
 ! دشمني به رضايراض
  در نقد و نظر مخالف

 
 ما اتي دشمن هم بود، اگر افکار و نظری به رضای راضتوان ی مايآ! مي دوست بودن را که همه ما بلدی به رضایراض

  ؟!رديرا به باد انکار و استهزاء بگ
 
حاضرم جانم را بدهم تا تو من : " کهديا دهيحتما شن) که سهوًا به نام ولترمعروف شده(را " روسو" سخن معروف نيا

من حاضرم : " کهديا  را هم که چند سال قبل افاضه فرموده بود خواندهانيهاني از کیکي نوشته نياحتماال ا"! ی حرفت را بزنیبتوان
 ؟"!یجانم را بدهم تا تو حرفت را نزن

 
تا " یخود پرست"ها از  ن که فاصله آشود ی می متفاوت ناشیشناس  و انسانینيب  دو اظهار نظر از دو جهاننيا

 یعي طبخواهد، ی مها ی خود و خودی را فقط برای حق اظهار نظر و آزادی طلبتي و تمامیآن که با تنگ نظر. است" یخداپرست"
 تهران ري اخعي وقایها لمي را درفی تفکرني چنیها نمونه"!! .... ام دهي بررمان که ترمزو فديريدربرابرم قرار نگ: "دياست که بگو

  ؟!گزد ی و به اصطالح ککشان هم نمکنند ی مري آدم زی که چگونه با خونسردميا دهي دزديو 
 
 و سهم داند ی خود نمیرا ملک موروث"  انتخاب آزاداروياخت" موهبت رد،يپذ ی هم مگراني دی را برای آن که آزاداما

 نيدر ا. شود ی مدهي آبدیب افکار است که آدم که در تبادل آراء و تضارداند ی و مشناسد ی متي به رسمزي را نگرانيمشاع د
 .شود ی داده مداني و به او مرديگ ی دشمن هم مورد استقبال قرار مدگاه،يد

 
 :به دخترش"  هوگوکتوريو "یاي از وصای به بخشدينگاه کن

 
ا  رتي باورهای درست به اندازه، تا گاهاد،ي نه کم و نه ز،ی داشته باشزي آرزومندم که دشمن نتيبرا"

 به خودت غره ادهي از آنها اعتراضش وارد باشد، تا که زیکيمورد پرسش قرار دهند، که دست کم 
 کار نيکنند، ا ی که اشتباهات کوچک می نه با کسان،ی صبور باشکنم ی آرزو متي برانيهمچن.... ،ینشو
 ات یربرد درست صبورتا با کا. کنند ی مري که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذی است، بلکه با کسانیا ساده
 ".ی نمونه شوگراني دیبرا

 
 :کند ی ازاسالم ارائه مفي دو نوع تعر،یعتي شرادي دادن به مخالفان، زنده دانيدر ارتباط با م

 
 اسالم  من کف بزن،ی تو فقط برازنم، ی حرفت را هم من مخورم، ینانت را من م: ديگو ی مسميفاش

 یاما حرف...  و تو حرف بزنميانداز ی متي را جلویه ما، ما قسمت باربدهيتو نانت را ب" ديگو ی منيدروغ
 که نمي اینانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن، من برا: ديگو ی میقي حقاسالمو. ميگوئ یکه ما م
 .یات برس به حق

 
 با یمبارزه فکرِ رد و انکار و مخالفت و ی مسئله است و تحمل آزادکي قائل شدن، گراني دی اظهار نظربرایآزاد

 . استني شکوهمند در برابرمخالفیبائي سعه صدر فوق العاده و صبر و شکازمندي و باالتر که نگري دیا افکارشما، مسئله
 

*** 
  
 رّب به یها هي به توصی نگاههي زاوني از اگرفت، ی که مهرش موافق و مخالف را در بر من،ي رحمة للعالمالدي بهانه مبه
 دني آنان که تحمل شنی برایا  سبزباشد و تحفهقي طری برایا  تا توشهميکن ی مني در ارتباط با تحمل مخالف،یساي و سینيآن رهبر د

 !را هم از مردم ندارند" تو"
 

 در یا لهي قبی آن هم در نظامشدند، ی تحمل مدي حال باني او را منکر بودند و با اامي اصل و اساس و کل پامبري مخالفان پ
 و هزاره سوم، در کمي و ستي قرن در آغاز قرن ب١۴ متولد نشده بود، و ما امروزپس از ی، که هنوز مفهوم آزادچهارده قرن قبل

