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نفی خشونت و بسط رحمت

در مکاتبه بهمن شریف زاده 
با دکتر سیدمصطفی آزمایش

دکتر سیدمصطفی آزمایش در ایران متولد شد و پس از تحصیل در رشته حقوق و ادبیات )سال 1975 میالدی - تهران( ایران 
را به مقصد فرانسه برای تکمیل تحصیالتش ترک گفت و از آن زمان تا کنون در فرانسه زندگی می کند. پس از ادامه تحصیل 
ایشان موفق به اخذ دو مدرک دکتری در رشته های علوم مذهبی از دانشگاه سوربن و تاریخ حقوق و مقایسه اسالم و مسیحیت 

از دانشگاه لیون گردید.
دکتر سیدمصطفی آزمایش بیش از بیست سال گردآورنده، نویسنده و مؤلف مجله های اختصاصی تصوف و صوفیه نیز می باشد 

که با نام مجله عرفان ایران مسلسل وار در ایران به چاپ رسید.

متفاوت،  بهانه های  به  و  گوناگون  شکل های  در  که  است  تلخی  واقعیت  خشونت،  زاده:  شریف 
گریبانگیرآحاد انسان ها در طول تاریخ بوده است. خشونت به بهانه های گوناگونی همچون: نژاد، قومیت، 
رنگ پوست، جنسیت و فرهنگ به وقوع پیوسته است. همچنین این واقعیت در قالب های گوناگونی مثل: 
جنگ، حبس، حصر، تحریم و کشتار تحقق یافته است؛ اما شاید یکی از بدترین شکل های خشونت که 
دامنه آسیب آن، فراتر و گسترده تر از دیگر شکل های خشونت است، خشونت هایی است که با نام دین 
و از پایگاه دینداران تجویز می شود. تخطئه و تکفیر در حوزه اندیشه و توبیخ و مجازات در اندازه ها و 

صورت های مختلف، از مراتب گوناگون خشونت های دینی و مذهبی است. 

امروز شاهد ادامه و گسترش این نوع از خشونت ها در جوامع و دسته های کوچک و بزرگ دینی و مذهبی 
هستیم. پیدایش گروه های تکفیری در ادیان و مذاهب گوناگون، حکایتی از این واقعیت تلخ دارد. ما 
بر این باوریم که قرائت ها و تلقیات نادرست از دین و دینداری است که بخشی از دینداران را به تجویز 
خشونت واداشته است؛ وگرنه ادیان از ِسِرشتی بشردوستانه و َممُلوِّ از مهر و محبت برخوردارند. بهروزی و 
سعادت را برای همه انسان ها می خواهند و آن را در تعقل و رهایی از بندهای جان و ِخَرد ممکن می دانند. 
جهان را عرصه آزمون و رشد بشر دانسته و هم از این رو، او را در انتخاب و گزینش، آزاد می گذارند؛ 
چراکه رشد و تعالی در تالزم با توسعه اراده و انتخاب است. اکنون پرسش این است که ریشه قرائت های 
تخطئه گرایانه در ادیان را در کجا می دانید؟ شما در کتاب پژوهشی نوین در قرآن مجید به ریشه یابی 

قرائات خشن از اسالم پرداختید، آیا تخطئه و تکفیر را از مظاهر خشونت دینی و مذهبی می دانید؟

دکتر آزمایش: 
جفا نه شیوه دین پروری بود حاشا   

همه بزرگی و لطف است شرع یزدانی

با مراجعه به تاریخ مشاهده می کنیم که سلسله بزرگی که به وسیله خانواده ای از گورکانیان در هندوستان 
ایدئولوژیک  نظام  و سختگیری های مستبدانه یک  »اورنگ زیب«  افراط گرایی  دلیل  به  بود،  دایر شده 
تمامیت خواه و سرکوبگر - که به نام دین اسالم برپا کرده بود- رشته اعتماد میان نظام وقت حاکم بر 
هندوستان و مردم هند  از هم گسیخت و زمینه ای فراهم شد که کوتاه مدتی بعد از آن، امپراطوری 

