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روشنفكرى و نهضت اصالح دينى
بابك احمدى(دیالوگ)
جمشــيد اسدى(قایمباشكبازى نواندیشی دینی!)
محمد جــواد اكبرين(بهار اديان و مهار متد ّينان)
عبدالعلــى بازرگان(اصالح دینی؛ روشــنفکران ،روحانیون و مردم مذهبی)
مهدى جامى(بازنگــری ادعاها و اعتبارهای اصالح دینی)
بيژن حكمت (سازگارســازى اسالم و دموكراسى)
فرهاد خســروخاور  ،محســن متقى (اصالح فکر دینی و دموکراسی)
بهروز خليق(آینده ایران را باید مشــترکا بســازیم)
ســروش دباغ(رفرم دینی وفرایند دموکراتیزاسیون)
حســن شــريعتمدارى(اندر لزوم مباحث نظری در حوزه روشنفکران دینی)
مجتبــى طالقانى(نیاز به گفتگوهاى چالشــی و همکاریهاى برنامهاى)
رضا عليجانى(نواندیشــی دینی؛ برآمده از تاریخ و تاریخســاز)
حســن فرشتيان(نیاز به اصالحات دینی در مراحل سـهگانه دموکراتیزاسیون)
محسن كديور(دموکراســی و اصــاح دینی دو پروژه مستقلاند)
على كشــتگر(اصالح دینی و گذار به دموکراسی)
همايون مهمنش(کار روحانیون اســت نه روشــنفکران)
بابك مينا(دموکراســی و امر فلسفی؛ ســه قطعه علیه پوزیتیویسم)
محمد رضــا نيكفر(توصیه به گفتگو)
حســن يوسفى اشكورى(روشــنفکران مذهبی و غیرمذهبی؛ همدلی و همکاری)
محســن يلفانى (دین و نواندیشــی ،روشنفکری ،بازاندیشی و )...

شــيرين دقيقيان(نقش فیلســوفان ديندار غرب در پایهريزى نظری ســکوالریزم)
منصــور فرهنگ( نیاز به اصالح فرهنگ برای مدارا و دموکراســی)
دوره جدید| شماره  | 2فروردین و اردیبهشت ۱۳۹4

1

صاحب امتياز :انجمن دفاع از آزادى و اطالعرسانى در ايران
مدير مسئول :على كشتگر

دبير تحريريه :رضا عليجانى

شوراى دبيران :محمدجواد اكبرين ،رضا عليجانى،

على كشتگر ،محسن يلفانى

مدير فنى ،طراحى و برنامهنويسى وبسايت :مقداد ابوالفضلى
طراح و ناظر چاپ (نسخه كاغذى) :على جاللى

--------------------------------------Email: contact@mihan.net
Tel:0033(0)609224334
--------------------------------------• از بازنشر مقاالت با ذكر منبع سپاسگزاريم

فهرست

مانا نیستانی  -ایران وایر

اكبرين(بهــار اديــان و
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بابــك احمدى(دیالــوگ) ،4 -جمشــيد اسدى(قایمباشــكبازى نواندیشــی دینــی!) ،6-محمــد جــواد
مهــار متد ّينــان) ،8-عبدالعلــى بازرگان(اصــاح دینــی؛ روشــنفکران ،روحانیــون و مــردم مذهبــی) ،12-مهــدى جامى(بازنگــری
ادعاهــا و اعتبارهــای اصــاح دینــی) ،14-بيــژن حكمــت (سازگارســازى اســام و دموكراســى) ،19-فرهــاد خســروخاور ،
محســن متقــى (اصــاح فکــر دینــی و دموکراســی) ،22-بهــروز خليق(آینــده ایــران را بایــد مشــترکا بســازیم) ،34-ســروش
دباغ(رفــرم دینــی وفراینــد دموکراتیزاســیون) ،35-حســن شــريعتمدارى(اندر لــزوم مباحــث نظــری در حــوزه روشــنفکران دینــی)،38
مجتبــى طالقانى(نیــاز بــه گفتگوهــاى چالشــی و همکاریهــاى برنامـهاى) ،45-رضــا عليجانى(نواندیشــی دینــی؛ برآمــده از تاریــخ و
تاریخســاز) ،47-حســن فرشــتيان(نیاز بــه اصالحــات دینــی در مراحــل سـهگانه دموکراتیزاســیون) ،57-محســن كديور(دموکراســی
و اصــاح دینــی دو پــروژه مســتقلاند) ،60-علــى كشــتگر(اصالح دینــی و گــذار بــه دموکراســی) ،61-همايــون مهمنــش(کار
روحانیــون اســت نــه روشــنفکران) ،64-بابــك مينا(دموکراســی و امــر فلســفی؛ ســه قطعــه علیــه پوزیتیویســم) ،66-محمــد رضــا
نيكفر(توصیــه بــه گفتگــو) ،68-حســن يوســفى اشكورى(روشــنفکران مذهبــی و غیرمذهبــی؛ همدلــی و همــکاری) ،71-محســن
يلفانــى (دیــن و نواندیشــی ،روشــنفکری ،بازاندیشــی و  ،75-)...شــيرين دقيقيان(نقــش فیلســوفان دينــدار غــرب در پایهريــزى
نظــری ســکوالریزم) ،77-منصــور فرهنگ(نیــاز بــه اصــاح فرهنــگ بــرای مــدارا و دموکراســی)89-
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رسسخن
بهاران خجسته باد
سالی سرشار از شادی و امید برای همه ایرانیان آرزو می کنیم

بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک
شاخههای شسته ،باران خورده ،پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس ،رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش بهحا ِل روزگار ...
خوش بهحا ِل چشمهها و دشتها
خوش بهحا ِل دانهها و سبزهها
خوش بحال غنچههای نیمه باز
خوش بحال دختر میخک که میخندد به ناز
خوش بحا ِل جا ِن لبریز از شراب
خوش بحا ِل آفتاب ...
ای دل من ،گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمیپوشی به کام
باده رنگین نمینوشی ز جام
نقل و سبزه در میا ِن سفره نیست
جامت از آن می که میباید تهی است
ای دریغ از «تو» اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از «من» اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از «ما» اگر کامی نگیریم از بهار...
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ
(فریدون مشیری)

***
پرونــده شــماره دوم دوره جدیــد «میهــن» بــه موضــوع «روشــنفکری و نهضــت
اصــاح دینــی» اختصــاص دارد.
در پرونــده اول مســئله «راهکارهــای گــذار بــه دموکراســی در ایــران» مــورد
بررســی قــرار گرفــت .امــا بــه گمــان مــا در جامعــه مذهبــی ایــران مســئله گــذار
بــه دموکراســی بــا مســئله دیــن و اصــاح دینــی پیونــد مــی خــورد  .دیــن هــم
در بیــن اقشــار مختلفــی از جامعــه رســوخ و نفــوذ دارد و هــم بخشــی از ســتون
فقــرات مشــروعیت بخــش حکومــت را تشــکیل داده اســت .بدیــن ترتیــب روند
دموکراتیزاســیون بــا رونــد اصــاح دیــن و تغییــراز وضعیــت ســنتی بــه نویــن
ارتبــاط مســتقیمی دارد.
برایــن اســاس نواندیشــان دینــی نقــش ویــژه ای در میانــه ایــن دو وضعیــت
برعهــده مــی گیرنــد.
از ســوی دیگــر اوضــاع بحــران زده خاورمیانــه در برابــر چشــمان ماســت .یکــی از خطراتــی کــه آینــده
میهــن مــا را تهدیــد مــی کنــد بــه وجــود آمــدن دوقطبــی مذهبــی  /غیــر مذهبی و خشــونت آمیز شــدن
رابطــه ایــن دوقطــب اســت .از ایــن منظــر نیــز مســئله اصــاح دینــی اهمیــت مــی یابد.
نهضــت اصــاح دینــی و نواندیشــان دینــی مــی تواننــد در ایــن شــرایط نقــش متعــادل کننده مهمــی در
جامعــه در حــال گــذار ایــران برعهــده بگیرنــد و از ایــن زاویــه بــه وحــدت ملــی مــا یــاری برســانند.
نواندیشــی دینــی پســا انقــاب /پســا جمهــوری اســامی بــا لحــاظ کــردن ایــن تجربــه مهــم و تاریخی،
نقــش و مســئولیتی تعییــن کننــده در شــکل دهــی بــه روندهــای فکــری و سیاســی  -اجتماعی در
جامعــه مــا داشــته اســت .ایــن امــر خــود نتیجــه شکســت حکومــت دینــی و ناتوانــی آن در
پاســخ گویــی بــه خواســته هــا و انتظــارات مــردم پــس از انقــاب بهمــن اســت.
تــا کنــون در باره مقوله نواندیشــی و روشــنفکری دینی مباحــث گاه جنجالی زیادی
صــورت گرفتــه اســت .ایــن پروژه هم چنــان «ناتمــام» مانده اســت .و هنــوز از زوایای
مختلــف نظــری ،عملی و راهبــردی قابلیت گفت و گــو دارد .بخــش هایی از جامعه
روشــنفکری ایــران هــم چنــان ایــن مقولــه را بــه لحــاظ نظــری پارادوکســیکال و
برخــی نیــز آن را بــه لحــاظ عملــی و کارکــردی منفــی و ناموفــق ارزیابــی
میکنند.
بــه نظــر تحریریــه میهــن تــداوم ایــن گفــت و گوهــا در فضایــی ســالم ،منصفانــه
و منطقــی مــی توانــد بــه غنــای ایــن مباحــث بیفزایــد و راه هــا و راهکارهــای پیش
رو را روشــن تــر ســازد.
جواد اکبرین -رضا علیجانی -علی کشتگر – محسن یلفانی
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ديالوگ
بابك احمدى

