


نشریه فرهنگی - اجتماعی هيأت الزهرا )س( |  شماره چهل و چهارم | هفته چهارم خرداد ماه  ۹۹ نشریه فرهنگی - اجتماعی هيأت الزهرا )س( |  شماره چهل و چهارم | هفته چهارم خرداد ماه ۹۹  یادداشت ویژه یادداشت ویژه 12

تکثرگرایی؟بایددقیقاًمشخصکنیمکهراجعبهچهچیزصحبتمیکنیم سرمقاله بی  سرمقاله!
خوبان  آن  به  هم  گفتم،  سردبیر  جناب  به  هم 
جمع وجورکردن  برای  هرهفته  که  ِاندیشه ورز، 
این  بیایید  »آقاجان!  می گیرند:  جلسه  »حیات« 
را  بی مرز  تکثر ِ حس ِ مّلت  این که  برای  دفعه  یک 
کنند، این شماره را بدون استانداردهای  مزه مزه 
خالی  را  جلد  عکس  مثاًل  کارکنیم؛  همشیگی مان 
دفعه  این  رسید  به نظرمان  بگوییم:  و  بگذاریم 
درهم  را  تیترها  است،  درست  بی جلد  نشریه 
بنویسیم و بگوییم با قرائت های مختلف تیترهای 
می خواهد  هرچه  هرکه  و  شد  پیشنهاد  متعددی 
چرا  بگوییم  و  برداریم  هم  را  سرمقاله  بردارد. 
بدون سرمقاله چه  نشریه  قضاوت می کنید؟ مگر 
این ها  است.«  سلیقه  یک  هم  این  دارد؟  عیبی 
خیلی  نشسته اند  نیست.  بدهکار  گوششان  اما 
تروتمیز و ُشسته رفته مباحث مربوط به تکثرگرایی 
و  متن  همیشه  مثل  و  افرازکرده اند  را  پلورالیزم  و 

مصاحبه و نظرسنجی را پیش کشیدند!
روشن  دسته بندی  یک  در  »خب،  گفتند: 
می  خواهیم به تکثرگرایی بپردازیم؛ اول: تکثرگرایی 
نظری؛ یعنی این که اساسًا درست و غلط یا حق و 
گفت  هرچه  خودش  نگاه  با  هرکه  یا  داریم  باطل 
نجات؛  تکثرگرایی  دوم:  است؟  درست  همان 
یعنی آخرش با این همه تفاوت در عقاید و اعمال 
چه کسی عاقبت به خیر می شود؟ سوم: تکثرگرایی 
درست،  حرف ها  این  همه ی  خب،  یعنی  عملی؛ 
با  و  نمی کنند  فکر  ما  مثل  که  افرادی  با  بگو  االن 
این عقاید و سبک های متنوع در دنیا می گردند، 

کنیم و زندگی بگذرانیم؟« چجوری تا 
فکرکنم  است!  تلخ  سردبیرمان  دست  از  اوقاتم 
دیگر آبمان باهم در یک جوب نمی رود. تازه پیام  
منم  بنویسم؟«  یا  بنویس  رو  »سرمقاله  که  داده 
گفتم می نویسم. اما بدانید این چند سطر را فقط 
که بدانید این جا چه خبر است  برای شما نوشتم 

وگرنه سرمقاله ندانیدش!
همیشه  مثل  همه چیز  بزنید،  ورق  که  را  نشریه 
و  ناب  ایده ی  که  انگارنه انگار  است.  مرتب 
که  آن ها  فقط  اصاًل  شنیدند!  را  من  جسورانه ی 
سهم  همه ی  می فهمند.  مرا  حرف  اهل تکثرند، 
حیات،  شماره ی  این  از  اصیل«  رهای ِ »تکثر ِ آن 
بی سرمقاله  می خواستم  که  بود  ستون  این 
من،  درددل های  این  با  می بینم  که  بماند، 
اصاًل  جورشد!  هم  سرمقاله شان  بساط ِ بحمدهلل 
که:  گفتم  دیگر.  نمی نویسم  نمی دهم...  ادامه 

»سرمقاله بی سرمقاله!«
در  است  آخرمان  شماره ی  این  پی نوشت: 
بر  را  تقصیراتمان  و  قصور  و  کاستی ها  ترم.  این 
حالل کنید.  و  ببخشید  حیات  ِ نازنین  ِ خادمین 
راستی، چندروز است حیاتِ  ما، سه ساله شده. 

مبارک بادا!
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تکثرگرایی  درمورد  ببیند  تا  رفته 
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که اهل   Frazier داشته با خانم دکتر
تا  هستند  سیاه پوست  و  گو  شیکا
ببیند آمریکایی ها چقدر اهل تکثر و 

هم زیستی هستند.
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مدیرعامل  مددی،  محمدحسن 
که  مستندسازی  »آرمان مدیا« است، 
بنشید  آدمی  با همه جور  حاضر است 
گرفته  خداناباوران  از  معاشرت کند:  و 
بود  طبیعی   ... و  صهیونیست ها  تا 
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بر  داشته  مروری  عظیمی  فاطمه حوراء 
قرائت ها  تعدد  و  هرمنوتیک  نظریه های 
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حرف خود خدا

بیوتی فول ِوست!

دل به دلشان می دهم!

نسبیت فهم

رنگارنگ

زمانی  برسیم،  تعارض  به  که  زمانی  است.  حقیقت  تکثرگرایی  پذیرش  اساسی  مشکالت  از  که  است  موضوعی  مکتب،  دو  اجرای  تعارض 
است که باید حقی قائل بشویم تا قضاوت کند و در صورت وجود نداشتن و یا در دسترس نبودن حق، حل این تعارض ناممکن خواهد بود.

نه حقیقت، نه شریعت، نه یقین

به  می آید،  تکثرگرایی  اسم  وقتی  ما  از  بسیاری 
زندگی  و  قضاوت نکردن  و  دیگران  به  احترام  فکر 
و  سلبریتی گونه  بیان  با  هم  آن  مسالمت آمیز، 
از  که  مفاهیمی  می افتیم.  الیک خور  و  همه پسند 
و  هفتاد  دهه  اواسط  از  و  هستند  تکثرگرایی  نتایج 
کالم و رفتار  تقریبًا هم زمان با شروع دولت هفتم در 
اما  شد؛  دیده  مسئوالن  از  بسیاری  سیاست های  و 
را  تکثرگرایی  و  بگذاریم  فراتر  گرام  اینستا از  را  پا  وقتی 
و  بررسی  می توانیم  کنیم،  بررسی  عمیق  صورت  به 
که بسیار  نقدی منصفانه بر آن داشته باشیم. نقدی 
استوری های  یا  و  حرفی   280 توییت های  از  عمیق تر 

چند ثانیه ای است.

پیل اندر خانة تاریک بود
که موضوع  »تکثرگرایی حقیقت«، 
رد  با  ابتدا  ماست،  بررسی  مورد 
گزاره ی  هرگونه  وجود  امکان 
گزاره ای خودمتناقض  که  قطعی، 
روی آورده  نسبی گرایی  به  است، 
به  را  مختلف  مکاتب  آن  از  پس  و 
هر  در  که  مختلف  جزایر  صورت 
وجود  حقیقت  از  گوشه ای  کدام 
شعر  احتمااًل  می کند.  مدل  دارد، 
که  شنیده اید  را  مولوی  معروف 
می کشد  تصویر  به  را  فیلی  آن  در 
و  است  تاریک خانه ای  در  که 
آن  از  برداشتی  می آید  که  هرکس 
او  گوش  به  دست  یکی  می کند. 
است.  بادبزن  می گوید  و  می زند 
و  می کند  لمس  را  پایش  دیگری 
دیگری  و  است  ستون  می گوید 
... . این دقیقًا مدل تکثرگرایان از 
برداشتی  هرکسی  است.  حقیقت 
هیچ کس  و  دارد  درست  نسبتًا 
ندارد.  درستی  کاماًل  برداشت 
لزوم  تکثرگرایی  همین اساس  بر 
احترام به دیگران و حْق ندانستن 
در  البته  دارد.  همراه  به  را  خود 
اشاره  مولوی  شعر،  این  ادامه 
کدام  هر  دست  در  گر  ا که  می کند 
اشتباه  به  هیچ یک  بود،  شمعی 
را  نمی افتادند. در حقیقت علمی 
عنوان  به  باشد،  خدا  طرف  از  که 

حل  و  می کند  معرفی  نظر  اختالف  این  حل  راه 
و مادی  ابزار حسی  با  برداشت  معضل اختالف در 

را ناممکن می داند.

اسالم ِواقعًا رحمانی!
کرد  توجه  نکته  این  به  باید  تکثرگرایی  بررسی  در 
که اسالم، تقریبًا تمام نتایج خوب تکثرگرایی را در 
ایجاد  نیازی به  برای رسیدن به آن ها  خود دارد و 
مثاًل  نیست؛  پروتستانتیزم  اسالم  یا  جدید  مکتبی 
بی احترامی  اجازه  پیش فرض  صورت  به  اسالم 
به  را  اخروی  سعادت  در  انحصارگرایی  حتی  و 
به  قضیه  این  اما  نداده است.  هیچ مسلمانی 
هیچ عنوان نتیجهی انکار دسترسی به حق نیست)1(

ُسِلِه« ن رُّ ُق َبْیَن أََحٍد مِّ »لَ ُنَفرِّ
کنیم، ادیان  گر بخواهیم به صورت دقیق بررسی  ا
پله های  که  ازهم جداافتاده،  جزیره های  نه  الهی 

 136 و   135 آیات  در  حق.  سوی  به  است  نردبانی 
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َ
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ُ
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ْ
َوال َوَيْعُقوَب  ِإْسَحاَق  َو ِإْسَماِعيَل  َو

ْنُهْم  ّمِ َحٍد 
َ
أ َبْيَن  ُق  ُنَفّرِ ا 

َ
ل ِهْم  ّبِ

ّرَ ِمن  وَن  ِبّيُ الّنَ وتَِي 
ُ
أ َوَما  َوِعيَسى 

ُه ُمْسِلُموَن )136(« 
َ
َوَنْحُن ل

یا :یهودي و]اهلکتاببهمردممؤمن[گفتند
آیین از بلکه بگو: یابید. هدایت تا باشید نصراني
ابراهیمیکتاپرستوحقگرا]پیرويمیکنیمنهاز
آیینتحریفشدهشماکهعینگمراهياست[واو
ازمشرکاننبود.)١٣٥(]شمامردممؤمن هرگز
ازرويحقیقتاقرارکنیدو[بگویید:مابهخداو
آنچهبهسويمانازلشده،وبهآنچهبرابراهیم
نوادگاِن]داراي و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و
مقامنبّوت[آنانفرودآمده،وبهآنچهبهموسي

وعیسيوآنچهبهپیامبرانازناحیهپروردگارشان
آنان از هیچیك میان آوردیم؛ ایمان شده داده
]دراینکهازسويخدابرايهدایتمردممبعوث
شدهاند[فرقينمیگذاریم،ومادربرابراوتسلیم

هستیم)١٣٦(.
که تمام ادیان،   این آیات، این مفهوم را می رسانند 
اسالم،  و  واحد  حقیقت  سمت  به  راهنمایی 
بین  تفاوتی  اساسًا،  آن هاست.  نمونه  کامل ترین 
ندارد  وجود  یهودیت  و  مسیحیت  با  اسالم  دین 
کدام را  که بخواهیم آن ها را جدا از هم بدانیم و هر 
ْنُهْم«. البته  َحٍد ّمِ

َ
ُق َبْیَن أ  ُنَفّرِ

َ
گوینده بخشی از حق؛ » ال

که ادیان مسیحیت  باید به این نکته توجه داشت 
انحراف هایی  دچار  تاریخ  طول  در  یهودیت،  و 
انحراف یافتهی  نسخه  هم  قرآن  منظور  و  شده اند 

آن ها نیست.

تعارض مکاتب، پاشنه آشیل تکثرگرایی
پذیرش  اساسی  مشکالت  از 
تعارض  حقیقت،  تکثرگرایی 
وقتی  است.  مکتب  دو  اجزای 
حّقی  باید  برسیم،  تعارض  به 
در  و  کند  قضاوت  تا  باشد 
در  یا  و  وجودنداشتن  صورت 
این  حل  حق،  دسترس نبودن 
بود.  خواهد  ناممکن  تعارض 
امر  فقط  حق  این  اسالم،  در 
پیاده سازی  مسئول  و  خداست 
است.  اسالمی  حکومت  هم  آن 
البته  و  اسالمی  حکومت  وظیفه 
که  آن است  تک تک مسلمانان 
قائل به حق واحد باشند و در کنار 
مکاتب  و  ادیان  سایر  به  احترام 
مکاتب  مخرب  آثار  از  فکری، 
کنند  بر جامعه، جلوگیری  باطل 
خدا  دستور  تعارض،  موارد  در  و 
اْلَحّقَ  »ِلُیِحّقَ  بخشند.  تحقق  را 
اْلُمْجِرُموَن«  َکِرَه  َوَلْو  اْلَباِطَل  َوُیْبِطَل 

)االنفال 8(
---------------

)1( رک: شماره 37 نشریه فرهنگی-
 / ص4   / »حیات«  اجتماعی 
یادداشت »کثرت گرایی دینی، وصله 
ناجور عقلی، دینی و ملی« از همین 

نویسنده

پایی نماز جماعت مقابل کاخ سفید بر
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که  باستان  معروف  ک  شکا »پیرون«،  پیروان  گویند 
می زیست،  مسیح  میالد  از  پیش  سال  سیصد  حدود 
که هنگام راه رفتن در چاله نیفتد؛ چرا  مراقب او بودند 
که استاد در وجود چاله ی در پیش روی خود نیز تردید 
داشت! یعنی هم استاد و هم پیروان او به چیزی یقین 
گردانش به  کیت و شا ایده ی شکا داشته اند: استاد به 

ک نبودند. چاله ی راه. پس هیچ یک به واقع شکا
یقینی  معرفت های  وجود  به  اعتقاد  با  انسان ها  عموم 
جدید  پرسش های  پاسخ  یافتن  برای  تغییرناپذیر،  و 
فردی  زندگی  و  می کوشند  دانش  قلمروی  گسترش  و 
بنا  خود  معرفت های  اساس  بر  را  خود  اجتماعی  و 
پاره ای  دلیل  به  افراد  برخی  حال  این  با  می کنند. 
کرده، یا  شبهات در وجود هرگونه معرفت یقینی تردید 
همه ی معرفت ها را نسبی و تغییرپذیر دانسته اند. آنچه 
در ادامه آمده، مروری است مختصر بر ادعای این افراد 
کافی به رد این دیدگاه  که با دالیل  شک گرا یا نسبی گرا 
خواهیم پرداخت. اما قبل از هرچیز نیاز است معرفت 
که روش دست یابی  یقینی تعریف شود: شناختی است 

کاماًل درخور اعتماد باشد. به آن 
یقین  عدم  شک گرایی،  مبحث  در  شک  از  مقصود 
حوزه ای  در  یقینی  معرفت  منکر  شک گرایان،  است. 
خاص می شوند یا اصاًل هرگونه معرفت یقینی ای را انکار 
اطالق  نظریه ای  به  عمومًا  نیز  نسبی گرایی  می کنند. 
که همه ی معرفت ها را به طرز تلقی صاحبان  می شود 
نسبی گرایان  که  آنجا  از  می داند.  وابسته  آن معرفت ها 
نظرکردن  صرف  با  واقعیت  خود  درباره ی  نمی توانند 
به  نسبی گرایی  کنند،  نظر  اظهار  ذهنی  شرایط  از 

شک گرایی می انجامد.
زبان  به  نمی توانم  »من  که:  بگوید  شما  به  کسی  گر  ا
متولد  کشور  از  ج  خار در  زیرا  بگویم؛  سخن  فارسی 
برخورد  فارسی زبانی  هیچ شخص  با  کنون  تا  و  شده ام 
نداشته ام«، پیش از آنکه ادله ی او را مبنی بر عدم توان 
کنید، به این نتیجه می رسید  فارسی سخن گفتن بررسی 
که ادعای او پذیرفتنی نیست؛ زیرا او برای ادای همین 
نیز  اینجا  گفته است.  سخن  فارسی  زبان  به  جمالت 
)هیچ  شک گرایان  مدعای  که  است  همین  مسئله 
است  یقینی  معرفتی  ادعای  نیست(  یقینی  معرفتی 
مدعای  مشابه  طریق  به  می کند.  نقض  را  خودش  و 
ادعای  نیست(  مطلق  معرفتی  )هیچ  نسبی گرایان 
ترتیب،  بدین  خودمتناض.  و  است  مطلقی  معرفتی 
است،  مطلق  و  یقیتی  معرفت  هرگونه  منکر  که  کسی 
نمی تواند به هیچ دلیلی تمسک جوید؛ زیرا می خواهد 
که  کسانی  برای  ندارد،  قبول  خودش  که  چیزهایی  با 
کند. در واقع شک گرایی  وجود آنها را قبول ندارند ثابت 
همچون  معرفت شناسی  دادگاه  در  نسبی گرایی  و 
گواهی جدیدی  که با ابراز هرسخنی،  متهمانی هستند 
محکوم کردنشان  برای  و  می کنند  صادر  خود  ضد  بر 

کافی است. استفاده از همین سخنان 

دو  بیان  به  محکم کاری  برای  قبل،  نکته ی  وجود  با 
پاسخ  و  افراد می پردازیم  این  ادله ی  رایج ترین  از  مورد 
نسبی گرایی  دادیم،  نشان  که  همانطور  می دهیم. 
مستلزم شک گرایی است؛ لذا نیازی به تفکیک ادله ی 

دو تفکر مزبور نیست. 

1- ارتباط عمومی امور: ممکن است بپنداریم شناخت 
اما  ندارد.  موجودات  دیگر  به  ربطی  »خورشید«  از  ما 
از  که خورشید جزوی  بیشتر روشن می شود  با تحقیق 
و  با زمین و سیارات  که  به هم پیوسته است  یک نظام 
گونه ای با هم  ستارگان دیگر ارتباط دارد. امور جهان به 
که معرفت به هریک، مستلزم معرفت به  ارتباط دارند 
همه ی آنهاست. پس یا باید به همه چیز معرفت داشت 
به  که  از آن رو  به هیچ چیز نمی توان معرفت داشت؛  یا 
همه چیز معرفت نداریم، شناخت هیچ معرفتی ممکن 

نیست.
میان  ارتباط  نمی توان  امور  خود  ارتباط  از  پاسخ: 
اینکه  با  نمونه،  محض  گرفت.  نتیجه  را  آنها  شناخت 
خورشید با زمین ارتباط دارد، اینکه بدانیم »خورشید 
اینکه  درباره ی  ما  گاهی  آ به  هیچ ربطی  می درخشد« 

»خورشید از زمین بزرگ تر است« ندارد.

