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 )7ن (مضامین اخالقی و اگزیستانسیل قرآ

  
   17/9/99، روز دوشنبه، مورخ: آنالینسایت دین :منبع

  
ري شما هستم. ابتدا مرو هفتم و آخر از سلسله جلسات مضامین اخالقی و اگزیستتسیل قرآن را در خدمت جلسه

تان بیرون از جلسات از من یکی دو پرسشی که دوس کنم به مباحثی که در این سلسله جلسات طرح شد. بهمی
ام تهنظر گرف پردازم. بعد به سه آیه از آیات سوره اسراء که درمباحث هم از منظر دیگر می اند و ناظر به اینپرسیده

بحث ما واقع شود، خواهم پرداخت. سپس با  به مثابه آخرین مضمونی که قرار است در این سلسله جلسات محل
 .مند شومبرم. مشتاقم که از مالحظات دوستان هم در انتها بهرهمی پایان جمع بندي آنها سخنانم را به

مبارك شمائید؛ ایام بر شما  :کنم. به تعبیر شمس تبریزيابتدا فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک عرض می در
 :رهگشا در روزه گرفتن است گذرند. خالف آمد عادت عمل کردن مقوله محوري ومی

 کردم پریشان زلف آن از جمعیت کسب 															ادت بطلب کام که مندر خالف آمد ع

  
اي است تا رمضان بهانه آمد عادات معروف رفتاري و ذهنی عمل کردن، آثار و نتایج نیکویی دارد. ماه خالف

ویی را و نتایج نیک کنند، آثارها را تجربه میرفتارهاي دیگر ماه گیرند و خالف آمدکسانی که توفیق دارند و روزه می
ذهنی خود و احیاناً در آنها  تواند بهانه نیکویی باشد جهت وارسی کردن عاداتببرند. این چنین ماهی می نصیب

 .بخشیدن غنا …انسان، آگاهی جهان پیرامون و تجدید نظر کردن و درك خود را از دیانت، اخالق،

 ن واي بر چشمان کشیدتعبیر سپهري طراوت را از آب گرفتن و نوعی چشیدن و سرمه به یک معنا تازه شدن. به
یام اي باشد براي گذراندنِ ااند دستمایهگذرانده دیگرگونه بودن. امیدوارم تجارت نیکویی که عزیزان در این ماه از سر

هی ما ما که قرآن باشد در چنینسال پیش رو. چقدر نیکو که به مهمترین سند مسلمانی  هايو اوقات در دیگر ماه
 .شودپرداخته می

احثم اي که در تکمله مببعد می روم به سروقت آیات سه گانه کنم وبه ایجاز و اختصار بر مباحث گذشته مرور می
القی و که مضامین اخ ما به مضامین انسانشناختی و پیامبرشناسانه پرداختیم. در ابتدا توضیح دادم .امانتخاب کرده

د مسئولیت پذیري اشاره کردم. به انسانشناسی که شای یستنسیل قرآن مطمح نظر من است. در این مباحث به قصهاگز
دهد و با می اي از بزرگان دین به دستکه یک تصویر نامتعارف و احیاناً اسطوره-دینداران  اي ازبا انسانشناسی پاره

 .سازگار نیست -روح مندرج در قرآن منافات دارد

ز آیات یوسف و برخی دیگر ا هایی چون اسراء،دادم که پیامبرشناسی را با استشهاد به آیات مختلف سوره توضیح
قوله م کردم، آیاتی مثل و لَا تَزِر وازِره وِزر اُخْرَي را خواندم و به توان دریافت. وقتی به مسئولیت پذیري اشارهمی

رّد و آیات مکی قرآن پرداختم تا این تف اشاره کردم. باز به دیگرتنهایی اگزیستنسیل هم که مطلب نیکویی است، 
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گره خورده است را توضیح دهم. پس از توضیحات مبسوط در باب تنهایی،  فردیت که با تنهایی اگزیستنسیل که
که  تیم. توضیح دادمدعا رف پذیري، انسانشناسی و پیامبرشناسی قرآن، دو نوبت به تفصیل به سروقت مسئله مسئولیت

ه نوع شناسد، سرا از خداي فیلسوفان و از خداي عارفان باز می اي که خداي متعارفمطابق با تقسیم بندي سه گانه
فتم. آنها سخن گ سه نوع دعا کردن و خواندن او از یکدیگر باید تفکیک کرد. به تفصیل درباره خداشناسی را با

کردن و استجابت دعا برقرار نیست، انگشت تأکید  میان دعاخصوصاً بر این مهم که رابطه ضروري و علی و معلولی 
 .نهادم

و اشاره کردم که  هایی چون بقره و غافر را خواندمقرآن را که از شهرتی هم برخوردارند از سوره آیات متعددي از
 لَکُم تَجِبی أَسونعست. از دعاي ضروري و علی میان دعا کردن و استجابت نی رابطه متضمن ◌ۚمضامینی چون اد

توان ونه میرا چگ نیایش عارفان سخن گفتم. توضیح دادم که مطابق با روحِ مندرج در قرآن اینها فیلسوفان یادکردم. از
اخالقی که شده بود را با یکدیگر بررسیدیم و توضیحاتی  هايفهمید. در عین حال برخی از آیات اخالقی و توصیه

 .کردم پیرامون آنها ذکر

ند. ابیرون از فضاي این جلسات از من پرسیده زان و دوستان سؤاالتی ناظر به این سلسله مباحث؛برخی از عزی
 باشد که در جلسه اول من تأکید کردم. آن عبارت بود از مواجه پدیدارشناختی با شاید بیشتر معطوف به آن چیزي

