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  ييمايدل تا باد نپ يف اياست حر نيا
  

  

   ١.ظاهر شود ينيريفشارند شيدندان ب يد، اگر بر آن تلخيرا تلخ آ ين سخن قوميا

   يزيشمس تبر                                                                                               

  

کند، اخالق با  به حساب آوردن و لحاظ  يد ميدار شناس معاصر تأکيلسوف پديناس، فيمانوئل لويچنانکه ا

که  يگوشت و پوست و خون دار  يکه از جنس ما ست،انسان انضماميا يگريشود؛ د يآغاز م» ٢يگريد« کردن  

دست و  يو روح يجسم  يکند و با اصناف مصائب و مشکالت  و درد و رنجها يم يزندگ  ين کره خاکيا يرو

ه و يباشد؛ دوست و همسا» من«تواند مادر و پدر و همسر و فرزند و خواهر و برادر  يم» يگريد«کند؛   يپنجه نرم م

استخوان  يباشد که در سرما يتواند انسان مستمند و محتاج يم» يگريد« باشد؛ » من«ش يهمکار و هموطن و همک

باشد  يتواند رهگذر يم» يگريد«خواهد؛  يرده و کمک ماز به سمت من دراز کيابان دست نيسوز زمستان  در خ

تجربه نکرده ام، خود را درست » يگريد« را تحت عنوان » يگريد« که من، يمادام....  نميب يکه  هر روزدر کوچه م

شود و  يم» من« است که من، بدل به » يگريد«گر، در حضور ير ديبه تعب. اخالق پا ننهاده ام ينشناخته ام و به واد

او  يو پروا» يگريد«از خود به در آمدن  و گشوده بودن نسبت به .  قتر و بهتر خواهم شناختيشتن را عميمن ، خو

که در حصار  يکس. است» من« يو بلوغ اخالق ييدن از مقومات شکوفايرا داشتن و همه تن چشم شدن و او را د

نجا و يبا ا يقيعم يا لقلقه زبان اوست و نسبت وجودگران صرفيماند و سخن گفتن درباره د يم يشتن  بر جايخو

« نرو مفهوم ياز ا. ندارد ياز امر اخالق يامده است، درک درستيبرقرار نکرده و از خود بدر ن» يگريد«اکنون خود و 

دن و بحساب آوردن و دغدغه ها يو او را د» يگريد« ت دارد؛ چشم دوختن در چهره يناس اهميدر فلسفه لو» چهره

کوشد با برساختن  يناس ميلو.  دارد» من« يستن اخالقيتام در ز يتيان لمس کردن، مدخليعضالت او را به عو م

را که حول  يش از اخالق را بدست دهد و از منظر خود، نقصان اخالق کانتي،  درک خو»٣ينييدگر آ« مفهوم 
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ج، يرا ين مهم است که بر خالف تلقيا نييمتضمن تب» ينييدگرآ«. افته، برطرف کنديسامان » ٤ينييخودآ« مفهوم 

ابد و ي ين ميو با گشوده بودن نسبت به او و پرداختن به او  تکو» يگريد« شود، بلکه با  يآغاز نم» من« اخالق از 

» يگريد«به   يدر واقع، وقت. »من« است نه » يگريد«، يدر روابط انسان يمت کنش اخالقيمبدأ عز. شود يآغاز م

ان  ياالصول صرفا در حد رابطه م يتواند عل يکه م»  او«و » من«شوم، رابطه   يا او چهره به چهره مکنم و ب يتوجه م

که  قوام بخش يا» تو - من«شود؛ رابطه  يم» تو -من« ل ياص يک رابطه انسانيبماند،  بدل به  يباق»  موجود«دو 

  :    است  يمناسبات اخالق

و از  يحالت گشودگ يگريک از آنان نسبت به ديگرند و هر يکدين در حضور ي، طرف»ييتو-من«در ارتباط «

نباشند که با  يگر دو موجود جدا مانده اين معناست که من و تو ديبودن بد يگريبا شخص د. دارد يخودگذشتگ

. ست با هم تماس برقرار کرده انديدر آن ن ياز آدم ير مسکون که اثر و نشانيغ يابانياستفاده از عالئم، در ب

کردن به مشارکت در افکار و  ياز بحث و جدل به گفت و گو، و از گپ زدن و و وراج يي» تو - من«باطات ارت

گردد؛  ينفسه م يت فيشود ارتباط برقرار شده غا يم» تو«ک يمن  يگر برايکه شخص د يوقت. رسند يعواطف م