واقعيــت تلــخ ايــن اســت كــه ميــان آنــان كــه روشــنفكران
ســكوالر ايرانــى خوانــده مىشــوند (اعــم از مبــارز و آكادميســين،
چپگــرا و ميان ـهرو) بــا كســانى كــه بــه روشــنفكران دينــى ايــران
مشــهورند و بيشترشــان ســوداى اصــاح ديــن در ســر دارنــد،
هرگــز ديالــوگ جــدىاى شــكل نگرفــت.
واقعيــت تلختــر ايــن كــه درون هــر يــك از ايــن دو گــروه
نيــز ميــان انديشمنــدان بيشوكــم هــمرأى نیزگفتوگويــى
جــدى ادامــه نيافــت .ســفرهى بحــث همــواره پيــش از آن كــه
بــه درســتى گشــوده شــود ،برچيــده شــد .در مقدمــهى بحــث
بوديــم كــه مىشــنيديم« :رفقــا (يــا بــرادران) بياييــد جمعبنــدى
كنيــم!» .نــه! هرگــز بحــث جــدى نبــود .هيــچ بحثــى دربــارهى
شــرايط واقعــى زندگــى در ايــران ،مناســبات اجتماعــى ،توليــدى
و فرهنگــى ،صورتبنــدى طبقاتــى ،گســترهى اقتــدار دولــت،
فضــاى همگانــى و البتــه ايدئولوژىهــاى برآمــده از آن زندگــى
هــرروزه بــه نتيجــه نرســيد .انــگار بحــث دربــارهى ديدگاههــاى
نظــرى جديــد در زمينههــاى حقــوق دمكراتيــك ،عدالــت و
توســعه ،تجملــى اشــرافى بــود .ديالوگــى كــه بتــوان آن را ژرف،
نظــرى و روشــنگر خوانــد و از آن توقــع نتايــج مفيــد و راهگشــا
داشــت ،آرزويــى بــود كــه حســرتش بــه دل مــا مانــد ،رويايــى بــود
كــه بــراى تحقـقاش هيــچ نكوشــيديم .هركــس بــه آنچــه خــودش
فكــر مىكــرد درســت اســت پايبنــد مانــد و پيــش رفــت تــا جايــى
كــه ســرش بــه ســنگ خــورد و ايســتاد.
چنــان بحثــى حتــا در ســطح آكادميــك بــه نــدرت شــكل
گرفــت .بــه هرحــال ،ســند مهمــى از آن باقــى نمانــده اســت .ميــان
دو گــروه روشــنفكران ســكوالر و مومــن فقــط يــك موضــوع
بحــث وجــود داشــت يــا جــدى گرفتــه مىشــد :سياســت عملــى.
از هــر جــا كــه بحــث آغــاز مىشــد بــه سياســت روز ختــم
مىشــد .چــه ميــان دو دانشــجو يكــى چپگــرا و ديگــرى عضــو
4
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انجمــن اســامى ،چــه ميــان دو اســتاد يكــى ســكوالر و ديگــرى
مومــن .بحــث بــه ســرعت سياســى مىشــد ،در فضايــى كــه
سياســت فقــط يــك معنــا داشــت كــه در يــك پرســش ســاده
خالصــه مىشــد :بــا رژيــم اســتبدادى هســتى يــا عليــه آن؟ اگــر
عليــه آن هســتى چــه مىكنــى؟ يــا «چــه بايــد كــرد؟» .بــر ســر ايــن
كــه راه و روش مبــارزه بــا اســتبداد چيســت بحثــى درمىگرفــت
امــا آن هــم بــه جايــى نمىرســيد .ســرانجام ،هركــس راه خــودش
را مىرفــت .تــا رژيــم شــاه حاكــم بــود فهــم سياســى بــه شــيوهى
درســت مبــارزه بــا رژيــم خالصــه مىشــد .خادمــان دســتگاه ظلــم
هــم مثــل همهجــا نيــازى نمىديدنــد تــا بــراى كارهــاى خــود
دليلــى بياورنــد و بحثــى بكننــد .پــس از ســقوط رژيــم شــاه بــود كــه
آنهــا دم درآوردنــد و بيشتــر بــه دروغ گفتنــد كــه فاصل ـهاى بــا
آن سياســتهاى نادرســت داشــتند .دروغگوترينشــان مىگفتنــد
حتــا ايــن را بــه گــوش شــاه رســاندهاند .از «تاريــخ شــفاهى» آنــان
چيــزى عايــد نس ـلهاى بعــد نخواهــد شــد .در ميــان مخالفــان آن
رژيــم هــم ســالخوردگان و بــه حاشــيه راندهشــدگان خانهنشــين
بودنــد و بعضــى در شــركتهاى تجــارى و مالــى خــود ســرگرم،
جوانترهــا هــم در مبــارزهى دشــوار خيابانــى و خانههــاى تيمــى
درگيــر .ناســازهى تلــخ ايــن كــه بحــث رودرو و آزادانــه دربــارهى
چگونگــى مبــارزه فقــط در كمونهــاى زندانهــاى شــاه ممكــن
بــود .بيــرون فقــط بايــد مىجنگيــدى .از قــول لنيــن مىگفتنــد
اول درگيــر جنــگ مىشــويم و بعــد نتايــج جنــگ را جمعبنــدى
مىكنيــم .ايــن اســت كــه نتايــج جنــگ فقــط آمــار شــهداى دو
گــروه اصلــى مبــارز بــود.
دو ســويهى افراطــى دو گــروه هــم ســايهى مهيبــى بــر
بحــث ممكــن امــا ناموجــود انداختــه بودنــد .افــراط گرايــان
اينســو ،ديگــرى را فريبخــوردهى ايدئولــوژىاى مىديدنــد
كــه در نهايــت تريــاك تودههاســت .مىگفتنــد «رفيــق! بــه

خردهبــورژوازى اعتمــاد نكــن» .از عــارف ،عشــقى و ايــرج در
ســالهاى پــس از انقــاب مشــروطه كــه ديــن و خرافــات را بــه
يــك معنــا مىپنداشــتند تــا نودينــى كســروى ،شوونيســم فــارس،
نژادپرســتى ضدعــرب همــه بــا بيــزارى از اســام همــراه شــدند و راه
ديالــوگ را بســتند .هنــوز پــژواك ايــن ديــدگاه متعصــب در آثــار
كســانى چــون آرامــش دوســتدار باقــى اســت.
افــراط گرايــان آنســو ،هــر ســكوالرى را كافــر يــا يــك
«تــوده نفتــى» مىديدنــد ،خائنــى كــه ســرانجام جنبــش را بــه
كرمليننشــينان لــو خواهــد داد .ايــن اســت كــه در فضــاى
بىاعتمــادى هــر بحــث بــه بنبســت مىرســيد .در عرصــهى
عمــل نيــز دو ســازمان چريكــى مســتقل از هــم راهــى را رفتنــد
كــه بــه جايــى نرســيد .رهبرانشــان هــم از پشــت پــرده يكــى
دوبــار گفتوگــو كردنــد و صــداى هــم را شــنيدند .ايــن يكــى
بــه ديگــرى گفــت حــاال كــه درون ســازمانتان كودتــا كردهايــد
بياييــد اينجــا ،جاىتــان پيــش ماســت .بيــرون آن دو ســازمان
چريكــى ،ســكوالرها و مومنــان در دو بــرج زندگــى مىكردنــد.
دو بــرج كــه بــه روى هــم پنجــره نداشــتند .دو بــرج بــا فاصل ـهاى
چنــدان دور از هــم كــه صــداى كســى
من سخت حساس و بــه گــوش كســى نمىرســيد .اگــر
يكــى از ســنت بــا لحنــى ســتايشآميز
دلبستهى ديالوگ
حــرف مــىزد پيــش رفقــاى قديــم بدنــام
سكوالر و مومن
مىشــد (مثــل جــال آلاحمــد كــه رفقــا
حاجآقــا صدايــش مىكردنــد) و اگــر
دربارهى آزادى،
ديگــرى راهاش را از نهضــت ملــى بــه
عدالت و توسعهى
چــپ مىكشــاند منــزوى مىشــد تــا تنهــا
پيگيرم (نه مفاهيم
در خيابــان كشــته شــود (مثــل مصطفــى
شــعاييان كــه فداييــان هرگــز او را از آن
كلى اينها بل
خــود ندانســتند).
نتايج حاصل از هر
در ســالهاى فــورى پــس از انقــاب
دوى عمل و تعمق
هــم كوشــش نااميدانــهى دو ســازمان كــه
نــام گروههــاى چريكــى را بــه ارث بــرده
نظرى ،نتايجى به
بودنــد بــراى «كســب هژمونــى در ميــان
صورت راهنماهاى
تودههــا» و تــاش ســخت غمانگيــز و
عمل و اگر دوست
سكتاريســتى هــر گــروه مخالــف كــه در
دنيــاى واقعــى فقــط حــرص عضوگيــرى
داريد بگويم
بيشتــر داشــت بــه اويــن دهــهى شــصت
برنامهاى).
منجــر شــد .پيــش از آن كــه بقايــاى دو
ســازمان چريكــى (يــا پايههــاى جــوان
تــازه پيوستهشــان) فرصــت كننــد راهــى
مشــترك را در افــق ببيننــد ،حكايــت در دســت امثــال الجــوردى
بــه آخــر رســيد .در آن نخســتين ســالها يعنــى در اوج غوغــاى
خشــونت انقالبــى آواى برخــى مومنــان و ســكوالرها كــه همصــدا
از حقــوق مــردم مىگفتنــد و گفتههاىشــان بيشتــر در قالــب
گفتمــان حقوقــى و دفــاع از حقــوق بشــر ظاهــر مىشــد بــه جايــى
نمىرســيد .اصــ ً
ا انــگار نــه انــگار كــه چنــان صدايــى وجــود
داشــت.
در كشــورى فاقــد نهادهــاى مقتــدر جامعـهى مدنــى ،در ايرانــى
كــه اقتصــادش دولتــى بــود و هســت ،كــه بــورژوازىاش نــه از راه
پيــكار بــا مناســبات كهــن بــل بــا داللــى بــه نوايــى رســيده و دســت
بــاال مــال بــادآوردهى نفتــى را مصــرف ســوارىهاى گرانبهــا و

آپارتمانهــاى املــى و عياشــىهاى شــبانه مىكنــد ،چــه انتظــار
كــه سياســت ســويهى بخردانــه بيابــد .فقــط ايــن مىمانــد كــه بــه
گون ـهاى راديــكال بــا هرچــه مىگــذرد مخالــف باشــى .در بحــث
سياســى جايــى بــراى دمكراســى بــاز نمىمانــد ،نــه بــه عنــوان
هــدف بحــث و نــه بــه عنــوان روش ضــرورى بحــث .داســتان هــم
قديمــى اســت شــريعتى بيــش از جزنــى بــه دمكراســى بهــا نمـىداد.
شــنيدناش تلــخ اســت امــا واقعيــت دارد.
كمتــر از بيســت ســال اســت كــه صــورت مســاله اندكــى
(فقــط كمــى) عــوض شــده .حــاال بحثــى از كنــش بخردانــه،
اصــاح و آزادى در ميــان اســت .حــاال حنــاى انقــاب ،مبــارزهى
مســلحانه و خشــونتورزى ديگــر چنــدان رنگــى نــدارد .اگــر نبــود
خشــونتهاى حكومــت در ســال  88از ايــن هــم كمتــر رنــگ
مىداشــت .نكتــهى دلخــراش ايــن اســت كــه همــواره چنــان
رويدادهايــى راه را بــر تكامــل جوانههــاى بحــث دربــارهى حقــوق
مــردم ،دمكراســى و ضــرورت كســب هژمونــى در گســترهى
جامعــهى مدنــى مســدود مىكنــد.
عجيــب اســت كــه هــر بــار آن چــه بايــد موضــوع ديالــوگ دو
گــروه مىبــود در مونولــوگ يــك متفكــر تــه نشــين مىشــد و
مىشــود .گاه بــا نتايجــى نــه چنــدان درســت چــون غــرب زدگــى
جــال آلاحمــد و اكنــون در كوشــش خســتگىناپذير مصطفــى
ملكيــان تــا بحــث را از پيل ـهى تنــگ سياســت بيــرون كشــد و بــه
گســترهى فراختــر اخــاق بكشــاند .شــايد ايــن يكــى بــه نتايــج
مفيدتــرى منجــر شــود .شــايد .امــا مــن هميشــه به كوشــش فــردىاى
كــه جاىگزيــن بحــث جمعــى شــود بــا نگرانــى مىنگــرم ،امــا نــه
بــا بىاعتمــادى .نگرانــى مــن ايــن اســت كــه گفتمــان اخــاق ايــن
يكــى بيــش از گفتمــان حقوقــى آن ديگــران در «نخســتين بهــار
آزادى» گــوش شــنوا نيابــد .مــن همچنــان بــه ايــن گفتـهى ماركــس
بــاور دارم كــه عقايــد فقــط آنجــا كــه بــه ميــان تودههــا برونــد
تبديــل بــه نيرويــى مــادى مىشــوند .امــا تــا ايــن راه بــه درون
تودههــا بــاز شــود بايــد آنــان كــه روشــنفكر خوانــده مىشــوند
(يــا خودشــان بــه خودشــان چنيــن عنــوان پرابهتــى بخشــيدهاند)
بتواننــد بــا هــم حــرف بزننــد ،بحــث كننــد ،حــق يكديگــر را بــه
رســميت بشناســند و برچســب نخورنــد.
ايــن را هــم بگويــم كــه بحــث درســت لزومــا بحــث دربــارهى
مبانــى نيســت .بحــث مىتوانــد دربــارهى نتايجــى باشــد كــه بــه
گونــهاى منطقــى و اســتداللى از آن مبانــى بــه دســت مىآينــد.
بحــث از مبانــى (بخواهيــم يــا نــه) بحثــى مدرســى اســت ،مىتــوان
ســالها در حجرههــا نشســت و دربــارهى مفاهيــم تجريــدى جــدل
كــرد و عمــرى را گذرانــد .بحــث دربــارهى نتايــج (وقتــى بــه گونـهاى
مشــخص مطــرح مىشــود) راهگشــا و مفيدســت .خــب .مــا ايــن چنيــن
بحثــى را تجربــه نكردهايــم .شــايد چــون نتايجــى كــه مىگرفتيــم
فــرار و زودگــذر بودنــد.
مانــدگار نبودنــدّ .
مــن ســخت حســاس و دلبســتهى ديالــوگ ســكوالر و مومــن
دربــارهى آزادى ،عدالــت و توســعهى پيگيــرم (نــه مفاهيــم كلــى
اينهــا بــل نتايــج حاصــل از هــر دوى عمــل و تعمــق نظــرى،
نتايجــى بــه صــورت راهنماهــاى عمــل و اگــر دوســت داريــد بگويــم
برنامــهاى) .نشــانههايى انــدك از آن را در فعاليتهــاى ســالهاى
پيــش از  88مىديــدم ،امــا امــروز از آنچــه مىگــذرد نااميــدم.
ديــدم همــهى بحــث بــه ســويهى سياســى فروكاســته شــد و آنهــم
مثــل شــمعى ضعيــف در تندبــاد بهــار  88خامــوش شــد .از آنچــه
مىگــذرد نااميــدم ،نــه از آنچــه مىتوانــد روى بدهــد .اميــد مثــل
ســتارهاى بــاالى ســر ماســت .راهنماىمــان.
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قایم باشک بازی
نواندیشی دینی!
جمشید اسدی

