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•️محمد مجتهد شبستری•
 -۵آیــا تفــاوت مبنایــی و تئوریــک فقیهــان رســمی بــا «داعــش» تنهــا در حــوزۀ اعتقــادات اســامی
اســت؟ یــا ایــن کــه تفــاوت دیگــری هــم وجــود دارد و آن ایــن کــه فقیهــان میگوینــد آقــای بغــدادی!
 -۱جنایتهــای وحشــیانه و بــی ســابقه گــروه «دا ِعــش» بــدون تردیــد و صــد در صــد محکــوم اســت .شــریعت الهــی همــان اســت کــه شــما میگوئیــد ولــی در عصــر حاضــر همــۀ آن را نمیتــوان اجــرا
ادامــه موجودیــت ایــن گــروه نــه تنهــا بــرای تمامیــت ارضــی کشــورهای منطقــه و صلــح خاورمیانــه کــرد؟! ،یــا ایــن کــه میگوینــد آقــای بغــدادی! شــما خیلــی وحشــیانه اجــرای شــریعت میکنیــد و
بلکــه صلــح تمــام جهــان خطرنــاک اســت .قطعـ ًا بایــد شــریانهای گوناگــون حیــات ایــن گــروه قطــع ایــن درســت نیســت؟!
شــود تــا آنهــا از صفحــه روزگار ناپدیــد شــوند.
 -۶موشــکافی هــای دانــش هرمنوتیــک در ســه قــرن اخیــر نشــان داده کــه بــر خــاف مدعــای ابــن
 -۲امــا! امــا اگــر خلیفــه داعــش «ابوبکــر بغــدادی» کــه خــود را مســلمان نــاب و مجــری شــریعت تیمیــه ،احتــراز از تفســیر متــون ،خــود ،گونــه ای تفســیر اســت و مبنــای تئوریــک دارد .خطــر عظیــم
اســام مینامــد از فقیهــان رســمی جهــان اســام بپرســد :فــرق مبنایــی و تئوریــک شــما بــا مــن در داعــش هــا ،القاعــده هــا ،النصــره هــا ،طالبــان هــا در جهــان حاضــر از مبنــای تئوریــک تفســیر آنهــا
بیــان شــریعت اســامی در کجاســت کــه ایــن همــه مــرا لعــن و نفریــن میکننــد؟ ایــن فقیهــان چــه برمیخيــزد و نــه از تفســیر نکــردن آنهــا .آن مبنــای تئوریــک مشــترک میــان آنــان و فقیهــان رســمی
ایــن اســت کــه متــون قــرآن و حدیــث حــاوی یــک سلســله نظــام هــای ثابــت و ابــدی معرفتــی،
پاســخی بــه او خواهنــد داد؟!
اخالقــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی بــرای همــۀ انســان هــا در همــۀ عصرهــا میباشــد کــه
 -۳هیــچ کــس بــه انــدازه «ابــن تیمیــه» ( ۶۶۱تــا  ۷۲۸قمــری) در بیــان عقائــد و فتواهــای فقهــی آن را «شــریعت الهــی» مینامنــد .ایــن یــک «پیــش فهــم» باطــل در مقــام تفســیر متــون اســامی
ســلفیه کــه گــروه «داعــش» و ماننــد آن ،خــود را دنبالــۀ آنــان میداننــد موفــق نبــوده اســت .او در اســت کــه همــۀ خطرهــا و خشــونتهاى شــدید و یــا غیــر شــدید در جهــان اســام از آن برمیخيــزد.
مجموعـهای از پرسـشها و پاسـخها کــه تحــت عنــوان «مجمــوع فتــاوی» از وی در دســت اســت مــو صاحــب ایــن قلــم از  ۲۰ســال پیــش در نوشــتهها و ســخنرانیهاى خــود ایــن پیــش فهــم باطــل را
را از ماســت بیــرون کشــیده و تــار و پــود تفکــر اعتقــادی و فقهــی ســلفیه و مخالفــان آنهــا را مفصـ ً
ا بــا روشهــاى علمــی نقــد کــرده اســت .مــن اکنــون میپرســم آیــا پیدایــش القاعدههــا ،طالبانهــا،
بــه نمایــش گذاشــته اســت .ابــن تیمیــه در آن مجموعــه نشــان داده کــه اختــاف بنیادیــن ســلفیه بــا النصرههــا ،داعشهــا و … در جهــان اســام کافــی نیســت کــه چــرت مــا مســلمانان را پــاره کنــد تــا
ســایر مســلمانان در ایــن اســت کــه آنهــا تفســیر متــون نخســتین اســامی را چــه در حــوزه اعتقــادات فقیهــان را وادار ســازیم آن پیــش فهــم باطــل و خطــر ســاز را کنــار بگذارنــد؟!
