعنا که همه اجزاء  نیباشد بد یدیتوح
 دهیآن پد ایصورت  نیا ریهمراستا شوند، و در غ دهیآن پد یوجود

از  یاجزائش با مراتب انیم ییعدم همراستا زانیبه م ای دیآ یبوجود نم
رو اصالت با روش است و هدف  نی. از ادیآ ینقصان و بطالن بوجود م

که روش در مقام خالق هدف است و کند چرا  ینم هیرا توج لهیوس
گردند چون خالق مطلق فقط  یمحقق م دیفقط با توح زیاهداف حق ن
 یپا یعنیمطلق برقرار است،  دیصفات و اسماء او توح نیخداست و ب

)آیاتی از . ستین انیدر م یتعارض یتضاد و تناقض و تزاحم و حت چیه
 (7991ـ پاییز  9قرآن 

 

 توحید پذیرش تکثر الزمه
توحید در امر متکثر معنا دارد چرا که اگر پای کثرتی در میان 
نباشد، همراستایی و همگرایی موضوعیتی ندارد، پس اگر توحید هدف 
است؛ پذیرش تکثر الزمه آن است. با این مبنا؛ به هدف توحید نباید 
کثرت را سرکوب کرد، بلکه باید بر اساس سنخیتهای فی ما بین که 

پدیده ها نیست؛ آن کثرت را همراستا و همگرا  چیزی جز حقوق ذاتی
 (7991ـ زمستان  71)آیاتی از قرآن نمود. 

 

 پیرامون روابط توحیدی، اراده الهی، حقیقت و واقعیت
 وجود «پذیر فعل» و «فعال» توحیدی روابط در ـ7 اول: پرسش

 روابط در ـ واقعیت9 دارد؟ وجود واقعیت توحیدی روابط ـ در۲ دارد؟
  است؟ کردنی کسب الهی ـ اراده۴ است؟ حقیقت عین توحیدی

 نتیجه سالم نوزادِ شده، متولد نوزاد مصداق در حقیقت دوم: پرسش
 نوزاد در اما است واقعیت عین حقیقت اینجا در که است توحیدی روابط
 متضاد واقعیت و حقیقت و است واقعیت سوای چیزی حقیقت دار سندرم

 که است چگونه باشد یکسان پدیده دو این عمر وقتی حال. باشند می هم
 نشده ثنویت دچار که ای پدیده با عمرش ثنویت رابطه دچار پدیده یک

  باشد؟ یکسان
 توحیدی رابطه پذیر فعل با که است فعال این ـ7 اول: پرسش پاسخ

. کند می گیاهان خوردن به میل هرگاه انسان مانند. قوا یا کند می برقرار
 ـ9 حقیقت جنس از «نسبت» و است واقعیت جنس از «رابطه» اساساً ـ۲

 «حقیقی واقعیت» یابد وقوع توحیدی روابط اساس بر هرگاه واقعیت
 وقوعی یعنی حقیقی واقعیت. «مجازی واقعیت» آن غیر در و است

 ـ۴. باشد خواهد می خدای که گونه آن وقوع یعنی الهی، اسماء بر منطبق
. است الهی گویی شود راستا هم الهی اراده با هرگاه انسانی اراده

 . است جستنی انطباق الهی اراده بنابراین
 روابط از مراتبی از مصداقی نوزاد تولد دوم: پرسش پاسخ
 در تولد اگر بنابراین. است شده ای پدیده خلق سبب که است توحیدی

 عین واقعیت آن در و است داده رخ حقیقی واقعیت باشد کمال نهایت

. حقیقت با دار زاویه است واقعیتی دار سندرم نوزاد اما. است حقیقت
 عامل که چرا نیست یکسان روی هیچ به پدیده دو این طبیعی عمر

 در آنکه حال و است بوده ارادی یا بیرونی عامل حتماً اولی در مرگ
 نیست کمّی فقط عمر مضافاً. باشد درونی مرگ عامل تواند می دومی
 با تضاد در تواند می واقعیت. شود گرفته نظر در باید هم آن کیفیت بلکه

 اینکه. است میراتر تضاد شدت میزان به صورت این در که باشد حقیقت
 بردن بکار حاصل ؛«باشد یکسان پدیده دو این عمر وقتی»بگوییم 

 دیگر پدیده با ظاهر در که پدیده یک حکم یعنی است صوری منطق
 یکدیگر به آنها محتواهای گرفتن نظر در بدون را است همسان یا مشابه
 عمر یکی باشند همسان لحاظ هر از پدیده دو نیست ممکن. دهیم تعمیم

 و کیفی و کمی منظر از پدیده دو یا کمتر دیگری و باشد داشته بیشتری
 ولی باشند داشته یکسان عمر ارادی یا بیرونی عوامل مداخله بدون

 (7991ـ تیر  79)آیاتی از قرآن . باشد متفاوت آنها ماهیت
 

 تقابل واقع بینی با حقگرایی
است که  نیبود و مراد ا نیواقع ب دیکه با میشنو یم اریامروزه بس

معضالت  یساخته اند به دنبال راهکارها تهایکه واقع یدر چارچوب دیبا
شده به جهت  جادیا یهایتوجه کرد که نابسامان دیاما با م،یرو باش شیپ

 ینیو عدم جهان ب یجهان هست قتیاز حق تینقصانها در فهم بشر
که خود دامن  ییتهایمتناظر با واقع یاست و با سطح دانش یدیتوح

بهبود آنها  یبرا توان یبوده است نم هایگستر معضالت و نابسامان
و آنها را  دیرا د تهایواقع قتیبا چشم حق دیراهکار ارائه داد، بلکه با

دهد  یارائه م ماریب تیواقعکه  یی! با راهکارهایبسامان کرد. آر
 یینایفقط در سطح خود ب تیچون واقع دیسالمت رس قتیبه حق شودینم

 ینیواقع ب نیبنابراکه او را برساخته است وقوف ندارد.  یدارد و به علل
 (7991ـ بهار  5)آیاتی از قرآن راهگشاست.  قتیبا چشم حق

 

 حق، عدالت، آزادی و استقالل
صدر این تعریف از عدالت  بنی آقای نظربه نظر شما طبق پرسش: 

نیم اتو ن میآست که ما بوسیله اعدالت محک و میزانی  است؛ درست
بر زور یا حق و  اها ر سخن و اندیشه و رابطه و مبتنی بودن باور
های حق  در واقع عدالت با خاصه ؟مشخص کنیم ان راهمینطور مقدارش

 د؟ کن به ما در تشخیص و تمیز زور از حق کمک می
با سالم و محک و میزان راستکرداری ویژگیهای حق است پاسخ: 

و عدالت ماحصل احقاق حقوق. بنابراین حق الزمه عدل است و بالعکس 
آن منطقاً روا نیست چرا که اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم ناگزیر 
به ویژگیهای حق هستیم. آنچه ما را در تشخیص و تمیز حق از ناحق راه 

شود  د همان ویژگیهای حق است وگرنه عدالت امری مبهم مینمای می
اگر ما حق را بویژگیهایش نشناسیم و در این صورت معیار و محک و 

 . میزانی نخواهیم داشت
ن آزادی منفی ان وجه سلبی آزادی یا هماآیا استقالل همپرسش: 
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ن ااستقالل هم آیا از دید آیزا برلین نیست؟ در واقع به زبان ساده
 ست؟ااستقالل از قدرت و روابط مبتنی بر قدرت با اتکا به خدا 

گیری موضوعیت دارد و  از نظر من؛ استقالل؛ در تصمیمپاسخ: 
استقالل؛ در حقیقت آزادی و رهایی آدمی  ،آزادی در عمل به تصمیم

گیری مانند تعصبات  است از ذی نفوذهای غیرحقیقی در امر تصمیم
قومی، خرافات، فشارهای احساسی و امثالهم و دیگر اشکال روابط قوا 

نافی توحید است  «استقالل در عمل»که ارباب قدرت اعمال می کنند. 
ها با اتکاء متقابل و تعامل به واقعیت  چرا که در عالم واقع پدیده

خود. پس استقالل پیوندند و نه منتزع از سایرین و صرفاً با اتکاء به  می
و آزادیِ  «آزادگی»است یا  «آزادی از»امری درونی است یعنی 

با این اوصاف جنس استقالل؛ آزادی است.  .است «آزادی در»مصطلح 
تواند  در تکمیل این توضیحات می «آزادی و نسبت آن با تعقل»)مقاله 

 ( 7991ـ زمستان  71)آیاتی از قرآن .( مفید باشد
های ذی  استقالل و آزادی ویژگی پدیده: در پاسخ به پرسشی

ای ذی اراده نباشد، قاعدتاً استقالل و آزادی برای  اراده است. اگر پدیده
گیری و آزادی در تحقق  شود، زیرا استقالل در تصمیم آن تعریف نمی
های  دهد. اما اگر بخواهیم این معنا را تعمیم دهیم به پدیده تصمیم معنا می

می توانیم اینطور بیان کنیم که مثالً یک تکه سنگ دیگر، مانند سنگ، 
مستقل است به این معنا که وجودش و بقاءش نسبتاً مستقل است از 
سایر پدیده ها اگر زور به میان نیاورند، و همچنین آزاد است که بقاء 
یابد. البته این تعمیم چندان درست نیست و بیشتر بازی با الفاظ است. به 

های ذی اراده بکار  و آزادی را باید در رابطه با پدیده نظر بنده، استقالل
برد و الغیر. در ضمن استقالل و آزادی آدمی هیچگاه مطلق نخواهد بود، 
و همواره نسبی است. فرشتگان که نیروها و استعدادهای جاری در نظام 

تواند  های ذی اراده نیستند، و از این رو آدمی می هستی هستند، پدیده
تسخیر خود درآورد و این معنای سجده فرشتگان به آدمی  آنها را به

کنم که فرشتگان یا از جنس استعدادند یا از  است. توضیحاً عرض می
جنس نیرو، اگر استعداد باشند از صفات ذات آدمی هستند و اگر نیرو 
باشند، محصول روابطند که اگر حاصل رابطه قوا باشند، ابلیس نام 

یطان. ابلیس؛ آتش قدرت طلبی است که بر گیرند و مصادیق آن ش می
شود و ذاتی او نیست، و شیطان مصادیقی است که  انسان عارض می

ماحصل عدم کنترل این آتش قدرت طلبی است. اینها را گفتم که بگویم 
گوید،  وقتی قرآن داستان آفرینش آدمی و سجده نکردن ابلیس را می

ن نه فرشتگان و نه ابلیس زبانش زبان حال است و زبان تکوین. بنابرای
ذی اراده نیستند که آزادی و استقالل برای آنها قائل باشیم... اما در 

کنند؛ باید  وارد می ن و اسالمآایراداتی که به جنبه تاریخی قرمورد 
های ایمانی است، یعنی ابتدا باید  بگویم که از نظر من قرآن از مقوله

، سپس سعی در فهم آن صحت آن را با توجه به قرائن صدق پذیرفت
نمود، آن هم با تجربه کردن تا به شهود، حقیقت آن را دریافت... تفاوت 
قرآن با سایر کتب این است که از جانب اهلل است و کالم الهی است و 
از علم و توانایی مطلق الهی ناشی شده، بنابراین منزه است از هر گونه 