لشکرکشی  هندوستان  به  انگلستان  استعمارگر 
کرده و این سرزمین وسیع و حاصلخیز را برای 
ماوراء  مستعمرات  از  یکی  به  مدید  مدت های 
بحار خود تبدیل کرد. در ایران نیز نظیر همین 
افراط گری های  با  و  بود  پیوسته  وقوع  به  واقعه 
»امیرمبارزالدین  مستبدانه  خشونت  با  توأم 
فارس  و  یزد  ُگرده مردم  از  محمدمظفر« تسمه 
و کرمان و سایر نقاط ایران به نام اجرای حدود 
مردم  میان  رابطه  و  کشید  اسالم  مقدس  شرع 
این گسست،  و  فروپاشید  را  مرکزی  و حکومت 
زمینه هایی را فراهم کرد که کوتاه مدتی پس از 
سرزمین  و  لرزید  مظفریان  پای  زیر  زمین  آن، 
ایران از شمال تا جنوب، عرصه تاخت و تاز تیمور 

جهانگشا شد.

قرائت  دو  از  تاریخ  صفحات  همین  در  هم  باز 
خبر  اسالم  مبین  دین  آموزه های  از  متقابل 
می گیریم: یکی قرائتی توأم با تساهل و تسامح و 
مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با مردمان دیگر 
از هرقوم و نژاد و اعتقاد و جهان بینی - که قرائت 
محمد  شمس الدین  شیخ  لسان الغیب  موالنا 
نیز قرائت  خواجه حافظ شیرازی است- و یکی 
امیرمبارزالدین محمد مظفر  تعزیری  و  تکفیری 

مشهور به محتسب! 

موالنا شمس الدین محمدحافظ شیرازی، تخطئه 
مظاهر  از  تردیدی  و  درنگ  بی هیچ  را  تکفیر  و 
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خشونت عریان متلبس به لباس و جامه دینی و 
مذهبی می شمارد که بزرگ ترین بالی تفاهم در 
جامعه و ناقض شئون انسان و نوع بشر به عنوان 

خلیفه اهلل فی االرض است.

حافظ شیرازی به عنوان »حافظ قرآن« و جامع 
را  خودش  ابتدا  قرآنی،  لطایف  و  حکمت  اسرار 

چنین معرفی می کند:

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد
لطایف ِحَکمی با کتاب قرآنی

و سپس چنین نظری را ابراز می دارد و می فرماید:

به شکر تهمت تکفیر کز میان برخاست 
بکوش کز گل و مل داد عیش بستانی

جفا نه شیوه دین پروری بود حاشا 
همه کرامت و لطف است شرع یزدانی

شریف زاده: در بین تلقیاتی که عالمان ادیان 
تلقی اهل معرفت  از دین و دینداری داشته اند، 
انسان  با  برخورد  در  لطافتی خاص  از  عارفان  و 
است  ارزشی  نوع  به خاطر  این  و  برخورداراست 
که عارفان بزرگ برای انسان قائلند. با توجه به 
در  به ویژه  را  دینداران  تعالی  و  رشد  نکته،  این 
جهان معاصر، تا چه اندازه وابسته به این تلقی از 
دین می دانید؟ آیا تغییر تلقی از دین و تلطیف 

آن با معارف عرفانی را ضروری می دانید؟

عام  مکررا خطاب  مجید  قرآن  آزمایش:  دکتر 
»الناس«  »بشر«،  »بنی آدم«،  »االنسان«،  به 
نوع  افراد  همه  بر  انسان  به  عام  خطاب  دارد. 
فردی  هر  و  دارد  فراگیر  و  جامع  شمول  بشر، 
با  تفاوت هایش  همه  از  صرف نظر  »بنی آدم«  از 
کرامت  تاج  که  است  خلیفه زاده ای  همنوعانش، 

الهی بر سر دارد.