نشــریه میهــن در پــی تهیــه پرونــده ای در بــاره «روشــنفکری و نهضــت
اصــاح دینــی» از برخــی ،و نیــز نگارنــده ،خواســت تــا بــه ســه پرســش پاســخ
دهنــد .ایــن نوشــته بــر پایــه همیــن ســه پرســش و پاســخ گویــی بــه آن هــا
ســامان یافتــه اســت .همیــن جــا بگوییــم کــه بدیــن پرســش هــا از دیــدگاه های
گوناگونــی مــی تــوان پاســخ داد .بــاور مــا آزادی خواهــی و دمکراســی اســت
و از همیـ�ن گوشـ�ه بـ�ه پرسـ�ش هـ�ا پاسـ�خ مـ�ی دهیـ�م.
 .۱آیــا بــرای گــذار بــه دموکراســی در ایــران نیازمنــد مباحــث
نظـ�ری و فرهنگـ�ی هسـ�تیم؟

بــدون تردیــد! در هــر نبــردی ،پیــروزی از آن کســی اســت کــه نیــروی
اش بــر نیــروی حریــف بچربــد و فرادســت شــود .آزادی خواهــان نیــز جــز این
چــاره ای ندارنــد و مــی بایســت در نبــرد بــا اســتبداد نیــروی شــان بــرای برپایــی
دموکراســی بــر حریــف بچربــد و فرادســت شــود .امــا در فرادســتی نیــرو در
نبـ�رد ،دو نکتـ�ه را مـ�ی بایسـ�تی دانسـ�ت و بـ�ه یـ�اد سـ�پرد:
نخســت ایــن کــه نیرو را نمی بایســتی بــه زور فیزیکی و نظامــی فروکاهید.
چــه نیــرو ریشــه در دارایــی وعاطفــه و دانــش نیــز دارد .دارایــی بــه کوشــنده
امــکان مــی دهــد کــه بــه طــور تمــام وقــت بــه چالــش گــری بپــردازد و از
رســانه و دیگــر وســیله هــا بــرای کار خویــش بهــره جوید.عاطفــه و عالقــه نیــز
مــی تواننــد برانگیزنــده نیــروی اجتماعــی باشــند ،چنــان چه دســت انــدر کاران
دیــن توانســتند بارهــا ایرانیــان را بــا یــاد و نــام امــام حســین بشــورانند .دانــش نیز
مــی توانــد بــا ارایــه الگویــی نــو بــاور مردمــان را بگردانــد و بــرای کارزاری نــو
بسـ�یج کنـ�د .دوران تجـ�دد از همیـ�ن جـ�ا آغازییـ�د.
هیــچ یــک از ایــن نیروهــای چهارگانــه بــه خــودی خــود بــد یــا خــوب
نیســتند .کار نظامــی بــرای پــس رانــدن فاشیســم و داعــش بــه همــان انــدازه
نیکوســت کــه اشــغال و اســتعمار کشــوری بــه اتــکای نیــروی نظامــی بــد
و نامبــارک .قبــول امکانــات بــرای نگــه داشــت مبــارزه ای ســرپا و پویــا بــه
همــان انــدازه پذیرفتنــی اســت کــه پیوســتن بــه کارزاری بــرای پــول ،ناپســند.
برانگیختــن عاطفــه و مهــر برای یــاری رســاندن به مردمــی در روزگار ســخت،
بــه همــان انــدازه پســندیده اســت کــه برانگیختــن کینــه و نفــرت از دیگــری،
بددالنــه .کاربســت دانــش بــرای بهزیســتی بــه همــان انــدازه ســتودنی اســت
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کـ�ه بازداشـ�تن دیگـ�ران از آن دانـ�ش ،شـ�وم فرجـ�ام.
کاربســت هــر یــک از ایــن نیروهــا نیــز ممکــن اســت خشــونت آمیــز
باشــد یــا خشــونت پرهیــز .بــه صــف کشــیدن نیــروی نظامــی ممکــن اســت
بــرای حملــه باشــد یــا ترســاندن دشــمن از حملــه و پرهیختــن از جنــگ .پــول
مــی توانــد اوبــاش و مــزدور اجیــر کنــد یــا گفــت وگــو برگــزار کنــد و رســانه
بــه راه انــدازد .عاطفــه ممکــن اســت نیکــوکاران را بــرای کمــک بــه هــم نــوع
(حتــی نادیــده) بســیج کنــد ،یــا بــددالن را بــرای کشــتن و بــه کنیزی کشــاندن
دگرباشــان و دگراندیشــان بــه کار گمــارد .دانــش ،حتــی دانــش پزشــکی نیــز
کاربــرد دوگانــه ای مــی توانــد داشــت .چنــان چــه پزشــکان بلندپایــه نازیســت
بــر تــن و جــان اســیرهای یهــودی ،آزمایــش هــای دانشــورانه امــا خطرنــاک و
غیرانســانی انجــام دادنــد و چــه همــان دانــش پزشــکی کــه عمر متوســط انســان
را بــه مــرز  ۱۰۰سـ�الگی رسـ�انده اسـ�ت.
روشــن اســت کــه مبــارزان همــه نیروهــا را بــه یــک انــدازه در اختیــار
ندارنــد و مــی کوشــند تــا کمبــود یکــی را بــا دیگــری جبــران کننــد .ایــن
نکتــه ،جانمایــه پاســخ مــا به پرســش گراننــدگان نشــریه میهن اســت :آیــا برای
گـ�ذار بـ�ه دموکراسـ�ی در ایـ�ران نیازمنـ�د مباحـ�ث نظـ�ری و فرهنگـ�ی هسـ�تیم؟
آری! کار فکــری ،مهــم تریــن نیرویــی اســت کــه آزادی خواهــان بــرای
رســیدن بــه دموکراســی بــدان دســت مــی تواننــد یازییــد .بــه ويــژه آن کــه
بیشــتر ایشــان خشــونت پرهیزنــد و بــی پــول! امــا کار فکــری بــه تنهایــی کافــی
نیســت .گفتمــان آزادی خواهــی ،دموکراســی در سیاســت و رقابــت بــازار ـ
بنیــاد در اقتصــاد ،نــه تنهــا مــی بایســتی در میــدان اندیشــه تبدیــل بــه نیــروی
فکــری فرادســت شــود ،بلکــه نیــز مــی بایســتی کــه مردمــان ،چــه از کوچــه و
بــازار و از َدم و دســتگاه ،آن را دوســت بدارنــد و بــدان بگرونــد .ایــن شــاه کلید
پیـ�روزی آزادی خواهـ�ی در کشـ�ور اسـ�ت.
 .۲آیــا در رونــد دموکراتیزاســیون بــه اصــاح دینــی نیــاز وجــود
دارد؟ چــه ارزیابــی از موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینــی و فعــاالن
سیاسـ�ی ایـ�ن طیـ�ف داریـ�د.

پاســخ ایــن پرســش را بــه پاســخ نخســت پیونــد زنیــم :بــرای برپایــی
دمکراســی در ایــران ،آزادی خواهــان مــی بایســتی بــر نیــروی فکــری خــود

بیفزاینــد واندیشــه آزادی در کشــور را فرادســت کننــد .امــا از آن جــا که مبارز
آزادی خــواه هــم دیــن بــاور توانــد بــود و هــم بــی دیــن ،بــر ایشــان اســت کــه
اندیشــه خــود را هــر َدم در راســتای دمکراســی و مــردم ســاالری اصــاح کننــد
و نوگرداننـ�د.
بدیــن ترتیــب زبــده پاســخ مــا بــه پرســش دوم چنیــن اســت :آری ،بــرای
رســیدن بــه دمکراســی در ایــران ،بــه اصــاح دینــی ســخت نیــاز اســت .البتــه
ایــن تنهــا دیــن بــاوران نیســتند کــه مــی بایســتی اندیشــه خــود را نــو گرداننــد.
در ایــران مــا ،کمونیســت هــا بیــش از دیــن بــاوران مزاحــم آزادی بــوده انــد.
امــا از آن جــا کــه پرســش نشــریه میهــن در مــورد اصــاح دینــی اســت ،اشــاره
مــا نیــز در ایــن جــا تنهــا همیــن خواهــد بــود .حــاال پاســخ را بیشــتر بپرورانیــم
و بــه ویــژه موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینــی و فعــاالن سیاســی ایــن طیفــرا
ارزیاب��ی کنی��م.
اصــاح گــری اســامی  ،کــه دســت کم از ســده نــوزده میــادی آغازیده
و تــا بــه امــروز ادامــه داشــته را ،نمــی تــوان بــه اندیشــه ای ویــژه فروکاهیــد.
ویژگــی آن را مــی بایســتی در بازگشــت بــی واســطه بــه قــرآن و خوانشــی
جديــد از آن دانســت بــرای پاســخ گویــی و درمــان گــری عقــب اُفتادگــی
جامعــه هــای اســامی .برخــی از این نواندیشــان برداشــتی کمابیش آزادمنشــانه
و شـ�کیبا از قـ�رآن و اسـلام داشـ�تند و برخـ�ی برداشـ�تی خودکامانـ�ه.
سرســيد احمدخــان هنــدی ( ۱۸۱۷ـ  )۱۸۹۸و ســيد جمــال الديــن
اســدآبادی ( ۱۸۳۸ـ  )۱۸۹۷را از نخســتین نواندیشــان اســامی دوران تجــدد
مــی داننــد .بــا شــيخ محمــد عبــده (۱۸۴۹ـ  ،)۱۹۰۵اقبــال الهــوری ( ۱۸۷۷ـ
 ،)۱۹۳۷ابوالعلــی مــودودی ( ۱۹۰۳ـ  ،)۱۹۷۹حســن البنــا (۱۹۰۶ـ )۱۹۴۹و ســيد
قطــب (۱۹۰۶ـ )۱۹۶۶کــه هــر یــک خوانشــی شــکیبا یــا ناشــکیبا از اســام
داشــتند ،نواندیشــی بــه راه خــود ادامــه داد تــا در ایــران خودمــان بــه دســت
کســانی چــون مهــدی بــازرگان (۱۹۰۸ـ ،)۱۹۹۵علی شــريعتی (۱۹۳۳ـ )۱۹۷۷و
عبدالکريم ســروش (۱۹۴۵ـ)رســید .این روند را دیگر ســرباز ایســتادن نیســت.
چنــان چــه در ایــران هــم روزگار بــه چهــره هــای دیگــری چــون ابوالحســن
بنــی صــدر (۱۹۳۳ـ) ،محمــد شبســتری (۱۹۳۶ـ) ،مصطفــی ملکیــان (۱۹۵۹ـ) و
محســن کدیــور (۱۹۵۹ـ) نی��ز ب��ر م��ی خوری��م.
بــه بــاور مــا ،ایــن اندیشــمندان ســهمی بــه ســزا در میــدان اندیشــه ایــران
داشــته انــد .ایــن بــدان معنــی نیســت کــه مــا بــا همــه برنهــاده هــای ایشــان هــم
داســتان ایــم .چنیــن نیســت .ایشــان در بــاره مینویــت و عرفــان کــه نکتــه ای
تــازه ای نگفتــه انــد ،آن چــه گفتــه انــد بیشــتر مصــداق اجتماعــی ـ سیاســی
دارد کــه یــا خودکامانــه اســت ـ همچــون امــام خواهــی و بــازار هراســی ـ کــه
مــا را بــا آن موافقتــی نمــی توانــد بــود یــا نکتــه ای شــکیبا و در راســتای آزادی
گفتــه انــدـ همچــون نکتــه هــای عبدالکريــم ســروش در انتقــاد از ایدئولــوژی
و بزرگداشــت حقــوق بشــر از ســوی محمــد شبســتری ـ کــه معمــوال دســت
چنــدم انــد و در ایــن حالــت مــی تــوان بــی واســطه از سرچشــمه اندیشــمندان
دیگ��ر به��ره گرف��ت.
آن چــه را کــه مــا دســت آورد ایــن نواندیشــان دینی مــی دانیــم رویارویی
بــا قرائــت رســمی از دیــن و در هــم شکســتن انحصــار تفســیر از متــن هــای
مذهبــی اســت .ایــن دســت آورد کمــی بــرای کثــرت گرایــی و چندصدایــی
در ایــران نیســت .هــر چنــد کــه انحصــار گفتمــان نــو را نمی بایســتی در دســت
ایشــان باقــی گــذارد .رقابــت در اندیشــه و تفســیر از چنــد و چــون آزادی میــان
دیــن داران و الئيــک هــا ـ بــا پاسداشــت یکديگــرـ کمــک شایســته ای اســت
بــرای فرادســت کــردن اندیشــه آزدی خواهــی در کشــور .مــا در همیــن زمینــه
نقـ�دی بـ�ر اصـلاح گـ�ران و نواندیشـ�ان دینـ�ی داریـ�م.
 .۳وضعیــت کنونــی رابطــه بیــن روشــنفکران عرفــی و مذهبــی را
چگونــه مــی بینیــد و چــه چشــم انــداز یــا پیشــنهاداتی در ایــن رابطــه
داریـ�د.