 است و ...نقصانی و حق است پس همه مکانی و همه زمانی 
 

 و ضرورت یآزاد کیالکتید
جهان  یارهایو ضرورت را با مع یآزاد کیالکتید گاهیجاپرسش: 

  د؟یکن یم یابیچگونه ارز یدیتوح ینیب
را شاهد  یا دهیپد چیه یعنیاست  یانتزاع ینقطه صفر امرپاسخ: 

 یبرا امطلق ر یکه از نقطه صفر محض آغاز شود که بتوان آزاد میستین
 یمواجه م ییروست که بعضا با ضرورتها نیآن متصور بود و از هم

 دهیپد یاست که حقوق ذات نیا یایگو یآمدن هر ضرورت شی. پمیشو
شده  یمتناظر آن محقق نشده است که بقاء در گرو عمل به ضرورت

 یو معلول یبا ضرورت نسبت عل ینسبت عدم آزاد نیاست. بنابرا
 را.  یآزاد یدارد و آزاد یا در پر یزادعدم آ یاست. عدم آزاد

 تیبا اولو ک،یمتدولوژ یبحران ها نیحال در چن: پرسش کننده
شود؟ سنجه  ینم یدادن به ضرورت، در واقع ضرورت، بن بستِ آزاد

 شود؟ یاز کجا آغاز م یبحران شناخت نیدر چن یو محک آدام
و  تاس امتیتوجه کرد که بروز ضرورت از جنس ق دیبا پاسخ:

روش  گریشود د یقائم م یکه ضرورت یوقت یعنیروش است.  یآزاد
داد  یبه آن ضرورت پاسخ مقتض دیندارد بلکه با یچندان تیموضوع

 نیبه مرگ، اما نکته مهم ا یمنته یگرسنگ یدر هنگام تیمانند اکل م
)آیاتی . دیرا برگز یروش آزاد ندهیآ یبرا دیاست که از همان لحظه با

 (7991ـ تیر  6از قرآن 
 

 عدالت و نافرمانی مدنی
در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم رعایت مقررات در واکنش 

عدالتی متضمن پایمال کردن حق و حقوق  بی: های اجتماعی به ناعدالتی
شوند؛ حقوق ذاتی و حقوق موضوعه.  است. حقوق به دو دسته تقسیم می

و رشد حقوق ذاتی برآمده از ماهیت هر پدیده و در راستای دوام حیات 
آن است و حقوق موضوعه برآمده از قراردادهای اجتماعی که در واقع 

شود و خط  عهود هستند. عدالت در اصل در مورد حقوق ذاتی مطرح می
تمایز بین حق و ناحق است، یعنی عدالت این است که حقوق ذاتی هر 

حال هر قدر حقوق موضوعه با حقوق ذاتی تناسب  .پدیده محقق شود
یعنی برآمده و هم سنخ آنها باشند، عدالت در مورد آنها نیز  داشته باشند
یابد اما از آنجایی که حقوق موضوعه در اصل معاهدات  مصداق می

اجتماعی است بنایراین اگر یک طرف به تعهدات خود عمل نکند چون 
در واقع نقض عهد کرده، اینجا دیگر پیمانی وجود ندارد که طرف دوم 

بماند، مگر آنکه عدم پایبندی او حقوق ذاتی ملزم باشد پایبند آن 
دیگری را ضایع کند که در این صورت خالف عدالت است. شایسته آن 
است که در معاهدات اجتماعی مشخص شود که اگر یکی از طرفین 

)آیاتی از . یابد تا ابهامی نماند نقض عهد کرد طرف دیگر چه جوازی می
 (7991 ـ فروردین ۴قرآن 

 

 ؟!است یحق بشر کیفاسد شدن هم آیا 
از دوستان بنده با  یکیحق پور،  یسالم جناب آقاپرسش: 

 یحق بشر کیهم  «فاسد شدن»گفت:  یم یبردار کیالکتید شاتیگرا
به جز در فرهنگ  ،یقانون و فرهنگ حقوق چیفساد در ه یاست. برا

 شترینشده است. در جامعه هر چه اتهام به فساد ب ررمق یمجازات ،یمذهب
سلطه  یحقوق بر فرهنگ اجتماع یمعناست که مذهب بجا نیباشد به ا
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چرا که تنها  ستیفساد قابل مجازات ن ،یراند. از نقطه نظر حقوق یم
است که  یجرم است که قابل مجازات است و جرم هم عبارت از عمل

 یشده باشد. پاسخ جنابعال نییتع یآن مجازات یبه موجب قانون برا
 ست؟یته چگف نینسبت به ا

تنها در قبال جرم الزم  یسالم. درست است که مجازات مدنپاسخ : 
نباشد  یدچار فساد یاز فساد است تا آدم یناش یشود اما هر جرم یم

از  یفاسد شدن هم حق مییبگو نکهیشود. ا ینم یعامدانه مرتکب جرم
چرا که حقوق در تعارض و تزاحم و  استحقوق بشر است مغلطه 

 مالیپا یعنیحال آنکه فساد  رندیگ یقرار نم گریکدیتناقض و تضاد با 
باشند.  یآن م یو همراستا ایو رشد که همه حقوق گو اتیکردن حق ح

و  اریاز حقوق باشد. اخت یتواند خود حق یحقوق و نم یتباه یعنیفساد 
ممکن است فساد را انتخاب  هلبتحق اوست که ا یو استقالل آدم یآزاد

آن شامل حال انتخاب کننده آن  ینیکند اما از لحظه انتخاب عواقب تکو
شود چه در جامعه ظهور کند و مصداق جرم شود و مشمول  یم

 بانیحتما گر یگریمجازات شود چه در اجتماع ظاهر نشود که به نحو د
 (7991ـ تیر  6)آیاتی از قرآن . ردیگ یاو را م

 

 صدر یبن شهیقدرت در اند یجاظلم به 
صفت قادر در مورد خدا هم استفاده شده  نکهی: با توجه به اپرسش

از کلمه ظلم  صدر یبن یقدرت در دستگاه فکر یبه جا ستیبهتر ن
 .رساند یم یمفهوم را به درست نیاستفاده شود؟ به نظر من ظلم کامالً ا

است و خدا « اندازه گذاردن» یدر قرآن به معنا« قدر»: ماده پاسخ
است.  «ریقد ءیکل ش یعل»مقرر کرده  یا را به اندازه یزیچون هر چ

هم به « قادر»است،  «ییتوانا»مالزم  یزیچون اندازه گذاردن بر هر چ
اما بنا  کند، یمعنا را در اصل افاده م نیهم هم« قدرت»تواناست.  یمعنا
 ای یمنف ییباشد، قدرت بار معنا یچه کس ییتوانا رندهینکه بکارگیبه ا

او مالزم احقاق حقوق  یی. اگر خدا فاعل باشد چون تواناردیگ یمثبت م
کودک  نیاگر والد ایمثبت دارد،  ییاست قدرت او بار معنا یا دهیهر پد

بالغ بر  انیآدم یاست، اما وقت نیاو را به زور از خطر باز دارند باز چن
 فیتکل نییاست و نه مطلق، تع یدو نسببالغ که صفات هر  انیآدم گرید
 یقدرت منف نجایا ند،ینما یرا وادار به انجام م شانیو به زور ا کنند یم

 یمعنا شتریاست ب رتریگ یجا یحالت در اذهان بشر نیاست و چون ا
 صدر، یاستاد بن ی. در منظومه فکرشود یآن به ذهن متبادر م یمنف
 یمنف یدر رابطه انفراد« زور» رود، یمثبت بکار م «روین» ای «ییاتوان»

واژه  ییبار معنا یاست. اما بد یمنف یدر روابط جمع« قدرت»است و 
 نیاز ا ست،یظلم خوب و روا ن یحالت چیدر ه یعنیمطلق است « ظلم»

است اما چون ظلم، ستم  یمعادل درست یقدرت منف یمنظر واژه ظلم برا
 زیاز جانب خود را ن شیکردن حق خو مالیو پا دفرد در حق خو

 دیجهت نبا نیاز ا ست،یحالت در قدرت مصطلح ن نیو ا ردیگ یدربرم
 دیتر است. با آن عام ییقدرت بکار برد چون بار معنا یظلم را به جا

است و در بطن  ینیاو تکو تیمانند جبار یتوجه کرد که قدرت اله
قوق است و ضامن احقاق ح یسارو  یجار ها دهیو ذات پد ینظام هست

تابع  یانسان تیجبار ای یقدرت انسان یول باشد یم ها دهیپد یذات
 یاوست و مخرب و مانع تحقق حقوق ذات ینیو خودبرترب یخودخواه

 یانسانها مذموم است در حال یبرا تی. پس همانطور که جبارباشد یم
 وانسانها که صفات  یخداست، قدرت هم برا ییکه مالزم خدا

واجد صفات  یخدا یاست و حال آنکه برا یاست، منف یاسماءشان نسب
 صفات ذات اوست. گرید نیو اسماء مطلق ع

 

  مسلماناندیشمندان  یسه نحله فکر
هستند که خود را  یروشنفکران مسلمان افراد نیدر ب: پرسش

 شیها دکتر سروش که از گفته یمثل جناب آقا دانند یم ینید شانینواند
نشد و  دهیدر قرآن د دیاز مسائل عصر جد یکه بعض دیآ یچنان بر م

 نکهیا ایپرداخته باشد و  زیکه قرآن به همه چ  میتوقع داشته باش دینبا
قرآن را  یچون نهضت آزاد گریاست و گروه د امبریپ یاهایقرآن رؤ

که از  صدر یبن یو آقا کند یم ریقدرت تفس دیاز د یول یهرچند علم
صول راهنما مطرح کرد و با نوشتن قرآن را بعنوان ا فاتشیتأل نیاول

دارد  دهیو عق د،یو بعد کتاب تضاد و توح دیتوح هیروش شناخت بر پا
قدرت بر اساس حق  یرا بجا ها دهیپد بطقدرت است و روا یقرآن ناف

 چیامر توجه کنند ه نیموضوع که اگر محققان به ا نیو با ا کند یم نییتب
پدرم که استاد دانشگاه حقوق بود و  شود، ینم افتیدر قرآن  یتناقض

اول انقالب  انیزود خودش را بازنشسته کرد و از جوانان و دانشجو
و اصول راهنما ارائه شده  صدر یبن یآقا شهیاند دیفرما یبودند، م
 دارد یجهان را وا م یقرن کنون شمندانیاست که اند یراه شانیتوسط ا

تقاضا  یو آن را به جهان ارائه دهند، از جناب عال شندیندیکه بدان ب
روشنفکران مسلمان، نظر  یسه نحله فکر نیدارد ضمن روشن کردن ا

 . دییمان انیب صدر یبن یخود را راجع به تفکرات آقا

در نسبت »در مقاله  ینید یشیو نواند یدرباره روشنفکر: پاسخ
 دییفرما یم نکهیام. اما ا سخن گفته «ینید یشیبا نواند یروشنفکر

 دیاز د یول یقرآن را هرچند علم یچون نهضت آزاد گریگروه د»
چرا که اوالً تشتت آراء در  ستین ییبجا یداور «کند یم ریقدرت تفس

 یاز حقمدار یقیتلف اًیاست، ثان ادیز شانیا نظرانو صاحب شمندانیاند نیب
است و تفاوت در شدت و  یفکر یها امر واقع اکثر نحله یو قدرتمدار