کنم، از سواالت را که به آنها اشاره می قرآن. اینکه مالك و محک ما براي خواندن قرآن از چه قرار است؟ مایلم آن
 .ایماي به بحثهایی که تا کنون کردهروشنگر باشد. به مثابه تکمله منظر دیگر بررسی کنم. امیدوارم که

  
 قرآن متنی ذوابعاد

یم شدینداران متعارف و سنتی شنیده با ما با متنی مثل قرآن ذوابعاد و چند الیه است. خیلی از مواقع شاید از مواجه
 گوید؟ یا به خود قرآن مراجعه کنیم، ببینیم خدا در این باب بهخداوند چه می گویند باید ببینیم که در قرآنو که می

باشد. چرا؟ براي اینکه شاید  گوید. این سخن از این حیث درست است. ولی از حیثی ممکن است رهزنما چه می
شویم. مثل وقتی که من متن چه آمده و ما با آن مواجه می منظور گوینده این سخن چنین باشد که روشن است در

ور نمایاند. تصمن می افتد تصویرم را بهایستم. روشن است که تصویر من در آینه که میاي میآینه روم جلويمی
بر متن ابینم و اینجا هم که در برآینه که در آینه خودم را می ایستم، همینطور است. مثلکنم جلوي متن هم که میمی
نطاق متن را به است شود. اما حقیقت اینگونه نیست. یعنی مائیم کهخیلی راحت در ذهن من پرتاب می ایستیم،می
تعابیر قدما استفاده کنم و به معناي امروزین خود را مخاطب این  داریم. حاال اگر بخواهم ازکشیم و به نطق وا میمی

و پیام قدسی و رائحه وحیانی  مند کردن متنِ مقدسهایی دارد. یعنی زمینه مند و زمانهدهیم، مخاطبه مؤلفه متن قرار
 .وهله نخست غریب بنماید. اما به نظرم گریز و گزیري از آن نیست را تخت بند زمان و مکان کردن، ممکن است در

ی است؟ مثل قانون اساس داشت؟ یا بگوییم یک چیزيشود از قرآن انتخابی پرسید که میدوستان از من می یکی از
جدا کرد؟ من به این دوست عزیز گفتم که من عضو خُردي  آید را از موارد دیگرشمواردي که به کار امروز ما می

هرالقرآن کتاب جوا هستم. شما از متکلم، عارف و فقیه طراز اولی مثل ابوحامد غزالی بپرسید که از خانواده نواندیشی
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زرگی چون طلبید که بطلبد و میاینکار جسارتی می نوشته است و به نوعی دست به گزینش قرآن زده است. البتهرا 
اما  خواهم االن بر سیاق غزالی سخن بگویم،قمري این کار را انجام دهد. من نمی غزالی در قرن پنجم هجري

این متن در زمینه و زمانه کنونی  ی مخاطبخواهم این را عرض کنم که قصه مخاطبه را اگر جدي بگیریم. یعنمی
 دهیم. بهمکی براي معنا بخشیدن به زندگی خود مورد تجه قرار می شدن را در نظر آوریم. آن وقت است که آیات

ه بحث انسانشناسی را در آن ب این متن مقدسِ تو بر تو جهت نکات اخالقی و اگزیستنسیالی که دارد و نطق واداشتن
 .ودشاخالقی بسط داده شده و جهانشناسی قرآن توضیح داده می گیرد. آموزههايورد توجه قرار میگذاشته است، م

زندگی کنونی ما معنا  ترند. خود را در آنها دیدن یا آنها را به نطق واداشتن، بهاز این حیث ملموس آیات مکی
نماید. وه میتی که توضیح دادم، بیشتر جلانسانشناختی و هستی شناخ هاي اگزیستنسیل و اخالقی وبخشند و سویهمی

مدینه حاکم بودند و  اند. معطوف به دورانی که پیامبر(ص) درمدنی در زمینه و زمانه دیگري وحی شده چون آیات
یکی از کارهایی که نواندیشی دینی در چند دهه اخیر انجام  .کردند. این آیات بیشتر صبغه حقوقی دارندحکمرانی می
 اینکه مخاطب آیات مدنی واقع شدن چه اقتضائاتی دارد؟ است از داده، عبارت

کند، یمبارزه مسلحانه م کند و به تعبیر امروزیانکند و علیه حکومت قیام مییعنی کسی که بغی می »باغی«در باب 
ه چ شود مخاطب این آیات واقع شد و اینکه خشونتمی توضیحاتی مبسوط آوردم. این که در زمانه کنونی چگونه

دست و پاي  بند زمان و مکانند و در آن زمانه این کارهایی از قبیل بریدنهم که تخته هایی دارد و موانعیمؤلفه
 .کنیمامروزه ما اینگونه رفتار نمی مخالف، چه معنایی داشته است سخن گفتم. به صراحت اشاره کردم که

 عبیر هم بوده است، بر علم» هایدگر«ت و تحت تأثیر چند سال پیش از دنیا رف فیلسوف مشهور آلمانی که» ادامرگ«
توسعاً کل جهان از جنس متن  دهد. او در خصوص چگونگی مواجه شدن با متن خیلی کار کرد. اینکهمتن توجه می

 الشت تمام		براي احراز معناي متن است.او معتقد بود که باید  هاي ضرورياست. هم افق شدن با متن یکی از مؤلفه
م. میان کنیزندگی می با متن هم افق شویم. تالشی که سخت است چون ما در دنیاي راز زدایی شده بکنیم که را خود