گونه ای به  2- ارتباط عمومی معرفت ها: معرفت ها به 
که تغییر در یک شناخت سبب تغییر  یکدیگر وابسته اند 
تصور  را  آبی  حاوی  ظرف  می شود.  دیگر  شناخت های 
که افتادن سنگ ریزی در آن، سبب انتشار موجی  کنید 
که تا جداره های ظرف پخش  بر روی سطح آب می شود 
در  ما  که  همین  می یابد؛  انعکاس  سپس  و  می شود 
اصاًل  یا  می کنیم  کسب  تجربه ای  خود،  زندگی  طول 
صدایی  و  می کنیم  مشاهده  را  چیزی  همین زمان  در 
افتادن سنگی است درون ظرف  را می شنویم، مشابه 
آب گونه  شناخت های  این  که  ما  شناخت های  حاوی 
را دست خوش تغییر می کند. در نتیجه، هیچ شناختی 

ثابت و مطلق نیست. 
که سطح  گر این استدالل درست باشد، دو نفر  پاسخ: ا
نمی توانند  دارند،  چیزی  درباره ی  متفاوتی  اطالعات 
کنند و دیدگاه دیگری  درباره ی آموخته های خود بحث 
کنند. به عبارت  را در این زمینه بفهمند و احیانًا آن را رد 
دیگر، اختالف نظر افراد بر سر اینکه خورشید دور زمین 
چیزی  هریک  زیرا  می باشد؛  بی معنا  خیر،  یا  می گردد 
اینکه یکی معتقد باشد  را ادعا می کنند؛ درست مانند 
»شیر« انسان را می خورد و دیگری معتقد باشد انسان 
»شیر«  از  آنها  تصور  تفاوت  پس  خورد.  می  را  »شیر« 
واحدی  موضوع  سر  بر  نتوانند  که  شده است  موجب 

کنند. بحث 
هرمنوتیک  قرائت ها،  تعدد  مانند  دیدگاه ها  سایر 
همین  از  دیگری  بیان  و...  دینی  پلورالیسم  فلسفی، 
در  تامل  پایان،  در  است.  نسبی گرایی  و  شک گرایی 
زیر مفید  نمونه های  به  تفکر مذکور  از  نحوه ی حصول 
می باشد: معیار ثابتی برای تشخیص درست و نادرست 
برداشت  با  متناسب  شخص  هر  عمل  ندارد،  وجود 
اعم  گون  گونا ادیان  کرد،  وارد  ایراد  او  به  نباید  و  است 
را  شده  تحریف  و  اصلی  و  غیرتوحیدی  و  توحیدی  از 
آنها را حق و معتبر  باید به رسمیت شناخت و همه ی 
در  ثانوی  و  فرعی  اموری  مناسک،  و  عقاید  دانست، 
که ناشی از ذهنیت آنها در مواجهه با دین  دین هستند 

است و... 

نقدوبررسیگرایشبهشكوتفکرنسبیگرایی

چاله ی شک!
محمدحسین طالبی

7 دقیقه 97 متالورژی

وف  معر شکاک  ون«،  »پیر وان  پیر گویند 
از  پیش  سال  سیصد  حدود  که  باستان 
بودند  او  مراقب  می زیست،  مسیح  میالد 
که  چرا  نیفتد؛  چاله  در  راه رفتن  هنگام  که 
وی خود نیز  استاد در وجود چاله ی در پیش ر
تردید داشت! ولی در واقع هم استاد و هم 
استاد  داشته اند:  یقین  چیزی  به  او  وان  پیر
به ایده ی شکاکیت و شاگردانش به چاله ی 

راه. پس هیچ یک به واقع شکاک نبودند.
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ادیان  حقانیت  پذیرش  تکثرگرایی،  یا  پلورالیسم 
مختلف تلقی می شود. از دیدگاه تکثرگرایان، نجات 
خاص  مذهب  و  یک دین  به  منحصر  رستگاری  و 
ادیان،  همه ی  میان  مطلق  حقیقت  بلکه  نیست؛ 
به  ادیان و مذاهب،  پیروان همه ی  و  بوده  مشترک 
سعادت دست می یابند. آنها با اتکا به ظواهر برخی از 
کریم، سعی در مشروع جلوه دادن مدعای  آیات قرآن 
خود دارند. در ادامه، به بررسی تفسیر صحیح برخی 

از این آیات می پردازیم.

بنا به اهمیت و حساسیت موضوع، یادآوری نکاتی 
لطف  از  خالی  قرآن،  تفسیر  اصول  و  چگونگی  حول 
در  و  تدریجی  صورت  به  قرآن  که  آنجا  از  نیست؛ 
اهلل  کرم)صلی  ا پیامبر  بر  گون  گونا مناسبت های 
علیه و آله( نازل شده، هیچ اختالف و تناقضی میان 
مکمل  آیات،  و  ندارد  وجود  آن  مفاهیم  و  معارف 
که برای تفسیر درست  یکدیگر هستند. روشن است 
از  و  داشته  توجه  این نکته  به  باید  اشکال،  بدون  و 
گانه و بدون  اتکای صرف به متن هرآیه به طور جدا
در  همچنین  کرد.  پرهیز  آن  نزول  شأن  به  توجه 
گهربار  کالم  صورت برخورد با هرگونه ابهامی، باید به 
السالم(،  اطهار)علیهم  ائمه  قرآن،  حقیقی  مفسران 
کرم)صلی اهلل علیه و  که پیامبر ا کرد. آنچنان  رجوع 
آله( به دنبال نپذیرفتن تفسیر آیات از زبان حضرت 
علی)علیه السالم( توسط برخی از صحابه، به ایشان 
فرمودند: »به مسجد من بازگرد و از منبر من باال برو؛ 
پس از حمد و ثنای خداوند و صلوات بر من از سوی 
شما  برای  خدا  سوی  از  ما  آنچه  بگو:  مردم  به  من 
که تفسیرش نزد ما اهل بیت است و  آوردیم، بدانید 
که حقیقتش نزد ماست و من، علی، پدر  گاه باشید  آ
معنوی و روحانی شما اّمت، و موالی شما هستم«.
الزمان)عجل  صاحب  حضرت  ظهور  با  ان شاءاهلل   ]1[

زمانه،  ناطق  این قرآن  الشریف(،  فرجه  تعالی  اهلل 
کریم  قرآن  آیات  دقیق  و  درست  تبیین  به  بتوانیم 

دست یابیم.
می فرماید:  مائده  سوره ی   48 آیه ی  در  خداوند 
نازل  تو  سوی  به  به  درستی  را  ]قرآن [  این کتاب  »ما 

کتاب های  تصدیق کننده ی  که  حالی  در  کردیم، 
گواه صادق بر ]حقانیت همه  ی[ آنان  پیش از خود و 
است... برای هریک از شما شریعت و راه روشنی قرار 
امت  را  شما  همه ی  می خواست  خدا  گر  ا و  دادیم. 
واحدی قرار می داد، ولی می خواهد شما را نسبت به 

کند...«. آنچه به شما داده، امتحان 

استدلل تکثرباوران
در  هستیم،  مواجه  آن  با  کنون  ا ما  که  این کثرتی 
سوی  از  شده  تعبیه  مختلفی،  راه های  حقیقت 
»ولو  فرمود:  خود  که  است،  او  سوی  به  و  خداوند 
کنون امت  شاء اهلل لجعلکم امة واحدة«؛ یعنی شما ا
واحده نیستید و صور مختلف دارید، ولی »فاستبقوا 
خداوند  سوی  از  این راه ها  چون  و  الخیرات«؛ 
و تمام است و می تواند پیرو  تام  آمده است، همگی 
است،  ممکن  انسان  برای  که  حدی  باالترین  به  را 

برساند.

برهان حق
گر  ا که  است  این  بر  گواه  خداوند  مشیت  و  قدرت 
همه ی  می توانست  می کرد،  اراده  متعال  خداوند 
ما  مردم!  »ای  کند.  ملزم  حق  دین  بر  را  انسان ها 
قبیله ها  و  و ملت ها  آفریدیم  و زن  از یک مرد  را  شما 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید...«.]2[ اما خواست 
خدا بر آزادگذاشتن مردم در انتخاب دین حق بوده 
البته  نیست«.]3[  اجباری  و  کراه  ا هیچ  دین،  »در  و 
تایید حقانیت ادیان دیگر »در  این آزادی به معنای 
که  کنار« دین برحق و اصیل اسالم نیست. همانطور 
گمراهی  از  هدایت  راه  »مسلمًا  می فرماید:  ادامه  در 
کفر  روشن و آشکار شده  است. پس هرکه به طاغوت 
ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بی  تردید به محکم  ترین 
دستگیره که آن را گسستن نیست، چنگ زده است«؛ 
که با وجود اینکه در انتخاب دین اجباری  پیداست 

گر دین حق الهی به صورت ناب به انسانی  نیست، ا
و  فطرت  با  سازگاری  وجود  دلیل  به  شود،  عرضه 

روحیات انسان، او آن را خواهد برگزید.

حقانیت  طول  در  الهی  دیگر  ادیان  حقانیت 
اسالم

پیامبر  بر  خداوند  طرف  از  هردوره،  در  الهی  دین 
ایشان  و  می شده  وحی  آن زمان  مبعوث شده ی 
بنابراین  کنند،  ابالغ  مردم  بر  را  آن  بودند  مکلف 
هرپیامبر  زمان  امت  برای  الهی  ادیان  حقانیت 
می شود.  اثبات  بعدی(  پیامبر  بعثت  از  )پیش 
به  بودند  موظف  خدا  دستور  به  هرپیامبر  پیروان 
ایمان  آورده،  بعدی  پیامبر  که  تکامل یافته ای  دین 
آیه ی  در  خداوند  بپذیرند .  را  آن  حقانیت  و  بیاورند 
به  هم  آنان  گر  ا »پس  می فرماید:  بقره  سوره ی   137
]که  آورند  ایمان  آورده اید،  ایمان  آن  به  شما  آنچه 
هدایت  مسلمًا  است [،  پیامبر  به  و  قرآن  به  ایمان 
در  که  نیست  این  جز  برتابند،  روی  گر  ا و  یافته اند، 
ستیز و دشمنی اند؛ پس به زودی خدا شّر آنان را ]به 
کرد؛  کشته شدن یا آوارگی از خانه و شهر[ دفع خواهد 
و او شنوا و داناست«. نتیجه می شود تمامی مردمان 
که حقانیت  پس از پیامبر خاتم)صلی اهلل علیه و آله( 
از  از ایشان را قبول دارند، باید  دین پیامبران پیش 
که خداوند  کنند. همانطور  دین واحد اسالم پیروی 

می فرماید: »مسلمًا دین نزد خدا اسالم است«.]4[
_____________________

ص260،  المصطفی،  بشارة  عمادالدین،  طبری   ]1[
کتابخانه حیدریه، نجف، 1383ق.

]2[ حجرات، 13
]3[ بقره، 256

]4[ آل عمران، 1۹

زهرا کرمی
۵ دقیقه 98 مکانیک

حرف خود خدا 

در  مردم  آزادگذاشتن  بر  خدا  خواست 
هیچ  دین،  »در  و  بوده  حق  دین  انتخاب 
این آزادی  البته  نیست«.  اجباری  و  اکراه 
»در  دیگر  ادیان  حقانیت  تایید  معنای  به 

کنار« دین برحق و اصیل اسالم نیست. 

قرآن،تکثرگراییراردمیکندیاتأیید؟
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زهرا اکبری
۳ دقیقه 9۵ م.شیمی

رویا احمدیان
۳ دقیقه فارغ التحصیل شیمی

منصوره جعغری
۳ دقیقه فارغ التحصیل فیزیک

تکثرگرایی یا همانندگرایی؟
و   ۹8 ورودی های  اردوی  و   ۹7 کنار  زیبا اردوی  از 
عبور  کرد  پیدا  انتقال  ماجرا  متن  به  که  آن  حواشی 
کارنامه ی معاونت فرهنگی  کنیم، پررنگ ترین نقطه  در 
دانشگاه در نگاه اول اصالت بخشی به دیدگاه تکثرگرایی 
که نتیجه ی آن، پررنگ شدن دیدگاه مشابه ساز  است 
بوده.  دانشجویی  فعالین  از  عده ای  بین  همانندگرا  یا 
که برای وصول  که در آن تالش بر این است  دیدگاهی 
به  غیرمعتقد  اندیشه های  اجتماعی،  همگرایی  به 

این غایت، طرد شود.
یا در فهم  که ما  بیانگر آن باشد  این موضوع می تواند 
کوشش  یا  شده ایم  اشتباه  دچار  تکثرگرایی  حقیقت 
و  ک  پا بر  ع  شر رهنمایان  کید  تا و  بزرگ  اندیشمندان 
بدیهی  مقدمات  تبیین  راه  از  اندیشه ها  استوارسازی 
نادیده  را  استدالل  متنوع  روش های  تدارک دیدن  و 
تحمیل  و  اجبار  به  توسل  با  ناچاری  سر  از  و  گرفته ایم 
همسونمودن  درصدد  دردسترس،  راه های  طریق  از 
ایراد  این متن،  نگارش  از  هدف  برآمده ایم.  دیگران 

کارنامه ی معاونت فرهنگی نیست.  انتقاد به 
بعضًا  که  است  دانشجویان  از  عده ای  بر  نقد  تمرکز 
غ از دارابودن  که عقاید -فار کرده اند در جمعی  فراموش 
صحت و سالمت علمی یا فرهنگی- بیان نشود، حق در 
پرتوی نقد و بررسی تضارب اندیشه ها ظاهر نمی گردد و 

پیشرفت علمی و فرهنگی حاصل نمی شود.
مگر نه اینکه دانشگاه محلی  است برای رشد و پیشرفت 

در بستر تولید علم و فرهنگ؟ 
دانشجویی،  فعالین  ما،  باشد  رسیده  آن  وقت  شاید 
فضای  بی فرجام  بعضًا  های  کشمکش  این  از  بعد 
و  دانشگاه  نهاد  از  خود  تعاریف  در  دانشگاه،  فرهنگی 

ماهیت آن بازبینی ای داشته باشیم.
گاهی حق اشکال را به خود و دیگران  شاید الزم باشد 
را  تخطئه  همین  و  بدهیم  متفاوت  عرصه های  در 
و  دیگران  و  خود  وجود  در  رشد  و  پیشرفت  زمینه ساز 

نهایتًا پیشرفت جمعی بدانیم.
می شود عرصه فعالیت های دانشجویی را به صفحه ی 
ح زدن  کاغذ و فعالیت های دانشجویی را به نقش و طر
که نتیجه ی  ح زدن هایی  کرد. طر بر این صفحه تشبیه 
تعامل فعالین دانشجویی در داخل دانشگاه با سالیق 
مختلف باشد و نه استمداد از نقاش یا طراحی بیرون از 
غ از اینکه خوب باشد  این عرصه. اثر هنری نهایی، فار
به  صفحه  نگار  و  نقش  که  چرا  است؛  ارزشمند  بد،  یا 
بوده  دانشگاه  دغدغه مند  و  فعال  دانشجویان  دست 
است و دانشجویان توانسته اند از این طریق هنر خود 
تصویر  به  را  آنها  پرورش  و  ذاتی  استعداد های  بروز  در 

بکشانند.

ظلمت ها  و  نور
انعام  سوره ی  قرآن،  استاد  محضر  در  است  مدتی 
سوره های  از  یکی  انعام  سوره ی  می کنیم.  مرور  را 
که به طور فطری، ما را به سمت  توحیدی قرآن است 
اول،  همان آیه ی  در  می کند.  هدایت  ربوبی  توحید 
النور«؛  و  الظلمات  »جعل  می کند:  اشاره  خداوند 
واحد  نور،  و  آفریده  متکثر  را  تاریکی ها  خداوند  یعنی 
که به  نور تجلی خداوند است  است. حقیقت عالم، 
گون بروز پیدا می کند و در قالب آیات  گونا صورت های 
و نشانه های دنیا خود را به انسان ها نشان می دهد. 
که من/  به قول شاعر، »با صدهزار جلوه برون آمدی 

کنم تو را«. با صدهزار جلوه تماشا 
گویی  بیندازیم.  خود  امروز  دنیای  به  نگاهی  حال 
هرچندوقت یکبار  و  کرده اند  گم  را  خود  راه  انسان ها 
مکتب جدیدی تأسیس می کنند و تعدادی را با خود 
همراه می کنند. مبنا و اصول این مکاتب تفاوت های 
نتوانند  اینها  باعث می شود مریدان  که  اساسی دارد 
سر موضوعی خاص به توافق و تفاهم برسند. این فضا 
طیف های  و  دارد  وجود  بالطبع  هم  ما  کشور  در 
راحتی  به  مجازی  فضای  گسترش  با  عقاید  گون  گونا
نمونه ای  که  نیز  دانشگاه  در  می کنند.  وجود  ابراز 
کاماًل  تقریبًا مشابه جامعه می  باشد، این تنوع عقاید 
کارهای  و  دانشکده ها  در  شاید  البته  است.  مشهود 
فرهنگی  فعالین  در  اما  نیاید  چشم  به  آنقدر  علمی  
مختلف،  ادوار  در  خداوند  می شود.  حس  وضوح  به 
کرده تا با ظاهر متفاوت، باطن  پیامبرهایی را مبعوث 
دهند  ارائه  را  توحید  اصل  و  خلقت  هدف  یکسان 
برگردانند.  خویش  وجودی  عنصر  به  را  انسان ها  و 
کره زمین  گفته شده، به تعداد افراد روی  که  همانطور 
وقتی  این تکثر  دارد،  وجود  خدا  به  رسیدن  برای  راه 
که در نهایت به مقصد اصلی برسد. مورد قبول است 

فرق  بی بندوباری  با  است؛  عجیبی  واژه ی  آزادی 
از  هیچ کدام  کشور،  و  دانشگاه  فعلی  فضای  در  دارد. 
درباره ی  نتوانستند  سیاسی  و  مذهبی  طیف های 
فقط  و  شوند  هم گفتمان  آزادی  معنای  و  حدود 
یا  آزادی  نبود  به  را  همدیگر  جناحی  دعواهای  در 
کردند. بنظر من، آزادی  آزادی خواهی نامعقول متهم 
همه چیز  گفتن  در  آزادبودن  از  متفاوت  چیزی  بیان 
با  است.  فهم  قابل  عقل،  با  این آزادی  حدود  است. 
کرسی های  برپایی  رهبری،  مطالبات  از  اینکه  وجود 
دانشجو  و  جوان  قشر  در  خصوص  به  آزاداندیشی 
بوده، ولی در هیچ دوره ای به خوبی اجرا نشده است 
مشاهده  قابل  دانشگاه  فضای  در  آن  خالی  جای  و 

است.

در ساختار صحبت کنیم!
و  بیان  آزادی  درباره ی  کردن  صحبت  از  قبل 
چه  ببینیم  است  بهتر  عبارت،  این  روی  ارزش گذاری 

چیزی را بیان می کنیم؟
که می تواند فکر و بر  انسان موجودی دارای عقل است 
کند. اما  اساس افکارش به چیزی تمایل و اعتقاد پیدا 
افکار نیستند و برخی ریشه در  از  تمام عقاید ما ناشی 
کسی را دوست داریم- احساسات ما دارند. مثاًل چون 
قبول-رد-  می زند  که  را  نمی آید-حرفی  خوشمان 
آنچه  پس  کنیم.  فکر  صحتش  به  آنکه  بدون  می کنیم 

بیان می شود؛ عمدتا افکار و عقاید ماست.
که هر طور می خواهد  آزاد است  انسان  اسالم  از منظر 
داشته باشد.  را  آن  از  ناشی  عقیده ی  هر  و  بیاندیشد 
می شناسد؟  رسمیت  به  را  عقیده ای  هر  اسالم  آیا  اما 
کراه فی  ا که خداوند در قرآن می فرماید:»ال  آنجا  خیر. 
بشر  سعادت  راه  بهترین  را  خودش  آنکه  با  الدین«، 
مختار  دین  کلّیت  پذیرش  در  را  انسان ها  می داند؛ 
که  می کند  تشریح  بالفاصله  طرفی  از  گذاشته است. 
کرده است:»قد  گمراهی قبال تبیین  البته راه هدایت را از 
به  آورندگان  ایمان  سرانجام  و  الغی«.  من  رشد  تبین 
از  بنابراین  می نماید.1  مشخص  نیز  را  طاغوت  و  خدا 
فکر  آزادانه  می تواند  انسانی  هر  اینکه  با  اسالم  منظر 

کند، اما هر عقیده ای اصالت و ارزش بها دادن ندارد.
به  اسالم  هم  اینجا  چطور؟  عقیده  ابراز  ساحت  در  اما 
آنجا  و  نیست  قائل  چارچوب  بدون  و  مطلق  آزادی 
یا  دنیایی  حیات  سالمت  عقیده ای  و  فکر  بیان  که 
کند؛  اخروی عده ای دیگر از انسان ها را با خطر مواجه 
شرایط  این  در  هم  ارتداد  حکم  می گیرد.  را  جلویش 
امکان  اسالم،  علیه  تبلیغ  با  فردی  که  می شود  ح  مطر
و  کند  خدشه  دچار  را  دین  این  به  سایرین  دسترسی 

سعادت اخروی آن ها را به خطر بیندازد.
نظر  از  و  است  ترتیب  همین  به  نیز  عمل  ساحت  در 
گیرد؛ عالوه  که در مالء عام صورت  اسالم، عمل منکری 
آخرت،  در  خداوند  برابر  در  پاسخگویی  و  مجازات  بر 
ع است. مانند حد  مستحق مجازات توسط مجری شر
زدن مصرف کننده ی مشروبات الکلی در انظار عمومی.