و چــه در حــوزه شــریعت بــه هیــچ وجــه جایــز نمیداننــد و معتقدنــد کــه مســلمانان در همــه عصرهــا
همــان گونــه بایــد زندگــی کننــد کــه صحابــه پیامبــر آن گونــه زندگــی مــی کردنــد ،در حالــی کــه  -۷مــن بــه همــۀ فقیهــان محتــرم کــه در حــوزۀ علمیــه قــم و نجــف نشســتهاند پیشــنهاد میكنــم
ســایر گروههــای مســلمان ،بــه گون ـهای تفســیر را جایــز میشــمارند و تــا حــدودی تحــوالت زندگــی (عــاوه بــر محکــوم کــردن سیاســی آن گروههــا کــه انجــام دادهانــد) یــک نشســت جهانــی از فقیهــان
اســام در حــوزۀ قــم یــا نجــف فــرا بخواننــد و یکبــار بــرای همیشــه آن پیــش فهــم مشــترک باطــل و
را مــی پذیرنــد.
خطــر ســاز را بــه وســیلۀ موافقــان و مخالفــان آن بــه بحــث و نقــد جــدی بگذارنــد و در ایــن مقطــع
 -۴حــال اگــر ابوبکــر بغــدادی بــه فقیهــان رســمی بگویــد شــما هــم در حــوزۀ شــریعت اســامی مثــل تاریخــی حســاس کــه حــق موجودیــت و حیــات مســلمانان در جهــان حاضــر زیــر ســؤال رفتــه بــا
ابــن تیمیــه و مــن عمــل میکنیــد و میگوئیــد هیــچ کــدام از متنهــای مربــوط بــه احــکام شــریعت تجدیــد نظــر در مبانــی خــود اســام و مســلمانان را نجــات دهنــد .ایــن یــک خدمــت تاریخــی بســیار
را کــه در قــرآن و حدیــث آمــده نبایــد تفســیر کــرد و آنهــا را بایــد همــان طــور کــه در ایــن متــون بیــان بــزرگ بــه اســام خواهــد بود.ایــن جانــب بــه آنــان یــادآور میشــوم کــه اگــر کلیســای رســمی
کاتولیــک در دهــۀ  ۱۹۶۰واتیــکان  ۲را تشــکیل نمــیداد و در پــارهاى از مبانــی خــود تجدیــد نظــر
شــده بــدون هیــچ تغییــری صــد در صــد اجــرا کــرد ،آنهــا چــه پاســخی میدهنــد؟
نمیكــرد امــروز بســیار نــادم بــود و ایــن ندامــت هیــچ ســودی نداشــت•
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ظرافت دیپلماتیک در عصر بدویت ترامپی
ـت دونالــد ترامــپ در ایــاالت متحــده آمریــکا ،چیــزی شــبیه شــوک در
ـدن دولــت راســت پوپولیسـ ِ
روی کار آمـ ِ
عرصــه ی بیــن الملــل بــود .شــوکی کــه دامنــه اش محــدود بــه ایــاالت متحــده ی آمریــکا باقــی نمانــد و جــای
جــای جهــان را متاثــر از خــود ســاخت .ترامپــی کــه تصــور مــی شــد بــا اقدامــاتِ رادیــکال از همــان روز اول،
طوفــان بــه پــا کنــد ،حــاال بعــد از مــدت نــه چنــدان زیــادی کــه از ریاســت جمهــوریاش گذشــته اســت ،از پــا
افتــاده ،ســردرگم و خســته بــه نظــر مــی رســد .حمــات دموکــرات هــا بــه کنــار ،کار بــه جایــی رســیده کــه هــم
حزبیهــای جمهوریخــواه او هــم آنچنــان برایــش ســینه چــاک نمــی کننــد و تخــم مــرغ هــای خــود را در ســبد
او نمــی گذارنــد؛ هیــچ کــس دیگــر ترامــپ را جــدی نمــی گیــرد .اقدامــات نابخردانــه ی ترامــپ کــه از همــان