، به يمن فقط وقت...حصول آن باشد يبرا يله ايست تا ارتباط صرفا وسيجز عشق و مشارکت در کار ن يزيو چ

      ٥».مواجه شوم يي» تو«شوم که با  يم» من«، »من«کامل واژه   يمعنا

گر يکند که د يه ميکه نزد او آمده ،توص يبه کس  يفسکيداستا» برادران کارامازوف«ما در رمان يپدر زوس

 يدنيعلت جستجو کند؛عشق ورز يغ و بيدر يدن بيو عشق ورز يمان را در نوعدوستيانسانها را دوست بدارد و ا

شود  يه و دوست آغاز ميتواند از خانواده و همسا يرد و ميپذ يکه بدون چشمداشت و محاسبه و انتظار صورت م

د بر مفهوم يتأک. شود يم يمتجل» تو- من«که در رابطه  يدنيرد، عشق ورزيز در بر بگيرانسانها را نيو رفته رفته سا

در   يدر سنت عرفان اسالم» بر خلق خدا  يشفقت ورز«و  يحيه در سنت مسيدن به همسايو محبت ورز» عشق«

  . است يناسيدر اخالق لو»  يگريد«تتاسب و تالئم  با  مفهوم 

اوردن يدن و خوارداشت و به حساب نيگران اخالقا نارواست؛ چرا که متضمن  نديد ينين به  مقدسات ديتوه

ف  يکنند و تخف يم يش زندگيهستند  که با معتقدات خو يا يانضمام يکه انسانها»  يگرانيد«است؛ » يگريد«

عاقلِ  يکه انسانهاين معنا که هنگاميمد نظر است، بد»  نيتوه«از يعرف ينجا معنايدر ا. دارند يآنها را خوش نم
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ن يرا توه يا کنشيو  يکنند ، سخن ياد مي ٦»يناظرآرمان«شان تحت عنوان يلسوفان اخالق از ايکه ف يمنصف چند

ف کنند و نه  ينداران را تخفير ديد معتقدات غيبه نظرم، نه مسلمانان با. ز استين آميکنند، آن امر توه يم يز تلقيآم

.  نديف آنها برآين کنند و در مقام تخفيمسلمانان توه ينين ناباوران ، به معتقدات دير مسلمانان  و ديسته است غيبا

ف يده گرفتن و تخفين متضمن ناديادين حق بنين انسانهاست، اما اگر استفاده از ايادياز حقوق بن» انيب يآزاد«البته 

حق «د يانسان حق دارد که  خطا کند و نبا.  باشد، اخالقا نارواست» گرانيد«ها و معتقدات  يها ودلبستگ يدلمشغول

تند در مقام محکوم کردن اهانت به مقدسات و  يهان سبب  بروز واکنش يسلب کرد؛  بهم يرا از کس» خطا کردن

. ديگشا ينم يبه ده ير موجه و راهين کننده برآمدن ، اخالقا نارواست و غيفرد توه يستاندن جان و زندگ ياز پ

. يز اخالقا ناموجه است و فرونهادنين حال روا دانستن اهانت به مقدسات و در مقابل آن سکوت کردن نيدر ع

ف و يم و به نگرش و معتقدات او احترام گذاشته و در مقام تخفينيرا بب» يگريد« کند که   ياقتضاء م يستن اخالقيز

ن ينرو آنچه  به نام ديم؛ از ايگوشت و پوست و خوندار را روا ندان يگر انسانهايامده و خوارداشت دير آنها برنيتحق

ز يشان متحمل شده اند، نيکه ا ييصناف درد و رنجهان ناباوران رفته و اير در کشور ما بر کافران و ديدر سده اخ

ک کرد؛ نقد عالمانه و يتفک»  نيتوه«و » نقد«ان يد مين حال  روشن است که بايدر ع.  ر موجهياخالقا نارواست و غ

ش را اقامه ين  ادله خويد؛ طرفيآ ينداران ميموجه است و به کار همگان از جمله د ي، امر ينيمنصفانه معتقدات د

کنند و به ادامه دادن ادامه  يم يفلسفه و کالم، باز يزبان يها يگران بازين  به مثابه بازيتگنشتاير ويکنند و به تعب يم

بودن مباحث ناقدانه  يو سار يجار. کنند ينند و قضاوت ميب ين را ميات و ادله طرفيز مدعيدهند؛ مخاطبان ن يم

ن ناباوران را يد يات و استداللهاينان، مدعيکند؛ هم متد يخدمت م ينيشه دياند يح و شستشويخداناباوران ، به تنق

