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نوانديشان «بخصوص خیلی طرفدار پیدا کرده است، » خرد«اين روزھا واژهء  
و » خردمداری«و » پذيریخرد«خیلی دوست دارند آن را در شکل ھای مختلف » دينی

ھزار و حداقل  که  دين زدهآن ھم در جامعه ایبصورتی مکرر به کار برند، » خردمندانگی«
يا (» خرد«می کوشد سینه به سینه به فرزندانش ياد دھد که  است  سالچھار صد

 وجود و اسرار توھمی بیش نیست و با آن نمی توان به حقیقت) عربی» عقل«ھمان 
را ـ » دل« و ه و، در اين بن بست، راه چاره آن است که عقل را زايل کرد راه يافتکائنات

مدافعان فکلیِ  ھمه جا از اين روزھا  اما .که سراپردهء عشق است ـ جايگزين آن نمود
 از صالبت و اھمیت عقل  جا ھمهھم سخن »کالم خدا« در اتفاقًا می شنويم کهمذھب 

 . است و تحقیر و تخفیف کسانی که تعقل نمی کنند

 نھفته است که به مدد آن  تاريخیدر اين سخن سفسطه ای بنظر من،
 دوران سکوالريسم و ِ  مفاھیم و واژگانء موفق شده اند ھمهما» نوانديشان دينی«

در «ظرات خود مصادره کنند و از طريق آن به خلق عبارت ھای بنیادًا  به نفع ن راخردگرائی
، ی ھمچون جمھوری اسالمی، دموکراسی اسالمی، حقوق بشر اسالمی» متضادخود 

 . و نظاير آن برسندو روشنفکر دينی

وظیفهء عقل » کالم خدا«در اگر سری به حوزهء دين زده باشید می دانید که  
اند به انسان کمک کند تا به جھان و پديده ھای آن بنگرد و اين قوه می تو. روشن است

. )»يونس« از سورهء 101مثًال، در آيه  ( پی ببرد)»اهللا«يا (خداوند به وجود و قدرت اليزال 
:  آنان را به دو دسته تقسیم می کند،کارکرد اين قوه در نزد مردمانبر حسب نوع  ،قرآن

و مردمی ) »روم« سورهء 24عقلون، مثًال در آيهء قوم ی(مردمی که عقل را بکار می برند 
آنھا که ). »حشر« سوره 14 ءقوم اليعقلون، مثًال در آيه(که عقلشان کار نمی کند 

عقلشان کار می کند، با ديدن پديده ھائی ھمچون رعد و برق و گردش فصول و رفتن و 
 در حلقهءد، و در نتیجه باز آمدن گیاھان، به وجود خدا پی می برند و به او ايمان می آورن

ئی  آنھا ھم ديگر، در جانب و و در ھر دو جھان رستگار می شوندنددر می آي» مؤمنون«
 از ،ین پديده ھا نگاه می کنند اما و، اگرچه به ھم عقلشان کار نمی کند کهقرار دارند

محسوب می شوند و » کافرون« و در نتیجه جزو طريق آنھا به وجود خدا پی نمی برند
 . يستهء عذاب الھی بشمار می روندشا

 سخن می گويد و در اغلب اوقات آن را عقلاز ال اقل در حدود بیست جا،  قرآن،
بکار بردن ی را که از طريق ان و کسداندرديف حواسی چون بینائی و شنوائی می ھم

 از 22مثًال، در آيه  ( تشبیه می کند»انکور« به پی نمی برندخدا به وجود  عقل خود
عاقل در ھر پديده ای معجزهء خداوند را می بیند و نادان به ھمان . )»انفال«هء سور
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اين عصارهء معنا و کارکردی است که  .کند و خدا را در آنھا نمی يابدپديده ھا نگاه می 
اگر عقلی در پديده ھا نظر کرد و خدا را نديد، انسان صاحب . قرآن برای عقل قائل است

کافران در بی عقلی مانند چھار پايان اند، بلکه نادان «: ا می کندآن حکم چارپايان را پید
 ).44، آيهء »فرقان«سوره (» تر و گمراه تر