روزهــای اول بــا مخالفــت هــای داخلــی و خارجــی همــراه بــود ،تــا بــه جایــی ادامــه یافــت کــه اعتبــار ریاســت
ـب جایــگاه ،احتــرام و شــان و منزلــت را
جمهــوری را خدشــه دار کــرد .جایــگاه هــا تــا جایــی محترمنــد کــه صاحـ ِ
نــگاه دارد ،کار غیرعاقالنــه نکنــد و هیجــان هــای کودکانــه را همــرا ِه جــاه طلبــی کــور و بــی هــدف ،در ســطوح
ملــی و بیــن المللــی بــه نمایــش نگــذارد .ترامــپ کــه بــا پادشــاه عربســتان رقــص شمشــیر مــی کنــد و چــون
کارتــون هــای کودکانــه ،بــا ژنــرال سیســی ،دســت بــر گــوی جهانبیــن مــی کشــد و توییــت هــای بــی معنــا
و مفهــوم و پــر از غلــط هــای امالیــی و مفهومــی مــی کنــد و هــر روز موضعــی جدیــد اختیــار مــی کنــد کــه بــا
مواضــع قبلــی اش فرســنگ هــا فاصلــه دارد ،ایــاالت متحــده آمریــکا را در افــکار عمومــی ،بــه قهقــرا کشــانده
ـازی ترامــپ و ملــک ســلمان و ژنــرال مصــر را
اســت .حــاال دیگــر نخســت وزیــران اروپایــی ،صحنــه ی گــوی بـ ِ
بــه ســخره مــی گیرنــد و مکــرون رییــس جمهــور تــازه نفــس فرانســه ،ترامــپ را دســت مــی انــدازد .ترامــپ در
جایگاهــی قــرار گرفتــه کــه درکــی از اهمیــت ،پیچیدگــی ،در معــرض بــودن و قــدرت آن ،نــدارد.
ـتان ترامــپ جایــگاه خــود را آرام آرام در عرصــه ی سیاســی جهــان از دســت مــی دهــد،
حــاال کــه آمریــکا بــه دسـ ِ
فرصــت بــرای جمهــوری اســامی ایــران فراهــم اســت کــه از ایــن موقعیــت بــه ســود خویــش بهــره ببــرد.
موقعیــت دیپلماتیــک جمهــوری اســامی ایــران کــه بــا روی کارآمــدن دکتــر محمدجــواد ظریــف و تیــم همراهش
در دولــت روحانــی ،تفــاوت چشــمگیری بــا ســالهای پیــش پیــدا کــرده بــود ،حــاال مــی توانــد بــا اســتقرار دولــت
دوازدهــم و تــداوم سیاســت هــای تدبیــر و امیــد ،جهشــی خیــره کننــده در تقابــل بــا سیاســت هــای آمریــکا پیــدا
ـدان نفــو ِذ دیپلماتیــک ایــران در ســطح کشــورهای همســایه پــر از اشــتباهات اســتراتژیک دول متخاصــم
کنــد .میـ ِ
ایــران از قبیــل عربســتان و قــدرت هــای پشــتیبان او ،یعنــی ایــاالت متحــده ی آمریکاســت .آخریــن تَ َرکــی کــه

در پناه قانون!

در وحــدت دولــت هــای عربــی افتــاد و منجــر بــه تقابــل قطــر و عربســتان شــد ،مــی توانــد بــا هوشــمندی ایــران،
بــه یــک بــرد دیپلماتیــک و اســتراتژیک تبدیــل شــود کــه تــوازن قــوا را در منطقــه ی خاورمیانــه و همســایه هــای
ایــران ،دســتخوش تغییــر کنــد .در ســطح البــی هــای بیــن المللــی هــم بــا افــول اقتــدار و نفــوذ آمریــکا در اروپــا،
مــی تــوان بــه افزایــش ســطح روابــط ایــران بــا کشــورهای اروپایــی اندیشــید و بــا تقویــت نگــرش منفــی نســبت
بــه آمریــکا در بیــن رهبــران اروپــا ،موضــع ایــران مــی توانــد بــه بهبــود پیوندهــای ســابق ًا تخریــب و تضعیــف
شــده بینجامــد.