امانتی است  بار  ویژگی آدم آن است که حامل 
آن  حمل  قبول  از  جبال  و  زمین  و  آسمان  که 
امتناع کردند و از بیم عظمت آن بر خود لرزیدند. 
نزد  اعتبار  این  به  و  پذیرفت  را  آن  بود که  آدم 
پروردگار و آفریدگارش کرامت یافت. همه ابنای 
بشر بِما ُهَو ُهَو]حقیقتاً و ذاتاً[ با یکدیگر سربه سر 
و برابرند، و آن کس که تقوایش بیشتر است، تاج 
آموزه های  اینها همه  وزین تر می باشد.  کرامتش 
قریه«.  عبادان  وراء  »لیس  و  است  مجید  قرآن 
عموم معلمان الهی که رسوالن و انبیاء صاحبان 
والیت و مربیان بشریت بودند، در پرورش اخالق 
انسان، گنجینه آموزه های عظیمی از خود برای 
)ص(  خاتم النبیین  و  آوردند  ارمغان  به  بشریت 

فرمود:
بعثت التمم مکارم االخالق 

این دروس و رموز، از زمره روح جاری در قالب 
کلمات و جمالت و آیات کریمه سوره  های شریفه 
قرآن مجید می باشد. برحسب شریفه »فال! اقسم 

انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. الیمسه االالمطهرون.  انه لقسم لوتعلمون عظیم.  بمواقع النجوم و 
تنزیل من رب العالمین. افبهذاالحدیث انتم المدهنون«1 توجه به بطن این آموزه ها و عبور از الیه های 
حباب بر سِر آب دریا به منظور غور و غوص به اعماق اقیانوس بالانتها و صید جواهر معنا، مندرج و 
مکنون و مکمون در دل اصداف، مستلزم سباحت و سیاحت در سفرهای آفاقی و انفسی است و از آن 
گریز و گزیری نیست. اصحاب عرفان نیز در کنار رعایت مو به موی احکام دین مبین و شرع مطهر، 
به این آموزه ها توجه خاص دارند و به ویژه اوقات را مصروف »و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة 
و دون الجهر من القول2 و قل اهلل ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون3« و توجه مطلق به وجه رب می کنند  
و یا »قوم انی بری مماتشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر...«4 می گویند و تمسک به این روش های 
قرآن را سبب رشد و بلوغ جوهری و صفای خاطر و بیداری قوای فراحسی و درک راز انسان در میان 
جهان و جنان به شمار می آورند. همین لطیفه، سیر تحول جوهری است که به اصحاب عرفان، قوه 
درک الزم نسبت به حفظ حرمت یکایک ابنای بشر- به عنوان همنوع همطراز - می دهد. غصب حقوق 
به لحاظ آموزه های دینی مردود و  اٌخراِی آدمخواری و کانیبالیسم است که کامال  یک آدم، عبارِت 
مطرود و منفور به شمار می رود. حتی اعمالی از قبیل ترور شخصیت - از راه وارد آوردن بهتان و افترا 
در چارچوب آموزه های قرآن نه تنها در شمول آدمخواری، بلکه در شمول »برادرخواری« و »مردار 
برادرخواری« است و اکیدا در ذیل مجموعه »ضدارزش های قرآنی« قرار گرفته است و باید موکداً از آن 
احتراز کرد. طبیعتا به طور مکانیکی نمی توان به درک عمیق از آیات قرآن رسید و برای این امر نیاز 
به بسط ادراکات فراحسی است... باید الاحب االفلین گویان از عقبه ها عبور کرد و به قله قاف، سفری 

جوانمردانه داشت؛ همانجا که نشیمنگاه سیمرغ حقیقت و عنقای ُمغرب است...
انجام چنین اسفاری بالقوه در ظرفیت هرانسان و مندرج در لطیفه روحانی هر فرد از بنی آدم و مخمر 
ابناء بشر- صرف نظر از جنسیت یا سایر تمایزهای فیما بین آنان - است. آن کسی  در طینت عموم 
که بنی آدم را در کلیت خود اعضای یک پیکر و پدیدآمده از یک گوهر می یابد، با پایمردی در چکاد 
حراست از حقوق یکایک ابنای بشر پامی فشارد؛ بدون آنکه خود حّظ و بهره ای نفسانی یا مزد و اجری از 
کسی مطالبه کند. این اقتضای ظهور میل الهی در اوست. »تخلقوا باخالق اهلل«. این همان نیاز ضروری 
بلکه ضروری ترین نیاز در تفهیم و تفاهم میان انسان ها به ویژه در جهان معاصر است که از مستلزمات 

ظهور آرامش در میان ملل و ممالک و مردم دنیا است.