 ھمین نظر را تکرار در واقع می خوانند،» قرآن فارسی«ھم، که ديوانش را  حافظ
عشق داند که در اين / عاقالن نقطهء پرگار وجودند، ولی «: می کند وقتی می نويسد

 ء يک پاگون باالتر ھم به عقل می دھد و آن را در مرتبه، البتهاو،. »رگرداننددايره س
 اين مشاور تنھا  يک شرط اساسی و آن ھم اينکهبا  می نشاند اما»انسان مشاور«

تو به «است که به آدمی بگويد که ) »مؤتمن«يا (وقتی به درد می خورد و قابل اعتماد 
 که ھمانگونه، » ات آن است که مرا زايل کنیکمک من به ھیچ جائی نمی رسی و چاره

مشورت با «:  پس می گويدسازند؛میگساران ھم با نوشیدن می عقل خود را زايل می 
 »!می ده، به قول مستشار مؤتمن! ساقیا! / می بنوش! حافظ: عقل کردم، گفت

 تی کسی با آوردن آيات قرآن در مورد لزوم بکار بردنپس، روشن است که وق 
و مفھوم قرآنی و عرفانی » خرد«نشان دھد که بین مفھوم امروزين تا  کوشد عقل می

چرا که . تفاوتی وجود ندارد، يا آدم بی اطالعی است و يا قصد فريب ما را دارد» عقل«
ه علم امروز بر اين پايه استوار است که نمی توان از طريق مشاھده و بکار بردن عقل ب

 رسید و اين کار در حوزهء علم نگنجیده و به احواالت اثبات علمی وجود خدا و عالم غیب
  برای آدممی تواند» عقل«حد اکثر کاری که در واقع، . ايمانی اشخاص بر می گردد

انجام دھد در ھمان فرمولی خالصه می شود که در کودکی با کمک آن مفھوم خدا را در 
 خودی خود به وجود نمی دارد و ھیچ چیز بهھر دری نجاری «: نندانديشهء ما وارد می ک

 خالقی باشد که ما آن را خدا می  دارای بايدنیز ھستآيد؛ پس، دنیا و آنچه که در آن 
 با ما جا از اينترحافظ است که بیش» مستشار مؤتمنِ « ھمان »عقل«گونه اين. »خوانیم

سرنوشت از پیش «و » قلب آماده«و » گشادگی سینه« را به ء کارراه نمی آيد و بقیه
 و خدا ھم خواسته ،؛ که اگر ما مجھز و آماده باشیمی ما وا می گذارد» یین شدهتع

باشد، آنگاه می توانیم در درک عالم غیب و راه پیمائی به سوی خدا از مراحل مختلف 
 . بگذريم و به حق واصل شويممعرفت اهللا

 )»نعرفا«و ھمسايهء ديوار به ديوارش،  (»معرفت« توجه کنیم که در ھمین واژهء 
 انسان دارای دو  و دينی،تب ايمانی و عرفانیادر مک.  نھفته است اساسی بسنکته ای

 معرفت؛ ادراک به عقل تعلق دارد و »معرفت«و يکی قوهء » ادراک«قوه است، يکی قوهء 
 دل از راهاو به وجود و خدا را نمی توان با عقل ادراک کرد و انسان ناگزير است . به دل

، به ش ادر ديباچهء گلستانمتفکر اسالمی ما نیز،  ،دیسع.  يابد»معرفت«خويش 
  :ھمین نکته اشاره می کند

 

 »معرفتک«ما عرفناک حق : ن حلیهء جمالش به تحیر منسوب کهواصفا

 گر کسی وصف او ز من پرسد

 ؟بی دل از بی نشان چه گويد باز

 عاشقان کشتگان معشوقند

 !بر نیايد ز کشتگان آواز
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 و جای داشته» تعقل«حوزهء در » ادراک«ز ھمان آغاز، اينگونه است که ا
و باالترين خدمت ادراک ھم آن بوده است که ما را به . »عرفان«حوزهء در » معرفت«