وانیم تالش تبا آن زمینه و زمانه نیستیم و نتوانیم شد. اما می افق هم. است فاصله ستبر قرن		 14ما و زمانه پیدایی متن 
 :حافظ متن بیانگاریم. چنانکه به تعبیر شعر این حجاب ستبر بکاهیم و خود را مخاطب کنیم که از

  ودـدوش در حلقه ما قصه گیسوي تو ب
  بود تو موي سلسله از سخن شب دل تا

 
ما شده است. امروزه من و ش را بشنویم که در دل تاریخ و متن مقدس به ودیعت نهاده» قصه گیسویی«کنیم  تالش

باید ببینیم شرایط تاریخی و معانی واژگان در آن زمان چگونه  .هیم مخاطب آن واقع شویمخواایم و میآن را یافته
 توانیم مخاطب این متن واقع شویم؟چگونه می بوده است؟ ما

وه مواجهه این نح اي که با تفسیر سنتی قرآن البته فاصله دارد. اما در روزگار کنونی،مواجه مواجهه پدیدارشناختی
تی را به اي از تفاسیر سنمتن است. از بخت بلندم پاره از اقتضائات مواجه شدن روشمند و رهگشا با پدیدار شناسانه،

خوب  تفاسیر ام. اینهازیادي از مجلدات المیزان، تفسیر نمونه و تفسیر زمخشري را خوانده ام. بخشهايدقت خوانده
. تفسیر دینداري معیشت اندیش و متعارف نزدیک است اي هستند، البته تفسیر نمونه کمتر. که خیلی بهو قابل استفاده
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باطبایی ط متکلم است که با همه ارادتی که به مرحوم طباطبائی داشتم و دارم ولی از المیزان تفسیر یک فیلسوف
ي از اارهکرد و به هر حال کار او با پقرآن به قرآن می بینیم. البته که او تفسیرخبري نمی» المیزان«فیلسوف چندان در 

ا متن پدیدارشناسانه ب گویم هم فاصله دارد. یعنی مواجههخود فاصله دارد؛ اما با آنچه که من می قطاران و پیشینیانهم
توضیح دادم این حجاب معاصرت را کنار زدن و تالش  و خود را مخاطب آن در روزگار کنونی انگاشتن و چنانکه

 زمانه پیدایی متن، البته که کار سخت و سترگی است. مرحوم طباطبایی در دنیاي براي هم افق شدن با زمینه و
ل پارادایم قرآن به قرآن بود اما در د زیست و به رغم اینکه تفسیر ایشان تفسیر نویی بود، یعنی تفسیررازآلودي می

 .سنتی بود

و  من مین کتابی است که در دسترویم، متن مقدسِ ما مهمترین سند مسلمانی ما همی ما به سروقت همین متن
طباطبایی هم بوده است. اما از منظر  شماست. در دست زمخشري بوده، در دست طبري بوده، در دست مرحوم آقاي

 کوشیم هم افقآوریم و میخوانیم و چنانکه توضیح دادیم به نطق در میمی دیگري و به نحو دیگري این متن را
 .شویم

معناي دیگري  تواندکردیم در دل این پارادایم می نسیل، انسانی و پیامبرشناسی که بحثآن مضامین اخالقی، اگزیست
 .شما پیامهاي دیگري منتقل کند. یا به تعبیر دیگر جور دیگري آن را بفهمیم تواند به من وپیدا کند. می

نیم. کمواجهه گزینشی نمی گیریم وپاسخم به آن پرسش مقدر این است که ما همین کتاب قرآن را در نظر می پس
قرآن پژوهان و مفسران با اختالفاتی که میانشان هست با این  اما با تفکیک رهگشا میان آیات مکی و مدنی. جمهور

ه ریزش کرد شود مخاطب آن امور جهان شمولی که بیشتر در آیات مکیمهرند. در وهله نخست می تفکیک بر سر
مدنی ریزش کرده است، قرار گرفت. به  و موضعی که عموماً در آیاتاست، واقع شد. بعد مخاطب امور محلی 
مخاطب روشمند و رهگشاي این متن شد. با متن مخاطبه کرد. نه صرفاً  تدریج به روح مندرج در آنها تأسی کرد و

ا قطع ر دست و پاي مخالف مکانیکی یا طابقاً نعل به النعل. به عنوان مثال اگر گفته شده است که باید یک مخاطبه
تفسیر کامالً ناروا و رهزن است. باید روح مندرج در متن را احراز  کرد، االن هم باید این کار را بکنیم. خیر این یک

 .این حیث از پیِ پیامبر(ص) روان شدن کرد. از

وشمند ر ياکنم. مخاطبهچیزي است که من از آن به مخاطبه با متن مقدس تعبیر می تاسی به متنِ مقدس کردن، عین
افتاده است. بزرگانی در االهیات مسیحی از آن  و رهگشا است که متد داشته باشد. پدیدارشناسی یکی از متدهاي جا

وان توانیم رمی اند. ما هم از پیِ ایشانبرخی از اسالمشناسان در این باب سخن گفته اند. در میان ما همسخن گفته
 .خود را ثنا کنیم شویم و حکایت این و آن را رها کنیم و قصه

  
 روایتی از متن

روایت است. این مفهوم در  یا  naration از مفاهیمی که در مباحث فلسفی جدید سربرآورده است مفهوم یکی
یا روایت درمانی، روایتگري درمانی هم یکی  narrative therapy درمانی هم ریزش کرده است. بر همین سیاقروان
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ه کند. بعد آن روایت کمی آن فرد روایت خودش را از زندگی و مشکلی که دارد تقریراست که مطابق با  از متدهایی
 .شودشود. درباره آن با مراجعه کننده، گفتگو میاستخراج می هاي شخصی دارد، مدام بعضی از مفاهیمشمؤلفه