دهیم،  بسط  روزمره  مسائل  به  را  نگاه  نوع  این  گر  ا
تفاوتی بین دانشگاه و سایر نقاط جامعه نیست. باید 
افراد جامعه ی اسالمی چه  که  باشد  برقرار  قاعده  این 
را  چارچوبی  رفتار،  ساحت  در  چه  و  گفتار  ساحت  در 
که در آن حفظ سالمت  برخاسته از دین درنظر بگیرند 
و  بشناسد  رسمیت  به  را  جامعه  انسان های  حیات 

آزادی، بی قیدی ترجمه نشود.
1- آیه ی 256 و 257 سوره ی بقره

جمع مکثر)!( شریف
کنند و به بیان استدالل ها و مالحظات خود بپردازند. سرویس »ستون به اختیار« حیات، به منزله یک »تریبون آزاد« است؛ از افراد می خواهیم تا نظر خودشان را جع به موضوع را اعالم 

گون چه حد موردقبولتان است؛  گونا که بگویید تکثر و قبول عقاید و سالیق  کردیم؛ موضوعی آشنا در فضای فرهنگی شریف. از شما خواستیم  موضوع شماره 44 حیات را »تکثرگرایی« انتخاب 
کردند؛ خانم  کشور را متکثر می دانید و نظر شما درباره آزادی بیان، آزادی های سیاسی و... در دانشگاه و در سطح جامعه چیست؛ پنج نفر دعوت ما را اجابت  چقدر فضای فرهنگی شریف یا 
کامپیوتر(، خانم جعفری )دبیر اسبق انجمن اسالمی مستقل(،  کبری )نائب دبیر شورای صنفی دانشگاه(، آقای هدایتی )دبیر دبیران انجمن های علمی شریف و دبیر انجمن علمی دانشکده  ا
کانال  ریاضی در  آقای هدایتی و  یادداشت  انجمن علمی محور دانشکده مکانیک( و خانم احمدیان )مسئول سابق خواهران هیأت الزهرا)س((؛ به دلیل محدودیت فضا  ریاضی )دبیر  آقای 

AzzahraaMaktubat@ منتشر می شود؛ سایر یادداشت ها را در ادامه بخوانید:

یادداشت های بخش ستون به اختیار صرفًا به جهت بازتاب نظر مخاطبین عزیز حیات بوده و انتشار آن ها به معنی تایید محتوای آنان از جانب نشریه نیست.
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گاهیچیزهاییبعضیمیگویندومینویسندکهباتوّجهبهآیاتقرآننوشتهنشدهاست.قرآنمیفرمایدکهقولواءاَمّنابِاهللَِومآاُنِزَلاِلَیناَومااُنِزَلاِلی
اِبرهیَمَواِسمعیَلَو...ومااوتَِیموسیو]عیسیومااوتِیَ[النَّبّیون،بعدازآنکههمهیآنشرایعقبلیراذکرمیکندکهوظیفهیمسلمانایناستکهبه

آنهااعتقادداشتهباشند،بعدمیفرماید:َفاِنءاَمنوابِِمثِلمآءاَمنُتمبهَفَقِداهَتَدوا.
اسالمپلورالیسمراقبولندارد؛آنهاییکهترویجمیکنندکه»اسالمچونازحضرتموسیوحضرتعیسیتجلیلکردهاست،قائلبهپلورالیسماست«بهقرآن
مراجعهکنند،متوناسالمیرامالحظهکنند؛ازرویبیاّطالعیوازرویغفلت،یكمطلبیراذکرمیکنند؛اسالمایناست:َفاِنءاَمنوابِِمثِلمآءاَمنُتمبهَفَقِداهَتَدوا
َّماُهمفیِشقاٍقَفَسَیکفیَکُهُماهلل؛]اگرآنهانیزبهمانندآنچهشماایمانآوردهایدایمانبیاورند،هدایتیافتهاند؛واگرسرپیچیکنند،ازحقجداشدهاند َّواَفاِن َواِنتََول
وخداوند،شرآنهاراازتودفعمیکند.[اینمعنایقرآن]است[.آنوقتدربینمسلمانان؛دربارهیپیغمبرمیفرمایدکه»َحریٌصَعلَیکمبِالُمؤِمنیَنَرءوٌفَرحیم«.
نسبتبهمؤمندارایرأفت]اّما[اَِشّداُءَعلَیالُکّفاِرُرَحمآُءبَیَنُهم؛درمقابلکسانیکهباشمادشمنیمیکنندودشمنشماهستند»اَِشّداء«باشید؛یعنیسختباشید؛
مثلخاکریِزنرمنباشیدکهدشمنازهرجاخواستبتوانددرشمانفوذکند؛مستحکمباشید،ایستادهباشیداّما»ُرَحمآُءبَیَنُهم«،بینخودتان،دلهایتانباهمصاف
باشد،باهممهربانباشید؛اسمهانتواندشماراازهمجداکند،مرزهایجغرافیایینتواندشماراباهمدشمنکند،مرزهایجغرافیایینتواندملّتهارادرمقابلهم

قراربدهد؛اینازآندرسهایپیغمبراست

به قرآن مراجعه کنند!

مسألهایکهبراینظامِبهاصطالح»لیبرال-دمکراسی«-کهنهلیبرالاست،نهدمکراسی-یعنینظام
استکبارواستثمارجهانیوکمپانیهایصهیونیستیوهمپیمانانوهمراهانشانمطرحاست،هیچچیز
نیستجزاینکهبتوانندازمراکزقدرتخودشان،کاماًلانحصارطلبانهوتمامیتخواهانه،کنترلهمهی
مراکزاساسیمنافعجهانیرادراختیارداشتهباشند.انقالبرابهانحصارطلبیمّتهممیکنند،برایاینکه
انقالبازسرراهانحصارطلبیآنهابرخیز؛دنیارابهعنواندهکدهیجهانیمعرفیمیکنند،برایاینکهکدخدایی
ایندهکدهرادراختیاربگیرند؛شعاروحدتفرهنگیوجهانیگریفرهنگیمیدهند،برایاینکهفرهنگخودشان
رابرتمامفرهنگهایعالممسلّطکنند؛درزمینهیمسائلمربوطبهخودشان،درزمینهیفرهنگغربی،درزمینهی
فرهنگهاییکهزمینهسازاستعماربوده،اجازهیکوچكترینخدشهومناقشهایدرسطحبینالمللیبههیچکس
نمیدهند؛اماازشمامیخواهندکهدرفرهنگوباورهاوعواطفواصوِلخودتانمعتقدبهتکّثروچندقرائتیباشید؛
اجازهبدهیددرایمانوفکروفرهنگوپایههایمستحکماصولیشماهرکسطبقبرداشتخودشحرفبزندو
اظهارنظرکند؛امانسبتبهخودشانچنینچیزیرااجازهنمیدهند!هیچکسدرسطحدنیااجازهنداردنسبتبه
منافعامریکانگاهچندقرائتیداشتهباشد.هرجامنافعشاناقتضاءکند،باقاطعیتواردمیشوند.اگربپرسندبرچه

اساسواردشدهاید،یكمبنایفکریهمبرایشدرستمیکنند

می خواهند کدخدا باشند
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چهارپنجسالقبلازاین،درالجزایرانتخاباتآزادیبرگزارشد؛اماتادیدنداینانتخاباتبهپیروزیچندنفریکهآنهارانمیپسندیدند،منتهیخواهدشد،سازماندهی
وکمكکردندویكکودتاینظامیبهراهانداختندومردمراسرکوبکردند.همههمدردنیااعترافمیکردندکهآنانتخابات،آزادبود؛مظهریازمردمساالری-وبه

قولآنهادمکراسی-بود؛امادرعینحالکوبیدندوسرکوبکردند!اگرکسیسؤالمیکردچراسرکوبمیکنید،برایشاستداللیمطرحمیکردند:چوناسالمگراهاسر
کارمیآیندوآنهابانظراتمادرزمینهیمسائلجهانیودمکراسیمخالفند!یعنیبرایخودشانپایههایاصولِیفرهنگیوفکریراتعریفمیکنند؛بههیچکسهمدردنیا
اجازهنمیدهندکهدراینپایههامناقشهوخدشهایکندوحرفمخالفیبزند؛اماپایههایفکریشماواصولومبانیوارزشهاودلبستگیهایمستحکمواثباتشدهیفکری
اسالمیراموردمناقشهقرارمیدهندواگربگوییدچرا،اعتراضمیکنند:چندقرائتیاست؛اینیكقرائتاست،آنهمیكقرائتاست؛لذابهپلورالیزمفرهنگیمعتقدمیشوند!
اگربگوییدچرا،شمارابهُدگمبودنوتحّجرگراییمّتهممیکنندکهچراشماباپلورالیزمفرهنگیمخالفید؛درحالیکهخودشاندرزمینهیتعریفمنافعومفاهیمیکهاین
منافعبرآنمبتنیاست،بههیچوجهمعتقدبهپلورالیزمنیستندوآنراقبولنمیکنند!اینهاستکهبایستیجوانمسلمانوجواندانشجو،ازسرآگاهینسبتبهایناهداف
ومطامعفکرکند،تصمیمبگیرد،حرفبزندواقدامکند.عّدهایبهعنوانحرفنو،همانحرفهارابهفارسیبرمیگردانندودربارهاشحرفمیزنندومقالهمینویسندوهمه
ارزشهاییكانقالبوپایههایمستحکمفکرییكملتراموردخدشهومناقشهقرارمیدهند.درحالیکهاینهاحرفنونیست؛اینهاحرفهایشناختهشدهاست؛منشأاین
حرفهاوانگیزهیگویندگانشانهممعلوماست.کسانیکهاینفکروفرهنگراتولیدکردهاند،برایهمینمقصودبودهاستکهبرملتهاوکشورهاوفرهنگهایدیگرانمسلّط

شوند.آیاایندرستاستکهمابیاییمحرفآنهاراترجمهوتکرارکنیم؟!

حرف های کهنه

اسالم پلورالیسم را قبول ندارد
تکثرگرایی دینی در نگاه رهبر انقالب

اسقفهیالریونکاپوچی،اسقفکلیسایکاتولیكدربیتالمقدس،از
مبارزانحامیفلسطینبودوبارهاازسویرژیمصهیونیستیبهتبعید

وزندانمحکومشد.
تصویریکهمشاهدهمیکنید،دیدارآیتاهللخامنهای،رییسجمهور

وقتبااسقفکاپوچیدر٥اسفند١٣٦۰است

جان کالم
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که مدام  تکثرگرایی و همزیستی مسالمت آمیز ادعایی است 
این  که  آنجا  تا  می رسد  گوش  به  غربی  کشورهای  طریق  از 
کرده است!  کر  را  جهانیان  گوش  و  پاره  را  آنان  هنجره  ادعا، 
به  کشورها  آن  از  که  اخباری  به  توجه  با  امروزه  که  ادعایی 
کمی دقیق تر بررسی شود؛ منتهی  گوش می رسد، نیاز است 
شخصی  زبان  از  ادعا،  این  قضاوت  جای  به  گرفتم  تصمیم 
تکرار  با  که  جمالتی  بیان  احتمال  و  جامعه  آن  از  دور  به 
کرده ایم، به  کلیشه  چندباره ، آنها را برای همدیگر تبدیل به 
که خود عضوی  از زبان شخصی  سراغ توصیف جامعه غرب 
مدام  روزانه،  اخبار  به  نگاهی  با  بروم.  است  جامعه  آن  از 
می شد؛  دیده  آمریکایی  سیاه پوستان  اعتراضات  از  خبری 
کوتاهی  گفتگوی  سراغ  به  ادعا  این  بررسی  برای  کردم  فکر 
آن  از  خاصی  عضو  عنوان  به  آمریکایی  سیاه پوست  یک  با 
چنین  دنبال  به  افراد  برخی  و  توییتر  طریق  از  بروم.  جامعه 
نکته ی عجیبی  به  کار  ابتدای  از همان  اما  گشتم،  شخصی 
ممکن  که  آنجا  از  می کردند  اشاره  آنها  از  بعضی  برخوردم؛ 
و  بیفتد  بدی  اتفاق  این مصاحبه  طریق  از  برایشان  است 
گفتگو نیستند!  شرایط سختی بر آنها تحمیل شود، حاضر به 
پس از جستجوی چندروزه، از طریق خانم مرضیه هاشمی2 
حاضر  هم  ایشان  اما  گرفتم؛  ارتباط   Gale Frazier دکتر  با 
سواالتم  من  که  شد  قرار  و  نشدند  تصویری  مصاحبه ی  به 
 Frazier دکتر  دهند!  جواب  ایمیل  با  و  بفرستم  برایشان  را 
که چندین  گو است  مهندس عمران سیاه پوستی اهل شیکا
در  و  داشته اند  مختلف  کشورهای  در  کنفرانس  و  سخنرانی 
که به اقلیت ها )دینی وملی( در  موسسه ای فعالیت می کنند 

کمک می کند. ایاالت متحده آمریکا 

  : ممنون از اینکه حاضر شدید به سواالتم 
این است  که بعضًا وجود دارد  پاسخ بدهید؛ تصوری 
حامی  می کند  ادعا  متحده  ایاالت  که  همانطور 
سایر  مانند  است،  دنیا  در  نژادها  بین  صلح  و  آزادی 
آن  داخل  در  زیادی  نژادپرستی  اقدامات  کشورها 
انجام نمی شود. نظر شما به عنوان یک سیاه پوست 
آمریکایی در این مورد چیست؟ آیا شما فقط در چند 
موقعیت با نژادپرستی روبه رو شدید یا برای زندگی با آن 

کرده اید؟ دست و پنجه نرم 
جامعه سفیدپوستان در بیشتر موارد، در بدرفتاری ما 
بسیار همدست بوده است و اغلب، آنها انکار می کنند 
که حتی بدرفتاری وجود دارد! نژادپرستی )ازنوع برتری 
سیستماتیک  ساختارهای  از  آن  حامیان  و  سفیدها( 
نفرت دارد،  و  برتری سفیدها  امتیاز  در  ریشه  که خود 
بهره مند شده اند. این کشور هر قانون شناخته شده ای 
کرده است.  نقض  باشد،  مرتبط  بشر  حقوق  به  که  را 
من این نژادپرستی ساختاری و تاریخی را زیاد دیده ام: 
کردن به من و مردان و زنان  قتل های وحشیانه، حمله 

سیاه پوست توسط پلیس و شهروندان متعصب.
قانون،  مگر  کردید.  اشاره  قانون  به   :      
نژادپرستی را محکوم نمی کند و به نفع آمریکایی های 

سیاه پوست نیست؟
در حقیقت قوانین در بسیاری موارد، مبهم و در درجه 
مثل  یک  است.  سفیدپوستان  جامعه  نفع  به  اول 
که  ندارد  وجود  »هیچ قانونی  می گوید:  که  دارد  وجود 
به  قوانین  بگذارد«.  احترام  آن  به  سفیدپوست  مرد 
ادامه  نژادپرستی  و اصول  فکر  این طرز  دائمی ساختن 
می دهند تا اینکه بتوانند موقعیت برتری که خود دارند 

مصاحبه با دکتر Gale Frazier حول بررسی ادعای تکثرگرایی در غرب

سازمان  و  آمریکا  دولت  از  سیاه پوستان  کنند.  حفظ 
کرده اند.  ملل متحد برای جبران، خسارت درخواست 
برای  ما  ادعای  از  متحد  ملل  سازمان  که  حالی  در 
شهروندان  و  متحده  ایاالت  می کند،  حمایت  جبران 
مردم،  رنج  برای  نمی کنند.  را  کار  این  سفیدپوست 
جبران خسارت قانونی نداریم. این یکی از دالیلی است 

که باعث فروپاشی این ملت می شود. 
            : آیا اوج گیری این نوع نژادپرستی موقتًا برای 
اتفاق  این  یا  است  جمهوری خواهان  و  ترامپ  دولت 
برای روسای جمهور دیگر نیز اتفاق می افتد؟ چه دوران 
دانشجو  یا  آموز  دانش  احتمااًل  که  دموکرات  کلینتون 

که خودش سیاه پوست بود. بودید چه دوران اوباما 
از  نفرت  و  نژادپرستی  خشونت،  اساس  بر  کشور  این 
پیشنهاد  حتی  شده است.  تأسیس  سیاه پوستان 
نیست،  مهم  حزب  هستیم!  انسان   %60 ما  که  شده 
توسط  هردو  جمهوری خواه،  یا  باشد  دموکرات  خواه 
که مایل به حفظ موقعیت خود هستند اداره  کسانی 
می کند  حمایت  حرف  در  دموکرات  حزب  می شوند. 
جلوی  آنها  است.  گفته شان  خالف  آنها  اقدامات  اما 
ما هویج آویزان می کنند و می گویند به دنبالش بروید! 
کلینتون مانند خاری  انتظار دارند راضی باشیم. دولت 
کرده بود؛ نمونه اش قانون  که ما را محبوس  بر بدن بود 
بستر  سیاه پوست  اوبامای  دولت  حتی   . ضربه3  سه 
قوانین  و  همجنس4   ازدواج های  دگرباشان،  حقوق 

کرد اما برای سیاه پوستان... مهاجرت را فراهم 
که  : شما در موسسه ای فعالیت می کنید                  
از  دوستانی  و  هستید  درارتباط  دیگر  اقلیت های  با 
ملیت ها یا مذاهب دیگر دارید، آیا برای آنها نیز چنین 
خ داده؟ آیا جامعه آنها را مانند سایر  نژادپرستی هایی ر
شهروندان مشاهده می کند یا بین آنها و یک آمریکایی 

معمولی تفاوت وجود دارد؟
نهادینه شده  آمریکای اصیل  نژادپرستی سازمانی در 
و قدرت ساختاری سفیدها دروازه بان آزادی ما است 
هستم  ارتباط  در  آنها  با  که  افرادی   ! )محدودکننده( 
آنان ایجاد شده و  کمبودهایی برای  عصبانی اند، زیرا 
کمبود  هیچ منبعی برای مراجعه و جبران این نقص و 
اطمینان  عدم  و  عصبانیت  ندارد.  وجود  آنان  برای 
منجر به پرخاشگری درونی، فشار و بیماری های روانی 

شده است!

زندگی خودم و  از ظلم ها و دردها در  کمی  تا  بگذارید 
در  من  خانواده  بگذارم؛  میان  در  شما  با  را  اطرافیانم 
مادربزرگم  و  پدربزرگ  که  دادند  اطالع  من  به  جوانی 
قربانی  همگی  پدرم  و  مادر  پدربزرگ  همچنین  و 
که  دارم  برادرانی  همچنین  من  شده اند.  لینچینگ5 
پلیس  توسط  پوستشان  رنگ  و  ظاهرشان  دلیل  به 
بر  عالوه  شده اند!  نژادی6   پروفایل  گرفتار  جامعه  و 
این زنان و دختران بیشماری به قتل رسیده  و مفقود 
کافی برای یافتن آنان صورت نگرفته.  شده اند و تالش 
لیست های  کردم،  بازدید  لینچینگ  موزه  از  اخیرًا 
قربانی  که  سیاه پوستانی  از  زیادی  بسیار  و  متعدد 
این  ک تر  دردنا اما  دیدم؛  را  بودند  شده  لینچینگ 
می کند؛  سکوت  رفتارها  این  قبال  در  پلیس  که  است 
ما  به  آنان- نسبت  پلیس ها -نه همه ی  بیشتر  حتی 
همچنان  لینچینگ  لیست  دارند!  زیادی  بی رحمی 
آنها  شرح  و  زیاد  خیلی  باره  این  در  بحث  دارد.  ادامه 

ک است... برایم بسیار دردنا
کانال تلگرام مکتوبات هیات  کامل مصاحبه را در  متن 

الزهرا)س( بخوانید.
_________________

Beautiful West -1:  غرب زیبا
که مسلمان شده اند  2- خبرنگار سیاه پوست آمریکایی 

Three-strikes law -3 
عذر  عبارات  این  صریح  بیان  بابت  حیات  مخاطبان  از   -4  

خواهیم.
اتهامات  از  پِی برخی  لینچینگ به طوِر معمول در  5- عمِل 
-غالبًا نامشخص- علیِه سیاهپوستاِن آمریکا انجام می شد. 
گروهی آشوبگر )لینچرها(  ابتدا فرِد متهم اسیر می شد و سپس 
ج از مسیِر قضایِی متعارف و  گرِد او جمع می شدند و خار گردا

قانونی، دست به مجازاِت او می زدند.
که تصورش را بکنید بر سِر قربانِی  هر نوع شکنجه ی جسمی 
اسیر می آوردند. در پایان هم معمواًل او را از درختی آویزان می 
کردند و آتشش می زدند. در اغلِب اوقات، قربانیان مثله می 
شدند و اوباِش آشوبگر تکه های گوشت و استخواِن آنها را برای 

یادگاری برمی داشتند.
6- پروفایل نژادی یا قومی عبارت است از اقدام به سوء ظن یا 
هدف قرار دادن شخص بر اساس ویژگیهای فرضی یا رفتار یک 
گروه نژادی یا قومی ، و نه بر ظن فردی. با این وجود ، پروفایل 
نژادی فقط به قومیت یا نژاد فرد محدود نمی شود ، بلکه می 

تواند براساس مذهب فرد یا منشأ ملی نیز بنا شود.

