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 اسماعیل نوری عال
  آقای گنجی ھای ما و مشکلنظريه پردازی

 
و احاديث و کنار نھادن تفسـیر فقھـی بـه نفـع         » کتب مقدس «پیشنھاد بدور ريختن بخش ھائی از       

» اصـالح ديـن  «محسوب شـده و در مقولـهء   » خروج از دين«تفسیر عرفانی، ھمواره و در ھمهء اديان نوعی      
کتـاب  «ی گنجی دربارهء دينی که ادعا مـی کنـد حقیقتـی نیسـت کـه در         لذا، وقتی آقا  . نمی گنجیده است  

آن راه ندارد اينگونه سـخن مـی   ی در » رطب و يابس«اش وجود نداشته باشد و، در عین حال، ھیچ       » مبین
د آيا خودبخود اعالم نمی کند که قصدش تأسیس دين تازه ای است که ربطی به اسالم پیامبر و دوازده             گوي

 ارد؟امام شیعه ند
esmail@nooriala.com 

 
آقای اکبر گنجی، که سال ھاست تمايل جدی خود را به کار نظريه پردازی در 

حوزهء علوم اجتماعی و سیاسی به ثبوت رسانده و در اين زمینه ھا کوشا بوده اند ھفتهء 
پیش دعوتی داشتند برای انجام سخنرانی در دانشگاه جورج تاون شھر واشنگتن و 

برای من شنیدن نظرات . اعالم کرده بودند» دين و حقوق بشر«خود را نی موضوع سخنرا
يک کوشندهء خستگی ناپذير در زمینهء برقراری حقوق بشر در ايران، آن ھم وقتی که 
. حقوق بشر مورد عالقهء خود را در رابطه با دين مورد مطالعه می دھد بسیار جالب بود

مًا از روی دستنوشتهء خودشان برداشته که مسل(اما وقتی که متن سخنرانی ايشان 
منتشر شد ديدم که متأسفانه ايشان بھمان راه ) را ندارد» نقل به مفھوم«شده و حکم 

 بعنوان روش کار خطائی رفته اند که انديشمندان متمايل به نظريه پردازی در جامعهء ما
ريه پردازی در ايران و  نظء پس، ثواب آن ديدم که برخی مالحظات را درباره.خود برگزيده اند

 .مشکلی که آقای گنجی در اين مورد دارند مطرح سازم
را فرھنگستان زبان فارسی در برابر واژهء يونانی و » نظريه«می دانیم که واژهء 

گذاشته است، بی آنکه بتوانیم، از طريق کاربرد روش ھای ريشه » تئوری«التین 
تی موازی تعقیب کرده و اطمینان حاصل شناسی، اين دو واژه را در گذشته ھاشان بصور

بھر حال، تقدير زبان فارسی اين بوده . کنیم که اعوجاجی در اين میانه پیش نیامده است
 را وانھاده و ھر ء خودکل مجموعهء واژگانی گذشتهايرانیان است که از مشروطیت ببعد، 

.  علم امروز سخن بگوينددھند تا بتوانند به زبانواژه ای را معادل واژهء فرنگی خاصی قرار 
ھستیم، بیھوده است » تئوری«يعنی، مثًال، اگر در جستجوی درک معنای تاريخی واژهء 

به چه ريشه ھائی وصل است و » نظريه «واژهء / اگر دنبال آن برويم که ببینیم مفھوم
در دستور کار قرار چسبیده و ريشه يابی آن را » تئوری«به ھمان واژهء صرفًا ناگزيريم 

را » نظری«و » عمل«را در برابر » نظر« بخصوص که در ساحت ھای ديگر انديشه .دھیم
يکی می گیريم، بی آنکه » ذھنی«و ھر دو را با صفت قرار می دھیم، » مادی«در برابر 

 .داشته باشند» تئوری«بطی به مفھوم اين دو انشقاق ر
رفته شده که اين خود  گ»theoria«از واژهء التین » تئوری«در زبان فرنگی، واژهء 