 روایت مستند به متناین  آنچه که گفتم من و شما روایت خودمان را از متن مقدس عرضه کنیم؛ نه اینکه مطابق
سخن بگوییم. اما اگر از این منظر حرکت کنیم، عبارت است از  نباشد. نه اینکه برویم و بی عنایت به کل این متن

تی خودش. معرف متن و آن را روایت کردن. حاال هرکسی به قدر وسع و مطابق با پیشینه تربیتی و مواجه شدن با این
تن برویم توانیم سراغ این ممن یا شما عربی ندانیم که نمی المثل اگرمقدمات بکند. فیدر این راه البته که باید تمهید 

 .اولیه آن است شروط ضروري و

	دري داردـنه هر که سر بتراشد قلن 	

  داند دلبري برافروخت چهره رکهه
 

 قرار گرفته باشد، خوب کسی من گفتم مطمح نظر عزیزانهم حق دارند که پا در میدان بنهند. اگر آنچه که  دیگران
روایت مواجه خود با این متن و مخاطب آن واقع شدن را با  بیند و با آن انس دارد،که خود را مخاطب متن می

 .نهد. به شرطی که تمهید مقدمات کرده باشدمی دیگران در میان

 و ن سلسله جلسات بوده باشد. نوعی از مواجهه قرآنکه آوردم مکمل عرایض من در ای امیدوارم این توضیحاتی
اي که در آستانه سال آید. زمانهمی استخراج مضامین اخالقی و اگزیستنسیلی که به کار من و شما در زمان حاضر

کنیم. آنچه که من در این جلسات انجام دادم، روایت من و قصه می میالدي زندگی 2020هستیم و در سال  1400
ارزشهاي اگزیستنشیل دارد، هم  مواجه شدن با متن مقدس. متنی که ذوابعاد و چند الیه است. متنی که هم زمن بود ا

کوشم بعد از این هم خویشتن را مخاطب این متن قرار ام و میکوشیده .مضامین اخالقی و هم ارزش زیباییشناختی
 .تر خواهد بودمعقول تر ونظرم این رویکرد رهگشاتر است و در قیاس با خوانشهاي سنتی موجه بدهم. به

کنم و چگونگی مواجه شدن ال آن و مخاطب از آنها مراد می خوانم. جهت ایضاح معنایی کهرا می 46تا  44آیات 
  .آیاتی از سوره بقره و توبه هم استناد خواهم کرد آن قرار گرفتن، به

 
 موجودات تسبیحِ

مده بِح یسبِّح إِلَّا شَیء منْ وإِنْ ◌ۚوالْأَرض ومنْ فیهِنَّ  چهل و چهارم از این قرار است: تُسبِّح لَه السّماوات السّبع آیه
 .حلیما غَفُورا کَانَ إِنَّه ◌ۗ تَسبِیحهم تَفْقَهونَ لَا کنْ◌ٰولَ

گویند و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال را تسبیح می و هرکس که در آنهاست او آسمانهاي هفتگانه و زمین
 تَسبِیحهم  تَفْقَهونَ لَا کنْ◌ٰیابید ولَولی شما تسبیح آنها را در نمی گویدستایش تسبیح او می

 .به راستی که او بردبار و آمرزنده است

سبیحی این تسبیح چه نوع ت ن اشاعره و معتزله بوده است. اینکهاز آیاتی است که محل نزاعهاي بلندي میا این یکی
ن دیوار ای دارند. به تعبیر قرآن وإِنْ منْ شَیء إِلَّا یسبِّح بِحمده، خوب المثل همه موجودات یا همه اشیااست؟ اینکه فی
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ته آیه به فهمیم؟ البما آن را می چه معناست؟ گوید؟تسبیحشان بهگوید؟ آبشار هم تسبیح خدا میهم تسبیح خدا می
  تَسبِیحهم تَفْقَهونَ لَا کنْ◌ٰیابید ولَتسبیح آنها را در نمی گوید ولی شماصراحت بعداً می

از این  موالنا هم در مثنوي که اشاعره بر این نهج بودند و-این تسبیح را به معناي تحت الفظی باید فهمید  اینکه
 .اندو معنا کرده انداند و تسبیح را به نحو دیگري فهمیدهتعبیر برده اهالی اعتزال دست به ،-حیث سخنانی گفته است

به این آیه وجود دارد. فارغ  از نکاتی است که میان متکلمین و مفسران معرکه آرا بوده است. دو نکته نازل هااین
ذیل خوانشها و قرائتهاي سنتی از قرآن به چگونگی فهم آن عموماً  از نگاهی که متکلمان اشعري و معتزله در باب

هستی جان و باطنی دارد که در  یابم، عبارت است از اینکه اینفهمم و خود را مخاطب آن میاند. آنچه میداده دست
نزاعها شد و آراء اشاعره را دید. آراء معتزله را دید و این مباحث  شود وارد آنکل هستی جاري و ساري است. می

فهمم و به کار امروز، اینجا و می اسی کرد که در جاي خود ارزش تاریخی دارد. ولی آنچه که من از آنتبارشن را
 .هستی باطن و جانی دارد آید، از این قرار است که ایناکنون من می

مثل  »خدا همه انگارانی«شان است. از تصویر خداي وحدت وجودي حاال از عرفا بپرسید این متناسب و متالئم با
یم و هم زده ریخته باش بینند. مثل لیوانی که شکر در آنخداییت را جاري و ساري در کل هستی می اسپینوزا بپرسید

 .سپهري: و خدایی که در این نزدیکی است باشیم. کل لیوان به یک میزان شکر دارد. به تعبیر