بیوتی فول  ِوست! 1 
علیرضا عسکری- 98 نفت

Gale Frazier دکتر 
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مکاتب و ادیان بشری شاید قرن هاست به موازات وجود 
در  گرفته است.  شکل  گون  گونا جوامع  در  الهی،  ادیان 
آمده  وجود  به  هم  کوچک تر  تفکراتی  این مکاتب،  ذیل 
جوامع  در  قدرت ها  توسط  گون  گونا قالب های  در  که 
داده  شده است.  رواج  گون  گونا اهداف  با  مختلف 
که به ظاهر درست اند؛ اما در باطن،  تفکرات و مفاهیمی 
برای  پوششی  و  شعار  غالبًا  و  هستند  آسیب زا  و  مخرب 

اهداف استعمارگران فکری می باشند.
دهه  در  که  است  تفکرات  دست  این  از  هم  پلورالیسم 
هفتاد صحبت از آن زیاد در ایران بود؛ و البته همچنان 
ترویج  نخبگانی  جوامع  در  افراد،  از  بعضی  توسط 

می شود. 
که مهم ترین پایه تکثرگرایی  حق دانستن همه ی افکار 
که  چرا است؛  خالی  تو  صدای  و  سر  یک  صرفًا  است، 
به  هم،  با  متناقض  حتی  عقائد،  همه ی  پذیرفتن 
عماًل  و  نیست  بیش  حقیقت  نوع  هر  وجود  انکار  معنی 
شکل گیری  قابل  پلورالیسم  پایه  بر  حکومتی  هیچ نظام 

نیست.
با  مواجهه  در  پلورالیسم  داعیه دار  دولت های  حتی 
گرفتند  نادیده  را  این مفهوم  بارها  خود،  مطلوب  افکار 
رهبری  معظم  مقام  کردند.  آشکار  را  آن  فریب بودن  و 
کنند: »در داخل  در سخنانی این موضوع را تبیین می 
کیت، شک در مسّلمات و اّولیات  ایران، پلورالیسم، شّکا
اعتقادی و تسامح و تساهل را ترویج می کنند؛ می گویند 
تسامح  و  تساهل  آنها  به  نسبت  و  بگذرید  عقایدتان  از 
داشته باشید. اما این مربوط به داخل جامعه ی ایران 
می رسد  جایی  به  بحث  وقتی  است.  اسالمی  جوامع  و 
و غربی خطاب  آمریکایی  ارزش های  را  آن  که خودشان 
مشابه سازی،  نیست.  گفتگو  جای  دیگر  می کنند، 
است  مسّلمی  اعتقادات  جهانی سازی،  و  یکسان سازی 
کوچک ترین اعتراضی نکند!  که دنیا باید در مقابل آنها 

در این جا دیگر چهره ی دیکتاتوری به خود می گیرند«.
ح مسائل نسبی انگارانه ی دینی در ایران، به  سابقه طر
یکصد سال قبل باز می گردد. البته در آن دوران از واژه ی 
پلورالیسم استفاده نمی شد؛ اما تقریبًا همان مفاهیم در 
کیوان  حال ترویج بود. از جمله مروجان آن می توان به 
مفاهیمی  ادیان،  تعدد  بحث  در  که  کرد  اشاره  قزوینی 
که در همان زمان علمایی  از پلورالیسم را بیان می کرد؛ 
نقد  به  همچون مرحوم شیخ مجتبی قزوینی خراسانی 
کانون  نام  به  کانونی  نیز   1341 سال  در  پرداختند.  آن 
که در ترویج تکثرگرایی  یکتاپرستی جهانی تشکیل شد؛ 

دینی نقش داشت.
پروژه  راستای  در  غالبًا  تکثرگرایی  ترویج  آن زمان،  در 
که تفکر مردم آن، سال ها  دین زدایی در جامعه ای بود؛ 
وسیله  به  این مهم  شده بود.  عجین  دینی  مفاهیم  با 
و  می گرفت  صورت  تکثرگرایان  توسط  دین  در  تشکیک 
قصد  مردم  عموم  آن  تبع  به  و  تحصیل کرده  جامعه  در 

تاثیرگذاری داشت.
»عبدالکریم  همه  از  بیش  انقالب  از  پس  ایران  در  اما 

اهدافوانگیزههایترویجپلورالیسمدرایران

فیلسوف  هیک«  »جان  نظریات  از  تقلید  به  سروش« 
کرد. او این کار  ح  آمریکایی نظریاتی نسبی انگارانه را مطر
را اولین بار به طور فرموله و صریح در مقاله ی صراط های 

کیان انجام داد. مستقیم در مجله 
داعیه دار  مشهورترین  بتوان  شاید  را  هیک  جان 
پلورالیسم در قرن بیستم دانست. او در آرا خود، صرف 
مشترک  عنصر  عنوان  به  را  خداوند  وجود  به  اعتقاد 
ادیان  کالمی  مباحث  بقیه  و  می کرد  فرض  مبنا  ادیان، 
در  سروش  را  همین نظریه  می دانست.  جانبی  اموری  را 
و  کرد  ارائه  ادیان«  عرضی  و  »ذاتی  عنوان  تحت  ایران 

ح نمود. بسیاری از احکام دینی را عرضیات دین مطر

همچنین سروش در عقائد خود، دین را حاصل تجربه ی 
پیامبر و نه وحی می داند و بر همین اساس بحث »دین 
کامل« را منتفی اعالم می کند. او دین را تجربه ی پیامبر 
از تجلی خداوند می داند و حتی معتقد است تجربه ی 
نبی قابل توسعه است! سروش در »بسط تجربه نبوی« 
تجربه ی  صاحب  می تواند  هم  دیگران  حتی  می گوید 
کنند. واضح است  کامل  نبوی باشند و معرفت دینی را 
اصول  به  اشکال گرفتن  برای  را  راه  عقیده ای  چنین  که 
منجر  را  عقاید  تهی شدن  و  کرد  خواهد  باز  قرآن  و  دین 

خواهد شد.
دینی،  حکومت  یک  قدرت گرفتن  با  که  است  طبیعی 
آن  فکری  پایه های  متزلزل کردن  درصدد  مادی گرایان 
دینی  اصطالح  به  روشنفکران  آرا  در  امر  این  که  باشند؛ 
دنبال  به  همیشه  ایران  در  دسته  این  است.  مشهود 
مدرنیستی  باورهای  مبنای  بر  اسالم  تعریف  و  تفسیر 

بوده و هستند.
که خود جان هیک،  این جاست  نکته ی جالب قضیه 
اینکه چرا چنین بحثی در  از  با تعجب  ایران  به  در سفر 
که این نظریه  گفته بود  جامعه ی ایران تبلیغ شده است، 
زندگی  که  چرا نیست؛  ایران  جغرافیای  برای  اصاًل 
وجود  اسالمی  فرق  و  ادیان  پیروان  میان  مسالمت آمیز 
کثریت جامعه ی ایران نیز دارای یک دین و آیین  دارد و ا
که در  واحد هستند. نظریه ی من برای جامعه ای است 

کثرت نیست. آن تنوع دینی وجود دارد و یک دین، در 
کاماًل  هدفی  چه  با  دینی  اصطالح  به  روشنفکران  پس 
ح بحث، صرفًا  منفعالنه و بدون درنظرگرفتن شرایط طر

آن را ترویج و نشر دادند؟
را  ایران  در  موضوعی  چنین  ح  طر انگیزه های  و  اهداف 

می توان در سه دسته دید:
همه ی  وقتی  اسالمی:  فرهنگ  صدور  از  جلوگیرى   -1
هم  دین  تبلیغ  دیگر  باشند  درست  عقائد  و  سخن ها 
یک  سخن  وقتی  داشت.  نخواهد  اعراب  از  محلی 
او  که  دارد  لزومی  چه  دیگر  است؛  درست  هم  بی دین 
به  دین  در  دعوت  و  تحرک  فکر،  این  با  شود.  مسلمان 

کل از بین خواهد رفت.
و  ارزش ها  گر  ا مادی:  افکار  نفوذ  راه  کردن  هموار   -2
اصول خود را به طور مطلق حق و درست ندانیم، پس 
گر  ا شد.  خواهد  باز  مکتبی  و  هرفکر  برای  راه  طبیعتًا 
پیروی  آن  از  چرا  پس  می گوید  درست  مذهبی  و  هرفکر 

و تقلید نکنیم؟
همه ی  وقتی  حقیقت  در  سازش کارانه:  تفکر  ترویج   -3
دیگر  باشند،  درست  خود  جای  در  نظرات  و  افکار 
هم  دیگران  عقیده  مقابل  در  منطقی  بحث کردن  حتی 

بی معنی خواهد بود.
ازبین رفتن  باال موجب  که ترویج سه مورد  واضح است 
که دقیقًا مانع نفوذ  غیرت و حمیت دینی است. چیزی 
گر روحیه ی تسامح و تساهل و  افکار انحرافی می باشد. ا
بی تفاوتی نسبت به عقاید و مقدسات رواج یابد، روشن 
که راه نفود افکار غرب باز شده و زمینه ی سلطه  است 

کفر و استکبار فراهم خواهد شد.
ایران،  پلورالیسم در  در واقع اصلی ترین هدف مروجان 
جامعه  در  دینی  حساسیت  کمرنگ کردن  و  دین زدایی 
از  دین  حذف  موجبات  آرامی  به  این هدف  و  است. 
قوانین را فراهم می کند و در نهایت پوسته ای از دین را 

گذاشت. کمیت به جا خواهد  برای حا
را  مسائل  این  دینی  ظواهر  با  اغلب  تکثرگرایی  مدعیان 
ظاهر  به  مفاهیم  و  کلمات  با  ابتدا  در  و  می کنند  ح  طر
درست و فریبنده جلو می آیند اما به مرور با تشکیک های 
افزایش  می کنند.  سست  را  اعتقادی  پایه های  فراوان، 
تناقضات  آشکارترشدن  همینطور  و  عمومی  گاهی  آ
این تبلیغات  آن،  داعیه دار  در دولت های  چنین افکاری 

کرد. را به مرور بی اثر خواهد 

صراط های نامستقیم
محمدعلی بلندزاده

7 دقیقه 98 هوافضا

وجان  مر هدف  اصلی ترین  واقع  در 
و  دین زدایی  ایران،  در  پلورالیسم 
در  دینی  حساسیت  کمرنگ کردن 
آرامی  به  این هدف  و  است.  جامعه 
موجبات حذف دین از قوانین را فراهم 
را  دین  از  پوسته ای  نهایت  در  و  می کند 

برای حاکمیت به جا خواهد گذاشت.



نشریه فرهنگی - اجتماعی هيأت الزهرا )س( |  شماره چهل و چهارم | هفته چهارم خرداد ماه  ۹۹ نشریه فرهنگی - اجتماعی هيأت الزهرا )س( |  شماره چهل و چهارم | هفته چهارم خرداد ماه ۹۹  10مصاحبهمصاحبه 9

گرم و صریح و صمیمی. شریفی است:  مستندساز است؛ 
کارشناسی،  دوره  از  بعد  صنایع.  مهندسی   85 ورودی 
مدیریت  صداوسیما  دانشگاه  در  را  کارشناسی ارشدش 
با  شریف،  در  دانشجویی ش  دوره  اواخر  خوانده.  رسانه 
کار رسانه ای و موسسه  عده ای از دوستانش رفته سراغ 
»انقالب  مستندهای  تاسیس کرده.  را  »آرمان مدیا« 
و  او  کار  اورشلیم«  »متولد  و  آلبرتا«  »میراث  جنسی«، 

رفقایش است.
که خودمان هم  »محمدحسن مددی« از آن هایی است 
ِکیف کردیم! چکیده ی مصاحبه را این جا  از معاشرت با او 
کانال مکتوبات هیات الزهرا)س(  کامل ترش را در  و متن 

مطالعه کنید.

دوران  در  خود  تجربیات  و  زندگی  از  لطفا   :  
دانشجویی، قبل و بعد از آن بگویید.

بزرگ  مذهبی  خانواده ی  یک  در  خودم  من  ببینید 
یک  در  مذهبی،  بسته ی  خانواده ی  یک  شدم، 
که  نگاهی  واقع  در  رشدکردم،  هم  مذهبی  مدرسه ی 
هستیم،  برگزیده  ما  که  بود  این  می کردند  تزریق  ما  به 
هستیم  خفنی  آدم های  خیلی  ما  انتخاب شده ایم،  ما 
واقع،  در  هستند!  نفهم  بقیه  نسبت  همین  به  طبعًا  و 
ما  بغل  زیر  بود و خیلی هندوانه  ما بسته  فضای فکری 

می گذاشتند! 
خب، این فضای فکری ادامه داشت تا ما وارد دانشگاه 
فضا  همین  مقدار  یک  شدیم  که  دانشگاه  وارد  شدیم، 
که مثاًل  که آن هایی  بود، یک مقدار ما این فضا را داشتیم 
این طوری  چرا  مثاًل  نمی آیند،  مسجد  نمی آیند،  هیأت 
که مثاًل من در  هستند؟ البته به آن شدت و افراطی گری 
کردم، نبود. ولی خب باز یک  دوران راهنمایی تجربه اش 

مقداری این فضا بود.
معاشرت با تقریبًا همه کس

حرف زدن  تجربه ی  من  مثاًل  تا  کرد  پیدا ادامه  این 
جنسی1؛   انقالب  برای  داشتم،  را  هم جنس گراها  با 
»متولد  برای  صهیونیست ها  با  معاشرت  تجربه ی 
ورودکنم  سعی کردم  می توانستم  که  آن جا  تا  اورشلیم«؛ 
به جمع های آن ها و با آن ها حرف بزنم. ببینم اصاًل چه 
در سر  این ها است؟ و چرا مثاًل ما با آن ها درگیر هستیم. 
هست  وظیفه اش  خب  که  فیلم سازی  یک  عنوان  به 
نیست-  تو  وظیفه ی  نه  بگویند  خیلی ها  حاال  ولی   -
که تهِ این ها را دربیاورم!  حداقل برایم جذاب بوده است 
سرتاسر  در  صحبت کردم  زیادی  آتئیست های  با  مثاًل  یا 
کردم  که اصاًل خدا را قبول ندارند، و سعی  کسانی  دنیا: 

بنشینم مثاًل با آن ها حرف بزنم. 
که  مستندهایی  در  که  هم  نکته ای   :  
آلبرتا،  که دقیقًا هم در میراث  ساختید بود، همین بود 
را  همه  حرف  ممکن  جای  تا  جنسی  انقالب  در  هم 

پوشش داده اید.
را  خوبی  نکته ی  دقیقًا!  نبود،  این طوری  آلبرتا1  میراث 
نگاه  پایین  به  باال  از  که  بود  این  مشکلمان  می گویید، 
می کردیم. یعنی می گفتیم ما خوبیم، شما بدید! ولی در 

کردیم. میراث آلبرتا2، اصالح 
مثاًل  مرور کنید؛  را  مستندها  دیگر   :  

که به سراغشان رفتید.  صهیونیست ها 
آمریکا  به  آلبرتا  میراث  برای  من  که  سفری  در  بار  یک 
محله ی  وسط  افتاده بود  هتلم  تصادفًا  داشتم، 
یک  آنجا  یعنی  یهودی ها؛  نه تنها  صهیونیست ها، 
آنجا  که  است  نیویورک  کنار  بروکلی،  در  منطقه ای 
محله ی صهیونیست هاست. از هتل بیرون آمدم. خیلی 
که دیدم، پرسیدم:  کسی  گرسنه بودم. ظهر بود. اولین 
کجاست می خواهم چیزی بگیرم و بخورم؟  سوپرمارکت 
پرسید:  من  از  است.  سرش  روی  یهودی  کاله  دیدم 
گفتم: ایرانی هستم. و خب سر بحث ما  کجایی هستی؟ 
گرفت و یک ساعتی آنجا، من با لباس خانگی هم  شکل 

گپ زدیم!  بودم، نشستیم دم در هتل، باهم 
که چقدر از ما می ترسند. یعنی آن ها  نکته اول این بود 
خیلی  داستان  این  و  می ترسند.  ایرانی ها  از  به شدت 
دوست  خیلی  من  یعنی  بود!  لذت بخش  من  برای 
این قدر روی آن ها  اقتدار داریم و  این قدر ما  که  داشتم 
لکه ی  را  اسرائیلی ها  ما  هرحال  به  هستیم.  تاثیرگذار 

ننگ می بینیم، منتها خودم فکر نمی کردم این احساس 
در آنها این قدر شدید باشد. 

این  که  فهمیدم  می کردم،  صحبت  ایران،  آمدم  بعد 
با  برویم  ما  که  زاویه  این  از  است.  جالبی  موضوع 
که این ها در سر شان  گپ بزنیم و ببینیم  صهیونیست ها 

چیست؟ این نکته ی مستند »متولد اورشلیم« بود.
این  ماجرای  به  برگردیم  بخواهیم  گر  ا  :  
به  راجع  می خواهیم  ما  ببینید  نشریه،  شماره ی 
اندیشه  ها  همه ی  که  همین  صحبت کنیم،  تکثرگرایی 
نداشته  یا  باشیم  داشته  پذیرش  هستند؟  پذیرفته 
کالم حق خودمان پایبند باشیم و  باشیم؟ یا این که به 
اعتقاد داشته باشیم حقی وجود دارد؟ یا نه همه درست 

می گویند؟... حرف  هایی از این جنس.
این  واقعًا  چون  هستند،  حق  همه  نمی گویم  من  ببین 
حقیقت  و  حق  از  ریشه هایی  اما  نیست،  درست  حرف 
همه جا هست. مثاًل در مورد اسرائیل، من فکر نمی کنم 
ظالم  و  غاصب  اسرائیلی ها  اینکه  از  واضح تر  موضوعی 
هستند، داشته باشیم. این که می گویم دنیاست، یعنی 
اسرائیلی ها  می گویند  همه  بگردید،  و  بروید  دنیا  در 
به  موضوعی  یعنی  می گویند،  هم   خودشان  ظالم اند. 
آدم های  همه ی  باالتفاق  که  ندارد،  وجود  وضوح  این 
دنیا... ظلم شاید مثاًل یکی از پذیرفته شده ترین مفاهیم 
که ظلم بد است. اینکه اسرائیلی ها  اخالقی در دنیاست، 
واقعًا  دارند،  قبول  هم  خودشان  را  می کنند  ظلم  دارند 
وجود  به  اسرائیل  قضیه ی  چرا  پس  خب  دارند،  قبول 
این االن هیچ حقیقتی در آن وجود  می آید، چرا؟ خب 
نیاز درستی وجود ندارد؟ وجود دارد؛ مثاًل  ندارد؟ هیچ 
را  جایی  یک  نداریم،  را  جایی  یهودی ها  ما  می گویند 
بدهی،  فحش  آن ها  به  اول  از  می توانی  می خواهیم. 