، اگر اسرار وجود را در اينگونه نگرش. وادی عرفان برساند و از آن پس خود مرخص شود
بخوانیم، آنگاه » یقتحق«را » حقیقت« و جستجو برای دريافت اين دانیمب» حقیقت«
ادراک «  نه در حوزهء ممکن می شود و»دل و عرفان«امری است که در حوزهء » تحقیق«

 : چنین اشاره می کند در کار تحقیقبه اين ناتوانی عقل حافظ. »و عقل

 

 سحرگاھان که مخمور شبانه

 گرفتم باده با چنگ و چغانه

 نھادم عقل را رھتوشه از می«

 »وانهز شھر ھستی اش کردم ر

............... 

 وجود ما معمائی ست، حافظ

  اش فسون است و فسانه»تحقیق«که 

 

در متون قرآنی و » تعقل«و » عقل«بدينسان، ھر کس که ادعا کند مفھوم  
 غربی، آن را  تمدن ھمان مفھومی است که ما، در عصر مدرنمعادل  و دينیعرفانی

 .گفته استيا دروغ، و سراپا خطا، حتمًا بکار می بريم 

علم مدرن، در آسمان و زمین و دريا و زير دريا، نه در جستجوی خدا است و نه  
ھم که در مقابل » تحقیق«واژهء . حقیقت را در ورای آن چیزھائی می داند که می بیند

علم در .  بکار می رود يک غلط فاحش استinvestigation و researchواژه ھای فرنگیِ  
می کاود و می » یات ملموسعواق«علم در . کند» تحقیق «نیست که» حق«جستجوی 

. یر و تبدل آنھا را کشف کندساختارھای مادی، و قوانین حاکم بر تغکوشد تا روابط علی، 
 عقلی که  در حوزهء ای»جوينده« است و »کاوشگر«نیست بلکه » محقق«عالم نیز 

 .کاری به کار عالم غیب و خدا و فرشتگانش ندارد

 صحبت از انکار خدا و عالم غیب و فرشتگان و بھشت و  در اينجا کهتوجه کنید 
ھم اھل علم و ھم اھل معرفت قبول دارند که صحبت از اين است که . جھنمش نیست

اينھا ھیچکدام . خود اين عوالم را پیدا کنید و بفھمید» خرد«و » عقل«شما نمی توانید با 
سخن گفتن از آنھا نیز امری  نیستند و »خرد«موضوع کاوش ھا و بررسی ھای 

بکار بردن  از راه ،من«می تواند بگويد که ) scientist( يک عالم ھرچند. ستنی» خردپذير«
می داند که خوب اما ھم او . » خالقی استرا دنیا به اين نتیجه رسیده ام که اين م،عقل

 و  ھابا جدوليا  ،بوئیديا  چشید،يا اندازه گرفت، يا اين خالق را نه می توان سنجید، 
  ھا ترسیمش کرد، و يا با بکار بردن منطق و قیاس ـ و حتی خیال و گمان ـ بهفرمول
 :باز، بقول سعدی در ھمان ديباچه. ش رسیدتعريف

 

 ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وھم

 وز ھرچه گفته اند و شنیديم و خوانده ايم
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 مرمجلس تمام گشت و به آخر رسید ع

 .ل وصف تو مانده ايمما ھمچنان در او

 

 می تواند، پس از کار روزانه در دانشمندیمی خواھم بگويم که يک چنین  
، به »ايدز« در چند و چون پیدايش و گسترش بیماری ، مثًال،البراتوار و نگارش مقاله ای

ائی که فکر می کند خالق ھستی است به راز و نیاز بپردازد و او را خانه برود و با خد
 را »ايدز«بگويد که بیماری اين را ھم مقالهء علمی ھمان اما او نمی تواند در . نیايش کند

خواھد بی ھیچ ھم که ب و ھر که را  استخداوند برای تنبیه مردمان خطاکار آفريده
که چگونه در اين باره  بنويسد »علمی« مقاله ای  نمی توانديا. وسیله ای شفا می دھد