» يگريد« و  يروادار.  شوند  يآشنا م يکينان و خداباوران به نيمتد ين ناباوران ، با استداللهايشنوند و هم  د يم

آنرا اخالقا نقد رند و يکند که  همگان در برابر اهانت به مقدسات موضع بگ يدن و بحساب آوردن اقتضاء ميرا د

د  اهانت ين باوران باين ناباوران؛  هم ديداشته باشند و هم د يت اخالقين باره حساسيد در اين باوران بايهم د. کنند

ن مهم يگوشت و پوست و خوندار به ا يکه ، ما انسانهايزانيبه م.  ن ناباورانيبه مقدسات را محکوم کنند؛ هم د

 يستن اخالقيشتر شکوفا کرده و زي، خود را  بهتر شناخته و ب»يگريد« کردن  به  تيم، در پرتو عنايورز يمبادرت م

  . ميشه کرده ايپ
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 يعيش يدل در گرو معتقدات و آموزه ها يرانينان اياز متد يرياست وکث ينيد يران، به نحو اغلبيا يجامعه کنون

ان يعياهانت به معتقدات ش.  کنند يم ين جامعه زندگير مسلمانان هم  در ايان و غيعير شين حال غيدارند؛ در ع

ز يان نيگر اديمتضمن خوارداشت آنهاست و اخالقا ناروا؛ چنانکه اهانت به معتقدات اهل سنت و گروندگان به د

د حدود و ي؛ اما باياست و برگرفتن يدنيو کسب هاضمه فراخ،  البته شن يش رواداريه به افزايتوص.  ناموجه است

نداران و منتقدان، خوب است و  ير ديدن  سخنان غينداران  به گشوده بودن و شنيدعوت د .ثغور آنرا  مشخص کرد

، ينيگران به معتقدات دي؛ اما دعوت آنها به سکوت در برابر اهانت د ينيجامعه د يبرا يمعرفت يواجد بهره ها

 يرا اساسا لحاظ نم» يگريد«که يو کسان» دشمنان مدارا«توان در برابر  يچرا که نم ر موجه است؛ يناروا و غ يامر

» يگريد«پاسداشت دغدغه ها و معتقدات . اورد و آنرا اخالقا محکوم نکرد يبرن يکنند،  بانگ يف ميکنند و تخف

کند که خاستگاه آن کجا باشد و  ينم ي؛ تفاوتيو نقض آن نارواست و فرونهادن يسته است و برگرفتنياخالقا با

  .گرفته باشدصورت  يزه اياهانت با چه انگ

با بدست  ي، عده ايليو تحل يخبر  يت هايساون ها  و يزيتلواز   يخارج از کشور، خصوصا در برخ يدر فضا

اند که  يينداران  و  فراهم آوردن  فضاياز د  يتهور ستان ين اسالم، در پيز و دل آزاراز ديخردست يريدادن تصو

د يبه نظرم نبا. را اخالقا محکوم کند ينين  به مقدسات ديتوهان، يجرأت کند آشکارا و به ع  يدر آن  کمتر کس

د از موضع مستدل و موجه ، بدور از احساسات و عواطف، دفاع  کرد و ين فضا شد ، بلکه  بايد و مرعوب ايهراس

آنرا نپسندند و تلخکام شوند  ينکه عده ايب نشاند؛ ولو ايد و بر مسند تصويموجه را برکش يل اقامه کرد و مدعايدل

  :ديرير را در نظر بگينقل قول ز.  و آب را گل آلود کنند

هستند که کشتن و  ياز گروه احمقها و ابلهان} آن{روان ياکثر پرا يرود، ز ين نمياز ب} اسالم{ن ين ديا"...

  ٧".شان هم صواب است و هم ثواب آخرت دارديبرا يزيخونر

هموطنان  ياز نوشته ها يان و آنها را مورد خطاب قرار دادن ، که در برخيروان ادينگونه سخن گفتن  با پيا 

روان  يت پيواقعا اکثر. شود، نه شرط انصاف و اخالق و ادب است و نه رهگشا و کارآمد يده مين ديخارج کشورنش

ن يبا ا يشناسم که اندک نسبت يش را ميخو يکان مذهبيشان و دوستان و نزدياز خو يرين اند؟  کثين اسالم چنيد

. ستنديگر انسانها نيو کشتن د يزيخونر يم اند و ابدا در پيو سل ياخالق ييمقوالت و اتهامات ناروا ندارند و انسانها