، »حدس و گمان بر اساس مشاھده« است، به معنای »θεωρία«مقتبس از واژهء يونانی 
. است» تماشاگر نمايش «معنايش سرچشمه گرفته که» θεωρός«ء واژهاز اين خود که 

بدانیم، کارمان تکمیل نمی » نظريه يا تئوری«حال اگر حدس و گمان را جنبهء نظری يک 
يعنی، . را نیز اثبات کنیم» مشاھدهء نمايش«ه وجود اساسی و ضروری شود مگر آنک

 .و بی ارتباط با واقعیت قابل مشاھده نیستتئوری بیان سخنان صرفًا ذھنی 
 يک واقعیت اساسی روشن می شود »تئوری«مفھوم /  واژه در ريشه يابیباری، 

 مورد آن به حدس و جداست، آن را می نگرد، و در» نمايش«از » تماشاگر«و آن اينکه 
در نتیجه، حدس و گمان او در صورتی می تواند توافق ديگران را نسبت . گمان می پردازد

بخود جلب کند که بر پايهء آنچه در نمايش می گذرد ساخته شده باشد، در جزئیات 
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عطف به «نمايش چیزی کم و زياد و پس و پیش نشده باشد، و بتواند برگرفته شده از 
 .، استنتاجی معقول و منطقی به نظر رسد»اجزاء نمايش

ھر آنگاه که ما از . کار چندان عجیب و بعیدی نیست» نظريه پردازی«در عین حال، 
» نظريه سازی«چیستی و چرائی امور پرسش می کنیم، در واقع، در آستانهء فرگشت 

ا ر» تئوری/ نظريه «قرار می گیريم و پاسخی که برای پرسش مان می يابیم حکم يک 
 .دارد که تا وقتی بصورتی عملی و قابل تکرار نفی نشده باشد می توان بر آن تکیه کرد

 پرسشی را مطرح کرده و به وقتیاما، در عین حال، اين نکته نیز در کار است که 
حال  دو  از نمی تواند ما خود، موضعاقدام می کنیميافتن پاسخی برای آن جستجوی 

 :باشدخارج 
اسخ پرسش مان را نمی دانیم و صمیمانه در مسیر جستجو برای واقعًا پيا ما . 1

 پاسخ حرکت می کنیم؛ و يايافتن 
به جائی خويش را پاسخ پرسش مان را می دانیم اما قصد داريم مخاطب . 2

ی » شبه جستجو«ايان بکشانیم که بپذيرد برای پرسش مطرح شده جز پاسخی که در پ
 بدين سان، در اين گزينه اساسًا .وجود نداردمی نھیم، پاسخ ديگری  شخود در برابر

پرسشی در کار نبوده و آنچه ما بعنوان پرسش مطرح می کنیم صرفًا وسیله ای است که 
بتوانیم به مدد آن مخاطب را براھی که از قبل فراھم کرده ايم به پذيرش پاسخی که از 

 .پیش تعیین کرده ايم بکشانیم
ی ما حاضر و » شبه جستجو«يا » جوجست«اين دو وضعیت در سراسر مسیر 

ناظرند و بر یکايک مراحلی که در مسیر يافتن پاسخ از آنھا می گذريم نیز اثر و دخالت 
طرح پرسش، طی مراتب جستجو، و رسیدن به «متشکل ار  مجموعهء ،معموًال و، .دارند

 به پرسشی که طرح می کنیم، ھمان مجموعه ای است که »پاسخی موقت يا بلند مدت
 .  ياد می کنند»ارائهء تعريف« در راستای »نظريه سازی«در علم از آن با عنوان 

اگر با اين ديد به مسئلهء تئوری سازی بنگريم بالفاصله در می يابیم که گزينهء 
دوم باال اساسًا نمی تواند يک جستجوی تئوريک باشد و بیشتر نوعی شعبده بازی ظاھرًا 

به پذيرش پاسخ از پیش تعبیه   خواھد مخاطب را  است که می يا آموزشی استمنطقی
 از ،»نمايش «ند و بدين منظور، در انتخاب جزئیاتبکشا ی خود »شبه جستجو«شدهء 