می توان با بستن خود با زنجیر به ضريح امام رضا و يا نوشتن سوره ياسین بر روی کاغذ 
اين کار کار آيت اهللا دستغیب و آشیخ . و شستن آن در آب و نوشیدن آن آب شفا يافت

» اين دنیا«عباس قمی است که مرزھای عالم معرفت و علم را در ھم می ريزند تا بین 
 . طه ای علت و معلولی برقرار کنندراب» آن دنیا«و 

د؟ که ند به ما چه بگوينبازرگان می خواھ» مھندس«از نوع   دينیانحال نوانديش 
آشیخ عباس «اين  و ؟دستورات قرآنی ھمه بر فراز پايه ھای محکم علمی بنا شده اند

شده است؟ که » خرافات«آن را نفھمیده و، در نتیجه، گسترش دھندهء است که » قمی
بدان جھت پاک است که در فالن حجم از آب میکروب رشد نمی کند و يا » ب کـُرآ«

 که در آن کرم ھای مضر )174، آيهء »بقره«سوره  (گوشت خوک از آن جھت حرام است
ساکن  عقل مردم که است  در قرآن شرح ندادهاز آن رورا  و خداوند اين نکات النه دارند؟

م مضر نمی رسیده و بشريت بايد منتظر می شده تا  به میکرب و کرھنوز» مدينه النبی«
قرآن خود  حال آنکه، مثًال، مھندس بازرگانی از راه برسد و اين نکات را توضیح دھد؟

صراحت دارد که بوزينه و خوک بعلت لعن و غضب الھی به اين صورت مسخ شده اند 
شیعیان در مورد اينکه من در اينجا از تفسیر (. »مائده« از سورهء 60 ءنگاه کنید به آيه(

  ). اند در می گذرميافتهمسخ شده و خوک ھا عیسويان تغییر شکل يان  ھا يھودهبوزين

  و دينی، در حوزه ھای قرآنی و عرفانی،ھمهء اين نکات روشن می کند که 
 تنھا به درد آن می خورد که ما را به وجود خدا رھنمون شود و ـ از آن طريق ـ ما را »خرد«
الم غیب و ايمان برساند و چون پای بدين وادی نھاديم ديگر چون و چرا کردن با عوادی ه ب

 حوزهء عوالم قدسی است و داليل عقلی زمینی و استدالل ھای خدا معنائی ندارد، آنجا
 .خردپذير منطقی بدان راه ندارد

انديشیدن نیز در ساحت علم و ساحت معرفت به دو معنا است و نمی توان آنھا  
اگر قرآن می گويد .  ھم يکی گرفت و، از اين طريق، سر مردم کاله گذاشترا با

بیانديش، منظورش آن است که بفھم خداوند کیست، چه قدرتی دارد و از تو چه می 
 و منطق و اين ربطی به انديشهء علمی ندارد که بر اساس چند و چون و چرا. خواھد

پای استداللیون «ان، به قول موالنا،  در ساحت عرف. کار می کند و بار می دھداستدالل
به ھمین دلیل ھم . راھی ندارد»  اهللامعرفت «ء استداللی در حوزهءانديشه. »چوبین بود

را ـ از افالطون گرفته تا مال صدرا ـ در » متافیزيکی«ھست که نمی توان انديشه ھای 
گسترش تکنولوژی يعنی، نمی توان از آنھا به سود علم و . حوزه انديشهء علمی قرار داد

 ءچرا که ھدف و غايت انديشه. و راحت اين دنیائیِ  انسان ھا و جوامع سود جست
در نزد اين . کار اين دنیا و بھبود آن نیسته رسیدگی باصًال دينی، عرفانی و متافیزيکی 

و »  فانی و گذرا و بی وفا و قابل چشم پوشیارد « دنیا چیزی نطست جزنوع انديشه
 با پايان زندگی  با تولد از آن جدا شده وبیانديشد که»  باقیدار« آن انسان بايد به
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انا هللا و انا الیه ( در آن برای ھمیشه سکنی می گزيند  وبر می گرددموقتی اش بدان 
  ).راجعون