 !!هي مطلقه فقتي و بن بست والکي و تنگ و تارکي کوچه بارم؛يا  کوچهکي و انفجار اطالعات، هنوز اندر خم یروزگارآزاد
 

 شده، آنچنان یدتي عقنيجامعه در تحمل مخالف!! کيدئولوژي ایاسي به عنوان رهبر سامبراسالم،ي که به پیهائ هيتوص
اند مخاطب   کرده و گفتهیتلق"!  بشنودواري تا دنديگو یبه درم: " لي آنها را از قبني از مفسری است که برخزيدآمي وبعضًا تهدیجد
 از شي و بشي مخاطب قرار داده و پًامي را مستقامبري شخص پاتياما ظاهر آ)! امبري پودنه خ( هستند ني مؤمناتي آني ایاصل



 و لي و تجلدي و تمجفي از تعرشياصوال لحن قرآن در باره آن رسول مکرم ۖ، ب.  پرورش روح و روان اوستی در پروان،يپ
 .)١( دارد خيد و توبي تهدی و حتهي و تذکر و تنبمي و تعلتي، لحن ترب) استیکه عادت بشر (ميتعظ

 
 که در برابر دوست یها با همه احساسات و عواطف  انسانهي بود مثل بقی بشرمش،ي مقام عظ هم با تمامامبريدرهرحال پ

 در تحمل مخالف ی است به تنگ دلی هشداری برخها هي توصنيا. دهند یالعمل متفاوت بروز م و دشمن و موافق و مخالف عکس
 با ليبه شرح ذ.  عملکرد نا صواب آنهاايار  دربرابر سخنان ناهنجیبائي به صبر و شکی فرمانگر،ي  دیو برخ)  صدرقيض(

  : مورد نظراتيترجمه آ
  

 ي  هشدار به تنگ دل)الف
 

همراهش )  رسالتديي تأیبرا (یا  فرشتهايبراو نازل نشده ) ازطرف خدا (ی چرا گنجنديگو ی که منيــ مبادا ازا١٢هود 
تو فقط هشدار ) بدان که (یري بگدهيناد شود ی میوح) نيمنکر یدر ارتباط با آزاد( از آنچه به تو یا  و پارهی شوريدلگ امده،ين

 . استی؛ و تنها خداست که کارگزارهرکار)لينه وک (یا دهنده
 

، پروردگارت را )ی ناراحتیبه جا( پس ،یشو یافسرده مآنها ) زيمخالفت آم( که از گفتار ميدان ی ــ ما م٩٧حجر
 .باش) ی آزادتي شدگان به مشميتسل( گذاران  کن و از سجدهشيستا) ني دادن به مخالفیدرآزاد(

 
 .نباش) یبائيناشک (ی و از مکرآنها در تنگ دل نباشنياندوهگآنها ) انکار( ــ از٧٠ نمل

 
 با آنها به وهي شنيو به بهتر. به راه پروردگارت دعوت کن) مخالفان را (کوي و سخن نیــ با فرزانگ١٢٨ تا١٢۵ نحل

اگر !)  خدا نشستی وبه جادي تعصب ورزدينبا( آگاه تراست افتگانيگارت نسبت به گمراهان و راه  پروردديترد ی بن،يگفتگو بنش
 ی براوهي شني، ا)ديتحمل کن (دي ورزیبائي اگر شکیول. باشد) ینه انتقام( به همان اندازه د،ي نشان دهیالعمل  عکسديخواه یهم م
 مباش و از مکرشان هم دل تنگ نيزاندوهگينآنها ) انکار(از . داست در راه خات یبائي باش که شکبايشک.  بهتر استانيبايشک

 .ست اکورفتاراني داران و نشتني خوی، بدان که خداوند حاممشو)  تحملیب(
 

 ني بلکه اکنند، ی نمبي آنها در واقع تو را تکذ،کند ی مريگفتار منکران تو رادلگ که ميدان ی ــ ما م٣۵ تا ٣٣ انعام
 قرار گرفتند که بي مورد تکذیامبراني پزيقبل از تو ن)  نکنی تلقیمسئله را شخص (کنند یا دانسته انکار م خدا راتيستمگران آ