که خب این نیاز هست، چرا برای  می توانی هم بگویی 
خب  رامی کشی؟  فلسطین  بچه های  داری  نیازت  این 
می کنم  فکر  من  کرد؟  باید  چه  است،  نگاه  نوع  دو  این 
که از بچگی به ما یاد دادند  که نگاه اول را داشته باشیم، 
فقط فحش دهیم. یعنی به خود من این طور یاد داده 

بودند.
که همه نادان هستند به جز  گفته بودند  در مدرسه به ما 
ما، خب این نوع نگاه غلط است، ما با این نوع نگاه یک 
کنیم، چه برسد به دنیا. ما  کوچه را هم نمی توانیم اداره 
گر ادعای حکومت بر همه ی افکار و همه ی مردم دنیا را  ا
که این مدلی نیست،  داریم، اول از همه باید یاد بگیریم 
که بگویی همه باطل اند، تو باید بتوانی درک کنی. فلذا 
که  جواب سوال شما می شود، نه، حتی من اعتقاد دارم 
امام زمان حق مطلق  ما حق مطلق هم نیستیم، چرا، 
است، اصاًل در آن شکی نیست، اسالم حق مطلق است، 
اصاًل  امام زمانیم؟  و  اسالمیم  ما  آیا  ولی  نیست.  شکی 
گر ما امام زمان بودیم دیگر  خنده دار است این حرف! ا

که ایشان ظهور بکند.  نیاز نداشتیم 

خوب  همه  اینکه  معنای  به  تکثرگرایی  البته  ببینید 
هستند، تو هم خوب هستی، این که ما اساسًا هر مسیری 
برای اصالح، و مسیر حق و حقیقت را نفی کنیم هم غلط 
است. من هم قبول ندارم. ولی این که از اساس همه را 

کنیم و بگوییم همه بد هستند هم غلط است. نقد 
    

وقتی  همین جاست.  دقیقًا  بحث  گلوگاه   :  
به دل  به قول شما دل  که  این می گذاری  بر  را  بنا  شما 
گاهی  بشنویم،  سعی کنیم  واقعًا  و  بدهیم  مخاطب 
می رسد به  یک جمع بندی معارضه آلود؛ مثاًل وقتی شما 
با یک صهیونیست صحبت می کنید، نهایتًا به این که »تو 
پس  می رسید،  بیرون«  بروی  ازاین جا  باید  تو  و  غاصبی 
آیا جایی می ماند برای این معارضه؟ وقتی ما چیزی را 
حق می دانیم و می خواهیم بر اساس آن اقدام کنیم، آیا 

ممکن است پای این محکم بایستیم؟
کنید. منِ فیلم ساز اقدامم  این اقدام را برای من تعریف 
جلوی  بروم  و  بدهید  دستم  تفنگ  گر  ا من  چیست؟ 
صهیونیست ها قطعًا آنها را می کشم. شک نکنید! چون 
کشته  گر  ا و  آن ها دارند حمله می کنند و ظلم  می کنند 
سوال  ولی  می کنم.  هم  افتخار  و  می شوم  شهید  شوم، 
که وظیفه منِ فیلم ساز چیست؟ شمای  من این است 

مصاحبه با محمدحسن مددی، مستندساز و مدیرعامل »آرمان مدیا«

دل به دلشـان می دهـم!

بچه هیأتی وظیفه ات چیست؟
که فراموش  ببینید البته یک نکته ظریفی دارد حرف من 
کردم به شما بگویم: ما وقتی می خواهیم خودمان را در 
معرض افکار مختلف قراردهیم، باالخره باید مالحظاتی 
که خودمان از دست نرویم. من یک بار با  داشته باشیم 
از  می کردم.  بحث  داشتم  خداناباور  و  آتئیست   تعدادی 
جایی به بعد بحث را قطع کردم و خیلی ادامه ندادم تا 
است  درست  مالحظه  این  کنم.  بیشتری  مطالعه  بروم 
شبهات  دل  به  را  بچه ها  گهانی  نا نباید  ما  همین  برای 

بسپاریم.
گر  ا بود دقیقًا! مثاًل  از همین جنس  : حرفم   
اندیشه  برویم مثاًل  کنیم و  با همه دنیا تفاهم  بخواهیم 
این ها را بیاوریم، خب این حرف ها شبهه انگیز و مخلوط 
باعث  است  ممکن  گفتنشان  پس  است  غلط  و  درست 
و  شود  درگیر  فکرشان  و  بلرزد  دلشان  عده ای  شود 

عزم هایی سست شوند.
که رفتم و با این آدم ها  کن، خود من وقتی  باالخره نگاه 
ولی  گذاشتند.  تأثیر  من  روی  این ها  خب  چرخیدم، 
خودم فکر می کنم این تأثیر خوب بوده، یعنی من رشد 
کردم، ذهنم باز شده، ذهنم واقعی شده، و نگاهم از آن 
کنم،  که مثاًل همه را می خواهم تکفیر  درواقع نگاه بسته 
عوض شده، بهتر شده. یعنی من خودم مثبت می دانم؛ 
که  کرد،  حاال البته می شود نشست سر این هم صحبت 
آیا این تغییراتی به وجود می آید، مثبت است یا منفی؟ 
گفت این ها منفی باشند. ولی  واقعًا شاید لزومًا هم نشود 
که ممکن است تلفات داشته باشیم. وقتی  قبول دارم 
جانباز  می گیریم،  قرار  هم  فیزیکی  جنگ  در  دشمن  با 
فرقی  است،  همان  هم  این  دیگر،  می دهیم  شهید  یا 
کنم؟!  کارش  چی  است،  نرم  جنگ  هم  این  نمی کند. 
نمی توانم  نکته ای  خیلی  می دهیم.  تلفات  باالخره 

بگویم.
است  همین  اقتضایش  می گویید  یعنی   :  
گر می خواهید با آن ها تعاملی داشته باشی،  دیگر. یعنی ا
مشکل  دچار  هم  بعضی ها  می کنی،  تعامل  می روی 

که دور خودمان بچرخیم  می شوند احتمااًل، ولی از این 
بهتر است. 

احساس  نرم،  جنگ  افسر  می شوی  شما  وقتی 
به  نسبت  کشورت،  مردم  به  نسبت  می کنی  تکلیف 
تکلیف  احساس  هم رشته ایت،  هم دانشگاهی ات، 
ما  ما.  داریم  تکلیف  نظر من  به  می کنی دیگر! می گویی 
سراغ  نمی رویم  ما  بگوییم  شویم،  بیخیال  نمی توانیم 
مردم  »می خواهیم  که:  حرف  این  برویم.  باید  این ها، 
رویکردی  آن  است؛  درست  که  ببریم«  بهشت  به  را 
ببرد،  بهشت  ارشاد  گشت  با  می خواهد  که  است  غلط 
می خواهد با روز به بهشت ببرد! آن غلط است. وگرنه آن 

که احساس درستی است. احساس تکلیفش 
کند  کسی بیاید و بخواهد من را منحرف  من دوست دارم 
که من مخ او را  و مخم را بزند، تازه زیرساختی می شود 
گارد ندارم و واقعًا لذت می برم. مثل  کار بگیرم! من  به 
را طوری  را دیدید؟ شبهه  کتاب هایش  شهید مطهری، 

که خودش هم باور می کند! می اندازد 
: )خنده ( بله!  

شهیدمطهری شروع می کند به دل دادن... یادم هست 
مبانی  طوری  مطهری  شهید  که  می شد  گفته  زمانی 
انقدر  کمونیست ها  خود  که  می کند  تبیین  را  کمونیسم 
برو  دیگر.  است  همان  هم  این  نمی کنند.  تبیین  خوب 

حرف بزن. شاید من دارم اشتباه می کنم. نباید ترسید.
است.  علمی  قوی  بنیه  نیازمند  این  خب   :  

درست است؟
حاال  تا  من  کنید.  مطالعه  و  بروید  باید  هم  شما  قطعًا. 
نرسیدم  نتیجه  این  به  هم  ذره  یک  رفتم،  جلو  هرچه 
ممکن  اسالمی  انقالب  سیاسی  مواضع  و  اسالم  که 
است غلط باشد و هرچه جلوتر رفتم دیدم اسالم چقدر 

کدام اسالم؟ روشن فکر است و چقدر درسته، ولی 
فوق العاده  روشن فکر،  فوق العاده  دین  یک  اسالم 
به  نه  که  من  است.  درست  فوق العاده  و  انسان فهم 
خودم شک دارم، نه به اسالم شک دارم و نه به انقالب 

اسالمی. پس با خیال راحت می روم جلو!

همه  که  گفته بودند  ما  به  مدرسه  در 
نادان هستند به جز ما، خب این نوع 
نگاه  نوع  این  با  ما  است،  غلط  نگاه 
اداره  نمی توانیم  هم  را  کوچه  یک 

کنیم، چه برسد به دنیا.
معنای  به  تکثرگرایی  البته  ببینید 
اینکه همه خوب هستند، تو هم خوب 
مسیری  هر  اساسًا  ما  این که  هستی، 
را  حقیقت  و  حق  مسیر  و  اصالح،  برای 
نفی کنیم هم غلط است. من هم قبول 

ندارم.
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تصویر مردی که نظریه ی نسبیت خاص، آشنا ترین رابطه ی 
فیزیک در بین غیرفیزیکدان ها، E=MC2،  را برایمان به جا 
گذاشت در ذهن خود مجسم کنید. به نظر شما تفسیر و عمق 
فهم انیشتین، برنده ی نوبل فیزیک، از یک مقاله ي فیزیکی، 
با فهم مِن دانشجوی سال اولی از همان مقاله تفاوت دارد؟ آیا 

فهم او از فهم من معتبرتر و ارزشمندتر است؟
عیب  من  بر  نیاوردم  را  خانوم ها  لفظ  )اگر  فالسفه  آقایان 
مگیرید که واقعًا مرد بودند!( اما نظریه ای بسیار درخشان! دارند 
که جواب هردو سوال قبل را خیر و خیر می دهند! نظریه ی 

هرمنوتیک فلسفی.
بیشتر  نظریه  این  به  بعد  و  بزنم  مثالی  ابتدا  بدهید  اجازه   

بپردازیم.
براساس همین نظریه، اگر من و شما مقاله ی »ماهیت انرژی 
و  نظر  اساسًا  کنیم،  مطالعه  را  انیشتین  پروفسور  تابشی« 
مقصود این دانشمند برای فهم و تفسیر ما از آن مقاله اهمیتی 
ندارد! یعنی عماًل این مرد ذوب در فیزیک، هیچوقت نخواهد 
توانست که سر از کتاب فیزیک دوِی دبیرستان ما در بیاورد و 

به فهم دقیقی از آن برسد. 
هرمنوتیک  یا دانش  تفسیر متون،  در تالش است روش  فهم  
صحیح  متن  را فراهم  آورد و قواعد ابهام زدایی  از متون  مبهم  
را در اختیار  نهد. اولین بار آقای  هایدگر هرمنوتیک  فلسفی را 
مطرح کرد که مهم ترین آموزه ی او این  بود که  فهم ، امری  
سیال  و گذرا است  و پیش ساختارها نقش  اساسی  در پیدایش  
فهم  انسانی  دارند. بعد از او هم کارش زمین نماند و شاگردش 

گادامر راه او را ادامه داد؛ الحمدهلل!
دستاوردهای کلی نظریه ی هرمنوتیک فلسفی:

1- فهم واقعیت و مراد مولف اهمیتی ندارد چون تفسیر، مفسر 
)خواننده( محور است.

بر  هرفردی  چون  ندارد،  وجود  متن  در  ثابتی  هیچ فهم   -2
اساس پیش داوری ها، پرسش ها، تمایالت و سالیق خودش به 
سراغ متن می رود و این پیش داوری های افراد متفاوت همواره 
در حال تغییراند و در نتیجه برداشت ها و فهم های آنها از یک 

متن متفاوت می شود.
3- اصالت با نسبیت فهم است؛ فهم های متفاوت بر یکدیگر 
هردو  مخالفش  برداشت  و  هرفرد  برداشت  و  ندارند  برتری 
برخوردارند.  یکسانی  ارزش  از  و  معتبراند  یکدیگر  عرض  در 
الزمه ی این نظریه آن است که معیاری برای تشخیص فهم 

درست از نادرست نداشته باشیم.
تعدد  نظریه ی  فلسفی،  هرمنوتیک  دستاورد  مهم ترین   -4

قرائت ها است.

چرا هرمنوتیک نه؟
متناقض  خود  این نظریه  فالسفه،  قول  به  همه  از  اول  چون 
است؛ یعنی خود آقای گادامر می گوید که هیچ فهم ثابتی وجود 
ندارد ولی خودش می خواهد فهم ثابتی را در قالب نظریه به 
ما بقبوالند؛ پس براساس نظریه ی خودش دیدگاه خودش هم 

مروریبردونظریهیهرمنوتیكوتعددقرائتها

همیشه در حال تغییر است!
دوم اینکه الزمه ی این نظریه آن است که هیچ فهمی بر فهم 
انگشتی  سر  حساب  یک  با  پس  باشد؛  نداشته  برتری  دیگر 
مخالف های  و  او  فهم  بین  هیچ فرقی  اصل  در  که  می یابیم 
او نیست و نظر او همانقدر مهم و ارزشمند است که نظرات 
مخالفان او! جالب شد، نه؟ همانطور که فهم من و انیشتین از 

فیزیک به  یک اندازه ارزش داشت!
است.  غلط  و  درست  برای  مالکی  هیچ  نداشتن  سومی، 
مخالفان این نظریه، این را می پذیرند که برداشت های متفاوت 
هم  باطل  و  حق  برای  مالکی  باالخره  یک  اما  دارد  وجود 
هست! ولی در نظریه ی آقای گادامر برداشت غلط هیچ فرقی 
با برداشت درست ندارد؛ مثاًل در مثالی که زدم، نمی شود که 
هرکس آنجور که دلش خواست از مقاله انیشتین برداشت کند 
و همه ی برداشت های دل بخواهی هم معتبر باشند. اگر اینطور 
است پس از این هفته به جای کالس های استاد بهمن آبادی، 
سر کالس فیزیک من بیایید، چون براساس این نظریه، استاد 

بهمن آبادی هیچ هم در فهم از من خفن تر نیست!

به  این  از  هایمان   2×2=4 تکلیف  که  است  این  چهارمی  و 
بعد نامشخص می شود، چون هیچ فهم ثابتی از علومی مثل 
منطق و ریاضیات وجود ندارد و فهم ها دائم درحال تغییراند. 

پس االن نه، االن! یکهو 2×2 می تواند 5 بشود!
من نمی دانم آخر توی آن دانشگاه ماربورگ به این آقای گادامر 

چه یاد می داده اند!

و اما تعدد قرائت ها...
کار  به  متن  درباره  وقتی  اما  است  خواندن  معنای  به  قرائت 
برای  که  است  متن  آن  از  فهمی  و  برداشت  منظور  می رود، 
قرائت ها،  تعدد  نظریه ی  از  مقصود  می شود.  حاصل  خواننده 
از  مخالف،  و حتی  برداشت های مختلف  بودن همه ی  معتبر 
از  نمی توان هیچ  یک  که  معنا  این  به  است  دینی  متن  یک 

آنها را نادرست شمرد.
براساس  قرائت ها درباره متون دینی و قرآن  تعدد  طرفداران 
نظریه ی هرمنوتیک فلسفی معتقدند هر فرد براساس ذهنیت 
از  هیچ کدام  و  باشد  داشته  متفاوتی  برداشت  می تواند  خود 

برداشت ها هم بر دیگری ارجح نیست.
به  قرآن  متن  برای  فلسفی  هرمنوتیک  مبناقراردادن  با  ولی 
متون  هدایت گری  دیگر  آنکه  مثل  برمی خوریم؛  مشکالتی 
دینی  هرمتن  هدایت گری  الزمه ی  چون  ندارند،  معنا  دینی 
مثل قرآن، آن است که جان کالم تشخیص راه از بیراهه را 
کف دست ما بگذارد، ولی بر اساس این مبنا که برداشت های 
گوناگون را به رسمیت می شناسد، نمی توان گفت پیام حقیقی 
متن کدام است. یا دیگر آن همه تالش پیامبران برای رساندن 
حرف های خدا به ما بیهوده خواهد بود و حتی دیگر قوانین و 
دستورات دین هم بی معنا می شوند. از طرفی هم اطاعت و یا 
سرپیچی از فرمان الهی زمانی معناپذیرند که برای خدا، پیام 
و دستوری مشخص قائل باشیم. با این حساب که هرتفسیری 
از پیام خدا معتبر است، پس گناهکار می تواند رفتار خود را به 

بهانه ی برداشت فردی از پیام حق توجیه کند.
بین دوستان »او« و دشمنانش  آنگاه دیگر نمی توانیم فرقی 
قائل شویم! اینجاست که می بینیم چه در علوم منطقی و چه 
نظری و دینی این نظریه جوابگو نیست و حق مطلق و باطل 

مطلق وجود دارند!
حاال یک دور برگردید و نقدهای وارد به مبانی نظریه قرائت ها 
الفاظی چون  که همان هرمنوتیک است را بخوانید و درباره 
»دین یه چیز سلیقه ایه و به برداشت شخص بستگی داره«، 
» هرکسی ممکنه خوبی رو به نظرخودش یه چیز ببینه« »به 

نظر من اینی که میگن بده، خوبه« خودتان قضاوت کنید!

نسبیت فهم 
فاطمه حوراء عظیمی

6 دقیقه 98 برق

هرمنوتیک   هایدگر  آقای   بار  اولین 
مهم ترین  که  کرد  ح  مطر را  فلسفی 
آموزه ی او این  بود که  فهم  امری  سیال  
نقش   ساختارها  پیش   و  است   گذرا  و 
اساسی  در پیدایش  فهم  انسانی  دارند.
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ندارد«.  وجود  کلیسا  قلمرو  از  بیرون  در  »رستگاری 
و  کاتولیک  کلیسای  بین  مشترک  این عقیده ی 
پروتستان، یعنی نگرش »انحصارگرایی در باب نجات« 
بود؛  مواجه  جدی ای  چالش های  با  مسیحیت،  در 
از  تعمید  غسل  از  پیش  که  کودکانی  اینکه  جمله  از 
و  انبیا  آیا  می یابند؟  سرنوشتی  چه  باشند  رفته  دنیا 
عیسی)ع(  حضرت  از  پیش  که  صالحی  انسان های 
باید  چرا  نمی روند؟  بهشت  به  نیز  می کردند  زندگی 
گناه شخصی دیگر،  شمار بسیاری از انسان ها، به علت 

خ بروند؟ به دوز
انگلستان  اهل  مسیحی  کشیش  یک  هیک،  جان 
شد،  بیرمنگام  شهر  وارد  تدریس  برای  وقتی  او  بود. 
میان  فراوان  نزاع های  و  تبعیض ها  مشاهده ی  با 
که  رسید  نتیجه  این  به  آن شهر،  دینی  اقلیت های 
پیروان  میان  اختالفات  کاهش  برای  شیوه  بهترین 
او،  نظریه  طبق  بر  است.  کثرت گرایی  دیدگاه  ادیان، 
انسان  نجات  و  رستگاری  موجب  که  دین  یک  گوهر 
در  که  آن دین،  مناسک  و  عقاید  در  نه  می شود، 
که بین آن و همه ادیان دیگر مشترک  حقیقتی است 
انسان ها  شخصیت  »متحول ساختن  یعنی  است؛ 
روحیه  تحول  و  خویشتن بینی  کردن  رها طریق  از 
همه  نتیجه،  در  حقیقت محوری«.  به  خودمحوری 
و  نجات  امکان  و  برده اند  حقیقت  از  بهره ای  ادیان 

سعادت، برای پیروان تمامی ادیان وجود دارد.

همه؟!
گر  ا دانست؟  برحق  را  ادیان  همه  می توان  واقعًا  آیا 
که قرار است  را به مثابه راه هایی درنظر بگیریم  ادیان 
کوه سعادت برساند، آیا می توان تصورکرد  ما را به قله 
از یکتایی خداوند است، ما  اولین سخنش  که  اسالم 
بت پرستی  که  می رساند  همان نقطه ای  به  نهایتًا  را 
گوشت  از  که  دینی  آیا  می رسانند؟!  حیوان پرستی  و 
مذهبی  با  می دارد،  برحذر  الکی  مشروبات  و  خوك 

کمی در باب هم زیستی با پیروان مذاهب مختلف

به یك جا  نهایت  و  نتیجه  را تجویز می کند در  آنها  که 
می رسند؟!