 باشند ضروریھیچ دخل و تصرف و کاستن و افزودنی که برای رسیدن به پاسخ محتوم 
  .خودداری نمی کند

اصر دقت کنیم در می يابیم که  در جريان تحول انديشه در نزد ايرانیان معحال، اگر
اتفاقًا ما اغلب ھمین گزينهء دوم را برای ساختن نظريه ھا و مدل ھای خود بکار می بريم 
و گاه برای ساختن دستگاه نظری خود دست به چنان عملیات حیرت انگیزی می زنیم که 

 دکتر شايد مشھورترين نظريه پردازی قابل ذکر به.دندر تاريخ انديشه کمتر تالی دار
می » شعر چیست؟«محمدرضا شفیعی کدکنی تعلق داشته باشد که در برابر پرسش 

بايد کوشید و تعريف جامعی از شعر به دست داد که ھم بر قصائد ناصرخسرو و «: نويسد
ھم بر شاھنامهء فردوسی و خمسهء نظامی و ھم بر غزلیات شمس موالنا و غزلیات 

ره شعرھای نیما و اخوان ثالث و احمد شاملو منطبق حافظ و ھم بر غزلیات صائب ، و باالخ
شود و حتی نمونه ھای درجه دوم و سوم شعر ھر دوره را نیز ـ به تناسب اشتراکی که 
در عوارض و ذاتیات با حقیقت شعر دارند ـ در شمول خود بگنجاند، به حدی که شعرھای 

 .» شامل شود را نیزامثال خاقانی و سروش و شعرھای گويندگان عصر مشروطیت
برای » شعر چیست«در اينجا بروشنی می بینیم که اساسًا پرسش به نام 

تصمیم خود را در مورد پاسخی که خواھد » از قبل«گويندهء اين سخنان مطرح نیست و او 
 .آورد گرفته است

 ظاھرًا نظری در ھر  که اين فرمول بندی را می شود در مورد کوششمی توان ديد
مثل اينکه .  را از آن اخذ کرد خويشنتايج مطلوبھمیشه ھم بکار برد و  زمینهء ديگری ھم
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 خود را اينگونه طرح ريزی استراتژی تفحص» انسان کیست؟«در برابر پرسش از اينکه 
بايد کوشید و تعريف جامعی از انسان به دست داد که ھم بر آدم امروز و ھزاران «: کنیم

ی گويند با انسان امروز نسبت زنتیک دارد، و سال قبل و ھم بر انسان نئاندرتال که م
باالخره بر میمون ھائی که می گويند در افريقا از درخت پائین آمدند و بر روی دو پای خود 

 منطبق شود و حتی نمونه ھای درجه دوم و سوم انسان ھر دوره را نیز ـ به ،ايستادند
ند ـ در شمول خود بگنجاند، تناسب اشتراکی که در عوارض و ذاتیات با حقیقت انسان دار

 .»ل ھیتلر و چنگیزخان را نیز شامل شودئی مثبه حدی که انسان ھا
اين سنت پذيرفته شدهء نظريه پردازی در کشور ما رفته رفته جا باز کرد و باری، 

بخصوص با حدوث انقالب و پیدايش قشر اصالح طلبی که با عالقمندی مباحث فلسفی و 
 ،ان بدر بردن رقبای خود کردند و می کوشیدند، برای از میدیاجتماعی غرب را دنبال م
تمھید «از راه ھمین گونه . ود رسید، به اوج خمجھز سازندامروز خويشتن را با سالح علم 

بود که اصالح طلبان کوشیدند ثابت کنند که جمھوری اسالمی با دموکراسی » مقدمات
در ھمهء . مدرن است و غیره» مدنیجامعهء «ھمان » مدينه النبی«ھماھنگی دارد و يا 

بايد کوشید و «اين احوال اسالمیست ھای ظاھرًا مدرن می کوشیدند، با توسل به فرمول 
، احتجاجات خود را بصورت اموری خردپذير در »... که دادبه دست) ....(تعريف جامعی از 
نھفته است که » هک«توجه کنید که ھمهء پیچ ماجرا در اين واژهء اما  .آورده و ارائه دھند