مهــم تریــن نقــدی کــه بــه عنــوان فــردی عرفــی ـ امــا بــا باورهــای مینــوی
و عرفانــی ـ بــه اصــاح گــران دینــی دارم ،ناروشــنی گفتمــان اصــاح طلبانــه

ایشــان اســت .نــه متــن هــای دینــی مرجــع ایشــان مشــخص اســت ،نه برداشــت
ه��ای ایش�اـن از متنــ هایــی ک��ه پذیرفتــه ان��د .هربــار کــه از نــص ناشــکیبا و
ضدبشــری متنــی اســامی انتقــاد شــود ،پاســخ مــی دهنــد کــه ایــن متنــی
مقــدس و مــورد رجــوع مــا نیســت .حتــی وقتــی به آیــه ای از قــرآن اشــاره می
شــود ،پاســخ مــی دهنــد کــه در قــرآن آیــه های ناســخ و منســوخ اســت و شــان
نــزول و بلکــه متــن تاریخــی را ببایــد دانســت و از همیــن رو قــرآن مســئولیتی
در مـ�ورد آیـ�ه هـ�ای زن سـ�تیز و قصـ�اص و سنگسـ�ار و کشـ�ت و کشـ�تار نـ�دارد.
چطــور نــدارد؟ ایــن هــا همــه در قــرآن انــد .اگــر بــه هــر دلیلــی کــه خــود
نواندیشــان دینــی مــی داننــد آیــه هایــی از قــرآن یــا متــن هایــی از فقــه شــیعه را
نمــی پذیرنــد ،شایســته آن اســت کــه بــه اتفــاق ســندی تهیــه کننــد و آشــکارا
و رســمی اعــام کننــد کــه فــان و بهمــان را نمــی پذیرنــد و بــه کنــاری مــی
گذارنــد .نــه ایــن کــه هــر بــار مــورد انتقــاد قــرار گرفتنــد و در تنگنــا افتادنــد،
بگوینــد کــه اتفاقــا آن متــن و ایــن آیــه مــورد انتقــاد مــا نیــز هســت ،چنانچــه
فــان اصــاح گــرا و بهمــان نواندیــش هــم گفتــه انــد کــه حتــی قــرآن را بایــد
باز اندیشـ�ید.
فــرار نواندیشــان دینــی از مســئولیت پذیری در
مــورد متــن های مذهبــی دو پيآمــد نامبــارک دارد.
مهم ترین نقدی
نخســت آن کــه اعتمــاد میــان روشــنفکران عرفی و
که به عنوان فردی
مذهبــی را سســت مــی کنــد .چــه هیــچ فــرد عرفی
عرفی ـ اما با
بــه روشــنی نمــی توانــد دانســت کــه ســرانجام
مذهبـ�ی اسـلامی چـ�ه بـ�اوری دارد.
باورهای مینوی و
دو دیگــر ایــن کــه نواندیــش تنــدروی
عرفانی ـ به اصالح
اســامی ـ همــه نواندیشــان کــه شــکیبا و آزادمنش
گران دینی دارم،
نیســتند ـ مــی توانــد بــا رجــوع بــه همــان متــن هــای
خشــن و ضدبشــری تــوده هــای بســیاری را بــرای
ناروشنی گفتمان
کینــه تــوزی و کشــتار بربیانگیــزد .پیراســتن متــن
اصالح طلبانه ایشان
هــای ســتنی مذهبــی ،دســت کــم ایــن نیکــی را
است .نه متن های
دارد کــه گزینــه ای مداراجــو در برابــر دیــن بــاور
مـ�ی گـ�ذارد.
دینی مرجع ایشان
ایــن درســت کــه مســلمان هــای بســياری
مشخص است ،نه
از اســام برداشــتی مهربــان ،شــکيبا و حتــی
برداشت های ایشان
آزادمنشــانه دارنــد ،امــا ايــن کــه گويــا تنــدروی
و آدم ُکشــی و آزادی ســتیزی مســلمان هــای
از متن هایی که
تنــدرو ربطــی بــه اســام ندارنــد و بازمانــده دوران
پذیرفته اند.
جاهليــت يــا برآمــده از ترفنــد غــرب اســت ،متیــن
و قانـ�ع کننـ�ده نیسـ�ت.
آیــا بــه راســتی هیــچ آیــه و حدیثــی نبــوده
اســت کــه کشــتن کاريکاتوریســت محمــد ،همجنــس گــرا یــا بــی خــدا را
توجیــه کنــد؟ یــا مغلــوب را بــه بردگــی و اســیری وادارد؟ یــا چنــد همســری
را پــاس دارد؟
ايــن درســت کــه ديــن اســام را نمــی تــوان بــه تروريســت هــای داعش و
جهادجويــان و يــا حتــی فرماندهــان و پشــتيبانان قتــل هــای زنجيــره ای در ايران
فروکاهيــد و می بایســتی حســاب مســلمان هــای پاک دل و شــکیبا را از اســام
گرايــان خشــن جــدا کرد.امــا آیــا بــه راســتی همه متــن هــای اســامی رحمانی
اســت و اشــاره هــای ضــد بشــری را بــه حســاب تاریــخ بباید گذاشــت؟
هــر چــه هســت اعــدام هــای صــدر انقــاب در ایــران ،کشــتار گروهــی
عراقــی هــا و بــه بردگــی کشــيدن يزيــدی هــا توســط داعــش ،کشــتار 132
کــودک دبســتانی در پاکســتان ،گــروگان گيــری مشــتری هــای يــک قهــوه
خانـ�ه در اسـ�تراليا و بسـ�یاری دیگـ�ر همـ�ه بـ�ه اسـ�م اسـلام بـ�وده انـ�د.
بــدون ايــن روشــنی ،تعییــن متــن هــا و آیــه هــای مرجــع و مــورد
قبــول ،هيــچ اصــاح و نواندیشــی در اســام کامــل و اعتمــاد برانگیــز
نخواهـ�د بـ�ود.
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مهار متد ّينان
بهار اديان و
ِ

محمد جواد اكبرين
•اشارت:
بنا و مبناى نخستينِ اين مقاله بر آن است كه «ديندارا ِن روشنضمير» به
قرائت انسانى از دين باور دارند و نهضت اصالح دينى را بر اين بستر
ِ
مقتضيات انسان بودناش
مىسازند .آنها متن را بر ترازوى «انسان» و
مىسنجند و با همين سنجه مىخوانند و مىفهمند.
به عبارت ديگر ،در باور آنها كتاب ،انسان نمىسازد؛ اين انسان است كه
ِ
نظرى چنين باورى،
كتاب را مىسازد و مكتب را و جهان را؛ محصوالت
پايه و مايه نهضت اصالح دينى است.
در آن سوى ماجرا اما در ادوار مختلف تاريخ ،ديندارانى با استناد به
همين متن ،انسان و جهان را ويران كردهاند و در همه آن ويرانىها خدا و
كتابش را به خدمت گرفتهاند .چنين وضعيتى كافىست تا تمام يافتههاى
ديندارا ِن روشنضمير به زينتى براى كتابها و كتابخانهها بدل شود و بذر
ترديد در كاركرد و فائده نهضت اصالح دينى بيفشاند و مسئله اين مقاله
از همين نقطه آغاز مىشود .مثال آيا فاخرترين متون اسالم رحمانى به كار
مها ِر داعشيا ِن تاريخ آمده است؟ آيا حتى آثارى مانند آموزههاى موالنا
جاللالدين محمد بلخى كه از شيعه پارسى تا سن ّى عثمانى و عرب شامى
دلبرى كرده ،توانسته چنان پا بگيرد كه راه را بر برآمد ِن داعشيز ِم معرفتى
و سياسى در ميان عجم و ت ُرك و عرب ببندد؟
•تفاهم در تعبيرات:
در طــول مقالــه بــه جــاى عباراتــى چــون «روشــنفكرى يــا نوانديشــىِ
دينــى» و «بنيادگرايــان دينــى» ،از عبــارت «دينــداران روشــنضمير» و
«داعشــيان» يــا «داعشــيز ِم سياســى و معرفتــى» اســتفاده مىشــود؛ بنــا بــر
مالحظــات زيــر:
فراتــر از تجربـهى اصــاح دينــى در مســيحيت ،حتى در ميان مســلمانان
نيــز ريشــههاى نهضــت اصــاح دينــى را مىتــوان در هــزاره گذشــته
جســتجو كــرد؛ طبيعت ـاً منظــورم از نهضــت ،تعبيــر مــدرن يــا «متأخــر» آن
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نيســت ،امــا هم ـهى مســلمانانى كــه قرنهــا قــرآن را در تــرازوى وجــدان
انســانى و اخالقــى خويــش نهــاده و ســنجيدهاند و رنــج آزار و تحقيــر
و تكفيــر را تحمــل كردهانــد در ايــن دايــره مىگنجنــد؛ «ضميــر» را بــه
معنــاى «وجــدان» و متــرادف بــا تعبيــر قرآنــىِ «فطــرةاهلل» آوردهام ،يعنــى
وجــدان الهــى كــه در وجــود انســان بــه وديعــت نهــاده شــده .بــه گمانــم
تعبيــر «دينــداران روشــنضمير» فراتــر از نحلههــاى اصالحــىِ متقــدم و
متأخــر مىنشــيند ،عبارتــى جامعتــر اســت و دشــوارىهاى تعريفــى مثــل
روشــنفكرى دينــى را نــدارد .افــزون بــر ايــن ،تأكيــد رهيافـ ِ
ـت مقالــه بــر
مهــار «متدينــان» اســت نــه شــيوهى قرائــت يــا نــوع ديندارىشــان.
در نقطــه مقابــل ،توصيــف جريانهايــى كــه امــروز جهــان بــه آنهــا
مبتالســت (ماننــد داعــش) بــه «بنيادگرايــان دينــى» چنــدان دقيــق بــه نظــر
نمىرســد ،درســت اســت كــه منتهــاى مســير قرائــت بنيادگرانــه از ديــن
مىتوانــد وضعيتــى باشــد كــه امــروز تحــت عنــوان پديــد ه داعــش بــا آن
روبهروييــم و ســرانجا ِم منطقــىِ آراء بســيارى از مُفتيــان شــيعه و ســنى و
حكومتهــاى مــورد حمايتشــان مىتوانــد بــه چنيــن پديدههايــى
برســد امــا در بنيادگرايــى ،بنيــادى هســت كــه باورمنــدان بــه آن هيــچ گونــه
عبــور يــا برداشــت جديــد از آن و يــا تجديــد نظــر در آن را روا نمىداننــد
و تحمــل نمىكننــد؛ حــال آن كــه جريانهــاى بلنــدآوازه امــروز ،مدعــى
تفســيرى هســتند كــه فاقــد متــن اســت! بنيادگرايــى بنــاى وفــادارى بــه متــن
دارد امــا امثــال داعــش خــود را ملتــزم بــه متــن نمىداننــد و «تفســيرهاى
بىمتــن» توصيــف مناســبى بــراى ارضــاى غرائــز آنهاســت .بنــا بــر ايــن،
عبــارت داعشــيان يــا «داعشــيزم سياســى و معرفتــى» را مناس ـبتر يافت ـهام
محصــل و ملموســى را در ذهــن مخاطــب نيــز تداعــى مىكنــد؛
و معنــاى
ّ
معنايــى كــه دقيقــا بــا مــراد مقالــه تطابــق دارد.
•صورت مسئله
اگــر موضــع و موضــوع را مشــخصتر و محدودتــر كنيــم مىتوانيــم