کار  انجام  از  حکیم  خداوند  هدف  است،  اینگونه  گر  ا
کتب آسمانی  بیهوده ای مانند بعثت انبیا و فرستادن 
که مردم با همان بت پرستی  چه بوده است؟ هنگامی 
نیز می توانند به هدایت و نجات دست یابند؟ آیا عقل 
یکی  »خدا  یعنی  اسالم،  نظر  می پذیرد  هیچ انسانی 
است« و قول مسیحیت، یعنی »خدا سه تاست«، هر 

دو صحیح و حق باشند؟
در  تکثرگرایی  نمی تواند  سلیمی  هیچ عقل  بنابراین 
که اینگونه است،  زمینه ی حقانیت را بپذیرد. اما حال 
در  و  است  گمراهی  اهل  نباشد،  مسلمان  که  هرکس 

آخرت به عذاب الهی دچار خواهد شد؟

نجات یافتگان از نظر اسالم
حقانیت  دایره ی  از  نجات  دایره ی  اسالم،  نظر  از 
وسیع تر است و غیرمسلمانان نیز، در شرایطی خاص، 
نجات می یابند. این نجات یافتگان، عبارتند از: انبیای 
به  قلبی  ایمان  که  مسلمانانی  پیروانشان،  و  پیشین 
که  افرادی  اعتقادات صحیح و عمل صالح داشتند و 
واقعًا به حقانیت اسالم و تشیع نرسیده باشند، یعنی 

مستضعفان فکری و جاهالن قاصر.
می شود  گفته  افراد  از  آن دسته  به  فکری،  مستضعف 
کوتاهی و قصور در فکر، حق را تشخیص  که به جهت 
حقانیت  یا  خداوند  وجود  بر  دلیل  مثال  نداده اند؛ 
نکرده  برخورد  این مسائل  با  یا  نفهمیده اند،  را  اسالم 
صّحت  احتمال  شنیده اند،  و  کرده  برخورد  هم  گر  ا و 
در  همچنین  دیوانگان.  و  کودکان  مانند  نمی دادند؛ 
گفته می شود  اصطالح دینی، جاهل قاصر به افرادی 
به  حق  دین  دوردست،  نقاط  در  زندگی  سبب  به  که 
گفتار  که احتمال خالف در  کسی  آنها نرسیده است؛ یا 

کردار خود نمی دهد. و 
با  لجاجت  و  عناد  اهل  افراد  گناهکاران،  بنابراین 
به دین حق  امکان دستیابی  که  افرادی  و  دین حق 
دنیازدگی،  یا  بی اعتنایی  دلیل  به  ولی  داشته اند،  را 
در  خالف  احتمال  یا  کرده اند،  کوتاهی  دراین باره 
به  و  می کنند  کوتاهی  ولی  می دادند  خود  عقیده ی 
)جاهالن  نمی روند  حق  و  صحیح  راه  یافتن  دنبال 

گناهانشان، مستحق عذاب اند.  مقصر(، به اندازه 

پلورالیسم عملی
که با پیروان ادیان  مقصود از پلورالیسم عملی آن است 
کنیم و از جنگ و نزاع مذهبی با  گون با نرمی رفتار  گونا
ایشان بپرهیزیم. این دیدگاه در آموزه های اسالمی، در 
می فرماید:  کریم  قرآن  است.  پذیرفته  خاصی  شرایط 
که با شما  کسانی  که با  »خداوند شما را نهی نمی کند 
در مذهب جنگ نمی کنند و شما را از وطنتان اخراج 
کنید؛ زیرا خداوند  نمی کنند، به عدالت و نیکی رفتار 
عدالت پیشگان را دوست دارد«1.  امیرالمومنین)؟ع؟( 
که در جامعه  ی  نیز می فرمایند: »هرکس اهل کتابی را 

زندگی  اسالمی  حکومت  حمایت  تحت  و  اسالمی 
می کند بیازارد، مرا آزرده است«.

خود  نیستند،  امامی  دوازده  شیعه ی  که  افرادى 
زندگی  که  می شوند  تقسیم  متفاوت  گروه  چند  به 

گانه ای دارد: مسالمت آمیز با ایشان، احکام جدا
و سنی، همگی تحت حکومت  فرقه هاى شیعه  الف( 

اسالمی از حقوق متناسب برخوردارند.
حمایت  تحت  اسالمی  نظام  در  هم  کتاب   اهل  ب( 
است؛  محترم  آن ها  ناموس  و  مال  و  جان  و  هستند 
ازاى  در  )جزیه(  مالیات  نوعی  پرداخت  به  موظف  اما 

خدمات ارائه شده هستند.
با  اما  نیستند  آسمانی  ادیان  اهل  که  کسانی  ج( 
حکومت اسالمی معاهده و قرارداد بسته اند. این عّده 
اسالمی  سرزمین هاى  در  می توانند  هم  معاَهد(  )کّفار 

طبق قرارداد، به زندگی خود ادامه دهند.
یا  و  نیستند  و عهد  اهل پیمان  یا اصال  که  کسانی  د( 
پیمان می بندند و می شکنند. این افراِد یاغی و طاغی 
در هیچ حکومت و نظامی قابل تحّمل نیستند و باید 

کرد. با زور و قدرت و جنگ وادار به تسلیم 
کنار امور یادشده، دین اسالم همیشه از مخالفین،  در 
اهل  ما  می گوید:  و  کرده  گفتگو  و  بحث  به  دعوت 
کردید  قانع  را  ما  شما  گر  ا هستیم،  مناظره  و  مباحثه 
از سخن خود  ما  کردید،  اثبات  را  راه خود  و حقانّیت 
گر ما ثابت  دست برمی داریم و به شما می پیوندیم و ا
بیایید و به ما ملحق شوید.  که برحّقیم، شما  کردیم 
بیایید  گر هم تسلیم منطق و حق نمی شوید،  ا حّتی 
کنیم و خون یکدیگر  طبق عهد و قرارداد با هم زندگی 
را  حق  و  منطقی  حرف  کسی  گر  ا نهایتًا  اما  نریزیم.  را 
نپذیرفت و حاضر به صلح و معاهده و همزیستی نشد، 

چاره اى جز برخورد باقی نمی ماند.
__________

 1: ممتحنه، 8

به عدالت و نیکی
احمد زعفرانی

۵ دقیقه 97 کامپیوتر

برحق  را  ادیان  همه  می توان  واقعًا  آیا 
راه هایی  به مثابه  را  ادیان  اگر  دانست؟ 
به  را  ما  است  قرار  که  بگیریم  درنظر 
می توان  آیا  برساند،  سعادت  کوه  قله 
از  سخنش  اولین  که  اسالم  تصورکرد 
به  نهایتًا  را  ما  است،  خداوند  یکتایی 
همان نقطه ای می رساند که بت پرستی 

و حیوان پرستی می رسانند؟! 
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به نظرت پلورالیسم برای جامعه الزم است؟

مختلف موارد در و دارد بستگی
لزومشمشخصمیشود.

خیر؛اصال

بله؛هموارهوهمهجا

نظرت در مورد پلورالیسم دینی چیست؟

نظرخاصیندارم.

درست پلورالیسم مورد این در
نیست.

باایدهپلورالیسمدینیکامالموافقم.

رنگارنگ
بررسی دیدگاه مخاطبین حیات در مورد »تکثرگرایی«

که یک نظرسنجی جمع وجور راه کردیم  که موضوع حیات »تکثرگرایی« باشد و از پرسیدن نظرات شما درباره ش صرف نظرکنیم! بنا  فکرش را هم نکنید روزی برسد 
کرده است، بشنویم. که چندسالی است راه خود را در فلسفه و فرهنگ و سیاست باز  بیندازیم و از شما درباره این موضوع 

که از این بین28/2 درصد را خانم ها و 71/8 درصد را آقایان تشکیل داده اند. هم چنین با تفکیک شرکت کنندگان بر اساس سال  در این نظرسنجی110نفر شرکت کردند 
ورودی از این قرار است: 8درصد 94، 15درصد 95، 18درصد 96، 23درصد 97 و 25درصد ورودی 98.

کنندگان بر اساس این که با تفکیک شرکت  که: »آیا سابقه فعالیت فرهنگی جدی در فضای دانشجویی را داشته اند یا خیر؟«   هم چنین از شرکت کنندگان پرسیدیم 
شاخص: حدود 46 درصد سابقه فعالیت جدی داشته و مابقی سابقه چندانی نداشته یا تاحدی درگیر فعالیت های دانشجویی بوده اند.

که در این روزهای فرسایشی آخر گزیده ای از نمودارها و پاسخ ها به همراه تحلیل ما از نتایج نظرسنجی آورده شده است. پیش از آغاز تحلیل، از همه ی عزیزانی   در زیر 
کردند، واقعًا متشکریم! ِاین ترمِ مجازی، در این نظرسنجی مشارکت 

آیا کثر ت گرایی الزم است؟ 
گونی، چه در دین باشد چه در فرهنگ  گونا کثرت و  تکثرگرایی یعنی پذیرش 

گرایش ها. و سیاست و... چه در رفتارها، چه در عقاید و  
به  استدالل  با  گروهی  نشده است:  بحث  کم  تکثر  این  پذیرش  لزوم  درباره 
گونی را  گونا کثرت و  انحصار »حق« و یکتایی اسباب رسیدن به آن، هرگونه 
کثرت در اسباب رسیدن  نفی، دیگری علی رغم پذیرش انحصار حق، قائل به 
کثرت  این  برای  دیگر  حدودی  هریک  که  دیگرانی  و  هستند  واحد  حق  به 
الزم  جامعه  در  کثرت  گرایی  آیا  پرسیده ایم  شما  از  نیز  ما  می کنند.  مشخص  

است؟
ح زیر است: صحبت های شما درباره این سوال به شر

* بحث احترام باید وجود داشته باشد ولی به صورت ریشه ای نه
* تعدد افکار همه جا و در همه موارد قابل پذیرش نیست و در برخی مسائل 

نباید به هر عقیده ای بها داده شود.
* در موارد سلیقه ای الزم است باشد، در موارد عقلی الزم است نباشد!

که مضر  که باعث رشد جامعه بشه نه اینکه تفکراتی  * به شرطی تنوع خوبه 
ح بشه. بودنش سالها قبل اثبات شده مطر

تکثرگرایی در دین
که قائل بود »فقط مسیحیان رستگار می شوند«،  کلیسا در اروپا  پس از سقوط 
دیدگاه های  با  مسیحی  دینی  پلورالیسم  درباره  گفت وگو  و  بحث  عرصه 
گرفت. رفته رفته این حرف ها در  روشن فکران دینی غرب نظیر جان هیک باال 
که درحال  ح شد؛ به طوری  میان روشن فکران و نواندیشان اسالمی هم مطر
حاضر پلورالیسم به یکی از داغ ترین مباحث میان اسالم شناسان بدل شده 

کثرت گرایی در دین جویا شدیم: است. نظر شما را این بار درباره 
باشه.  یکی  نتیجه شون  که  نیست  اینطوری  ولی  حقن  که  همشون  خب   *
نتیجه  بگم،  بهتر  یا  داره.  مطلوب تری  نتیجه  و  کامل تره  بقیه  از  یکی شون 

مطلوب رو فقط اون داره
* صحبت خاصی ندارم، به نظرم درست نیست :(

حرف  هستند  درست  هم  عرض  در  ادیان  و  مکاتب  همه  بگوییم  اینکه   *
مسخره و باطلی است؛ بعضی از مکاتب با هم تعارض دارن و طبیعتا نمی شود 

که هردوی آن ها به حق باشند
کردن خیلی شایسته نیست کال صفر و یکی صحبت   *

نظرسنجی
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در  مکاتب  همه  که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  حاضر  حال  در 
عرض هم و به یک اندازه بر حق باشند؟

آیا یک دین کامالً میتونه باطل باشه؟

باطل  کاماًل  گزاره هایی  با  را  دینی  این که  با  کثریت  ا شما  نظرات  بین  در 
می تواند  دینی  هر  که  هستید  عقیده  این  بر  و  بودید  مخالف  تلقی کنیم، 

سخنانی درست و به حق داشته باشد.
در ادامه برخی از نظرات شما را با هم می بینیم:

کنار هم عرضه می شوند، حتی تباه ترین فرقه ها هم  * حق و باطل معموال در 
گرفت. که می توان روی آن ها تمرکزکرد و از آن بهره  نکات مثبتی دارد 

* هرگونه تندروی در مسائل عقیدتی علی الخصوص دین باعث انحصارگرایی 
کمی شک به خودت  خواهد شد. به قولی از اریک امانوئل اشمیت »همواره 
در  همواره  را  تفکر  جای  و  نسازی  بت  که  می شود  باعث  شک  باش،  داشته 

خود داشته باشی!«
گزاره های صحیح  که حق مطلق است اسالم است. سایر ادیان  * تنها دینی 
با  زمان  گذر  اثر  بر  و  نیستند  اعتنایی دارند ولی هیچ یک حق مطلق  قابل  و 

باطل آمیخته شده اند.
* نهایتًا از ابزاری به اسم عقل درجهت سنجش نظرات و دیدگاه های مختلف 
میشه استفاده کرد و نسبت اون با دین مورد قبول خودمون و توصیه های 

اون رو به دست بیاریم.

خیر

نظریندارم

بله

اگر من به دین »الف« اعتقاد دارم، می توانم بگویم دین »ب« به طور 
کامل باطل است و هیچ گزاره صحیح و قابل اعتنایی ندارد؟

تجاوز عدم و قوانین رعایت شرط به
اقلیتهادرکنارهمباآرامشزندگیکنیم.

مطلقابایدمسالمتآمیززندگیکنیم.

همه حق دارند!
یکی از مسائل مهم در هر جامعه ای برخورد با قشرهای مختلف آن جامعه 
اعتقادات  با  جامعه  اقشار  تقسیم بندی ها  این  مهم ترین  از  یکی  است. 
طور  به  طرف  دو  حقوق  و  حق  به  پرداختن  که  هستند  متفاوت  دینی 
درست یا غلط می تواند آن حکومت را به سوی نظامی تکثرگرا یا نظامی 

کثریت سوق دهد. دیکتاتورمآبانه حتی دیکتاتوری ا
با  برخورد  مورد  در  را  خود  نظر  تا  خواستیم  شما  از  ما  سوال  این  در 
نظرتان  شما  همه  که  کنید  ح  مطر ما  برای  جامعه  در  دینی  اقلیت های 
و  گرفت  درنظر  را  اقلیت ها  حقوق  و  حق  بایستی  که  بود  این  بر  مبنی 
مطلقًا  را  این  برخی  فقط  بپردازیم؛  زیست  به  یکدیگر  کنار  مسالمت آمیز 

کردید. کثراً هم رعایت قوانین توسط اقلیت ها را شرط  قبول داشتید، ا

وقتیماحقهستیموبقیهباطل،پس
آنهابایدازبینبروند.

آزادی به قید شرط
در جامعه امروز در همه سرزمین ها و مکاتب، آزادی واژه مقدسی است. به 
کنیم و بعد در مورد این سوال  کلمه آزادی ارائه  نظرمان رسید ابتدا تعریفی از 

کنیم. هم با هم صحبت 
می شود:  ببریم،  کار  به  آزادی  برای  بتوانیم  که  تعریفی  جامع ترین  شاید 

»نبودن مانع در جهت رشد و تکامل«
یکی از جنبه های آزادی هم جنبه اجتماعی آن است؛ یعنی رفتارهای حاصل 
از آزادی من برای آزادی فرد دیگر این اجتماع تزاحمی ایجاد نکند. پس برای 
این  برای  حدودی  به  نیاز  نباشد،  دیگری  آزادی  مزاحم  من  آزادی  این که 

آزادی هست.
که تصویب قانون آزادی مطلق بدون هیچ محدودیتی  حال سوال ما این بود 

را تصویب می کنید؟
مخالفت  مسئله  این  با  نظرسنجی  شرکت کنندگان  درصد   ۹0 حدود  تقریبا 
جامعه ای  هیچ  مناسب  قانونی  همچنین  که  بودند  این  به  قائل  و  کردند 
نیست و برای آزادی باید حد و حدودی قائل شویم اما در این حد و حدود و 

میزان آن اختالف است.

فرض کنید شما مسئولیت وضع قوانین در کشوری را بر عهده دارید، 
آیا قانون آزادی مطلق، بدون هیچگونه ضوابط و شرایطی از لحاظ 

شرعی و اخالقی، را تصویب می کنید؟

خیر

بله
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تکثر؟ خیلی هم درست
انسان   نقص  به  همه  قطعًا  است.  خلقت  رکن  تکثر 
و  ضعف  دچار  انسان ها  بپذیریم  که  زمانی  واقفیم. 
جسمی  لحاظ  به  چه  و  روحی  لحاظ  به  چه  نقص، 
را پذیرفته ایم.  هستند، بالفاصله و به طور ضمنی تکثر 
ندارد؟  نقصی  هیچ  کند  ادعا  می تواند  انسانی  کدام 
رشد  قابلیت  انسان  گر  ا و  است،  رشد  بستر  تکثر  اساسًا 
گفته شود  نداشت، خلقتش بی دلیل بود، یا بهتر است 

خ نداده  بود. اصال خلقتی ر
نیازهای  رفع  موجب  که  نعمتی  است؛  نعمت  تکثر 
دیگر  اجسام  یا  حیوانات  یا  افراد  واسطه ی  به  جسمی 
به  بزرگ تر  افراد  تربیت توسط  با  و رشد روحی  می شود؛ 
منظر  از  متفاوت  انسان های  با  ارتباط  یا  روحی،  لحاظ 
جلوه صفات )مانند زن و مرد( یا خود طبیعت و خلقت 
انسان  پیشرفت  و  رشد  مایه  می تواند  بی واسطه  که 

باشد. 
از  بسیاری  نبود،  تکثر  جلوه  خلقت  گر  ا وضوح  به 
ما  ذهن  در  بیرونی  واقعیات  از  ناشی  که  مفاهیمی 
انسان ها  خود  درباره ی  می شد.  بی معنا  شکل گرفته، 
یکسان بودن  به  اعتقاد  بودن  بی معنا  از  نظر  صرف  گر  ا
انسان ها به لحاظ وجودی، از منظر استعدادها و عالیق 
و سالیق هم تفاوتی نداشتند، ارتباطات انسانی از بین 

می رفت.