رده و در انتھای راه دری را می گشايد تا ما پاسخ به پرسشمان را از پیش معلوم و مقدر ک
 .جستجو قرار دھیم

اين امر البته در سنت آخوندی يک عمل مرسوم و سابقه دار بوده است و ھرچه از 
فکر  بیشتر در طرز ت ھمعصر سلجوقی به سوی عصر صفوی پیش تر آمده ايم مبانی آن

در .  استدر بین دينکاران امامی به اوج خود رسیدهبخصوص  و اسالمی ريشه دوانده
واقع، تفکر منطقی و خردپذير در دوران اسالمی تاريخی محدود دارد و آنچه بعنوان 

استدالل و استنتاج منطقی از جانب متفکران اسالمی عرضه شده بیشتر در مقولهء 
اره بر بنیاد تصمیم قبلی راجع به اينکه به چه پاسخ قرار دارد که ھمو» سوفسطائی گری«

 .معینی می خواھیم برسیم مربوط می شود
ھفتهء پیش نیز کسانی که مشتاقانه پای صحبت آقای گنجی نشستند تا بدانند 

با ھمین » ؟ھمزيستی داشته باشند ھم باآيا اسالم و حقوق بشر می توانند «که 
 تئوريک آنان با تصمیم گیری معین آقای گنجی روبرو شدند و تفحص» تمھید مقدمات«

می کوشم نشان دھم که ما بايد بنا به داليل عملگرايانه من «: روبرو شد که گفتند
)pragmatistic( ھم تفسیری از حقوق بشر داشته باشیم که دين را، به طور کلی، انکار ،

 .»لی، نفی ننمايدنکند و ھم تفسیری از دين داشته باشیم که حقوق بشر را، به طور ک
سخن می گويند اما در سراسر اين » تفسیر«و در اينجا، اگرچه آقای گنجی از 

 .سخنرانی مطالب خود را بصورت احتجاجاتی ظاھرًا تئوريک ارائه می دھند
 به مالحظاتی آن، کهقسمت اول البته اين سخنرانی دارای دو قسمت است که 

قوق بشر از يکسو و دين، از سوی ديگر، می پردازد، بنظر من ھیچ پیوند در مورد ح
ندارند و گويا فقط برای پر کردن وقت و نشان دادن ايشان ارگانیکی با قسمت دوم بحث 

 ترفندی که در اغلب بحث ھای سوفسطائی با آن مق موضوع مورد تفکر مطرح شده اند؛ع
 .  روبرو می شويم

 فرض »قطعی« مطالبی که در اين بخش نخستین آمده و در عین حال، بسیاری از
آنجا که آقای اکبر گنجی می در مثًال، . شده اند نه قطعی ھستند و نه رواج عام دارند

 می توانیم ببینیم که ،» اديان، با اختالف مراتب، بر کرامت انسان تأکید دارندء ھمه«: گويد
  مفروض را بندندوشیده اند زبان معترض ک»با اختالف مراتب«ايشان با داخل کردن عبارت 

 با سرعت  خود که پايهء بحث بعدی بر آن نھاده شدهو از روی اين پیشنھادهء اساسی
کرامت «و » انسان« مقوالتی ھمچون ، از يکسو،حال بگذريم از اينکه .ھرچه تمامتر بگذرند
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دھای اديان محدود بريکی از کاراز سوی ديگر، اتفاقًا ،  مبھم ھستند و اساسًامقوالتی» او
غیر  مؤمن انسان آدم  دينیکمتر در است و » جامعهء مؤمنین« به »انسان«ساختن 

مثًال، قرآن پر است ار وصف آدمیان نامؤمنی که از . می شودمحسوب صاحب کرامت 
 . خوانده می شوند» ظلومًا جھوال«چارپايان کمترند و 