 ما یاري کردند تا سرانجام یداري پاديرس ی که به آنان می و آزارها بي آنها دربرابرهمه تکذ،یا دهي از اخبارشان را شنیا پاره
خونسرد و ( و ناگوار است ني منکران بر تو سنگی گردانیحال اگر رو.  نداردیا  دهندهريي تغچي هیبرنامه و سنت اله. ديفرارس
 به آسمان بزن ی نردباناي ني در زمی نقبیتوان یاگر م)  کردتي بتوان آنان راهدایا  با معجزهدي شای کنی باش، و اگر فکر مبايشک

در زمره پس . کرد یجمع م) به اجبار (تيدم را به راه هدا همه مرخواست یاگر خدا م)  را بدان کهنيا!! (اوري بیا و معجزه
  !جاهالن مباش

 
  ني در برابرسخن مخالفيبائيشك  )ب

 
 و امبر،يبه پ)  باشبايتحمل کن، شک" (ِاصِبر"  بار، در ارتباط با گفتار ناهنجار مخالفان و دشمنان، فرمان١٩در قرآن 

 موارد، ني ای در تمامبايتقر" صبر" که کاربرد کلمه نيجالب ا!  پندآموز استاريبه واسطه او به مسلمانان، داده شده است که بس
 :دي توجه کناتي آی در برخري زیها به نمونه.  با آنهازي درجنگ و ستیداري است، نه پانيدر تحمل مخالف

 
 . از آنان درگذریبائي و به ز باشبايشک نديگو یــ برآنچه م١٠ مزمل

 
 کننده اربازگشتي آورکه بساديداود را ب) نيدر تحمل مخالف( ما رومندي و بنده ن باشبايشک نديگو یــ برآنچه م١٧ ص

 .بود) ازاحساس خشم به عقل(
 

 وادارند ی ندارند ترا به سبکینيقي که باوری و مبادا منکران باشبايشکپروردگارت ) ی نهائیداور(ــ بر حکم ٣٠ روم
  .)ی تحمل و وقار از کوره در رویني سنگیبه جا(

 
 یني و سنگدي نورزیني تعصب دامد،ي منکران به خروش نی و تمسخر و انکار و استهزاني از توهتوان ی چگونه میراست

  ؟! به باد خشم نسپاردی رفتار واکنشی را به سبکتيشخص
 
 ميزاد شو ازغلبه قهر و غضب آميتوان ی نمم،ي هستري اسی محدودی و انسان شناسیني مادام که در جهان برسد ی نظر مبه

 سلطه ی و فرهنگیاسي خود با نظامات سراموني پیاي آنکه ما در دنحيتوض. مي حلم و علم مسلط گردیرويو براحساسات خود به ن
 سرکوبگراداره شده، ني سالطهيهاست در سا  که هزارهني به خصوص در مشرق زمتابند، ی که مخالفت را بر نمميا  خوگرفتهیگر



 ی منوال، بلکه بدتر بوده است، اما وقتني هم وضع به همنيالبته درمغرب زم.  شده استتي و تثبنهياد خصلت درآحاد جامعه نهنيا
 و تحمل شدند، گرچه هنوز ريي نفوس آماده تغهسته گرفت، آهسته آدني و حقوق بشربعد از رونسانس، وزی دموکراس،ی آزادمينس

 رشي پذشترموردي افتاده و بشترجاي بی حق مخالف در جوامع غربسه،يقا است، اما در مقام مشي در پی آل انساندهي تا ایراه دراز
 . مردم قرار گرفته استیها توده

 
 حضرت مي که با تعالی داشته است، کسانهي تکني در تحمل مخالفی گذشت و سعه صدرني بر چنزتماماي نامبراني پميتعال

 بشر تيقرآن که در دوران رشد عقالن. اند  تالوت کردهنهي زمني را در ایبائي زاري بسی دارند، فرازهای آشنائلي در انجیسيع
 . کرده استیتر  فراواندي ابالغ رسالت، تأکامبردري به پهي در توصصوص به خ،ی اصل انساننينازل شده است، بر ا

 
 است یترمثبي نگاه به نقش مخالف و شناخت تأثريي تغن،ي با مخالفی و مجادالت لفظیري درگشودن گره درگی اصلديکل

 را به نظامات ی تصورني چنم،يا  با دفع و طرد مخالف خو گرفتهی که در نظامات بشریما از آنجائ. آورد ی مديکه در بلند مدت پد
 خبرازفلسفه ی ما هم، بکند، ی خداوند دشمنانش را در آخرت عذاب مميا دهي شناي خوانده و چون ميده ی می و تسرمي هم تعمیخدائ