دیپلماســی ایرانــی چهارســال مهمــی را پیــش رو خواهــد داشــت .موقعیتــی بــا اســتقرار دولــت جدیــد روحانــی و
کابینــه ی ترامــپ بــه وجــود آمــده اســت کــه بــا هــوش و ظرافــت و همــکاری بیــن بخشــی در ســطح نظــام
جمهــوری اســامی ایــران ،مــی توانــد بــه تحولــی در جایــگا ِه ایــران در تعامــات و صــف بنــدی هــای جهانــی
بینجامــد .تحولــی کــه بیــش از پیــش اقتــدار و عــزت ایــران را بــه همــراه خواهــد داشــت و مواضــع پیشــین ایــران
دال بــر انحــراف آمریــکا را در نــزد افــکار عمومــی جهانیــان ،اثبــات خواهــد کــرد•

باالتریــن ســند حقوقــی در هــر کشــور کــه بــه واســطه آن ،کشــور بــر ســاز و کار خــود دائــر اســت؛ قانــون اساســی آن کشــور اســت .قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،در آذر  ۵۸بــا رای  ۵/۹۹درصــدی مــردم تصویــب شــد و ده ســال بعــد ،در ســال  ۱۳۶۸اصالحیــه آن نیــز
بــا رای قاطــع مــردم مصــوب گشــت .ایــده اولیــه نوشــتن قانــون اساســی هنگامــی بــه وجــود آمــد کــه حضــرت امــام در پاریــس رهبــری
اعترضــات گســترده ضــد حکومــت پهلــوی را عهــده دار بودنــد .همچنیــن افــرادی ماننــد مرحــوم حبیبــی ،یــزدی ،قطـبزاده و بنیصــدر کــه
آن زمــان از نزدیــکان و مشــاوران امــام بودنــد ،در شــکل گیــری ایــده قانــون اساســی و لــزوم تدویــن آن نقــش بــه ســزایی داشــتند.
علــی رغــم برخــی انتقــادات کــه بــه قانــون اساســی کشــورمان میشــود ،امــا شــاید هنــوز هــم شــعار اجــرای بــدون تنــازل قانــون اساســی
مهمتریــن مطالبــه بخشــی از جامعــه باشــد کــه در اقلیــت دور از قــدرت قــرار گرفتهانــد .بــه ایــن معنــا کــه ظرفیتهایــی در قانــون اساســی
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه اگــر اجرایــی شــود ،امیــد آن مـیرود کــه همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد يكســان در حمايــت قانونقــرار
بگیرنــد و از همــه حقــوق انســاني ،سياسـي ،اقتصــادي ،اجتماعــي وفرهنگــي بــا رعايــت موازيــن اســام برخــوردار باشــند( .اصــل  ۲۰قانــون
اساسی)
امــا در ایــن بیــن ،بیشــترین اصولــی کــه ادعــا مــی شــود مغفــول مانــده اســت اکثــرا شــامل اصولــی اســت کــه مربــوط بــه حقــوق افــراد
(فصــل  ۳قانــون اساســی) میشــود .اصولــی مترقــی کــه نشــان از آن دارنــد کــه نویســندگان ایــن قانــون بــاور داشــتند کــه وظایــف دولــت
نســبت بــه ملــت ،نــه تنهــا تامیــن معــاش مــادی آنهــا ،کــه فراهــم آوری فرصتهــای برابــر بــرای رشــد تــک تــک افــراد جامعــه اســت.
در زیر به دو مورد از این اصول اشاره خواهد شد:
اصل  - ۳۷اصل ،برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرمشناخته نميشود ،مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در اصــل فــوق صراحتــا بیــان میشــود کــه هــر گونــه اتهامــی بایــد اثبــات شــود و ظــن بــه خطــا نمیتوانــد مبنــای عمــل و تصمیمگیــری
باشــد .همــه افــراد در پیشــگاه قانــون ،منــزه و بــری هســتند و کســی کــه ادعــا دارد فــرد یــا افــرادی گناهــکار هســتند ،بایــد بتوانــد آن جــرم را
بــا مدارکــی محکمهپســند در دادگاهــی صالــح اثبــات نمایــد .شــرایط کلــی مدارکــی کــه میتــوان بــه آن متوســل شــد و اصــول کلــی دادگاه
صالــح نیــز در اصــول دیگــری از قانــون اساســی (ماننــد اصــل ممنوعیــت تفتیــش عقایــد ،اصــل ممنوعیــت شــکنجه و اجبــار در اقــرار ،اصــل
دادخواهــی و )...آمــده اســت کــه در امیــد مـیرود در مطالــب بعــدی بــه آن پرداختــه شــود .امــا متاســفانه شــاهد هســتیم کــه در بســیاری از
مــوارد اتهاماتــی بیپایــه و اســاس کــه تنهــا ظــن عــدهای هســتند ،نــه تنهــا از تریبونهــای عمومــی بیــان مــی شــود (و در اکثــر مــوارد
امــکان دادخواهــی را نیــز متنفــی میســازند) کــه مبنــای عمــل هــم قــرار میگیرنــد و باعــث میشــوند عــدهای از حقــوق اساســی خــود
محــروم شــوند.