است تا  یاسیس یتهایفعال شتریب ینهضت آزاد تیضعف است. ثالثاً ماه
 زین ینید شهیاند شانیگامان ا شیپ انیهرچند که در م ،ینید شهیاند

 یفلسف یمنظومه فکر نکهیدر ا صدر، یبن تادپررنگ بوده است. و اما اس
چند  یکه در مقاالت ستین یدیراهگشاست از نظر بنده ترد اریبس شانیا

متأثر از  اریبنده بس ینیو جهان ب یفلسف هیام و اساساً بن ما بدان پرداخته
 شانیا شهیاست، اما در خصوص نظر بنده درباره اند شانیا یفکر فلسف

و عدم جواز  صدر یبن»به مقاله  دهم یم ارجاعدر خصوص قرآن شما را 
 یبحث آزاد درباره معنا» زیو ن« قرآن یگذار از ثبوت احکام اجتماع

 ام. داشته شانیکه با ا« در قرآن نیمیملک 
 

 شود یفهم در خأل محقق نم
فرمود:  یچپ مدرن م شیاز دوستان بنده با گرا یکیپرسش: 

 تیمن اهم ریبه ضم یعنیکانت از فاعل شناسا، در فلسفه، حرکت کرد. »
گفت، اصل، فهم است نه فاعل فهم. فهم بعنوان  دگریفراوان داد. ها

اش و  یخیتار تیفهم، با مشروط نکهیا یموضوع شناخت! چرا؟ برا
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آن دارند، فاعل شناسا  تیدر هدا گریگذشته، و دهها عامل د که ینقش
در فلسفه  یچرخش اساس نیدوست معتقد بود ا نیا «کند. یرا محدود م

 ،یتیوضع نی. در چنکیبر هرمنوت یدرآمد شیپ نیمدرن است و همچن
و  ستیفاعل همه کاره ن ایشود؟ آ یتفاهم چگونه م شهیارتباط فهم با ر

 رد؟ندا یقدرت آنچنان
و عالوه  ستین یانتزاع یشود و امر یفهم در خأل محقق نمپاسخ: 

 زیآن ن یواقع یو ما به ازاءها قیمصاد نیبر مفهوم، فهمنده و همچن
است اما  تیالیاوصاف هرچند فهم دچار س نیدارند. با ا تیموضوع

قابل تفاهم است،  یرو هر فهم نیدارد. از ا تیو هو استیآن پا تیالیس
 دهیکه پد یزانیسو؛ به م کیباشد. حال از  یتفاهم نسب نیهر چند ا

و تفاهم بر سر  میتر باشد، امکان تفه خالص ت،یمورد فهم از منظر حقان
و  میهرچه فهمنده آن و طرف تفه گر؛ید یاست، و از سو شتریآن ب

 دیآ یمبدست  یتفاهم او از منظر تعقل، حقمدارتر باشند، ابتدا فهم بهتر
در نسبت فهم و تفاهم؛  نی. بنابرایشتریو تفاهم بهتر و ب میو سپس تفه

دارد، دوم؛ نحوه تعقل فهمنده  تیمورد فهم اولو دهیپد تیحقان زانیاول م
و تفاهم که نحوه تعقل او  میحقمدار باشد، سوم؛ طرف تفه زانیکه چه م

آن با  بتو نس یآزاد»حقمدار باشد. )رجوع به مقاالت  زانیچه م زین
نکته  نیباشد.( ا دیتواند مف یم «تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»و  «تعقل

 شتریعبور کند و ب یا دهیاز مفهوم پد یا را هم اضافه کنم که اگر فهمنده
بفهمد، در واقع دچار توهم است و نه فهم بهتر، چرا که فهم به از آن 

مورد فهم  دهیپد قتیخود اصالت ندارد بلکه انطباق مفهوم با حق یخود
 (7991ـ پاییز  9)آیاتی از قرآن  دهد. یاست که به فهم اصالت م

 

 تولید فکر در استبداد
 نیاز متفکر یکی شیپ یپرسش: سالم جناب حق پور. چند

 نیچن« جمع»در مورد پروسه فکر و ارتباط آن با  رو انهیم ستیالیسوس
در جامعه  ای یجماعت در مناسبات استبداد ایجمع »نوشته بودند: 

و  یکیزیمتاف لیپتانس کی ،یانرژ دیآپارات تول کی ،یاستبداد
که فرد خودش را به آن  ییاست. جا رفک دیاز تول زیگر یبرا یپناهگاه

. کند یکه فرد در آن از خودش فرار م یی . جاشود یو راحت م سپارد یم
شود و  یاز آن خال ییکه فرد از جمع پُر شود تا در تنها نستیراه حل ا

فکر. همواره در جمع بودن و به آن وابسته بودن مانع  دیتول یعنی نیا
حضور در جمع  آمد ی، پ«جمع» یسپروسه است. نقد و برر نیانجام ا

: فکر کردن مییبهتر بگو ای ست،یفکر در جمع ممکن ن دیاست. چون تول
و در جمع بودن در  ییتفرد و تنها نِیب دی. فرد باستین یکنش جمع کی

 بایروند تقر کی یا تهیروند در جامعه مدرن نیباشد. ا یرفت و آمد دائم
مختل است.  یاستبداد جامعهپروسه به طور معمول در  نیاست. ا یعاد
 اینقد  ایآ« است. یو ناقض خود مختار یوابستگ نهیسبب و زم ن،یو ا
با  یقطع بسط ایگفته باال بسط  نیا ایآ د؟یگفته دار نیبر ا ینظر
 داشته باشند؟  توانند یم« امت واحد»همچون  ییها یتئور

هم راستا  یجمعها کوشد ی: با سالم و درود. استبداد همواره مپاسخ
 د،یهم راستا ممانعت نما ریغ یبا اهداف خود را گسترده کند و از جمعها

حضور در جمع  نکهیرا مطمح نظر داشت. اما ا کیتفک نیا دیبا نیبنابرا
دارد که آن جمع بر اساس  نیبه ا یبستگ شود، یفکر م دیمانع تول

از انحاء روابط  یبر اساس نحو ایگردد  لیتشک یو حقمدار آزادروابط 
 ایاز تفکر  یدور یپناه برد برا یبه جمع ی. اگر آدمیقوا و قدرتمدار

در آن جمع وجه غالب باشد،  یفرار از خود، اگر روابط آزاد و حقمدار
و  یفهم شتنیخو جهیآن فرد را به تفکر و تعقل حقمدار و در نت

و اگر  گرداند یتر و آزادتر م و او را مستقل زاندیانگ یبرم یختگیخودانگ
چون خأل را همواره زور پر غالب باشد،  یوجه روابط قوا و قدرتمدار

از تفکر و فرار از خود  یرا به دور یکه و ییکمبودها کند، یم
 بخشد ینم ییکه دچار آنهاست رها ییفراخوانده، او را نه تنها از ناحقها

در تفرد هم  نهای. مضاف بر اکند یافزون م ایکرده  وسعآنها را م ایبلکه 
و اصال آنچه مهم است سمت و  ردیپذ یفکر صورت نم دیلزوماً تول

قدرتمدار. در خصوص امت واحد  ایتفکر است که حقمدار باشد  یسو
نظرم را خواهم گفت، فقط  یان شاء اهلل پس از پژوهش و تأمل کاف زین

 یشیاند کسانیبه  یواحد در قرآن ربط امتکه  میاجماالً بگو نجایدر ا
 و وحدت نظر ندارد. یقگیو هم سل

حال اگر رژیمی با  :دامه پرسش و پاسخ پیشیندر اپرسشی دگر 
گسست و فراموشی هستی و « جمع»نوعی سیاست اقتدارگرایانه در 

تاریخی ایجاد کند چطور فرد برای استقالل در پروسه فکر از این بحران 
مفهومی رهایی یابد. اگر حق تنها باشد چه؟ یا بدلیل فقدان تجربه 

فکر بسر ببرند که برای بدست  ای در این دموکراسیک در کشورها عده
آوردن سازماندهی، باید جزئی از اپوزیسون درونی شوند و با چاپلوسی 
به ساختار نقش خود را بازی کنند که این هم نوعی رخنه پراگماتیسم 

شود در این شرایط نقش تفرد و پروسه فکر با  بی اخالق قلمداد می
باشد و  چیست؟ اگر جامعه نوعی ورطه تک ساحت شده« جمع»

بسیاری از تشکیالتها حرکت عمودی را در پیش گرفته باشند، در این 
 چیست؟« جمع»حال نقش تفرد در ارتباط با 

شود و روحیه استبداد  در جوامعی که استبداد نهاینه می پاسخ:
گردد یا حداکثر مصلحت اندیشانه در  پذیری حتی تبدیل به ارزش می

ایی که خودانگیختگی خود را بیابند شود، اندکند آنه برابر آن سکوت می
و کوشش نمایند استقالل و آزادی خود را بکار گیرند و بیش از آنچه 

تأثیر بپذیرند بر آحاد افراد آن تأثیر بگذارند و برآیند تغییر را « جمع»از 
در جهت نفی استبداد بگردانند. در این میان آنچه راهگشا است آگاهی 

انگیزاند  تحقق آنها است که آدمیان را برمییافتن به حقوق ذاتی و نحوه 
به حقمداری و پرهیز از قدرتمداری، که در سری مقاالت برداشتی آزاد 

ام. آدمی باید  صدر بدان پرداخته از منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی
بداند که حتی اگر یک نفر باشد در میان جهانیان، این استعداد توانایی 

ند بینش و منش و روش جهانیان را تحت تأثیر یافتن را دارد که بتوا
حقمداری خود قرار دهد و این از سنن الهی است که در این راه از 
حمایت الهی برخوردار شود چرا که در واقع اوست که به نیروی الیزال 

رساند که بازتاب این یاری،  هدایت الهی پیوسته و خدا را یاری می
یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَا أَ: »نصرت الهی است به سوی او

 (7996ـ مهر  ۲)آیاتی از قرآن ( 1محمد « )یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِِّتْ أَقْدَامَکُمْ
 

 حرامزادگی ایدئولوژی
 «ها آمیزش افق» دکتر داریوش شایگان در کتابپرسش: 
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کید أنامد و ت ایدئولوژی را نوعی فرزند حرام زاده دوران روشنگری می
توان از منظر  دارد ایدئولوژی نه علم است نه فلسفه و نه دین. آیا می

 سلبی به تفکیک ایدئولوژی از علم و فلسفه و دین پرداخت؟
آری ایدئولوژی نه علم است نه فلسفه و نه دین اما برآمده پاسخ: 

از هر سه هست. فرزند حرامزاده هم، هم مادر دارد و هم پدر و فلسفه و 
بعالوه مقتضیات عصری و فرهنگی و معاشی و... همه پدر و  علم و دین

مادر آنند. حال اینکه این پدر و مادر چگونه فرزندآوری کنند محل 
بحث است. خداناباوران هم ایدئولوژی دارند علم گرایان و اهل فلسفه 

 «رفتاری ـ نظام ارزشی»هم ایدئولوژی دارند چرا که هر گروهی که 
لوژی دارند چرا که بر اساس یک نوع جهان بینی دارند در واقع ایدئو

ماحصل پایبندی  .کنند هم روشهای خود را هم اهداف خود را تعیین می
ـ تابستان  1)آیاتی از قرآن  به این روشها یک نوع ایدئولوژی خواهد بود.