وجود دارند  زندگی اين دنیا گذراناگر در اين نوع انديشه دستوراتی ھم برای 
 در اين ھا بکار بردن آنبا  بتواند، که انسانيافته اندھمه از آن جھت صادر گشته و نزول 

قرآن و عرفان به ما .  در دنیای پس از مرگ از مزايا و آسايش ھائی برخوردار شوددنیا،
اتفاقًا . نجار و مضری استھپديدهء ناب» لحاظ اقتصادی«نمی گويند که، مثًال، رباخواری از 

نیاپرستان برای آسايش اين دنیای خود به  پديده ای است که دھمان» ربا«در اين بینش 
پیامبر اسالم . آن توجه می کنند و، در نتیجه، آتش جھنم آن دنیا را برای خود می خرند

به ما نمی گويد که عقل خود را بکار اندازيد تا بتوانید آسايش اين دنیا را برای خود فراھم 
!) تفقه(ل خود را بکار اندازيد آوريد؛ بلکه می گويد در برابر مسائلی که پیش می آيد عق

 . در آن شرايط معین چه کنیدتوقع دارد کهتا دريابید که خدا از شما 

 ما که بگرديد خبری از روش راه  و دينیيعنی، در سراسر قرآن و متون عرفانی 
بردن عقل برای تمشیت امور اين عالم نیست، برای حرام و حالل ھا استداللی وجود 

شارع دينش با کسی چون و چرا ندارند و وقت خود را صرف ھم د و خداونھم ، و ندارد
» خردپذير«می خواند و، در نتیجه، » عقل«قانع کردن اشخاص به اينکه احکام آنھا با 

در آن ساحت پرسش که سھل است، صدای خود را بلند کردن ھم . است نمی کنند
می » مؤمنان«سالم به می خوانیم که خداوند ا» حجرات «ءدر آغاز سوره. جايز نیست

 بر خدا و رسول خدا تفوق مجوئید و از خدا ای کسانی که ايمان آورده ايد،«: دگوي
تان محو و بر صدا بلند مکنید که اعمال نیکوای اھل ايمان، فوق صوت پیغم... بترسید

و يا شما بايد بی چون و » می شود« يا آنگاه» !بشود«خدا می گويد » ...شودمی باطل 
 .ھمین. »بشود«ی کنید که چرا کار

 خانم ھا و آقايان نوانديش دينی می خواھند از طريق استدالل و اما می بینیم که 
بخوانند تا ثابت » قرائتی ديگر«قرآن و گفتار پیغمبر اسالم را با برای ما  ،بکار بردن عقل

ب و شود که ھر پديدهء بشری را ھم می توان با دستورات قرآنی آشتی داد يا به آن آ
 . رنگ اسالمی زد

من، خود، الاقل . توجه کنید که من در اينجا نمی گويم که اين کار شدنی نیست 
اينکه .  گريزان بوده ام)essentialist (»ذات مدار«چھل سال است که از ھر انديشهء 

بگوئیم اسالم در ذات خود عیبی ندارد و يا اسالم ذاتًا خشونت طلب است سخنی 
. ديدهء اجتماعی در ساحت علم دارای ذات تغییرناپذير نیستھیچ پ. علمی نیست

صلح را بیرون کشید و ھم تجربهء تاريخی به ما نشان داده است که از اسالم می توان 
و در سراسر تاريخ، اين شرايط اجتماعی . ھم جنگ را، ھم رحم را و ھم بی رحمی را

جديدی از » قرائت«ھر بار د که بوده اند که انديشمندان مذھبی و عرفانی را واداشته ان
، اما. احکام قدسی الھی را عرضه بدارند که پاسخگوی نیازھای اجتماعی آن روز باشند

انديشیدن منطقی و علمی و  کوشش اين انديشمندان را نبايد با مھم آن است که
 آنھا ھمچنان در حوزهء بدور از تعقل و پیوسته با معرفت اهللا عمل .بگیريمادراکی يکی 

می کنند و کارشان ربطی به کوشش ھای انديشمندان علمی، بخصوص در ساحت 
 .علوم اجتماعی، ندارد