اصــل  ۳۹ـ هتــك حرمــت و حيثيــت كســي كــه بــه حكــم قانوندســتگير ،بازداشـت ،زندانــي يــا تبعيدشــده بــه هــر صــورت كــه باشــدممنوع
و موجــب مجازاتاســت.
بــه موجــب ایــن اصــل حتــی اگــر در دادگاهــی صالــح مجــرم شــناخته شــد و محکــوم بــه تحمــل عقوبــت شــد ،بایــد مالحظــات حفــظ
آبــروی ایشــان رعایــت شــود .از ایــن رو مخفــف کــردن اســم مجرمیــن ،بــه جــای بیــان نــام کامــل آنهــا و شــطرنجی کــردن تصویــر آنــان
از اقداماتــی اســت کــه اکنــون رایــج اســت .البتــه افشــای فســاد مســئولین بــا صالحدیــد قانــون و دادگاه ،امکانپذیــر اســت( .بــه عنــوان
مثــال برخــورد امیرالمونیــن(ع) بــا والــی اهــواز در قبــال رفتــار مامــور بــازار ایــن شــهر را مطالعــه کنیــد).
ســالیان نــه چنــدان دور شــاهد بودیــم کــه در طرحهایــی تحــت عنــوان امنیــت اجتماعــی ،نیــروی انتظامــی اقــدام بــه دســتگیری اراذل و
اوبــاش کــرد .ایــن اقــدام از منظــر حفــظ امنیــت محــات و تامیــن آرامــش روانــی شــهروندان جــای تقدیــر دارد ،امــا متاســفانه حواشــی آن
باعــث شــده بــود کــه کرامــت انســان زیــر ســوال بــرود .احتمــاال هــدف از گردانــدن متهــم (حتــی بــه شــرط ایــن کــه ضابــط قضایــی در
همــان محــل او را مجــرم قلمــداد کنــد) در همــان محــات ،نمایــش اقتــدار نیــروی انتظامــی و القــای حــس آرامــش بــود ،امــا حقــوق مجــرم
بــه هیــچ وجــه رعایــت نمیشــد .متهــم فرصــت دفــاع از خــود و برقــراری دادگاه صالــح نداشــت و اگــر برخــی از آنــان خردهآبرویــی داشــتند،
بــه بــاد میرفــت .بــه ادعــای برخــی پژوهشــگران اجتماعــی در آن زمــان ،ایــن اقــدام باعــث افزایــش حــس انتقامجویــی در آنــان میشــد
و پــس از آزادی از زنــدان باعــث بیشــتر خطرنــاک شــدن رفتــار آنــان میشــد.
در هــر حــال بایــد توقــع داشــت کــه همــه در برابــر قانــون اساســی یکســان هســتند و هیــچ گونــه تبعیــض (مثبــت یــا منفــی) و اغمــاض در
مقابــل آن پذیرفتــه شــده نیســت .یــک بــار اســتثنا زدن در بــرای قانــون برابــر اســت بــا خدشـهدار کــردن اجــرای کل قانــون.
همچنیــن بایــد دانســت کــه وظیفــه هــر شــهروندی اســت کــه از حقــوق خــود مطلــع باشــد و بــرای احقــاق تمامــی حقــوق خــود از نهــاد هــای
قانــون گــذار ،ناظــر و مجــری قانــون مطالبهگــر باشــد•

بازگشت به متن
بازگشــت بــه متــون مقــدس بعــد از دوره رنســانس در اروپــا از اولیــن اقدامــات متفکریــن
دینــی و اصالحگــران مذهبــی بــوده اســت .متونــی کــه بــه مثابــه یــک امــر قدســی
در جوامــع پذیرفتــه شــده و احــکام و گــزاره هــای دینــی بــه آن ارجــاه داده میشــد.