بــه نمونــ ه قــرآن بپردازيــم؛ مســلمانان روشــنضمير ،از كتابــى ســخن
مىگوينــد كــه معــارف محــورىاش از شــدت وضــوح ،از هــر تفســيرى
بىنيــاز مىنمايــد؛ برخــى از آن معــارف ،امــروز در نســبت اســام و
انســان بــه غايــت تعيينكنندهانــد از جملــه:
يك :مراد از «اسالم» در قرآن ،دين محمد مصطفى نيست
«اســام» وارده در آيــات  ١٩و  ٨٥ســورهى آل عمــران «تســليم در
برابــر خداونــد» اســت نــه اســا ِم اصطالحــىِ رايــج ميــان مســلمانان!
در آن آيــات آمــده «ديــن نــزد خــدا يعنــى تســليم در برابــر او» و «هــر كــس
غيــر از تســليم و بندگــى در برابــر خداونــد دينــى اختيــار كنــد هرگــز از
او پذيرفتــه نخواهــد شــد و در آخــرت از زيــانكاران اســت» (ا ّن الديــن
عنــداهلل اإلســام ...و مــن يبتــ ِغ غيراإلســام دينــاً فلنيقبــل منــه و هــو
فياآلخــرة مــن الخاســرين) «اســام» در قــرآن ،ديــنِ ابراهيــم و اســحاق
و يعقــوب و موســى و عيســى و محمــد معرفــى شــده و اگــر اســام فقــط
ديــنِ محمــد بــود قــرآن ،آن را ديــن همــ ه پيامبــران تاريــخ نمىخوانــد؛

مگــر ابراهيــم و اســحاق و يعقــوب و موســى و عيســى ،مســلمان بودنــد
كــه مدعيــان ،اســا ِم وارده در متــن را ديــن مســلمانان معرفــى مىكننــد؟
ايــن ،تفســي ِر نوانديشــان نيســت بلكــه متــن قــرآن اســت كــه خــود ،كلم ـه
اســام را توضيــح داده و تأكيــد كــرده كــه تســليم يــا همــان إســام« ،از
قبــل» ديــنِ پدرتــان ابراهيــم بــوده؛ اصــا او همــه را «مُســلم» خوانــده و
خواســته تــا همــه تســليم خداونــد باشــند (ملــة أبيكــم إبراهيــم ،هــو سـ ّماكم
ـج ،آي ـهى )٧٨؛ در آيــات ديگــرى نيــز
المســلمين مِــن قبــل /ســورهى حـ ّ
تأكيــد شــده كــه اســام بــه معنــاى تســليم در برابــر خداونــد اســت (ســوره
بقــره؛ آيــات  ١٣٢و .)١٣٦
بــاور مســلمانان بــه «ترجيــح آموزههــاى پيامبــر گرامــى اســام بــر
آموزههــاى ســاير اديــان» ربطــى بــه ايــن آيــات نــدارد و محــل اثبــات يــا
نقــد آن« ،علــم كالم» اســت .چنــان كــه در آي ـهى  ٨٥ســور ه آل عمــران
تصريــح شــده و بنــا بــر جهانبينــى قرآنــى ،هــر كــس بــه جــاى تســليم در
برابــر خداونــد ،آئيــن ديگــرى را بــراى زندگــى برگزينــد خداونــد از او
نمىپذيــرد و «در جهــا ِن پــس از مــرگ (آخــرت) زيــان خواهــد ديــد»؛
روشــن اســت كــه هيــچ ســخنى دربــارهى «دنيــا» بــه ميــان نيامــده و كســى
مجــاز نيســت در دنيــا كســى را بــه خاطــر تســليم نبــودن در برابــر خداونــد
طــرد و حــذف كنــد!
تســليم در برابــر خداونــد ،امــرى خصوصــى ميــان انســان و خداســت
و كســى تــوان چنيــن تشــخيصى را نــدارد كــه قــرآن بــه او اجــازه دهــد
ديگــرى را بنــا بــر تشــخيص خــود مجــازات كنــد .در آيــات ديگــرى (از
جملــه در ســورهى جاثيــه آيــهى  )٢٣تصريــح شــده كــه نقطهــى مقابــل
تسـ�ليم در برابـ�ر خداونـ�د ،تسـ�ليم در برابـ�ر هـ�وا و هـ�وس اسـ�ت.
دو :آيــات جهــاد تقطيــع شــده و متــن از بســتر اصلــى خــود خــارج
شــده اســت آيــات مربــوط بــه جنــگ بــا كفــار از ســوى داعشــيان جاهــل
و دانشــيا ِن جاعــل ،تقطيــع شــده و متــن را از بســتر اصلــى خــود خــارج
كــرده اســت؛ آنهــا بــه آي ـه  ١٩١ســور ه بقــره اشــاره مىكننــد كــه در آن
آمــده «آنهــا را هــر جــا کــه يافتيــد بکشــید و از همــان جــا کــه شــما را
بیــرون کردنــد بيرونشــان کنیــد .»...امــا كافىســت نگاهــى بــه آيــه
پيــش از آن بيندازيــم تــا دريابيــم كــه چگونــه آيــه را تقطيــع كــرده و متــن

را از بســتر اصلــى خــود خــارج كردهانــد؛ آيــه پيــش از آن ( ١٩٠بقــره)
ايــن اســت« :بــا کســانی بجنگیــد کــه بــه شــما حمل ـ ه نظامــی كردهانــد و
تجــاوز نکنیــد ،زیــرا خداونــد متجــاوزان را دوســت نــدارد» .پــس از ایــن
كــه كامــا مشــخص شــد كــه بحــث در جايىســت كــه «بــه شــما حمل ـه
نظامــی» كردهانــد آنــگاه مىگويــد متجــاوزان را «هــر جــا کــه يافتيــد
بکشــید و از همــان جــا کــه شــما را بیــرون کردنــد بيرونشــان کنیــد.»...
آياتــى از ايــن دســت مطلقــا ربطــى بــه «مخالفــت بــا خــدا و پيامبــر» نــدارد؛
بلكــه فقــط در واكنــش بــه «جنــگ مســلحانه عليــه مســلمانان و تجــاوز بــه
آنهــا» ســخن مىگويــد (يعنــى محاربــه و قتــال) و تأكيــد هــم مىكنــد كــه
بــه محــض اينكــه از حملــه مســلحانه بــه شــما دســت برداشــتند حــق ادامـه
درگيــرى نداريــد (فــإن انتهــوا فــا عــدوان اال علــی الظالميــن ١٩٣ -بقــره)
حداكثــر آن اســت كــه بــه همــان انــدازه كــه بــه شــما حملــه شــده مجازيــد
«مقابلــه بــه مثــل» كنيــد نــه بيشــتر؛ (فمــن اعتــدی علیکــم فاعتــدوا علیــه
بمثــل مااعتــدی علیکــم ...بقــرة  )۱۹۴آيــات جنــگ و جهــاد در قــرآن،
«مطلــق» نيســتند بلكــه «مقيّد»انــد؛ نمونههايــى از ايــن «قيــد» را در آياتــى
ـج مىخوانيــم« :اُذن للذیــن یقاتَلــون بأنهــم ُظلمــوا...
چــون ٣٩ســورهى حـ ّ
بــه آنــان کــه مــورد هجــوم نظامــی واقــع مىشــوند اجــازه داده شــده كــه
بجنگنــد زيــرا مظلــوم واقــع شــدهاند »...ايــن بــدان معناســت كــه جهــاد در
قــرآن تنهــا در برابــر هجــوم نظامــى دشــمنان ،مجــاز اســت و جنگهــاى
«اســام تاريخــى» تــا «داعشــيز ِم سياســى و معرفتــى» هيــچ نســبتى بــا
صراحـ ِ
ـت قــرآن نــدارد.
تمــام آنچــه در نفــى فيزيكــىِ كفــار در قــرآن آمــده دربــار ه «كافــر
حربــى» اســت؛ يعنــى كفــارى كــه بــه مســلمانان حملــه كــرده و بــا آنهــا
«در حــال جنگ»انــد؛ ايــن را حتــى فقيهــان در مســئلهى غنائــم جنگــى
نيــز مراعــات كــرده و گفتهانــد «امــوال كافــر حربــى در غيرحــال جنــگ از
موضــوع غنيمــت خــارج اســت» .يعنــى فراتــر از اينكــه جــان كفــار در غيــر
حالــت جنــگ محتــرم اســت مــال آنهــا نيــز در غيــر از وضعيــت جنــگ
مشــمول غنيمــت نيســت و محتــرم اســت.
در قــرآن حتــى يــك آيــه هــم وجــود نــدارد كــه انســانى بــه خاطــر
ديــن يــا عقيــدهاش محكــوم بــه مــرگ يــا مجــازات شــود؛ در مقابــل
«آيــهى  ١٠٨ســورهى انعــام» ،بــه مســلمانان اجــازه نمىدهــد كــه بــه
منكــران خــدا توهيــن كننــد چــه رســد بــه مجــازات آنهــا! در گفتمــان قرآن
حتــى خداونــد هــم نقــد مىشــود و از او مىپرســند چــرا انســانى را خلــق
كــرده كــه كارش فســاد و خونريــزى اســت؟ (ســورهى بقــره ،آيـهى .)٣٠
در ســورهى زُمــر ،آيــه  ٢٣تصريــح شــده كــه آيــات قــرآن در تشــابه
و ازدواج بــا يكديگــر نــازل شــدهاند؛ ايــن يعنــى بــدون «تفســير قــرآن
ـم ارتبــاط آيــات بــا يكديگــر ،هــر نقــل قولــى از قــرآن،
بــه قــرآن» و فهـ ِ
ناقص است.
بــا ايــن همــه امــا اگر گــوش داعشــيان براى شــنيدن اين ســخنان ناشــنوا
باشــد نهضــت اصــاح دينــى نمىتوانــد كارى كارســتان كنــد؛ كافىســت
داعشــيان بىاعتنــا بــه «تفســير قــرآن بــه قــرآن» بــه آياتــى اســتناد كننــد كــه
بــه لحــاظ شــرعى و حقوقــى ،زمانــه و زمينـه آن ســپرى شــده اســت؛ بــراى
آنهــا مهــم نيســت كــه بــه گواهــى «آيـهى  ٢٧ســورهى تكويــر» ،خــود قرآن
هــم «فقــط» بــراى يــادآورى و إحيــاى وجــدان اخالقــىِ آدمــى ( ِذكــر)
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آمــده نــه بــراى هيــچ چيــز ديگــر؛ پــس مســئله اينجاســت كــه چــرا حاصــل
تــاش مســلمانان روشـنضمير كــه در دورههــاى مختلــف تاريــخ (بــه ويــژه
در قــرن اخيــر) بــه فهــم و نقــد ديــن پرداختــه و مســلمانان بســيارى در جهان
از نتايــج مبــارك آن بهــره بــرده و مىبرنــد نمىتوانــد در برابــر غلبــهى
داعشــيان ســرى بلنــد و كالمــى «جامــع و مانــع» و تاثيرگــذار داشــته باشــد؟
موالنــا در دفتــر ســوم مثنــوی ،دیــن را ریســمان میخوانــد امــا ریســمانی
کــه بــرای همــگان مایــه «نجــات» و برآمــدن از چــاه نیســت بلکــه پــارهای
از اصحــاب قــرآن ،بــا ایــن ریســمان بــه تـ ِه چــاه میرونــد بــه جــای آنکــه
آن را بــرای بــاال آمــدن و چشــم بــه آســمان گشــودن مغتنــم شــمارند:
مسيحيت نيز در
امتداد تجربهى
خود به داعشيزم