 الي این شب بوها/ پاي آن کاج بلند/ روي آگاهی آب/ روي قانون گیاه

دارند این است که من  هم یک جور خداییت را در هستی دیدن است. تصویر دیگري هم که دینداران متعارف این
سلوك معنوي منی که مخاطب این متن در روزگار کنونی  هستی را کور و کر نبینم. همین براي سامان بخشیدن به

 :گویدمی کند. اشاره به سهراب کردم در جاي دیگريکفایت می شوم به نوعیواقع می

 اي را بکنم/ خواهم مردمیدانم سبزه

اثیري کنش من واکنشی و ت اي را بکنم ایناست ناظر به اینکه این هستی کور و کر نیست. من اگر سبزه مضمونی
اندیشم حساس است. یله و رها نیست. هستی باطنی دارد، می دهم ودارد. یعنی هستی در برابر آنچه که من انجام می

بالمعنی المعانی  توانیم خود را در دل این جهانی کهاین معنا حی است. بدین میزان من و شما می رد و بهجانی دا
ن ببینیم و بیانگاریم. تجارب خود را صورتبندي کنیم. ای قدسیتی دارد و خود بسنده و ایستاده بر پاي خود نیست،

 .آن هستشود و آیاتی از این دست در قرمستفاد می یک نکته که از آیه

  
 اشارتی به بحث فقه و فقها

آوردم،  اینجا بحث از تفقه و تفقهون که و رفت ◌ۗنکته فرعی هم بگویم، چون سخن برسر لَا تَفْقَهونَ تَسبِیحهم  یک
ست. ا فهمید در سوره توبه است که تعبیر تفقّه بر دین یا در دین تأکید شدهنمی یابید وشما تسبیح آنها را در نمی

 .دین درباره ایشان رفته است اي یاد شده است و سخن از تفقه درتنها جایی در قرآن که از یک طائفه

  إِذَا رجعواملیتَفَقَّهوا فی الدّینِ ولینْذروا قَومه طَائفَه منْهم فرْقَه کُلِّ منْ نَفَرَ فَلَولَا ◌ۚکَافَّه  وما کَانَ الْمؤْمنُونَ لینْفرُوا
 إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ
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 اي و جماعتی یاد شده است ولی هیچگاه در قرآن از حامالن رسمیقصه طائفه این شاید تنها جایی باشد که از
توبه خواندم برایتان استشهاد  اي که از سورهشریعت و طبقه فقها سخنی نرفته است. برخی هم که به همین آیه

که سخن بر سر آگاهی پیدا کردن در دین است و تفقه نسبتی با علم  بینیدند. وقتی صدر و ذیل این آیه را میاکرده
آیه جهت توضیح اینکه از  اي به اینهاي علمیه ندارد. استشهاد عدهمعناي جاري و مصطلح کلمه در حوزه فقه به

د فرو نهاد. در واقع به تعبیر منطقیون بخواهم را بای تفقه در دین صحبت شده است، استفاده ناموجهی هست. آن
ارد. بر معناي د این آیه با فقه رایج که متضمن تبیین افعال مکلفین توسط فقهاست، اشتراك لفظی بگویم فقه و تفقه در
 .کندیکسانی داللت نمی

 الً وعلمی نیست. اص هايدین و تدبر در دین، هیچ به معناي فقه مصطلح در حوزه این تفقه در دین یعنی تأمل در
امیرالمومنین(ع) در نهج البالغه هم از تفقه یاد کرده است.  .ابداً چنین معنایی ندارد. حاال شما فقط به این بسنده نکنید

و  تَفَقَّهوا فیه فَإِنَّه ربِیع الْقُلُوبِ، .معناي درك و فهم قرآن توجه داشته است و نه مراجعه به طایفه فقها ایشان هم به
لسفه هم ف ها و علومی مثل کالم، تفسیر، عرفان ودین یک امر جمعی است و شامل دیسیپلین اشاره به اینکه تفقه در

طلبد، چرا؟ یعنی کسانی که فقیهان را هم می شود و متضمن مشارکت جمعی است. افزون بر فقها مساهمت غیرمی
وره توبه س اند. به این معنا در این آیه ازو تتبعات جدي کرده اهلیتی دارند و تأمالت در کالم، تفسیر، فلسفه و عرفان

 بینیدیم که آوردم ◌ۗ راجع به لَا تَفْقَهونَ تَسبِیحهم  بحث از تفقه در دین به میان آمده است. این را در ذیل بحثی که
ت. نسبتی و تدبر اس یا تاملذکر شده است، که با فقه هم خانواده و همریشه است. به معناي دانستن  التفقهون تعبیر

  .با فقه مصطلح ندارد
 

 کافرِ قرآنی و کافرِ فقهی

آمده است  45کنم. در آیه  را هم بخوانم و با ذکر توضیحات مختصري درباره آنها عرایضم را ختم 46و  45 آیه
 مستُورا، وقتی که تو قرآن بخوانی میان و تو الْآخرَه حجابابینَک وبینَ الَّذینَ لَا یؤْمنُونَ بِ که وإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ جعلْنَا
 .دهیماي پوشیده قرار میندارند، پرده کسانی که به آخرت ایمان

 با معناي فارسی کلمه دو گونه است. حتی در متون عرفانی اولیه هم حجاب به دانیداین حجاب همانطور که می
معنا بکار نرفته است. در سوره احزاب  ي پوشش زنان. در قرآن حجاب هیچ به اینمعناي حائل و پرده است نه به معنا