7991) 
 

 های عرفانی ثنویت در اندیشه
وجودی های عرفانی علی رغم ادعای وحدت  اکثر اندیشه اساساً

بینند. آنها اغلب بین  بودن، هستی را چند پاره و در نتیجه چند خدا می
شهود و تعقل، بین تقدیر و تدبیر، بین اراده الهی و اراده انسانی و 

شوند؛ ثنویت میان روح  یابند و دچار ثنویت می امثالهم توحید را در نمی
که مدعی هستند و جسم، میان ماده و معنا، میان دنیا و آخرت و... با این

ای ندارند اما غافلند که هیچ بشری بدون جهان بینی  که با فلسفه میانه
زید. نسبت بسیاری از باصطالح  که ذاتا چارچوب فلسفی است نمی

عرفا با پیامبران نسبت بدفهمی است، بدفهمی در توحید، آنکه نتواند 
توهمش  توحید میان تعقل و شهود را دریابد آنچه را نیز که شاهد است

است، آنکه کارکرد دل را از کارکرد خرد بیگانه ببیند جهان بینی 
توحیدی ندارد، عرفان؛ شناخت است و شناخت حاصل نیاید مگر به 

و جهان  ،تفکر و تعلم و تعقل و تجربه در چارچوب جهان بینی توحیدی
بینی توحیدی حاصل نیاید مگر با نگرش دقیق فلسفی به هستی آفاقی و 

 (7996ـ زمستان  9آیاتی از قرآن )انفسی. 
 

 مند دهیعاطفه عق
با  ده،یچیپ یدر جهان: »فرمود یاز دوستان بنده م یکیپرسش: 
 ردیگ یقرار م یعاطف جیرا یجذبه فضا ایفشار  ریکه ز یا برخورد ساده

 یستیداشت. برخورد هومان هیو چند سو دهیسنج یبرخورد توان ینم
است که برخورد آدم را  یگیچند سو نیاست. و هم هیالزاماً چند سو

 یرا مصروفِ سوئ اش یعاطف یکه همه انرژ ی. کسکند یمتعادل م
که متناسب با  یا دهیچیفکر پ تواند یاست، نم دهیکه به آن غلت کند یم

گفته  نیکه از ا یحال سؤال« امروز است داشته باشد. دهیچیجهان پ
به  نیبخاطر تمک تواند یاست که انسان تا کجا م نیا شود یاستنتاج م

 بپردازد؟  یانسان نهیهز مندش دهیعق ی عاطفه
تالزم عاطفه و احساس با  دیتوح یبا سالم و درود. مقتضا: پاسخ

عاطفه و احساس مقدم  ای شتریاست، و ب ابیتفکر و تعقل است که کم
حقمدارانه  ستیبه جهت عدم خلوص در ز نیتفکر و تعقل، و ا ایبوده 

است. هرگاه  یآدم یآن عدم توازن در رشد استعدادها امدیاست که پ
خود غافل نباشد؛ تالزم  یفطر یو استعدادها اراز تعقل حقمد یآدم

و هرگاه تعقل قدرتمدار  شود، یعاطفه و احساس با تفکر و تعقل محقق م
عاطفه  انیم یتک محور تیغافل باشد، ثنو یاز تعقل بکل یآدم ایباشد 

عاطفه » حات؛یتوض نی. با اشود یل برقرار مو احساس با تفکر و تعق
باشد که در تالزم با تعقل حقمدار  یا اطفهع یاگر به معنا «مند دهیعق

 تشیانسان یبلکه بر رو دهد، ینم یانسان نهیاست، انسان به خاطر آن هز
 شدیندیب دیدر هر آن، با یآدم ؛یمعاد شهی. در اندکند یم یگزار هیسرما

 «ومیق یّح»و او را به  شود یم دارتریپا ستیبه ز یکه کدام راه منته
 (7991ـ پاییز  9آیاتی از قرآن ). گرداند یمقرب م

 

 نسبت عاطفه و تعقل
 یبُتها هیدر نظر کنیب سیحق پور، فرنس یسالم جناب آقاپرسش: 

کند که  یاشاره م ،یدهد به مضمون یم حیرا توض لهیخود، آنجا که بت قب
خودش را  دهیعق یآدم وقت دیگو یشود. او م یمعاطفه چگونه بُت واره 

بت  یعنیشود.  یاش بت واره م اش با عاطفه دوست دارد، رابطه یلیخ
 دایاش تحقق پ شدنِ اعتقاد از راهِ بت واره شدن رابطه آدم باعاطفه

کامل عاطفه خود قرار  تیآدم اعتقادش را در پرتو حما یکند. وقت یم
کند که بت واره است. رابطه  یبرقرار ماش  با عاطفه یا دهد رابطه یم
  د؟یپندار یعاطفه با کارکرد درست فهم را چگونه م کیالکتید

با سالم و درود. صحت فهم در گرو نحوه تعقل است و هر پاسخ: 
 یکند و از حقمدار یخال یو تجرب یاز پشتوانه علم اکه تعقل ر یزیچ

 یحقمدار ینخواهد داشت. اما اگر آدم یجز بدفهم یخارج، قطعاً ماحصل
 لیتعط نکهیشود، نه ا یحقمدار م زیاو ن یورز عشق ایکند عاطفه  شهیپ

استمداد  یعنیگردند. تعقل محض،  یتر م تر و ناب شوند، بلکه خالص
و اتخاذ راه و  یریگ میدر جهت تصم یآدم یادهاتمام و کمال از استعد

گرداند البته  یتر م یو احساس تر فیاو را لط هیروح کرد،یروش و رو
شرط  تیتر باشد چرا که خلوص ن نسبت به هر آنچه که با او همسنخ

خلوص  نیواجد ا یرو چیفوران عشق و عاطفه است و قدرتمداران به ه
ـ پاییز  1آیاتی از قرآن ) بلکه پر از اغراض متعارض و متناقضند. ستندین

7991) 
 

 گرایی؟ دین یا گرایی عقل
 از یکی با مفصلی بحث گرایی عقل و گرایی دین دربارهپرسش: 

 به هرگز بشری جامعه که آنجایی از است معتقد ایشان. داشتم دوستان
 ممکن راه بهترین دهد نمی تن آن به یا رسد نمی اصیل و حقیقی دین
 قبول با ایشان. است گرایی عقل اخالقی و انسانی زیست یک برای

 آن مزایای که است معتقد همچنان عقل معایب و ها کاستی و ضعفها
 به توجه بدون باید ما که است باور این بر لذا. است گرایی دین از بیشتر
 با اصیل غیر دین اصالح ایشان ببریم، گرایی عقل به را جامعه مدار دین

 چنین حتی گوید می و داند می مفید غیر نیز را اصیل دین از استفاده
 باز خرافه و شرک به مردم باز و نیست راهگشا نهایت در نیز اصالحی

 در و سامری گوساله و موسی داستان مدعا این برای و گردند می
 آنان دستاوردهای رغم علی که زند می مثال را پیامبران تالش مجموع

 را عوام برای عقلی های گزاره پذیرش ایشان. برگشت عقب به بشر باز
 است معتقد جد به و دینی های گزاره تا داند می تر درک قبل و تر آسان

 را گرایی عقل و رشد را عقل توان نمی نگذاریم کنار را دین کلیت تا
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 مخالفان و موافقان آنچه تمام و سخنان این به توجه با. داد رواج
 توضیح کنم می خواهش کنند می عنوان گرایی عقل و گرایی دین

 برای دارند؟ هم با نسبتی چه چیست؟ عقل و دین تعریف: بفرمایید
 یا رفت گرایی عقل سمت به باید اخالقی و انسانی جامعه یک داشتن

 چه پیامبران کار است؟ بیشتر یک کدام معایب هر دو؟ یا گرایی؟ دین
 دو این از یکی باشیم مجبور اگر گرایی؟ عقل یا گرایی دین ترویج بود؟

  گرایی؟ دین یا گرایی عقل کنیم؟ انتخاب باید را یک کدام برگزینیم را
 مجال و محل حاضر دنیای اینکه؛ اول توضیح. درود و سالم پاسخ: با

 انفرادی هم آنها حشر و تعالی و رشد به است آدمیان آحاد صیرورت
 دستاورد گرو در و پرورانند می را خود نفس یک هر یعنی است،

 که است شایسته آنجا تا دنیوی رفاه و آبادانی میان؛ این در. خویشند
 آن از بیش و باشد آن الزمه و دهد یاری صیرورت این در را آدمیان

 ؛«گرایی عقل» اما. رساند نمی مقصدی به که است کردن گردشگاه را راه
 آدمی فکری دستگاه و اندیشه پایه بر تعقل! است مبهم اصطالح یک
 «گرایی عقل» گوییم می وقتی پس گیرد، می جهت آن از و کند می عمل
 مقاالت در فکری؟ دستگاه و اندیشه کدام پایه بر کنیم مشخص باید

 عقل به« حقمدار تعقل قدرتمدار، تعقل» و «تعقل با آن نسبت و آزادی»
 اساساً «دین». آنها به دهم می ارجاع را شما اینجا در و ام پرداخته تعقل و

 چقدر اینکه به بسته و است آن بر مبتنی زیست روش و بینی جهان
 که است الهی دینی. است تر الهی باشد آن نظامات و هستی با مطابق

 و باشد هستی و خدا با او نسبت و آدمی حقیقی سرشت و فطرت بیان
 توضیحات؛ این با. باشد می «حقمدار تعقل» خام ماده و مایه بن بیان؛ این

 «الهی دین احکام» و است بینش با تصمیم نسبت دین؛ و تعقل نسبت
 عنوان به که توحیدی بینی جهان اصول مبنای بر است تعقلی حاصل
. شود می توصیه خدا جانب از آدمیان به اجتماعی و فردی زندگی سبک

 مرتبط توضیحاتی نیز «قرآن در متشابه و محکم پیرامون» مقاله در
 پیش مصادیق یعنی کند «تعقل» باید می همواره آدمی. است شده ارائه

 اتخاذ آنها قبال در و بسنجد دیگران و خود زیستی تجارب به را رویش
 و بشر نوع زیستی تجارب بیان «الهی دین» میان؛ این در. کند تصمیم
 بدون تعقل چون بنابراین. اوست عرضی و فطری احواالت و حاالت
 چون و ندارد، موضوعیت زیستی تجارب به تمسک بدون و بینی جهان
 در و باشد نمی زیستش روش و او بینی جهان جز چیزی هرکس دین
 البته و اوست دین از متأثر آدمی تعقل ندارد، وجود دین بی آدم واقع
 و نیستند تفکیک قابل و متعاملند دو این و تعقلش از متأثر هم او دین
 کار رو این از. وانهاد را دیگری و برگزید را یکی تنها توان نمی

 تا است بوده الهی دین مبنای بر گیری تصمیم و تعقل به توصیه پیامبران
 بهتری عاقبت و شود تر منطبق الهی دین با بیشتر هرچه مخاطبانشان دین