زان كه از قرآن بسی گمره شدند

زان َر َسن قومی درون َچه شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عنود

چون تو را سودای سرباال نبود

آیــهی  ٨٢ســورهی إســراء نیــز بــه نکتــ ه
مبتال شد؛ آمارهايى
دقیقــی اشــاره دارد و میگویــد کــه قــرآن
مانند ٧٩هزار
بــرای همــه آنــان کــه بــا آن مرتبطانــد و آن
شكنجه و ٠٢٠١
را میخواننــد و مشــتاق عمــل بــه آن هســتند
طى
آدمسوزىّ ،
مای ـ ه نجــات ،شــفا و رحمــت نیســت بلکــه بــرای
 ٨١سال ( ١٨٤١تا
پــارهای از اصحــاب قــرآن ،همیــن آیــات ،باعــث
 )٩٩٤١توسط كليسا؛
ضــرر و تباهــی اســت« :وننــ ّزل مــن القــرآن مــا
هــو شــفاء ورحمــة للمؤمنيــن وال يزيــد ال ّظالميــن
اما غرب و مسيحيان
إال خس�اـراً» «اخــاق فطــری و وجدانــی،
روشنضمير چگونه
عقالنیّــت و محبّــت» از ارکان وجــود انســاناند
داعشيزم خود
بر
ِ
و اگــر کســی از هــر یــک از اینهــا تهــی باشــد
غلبه كردند؟ آيا
بیمــار اســت و ظالمانــه بــه هســتی مینگــرد و در
تجربهى مواجههى
حــقّ هســتی ،خــود و اطرافیانــش ظلــم میکنــد
ِ
داعشيان
غرب با
و اســباب زحمــت همــگان را فراهــم ؛ بــه چنیــن
كليسا مىتواند
کســی اگــر قــرآن را بســپارند از آن خشــونت و
نفــرت و مزاحمــت بــرای ایمــان و آزادی و
به كار مسلمانان
آســایش مردمــان اســتخراج میکنــد و اگــر
روشنضمير نيز
همیــن کتــاب را بــه دســت کســی بســپارند کــه از
بيايد؟
ســامت جــان و ذهــن برخــوردار باشــد بــه شــفا
و رحمــت میرســد و مگــر نــه اینکــه در تاریــخ
اســام ،بیشــترین «تنــازع» را کســانی بــه راه انداختهانــد کــه آیـه «تعــارف»
( ١٣حجــرات) را از بَــر بودنــد؟
در آیــه  ٣٠ســورهی فرقــان ،پيامبــر از قــوم خــود گالیــه میکنــد
«يــارب ا ّن قومــي ات ّخــذوا هــذا
کــه باعــث مهجوریّــت قــرآن شــدهاند:
ّ
القــرآن مهجــورا» ؛ ترکیــب دو واژهــی ات ّخــذوا (گرفتــن ،بــه دســت
آوردن ،تحصیــل کــردن) و مهجــورا (دور نگــه داشــته شــدن) در ادبیّــات
عــرب ایــن معنــا را بــه دســت میدهــد کــه قاريــان متــن ،خــود اســباب
مهجوریّـ�ت و انـ�زواى آن را فراهـ�م کردهانـ�د.
در فصلهــاى ويرانــى انســان و جهــان توســط داعشــيان ،حداكثر كارى
كــه از مســلمانان روش ـنضمير برآمــده ايــن اســت كــه رفتــار داعشــيان را
ـرح در متــن بخواننــد و از آنهــا اعــام برائــت كننــد امــا
مخالــف اصــو ِل مصـ ّ
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آنچــه در عمــل ،تعيينكننده اســت رفتار داعشــيان اســت نه برائــت مخالفان.
جــان و مــال و آبــرو و انديشــه و عاطفــه و زميــن و زمــان اســت كــه بــه
تــاراج م ـىرود و هــزار اعــام برائــت نيــز يــك مــرده را زنــده نمىكنــد
و ايــن داغ در هــر فصلــى از تاريــخ بــاز تــازه مىشــود .ايــن جاســت كــه
صــورت مســئله روشــن مىشــود؛ قرائــت دينــداران روشــنضمير بــراى
پيشگيــرى يــا مهــار داعشــيز ِم سياســى و معرفتــى چــه كــرده و كاركــرد
آن آراء بــه ويــژه در تغييــر واقعيـ ِ
ـت بىرحــم كنونــى چــه مىتوانــد باشــد؟
آيــا تجربـه مواجهـ ه غــرب بــا داعشــيا ِن كليســا مىتوانــد بــه كار مســلمانان
روشــنضمير بيايــد؟
•رهيافتى به پاسخ مسئله
مســيحيت نيــز در امتــداد تجربـه خــود بــه داعشــيزم مبتــا شــد؛ در ســال
 ١٢٣٩ميــادى و بــه حكــم محكمـ ه ُعليــاى مســيحى ٥٠ ،تــن از «مُلحــدان»
را در آتــش ســوزاندند (گــى تاتســتا و ژان تاســتار /ديباچ ـهاى بــر تاريــخ
تفتي��ش عقايــد) ويــل دورانــت البتــه از انــواع شــكنجهها مىگويــد كــه
حتــى تصــورش هــم حيرتانگيــز اســت (تاريــخ تمــدن /ج  )١٨مارســل
كاش در «تاريــخ تحــوالت اجتماعــى» پــا را از آمارهــاى خُ ــرد فراتــر
طــى
مىگــذارد و از حــدود ٩٧هــزار شــكنجه و  ١٠٢٠آدمســوزى،
ّ
 ١٨ســال ( ١٤٨١تــا  )١٤٩٩توســط كليســا خبــر مىدهــد؛ وضعيتــى كــه
ويكتــور هوگــو آن را «نــه بخشــى از تاريــخ حيــات انســان ،بلكــه پشــت
صفحــات تاريــخ» مىخوانــد ...برترانــد راســل در مقالــهى «مالزمــهى
علــم و دموكراســى» مىگويــد كليســا حتــى بحــث دربــارهى حــادث و
قديــم بــود ِن كــوه هــا و درههــا را تحمــل نمىكــرد و هم ـ ه آنهــا را قديــم
مىدانســت كــه از ابتــداى خلقــت وجــود داشــتهاند و مخالفــان ايــن
ديــدگاه در فرانســه ســزاوار مجــازات بودنــد.
هميــن انــدازه يــادآورى كافىســت تــا بپرســيم مســيحيان روشـنضمير
چگونــه توانســتند بــر ايــن همــه خشــونت و نابُردبــارى غلبــه كننــد؟ كــدام
كتــاب و قرائــت و نظريـه مســيحى توانســت حتــى ذ ّرهاى اوضــاع را تغييــر
دهــد؟ نقــش مســيحيان روش ـنضمير در برابــر داعشــيا ِن عصــر خــود البتــه
در تاريــخ مانــد و بعدهــا راهــى تــازه بــراى دينــدارى پيــش روى مســيحيان
گشــود كــه تــا امــروز هــم از آن چشــم و چشــمه معنــوى مىنوشــند و
جهــان مــدرن را مؤمنانــه زندگــى مىكننــد ،امــا كارى بــراى مهــار و
انــزواى داعشــيزم مســيحى در آن روزگار نتوانســت بكنــد.
جــا ِن آن تجربــه آنجاســت كــه اگــر تحــول بــزرگ معرفتــى و
سياســى در انقــاب  ١٧٨٩فرانســه نبــود هرگــز داعشــيز ِم مســيحى مهــار
ِ
مســيحيت روشــنضمير نمىگشــود.
و منــزوى نمىشــد و راه را بــراى
داعشــيزم مســيحى نيــز البتــه ناگهــان عقبنشــينى نكــرد و تــا هميــن ســال
 ١٩٦٣هــم كشــمكش در حــد كالن و تعيينكننــدهاى ادامــه داشــت تــا
آنكــه پــاپ ژانپــل بيســت و ششــم و واتيــكان ،مهــار داعشــيزم را رســما
پذيرفتنــد و اعــام كردنــد كــه« :در مســئلهى مذهــب هيــچ كــس نبايــد
بــر خــاف وجدانــش وادار بــه انجــام كارى گــردد يــا از انجــام كارى
بازداشــته شــود.»...
در اعالميــه  ١٩٦٣واتيــكان نيــز آنچــه جلــب توجــه مىكنــد تعبيــر

«وجــدان» يــا همــان «ضميــر» اســت؛ در واقــع مســيحيان روشــنضمير،

يافتههــاى وجدانــى خــود از متــن را ديگــر نــه يــك قرائــت مغلــوب،
بلكــه سياســت غالــب در واتيــكان مىديدنــد ،امــا ايــن محصــول مســتقيم

تــاش آنهــا نبــود ،آنهــا ميــوه تحــوالت اروپــاى بــه پاخاســته عليــه ديــن را

مىچيدنــد.

بــه عبــارت ديگــر داعشــيزم مســيحى را نــه كتــاب مىتوانســت مهــار

كنــد و نــه وجــدان؛ قــدرت سياســى غالــب اگــر نبــود آنهــا همچنــان
برصــدر نشســته بودنــد و باورمنــدان بــه قرائــت رحمانــى از ديــن هنــوز نيــز
از رفتــار آنهــا تنهــا تأســف مىخوردنــد.

داعشــيزم مســيحى در روزگار مــا اكنــون چنــان ســرخورده و منــزوى

شــده كــه راهــى بــراى بازگشـتاش متصــور نيســت ،مشــروط بــر آن كــه
هــم چنــان نهادهــاى مدنــى چشــمى بــه مراقبــت از كليســا داشــته باشــند و

بــه محــض پاگرفتــن دوبــار ه شــاخهاى از آنچــه در قديــم بــود واكنــش

مســلمانىِ نظامالعلمــا ســرود:

نظام بىنظام ار كافرم خواند
ِ
نبود فروغى
چراغ كذب را َ

نبود
مسلمان
َ
خوانمش زيرا كه َ
دروغى را جوابى جز دروغى

مســلمانان روش ـنضمير امــا هنــوز همــان جــا ايســتادهاند كــه خواجــه

ايســتاده بــود و كارى فراتــر از پــرده دروغ نظامالعلماهــا برانداختــن
الزم اســت تــا اصــاح دينــى بــه بــار بنشــيند؛ ايــن را عالمــ ه طباطبايــى
(ســرآم ِد مفســران قــرآن در روزگار مــا) نيــز بــه فراســت دريافتــه بــود! او
بــا صراحــت ،از تاثيــر دينزدايــى از قــدرت و ســكوالريزه شــدن دولــت
ِ
فراغــت مســلمانان و الهيدانــان ســخن مىگفــت.
در اروپــا بــر آزادى و
بــه بــاور عالم ـ ه طباطبايــى اگــر «مشــروطيت و آزادى و غربگرايــى

و بىدينــى و الابالىگــرى كــه از جانــب كفــار بــراى مــا ســوغات آمــده»

فعــال نشــان دهنــد و راه قــدرت گرفتـناش را ببندنــد؛ روشــن اســت كــه

نبــود هنــوز هــم «همــان اتهامــات و قتــل و غارتهــا و بــه دار آويختنهــا
بــراى ســالكين راه خــدا وجــود داشــت»! او «منســوخ شــدن درويش ُكشــى

ِ
جزئيــات وجــوه افتــراق و تشــابه آنچــه «داعشــيزم
بــدون ورود بــه

مىدانســت( .صــادق حســينى طهرانــى /نــور مجــرد /ص  /٣٦٣انتشــارات

ايــن كار بــر عهــده نهادهــاى مدنــى قدرتمنــد اســت و نوبــت بــه مداخلـهى

دولــت نمىرســد.