خ و بن ياز ب ياتين مدعياستنتاج و صادر کرد؛ چن ي، حکم کليدن چند مورد جزئيم بال جهت  داد و با ديد تعمينبا
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» ابله« و » احمق« ن نحوه از سخن گفتن  و مخاطب را ينکه  ايمضافا بر ا. ندارد يق وزنيتحق يازوباطل است و در تر

که به زعم  يبا کس. گذارد ينم يباق يمفاهمه و همدل  يبرا ييبندد و جا يخطاب کردن، اساسا باب گفتگو را م

د  تعامل يتوان گفت و چگونه با يجز سفاهت ندارد، چه م يه ايسنده  نقل قول فوق،  احمق  و ابله است و سرماينو

م آورد؟ استفاده ين آشفته بازار سر از کجا در خواهيات استفاده کند، در اين ادبيز از اياگر طرف مقابل ن! کرد؟

ندارد  ينه کردن خشونت و نفرت حاصلي، جز نهاديهر کس ين واژگان در مقام گفتار و نوشتار، از سويکردن از ا

که به  ييها يزين منتقدان درباره  قساوتها و خونرين حال، قابل تأمل است که عموم ايدر ع. اخالقا ناموجه  است و

که تا  ياتيخطاها و جنا ييکنند ؛  تو گو يند  و درباره آن بحث نميگو ين صورت نگرفته، چندان  سخن نمينام د

رخ نداده؛  تو  يخبط ينداريانت و ديره دياز دا رونين صورت گرفته و بيد يکنون محقق شده تنها  تحت لوا

  يده اند و عارف مسلمان متساهلِ متسامحيما،  تاکنون همه بر طبل خشونت کوب ياسالم- يرانيدر دل سنت ا ييگو

د و از يد نانش دهين سرا در آيهر آنکس که بد: "گفت يبلند م ياورده که به صدايسر بر ن يچون ابوالحسن خرقان

  ".  ديمپرسمانش يا

با آن ذات گره خورده است؛  يدارد و مسلمان» يذات«ن اسالم ين است که ديمفروض نانوشته عموم ناقدان ا

به .  توان سراغ گرفت يچون مدارا را نم يياست و در آن مؤلفه ها يبر خشونت ورز يکه بالضروره مبتنيا يمسلمان

آورده  يگريد يچنانکه در جا. ن دفاع کرديقرائات از دن موضع استدالل کرد و از کثرت يه ايتوان عل ينظرم م

   ٨.ستين ينياز قبل مع ينيشيپ يذات يکلمه  ندارد و متضمن مؤلفه ها ييارسطو يدر معنا ي،  ذات»نيد« ام، مفهوم

 يکند  تا از تفاوتها ين را وام ميتگنشتايو»  يشباهت خانوادگ« ن نامبردار معاصر، مفهوم يلسوف ديک، فيجان ه

و با کند و  يخيو تار ينيکه تنها  به نحو پس ييرد ؛ تفاوتهايان  مختلف پرده برگيان ادير قابل اغماضِ  ميبالفعل و غ

ز از تکثر ير اسالم نين مشخص نظيک ديتوان در دل  ياق، مين سيبر هم. توان آنها را  برشمرد يم يتجرب  يکاوها

کوشش روشنفکران . پرده بر گرفت» يندارياصناف د« سروش از م ير عبدالکريو به تعب ينيست  ديز ينحوه ها

ز پرده  ياز اسالم ن يگريد يتوان از قرائتها ين مهم بوده  که ميح اين و توضيير معطوف به تبياخ  يدر دهه ها ينيد

، عطار يدن سهروريخ شهاب الدينا، شي، ابن سيد بسطاميزير باينظ ييلسوفان و عرفايابم، في يچنانکه در م. برگرفت

شان از مؤلفه يا يتوان مسلمان قلمداد کرد، هر چند درک و تلق يرا م  يرازيش يو صدرا يبلخ ي، مولويشابورين

                                                   
؛ اکنون در ۱۶  و ۹های ، شماره مهرنامه، "نی و روشنفکری فرهنگیيز روشنفکری ديتما" و !" آبغوره فلزی؟نی و يروشنفکری د" ش دباغ، د به سروينگاه کن.  ٨

  .  ، تهران، در دست انتشارتأمالتی در روشنفکری، اخالق و عرفان: فکر نازک غمناک
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هم عصرشان متفاوت بود؛ اما الزمه  ياز فقها يريبا کث... ، نبوت، اخالقيد، وحير توحينظ يها و مقومات مسلمان

در   يليدل يگر، از منظر داللت شناختير ديبه تعب.  بحساب آوردشان را مسلمان يست که نتوان اين نين سخن ايا