مقـ ّدس در لغــت بــه معنــی «پــاک ،پاکیــزه ،منــزه ،پاککــرده ،بــه پاکــی یادشــده ،و بــه
پاکــی خواندهشــده» اســت .مق ـ ّدس بــه ماهیتــی گفتــه میشــود کــه از امــور روزمــره
بــه دور و از دســترس انســانها خــارج اســت .قوانیــن ویــژهای بــرای رفتــار بــا مقدســات
وجــود دارد .شــاید در وهلــه اول رجــوع بــه یــک متــن مقــدس امــری نیــک و پســندیده
در یــک جامعــه مذهبــی ارتدوکــس شــمرده شــود امــا همیــن امــر میتوانــد بــه مثابــه
یــک تابوشــکنی قلمــداد شــود کــه امثــال اســپینوزا را از جوامــع دینــی خــود طــرد کــرد.
ایــن جملــه کــه نقطــه صفــر ادیــان متــون آن هســتند قطعــا مبالغــه نیســت امــا
میتــوان اذعــان کــرد کــه الزامــا ادیــان همــان متــون دینــی و الــواح مقــدس نیســتند.
ایــن برداشـتها ،تفســیرها و فرهنــگ زمانــه مــردم و جامعــه دینــی اســت کــه رویکــرد
آنــان بــه متــن مقــدس را تعییــن میکنــد و بــه بیــان دیگــر متــون دینــی در طــی زمــان
فربهتــر شــده و شــاید کمتــر قرابتــی بــا برداش ـتهای زمــان نــزول آن داشــته باشــد.
حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه بازگشــت بــه متــن دینــی بــه معنــای بازگشــت
بــه متــن دینــی زمــان نــزول و ایجــاد متــن قدســی اســت یــا بایــد بــه دنبــال تعریــف و
روش دیگــری بــود کــه بــه متــن بازگشــت.
قــرن  14هجــری قمــری را میتــوان دوره رنســانس تمــدن اســامی دانســت .در پــی
اســتعمار کشــورهای اروپایــی بــر ممالــک اســامی و ورود تدریجــی کاالهــای فرهنگــی
غــرب متفکــران و دغدغهمنــدان هویــت اســامی کمکــم بــه فکــر پویشــی جدیــد
در حــوزه تفکــر وعمــل افتادنــد .اولیــن جنبشهــا در ممالــک اســامی را میتــوان
جنبشهــای «احیــاء تمــدن و تفکــر اســامی» دانســت ،حرکتــی کــه بــه دنبال بازگشــت
بــه دوران طالیــی اســامی بــود و میتــوان گفــت ایــن عمــل را در مســیر بازگشــت بــه
قــرآن و ســنت یــا همــان متــن مقــدس دنبــال میکــرد .البتــه رویکردهــای متفاوتــی
در همــان بــادی امــر مشــاهده میشــد .عــدهای ایــن بازگشــت بــه متــن مقــدس را
بازگشــت بــه ســلف صالــح یــا همــان مســلمانان صالــح زمــان پیامبــر دنبــال میکردنــد
و عــدهای هــم بــه دنبــال خوانشــی جدیــد از متــون مقــدس میگشــتند تــا بــا آن بتواننــد
در مقابــل مســائل و شــبهات فلســفه غــرب و جهــان مــدرن تــاب بیاورنــد.
بــا ظهــور و پيشــرفت مفاهيــم هرمنوتیكــي جديــد در مغــرب زميــن و مجهــز شــدن بــه
دانــش فهــم متــن و فلســفه علــم ،انديشــمندان مســلمان در صــدد برآمدنــد تــا بــا بــه
كارگيــري ايــن ابــزارآالت نويــن فكــرى بــه مواجهــه بــا متــون مقــدس برونــد امــا يــك
عامــل بازدارنــده مهــم ســبب شــد كــه بســيارى بــا محافظهكارىهــاى افراطــي بــه ايــن
عمــل دســت بزننــد و كســانى كــه خواســتند كمــى بيپرواتــر عمــل كننــد تكفيــر و
ارتــداد را بــه جــان خريدنــد ،آن عامــل كلمــه «مقــدس» بــود.
در جامعــهاي كــه بــه صــورت پيشــفرض يــك متــن ،فــرد و يــا شــىء را مقــدس
ميپنــدارد و بعــد وارد فهــم و درك آن میشــود هميشــه يــك دور باطــل برقــرار اســت.
مــا خــود از بررســى و واكاوى و هرمنوتيــك متــن بــه قدســى بــودن آن پــي ميبريــم و
قدســى بــودن نتيجــه كار اســت نــه پيشــفرض .شــايد بتــوان گفــت يكــى ازتفاوتهــاى
دنيــاى ســنت و مــدرن هميــن امــر اســت .امــر مقــدس پيشــفرض اســت يــا نتيجــه؟!