 (7991ـ تیر  79)آیاتی از قرآن  .بزنند رقم را
 

 سیاست با نسبتی فرهنگ 
شما چه نسبتی بین فرهنگ مردمان و سیاست حکام برقرار  :پرسش

 به معطوف ی اراده ای آن، کنید؟ اگر مراد از فرهنگ به تعبیر نیچه می
گفت که همواره این سیاست، اقتصاد، جامعه  توان نمی آیا باشد، حقیقت

کنند... اگر گفته  شناسی، حکومت داری ووو از فرهنگ جامعه تغذیه می

تواند سبب  شود این سیاست حکام یا نوع مدیریت حاکمان هست که می
حکومت؟ رشد فرهنگ شود، باز سؤال این هست کدام سیاست، کدام 

ی میزان غنای فرهنگی مردمان  هر سیاست و حکومتی خود نشان دهنده
مردم ایران  51یک کشور هست... اجازه دهید مثالی عینی بزنم... سال 

انقالب کردند، اما چرا حکومتی مستبدتر را جایگزین حکومت قبلی 
توان گفت آنها به حکومتی تمکین کردند که در حد  کردند؟ آیا می

ای  توان فی مابین سیاست و فرهنگ رابطه نگیشان بود؟ میقامت فره
دیالکتیک متصور شد اما در نهایت این سیاست هست که از فرهنگ 

توان گفت یک سیاست خوب، فرهنگی خوب را  کند... آیا می تغذیه می
آورد؟ یا یک فرهنگ خوب، سیاستی خوب  برای مردمان به ارمغان می

آورد؟ اگر حکومت با  به ارمغان می یا حکومتی خوب را در دراز مدت
اعمال راهکارهای سیاسی خوب، موجبات ارتقاء فرهنگ مردمان را 

توان گفت که این راهکارهای خوب، ابتدا به ساکن،  فراهم کند آیا نمی
اند...؟ لذا بنده نظرم این هست که  خود از فرهنگ خوب جامعه اخذ شده

کنند... نسبتی مستقیم  ه میاقتصاد، سیاست، ووو از فرهنگ جامعه تغذی
فی مابین فرهنگ جامعه با سیاست و اقتصاد وجود دارد... در غرب 
آنگاه که سیاستی خوب و حکومتی خوب و نتیجتاً تمدن مدرن ظهور 

ریزی تمدن مدرن را  کرد، مگر از ابتدا حکومتی خوب بود تا با برنامه
تمدن را رقم زد... خلق کند؟ خیر... بلکه این فرهنگ مردمان بود که این 

 ...در دراز مدت
قطعاً بین سیاست و فرهنگ مردمان نسبت مستقیمی وجود پاسخ: 

افتد که با  دارد، بدین معنا که سیاستی در مدیریت مردمان کارگر می
در این میان دو حالت ممکن است:  .فرهنگ آنها تناسب داشته باشد

برسازد و اعمال یکی اینکه فرهنگ جاری در میان مردمان سیاستی را 
کند، یعنی سیاستمداران تربیت شده همان فرهنگ باشند که در این 

شوند. و  های فرهنگی آن جامعه دمادم بازتولید می صورت مشخصه
حالت دوم اینکه؛ سیاستمداران تربیت شده فرهنگ جاری نباشند، اما 
ویژگیهای آن فرهنگ را بشناسند و متناسب آن برای تحول فرهنگ آن 

ریزی کنند. در این صورت این  ه از وضعی به وضع دگر برنامهجامع
بنابراین نباید پنداشت که  .شود سیاست است که بر فرهنگ مؤثر می

همواره این فرهنگ است که چارچوب سیاست ورزی را مشخص 
های  توانند مشخصه کند، بلکه در مواقعی سیاستمداران آگاهانه می می

ول نمایند. به عبارت دیگر؛ سیاست فرهنگی یک جامعه را دستخوش تح
و فرهنگ همواره کنش و برهم کنش دارند و یکدیگر را بر خود منطبق 

گردانند. در این میان، چون هدف اکثر سیاستمداران کسب قدرت و  می
های منفی فرهنگ رایج تمرکز  جاه و مال بوده است، آنها بر مشخصه

ب منافع خویش بدست اند تا بتوانند عنان جامعه را در کس کرده می
شود که همواره این فرهنگ است که  بگیرند، از این رو گمان می

ناگفته نماند که فرهنگ یک جامعه عالوه بر  .سازد سیاست را می
اثرپذیری از جغرافیای سیاسی، از جغرافیای اقتصادی، جغرافیای 

المللی و حتی جغرافیای طبیعی محیط زیست  تاریخی، جغرافیای بین
پذیرد. مثالً فرهنگ مردمان مناطق کویری با مناطق  ز تأثیر میخود نی

بندری یا مناطق خوش آب و هوا، یا فرهنگ مردمان مناطق گرمسیری 
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ای در  شود. اینکه مردمان جامعه با مناطق سردسیری طبیعتاً متفاوت می
چه جایی از کره زمین سکنی گزیده باشد، همسایگانشان چگونه باشند، 

ای برخوردار باشند، نیز در فرهنگ آن جامعه مؤثر  طبیعیاز چه منابع 
تواند موجب رشد و ارتقاء فرهنگ  اما اینکه چه سیاستی می .است

مردمان شود، باید گفت سیاستی که حقوق مردمان را اصل االساس قرار 
دهد، و از آنجا که حقوق نه دادنی است و نه ستاندنی، بلکه یادگرفتنی 

ای تعمیق شود آن  چه دموکراسی در جامعهو عمل کردنی است، هر
با  .جامعه از لحاظ فرهنگی امکان رشد و ارتقاء بیشتری خواهد داشت

هر سیاست و حکومتی خود »فرمایید  این توضیحات در مورد اینکه می
، باید «ی میزان غنای فرهنگی مردمان یک کشور هست نشان دهنده

مطلق نیست، بلکه نسبی است بگویم نه الزاماً اینگونه نیست، یا حداقل 
اید  و باید در مصادیق آن بررسی و بحث کرد. به دو مورد اشاره کرده

پردازم. در مورد غرب، باید  که بنده نیز مختصراً به آن دو مورد می
گفت به هیچ روی جایگاه فعلی آنها به جهت تعالی فرهنگی آنها نبوده 

ن توانستند بر است، بلکه دول قدرتمند غربی در قرون پیش، چو
مستعمراتی استیالء یابند و منابع آنها را غارت نمایند، بیشتر صالح را 

گری بر مردمان خود، و از تزاحم منافع با  در آن دانستند که از سلطه
همسایگان خود بپرهیزند. شاهد این مدعا این است که وقتی عصر 

و بعد به استعمار افول کرد، جنگهای جهانی بین همان دول شکل گرفت. 
دلیل توسعه و تسری فرهنگ کاپیتالیستی و اقتصاد بازار آزاد، نظم 
امروزی بر غرب بتدریج شکل گرفت که مضار و منافع متناسب خود را 
داشته است. )برای توضیحات بیشتر در این خصوص شما را ارجاع 

 (دهم به مباحث جناب دکتر روزبه توسرکانی با موضوع کاپیتالیسم می
ورد ایران بعد از انقالب، باید توجه کرد که عوامل متعددی بر ا در مام

آن مؤثر بوده است از جمله پیشینه تاریخی و تحوالت اقتصادی، رواج 
مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و به طور کلی چپ گرایی، و 
دخالت جنبشهای مسلحانه در پیروزی انقالب، و صد البته عهدشکنی 

تفاده اطرافیان وی، که این موارد با آغاز و رهبری انقالب و سوء اس
ادامه جنگ هشت ساله، فضای افراط و تفریط را در فرهنگ مذهبی 
رایج، بنام دین، نهادینه کرد و بعد جریان اصالح طلبی فرصت تخریب و 
سوء استفاده را خواسته و ناخواسته تطویل کرد تا رسیدیم به اینجا که 

هم فرهنگمان و هم اقتصادمان. با این  هم طبیعتمان بیابان شده است و
توضیحات از نظر بنده نقش سیاستمداران در ویرانی ایران امروز، اگر از 

و در پایان این  .های فرهنگی بیشتر نبوده باشد، کمتر نیست نقش مؤلفه
را نیز بگویم که تنها راهکار برون رفت از بحران و افتادن در راست راه 

ای و هرجا، تنها  زمان و اینجا و چه در هر دوره رشد و تعالی، چه در این
برداشت آزاد از منظومه »و تنها حقمداری است که در سری مقاالت 

ـ  1)آیاتی از قرآن  ام. بدان پرداخته« صدر فکری فلسفی ابوالحسن بنی
 (7991تابستان 

 

 و حکومت نینسبت د
و حکومت  نیدر باب نسبت د دیدان یهمان طور که مپرسش: 

 ست؟یباره چ نیشما در ا لیخواستم بدانم تحل یهست. م یاریمناقشه بس
دو وجود  نیا انیم یتالزم ایو حکومت دو مقوله جدا هستند  نید ایآ

 کردیاند؟ اساسا رو شتهدر حکومت کردن دا یرسالت امبرانیپ ایدارد؟ آ
 چه بوده است؟ و یحکمران وهینسبت به مقوله حکومت و ش امبرانیپ

خداوند  اینسبت به حکومت دارد؟ و آ یخداوند چه نظر نکهیتر ا مهم
حکومت  شهیر ایکرده است؟ آ نییحکومت کردن تع یبرا یخاص وهیش
د باشد؟ یحکومت چه با کیدر  یگذار منبع قانون ؟یانسان ایاست  یاله
از شما  تیباشند؟ در نها یگذار توانند منبع قانون یمتون مقدس م ایآ

توان مطرح کرد و بنده  یباب م نیکه در ا یکنم تمام موارد یخواهش م
 .دییفرما حیو توض دیمطرح کن ستمیبه آن آگاه ن
وجود ندارد که کامالً از هم جدا  یدر هست یا دو مقوله چیهپاسخ: 

وجود دارد و  دیاز توح یحتماً و الزاماً مراتب یباشند چرا که در هست
باشد  یشد. اما آنچه مهم م یم یستیو ن افتی یزوال م یگرنه هست

است که  یو راه و روش ینیجهان ب ن؛یها به هم است. د نسبت مقوله
دهند و حکومت  یقرار م ستشانیسرلوحه ز یگروه ای یانفراد انیآدم

اجتماع خود  تیریاداره و مد یبرا یستیاست که هر گروه همز یتضرور
باشد و  انیآدم یحقوق ذات انیکه ب ینید نیدارد. حال ب ازیبدان ن
 یتعارض و تزاحم چیآگاه باشد ه یِکه برآمده از اراده جمع یحکومت

که  یزانیبرقرار است. و به م یگانگی یبنحو یو حت دیبلکه توح ستین
دو  نیتعارض و تزاحم ا ک،یردموکراتیحقمدار نباشد و حکومت غ نید

 در حکومت قدرتمدار از خود نیشود و د یم شتریمقوله روزافزون ب
قدرتمدار  ینهایامر مستمر واقع است که د نیشود و ا یتر م گانهیب

افزون زوررا  نهایقدرتمدار شده و آن حکومتها آن د یموجب حکومتها
شوند تا  یمضمحل م روزافزونکه هر دو  یقدرتمدارتر کرده بنحو

 چیه خینکته توجه کرد که در طول تار نیبه ا دیرسد. با انیعمرشان بپا
در دوران  یاز مرام بوده باشد حت یوجود نداشته که خال یحکومت