 ی ما مخالف است، دشمندي که با عقای از خدا با هرکسابتي به نميخواه ی وحرکت و کمال است، ماتي چرخ حها که وجود تفاوت
 و شهي در قلمرو فکر و اندکند ی مجابي کرده است، اتينا که خداوند به انسان عیو حق انتخاب" ارياخت" که موهبت یدر حال. ميکن

 .ت هرکس به دست خودش رقم زده شود مطلق برقرار باشد و سرنوشیمذهب و مرام ، آزاد
 

 گردش شب و روز، به مانهي به نظم حکی حساب و کتاب مناسبات بشری بیاي را، از دنی نگاهريي تغنيخداوند چن
 کند ی کرده تا اگر گمان مهي و دل تنگ است، توصیناراض امتي نبوت وقد،ي و کفاردر انکارتوحني مشرکی که از آزادیامبريپ

 به آسمان، ملک خدا ني خود از زمدي دهي زاوريي  در نمازش با تغشود، ی می تلقیدي درنظام توحیرادي و ابيق ع دشمنان حیآزاد
 بي عی مشاهده کند و بگري دیها  باالتر در گردش شب و روز و تحوالت آن در مقاطع طلوع فجرو غروب آفتاب و گاهیرا از افق

 .خواهد شد" یراض"ن ي مخالفی صورت بر آزادنيدر ا. ديگو حياش را تسب  نظام و گردانندهنيو نقص بودن ا
 

 زي آمني تحسی و قبل از برآمدن آفتاب و قبل از فروشدنش پروردگارت را با نگاه باشبايشک نديگو یــ برآنچه م١٣٠طه 
باشد تا  بپرداز، شي از روز را به ستای از شب و بخشیا  درپارهنيهمچن).  و نقص شماربي عی نظام رابنيگرداننده ا( کن حيتسب
 .ی شویراض

 
 را ی و فصول و فراواناتي مختلف، که حکمِت حرکت و حیها  شب و روز در ساعتیها تي به تفاوت موقعتوجه

 از جمله چند ار،ي فوق شواهد بسهي که عالوه بر آیها در جوامع انسان  تفاوتني فهم ضرورت ای است برای ، مدل و مثالدآوردهيپد
 : داردريمثال ز

 
 ني تحسی و قبل از غروب با نگاهدي و پروردگارت را قبل از طلوع خورش باشبايشک نديگو یــ برآنچه م٣٩ ق

 ! کننيها چن  به دنبال سجدهزي از شب و نی بخشنيهمچن.  شماربيع یزبيآم
 

در اطالع داشتن از .  و نقص شماربيع ی او رابني کن، و با نگاه تحسهي تکرديم ی که هرگز نمیا ــ بر آن زنده۵٨ فرقان
 ).ستي نی به مراقبت کسیازين( است یگناهان بندگانش خدا کاف

 
 ی و در شبانگاه و ابتدای بجوی طلب پاکشي و از آثار گناهان خو باشبايشکــ بر تحققق وعده پروردگارت ۵۵ مؤمن
  . و نقص شماربيع ی او را بزي آمني تحسیروز با نگاه

 
 و یزيخ ی که از خواب برمی و هنگامی، چرا که تحت نظر مائ باشبايشکارت  تحقق حکم پروردگیــ برا۴٨طور 

 ). طلوع فجرکينزد( هنگام غروب ستارگان ني بنگر و همچنني بودن او را با نگاه تحسبيع ی از شب را بیقسمت
 

نام . ن از آنها اطاعت نکی ناسپاساي گناهکار چي و از ه باشبايشک حکم پروردگارت یــ برا٢۶ تا ٢۴ انسان
 و نقص بيع یب (حي بلند از شب رابه تسبی خدا سجده کن و بخشی از شب را برایا  کن و پارهاديپروردگارت را بامداد و شبانگاه 

  .او بپرداز)شمردن
  
  عبدالعلى بازرگان

  ١٣٨٨ اسفند ماه ٩
  ٢٠١٠ فوريه ٢٨برابربا 

  
  

  ..... و١٢، هود٣۵، انعام١مي، تحر۴٣، توبه۴۴،حاقه٧۴اسراء:  نگاه کرداتيها و آ  سورهني به اتوان ی از جمله م –١