کردم و همچنین در سوره نور از تعابیري مثل جالبیب ذکري رفته است.  که در یکی از همین جلسات توضیحاتی ذکر
قتی گوید ودهد. میپوشش می بارها در قرآن بکار رفته است، هیچ به آن معنا نیست. معناي حائل، پرده و حجاب که

 .دهیماي پوشیده قرار میایمان ندارند، پرده که تو قرآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت

بّ ذَکَرْت وإِذَا ◌ۚوفی آذَانهِم وقْرًا  یفْقَهوه أَنْ أَکنَّه قُلُوبِهِم ◌ٰکند وجعلْنَا علَىتکمیل می بعد در آیه بعدي این را رک 
 نُفُورا أَدبارِهم وحده ولَّوا علَى الْقُرْآنِ فی

وردگار قرآن پر دهیم و چون دردهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار میقرار می و بر دلهاشان پوشش
 .وراأَدبارِهم نُفُ ◌ٰکنند ولَّوا علَىالْقُرْآنِ وحده، آنها با نفرت پشت می رْت ربّک فیخود را به یگانگی یاد کنی وإِذَا ذَکَ
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 کفر که کسانی: گویدمی بقره سوره		 7و  6متالئم است. آیات  این دعا با آیات ابتدایی سوره بقره، متناسب و
ي، یا به تعبیري اغشاوه کسانی که پوششی، به تعبیر آیه بعديکفر قرآنی است نه به معناي کفر فقهی.  این اند،ورزیده

توانند مخاطب این واقع آیند و نمیاست از در انکار در می که در سوره اسراء دیدیم حجابی بر دل آنها واقع شده
ب و متناس در قرآن به معناي انکار است که» جحدوا«متوقف بر گشوده بودن است. اما تعبیر  شوند. مخاطب بودن

 .متالئم با همین دو آیه سوره بقره است

هم بیمشان ندهی أَأَنْذَرتَ گوید کسانی که کفر ورزیدند، چه بیمشان بدهی چهسوره اسراء خواندم، می اي که ازدو آیه
 ◌ۖ  غشَاوه أَبصارِهم ◌ٰوعلَى ◌ۖ سمعهِم  ◌ٰعلَىو قُلُوبِهِم ◌ٰآورند. و بعد خَتَم اللَّه علَىایمان نمی أَم لَم تُنْذرهم لَا یؤْمنُونَ،

ملَهو ذَابهر نهاده و بردیدگانشان عخداوند بر دلهاي آنها و بر شنواییشان م .یمظلَىپرده ععٰاي است و◌ مارِهصأَب 
هشَاودارد هم دردناك عذابی البته و ،◌ۖ غ. 

این متن گشوده باشد و از درِ جحد و انکار  ین است که اگر کسی نسبت بهشود اآنچه که از این آیات مستفاد می
 تواند تصدیق کند. اما اگر هم نکند مؤاخذ نیست. چنینمضامین نیکوي آن را می برنیاید و مخاطب آن واقع شود،

 کنَّهأَ قُلُوبِهِم ◌ٰلْنَا علَىشود وجعنهاده می آیند، بر دلهایشان پوشششود، کسانی که از درِ انکار در میکسی عذاب نمی
 .دهیممی قرار سنگین را گوشهایشان ،◌ۚوفی آذَانهِم وقْرًا  یفْقَهوه أَنْ

ه آید. اما براي کسانی کمی نیکویی در این متن به ودیعت نهاده شده است که به کار شفاي قلوب شما مضامین
گوید اینها مؤاخذ که در قرآن آمده است را نپذیرند، منطق قرآنی می انکار نکنند و از در جحد وارد نشوند، اگر آنچه

ی سخن رفته است، کافر قرآن اي که از کفر در آنشوند. به همین خاطر هم تأکید کردم که در آیهعذاب نمی نیستند و
مد. اما اگر هکوشد آن را بفنسبت به متن گشوده نیست و نمی با کافر فقهی فرق دارد. کافر قرآنی کسی است که

مواخذ نشود. حاال  شد، همین مخاطبه شرط الزم است براي اینکه از کفر قرآنی درآید و عذاب و مخاطبِ متن واقع
صداقت است، چیست؟ بین خود آن فرد است و خداوند  اینکه نتیجه این مخاطبه و گشودگی که توأم با جدیت و

 .قرآن

قهی، تقسیم بندیهاي ف ت. استشهادات دیگر و احکامی مثل ارتداد وروایی ما مضامین دیگري آمده اس ولی در سنت
ام که وقتی سخن از حجاب، اکنه و به این نتیجه رسیده که آنها مقوالت دیگري است. بر اثر سالها تأمل در قرآن

ایند است رف انکار و گشوده نبودن مورد نظر است و نه بیشتر. به تعبیر دیگر، سخن بر سر غشاوه است، همان عناد،
این متن است، نه بر سر اینکه ماحصل این  نه بر سر فرآورده. سخن بر سر نحوه مواجه شدن و روش مواجه شدن با

 شود؟مواجهه چه می

 .◌ۚخوانیم ال یکَلِّف اللَّه نَفسا إِلّا وسعها در جاي دیگري در قرآن می

مطلب  کند. اینطاقت نمی است. خداوند تکلیف فوق آیاتی از این دست را هم ندید و بگوییم این تعارف نمیشود
باشد، بین خود فرد است و خداي اوست. مواجهه روشمند  ناظر به این است که فرآورده این جد و جهد هرچه که