دارند و از  یپشتوانه مرام زین برالیل ایسکوالر  یحکومتها زین تهیمدرن
در  یتفاوت ماهو ینیباصطالح د یآنها با حکومتها نیجهت ب نیا

و مرام با حکومت وجود ندارد بلکه آنها چون مرامشان  نینسبت د
و  لیبودن ندارد با تجربه و علم روبه رشدشان امکان تعد یبرچسب اله

ه به مرام خود ندارند. نابمتعص کردیاند چون رو افتهی یشتریب حیتصح
 نشیتا ب فتهشکل گر شانیبه اقتضاء ساختار اقتصاد شتریالبته مرام آنها ب

نداشته است، بلکه بعضاً به  یرسالت حکمران یامبریپ چی. اما هشانیفلسف
هم  یبه حکمران شانیا یاز سو شانیبال مردمان به دعوت الهجهت اق

 امبریپ یامبریدر قرآن پ یا هیآ چیاسالم. ه امبریاند مانند پ شده دهیبرگز
 غیدر تبل دودندانسته است بلکه رسالت او را مح یرا مالزم حکمران

مؤمنان دانسته  یو انذار و عدم تسلط بر مردم و حت ریو تبش یاله نید
که  یاله تیو اطاعت از هدا تیمؤمنان را تبع مانیاست. البته الزمه ا

 کی گر؛یداشته است. به عبارت د انیشده ب یرسولش ابالغ م لهیبوس
 ادهاست که از جانب خدا توسط فرست یاله تیدعوت و هدا هیقض یسو

اجابت مردم است که در  گر؛ید یشود، و سو یم یاو به سمت مردم جار
شخص  کیندارد، بلکه اجماع بر انتخاب  تیموضوع یامبریسو پ نیا

انجامد که  یم یبه حکمران یزمان یامبریپ نیبعنوان حکمران است. بنابرا
 یاجتماع نی. در مورد نسبت متون مقدس با قوانریمردم بخواهند و الغ

 ییتوانند راهنما یلکه مب ستندین یاجرائ نیقوان تاًیگفت که آنها ماه دیبا
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توانند آنها را  ینحو که مؤمنان م نیبد ،یگزار قانون یقلمداد شوند برا
دهند و در اجماع بر سر قانون شدن آنها بکوشند، نه  شنهادیبه جامعه پ

تمام و  تشیو هدا یاله ینیاجبار و الزام کنند. چرا که هر چند د نکهیا
و نقصان.  یاست و دچار بدفهم یکمال باشد، اما فهم و عمل به آن بشر

 وهیتنها ش ان،یاراده بودن آحاد آدم یذ یبه مقتضا نکهیا یانینکته پا
 یاست چرا که در آن تمام یمناسب بر آنها دموکراس یحکمران

الزمه  یاراد ستیامکان مشارکت دارند و انسانها که ز یبشر یها اراده
)آیاتی از  شوند. ینم خود ساقط تیباشد از انسان یم تشانیانسان یذاتو 

 (7991ـ زمستان  77قرآن 
 

 آیا توحید با پادشاهی قابل جمع است؟
توحید با  «آیا توحید با پادشاهی قابل جمع است؟»اند  پرسیده

پادشاهی قابل جمع نیست چون پادشاهی یعنی حاکمیت یک شخص یا 
یک خاندان بر یک جامعه انسانی و حال آنکه ماهیت انسانی انسانها 
مالزم خود خویشتن رهبری کردن است و گرنه بشریت از مقام انسانیت 

شود چرا که استقالل و آزادی یعنی خودانگیختگی ندارد. )در  ساقط می
ام.( انسانهای  توضیح داده« تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»مقاله 

توانند با خود، با یکدیگر و با طبیعت توحید بجویند و  خودانگیخته می
اند، دچار ثنویت هستند.  وند، اما آنهایی که مقلدند یا زیرسلطهالهی بش

قرآن در «( ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه»)رجوع کنید به مقاله 
و این « انی جاعلٌ فی االرض خلیفه»فرماید:  مورد آفرینش آدمیان می

داللت دارد بر تفویض اختیار به آدمیان در دخل و تصرف در روی 
و هر آدمی اگر از این تفویض اختیار غفلت کند و آن را بکار زمین، 

نگیرد، در حقیقت خود را از مقام آدمیت ساقط کرده است. بنابراین آنچه 
است چرا که تنها در « دموکراسی»با توحید سنخیت دارد، تنها و تنها 

توانند استقالل و آزادی خود را بکار  دموکراسی است که آدمیان می
ـ  1)آیاتی از قرآن  دانگیخته شوند و در مقام انسانیت بزیند.بندند و خو

 (7991تابستان 
 

 جنگ نیابتی
 یبا سالم و عرض ادب و احترام. خواستم بگم اگه مطالبپرسش: 

تو کانال  دیلطف کن دیقرآن دار دگاهیدر د دیشه ایدر مورد شهادت و 
از سمت  یمغز یکه االن حاکم هستش و شستشو یطیشرا نیبا ا دیبذار

و اونها رو نفله کردن و  هیکردن جوانان به سمت سور یقدرت و جار
به  یروهایروشنفکران محافظه کار و ن مرگباربدتر از اون سکوت 

بدرد  یلیکردن، فکر کنم خ هیاصطالح اصالح طلب که قدرت رو رو
 .دتونیبخور باشه. با تشکر از شما بخاطر مطالب مف

دارد، فقط به آن  یکاف ییایمطلب گو نیبه نظرم هم: پاسخ
است که  یکاف میرا بسنج یدعوت تیحقان میکه هر گاه بخواه میافزا یم

چرا که عالوه  میقرار ده یرا مورد بررس ییروش و هدف ادعا تیسنخ
 یکه بکار برده م یکند، هر روش ینم هیرا توج لهیهدف وس نکهیبر ا

. دینما یم ییادعا یهدف ذهن نیگزیجا اشود هدف متناسب خود ر
به هدف استقرار  یگرید نیباشد در سرزم یابتیروش؛ جنگ ن یوقت
است که از جان و مال و  نیاوال نشانگر ا ،یخود نیدر سرزم تیامن

هدف  نیمنافع خود سوء استفاده شده و بنابرا یبرا یگرید نیسرزم

 یابتیروش جنگ ن نیکه ا میاگر فرض کن ایکرده، ثان هیرا توج لهیوس
نخواهد بود، بلکه در  یداخل تیاستقرار امن جه؛یدهد، قطعا آن نت جهینت

 تیمذموم است. امن یخواهد بود، که امر یحالت سلطه بر خارج نیبهتر
ابر قدرتها را هم  یدارد که اگر ارضا نشود، حت یداخل یمولفه ها یداخل

از تهاجم  تیصونم لهیوس یابتیجنگ ن ندیپاشاند. اگر بگو یفرو م
پر  اریبس یت، باز هم برخطا رفته اند چرا که اوال روشاس یخارج

گردد باعث  یم نیتام یآن چون از منابع داخل نهیهز ایمخاطره است، ثان
 نیدهد، ثالثا ا یرا تحت الشعاع قرار م یداخل تیداخل شده امن یینارضا
هم  یابتیآورد که جنگ ن یدوام م یاگر هم برقرار شود مادام تیمصون
از جنس علت موجده آن  یا دهیهر پد هیعلت مبق»چرا که  ابد،یادامه 
شده  هیاهلل و مقاتله در مقام دفاع توص لیسب یدر قرآن به جهاد ف«. است

و  حیکه توض دینما یبلکه رد م کند ینم دییرا تا یابتیکه نه تنها جنگ ن
 (7996ـ تابستان  7از قرآن  یاتی)آطلبد.  یرا م یاثبات آن مجال موسع

 

 !میخود را بدار یمرزها دیباما  
یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وال یَجْرِمَنَّکُمْ »

 کاینه آمر. (1)مائده  «هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَى شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألَّا تَعْدِلوا اعْدِلوا
در  یابتیمنطقه! جنگ ن یدارد و نه ما در کشورها انهیدر خاورم یحق

کردن! هدف  عییحقوق ساکنان آنها را تض یعنی هیهمسا ینهایسرزم
که باشد و هر که را  لیکند! ترور هر جا و به هر دل ینم هیرا توج لهیوس

! دهیناحق است و نکوه یهدف قرار دهد و هر که عامل آن باشد، امر
 دیچرا که با میخود را بدار یمرزها دی! ما بامیترور خوب و بد ندار

 یمتعد میاگر باش میندار ی! و هر جا که حقمیباش شیعامل به حقوق خو
َّ  ْ و ال تَعْتَدوا إن َ یُقاتِلونَکُم ِ الَّذین ِ اهلل سَبیل یو قاتِلوا ف»! میو متجاوز هست

که  یدر راه خدا با کسان دی( و نبرد کن791 ره)بق« َ ُّ الْمُعْتَدین َ ال یُحِب اهلل
که خدا دوست ندارد از حد  دیکنند و از حد نگذر ینبرد م با شما

 (7991دی ـ  9)نقد قانون  )پس از ترور قاسم سلیمانی( گذرندگان را.
 

 مردمان جامع اضداد
کنند و موج  یموج ساز نهمهیتوانند در جامعه ما ا یحاکمان م

جامع اضداد! نه تنها از خصائص  میهست یچون ما مردم ،یسوار
 یبه طور فرد زیآحاد جامعه ما ن تیاست بلکه اکثر نگونهیما ا یاجتماع

! به مراسمات میندازیبه خودمان ب یاند! نگاه یتیهم مملو از تضاد شخص
! به تقابل و تعارض ادعاها و میخود دقت کن یو رسم و رسومها
حاکمان و نحوه عملکردشان  یاستهایاز س نهمهی! امیعملکردهامان بنگر

 ،حاکم یاسیس یاز برجستگان مش یکی عییبعد در تش م،یا دهینال یم
دگر باز از عملکرد همان سلک و  یو روز میکن ینفر شرکت م ونهایلیم

دهند که  یبه خود اجازه م حاکمان! اگر میآشوب یمرام خشمگنانه برم
جواز را چند روز قبل ما  نیکنند، ا یآتش باز یبا سرنوشت ملت نیچن

نفر را در  ونهایلیکه توان جذب مشارکت م یحکومت! میا ملت بدانها داده
و ادامه جنگها در منطقه بوده چرا  جادیدارد که از عوامل ا یمراسم کس

 یرأ یروز برا کیکند؟!  یبازتواند آتش  یبر خود غره نشود که م
نشود بعد در  هیسور رانیکه ا میخوان یدادن، همگان را بدان فرا م یسلب
منطقه آن چنان  یدر کشورها یگ افروزاز شرکاء جن یکی عییتش

شوند که آخر حرف حساب  یسردرگم م انیکه جهان میشو یسوگوار م
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که  میا دهیشنآن؟! ما کم دروغ از حاکمان  ای مینیما کدام است! ما ا
! میآشوب یبرم نیچن)در رابطه با ساقط کردن هواپیمای مسافربری(  نباریا

نگفت که ما به  شیغاتیتبل لمیجمهور منتخب در ف سیرئ یآقا نیمگر هم
بعد کار  میکن یرا متوقف م یا هسته تیفالن فعال میگفت یم هایخارج