تکثر؟ خیلی هم غلط
کلمه ی تکثر باید  که  احتمااًل به این موضوع اندیشیده اید 
یک ادامه ای داشته باشد، و آدم باید خیلی بی عقل باشد 
درباره ی  که  کسی  شود.  واقع  عالم  تکثر  هرگونه  منکر  که 
در  تکثر  که  کند  مشخص  باید  می کند  موضع  اعالم  تکثر 
انسان ها  اینکه  می کند.  تحسین  یا  تقبیح  را  چیزی  چه 
انسان  ذاتی  گی  ویژ -که  درک  و  فهم  در  نقص  دلیل  به 
است- بعضا شناخت های متفاوتی از جهان پیدا می کنند 

طبیعی است؛ اما نکته ای در این زمینه وجود دارد:
در  تفاوت  معنای  به  شناخت،  در  انسان ها  تفاوت 
خ می دهد،  حقیقت امر نیست؛ مثاًل در جایی تصادفی ر
زاویه  و  حضورشان  زمان  به  توجه  با  صحنه  شاهدان 
می کنند  ارائه  صحنه  از  روایاتی  دیگر  مسائل  و  دیدشان 
اما  باشند،  داشته  اختالف  هم  با  است  ممکن  بعضًا  که 
انسان ها  مشاهده ی  نقص  از  که  روایات  تفاوت  این  آیا 
خ  ر تصادف  چند  که  است  آن  معنای  به  می شود  ناشی 
روایات های  این  بین  قضاوت  امکان  اصاًل  یا  داده است؟ 

گون وجود ندارد؟  گونا
به  را  ما  نباید  دنیا  عالم  در  کثرات  وجود  است؛  روشن 
نسبی گرایی در حقیقت بکشاند، بلکه با علم به امکان بروز 
اختالف در فهم از جهان، طبیعت، دین، سیاست، روابط 
انسانی و ... تا جای ممکن در عمل به تساهل و تسامح 
فهم های  نقد  و  گفتگو  و  مطالعه  با  نظر  در  و  بپردازیم 

ک و برداشت خود قوت ببخشیم. گون به ادرا گونا

تکثرگراییدرکجامطلوبوقابلپذیرشاستودرکجانه؟

تکثر؟ خیلی هم سخت
گفته شد: »تا جای ممکن در عمل به  در قسمت قبل 
تساهل و تسامح بپردازیم«؛ اما این جای ممکن دقیقًا 
کلی  گزیر در هرجامعه انسانی ای، جریان  کجاست؟ نا
گر غیر  که ا مردم به یک فهم از هستی متمایل تر است؛ 
از این باشد این جامعه باید متالشی شدن خود را در 

آینده ای نزدیک ببیند.
از  فهم  یک  به  اجتماع  غالب  تمایل  طبیعی  طور  به 
بروز  کمیت  حا ایدئولوژی  و  جهان بینی  در  هستی 
صورت،  هر  در  بلکه  نیست  غلطی  امر  این  می یابد. 
اما  است.  مسئله  این  پذیرش  به  گزیر  نا اجتماع،  هر 
بروز  امکان  بدیهی بودن  به  توجه  با  باید  کمیت  هرحا
اختیار  اصالت  و  از هستی  فهم دقیق تر و صحیح تری 
تضارب  بستر  خود،  جهان بینی  انتخاب  در  انسان ها 
در  اخالقی  و  صحیح  روش های  با  را  مختلف  نظرات 
کند و به تبیین فهم و شناخت خود از  جامعه فراهم 

حقیقت و واقعیات بپردازد.
داشت  انتظار  کمیت ها  حا از  نمی توان  است  بدیهی 
انجام  و  هرعمل  اجازه  گون  گونا جهان بینی های  به 
کسی این مطالبه  هرفعالیتی بدهند. به محض اینکه 
را داشت، باید از او پرسید با آزادی فعالیت داعشی ها 
بی مجازات ماندن  با  یا  ندارد؟  مشکل  جامعه  در 

اسیدپاشی در خیابان ها؟

تکثر؟ خیلی هم زیبا
در  کثرات  وجود  در  عمدی  متعال  خداوند  انگار 
سبک زندگی های جوامع مختلف دارد. به نظرمی آید 
به  گام  و  می شوند  پویا  تمدن ها  که  است  رقابت  در 
یک  بعضًا  است  ممکن  حتی  و  می گذارند  رشد  سوی 
جغرافیایی  و  اجتماعی  بستر  دلیل  به  هستی  از  فهم 
کند در معماری، پوشش،  متفاوت، بروز مختلفی پیدا 
بلکه  نیست  قبیح  اصاًل  تنها  نه  این   ... و  موسیقی 
فرض  مثاًل  دارد.  شکر  جای  بسیار  زیباست،  بسیار 
بستر  در  ارحام  صله  مثل  دینی  واجبات  از  یکی  کنید 
این  می کند؛  پیدا  تجلی  نوروز  عید  موضعی  فرهنگ 

و  مهم  بسیار  فایده ی  است.  اینمسئله  فوائد  از  یکی 
جالب مسئله بروز تمدن دینی در بستر های متفاوت 
مشخص شدن  می تواند  اجتماعی  و  جغرافیایی 
به خاطر  بسا  چه  و  باشد  دینی  تفکر  از  نو  جلوه های 
روبرو شدن با مسائل متفاوت، موجب غنای معرفت 
ما از حقیقت دین شود. در آخر در جهان بینی دینی، 
که قرائت از جهان و دین  زمانی پیشرفت اتفاق افتاده 
شناخت  با  انسان ها  و  شود،  نزدیک تر  حقیقت  به 
بیشتر خود، راه هایی منحصر به فرد ذیل تفکر دینی 
یک  در  بیابند.  خود  استعدادهای  شکوفایی  برای 
شود  بیشتر  شباهت  مردم  جهان بینی  در  جمله، 
)البته جهان بینی مردم باید به حقیقت شبیه تر شود( 
و در واقعیت، هرچه بیشتر به تفاوت ها بها داده شود، 
هرفرد با آزادی و آزادگی مسیر خود را برگزیند. مسیری 
با  می شود،  اجرا  برعکسش  کاماًل  امروز  دنیای  در  که 
این  در  تکثر  عقاید،  نشان دادن  فردی  و  بی اهمیت 
زمینه را افزایش داده و آزادی انسان ها برای انتخاب 
کار، استاد و حتی  مسیر زندگی، محل زندگی، انتخاب 

زمان خواب و بیداری را از او می گیرد.

از هستی  از یک فهم متفاوت  گر تمدنی ناشی  ا حتی 
کنارگذاشتن آن به کل، مسئله را  باشد، باز نباید با دید 
دید. چه بسا این تمدن های مختلف برای مشکالت 
فهم  با  که  یافته باشند  کارایی  راه حل های  مشابه، 
یا  همه  برای  و  نباشند  تزاحم  در  هستی  از  یک دیگر 

تعدادی از آنان قابل استفاده باشد.

کالم آخر
هیچ  به  و  است  دقیقی  بحث  بسیار  تکثر،  مسئله 

کرد. عنوان نباید با آن با افراط و یا تفریط برخورد 
کتمان  نه می توان وجود تکثر در بسیاری از مسائل را 
کرد، و نه می توان تکثر را به همه چیز تسری  داد، و از 
کرد. راه  اساس در توحید خداوند خلل ذهنی ایجاد 
گفتگو، حریت و حق طلب بودن است. حل پیشرفت، 

تکثر؟ درست، غلط، سخت و زیبا
محمدطه علی نزاد

7 دقیقه 97 عمران

راه پیمایی اربعین، نماد وحدت در کثرت امت اسالمی
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که  او  اما  می کند؛  غافلگیر  را  همه  قرمز  ضربدر  زدن  با 
می کند:  استدالل  اینگونه  داور  داشت!  خوبی  صدای 
را  خود  چشم های  خواندن،  حین  شما  عزیزم!  »ببین 
بسته بودید!«. داور برنامه ی عصرجدید اینگونه قضاوت 

می کند و ما در زندگی به شیوه های خاص خودمان.
که  هستند  مسائلی  جمله  از  پیش داوری  و  قضاوت 
ح  مطر زیاد  مردم  سبک زندگی  به  توجه  با  امروزه 
می شوند، احتمااًل در زندگی شما هم اتفاق افتاده است 
دوستان  و  اطرافیان  عجوالنه ی  قضاوت  بابت  که 
 « که:  کرده اید  عهد  خود  با  شاید  و  شوید  آزرده خاطر 

قضاوت ممنوع!«.
که در رسانه ها و محافل  این جمله چندصباحی است 
که قضاوت نکردن، جزء  گونه ای  زیاد شنیده می شود به 

گی های یک انسان فرهیخته به حساب می آید.  ویژ
در باب عیوب قضاوت

جزئی  عنوان  به  شما  هولوگرام،  جهان  نظریه ی  طبق 
جای  خود  در  را  هستی  جهان  تمام  هستی،  جهان  از 
باید  کنید  قضاوت  را  کسی  اینکه  از  قبل  پس  داده اید 
وجود  شما  درون  در  گی ها  آن ویژ با  آن فرد  که  بدانید 
را  دیگران  درباره ی  نظردادن  حق  نتیجه  در   دارد؛ 

»مطلقا« ندارید.

»در  می گویند:  و  می کشند  پیش  را  تکثرگرایی  عده ای 
خاص  سبک  زندگی  و  فکر  طرز  انسان،  هر  که  دنیایی 
را  یکدیگر  کار  در  دخالت  و  قضاوت  حق  دارد،  را  خود 
نوعی  قضاوت،  که  معتقدند  عده  این  درواقع  نداریم«؛ 
دخالت و سلب آزادی از افراد است و چنین عملی امروزه 

در جهان انسان آزادی خواه جایگاهی ندارد.
تمسخر  منع  و  مومن  آبروی  حرمت  درباره ی  اسالم  در 
قدری  به  موضوع  این  ارزش  شده است.  صحبت  زیاد 
که حرمت آن با حرمت خانه ی خدا مقایسه  مهم است 
شده است. در اسالم عزت تک تک افراد جامعه اهمیت 
کند،  وارد  صدمه  شخصی  عزت  به  که  هرعملی  و  دارد 

که زیاد می شنویم: »قضاوت ممنوع« تالشی برای آشنایی زدایی از عبارتی 

مسائل  جزء  اسالم  در  عزت  شمرده شده است.  ناپسند 
بنیادین است و مفاهیمی نظیر حیا در ذیل آن تعریف 
می شوند. به همین دلیل نمی توانید به راحتی دیگران را 

کنید.  قضاوت یا سرزنش 
»َولَا  می فرماید:  اسراء  سوره   63 آیه  در  متعال  خداوند 
ُفَؤاَد ُكّلُ 

ْ
َبَصَر َوال

ْ
ْمَع َوال ٌم ِإّنَ الّسَ

ْ
َک ِبِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
َتْقُف َما ل

علم  بدان  که  را  چیزى  و  ا؛ 
ً
َمْسُؤول َعْنُه  َكاَن  ولِئَک 

ُ
أ

گوش و چشم و قلب همه مورد  ندارى دنبال مکن زیرا 
پرسش واقع خواهند شد«.

رذیله  اخالق  از  یکی  عنوان  به  نیز  شماتت  و  سرزنش 
الحکمۀ  میزان  در  صادق)ع(  امام  برده شده است.  نام 
گناهی  به خاطر  را  انسانی  انسانی،  گر  »ا می فرمایند: 
مرتکب  شود«.  آن گناه  به  خود  تا  نمیرد  کند،  سرزنش 
را  فرد  آن  شرایط  ما  زیرا  است؛  روشن  هم  دلیل 
بدتری  فعل  بودیم  او  جای  به  گر  ا چه بسا  و  نمی دانیم 
که در  افعال زشت  از  را مرتکب می شدیم. حتی بعضی 
پس  نیستند؛  مربوط  فرد  به  تنها  می دهند  خ  ر جامعه 
خودمان  از  باید  کنیم  سرزنش  را  کسی  اینکه  از  قبل 
که این فرد به  کرده ایم  گونه ای رفتار  آیا به  که  بپرسیم 
کارش واقف باشد؟ و آیا راهکاری در جایگزینی  بدبودن 

کرده ایم؟ آن ارائه 
پس با خطاکاری چه کنیم؟

دیگران  قضاوت  و  سرزنش کردن  گفته شد  که  همانطور 
که  امری نکوهیده است. حال این سؤال ایجاد می شود 
چه  معروف  به   امر  وظیفه ی  کنیم؟  چه  گناهکاران  با 

می شود؟
آیا آزادی  مطلق دادن به افراد تحت لوای قضاوت نکردن 
که هرکس هرکاری دوست داشت انجام  باعث نمی شود 

دهد و راه اعتراض برخود را نیز ببندد؟
هر مقایسه ای نوعی قضاوت محسوب می شود؛ شما در 
گزیر آنها را براساس  هنگام ارتباط با افراد و دوستیابی، نا

معیارهایتان قضاوت می کنید.

نه  است  منکر  »فاعل«  برابر  در  سرزنش نکردن  واقع  در 
»فعل« منکر؛ ما شرایط فاعل را نمی دانیم اما به زشتی 
به  نباید  قضاوت نکردن  و  سرزنش   واقفیم.  منکر  فعل 
شود.  تعبیر  اثم«  در  »معاونت  یا  گناه  برابر  در  سکوت 
که  مبنای اسالم بی گناهی افراد  است و اجازه نمی دهد 
کنیم و آبروی افراد را مورد حمله  با سوءظن به افراد نگاه 

قراردهیم اما در برابر منکرات نیز می ایستد. 
می فرماید  هود)ع(  حضرت  زبان  از  قرآن  در  خداوند 

ِميٌن « .
َ
ْم َناِصٌح أ

ُ
ک

َ
َنا ل

َ
ـِت َربِّى َوأ

َ
ْم ِرَســل

ُ
ُغک

ّ
َبِل

ُ
:»أ

از  یکی  را  خیرخواهی  و  نصیحت  متعال  خداوند 
پیامبرش می خواهد  از  و  برمی شمارد  انبیا  رسالت های 
ناپسند  افعال  برابر  در  و  باشد  مردم  خیرخواه  که 
آنها  گیرشدن  فرا از  و  نماند  کت  سا خودش  جامعه ی 

کند. جلوگیری 
را  ناصح  حق  خود،  حقوق  رساله ی  در  سجاد  امام 
را  تو  که  آن کس  حق  »اما  کرده اند:  بیان  این چنین 
و  کنی  تواضع  او  به  نسبت  که  است  این  کند  نصیحت 
فراداری  گوش  و  او دل بدهی  به  اندرز وی  جهت درک 
بود،  درست  سخنش  گر  ا و  کنی  تأمل  آن  در  سپس  و 
حمد و سپاس خدای را به جا آوری و از وی بپذیری و 

نصیحت او را قدر بدانی«.
همچنین اسالم وظیفه ی امر به  معروف و نهی  از  منکر 
در  که  وقایعی  برابر  در  افراد،  که  کرده است  معین  را 
کنش  وا نباشند،  منفعل  می افتد  اتفاق  خود  جامعه ی 
کنند تا از  نشان دهند، درحد امکان راه درست را تبیین 

اشاعه ی فحشا جلوگیری شود.
بنابراین، طبق دستورات اسالم ما نباید با سرزنش کردن 
با  نداریم  حق  نیز  و  ببریم  زیرسوال  را  اشخاص  آبروی 
اما  کنیم؛  را لکه دار  افراد  پیش داوری های بی پایه عزت 
انجام  که در جامعه  برابر منکراتی  در  نباید  آن طرف،  از 
می شود منفعل باشیم؛ دربرابر فاعل منکر نرمی می کنیم 

اما در برابر فعل منکر، نه.

قضاوت؛ ممنوِع ممنوع؟!
صدرا صادقی

۵ دقیقه 98 م.شیمی

»فاعل«  برابر  در  سرزنش نکردن  واقع  در 
منکر است نه »فعل« منکر؛ ما شرایط فاعل 
را نمی دانیم اما به زشتی فعل منکر واقفیم. 
سکوت  به  نباید  قضاوت نکردن  و  سرزنش  
در برابر گناه یا »معاونت در اثم« تعبیر شود. 
مبنای اسالم بی گناهی افراد  است و اجازه 
نمی دهد که با سوءظن به افراد نگاه کنیم 
اما  قراردهیم  حمله  مورد  را  افراد  وی  آبر و 

در برابر منکرات نیز می ایستد.
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گزیده درس گفتار حجت االسالم سالمت  این نوشتار، 
در13  رمضان  مبارک  ماه  قرآن  جزء خوانی  حلقه  در 
متن  به  دسترسی  برای  است؛   ۹۹ اردیبهشت ماه 
هیأت الزهرا)س(   کانال  به  به  گفتار  درس  این  کامل 

کنید. مراجعه 
فقط این دین به برتری می رسد

به  مومنانه  زندگی  سبک  سرفصل  عزیزان  ببینید 
کرم این دو جمله است. این  پیغمبر و جبهه رسول ا
که به تعبیری شما در قرآن  دو جمله ی به هم پیوسته 
کنار  می بینید، بدون حرف ُثّم یا واو و فاء و ... این ها
)آیه  َبْیَنُهْم  ُرَحَماُء  اِر 

ّ
اْلُکَف َعَلی  اُء 

ّ
ِشَد

َ
أ قرارگرفتند:  هم 

یک  ما  که  شدید  متوجه  شما  قبل  آیه  ی  در   .)82
که دین  دین داریم به نام دین حق. یعنی قرار است 
کند، حتی آسمانی،  حق بر تمام ادیان آسمانی غلبه 
گر  ا یعنی  هیچ؛  که  این ها  و  من در آوردی  و  زمینی 
یک زمانی دین حضرت مسیح دین حقی بود، تنها 
که باید همه ی بشریت به این دین می گرویدند  دینی 
می کرد  تبدیل  دنیا  در  را  دین  این  عیسی  حضرت  و 
و  قرآن  نزول  از  بعد  زمانی دین حضرت موسی،  یک 
کرم، فقط و فقط دین حق، دین  بعد از بعثت نبی ا
ِه این 

ّ
يِن ُكِل ى الِدّ

َ
اسالم است؛ و در آیه ۹2 ِلُيْظِهَرُه َعل

تمام  که  می شود  فهمیده  کامال   82 آیه  در  مطلب 
که آسمانی بودند،  کنار؛ حتی ادیانی  ادیان باید بروند 
عالوه بر این که تحریف هم نشده باشد. پس ما االن 
عزیزان، دوتا قاعده داریم؛ اواًل دین، دین حق است، 
مکتب قرآن است. دین اسالم، دین پیغمبر است و 
که می خواهد باشد.  در مقابل، دین باطل؛ هر دینی 
دایره  یک  عزیزان،  کنیم  دقت  باید  ما  شد،  این  گر  ا
که ُرَحَماُء َبْیَنُهْم راهبردش هست  درون مکتب داریم 
ٌد  ﴿ُمَحَمّ که  است  این  راهبرد  ِإْخَوٌة  اْلُمْؤِمُنوَن  َما 

ّ
ِإَن که 

ِذيَن َمَعهُ یعنی این معیت، راهبردِ داخل 
َّ
ِهۚ  َوال

ّ
 الَل

ُ
َرُسول

مکتب است.

چه در صلح، چه در جنگ
ج از چارچوب  ج از آن است. خار یک راهبرد برای خار
در  نیامدند  که  کسانی  است.  قرآن  و  اسالم  مکتب 
کنیم؟  کنند، در برابر آن ها باید چه  برابر قرآن سر خم 
کافر نامیده می شوند؛  کلمه  که همه ی آن ها در یک 
کرد؟ ببینید عزیزان  کردند؛ چه باید  یعنی حق پوشی 
بر  محکم بودن  این  شّدت،  این  چی؟  اُءیعنی 

ّ
ِشَد

َ
أ

با  شما  است  ممکن  خوب  نفوذناپذیری.  یعنی  کفار 
سری  یک  با  یا  و  باشید  جنگ  در  کفار  از  سری  یک 
که  کافری  کفار در صلح باشید. اشکال ندارد با آن  از 
در  که  کافری  آن  با  و  می جنگید  هستید،  جنگ  در 
کفار یک قاعده  صلحید، در صلحید؛ اما در برابر تمام 
اِر 

ّ
َف

ُ
ک

ْ
ال ى 

َ
َعل اُء 

ّ
ِشَد

َ
أ چی؟  هم  آن  شود،  فراموش  نباید 

کفر  از  باشید.  نفوذناپذیر  کافران  ِ کفر  برابر  در  یعنی 
پیغمبر  یاران  بپذیرید.  اثری  هیچ  ندارید  حق  آن ها 

این طور عمل می کنند.

اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم«
ّ

َف
ُ

ک
ْ
ى ال

َ
اُء َعل

ّ
ِشَد

َ
تفسیریبرآیه» أ

همه جا نفوذ ناپذیر باشید؛ همه جا!
کافران را شما  کفر  حاال عزیزان ببینید یک وقت این 
متوجه  خوب  سیاسی  جغرافیای  عرصه ی  در  مثاًل 
کافری  گر  ا که  می فهمند  خوب  همه  میشوید. 
باید جلویش  کند،  یا دشمنی  نفوذ  خواست حمله، 
کند.  پیدا نفوذ  نگذارید  و  ببندید  را  مرزها  بایستید، 
فضای  در  رسانهای،  فضای  در  هست  یک وقت  اما 
فرهنگ، در فضای علم رسانه، وقتی حرفهایی مثل 
خطور  اذهان  به  کمتر  میآید،  علم  و  فرهنگ  رسانه، 
کافران  که آیا در عرصه ی علمی هم میتوانند  میکند 
نفوذ  می توانند  فرهنگ  عرصه ی  در  آیا  کنند؟  نفوذ 
و  پزشکی  عرصه ی  در  اقتصاد،  عرصه ی  در  کنند؟ 
فرمود  متعال  خداوند  مطلق  این جا  عرصهها.  تمام 
کفار. این جا  کفر  که باید شما محکم بایستید در برابر 
سخت  قدری  یک  میشود.  پیچیده  قدری  یک 

میشود فهم و درک این موضوع.