و آزادى نســبىِ گفتــار توحيــدى و عرفانــى» را ثمــر ه تجربــهى غــرب

مســيحى» خوانــده شــد بــا آن چــه امــروز در داعشــيز ِم اســامى مىگــذرد

عالم��هى طباطبايــى) او در تفســير الميــزان نيــز

جهــان اســام كــه تحــت تأثيــر دو قطــب ُس ـن ّى (ســعودى) شــيعه (ايــران)

نعمــت آزادى انديشــه را هــم چــون بســيارى از

ايــن پرســش قابــل طــرح اســت كــه مســلمانان روشــنضمير در ميانــهى

قابــل تقســيم و تعريــف اســت چــه مىتوانــد بكنــد؟ آيــا بــدون ســكوالريزه
كــردن قــدرت سياســى در دو قطــب ُسن ّى-شــيعى و قدرتمنــد شــدن

نهادهــاى مدنــى در دامن ـه ايــن دو قطــب ،مىتــوان بــه تاثيــر تعيينكننــده
نهضــت اصــاح دينــى اميــد بســت؟

حتــى اگــر دامنـهى پرســش را محدودتــر كنيــم و بــه داعشــيز ِم سياســى

و معرفتــى در ايــران برســيم جريانهايــى كــه امــروز توســط مســلمانان
روشــنضمير در ايــران ،خوانِشــى تــازه از ديــن را دنبــال و آن را فربــه

مىكننــد آيــا بــدون تصــورى عملــى از «مهــار داعــش» مىتواننــد بــه
«تغييــر خوانِــش» اكتفــا كننــد؟
ســرانجام ،مســئله اصــاح دينــى در ايــران ،تــا كجــا بــا
ِ
قــدرت ســكوالر گــره خــورده و «دينزدايــى از قــدرت»
برآمــد ِن

تــا چــه انــدازه بــراى مســلمانان روشــنضمير اولويــت دارد؟

مشــكل را در «تفســيرهاى بىمتــن» يــا «قرائــت بنيادگرايــان از
اديــان» دانســتن ،ارزش افــزودهاى نمــىآورد و ســخن تــازهاى گفتــه

نمىشــود؛ چــه ايــن كــه هــر يــك از بــزرگان قــوم ،داعشــيا ِن روزگار
خــود را بــر صــدر ديــد و او را دروغگــو خوانــد و تكفيــر شــد و رنــج
كشــيد تــا از دنيــا رفــت و اتفاقــى نيفتــاد! از قضــا خواجــه نصيرالديــن

طوســى ،صاحــب «اخــاق ناصــرى» و «تجريداإلعتقــاد» (-١٢٠١

١٢٧٤م) نيــز توســط فــردى معــروف بــه «نظامالعلمــا» تكفيــر شــد.
خواجــه امــا در دوبيتــىِ زيركانــهاى كــه بعدهــا ن َقــل و ن ُقــل مجالــس

و مكتوبــات (از جملــه كشــكول شــيخ بهايــى) شــد در دروغ بــودن

معتــرف و متأســف بــود كــه «مــا مســلمانان ايــن
نعمتهــاى الهــى ديگــر از دســت دادهايــم و

برخوردهــاى كليســايى بــر جوامــع مــا حاكــم

شــده( »...ج /٤ص/١٣١دار الكتـ�ب اإلسـلامية). 
جــا ِن ســخن هميــن اســت كــه بــر ايــن
اعتــراف ،ابتــكارى بايــد بنــا كــرد و آن اولويــت

دادن بــه دينزدايــى از قــدرت و اســتفادهى تمــام

عيــار از همــه فرصتهاســت بــراى رســيدن بــه
ايــن نقطــه؛ ســخن ايــن نيســت كــه مســلمانان

روشـنضمير تــا كنــون بــر ايــن ضــرورت تأكيــد

اگر تحول بزرگ
معرفتى و سياسى
در انقالب ٩٨٧١
فرانسه نبود هرگز
داعشيزم مسيحى
ِ
مهار و منزوى

نمىشد و راه را
ِ
مسيحيت
براى
روشنضمير
نمىگشود.

نكردهانــد و يــا قدمــى برنداشــتهاند ،مــراد ايــن

اســت كــه مىتوانــد و بايــد چنيــن ضرورتــى در اولويــت قــرار گيــرد.

تاثيــر عميــق دســتاوردهاى مســلمانان روش ـنضمير را مىتــوان امــروز در
سراســر جهــان اســام ديــد امــا وقتــى پرچــم اســام بــه دســت داعشــيان

مىافتــد جــز بــه مهــار متدينانــى از ايــن دســت نبايــد انديشــيد.
مىتــوان دربــاره نقــش غــرب و منافــع آن در دامــن زدن بــه ُچنيــن
جرياناتــى بســيار نوشــت و يــا از همدســتى و همداســتانىِ ناخواســته
دانشــيا ِن جاعــل بــا داعشــيا ِن جاهــل ســخن گفــت كــه بــا توليــد آگاهــىِ
كاذب بــر «تفســيرهاى بىمتــن» مىافزاينــد و كاالى عقــده را بــا نــام
عقيــده در ايــن آشــفتهبازا ِر سياســت و معرفــت مىفروشــند؛ آنهــا امــا بنــاى
ِ
ِ
ــردى نهضــت اصــاح دينــى
قــدرت خــود را بــر بســتر ضعفهــاى راهب ُ

ســاختهاند و پرداختــن بــه آنهــا گــرهاى از ايــن كار فروبســته نمىگشــايد.
بهــار اديــان جــز بــا اولويــت بخشــيدن بــه مهــار سياســى و مدنــىِ متديّنــان
از راه نمىرسـ�د.
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اصالح دینی؛
روشنفکران ،روحانیون
و مردم مذهبی
عبدالعلی بازرگان

ســئوال اول -آيــا بــراي گــذر بــه دموكراســي در ايــران
نيازمنــد مباحــث نظــري و فرهنگــي هســتيم؟
پاســخ -هرچنــد فعــاالن سياســي در عمل اجتماعــي دموكراســي را تمرين
و تجربــه مــي كننــد و هــم چنــان كــه در ايــن ســه دهــه پــس از انقــاب ديــده
ايــم ،عبــرت مــي گيرنــد و بــه اختيــار يــا جبــر زمانــه ،بــا تغييــر مواضــع طرفــدار
اصالحــات مــي شــوند ،امــا مباحــث نظــري زمينــه ســازتحوالت اســت و تــا
بسترســازي هــاي فرهنگــي الزم انجــام نشــود و نهادهــاي مســتقل مردمــي و
احــزاب سياســي جــاده را همــوار نكننــد ،دموكراســي تحقــق پيــدا نمــي كنــد.
بــه گفتــه شــادروان شــريعتي :هرانقالبــي پيــش از آگاهــي فاجعــه اســت،
آگاهــي نيــز الجــرم نيازمنــد طــرح مباحــث نظــري و بســط فرهنــگ اســت
كــه از روشــنفكران آغــاز مــي شــود و بــه تدريــج ،هــم چــون افــكار آن معلــم
انقــاب ،بــه طبقــات ديگــر ســرايت مــي كنــد.
ســئوال دوم – آيــا در رونــد دموكراتيزاســيون بــه اصــاح
دينــي نيــاز وجــود دارد؟ چــه ارزيابــي از موقعيــت كنونــي
نوانديشــان و فعــاالن سياســي ايــن طيــف داريــد؟
بــي ترديــد ،آمــوزه هــاي حــوزوي مــا چــه شــيعه چــه ســني ،از جهــات
بســياري قابــل مقايســه بــا آمــوزه هــاي كليســائي قــرون وســطي مــي باشــد و
در همــان فضــاي فكــري شــكل گرفتــه انــد ،اتفاقــي كــه درعصــر روشــنگري
غــرب بــا رنســانس و مدرنيتــه افتــاد و بــه حاكميــت ملــت و حقــوق بشــر
انجاميــد ،هنــوزدر جامعــه مــا رخ نــداده و هماهنگــي و انطباقــي كــه كليســا
بــا تحــوالت اجتماعــي اروپــا پيــدا كــرد هنــوز درحــوزه هــاي علميــه مــا پديــد
نيامــده اســت .آمــوزش هــاي كالســيك و رســاله هــاي عمليــه مــا همچنــان
درجــا مــي زننــد و فقــه سياســي نيــز ،به خصــوص در تشــيع ،بــه دليــل بركناري
تاريخــي روحانيــون از قــدرت فقــدان ميــدان تجربــه حكومتي براي ايــن طبقه،
فربــه نشــده اســت ،پــس از انقــاب نيــز بــه دليــل اشــتغال بــه كارهــاي اجرائــي
و دعــواي حفــظ قــدرت ،روحانيونــي هــم كــه ذوق و زمينــه فكــري چنيــن
مباحثــي را داشــته انــد فرصــت مطالعــه و تدويــن چنيــن فقهــي را نيافتــه انــد.
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موضــوع حاكميــت ملــت و دموكراســي بــه طــور جــدي درفقــه و آمــوزه
هــاي حــوزوي غايــب اســت و بــه اســتناد ايــن آمــوزه هــا و احاديــث و روايات
پيراســته نشــده ،افراطيونــي هــم چــون داعــش و طالبــان و بوكوحرام بــه راحتي
مــي تواننــد اعمــال جنايــت آميزشــان را توجيــه كننــد ،پــس تــا خانــه تكانــي
اساســي و پــاك ســازي همــه جانبــه اي از ايــن متــون بــه كمك كتاب و ســنت
و عقالنيــت مبتنــي بــر مصالــح و مقتضيــات زمانــه نشــود ،اميــدي بــه اصــاح
اساســي در حــوزه هــا نمــي رود.
در مــورد روشــنفكران دينــي در ايــران ،آنهــا ديــر زمانــي اســت كــه راه
ديــن شناســي خــود را ازروحانيــت و و حــوزه هايــش بــه كلــي جــدا كــرده
انــد ،امــا ايــن واقعيــت را نمــي تــوان انــكار كــرد كــه هنوزاكثريــت مــردم ايران
مســلمان انــد و تحــت تاثيرروحانيــون در مســاجد و مراكــز دينــي قــرار دارنــد
و بســياري از تــوده هــاي مــردم هنــوز اهــل تقليــد و پيــروي از رســاله هســتند،
پــس تــا دامنــه اصالحــات بــه حــوزه هــا كشــيده نشــود و نظــام آمــوزش دينــي
در ايــران از بنيــاد تغييــر نكنــد ،اميــد بــه اصــاح دينــي هــم چنــان بــا اشــكال
اساســي مواجــه خواهــد بــود .مشــكل اصلــي و تاريخــي حــوزه هــاي علميــه
مــا پرداختــن بــه فقــه و اصــول و كنــار گذاشــتن قــرآن بــوده وهســت .بــه گفته
عالمــه طباطبائــي معــروف تريــن مفســر قــرآن:
" علــوم حــوزوي بــه گونــه اي تنظيــم شــده انــد كــه بــه هيــچ وجــه بــه قــرآن

احتيــاج ندارنــد ،بــه طــوري كــه شــخص متعلــم مــي توانــد تمــام ايــن علــوم را از

صــرف ،نحــو ،بيــان ،لغــت ،حديــث ،رجــال ،درايــه ،فقــه و اصــول فراگرفتــه بــه آخــر

برســد ،و آن گاه متخصــص در آن هــا بشــود و ماهــر شــده در آن هــا اجتهــاد كنــد،
ولــي اساســا قــرآن نخوانــد و جلــدش را هــم دســت نزنــد! در حقيقــت بــراي قــرآن

چيــزي جزتــاوت كردنــش بــراي كســب ثــواب و يــا بازوبنــدي فرزنــدان ،كــه از
حــوادث روزگار حفــظ شــان كنــد چيــزي نمانــده ،اگــر اهــل عبرتــي ،عبــرت بگيــر

(تفســيرالميزان ۴۰،جلــدي ،ج ۱۰ص ".)۱۱۷

درســت اســت كــه واژه دموكراســي در قــرآن نيامــده اســت ،امــا روح اين
واژه كــه داللــت بــر حاكميــت انســان برسرنوشــت خــود و آزادي انتخــاب و