 نیانتخابش کمپ یو برا میدیشن یرا م نهای! ما امیکرد یخودمان را م
ترسم باز هم رهبر اصالحات مواضع خود را  ی! ممیداد یم لیتشک

 هیانیبه ب ستیپر شود! روا ن مانیالیخوش خ یکند و صندوقها «تکرار»
که  مییدرباره صداقت حاکمان ناسزا بگو «تکرار»مجلس حاصل از آن 

هم خود  یوقت میراست بشنو میخواه یاز ماست که بر ماست! چگونه م
! میده یم حیرجت یگریبر د یکیرا  انیو هم دروغگو مییگو یدروغ م

بود که تاکنون شنونده  یدروغ نیو حساستر نیدروغ؛ بزرگتر نیا ایآ
را ما خود بزرگ  انی! دروغگوم؟یآشوب یبرم نیکه چن میآن بود

راستشان  نیاز کجا معلوم که هم ی! حاصل خودمانند! راستمیا کرده
)پس از ترور قاسم سلیمانی و ساقط کردن دگر نباشد؟!  یدروغ

 (7991ـ دی  9)نقد قانون  هواپیمای اکراینی(
 

 ستیخون گر دیبا
که آوار شده و  یهمه تباه نهایبر ا ستیخون گر دیبا در دل

به آرزوهامان و به خود  میبر سرمان و ما همچنان دلخوش شود یم
همه تار و پودمان  یِنه، در بطنِ آغوشِ تباه راههیکه در ب مییآ ینم

جز  ینباشد حاصل شیکه اگر نما میهست یو آن نیا یگر طناب کش نظاره
 یباز استیدر قمارِ س یگریحرص د یرگو پا یکی بیج ینیسنگ

 (7991ـ بهار  5)آیاتی از قرآن  ندارد.
 

 دوشیدن شیره یکدیگر
در آستانه فروپاشی اقتصادی، ایرانیان در حال دوشیدن هرچه 

دوشند! مگر آنهایی  تمامتر شیره یکدیگرند! غافل از اینکه کیان خود می
دخمه پول دوشند که بروند! زود است روزی که دشنه و  که می

معامالت شود! وای از آن روز! و این عاقبت مردمانی است که هرآنچه 
ـ  1)آیاتی از قرآن پسندند برای دیگران نپسندند...  را برای خود می

 (7991تابستانی 
 

 اصالح طلبان دو بار توبه کنند!
اصالح طلبان امروز، خشونتگران دیروز، باید دو بار توبه کنند! 

ویرانی در اوایل دوران پس از انقالب، و دوم برای یکی برای آن همه 
های اخیر که عامل اصلی تباهی  مشی غیر اصولی اصالح طلبی در دهه

ای جز مجال تباهی  روزافزون ایران بوده است، چرا که مشی آنها نتیجه
بیشتر دادن به تبهکاران نداشته است! اصالح طلبی وقتی مطلوب است 

ان باشد و فقط به اصالحات روبنایی که یک سیستم از اساس بسام
کند! و  محتاج باشد وگرنه اصالح هر سیستمی فقط آن را پایدارتر می

اگر آن سیستم حقمدار نباشد روزافزون در تباهی شتاب بیشتری 
ـ تابستان  1)آیاتی از قرآن گیرد. اصالح طلبان دو بار توبه کنند!  می

7991) 
 

 شاه و آقای خمینیپیرامون سخن دکتر سروش در مقایسه 
خواستم با شما مشورت  یدر مورد آراء دکتر سروش مپرسش: 

نه،  ای دیکرد گوشدکتر سروش را  ریدانم سخنان اخ یکنم، نم
 سهیدکتر سروش در باب مقا یداور  خواستم بدانم نظر شما درباره یم

در مورد باسواد  شانیا راتیفارغ از کارنامه و تعب یحت ینیشاه و خم
 ریو تفس لیو در مجموع تحل د؟یکن یم یابیرا چگونه ارز ینیبودن خم

مسائل  گریو د نیدر باب د شانیا یلهایو تحل اتیخود درباره نظر
در وجود بنده فرو  یزیچ ییگو شانیا لیتحل دنیراستش با شن ست؟یچ
قابل هضم  یرو چیبه ه ینیخم یدر باب آقا شانیا راتیو تعب خت،یر

بنده را دچار  شیاز ب شیب زین شانیا حاتیو توض ستیبنده ن یبرا
ام اما دچار  گرفته ادی اریسروش بس یکرده است. بنده از آقا یسردرگم

را هم الهه  یبودن افراد واقفم، کس یام. بنده به نسب شده یبزرگ دیترد
 یدانم برا یروزها نم نیبا شما درد دل کنم ا دیام اما بگذار نکرده شیخو

 شیپ یدانم چه راه یسو رو کنم. نم نیکسب دانش و معرفت به کدام
  ست؟یشما چ لیخواستم بدانم تحل ی. مرمیبگ

شما را در چند محور و موضوع دسته  یابتدا متن پرسشپاسخ: 
 (۲ی نیخم یدکتر سروش درباره شاه و آقا سهیمقا (7 :مینما یم یبند
 دیو ترد یسردرگم (9 نیدکتر سروش در باب د یلهایو تحل اتینظر

 شانیاز ا اریدکتر سروش که بس ریشما بعد از استماع سخنان اخ
 اما رو کرد؟ دیکسب دانش و معرفت به کدام سو با یبرا (۴. دیا آموخته

جناب دکتر سروش  (7 چهار مورد: نیبنده در خصوص ا حاتیتوض
چند  یمعاصر دارا رانیا خیاز رجال مؤثر در تار گرید یاریمانند بس

 تیو شخص یاسیس تیاند که بنده از دو وجه شخص بوده یتیوجه شخص
را حداقل  شانیا یاسیس تی. شخصمیگو یمرا خود  لیتحل شانیا یمعرفت

 ومکرد؛ اول دوران قبل از انقالب. د میتوان تقس یبه چهار دوران م
سوم دوران  ،یانقالب فرهنگ یدر شورا تیدوران ابتدا انقالب و عضو

تا دهه هفتاد و هشتاد، و  یانقالب فرهنگ ایاز شور یریگ ارهپس از کن
ندارم چون  یدوران چهارم از آن ببعد تا اکنون. با دوران اول کار

با  یحداقل همکار ای ییهم ندارم. اما دوران دوم دوران همسو یاطالع
است. دوران سوم دوران  ینیخم یانحصارطلبانه آقا کردیرو وتفکر 
است و دوران چهارم  ینیخم یتوأم با احترام نسبت به آقا یریگ کناره
 ریباشد که با سخنان اخ یمانیدوران پش دیرس یبود که به نظر م یدوران

همان دوران سوم است. از نظر بنده جناب دکتر سروش در سخنان  ییگو
 ون،یسیسلطنت طلبان و اپوز ینسبت به مخالفتها و مزاحمتها رشیاخ

 شیداور قاًیشته است و سخن بر غضب گفته و عمدا یواکنش یبرخورد
بزرگان جرأت  نیآن نبوده که بر زبان رانده. مشکل آنجاست که ا

 شهیآن قامت گرفتند و ر یها کنند گذشته خود را که بر شانه ینم
 ییبنا نیا ندیکنند و بگو ینقاد ردندشهرت جا باز ک انهیو در م دندیدوان

اش اشتباه بوده و اصالت  ساخته شده شالوده شانیکه در نظر مردمان برا
را قبول ندارد  یامامزاده باز گریکه د یا امامزاده ینداشته، مانند متول

او خواهند شد  یمدع یاریچرا که بس دیبجو یکند که تبر یاما جرأت نم
 تیشخص (۲ !یو عمرمان را تباه کرد یدبر راههیکه چرا ما را به ب

عضو  شانیا یاست، دوران یچند دوراندکتر سروش هم  ینیمعرفت د
 ریکند و در دوران اخ یم یروشنفکر شتریب یاست، دوران هیانجمن حجت

با  یدر نسبت روشنفکر»به مقاله  دی)رجوع کن یشینواند شتریب
تواند وابسته به شخص  ینم یریادگی (9 از نگارنده( «ینید یشینواند
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محقق نشده است چرا که  یریادگیدهنده باشد که اگر باشد در واقع  ادی
خود  نیشیاگر آموزاننده از نظر پ یحقها را آموخته باشد حت یاگر آدم

 ای شهیرا در خود اند شهیکالم و اند تیگردد چون حقان یبرگردد او برنم
است. پس شما اگر مردد  افتهیواقع در مآن در عال یرونیما به ازاء ب

 یهایژگیخود را به محک و یها آموخته تیحقان دیو سردرگم با دیا شده
 «حق یهایژگیقدرت، و یهایژگیو»به مقاله  دی. )رجوع کندیحق بگذار

 دیکسب دانش و معرفت ابتدا با یبرا حاتیتوض نیبا ا (۴ از نگارنده(
 ییها دهیپد تیحقان دیتا بتوان دییو مسلح نما حیروش فهم خود را تصح

را  میصراط مستق دیتا بتوان دیکن یابیرا ارز دیشو یکه با آن مواجه م
صراط  ینگارنده در خصوص معنا حاتیبه توض دی. )رجوع کندیابیب

ـ بهار  7۲)آیاتی از قرآن راهگشا باشد.  حاتیتوض نیکه ا دیام(. میمستق
7991) 

 

 امیرانتظام
را در  یکه عمر رانتظامیچون جناب ام یدر سوگ بزرگمردان

که  ختیاشک شوق ر دیرساندند با انیبپا کخوتریو ن ستندیز ییکخوین
 ادگاریبه  دهبس ارزن ییاداء کردند و الگو یکیرا به ن تیحق انسان
 (7991ـ تیر  6)آیاتی از قرآن  گزاردند.