 سخنان آقای گنجی پیوندی بھر حال، از آنجا که بین قسمت اول و قسمت دوم
منطقی که راه را بر استنتاجات بعدی بگشايد وجود ندارد، از محتويات اين قسمت صرفنظر 

دين که «:  اظھار می دارند کهطی آن، ايشان، در کهکرده و به قسمت دوم آن می پردازم 
توان از   میای را که در آن تواند يگانه محکمه ورزد نمی ھا تأکید می به کرامت ذاتی انسان

تعطیل چنین .  تعطیل کندتضییع حقوق انسانی و ھتک حرمت آدمیان جلوگیری کرد
چگونه ايشان به اين  .»شود ھا تمام می محکمه و دادگاھی به قیمت نفی کرامت انسان

 ءدر اينجا دو مقولهمنطقی می رسند روشن نیست اما بخوبی ديده می شود که » نتايج«
قیدء ايشان در ذات ھر دينی که به ع» کرامت انسان«اسکاچ چسب حقوق بشر و دين با 

 .وجود دارد بھم پیوند می خورند
آنگاه به مرحلهء شگفت انگیزتر اين جستجو می رسیم که در آن نیاز و ضرورت و 

 ـ حتی در ھم می آمیزند تا معلوم شود کهوارد صحنه شده و مصلحت و ھزار چیز ديگر 
و مقوله دين و حقوق بشر ربطی به ھم ندارند و در مفروضات اگر بتوانیم ثابت کنیم که د

 بر وجود پیوندی بنیادين شان در برابر ھم قرار می گیرند، مصلحت اقتضا می کند که ما
تفسیر ما از حقوق بشر نبايد نافی دين باشد، «: بفشريممابین دين و حقوق بشر پای 

 عواطف موافق حقوق بشر و مخالف اين اديان ھستند که بسیاری از احساسات و) ١ :زيرا
توانند ھمین  اديان و مذاھب می...) ٢... پرورانند نقض حقوق بشر را در پیروان خود می

ھا را از آن حیث ھم که به اعتقاد  حقوق بشر را براساس ديگری تبیین کنند و انسان
ورد ايشان مخلوق خالق واحدی ھستند و در پیشگاه او با ھم برابرند و به يکسان م

اگر حقوق بشر به دين و ) ٣ ...عطوفت او قرار دارند صاحب حقوق واحد و مشترکی بدانند
 »!اعتنايی ورزد، بسیاری از دين باوران به آن بدگمان خواھند شد بی

و در پی اين مرحله است که اساسًا موضوع پیدا کردن دلیل پیوند دين و حقوق 
نجره بیرون می رود تا آقای گنجی بتواند بشر ـ بعنوان يک جستجوی معصوم علمی ـ از پ

، بپردازد و نشان دھد که بزک کردن دين نه، بلکه خود اسالمبه » قیچی اصالح گری«با 
وظیفهء اين حتی اگر در اسالم مطالبی نفی کنندهء حقوق بشر ھم وجود داشته باشد، 

ر با حقوق قرائت سازگا«بصورت يک » عمل جراحی« بکوشیم اسالم را با يک است کهما 
 .در آوريم» بشر

ـ و صد البته » داستان تخیلی«از اينجا ببعد سخنرانی آقای گنجی حکم يک 
کودکانه ـ را پیدا می کند که در آن ايشان با دست و دل باز ھرچه را که در اسالم در تضاد 
با حقوق بشر است جراحی کرده و به دور می ريزند و از قرآن و حديث تنھا آنچه ھائی را 

ايشان برای اين کار . درست و الزم تشخیص می دھند برگزيده و بقیه را نابود می کنندکه 
 بسیاری از تضادھايی که میان قرائت« خردپذير ھم دارند؛ مثًال، می گويند  ظاھرًاداليل

ھای بنیادگرايانه و حتی سنتگرايانه از دين از يک سو و حقوق بشر از سوی ديگر وجود 
ھا دست به تعمیم نابجا زده اند و گمان کرده اند که ھمه  اين قرائتدارد اين است که 