ن ضمیر و روا اي درکسی مؤاخذ است که از درِ انکار درآید و گوشهاي او سنگین شود و پرده گویدبا قرآن به ما می
 .و نمیدانیم ماحصل کار چیست» غیب نمیدانم در باطنش«ی کند. غیر از این باشد ما به تعبیر سعدي او سنگین
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آورند؛ نمی رفته است: ان الذین کفرو. چنین افرادي اگر تو انذار بدهی یا ندهی، ایمان در باب کافران قرآنی سخن
است  اي افکنده شدهشده است. بردیدگانشان پرده چرا که مهري بر قلوبشان، بر دلهاشان و بر شنوائیشان قرار داده

من با این متن  .گویدنمی چیزي قرآن این از بیش اما. است جحد و انکار همان این ◌ۖغشَاوه  أَبصارِهم ◌ٰوعلَى
وش دخود را بر این اساس بنا میکنم. بارِ زیادي بر  شوم و انسانشناسی، خداشناسی و پیامبرشناسیاینچنین مواجه می

 .گیرمچیزي بیش از آن چیزي که در متن آمده است را در نظر نمی نهم. یعنیاین متن نمی

د اگر کسی مسلمان نباش در باب مذمت شدنِ کافران فقهی چیزي نداریم. یعنی اینکه در قرآن گفته باشد اینجا
 وجود است که فرد از درِ انکار و قول فیلسوفان یک نحوه از فروتر از دیگران است. سخن از کافرانِ قرآنی است. به

 کنونی مخاطب توان اینچنین انگاشت کسی که در روزگارغرض ورزي برآمده است. فی الجمله می از در پس زدن و
به نحوي از انحاء براي جهان، جانی قائل است. بسته  داند وشود، هستی را ایستاده بر پاي خود نمیاین متن واقع می

داشناسی و خ بیشتري به طایفه دینداران متعارف داشته باشد یا فیلسوفان یا عارفان، نوعی اطربه اینکه کسی تعلق خ
 .کندانسانشناسی بر آن اساس بنا می

 .خوب از توجه دوستان سپاسگزارم. مشتاقم که از نکته سنجیهاي عزیزان استفاده کنم

  
 پرسش و پاسخ

 دعا شدن برآورده براي است گذاشته که سختی و سفت قوانین خیلی از که خداوندي که بپذیریم باید ما چرا
 کند؟می رها آخرت ایجاد براي را قوانین آن آیدنمی کوتاه

 و گذاریمب سرمشق خودمان براي و کنیم تعریف اگزیستنسیل توانیممی را آیاتی چه ما که دارید راهنمایی آیا 
 کنیم؟ پیدا اگزیستنسیل تعابیر ها آن از توانیمنمی را آیاتی چه

 تأثرشان در عالم جاري گشته اشکالی ندارد خدایی باشد که قواعدي وضع کرده است و این قواعد تأثیر و منطقاً
میلیونها موجودي که در هستی وجود دارد. ارتباط از باال به پایین  است. من و شما هم موجوداتی هستیم در عداد

ه ما خداوند که خدایی است ک انسان اختیار دارد. اتفاقاً آن تصویر ازاین تصویر برقرار است. براي اینکه  مطابق با
قوانینی را وضع کرده است؛ خدایی که قدرتش به محاالت تعلق  کاري به عمل پیشینش نداریم، یعنی خدایی که

ست. این ا تالئم براي اختیار و اراده انسان فراهم کرده است و با نگاه اگزیستنسیل در تناسب و گیرد و مجالینمی
اسطه واست. تا اینکه بگوییم همه چیز به نحو بی تصویر براي مؤاخذ بودن و پاداش گرفتن خیلی تصویر معقولتري

ناسب ما ت انگار من از پیش خود اختیاري ندارم. این نگاه با آراء معتزله در سنت اسالمی شود وبه خداوند مربوط می
 سیلیستهستی زدن و به تعبیر فیلسوفان اگزیستان ار و نقش خود بر صحیفهو تالئم بیشتري دارد. مجال را براي اختی

Full humanity   ترم هرچند در طول سنت اسالمیکند. من با این قصه هم داستانبیشتر باز می را تجربه کردن 
 .انداشاعره دست باال را داشته

و خدایی که واضع قواعد است از منظر یک  کنم. مواجهه فلسفی با هستی قصه معاد را هم که گفتید مختصراً ذکر
ما به نحوي از انحاء  گویدافتضائاتی دارد. جان هیک معتقد است که پس از مرگ جهانی وجود دارد و می فیلسوف
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کند. یعنی شما قائل به معادید، قائلید به اینکه با کفایت می دهیم. به معناي فقهی کلمه هم مسلمان بودنادامه می
نحاء به نحوي از ا رسیم وشود و خیلی از فیلسوفان مسلمان معتقدند که ما به اتمام نمیتمام نمی چیزمرگتان همه 

قرآن توضیح داده شده است، از جنس تمثیل است. باید به  دهیم. اما در نگاه فلسفی آن توضیحاتی که درادامه می
واند آنها را تمی فرد که است تمثیلهایی اینها		 پیمان است رد، لُب و فحواي کالم را گرفت. مصداق گندمش بستان که

را منکر نیستم که خدا، وحی، معاد و انسانشناسی این دو  بگیرد و از آن فراتر رود و در آن توقف نکند. من هیچ این
بصیرتهاي  ها ودارد. اما به هر حال در ذیل این سنت هست و چنانکه عرض کردم من بارقه تصویر با هم فاصله

 .بینمدر آن میزیادي 

کنید.  توانید نگاهآیات مکی و مدنی راه گشاست. شما به مضامین هم می در باب پرسش دومتان همان تفکیک میان
اینها مضامین اخالقی و  که حقوقی است و راجع به ارث و قواعد و قوانینی که باید در جامعه حاکم باشد، آیاتی