 

 «سکوت ملی، امید ملی»نقد 
سکوت ملی، »جناب رنانی اخیراً مطلبی منتشر فرمودند با عنوان 

 انیم ینسبت چیگفت ه دیو همفکرانشان با شانیخطاب به ا ؛«امید ملی
است؛ الزمه  یمل دیبلکه اگر هدف ام ست،ین یمل دیو ام یسکوت مل

است و کوشش در  تفاهم بر  یالزامات وفاق مل میآن برشمردن و تفه
سپردن  شانیداندعمل را به ب دانیسر آنها، نه زمان را از دست دادن و م

 یکه حت نیت ااس یا راههیکنند! چه بد ب رتریرا جبران ناپذ یتا تباه
ـ  9)آیاتی از قرآن است!  دیکننده ام لیعنوان کردنش خالف عنوانش زا

 (7991پاییز 
 

 قربانی کردن سرمایه اجتماعی جنبش سبز
تناقض و  یب یکه خواستها لیاص یچند جنبش سبز را جنبش هر

 یمردم گاهیپا یام، اما آن جنبش دارا دانسته یتعارض داشته باشد نم
بزرگ اصالح طلبان مردم مدار )و نه  اریبود و اشتباه بس یخوب اریبس

 نیرا وانهادند و با ا یآن جنبش مردم هیبود که سرما نیقدرتمدار( ا
 یشیمصلحت اند یرا قربان انیرانیو کرامت ا یطلبحق  تیموضع؛ هو

شده مردم کم ارزش  ختهیر یقدرتمداران کردند. آنجا بود که خونها
رفت. قبل از آن  انیبه حقوق ملت از م یو تجاوز علن یشد و قبح تعد

بود چون  هیمردم قابل توج یو تجاوز شده بود اما برا یتعد اریهم بس
 دیشد نشا انیع یبودند. اما وقت دهیند ندانرا چ انیبا چشمانشان ظلم عر

بد و بدتر فرا  نیرا به سازش با ظلم و انتخاب ب شانیا دیو نبا
خوب برشمردند تا  نهیا را فراتر نهاده آن بد را گزپ یخواندند و حت یم

هنوز  نکهیفزوده شدند. و بدتر ا یها تصاعد یو تباه دیکش نجایکار به ا
به اشتباه فاحش خود اعتراف کنند بلکه  ستندیحاضر ن شانیاز ا یبرخ

باز هم مردم را به مشارکت در انتخابات  یبرآمده و حت هیدرصدد توج
 (7991ـ بهمن  ۴)نقد قانون خوانند.  یفرا م یشیفرما

 

 یخواه یآزاد یصولا یمشپیوستن به 
که در   ییتهایها و شخص احزاب، گروه ؛یخیبرهه تار نیا در

با وجود  یاصالح طلب یاصول ریغ یمردم را به مش ن،یشیپ یانتخاباتها
قابل اصالح فراخواندند، اگر به اشتباه بودن  ریغ یاسیس یرساختهایز

خود که اکنون ماحصل آن اظهر من الشمس است  یهایریموضع گ
 رییتغ قیاز طر یخواه یآزاد یصولا یو به مش دیاذعان ننما

 یجز بدنام یگاهیجا رانیا ندهیدر آ وندند،ینپ زیست یآزاد یرساختهایز
اثربخش  انیرانیا ستیتوانند در بهبود ز ینم جهینخواهند داشت و در نت

 (7991ـ بهمن  ۴)نقد قانون بوده باشند.  رخواهیخ تیباشند هرچند که به ن
 

 در ترجیح اصالح یا انقالب
که انقالب بد است چون  افتیاستدالل رواج  نیبا ا یاصالح طلب
 یختگیاست و متضمن از هم گس کالیو راد یآن راتییخواستگاهش تغ

 راتییجز با تغ یشود و سازندگ یآن م یجار یجامعه و ساختارها
اصالح بود و نه انقالب. اما  یدر پ دیپس با ست،ین ریپذ امکان یجیتدر

 کالیو راد یآن راتییانقالب الزاماً مالزم تغ هتوجه داشت که ن دیبا
است، بلکه انقالب در  یجیتدر یاست و نه اصالحات همواره روند

 دیبا یاست که در موارد ییربنایز راتییتغ ای نیادیاصالحات بن قتیحق
و گام به گام. و اصالحات؛  یجیتدر یباشد و در موارد کالیو راد یآن
 کالیو راد یآن دیموارد با یدر برخ ماست که آن ه ییروبنا راتییتغ

 . یجیموارد هم تدر یباشد و در برخ

با  ردیخود سبقت بگ ییجلو لیخواهد از اتومب یکه م یا راننده مثالً
مثال  نیا . درردیگ یجوانب آن سبقت م تیکردن سرعت و رعا ادیز
شود. اما  یدرست است و با اصالح روند حرکت خواسته محقق م ربنایز

رود منطقاً  یشود دارد در خالف جهت مقصد م یکه متوجه م یا راننده
اشتباه است و راننده  ربنایحالت ز نیو دور بزند، در ا دتوقف کن دیبا
در جهت اشتباه براند از مقصد دورتر  شتریدور بزند و هرچه ب دیبا
به خالف جهت  دیبا یفرصت و امکان مقتض نیدر اول نیشود، بنابرا یم

 ادیمانند کم و ز ییروبنا راتییتغ ریبدهد. در مثال اخ ریمس رییتغ یقبل
و خاموش کردن چراغها و امثالهم به مقصد  شنکردن سرعت، رو

داد و  نیشیپ ریآنهم به خالف مس ریمس رییتغ دیرساند بلکه حتماً با ینم
 دنی. حال اگر راننده با کشیجیبلکه تدر یانقالب آن هم نه آن یعنی نیا

ببار آورد،  یرانیو جهیبدهد و در نت یجهت آن رییبخواهد تغ یترمز دست
انقالب نوشته شود و گفت انقالب ذاتاً  یبه پا دیااو ب یخطا نیا ایآ
در آستانه  لیاتومب دیحال فرض کناست که نه!  یهیاست؟ بد رانگریو

انقالب  یعنی نیبالفاصله ترمز کند و ا دیسقوط در دره است، راننده با
کار  نیا جیتواند به تدر یم ایبرسد، آ یچی. اگر همان راننده به پیآن

 رییشود، پس تغ یوگرنه از جاده خارج م چدیبپ دیاب چیبکند؟ نه! سر پ
مورد  راتییتغ نیآن اصالح است نه انقالب. بنا برا تیاست اما ماه یآن
 یآن ای گریو از وجه د ،یاصالح ایهستند  یانقالب ای یاز وجه ازین

 صورت چهار حالت متصور است: نی. در ایجیتدر ایهستند 

 در لبه پرتگاه لیمانند ترمز کردن اتومب یآن یِانقالب راتییتغ (7

 به خالف جهت لیمانند دور زدن اتومب یجیتدر یِانقالب راتییتغ (۲

 لیمانند سبقت گرفتن اتومب یجیتدر یِاصالح راتییتغ (9

 چهایدر پ لیاتومب دنیچیمانند پ یآن یِاصالح راتییتغ (۴
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که  ستیطلبد و روا ن یروش متناسب خود را م یهر هدف نیبنابرا
است  یجیچون تدر ایاست بد است  یآن رییچون روش مالزم تغ مییبگو

دهند! اصالحات فقط  ینم یجیتدر یخوب است! سرطانها مهلت مداوا
و  رییتغ ازمندیدرست باشند و روبناها ن ادهایرواست که بن یدر موارد

 ییربنایاصالحات اگر معضل؛ ز یریاست. بکارگ بگرنه راهکار انقال
 نیکند چنانچه در ا یم شتریآن را ب زانیو م بیباشد فقط فرصت تخر
 (7991ـ بهمن  ۴)نقد قانون است.  زیهمه چ یایدو دهه کارنامه آن گو

 

 جنبش و سنخیت در روش با هدف
هر جنبشی باید خواستگاهش مشخص باشد، شرکت کنندگان در آن 

کنند بشناسند و بر سر آن  باید حدود و ثغور هویتی را که طلب می
پیروزیشان محل ابهام است، ثانیا  تفاهم نمایند، در غیر این صورت اوالً

های مخرب خواهند شد. از وجه دیگر؛ این  اگر پیروز شوند دچار مناقشه
روش است که هدف را می سازد بنابراین هر روشی که بکار گرفته 

کند بنابراین اگر هدف دموکراسی  شود هدف متناسب خود را محقق می
ات آزاد با نظارت است مطالبه نیز باید رفراندوم از طریق انتخاب

طرفانه باشد و این همان چیزی است که رهبران جنبش سبز از آن  بی
غفلت کردند... در جنبشهایی که با خواستگاه حذف طرف  یا سهواً عمداً

یابد ماحصل نه دموکراسی که  شود و ادامه می یا طرفهای دیگر آغاز می
 (7996مستان ـ ز 9)آیاتی از قرآن  باز هم سلطه یکی بر دیگران است.

 

 کنترل جنبشها از طریق واکنشی کردن مردم
که در سطح  رانیحاکم نه تنها در ا یاستهایس نیاز مهمتر یکی
 یکردن کنترل کنند تا جنبشها یاست که مردم را با واکنش نیا یجهان
  تر است. سهل یبس یواکنش یچرا که کنترل جنبشها ردیشکل نگ یکنش

 

 یکنش یجنبشها یواکنش یجنبشهاجایگزینی 
 یجنبشها» دیاست با «یبحران ساز» ؛یجار استیس یوقت
 یواکنش ینمود. جنبشها نیگزیجا «یکنش یجنبشها»را با  «یواکنش

 یروند، و حال آنکه؛ جنبشها یدگر بر باد م یدوانند و با موج ینم شهیر
کنند و هم شاخ و  یدر خاک محکم م شهیدرخت هم ر کیمانند  یکنش

 یداریهم پا البهایو در برابر س هندد یگسترانند و ثمر م یبرگ م
شود چرا که هم  یمنحرف نم یباشد به راحت یجنبش کنش یکنند. وقت یم
دست کنشگر  شتریب یواکنش یدارد و هم هدف. اما عنان جنبشها شهیر

 راههیبه ب ایشود  یمحل م یجنبش ب ایکنش او؛  رییآن است و با تغ
و  ابندی یم ییراستا همکمتر  یواکنش ینبشهارود. واکنشها در ج یم

باشند و کمتر  یذاتاً هم راستا م یکنش یحال آنکه کنشها در جنبشها
 (7991ـ بهمن  ۴)نقد قانون  شوند. یدچار تفرق م

 

 میخواه یچه م مییدر جنبشها بگو
چرا که  میخواه یچه نم نکهینه ا میخواه یچه م مییدر جنبشها بگو

شود  یهم مشخص م میخواه یآنچه که نم میخواه یچه م مییگو یم یوقت
 نیو ا میخواه یچه م ستیمعلوم ن میخواه یچه نم مییگو یم یاما وقت

 یدر وجه سلب یروزیپ هاستیروزیپس از پ یاز شکستها یاریعلت بس
را  ییزورگو شتریندارد بلکه ب یرا در پ یجابیوجه ا در یروزیالزاماً پ

 (7991ـ بهمن  ۴)نقد قانون  نشاند. یم گرید یزورگو یجا
 

 دار های اولویت خواسته
دار خود را در سطح ملی  خواسته اولویت 71هر یک از ما ایرانیان 

تواند خواستهای ما را برای یکدیگر  و کشوری بگوید این فهرست می
روشن کند و گام مهمی باشد در جایگزینی جنبشهای کنشی بجای 

 کیبه عنوان  منجنبشهای واکنشی و دستیابی به جامعه مطلوب. 
 میگو یم یو کشور یار خود را در سطح ملد تیخواسته اولو 71 یرانیا

 :نمایم دارشان دعوت می خواسته اولویت 71و دیگران را نیز به گفتن 
 یتحقق حقوق ذات یسکوالر بر مبنا یقانون اساس ـ

 از مدارس یا و فرقه ینید میحذف تعال ـ

 در حق طالق یبرابر ـ

 نوع پوشش زنان یآزاد ـ

 ادیاعت وعیمعتادان و مبارزه با ش یدر بازپرور ژهیاهتمام و ـ

 یمل یتهایاولو گریبا د ستیز طیمح یاهتمام در نگهدار یبرابر ـ

و کاهش  یشخص تیاز مالک انتیص یدر راستا نیوضع قوان ـ
  یخصوص تیمالک

آن با  ینیگزیو جا یکاهش نقش بانکها صرفاً در حد تبادالت مال ـ
 یگزار هیدر سرما یسهام یشرکتها

 یو حقوق یقیاشخاص حق یبرا ژهیو ازیلغو هرگونه امت ـ

  کشورها گریکشورم در د یاسیعدم مداخله ساختار س ـ
 (7991ـ بهمن  ۴)نقد قانون 
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