احکام قرآن ھمه جايی، و ھمیشگی و جھانشمول است، و در نتیجه به خطا احکام 
 براستی .» و از جمله زمان حاضر، تسری داده اند،ھا مقطعی و موضعی را به ھمه زمان

شويم و ببینیم که ايشان چگونه » نجیقرآن گ«آيا روزی فرا خواھد رسید که ما خوانندهء 
احکام ھمه جايی، و «آن را از » احکام مقطعی و موضعی«پرداخته و » اصالح قرآن«به 

 اند؟جدا کرده » ھمیشگی و جھانشمول
آقای گنجی، مالحظات ديگری را ھم در اين تصفیه در نظر گرفته اند؛ در عین حال، 

قوق بشر سازگار است بايد بپذيرد که اسالم، و قرائتی از دين که با ح«: مثًال، می گويند
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 باطن و ءاساسًا ھر دينی، به مراتب بیش از آنکه به اعمال ظاھری اھمیت بدھد دغدغه
يا به تعبیر بھتر، (تفسیر عرفانی ) و روايات(درون را دارد و بنابراين تفسیر درست از قرآن 

 .»است، نه تفسیر فقھی) سیر و سلوکی
نم حدس بزنم که مخاطبان آقای گنجی در آن مجلس اھل علم من اگرچه نمی توا

چند تا چه حد قانع شده به خانه ھای خود برگشته اند اما بی مناسبت نمی دانم که 
 :پرسش را در مورد پیشنھادات ايشان مطرح کنم

اين اصالحات را چه کسی بايد انجام دھد؟ در تاريخ اديان ديگر ـ مثًال مسیحیت ـ . 1
که خود روحانیت و فقھای مذھبی بوده اند که برای سازگار کردن مذھب خود با ديده ايم 

مقتضیات زمانه دست به تجديد نظر و نوآوری زده اند و ھیچکس خارج از قشر دينکاران 
اگر چنین بود جنبش دکتر شريعتی به مزبلهء انقالب . نتوانسته در اين مورد اقدامی کند

علمای «نند که اکبر گنجی اين قدرت را در خود می بیآيا آقای . اسالمی نمی انجامید
 آيا آقايان اشکوری و کديور و شبستری در  اين اصالحات تشويق کنند؟را به انجام» حوزوی

آن ) به تأسی از آقای سروش(اين حد ھستند که بتوانند از طريق کاربرد آنچه آقای گنجی 
و تعطیل تفسیر فقھی از اين دو  دست به اصالح قرآن و حديث می نامد» فقه پويا«را 

  منبع شوند؟
 خواسته » دينکارانءهرد«خارج از وقتی کسی در طول تاريخ،  ،آيا نه اينکهو . 2

 متھم شدن به  چیزی نبوده است جزاست دست به اصالحات مذھبی بزند، حاصلش
یخ ؟ آيا از عیسای مسیح تا مزدک و از شبودن» مھدور الدم« محکوم شدن به و» ارتداد«

 وجود نداشته جديد نظر طلبان در دين رايج زمانهاشراق تا شیخ احمد احسائی، صفی از ت
 شده اند؟ اينکه  و مطرودمصلوب و کشته و خاکستر بر باد رفتهھمگی سرنشینانش که 

 آقای گنجی از جانب انديشمندان حاضر در آن جلسهء  پیشنھادات شدنبا پذيرفته
آيا ايشان .  حل شده باشد که دردی را دوا نمی کند»پنجاه در صد مشکل« دانشگاھی،

 فکری ھم برای آن پنجاه در صد ديگر کرده اند؟
ديث و کنار احا و »ب مقدسکت«اساسًا پیشنھاد بدور ريختن بخش ھائی از . 3

خروج از « نوعی  و در ھمهء اديان ھمواره،نھادن تفسیر فقھی به نفع تفسیر عرفانی
لذا، وقتی آقای . نمی گنجیده است» اصالح دين«لهء محسوب شده و در مقو» دين

اش وجود » کتاب مبین« حقیقتی نیست که در  که ادعا می کنددينی ءگنجی درباره
ی در آن راه ندارد اينگونه سخن می » رطب و يابس« ھیچ نداشته باشد و، در عین حال،