یار حضرت حجت )عج( هستی؟
و  داشتند  تورات  کتاب  در  مثلی  یک  پیغمبر.  یاران 
کنید؛  کَاّنَ این طور فرض  کتاب انجیل.  یک مثلی در 
مثاًل  به حضرت موسی  روزی جماعت یهود  گر یک  ا
که  پیغمبری  آن  نبی اهلل،  یا  که:  می داشتند  عرضه 
عالم  ادیان  همه  بر  دینش  می شود،  جهانی  دینش 
چگونه اند؟  یارانش  دارد؟  پیروانی  چه  می کند  غلبه 
یهود  جماعت  به  خطاب  تورات  کتاب  در  خداوند 
ِه 

ّ
الَل ِمَن  ا 

ً
َفْضل َيْبَتُغوَن  ًدا  ُسَجّ ًعا 

َّ
ُرك َتَراُهْم  عرضه داشته: 

َذِلَك   ۚ ُجوِد  الُسّ َثِر 
َ
أ ِمْن  ُوُجوِهِهْم  فِي  ِسيَماُهْم   ۖ َوِرْضَواًنا 

می بینی؟  را  آن ها  رسول اهلل،  یا   ۚ ْوَراِة 
ّ

الَت فِي  ُهْم 
ُ
َمَثل

شکل  چه  به  تورات  در  َمَثل شان  پیغمبر،  یاران 
تمام  در  را  حق  دین  می خواهند  که  آنهایی  است؟ 
کعان هستند،  کنند، آنان را کم  سرزمین های عالم حا

ِه َوِرْضَواًنا دنبال 
ّ
ا ِمَن الَل

ً
ساجدان هستند؛ َيْبَتُغوَن َفْضل

که رضوان خدا را به دست بیاورند و رضایت  این اند 
بشود.  حاصل  شاید  دیگران  رضایت  باشد،  گر  ا خدا 
هرکسی  نباشد،  خدا  رضایت  گر  ا نشود!  هم  شاید 
باشند،  راضی  عاَلم  ِ تمام  باشد،  راضی  می خواهد 
آن  ادامه ی  در  است.  اصل  آن ها  برای  خدا  رضایت 
اما  کنند؛  جلب  را  دیگران  به حق ِ رضایت ِ می توانند 
گذاشتن  حق  روی  پا  با  باطل،  ِ سر  از  بخواهند  گر  ا
کنند، رضایت خدا را در پی  رضایت دیگران را جلب 
ندارد. لذا اولویت و اصل است. میبینید در شعارهای 
تبلیغاتی می نویسند: میزان، رضایت مشتری است، 
اوقات  خیلی  خداست.  رضایت  میزان،  این ها  برای 
میشود مشتری راضی است ولی خدا راضی نیست. 
خیلی اوقات میشود خدا راضی است، مشتری راضی 
رضایت  زندگی شان  در  میزان  اینها  برای  نیست. 
ِمْن  ُوُجوِهِهْم  فِي  ِسيَماُهْم  میفرماید  بعد  خداست. 
پینه  عالمت  چهرهشان،  در  آنها  عالمت  ُجوِد  الُسّ َثِر 

َ
أ

به خاطر  سجدهها،  به خاطر  میبینی  پیشانی  در 
چهره هایشان  عالمت  خدا.  برابر  در  سرخم کردنها 
خدا  که  هم  افرادی  البته  خداست؛  دربرابر  خشوع 
در  رضایتها  این  شود.  جلب  رضایتشان  باید  فرمود 
عزیزان،  لذا  می کند.  پیدا  معنا  خدا  رضایت  طول 
هستند،  حجت ابن الحسن  ظهور  به دنبال  کسانی که 
خدا  ولی  و  خدا  دین  که  ایناند  دنبال  به  که  کسانی 
نماز  حتی  و  نماز  سجده،  عبادت،  بدهند،  یاری  را 
پررنگ  خیلی  زندگیشان  در  خدا  با  ارتباط  و  شب 
کسی اهل نماز نباشد، اهل ارتباط با  است. نمیشود 
خدا نباشد، اهل عبادتهای ویژهای مثل نماز شب 
این  خواهم  می  من  بگوید  بعد  و  نباشد  امثالهم  و 
يِن  الِدّ ى 

َ
َعل ِلُيْظِهَرُه  انجام بدهم یعنی  را  کار بزرگ عالم 

بشود.  قوی  خدا  با  ارتباط  باید  بزنم.  رقم  من  را  ِه 
ّ
ِل

ُ
ك

باتری انسان در ارتباط با خدا شارژ باشد. آن موقع ال 
اله اال اهلل در زندگیاش تحقق پیدا میکند.

نفوذ ناپذیر باشید!
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وضه خدام ر
دنیا  به  داشتم  وقتی  که  می کند  تعریف  برایم  مادرم 
که   یک مشکلی برایم به وجود آمده بود 

ً
می آمدم، ظاهرا

دنیا  به  زنده  بچه  اینکه  احتمال  می گویند  او  به  دکترها 
بچه  گر  ا که  می کنند  نذر  هم  مادرم  است!  زیاد  نیاید، 
رمضان  ماه   21 روز  هرسال  بیاید،  دنیا  به  سالم  و  زنده 
و شهادت امام علی)ع(، شله زرد بدهند. و متاسفانه یا 
گذاشتیم  خوشبختانه نذرشان قبول شد و ما پایمان را 
بزرگ  دیگ  یک  مادرم  هرسال  هم  حاال  و  این دنیا  به 
آن  پخش  وظیفه ی  هم  برادرم  و  من  و  می پزد  شله زرد 
ما  زندگی  تولد،  بدو  همان  از  خالصه  داریم!  برعهده  را 
سیدمجید  مداحی ای  یک  خورده است.  گره  ائمه  به 
که من خیلی دوستش دارم. در جایی  بنی فاطمه دارد 
گردنم  تو  حرز  مادرم  که  بودم  »کوچیک  می گوید:   آن  از 
می بست. وقتی محرم میومد لباس سیاه تنم می کرد«. 
هیاتی  خانواده  با  بودم  بچه  وقتی  که  می آید  یادم 
کنارش قرار داشت و من  که زمین فوتبال بزرگی  می رفتیم 
که آن موقع بچه بودم و چیزی از روضه و حرف های  هم 
سخنران متوجه نمی شدم، می رفتم در آن زمین فوتبال 
آنها هم مثل خودم بودند)!(  که  با بقیه ی بچه هایی  و 

کلی بازی می کردیم.
به  جایی  یک  از  ولی  بود  چندسالگی  از  نیست  یادم 
شریف  دانشگاه  هیات الزهرا)س(  به  خانواده  با  بعد، 
هم  و  بود  نزدیک  منزل مان  هم  چون  می آمدیم. 
یادم  هیچ وقت  داشت.  جمع و جوری  و  خوب  برنامه ی 
نمی رود؛ وقتی ماشین مان را پارک می کردیم در خیابان 

از در مسجد، به  آزادی، آن هم در فاصله ای بسیار دور 
به  غرور  از  مملوء  حالت  یک  با  پارک،  جای  نبود  خاطر 
و  میشم  قبول  اینجا  روز  یه  »ایشاال  می گفتم:  خانواده 
که دیگه نخوایم  ماشین مون رو می بریم داخل دانشگاه 
که  می کردم  فکر  موقع  )آن  کنیم«.  پیاده روی  انقدر 
دانشگاه  داخل  را  ماشین شان  می توانند  دانشجوها 

بیاورند!(
کم کم  کرد و شریف قبول شدیم.  کمک  که خدا  خالصه 
کنیم.  که در فضای هیات نوکری  توفیق نصیب مان شد 
که  هیچ وقت یادم نمی رود اولین بار محرم سال ۹5 بود 
کشیدن غذا و وظیفه ی بستن در غذاها  رفتم در بخش 
کار  تمام شدن  از  بعد  گرفتم. همان شب ها  به عهده  را 
مسجد  آبدارخانه  قسمت  در  می رفتیم  غذا،  کشیدن 
اینکه  با  غذا.  دیگ های  شستن  به  می کردیم  شروع  و 
سمت  به  دیگ  40تا  حدود  شب ها  از  بعضی  شاید 
آبدارخانه روانه می شد و نیرو هم آنقدری زیاد نبود ولی 
نه  انگار  و  نمی شدند  خسته  اصاًل  بچه ها  چرا  نمی دانم 
سیم  و  آبجوش  با  دارند  که  است  چندساعت  که  انگار 
و  می افتند  دیگ ها  جان  به  شدت  به  ظرف شویی 
اصاًل  داشتند،  که  انرژی ای  آن  می کنند.  سفیدشان 
بهترین  از  هیات  در  نوکری  لحظات  جداً  نمی شد.  کم 
هیچ چیزی  با  نیستم  حاضر  و  هست  زندگی ام  لحظات 

کنم. عوضش 
مختلف  جاهای  و  بروم  که  می کردم  سعی  آن اوایل 
کاری  چه  حال  در  هرکس  بفهمم  و  ببینم  را  مسجد 
حتی  یا  داخل  هرجایی  تقریبًا  مراسم  طول  در  است. 
ج مسجد، در خیابان محاسبات دانشگاه یا خیابان  خار

بودند.  کار  مشغول  چندنفری  می زدم،  قدم  که  آزادی 
را  بچه هایی  بشوم،  وارد  می خواستم  که  مسجد  در  از 
نمایشگاه  بودند.  کتاب  فروش  مشغول  که  می دیدم 
کرده بودند.  درستش  خودشان  می کنم  فکر  که  کتابی 
که شدم، یک عده مشغول پهن کردن موکت  وارد مسجد 
و  پر شده بود  بودند. چون داخل مسجد  داخل حیات 
دیگر جای نشستن نبود. خودم را به هر ضرب و زوری به 
 
ً
که بعدا انتهای مسجد رساندم. یک اتاقی وجود داشت 

فهمیدم به آن، اتاق صوت می گویند.
را  از بچه ها میکروفون  که تمام شد، دیدم یکی  مراسم 
غربی  ضلع  خدام،  می گوید:  »روضه ی  و  گرفته  دستش 
را  بقیه  دست  که  هستند  هم  نفری  سه  دو،  مسجد« 
که بعد از مراسم روی زمین  کارهایی  می گیرند و آنها را از 
که بروند برای روضه ی خدام.  مانده بود، جدا می کردند 
گرفت و برد ضلع غربی مسجد  یک نفر هم دست من را 

....
____________

ادامهاینشمارههامونرادرکانالهیاتبخوانید.
درسرویس»هامون«حیاتدرتالشیمتاروضههاییکه
زندگیکردهایمرابازگوکنیم؛اینجامحلیبرایروایتهای
ازخودمانوهیأتاست.هامونبعدیراشماروایت ما

@AzzahraaMaktubat:کنید

 رذه اهی خاک اهمون رگ بیابد بوی او

ره یکی عنقا شود ات رب گشاید بال اه

محمدمهدی گرجی- 9۵ کامپیوتر
۴ دقیقه سرویس روایت هامون

سید سهیل سیادتی- 9۵ مکانیک
2 دقیقه دفتر هیات

دانشگاه  در  که  کارایی  بابرکت ترین  از  یکی  واقعًا 
انجام دادم، همین خادمی های داخل هیات بود. 
کارهای دیگر  فضای خیلی عجیبی دارد. با همه ی 
کار  یک  من  مثل  گر  ا شاید  خیییلی.  دارد؛  فرق 
داده  انجام  دانشکده ای  گروه های  در  غیرهیاتی 
کنید. در هیات،  باشید، بتوانید این تفاوت را حس 
رفاقت هایی.  چه  هم  انصافًا  و  رفیقند  هم  با  همه 
و  از دانشکده؛  دارم من  رفیق  خیلی خیلی معدود 

که داشته این هیات! چه برکتاتی 

که با سرگروه های اردو  گروهی  شاید از یک پیام در 
که آقا بیاید  ورودیمان داشتیم شروع شد. یک پیام 
واقعًا  هم  من  خب  و  محرم  انتظامات  برای  کمک 
بنده خدای  به  همین  برای  نبودم.  انتظامات  آدم 
گرم و صمیمی با  دیگری پیام دادم و ایشان آنقدر 
که  عزیز  فاتحی  سینا  آقا  نگو.  که  کرد  برخورد  من 
کند. از همان اول به خرید  ان شاءهلل خدا حفظشان 
عالقه داشتم. و خب البته 405 بابا هم زیر پایمان 
است  یادم  ماشین.  با  می کردیم  عشق بازی  و  بود 
انتظامات  کردم، پرهای  که  اولین خریدهایی  جزء 

و  بودم  خریده  سیاه رنگ  پرهای  رفته بودم  بود. 
می گفتند  همه  دانشگاه،  آوردمشان  که  موقعی 
چه  که  فهمیدم  بعداً  ولی  عالی  و  خوب  چقدر 
گندی زدم! خب منطقی بود دیگر؛ اصواًل همه در 
مراسمات عزا، سیاه می پوشند و نباید آن پرها هم 
کار همیشه خطا  سیاه باشد دیگر! ولی خب اوایل 

زیاد دارد!
که در طی آن زیادی جوگیر  خالصه آن محرم رویایی 
کار دست خودم دادم و پایم هم ضرب  شده بودم ، 
مسئولیت  و  رسیدیم  فاطمیه  به  گذشت؛  دید، 
مراسمش را دادند به من. از مسئول مراسم انتظار 
که  کند  می رود مدعوهای برنامه را خوب مدیریت 
بین آیتم های مختلف برنامه، مثل قرآن و سخنرانی 
که  بود  جایی  اتفاق،  زیباترین  نیفتد.  فاصله  و... 
کردم و حاج آقای قاسمیان  من اتاق مفتح را چک 
که  بگویم  مجری  به  رفتم  وقتی  داشتند؛  حضور 
اتاق  جلوی  برگشتم  و  بیایند  آقا  حاج  تا  کند  تمام 
آقا  حاج  که  دیدم  کنم،  دعوت  را  ایشان  که  مفتح 
رفتند دستشویی و خب حاال بدووو دنبال حاج آقا!
برنامه  تا   4 خرید.  مسئول  شدم  برنامه،  آن  از  بعد 

که دیگر به ما می گفتند  مسئول خرید بودم تا جایی 
دارد  لذتی  چه  واقعًا  هیات!  ادوار  خرید  مسئول 
تا  ماشین  که  آن لحظاتی  از  هیات.  برای  خرید 
که  خرخره پر می شود از وسایل بگیر تا موقع هایی 

باید خاور سفارش بدهی برای آوردن وسیله ها.
گاهی  می شود،  تمام  دارد  کارشناسی ام  که  االن 
تمام  هیچ وقت  کاش  ای  که  می کنم  فکر  اوقات 
کاش  ای  این فضا.  در  بودیم  همیشه  و  نمی شد 
گرفته  ما  از  هیاتی  این جمع  و  این فضا  هیچ وقت 

کاش... نشود. ای 
____________

از نوشتن برای است جایی هیأت« »دفتر سرویس
اتفاقات هیأت، با آشنایی نحوه مراسمها، خاطرات
خادمیهای روایت تاثیرگذار، صحنههای و جالب
خالصانهو...خالصههرچهازحالوهوایآنبرمیآید.
مکتوبات کانال روی را قبلیش صفحات میتوانید

هیأتالزهرا)س(مطالعهکنیدو
برگبعدیدفترهیأتراشمابنویسید:
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لذت خرید!

18 پای ثابت حیات



صاحب امتياز: هيات الزهرا )س(
مدير مسئول: علی لطفی

صفحه آرا: محمدمهدی تيمورپورسردبیر: مهدی فخرآبادی

نشریه فرهنگی اجتماعی هيات الزهرا )س( |  شماره چهل و چهارم | هفته چهارم خرداد ماه ۹۹                                        

گرمارودی ح جلد: سيدحسن موسوی  طر

زهرا  سيده  صانعی پور،  رضا  زعفرانی،  احمد  تيمورپور،  محمدمهدی  بهمنی،  هدی  بالغی،  بهنام  کبرزاده،  ا مسلم  احمدیان،  رویا  حيات:  همکاران 
محمدامين  محمدی،  مریم  لطفی،  علی  لطفعلی پور،  بهاره  فخرآبادی،  مهدی  ستوده،  فرشی  اميرحسين  عراقی،  مریم  طائفی،  زهرا  ضجاجی، 

گرمارودی مودی، سيدعليرضا موسوی زاده و سيدحسن موسوی 

گروه ويراستاری: اميرحسين فرشی ستوده سرپرست 

کبری، بهنام بالغی، محمدعلی بلندزاده، منصوره جعفری، احمد زعفرانی، سيدسهيل سيادتی،  تحريریه اين شماره: رویا احمدیان، زهرا ا
کرمی، محمدمهدی  کثيری، زهرا  صدرا صادقی، محمدحسين طالبی، عليرضا عسگری، فاطمه حوراء عظيمی، محمدطه علی نژاد، محسن 

گرجی، علی لطفی و سيدعليرضا موسوی زاده
کر آرانی،  ک، مرضيه داوودی، پارسا ریاضی، مرتضی شا کبری، سعيد بهنود، عليرضا چگنی، محمد حيدری، زینب خوا با تشکر از: زهرا ا
 Gale کبر غيوری، مرضيه محمدی، حميدرضا هدایتی؛ آقای محمدحسن مددی، پریسا نقی زاده، پریسا یارمحمدی و خانم دکتر علی ا

Frazier

@AzzahraaMaktubat - AzzahraaMaktubat@gmail.com :ارتباط با نشریه

توئیت نگار

در این شماره برای پاسخ به چنین
پرسشهایی در تالشیم:

گرایی چیست؟ * تکثر 
که همه ادیان و مکاتب بر حق باشند؟ *آیا ممکن است 

*حقیقت دست یافتنی است؟
*تکثرگرایی چرا و چگونه بین ما رواج یافته است؟

 تکثر را پذیرفته است؟
ً
*جامعه غربی واقعا

*همه برداشت های از دین معتبر است؟
*ابعاد مطلوب تکثرگرایی چیست؟

کلیک بر  برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع پرونده ویژه این شماره منابع زیر را پیشنهاد میکنیم)با 
کنید(: روی تصاویر می توانید به محتوا دسترسی پیدا 

کتاب های مبانی اندیشه اسالمی؛ اثر مجتبی مصباح و عبداهلل  کتاب »معرفت شناسی« از سلسه   .1
حصولی،  و  حضوری  علم  مورد  در  بحث هایی  شامل  کتاب  این  خمینی؛  امام  موسسه  محمدی؛ 
و  دینی  معرفت  قرائت ها،  تعدد  فلسفی،  هرمنوتیک  نسبی گرایی،  و  شک گرایی  معرفت،  راه های 

پلورالیسم دینی است.
کتاب »صراط مستقیم؛ نقدی بر صراطهای مستقیم« به قلم عباس نیکزاد؛ هدف این نوشتار،   .2
کثرت  کتاب صراطهای مستقیم برای اثبات  که عبدالکریم سروش در  تبیین و بررسی ادله ای است 

کرده است. ح  گرایی دینی مطر
کتاب با استناد به حدود چهارصد آیه از قرآن، در قالب  کریم؛ در این  3. پلورالیسم دینی از منظر قرآن 

گرایی دینی در چند محور بررسی شده اند: کثرت  گون  گونا تفسیری موضوعی، شاخه های 
گرایان؛ 2. حصرگرایی در قرآن؛ 3. پلورالیسم نجات؛ 4. پلورالیسم  کثرت  1. مستندات )شبهات( قرآنی 

اجتماعی.
4. نوشتاری مختصر؛ پاسخ به شبهاتی در مورد پلورالیسم؛ آیت اهلل مصباح یزدی

#تکثر           #آزادی
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