شریف زاده: به نظر می رسد که فکر و اندیشه از مقوالتی نیست که قابل حصر و محدود ساختن 
باشد و شاید تالش برای حصر آن، نتیجه معکوس داده و موجب رشد و گسترش آن هم بشود. آیا  
حصر اندیشه را امری ممکن می دانید؟ تالش صاحبان قدرت در محصور ساختن افکار و اندیشه ها را 

موفق می دانید؟

دکتر آزمایش: شیخ محمود شبستری در اوایل کتاب منظوم گلشن راز در باب فکر با طرح سؤال 
شروع می کند و شیخ محمود الهیجی در کتاب مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز، این باب را با چنین 
جوابی آغاز می کند که »تفکر رفتن از باطل سوی حق ...«، ویژگی آدمیزاد است که دارای مغزی است 
که از دو نیمکره پرداخته شده و جایگاه پنج قوه و پتانسیل است؛ ازجمله قوه تفکر، تخیل و ... حصِر 
قوه تفکر، سلب عنوان انسان از انسان و زنده به گور کردن او است. »فبای ذنب قتلت«5 فقط ناظر به 
زنده به گورکردن نوزادان اناث در عصر جاهلیت نبوده و نیست؛ بلکه ممانعت هرفردی از اندیشیدن 
و محصور کردن قوه تفکر در مضیق »ایدئولوژی«، نفی انسانیت از انسان و سلب  روح و روان از قالب 
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جسمانی و زنده به گور کردن افراد انسانی  است؛ امری که با روح و نص قرآن مجید و سنت انبیاء و اولیاء و معلمان در تضاد و تنافر بّین است.

متفکران عصر مدرن در فلسفه مغرب زمین، قفل زدن بر تفکر و محصور کردن اندیشه را با استفاده از زور و جبر و سرکوب و استبداد محال می شمارند؛ اما برعکس 
تأکید دارند خطرناک ترین روش برای به گور فرستادن زندگان و زیندگان، استفاده از روش مغزشویی است؛ آن هم از طریق تزریق باورهای موهوم به جای واقعیات 
عینی و خارج از ذهن از طریق تلقین سیستماتیک و بالوقفه و تشدید تولید و القای پروپاگاندا به جای اخبار واقعی، و پوشاندن واقعیات از طریق انتشار اخبار 
از مجاری خبررسانی ایدئولوژیک و فیلتر شده! این روش اداره جامعه که برپایه مسخ انسان و متوقف کردن قوه تعقل و تفکر از جوالن آزادانه در عرصه کشف و 
نوآوری استوار است، در چارچوب سیاست از طریق بسط یک ایدئولوژی صورت می پذیرد و اگر یک سیستم حاکم، بالفرض داعیه دین ساالری داشته باشد، برای 
تکوین چنین ایدئولوژی خردسوزانه ای، از خرافات گستری با عنوان و لعاب دین و مذهب بهره می برد و غالبا روایات مخترعه و مبدعه را جایگزین آیات نورانی و 

تعلیمات آسمانی کتاب های معلمان الهی می کند.
طبیعتا اهم مأموریت مصلحان موحد، بت شکنی است. شکستن بت های اوهامی که در روند خرافه گستری، در باور انسان ها ریشه می دواند و جای تفکر و ارتباط 

با واقعیات عینی خارج از ذهن و کشف قوانین حاکم بر هستی را می گیرد.

پی نوشت ها:
1. واقعه/75-81.
2. اعراف/ 205.

3. انعام/91.
4. انعام/ 78 - 79.

5. تکویر/9.