 که ربطی به  تأسیس دين تازه ای استنمی کند که قصدشخودبخود اعالم آيا گويند 
 سید علیمحمد باب در اين صورت فرق ايشان با  شیعه ندارد؟اسالم پیامبر و دوازده امام

 جديد بیافريند؟دينی از دل آن کوشید تا چیست که اسالم را دين منسوخ اعالم کرد و 
و باالخره اينکه نبايد فراموش کنیم که آقای گنجی در مورد روش کار خود می . 4

ھا بکاھیم چاره ای نداريم جز آنکه  قاد من اگر بخواھیم از درد و رنج انسانبه اعت«: گويند
و جان ) William James( نظیر ويلیام جیمز  ھمچون فیلسوفان پراگماتیست امريکايی

تفسیری عملگرايانه از دين به دست دھیم که حقوق بشر را ) John Dewey(ديويی 
ھمیم که دين را به طور کلی طرد و نفی و حذف بپذيرد و نیز موازين حقوق بشر را چنان بف

 و با توجه به اينکه ايشان اتخاذ نزديگشتی عملگرايانه را به ھمگان ، در اين مورد.»نکند
 بايد برای برقراری  ـ از ديدی عملگرايانه ـمی توانیم بپرسیم که چراآيا توصیه می کنند، 

چرخانیم و  نصف قرآن و حديث را به اينقدر لقمه را دور سر خود حقوق بشر در يک جامعه 
؟ آيا کافی نیست که بگوئیم رسیدن به آب بشوئیم و احاديث را سبک و سنگین کنیم

به حوزهء خصوصی و ناتوان ) ھر دينی که باشد(انتقال دين  حقوق بشر يک راه دارد و آن
 ھمچون  چرا بايد آدمیاست؟ و» امر به معروف و نھی از منکر«شدن از اعمال زور برای 

را ) در اينجا اسالم ( ھزار چسب و سريشم، حقوق بشر و دين با،اکبر گنجی بکوشد تا
 دينی ء جا افتاده و سنگ شده ساله1400 از دل اسالم تا شايد بتواندبھم پیوند دھد 
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موافق با حقوق بشر بیرون بکشد؟ چرا او نبايد انرژی و توان فکری خود را در اين راستا 
 امکان ھر کسبه  و آنگاه کرد  خارج عمومیءچگونه می توان دين را از حوزهبکار اندازد که 

 مگر نه  بکوشد؟ دين خود در اصالح، بنا بر توان و بضاعنی که داردداد که اگر الزم باشد،
 که بر مبنای پذيرش حقوق بشر شوداينکه وقتی در مملکت ما حکومتی غیر مذھبی داير 

ھمهء اديان را به يک چشم نگريسته، آزادی نیايش و د اين حکومت باي،  باشدشکل گرفته
مسئلهء ما ھم کًال حل کند؟ در اين صورت آيا اھل ايمان را فراھم ھمهء تبلیغ عقیدهء 

به برقراری حقوق بشر بدون امحاء دين دست » پراگماتیستی« و بصورتی شده است؟ن
 نیافته ايم؟

 معتقدند که مفاھیم ه پردازی، اھل نظريدر اين فرنگستان بی در و پیکرباری، 
 و يا آنگونه شکل نگرفته که بتوان به )ی کلمه» پوپر«در معنای ( غیر قابل نفی علمی

نه «مفاھیمی مددشان دست به پیش بینی ھای خاصی دربارهء موضوع مورد نظر زد، 
  ولفگانگ پولی،اين طرز تلقی را.  اند و، در نتیجه، بکار کسی نمی آيند»درست و نه غلط

 ء پر طمطراقیزير رسالهدر  که ، آنجامطرح کردفیزيکدان اطريشی نیمهء اول قرن بیستم، 
حتی غلط ھم . اين حرف ھا درست نیستند«:  فقط نوشتدانشجوئی نوشته بودکه 

 »!نیستند
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