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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ مارچ ٣٠
  

  توضيح چند مطلب ضروری
  

" کالت مردم نيستًتالش ھای روشنفکران دينی قطعا حالل مش"نقد عالمانۀ آقای عالم افتخار را در ارتباط با مقالۀ 

راستی يک سری حرف ھا آنگونه که بايد با شرح کامل بيان می شد، بيان نشده است و به ھمين دليل ناگزيرم ب. خواندم

از يک طرف از خوانندگانی که نتوانسته اند از آن مقالۀ نارسا چيزی بفھمند پوزش بخواھم، و از جانب ديگر چند نکتۀ 

  :ًخويش ذيال ابراز کنمضروری را برای درک بيشتر نيت 

شکی نيست که تالش ھای روشنفکران دين در . را به کار می بردم" قطعی"کلمۀ " ًقطعا"ـ شايد بھتر بود به جای کلمۀ ١

راستای حل يک سری مشکالت ما در خصوص دين رھنمود ھای با ارزشی ھستند که می توانند ما را در جھت درک 

  .  و قابل دقت کمک کندخيلی از مسائل دينی قابل بحث و فحص

اما کلمۀ قطعی، به . در واقع کارھای قابل قدرھمين روشنفکران دينی بوده که ما را در جھت نقد از دين سوق داده است

د درست باشد، زيرا کار روشنفکر دينی، ھمانگونه که از نامش پيداست، کار صد در صد، می تواند صد در صمعنی 

ن از درون دين و برای حفظ و بقای دين است؛ چيزی که من آن را در غايت و به پيرامون توضيح دگرانديشانۀ دي

  .ًصورت قطعی حالل مشکالت ما که تقريبا به صورت کل از ناحيۀ دين منشاء می گيرد، نمی دانم

 روشنفکر غير دينی دين را از بيرون، بدون اين که دغدغۀ دين. روشنفکر دينی روشنفکر به معنی اصلی کلمه نيست

داشته باشد، مانند روشنفکر دينی، يا خود را پابند دين بداند، با شناخت دقيقی که از ماھيت دين به عنوان تفکری ساختۀ 

ذھن بشر دارد، مورد نقد قرار می دھد، و ھرگز قصد آن را ندارد که کماکان مردم را مفتون و شيفتۀ دين سازد و در 

  . زنجير تفکرات دين برای ابد گرفتار کند

از ھمين جاست که طی آن مقاله از مردم دعوت به عمل آمد که کار را در محدودۀ کار روشنفکران دينی تعيين و 

  . ًمحصور نکنند و بکوشند که مستقيما به اصل منبع و انديشۀ دينی توجھی منتقدانه مبذول بدارند

 مطالب دين، از وساختن بسياری از سخنان ھمه می دانيم که از پيدائش دين تا امروز ھزاران مفسر به قصد قابل قبول 

دين تفسيرھای گونه گون کرده اند، اما ھيچ يک از اين مفسرين نتوانسته اند با تفسير ھای خويش قناعت انسانان صاحب 

  !چرا؟ چون اساس سخن قابل توجيه نيست. خرد را فراھم کنند
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ِمقدماتی از ھمين روشنفکران دينی به تحليل خود تفکر دينی، نه به ھمين دليل است که من می گويم بعد از يک آموزش 
زيرا تا . ، يا اکتفاء به گفته ھای برخی از روشنفکران دينی، بپردازند...تفسير و نظر و باور اين يا آن مال و مولوی و

  .اين تفکر در اصل و از اساس نقد نشود، ھيچ چيزی در زندگی عوض نمی شود

 هبار و برای ھميش ردمندی که شايق تغيير در سبک زندگی مجموعۀ انسان ھای اين سرزمين، يکبنابراين ھر انسان خ

  .است، به نظر من، در قدم اول بايد به برھم زدن اساس بنای دين بپردازد

ه کسانی که ب. دليل کاربرد کلمۀ قطعی ـ به جای قاطعانه ـ ھم ھمين است. کار روشنفکران دينی براندازی اين بنا نيست

  .گونۀ ديگر فکر می کنند ھم حق دارند ھمانگونه فکر کنند، منتھا نظر من ھمين است که گفته شد

نوشتۀ من متوجه کتاب ايشان نيست، زيرا کتاب ايشان نقد به معنی بنيادين . ـ من نظر جناب داکتر سھا را تأئيد می کنم٢

جناب دکتر سھا روشنفکر دينی نيستند، بلکه . ينکردن بنای از ريخت افتادۀ د" سيم گل"کلمه است، نه به اصالح 

روشنفکر غيردينی، يا روشنفکر به معنی واقعی کلمه ھستند که در صدد توضيح اين مطلب ھستند که دين را به ھيچ 

  .صورت نمی توان اساس تفکر خويش برای شناخت ھستی قرار داد

ولی به اين . ودن کارھا، به نسبت سنگينی آن ھا باور دارمـ من باور به محال بودن ھيچ کاری ندارم؛ اما به زمان بر ب٣

  . ھم باور دارم که سنگينی يک کار نبايد سبب عقب نشينی انسان از انجام آن کار گردد

کار در اين راستا دشوار و خطير است، اما دشوارتر و خطيرتر از کار روشنفکرانی مانند ولتر و ديگران، و کار 

  . دوران تاريک و وحشتناک قرون وسطا نخواھد بودروشنفکری و روشنگری در 

ًھمين انسان ظاھرا ضعيف ھم کوه ھا را از سر راه خويش . ـ به فکر من از بشر دم بريده ھر کاری ساخته است۴

برداشته است، ھم دريا ھا را مھار کرده است، ھم بدون بالون آکسيجن به کوه ھماليا برآمده است، ھم به فضا و مھتاب 

است و ھم دست به ساختن پيچيده ترين دست آورد ھای انسانی ـ تکنولوژی مخابراتی با ده ھا عمليه مختلف ـ به رفته 

  !آخر کارش ھم ھنوز معلوم نيست. شکل موفقانه زده است

با سوراخ کردن اين کوه عظيم، به قول آقای عالم افتخار با کندن تونل، زمين ھای خشک ذھن انسان ھای سرزمين ما 

  !!آغاز آن با ھمين قلم ھای شکسته زيبنده خواھد بود!  بزرگی آنۀبايد ھمۀ کوه را برداشت، با ھم. آب نمی شوندسير
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