مضامین اخالقی و اگزیستنسیل به نحو اغلبی و اکثري در آیات  .ین هستنداگزیستنسیل ندارد. عموماً آیات مدنی اینچن
از آنها روایت و  شودمثال ًسوره اسراء که االن خواندیم یا سوره یوسف، آیات مکی هستند و می .مکی آمده است

دارشناختی با متن پدیکرد یا به تعبیر دقیقتر از مواجه  خوانشی اگزیستنسیل به دست داد. از امکانات این متن استفاده
 .کندامکانات را برجسته می سراغ گرفت که این

 نباید این سنت را در بغل بگیریم و از در تقلید و تکرار آن برآییم. کاري که به تعبیر هانا آرنت و والتر بنیامین ما
ا از ت برآمدن، که آن هم ما رانگاشتن سن گوید، البته از درِ انکار و نادیدهکنند. او در باب سنت یهودي میسنتیها می

ه ک البته روا نیست. بلکه از امکانات آن استفاده کنیم و از این طریق بین گذشته کندشناسنامه فرهنگی مان دورمان می
  .اي که در پیش است، پل بزنیماز میان رخت بربسته و آینده

 
 گوشهایشان و است شده تیره 		چشمشان و شده زده مهر بعضیها درك به که دید شودمی قرآن متن در

 گوشش و قلب که کسی .است عدالتیبی ذره یک حالت این است، آمده شکل این به چرا قضیه این .ناشنواست
 ند؟ک استخراج قرآن آن دل از را حقیقتی تواندمی چطور یابد،نمی در را حقیقتها دیگر و است شده بسته

ه موجودي فهمید که خداوند به مثاب اي که گفتید. سؤال خوبی است. مطابق با آراء معتزله اینچنین بایداز نکته ممنوم
عالَم بسنده و ایستاده بر پاي خود نیست. در واقع این آیات را  است که در هستی جاري و ساري است. همچنین

به حالشان  ندهی، فرقی گر بهشان بیم بدهی یا انزارشاناند، اخواند که چنین کسانی که کفر پیشه کرده اینچنین باید
انکار و عناد درآمدند. این با اختیار و اراده انسان هم در تناسب  کند. یعنی خودشان کفر را اختیار کردند و از درِنمی

ه نبودن دکافر شدند و گشو است. این آیات مسبوق به اراده و اختیار انسان است. چنین کسانی که خودشان و تالئم
یید یعنی وکنند. اینکه ختم اهللا علی قلوبهم درست میگفرقی نمی به متن را اختیار کردند، چه بیمشان بدهی چه ندهی

چشمشان را به روي حقیقت ببندند.  کار را اختیار کردند که ایشان از درِ اختیار و اراده وارد شدند، این پس از اینکه
ع اللَّه لَى لَىپس از آن بله خَتَمعو قُلُوبِهِم هِمعماراده و اختیار انسان  به مسبوق همه دهدمی رخ که آنچه یعنی. س

 .است
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اتفاق  وادي نظر این در یعنی ،سمعهِم وعلَى قُلُوبِهِم شده خَتَم اللَّه علَى در واقع علت نیست، معلول است. اگر گفته
اینچنین باشد. خوب خداوند هم بر دلهاي ایشان مهر نهاده و بر  ختیار و اراده کردندافتد. چون خودشان آن را انمی

 .اي افکنده استپرده دیدگانشان

یند بنگرش من است، که دست انسان را در هستی گشاده می در سوره انسان از آیات نیکویی که مؤید این نگاه و
محلی از اعراب  کنم که اختیار و اراده انسان به نیکیعنا میقدرت و علم خدا را من به نحوي م و به همین خاطر هم

 .داشته باشد

خواهد شکر حاال کسی می السّبِیلَ إِمّا شَاکرًا وإِمّا کَفُورا، ما راه را نشان دادیم، خوانیم انَّا هدینَاهدر سوره دهر می
ده و اختیاري که اینجا محوریت دارد را اگر کسی پس بزند. ارا خواهد آن را پسکند و از آن استفاده کند و کسی می

  سمعهِم وعلَى قُلُوبِهِم طبیعی آن همین است: خَتَم اللَّه علَى بزند، نتیجه
  

 با رگردند،ب باز درست راه به بتوانند آتیه در دارد امکان ولی کنند پیشه را کفر شاید اول که بعضی براي چرا
 نیست؟ متصور برایشان برگشتی راه قاعدتاً شد، گفته که چیزي این

 اینچنین است. به معناي که به معناي قرآنی کلمه کافر هستند اگر با این وضعیت از این دنیا بروند، کسانی
مان و مکان بند زاست. انسانی که در قید حیات است و تخته نهایت امکان پیش رو مواجههاگزیستنسیل انسان با بی

یشرو بیشماري پ هایدگر دازاینی است که روندهاي به سوي نیستی، وجود دارد، امکانات متعدد و یراست و به تعب
از درِ گشودگی درآید، سرنوشت او مطابق با این تصویر  المثل کفر را کنار بگذارد ودارد، اگر مادامی که آگاه است، فی

 .برخوردار است از اراده و اختیار

جایی به بعد نیست. اگر از درِ انکار و عناد درآمدن را  جایی مختار است و از یکاینگونه نیست که فرد تا یک 
یجی آثار و نتا سیاق هم از دنیا رفت، این یک نحوه از وجود است. یک نحو از بودن که چنین انتخاب کرد و بر همین

ییر کردن علی الحصول وجود مجال تبدیل مزاج و تغ دارد. از این نگاه این مضامین هم المان اگزیستنسیل دارد و
 .دارد
 