نمی تواند بپذيرد که زندگی اجتماعی مردمان بايد بر » اين دنیائی«انديشهء  
پیش آمد اين کار با » نو انديشی دينی «به نیازی چونحسب احکام الھی شکل بگیرد و 

منکر » اين دنیائی«انديشهء . ی و در مدتی طوالنی انجام گیردھزار زد و خورد و خونريز
مفیديت ـ و حتی اجتناب ناپذير بودنِ  ـ نوانديشی دينی نیست، اما خود را معطل و 
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 می خواھد تا برای ، بی اعتناء به آنچه در آن حوزه می گذرد،ملتزم به آن نمی داند و
 به مردمان  آسان تری را در پیش گیرد؛ بھتر وتمشیت زندگی مردمان راه ھای کارآمدتر و

به از احکام نازلهء قدسی ی نو  امور خود نبايد منتظر قرائتءمی فھماند که برای اداره
بود، بلکه می توان عقل ھا را روی ھم ريخت و برای مسئلهء کمک نوانديشان مذھبی 

 .امروز راه حلی امروزين يافت

از ) چه بنیاد گرا و چه نوانديش(دين و اين کار ممکن نیست جز اينکه دست اھل  
آنھا کار خود . قدرت حاکمه ای که می تواند ارادهء آنھا را بر مردم تحمیل کند کوتاه باشد

اين . کار داشته باشندرا بکنند اما نتوانند بکار کسی که به سخن آنان عمل نمی کند 
 اين معنا، در. بر می خیزد که از بستر خردمداری معنای اصلی سکوالريسم است

اھل . ھمسايه است» امر به معروف و نھی از منکر دينی«سکوالريسم با تعطیل شدن 
دين، چه بنیاد گرا و چه نوانديش، نبايد بتوانند به زور آدمی را که نمی خواھد به بھشت 
برود وارد آن جايگاه قدسی کنند؛ نبايد بتوانند به زنان جامعه بگويند که چه بپوشند و چه 

 زده ام را بر بالش بگذارم يا بادهبه آنھا مربوط باشد که من بخواھم سر نبايد ؛ نپوشند
 .سر شسته در آب تربتم را

دانست، چرا که از ھر » خرد پايه« را می توان شیوه ای  اخیراين شیوهء نگرش 
خالص است و می » من گفته ام و تو بايد بپذيری«قید و بند قداست و الوھیت و اينکه 

 که در طول برساند به وضع قوانین و احکام خردپذيری ، از راه ھای خردمندانهرا، ما کوشد
 . قابل اصالح، تغییر، تعطیل و طرد باشند ما به دست خود ما يا نمايندگان وزمان

می بینیم که اينگونه کاربری عقل با کل پیشفرض ھای حاکم بر جوامع دينی در  
ن تفاوت ھای معنائی واژه ھا در کاربرد ھای تضاد است و نمی توان از طريق مشوب کرد

 .معنائیشان به فريبکاری نشست

  جامعه دينیبخش ھاینوانديشی دينی در : نمتمام کو بگويم اين نکته را ھم  
منتسب به يک دين   ایجامعهکل اما اگر . پديده ای اجتناب ناپذير، الزم و مفید است

ندگی مردمان بطور کلی با آسايش و آزادی نباشد و دينی محسوب نشود، آنگاه نه تنھا ز
 در داخل آن بخش از  ـھمراه خواھد بود بلکه نوانديشان دينی ھم می توانند بیشتری

 در ، بپردازند و ـ به کار خويشجامعه که دين را سرمشق زندگی روزمره خود می داند
 خود را به انجام  وظیفهء تاريخی،مجادلهء آزادانه و بدور از تھديدات بنیادگرايان متعصب

و تبلیغ خود از .در جامعهء خردمدار، انديشه ھای گريزان از خرد نیز برای پرورش  .رسانند
 و، در واقع، پذيرش سکوالريسم و طرد .آزادی و حتی محافظت قضائی برخوردارند

 .حکومت مذھبی شرط الزم برای تحقق نوانديشی دينی ھم ھست

  
ناپ واشنگت، چ»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
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