همانگونه که فقها و مفسران و .  ن افراد، افاده معنا نکند و موجه نباشديم که اطالق لفظ  مسلمان بر ايدست ندار

 يبه نظر م. کرد توان در زمره مسلمانان قلمداد يز مينداران متعارف در عداد مسلمانان هستند، فالسفه و عرفا را نيد

در نظر گرفته  ياسالم ذات يرد و به خطا برايگ يصورت م» مغالطه کنه و وجه« نجا يون،  در اير منطقيرسد، به تعب

. شود يصادر م يکسانيحکم  ينداريند و درباره تمام انواع دينش يآن م» کنه«  ياز اسالم بجا» يوجه«شود و  يم

 يرا به کرات نقل م يفقه ينگرند و  آموزه ها يت در سخنان فقها ميعناده يز است که منتقدان، به ديشگفت انگ

 يين مؤلفه هايمتضمن  چن  يراث اسالميم ييکنند؛ تو گو ينم ين بخش از سنت اسالميبه ا يکنند؛ اما  اشارت

و بسط آنها ا ياح ين کرد و از پييمسلمان را سراغ گرفت و تب يفالسفه و عرفا  يتوان آموزه ها يست و در آن نمين

  . برآمد

ن انسانها بر سر مهر است و از مدارا و يادياز اسالم دفاع کرد که با حقوق بن يتوان از قرائت ين باورم که ميبر ا

، بر خالف يرانيا ينيکه  سالهاست روشنفکران د يکند؛ کار يم يک، دفاع اخالقيو ساز و کار دموکرات  يروادار

و » اجتهاد در اصول « مدرن  و بکار بستن روش  يمعرفت يبه دستاوردها  ،  با گشوده بودن نسبتيسنت يفقها

و  معتقدات او محترم است و » يگريد« ن قرائت از اسالم، يمطابق با ا. بدان مشغولند   ينيسنت د يانتقاد يبازخوان

ن قرائت، در يبه اقائالن .  يگران متضمن  خوارداشت  آنهاست و  اخالقا ناروا و فرونهادنين به مقدسات ديتوه

دارند؛  ين ناباوران را پاس ميان  و ديان، بهائيهوديان، يحينِ اهل سنت، مسياديران، حقوق بنير اينظ يا ينيجامعه د

ن يو د ينيد يت هاينِ اقلياديکنند و هم از حقوق بن يم يرا نقد اخالق ينين به مقدسات ديشان، هم  توهيدر واقع، ا

 يگزد ؛ چرا عموم منتقدان  اصرار دارند  قرائت رحمان يذهن را م يان پرسشين ميدر ا. کنند يناباوران دفاع م

د بنهند؟ مگر يارتدوکس انگشت تأک يه برانند و تنها بر قرائت هايرند و به حاشيده بگيمدارا محور از اسالم را ناد

 ين ناباوران در فضاين باوران و ديم دکه  عمو ينه و زمانه اينکرد و در زم يان ما زندگيمرحوم بازرگان در م

ک ياز اسالم دموکرات يداشتند، بدون شرمندگ يه انقالبي، تند مزاج بودند و روحيدهه پنجاه شمس  يانقالب

ست متفاوت،  حکم يز يو نحوه ها يتيو ترب يمعرفت ينه هايشيِمدارامحور دفاع نکرد؟  چرا برهمه مسلمانان، با پ

نده يز نمايک قرائت از اسالم است، مهندس بازرگان نينده ينما يزديمصباح  يگر آقاشود ؟  ا يکسان صادر مي

شوند و  يدچار مغالطه کنه و وجه م  يين جماعت  از سويطنز روزگار است  که ا. از اسالم است يگريقرائت د
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نهند؛ از  يمحوررا به کنار مک مدارا يکاهند و قرائت دموکرات يواحد فرو م يمختلف از اسالم را به قرائت يقرائتها

ن يا. »ديد ديگر بايد شست، جور ديچشمها را با« : ن  به مقدسات دفاع کننديتوه ييگر به خطا از روايد ييسو

گذارد  ير معکوس مياش، تأث يکنون  ينيو د يران، با مختصات فرهنگيموضع هم اخالقا نارواست و هم در جامعه ا

» يگريد« در گرو  يست و و چندان دلياز اسالم  خواهد بود که مدارا محور ن يتم قرائيو  ناخواسته در خدمت تحک

  : نه ها و معتقدات گوناگون ندارديشيبا پ يانضمام يو انسانها
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