اختيــار مــي كنــد ،حداقــل در  ۳۰۰آيــه قــرآن بــه طورمســتقيم يــا غيــر مســتقيم
احســاس مــي شــود و اصــوال نــگاه قــرآن بــه آزادي و حاكميــت ملــت هــا بــر
سرنوشــت خويــش ،از زميــن تــا آســمان بــا آموزه هــاي حــوزوي فاصلــه دارد.
اگــر چنيــن انحرافــي در قــرون گذشــته پيــش نيامــده بود ،امروز شــاهد انديشــه
هــاي قــرون وســطائي در حــوزه هــا نبوديــم .امــا ايــن كــه نــو انديشــان و فعاالن
سياســي درايــن مــورد چــه كاري كــرده انــد ،درســت اســت كــه بــه طوركلــي
نظريــه پــردازي هــاي زيــادي در ايــن مــدت شــده و نوشــته هــاي ارزشــمندي
عرضــه شــده اســت ،امــا بــه طــور خــاص در زمينــه بازگشــت بــه قــرآن ،كــه از
زمــان ســيد جمــال الديــن اســدآبادي در ســده اخيــر آغاز شــده بــود ،بــه عنوان
اســاس اصــاح دينــي ،بســيار كــم كار شــده و در مــواردي نيــز كارهــاي انجام
شــده تاثيــر معكــوس هــم داشــته و بــه سســت شــدن ايــن مبنــا انجاميــده اســت.
در نهضــت مشــروطيت ،روحانيون روشــنفكري چون آخوند خراســاني و
عالمــه نائينــي خــود را نباختنــد ،بلكــه بــه اصــاح درون دينــي پرداختنــد ،حتي
نائينــي در برابــر شــعار وارداتــي "آزادي ،برابــري ،بــرادري" كــه ترجمــه اي از
زبــان فرانســه بــود ،در كتابــش آورده اســت كــه  :هــذه ب ِضا َعتُنــا ُر ّدت اِلينــا (
ايــن ارزشــها متعلــق بــه خودمــان اســت كــه بــه مــا برگردانــده شــده) در واقــع
او چنيــن ارزش هائــي را از وراي شــاخ و بــرگ جهــل و خرافــات حاكــم بــر
حــوزه هــاي علميــه ،درقــرآن و ســنت بــه خوبــي مــي ديــد و آنهــا را از ارزش
هــاي ممتــاز دينــي مــي شــمرد.
بــه نظــر بنــده اصــل "بازگشــت بــه قــرآن" درديــدگاه روشــنفكران
مســلمان در ايــن دوره مغفــول واقــع شــده اســت و عمدتــا بــه "بديل"هائــي،
كــه البتــه مغايرتــي هــم بــا قــرآن ندارنــد ،چنــگ مــي زننــد؛ وقتــی تحليــل
هــاي يكــي از معتبرتريــن روحانيــون روشــنفكر مخالــف داخــل وطــن در بــاره
داعــش و زمينــه هــاي داعــش پــروري در متــون حــوزوي را مــی خوانیــم ،راه
حــل توصيــه شــده ايشــان بازگشــت بــه "حقــوق بشــر" اســت! درســت اســت
كــه حقــوق بشــر كليــد مهمــي بــر ايــن معضــل اســت ،امــا در برابرحوزويانــي
كــه حقــوق بشــررا حربــه آمريكا عليــه كشــورهاي ضعيــف شــمرده و "حقوق
بشــر اســامي" را مطــرح مــي كننــد ،ســخن ایشــان بُــردي نــدارد .اين كــه ميان
حقــوق بشــرمطرح در جهــان بــا متــون فقهــي فرســنگ ها فاصله اســت ،شــكي
نيســت ،امــا وقتــي قــرآن و ســنت پيامبرمشــحون از آزادي ،برابــري و بــرادي
انســان هاســت ،چــرا بــه عنــوان يــك مصلــح دينــي بــه آن اســتناد نمــي شــود؟
برخــي روحانيــون روشــنفكر نيــز بــه بديــل "معنويــت و اخــاق" بــه طــور
عــام پرداختــه انــد ،گوئــي ظــرف ديــن بــه كلــي خالــي از ايــن ارزش هاســت
و ايــن زيبائــي هــا را بايــد از بــرون ديــن گرفــت! درســت اســت كــه عملكــرد
حاكمــان در ايــن ســه دهــه ،بســياري از مــردم را بــه ايــن نتيجــه رســانده كــه
آب معنويــت و اخــاق درآمــوزه هــاي دينــي گــرم نمــي شــود ،امــا مگرهدف
اصلــي قــرآن ســوق دادن انســان هــا بــه معنويــات و رســالت پيامبــر اســام
تكميــل مــكارم اخــاق نبــوده اســت؟
بديــل ديگربازگشــت بــه قــرآن ،بازگشــت بــه عرفــان و تصــوف و مولوي
شناســي اســت ،از قضــا حافــظ و ســعدي و مولــوي محصــول دوران مغــوالن
و خشــونت و خــون و خرابــي و خرافــات بودنــد ،دورانــي كــه باطــن ديــن و
جنبــه هــاي لطيــف آن خريــدار زيــادي داشــت .بــي جهــت نيســت كه پــس از
انقــاب ،اقبــال مــردم در داخــل و خــارج كشــور بــه چنيــن محافلــي چشــمگير
شــده و نظــام را بــه مقابلــه بــا آنهــا مصمــم كــرده اســت .آن اديبــان عــارف كــه
افتخــار بشــريت هســتند ،خــود پــرورده دامــان قــرآن و ســنت بودنــد و ابيــات
شــان آياتــي از ايمــان بــه آن مكتــب اســت .اقبــال مــردم بــه ايــن بــزرگان نيــز،

درعيــن ادبارشــان از ديــن دولتــي و قرائــت فقاهتــي فرادســت آن ،نشــان مــي
دهــد كــه مــردم از خــدا و معنويــت قهــر نكــرده انــد ،بلكه بيــزاري آنهــا از دين
فروشــي و ريــاكاري اســت .امــا احســاس ســبكباري كــردن و لــذت بــردن از
معانــي لطيــف و بليــغ ايــن ســخنان ،جــاي كتـ ِ
ـاب راهنمــاي عمــل نازل شــده از
آفريــدگار عالــم و آدم و ســنت پيامبـ ِر رحمــه للعالميــن را نمــي گيــرد ،عاشــق
عارفــان شــدن خــوب اســت ،ولــي بــه قــول مولــوي:
عشق آن زنده گزين كو باقي است از شراب جان فزايت ساقي است
يا فتند از عشق او كار و كيا
عشق آن بگزين كه جمله انبياء
تو مگو ما را بدان شه بار نيست با كريمان كارها دشوار نيست
ســئوال ســوم -وضعيــت كنونــي رابطــه بيــن روشــنفكران
عرفــي و مذهبــي را چگونــه مــي بينيــد و چــه چشــم انــداز يــا
پيشــنهادي در ايــن رابطــه داريــد؟
مــا در نهضــت مشــروطه ،نهضــت ملــي دكتــر مصــدق و در انقــاب ســال
 ۵۷شــاهد حضورروشــنفكران مذهبــي وحتــي روحانيــون سرشناســي در كنــار
روشــنفكران عرفــي بوديــم كــه هيــچ كــدام دســت رد بــه ســينه هم نمــي زدند
و بــه خاطــر هدفــی مشــترك همــكاري هــم مــي
كردنــد .امــا پــس از انقــاب ،بازتوليــد اســتبداد،
ملت ما هويتي دو گانه
بــا انحــراف از آرمــان هــاي اوليــه آن ،هــم چــون
در مليت و مذهب
ديناميتــي كــه در ســاختماني كار گذاشــته باشــند،
دارد ،پهلوي ها
بنــاي وحــدت را منفجــر كــرد و اجــزاي آن را از
مي كوشيدند هويت
هــم پراكنــده ســاخت .شــوربختانه همــه ايــن تفرقه
مذهبي را تضعيف
آفرينــي هــا هــم بــه نــام ديــن تمــام شــد و فضائــي
كنند و روحانيون،
بــه وجــود آورد كــه موجــب فاصلــه گرفتــن طيف
پس از آن كه آقاي
روشــنفكران عرفــي از هرچــه نــام ديــن داشــت
خميني ملي گرائي را
گرديــد و در مــواردي نيــز تركــش خــوردگان از
خالف اسالم و جبهه
انقــاب را بــه ضديــت شــديد بــا ديــن كشــاند.
ملي را مرتد اعالم
متاســفانه روشــنفكران عرفــي مــا اطالعــات
كرد ،بر حذف هويت
شــان از ديــن بســيار انــدك و در حــد شــرعياتي
ملي اصرار دارند! و
اســت كــه در مدرســه خوانــده انــد؛ آنهــا عملكــرد
صد البته هر دو
روحانيــون بــه قــدرت رســيده را بــه حســاب ديــن
آب در هاون كوبيده
مــي گذارنــد و مواضــع افراطــي ضــد دينــي مــي
و مي كوبند
گيرنــد ،در چنيــن شــرايطي بديهــي اســت كــه
فاصلــه هــا بيشــتر و صــف هــا جداترميشــود ،مــن
در شــرايط حاضرچشــم انــداز روشــني در آينــده نزديــك نمي بينــم ،مگرآنكه
درعمــل اجتماعــي ايــن ضــرورت اتفــاق بيفتــد.
مســئله اصلــي مــرز ميــان مليــت و مذهــب اســت كــه بايــد مشــخص
گــردد؛ چــه خــوش مــان بيايــد چــه نيايــد ،ملــت مــا هويتــي دو گانــه در مليــت
و مذهــب دارد ،پهلــوي هــا مــي كوشــيدند هويــت مذهبــي را تضعيــف كننــد
و روحانيــون ،پــس از آن كــه آقــاي خمينــي ملــي گرائــي را خــاف اســام
و جبهــه ملــي را مرتــد اعــام كــرد ،بــر حــذف هويــت ملــي اصــرار دارنــد!
و صــد البتــه هــر دو آب در هــاون كوبيــده و مــي كوبنــد ،امــا مصــدق ،كــه
درســالگرد ملــی شــدن صنايــع نفــت بــه رهبــري او هســتيم ،مــي گفــت ":مــن
ايرانــي و مســلمانم و برعليــه هرآنچــه كــه ايرانيــت و اســاميت را تهديــد كنــد
تــا زنــده هســتم مبــارزه خواهــم كــرد".
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بازنگری ادعاها
و اعتبارهای
اصالح دینی
مهدی جامی

درآمد
جنبــش اصــاح دینــی در ســال هــای منتهــی بــه انقــاب اوج گرفــت و
بــه فکــر انقــاب و تحقــق آن بســیار یــاری رســاند .در دهــه اول و دوم انقــاب
بــه عقالنیــت روی کــرد و از انقــاب بــه ســوی اصــاح گراییــد و ایــن بــار
در برآمــدن محمــد خاتمــی و دولــت اصالحــات یــاری رســاند .امــا جنبــش
اصــاح دینــی در ســال هــای اخیــر در همــان وضعیــت انقالبــی و اصالحــی
نیســت .بلکــه در حضیــض شکســت هــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی از
جملــه اصالحــات و جنبــش ســبز کمابیــش از نفــس افتــاده اســت یا به گوشــه
امــن بحــث هــای تئوریــک و نخبگانــی پنــاه بــرده اســت.
آیــا هنــوز مــی شــود بــه اصــاح دینــی دل بســت؟ آیــا اصــاح دینــی
هــم چنــان مــی توانــد همــان مســیری را ادامــه دهــد کــه در دو مرحلــه پیشــین
مــی رفــت؟
اگــر همــه نشــانه هــا را احضــار کنیــم برخــی از دســتاوردهای دو دوره
پیــش را مــی توانیــم دیــد و انبوهــی از دســتبردهای زمانــه و ناممکناتــی کــه
بایــد مــا را بــه بازنگــری اصــاح فراخوانــد .ایــن بازنگــری مســتلزم آن اســت
کــه بســیاری از اعتباریــات اصــاح دینــی از صافــی تردیــد و تامــل بگــذرد.
تــاش مــی کنــم ســهم کوچکــی در ایــن زمینــه ادا کنــم .در هــر بنــد نکتــه ای
را کــه بــه نظــرم در خــور تامــل اســت نشــان مــی دهــم.
 .1پیامبرانگی هدف اصالح است؟
هــدف از اصــاح دینــی چیســت؟ فــرض کنیــم قــرار اســت دیــن را بــه
همــان نابــی و خلوصــی و تکاپــو و معنابخشــی خــود در زمــان پیامبــر برســانیم.
در ایــن کــه بتــوان چنیــن کــرد تردیدهــای جــدی وجــود دارد .نــاب گرایــی
خــود یــک انحــراف بــزرگ فکــری در قــرن بیســتم بوده اســت و هیــچ تجربه
موفقــی در خاســتگاه هــای خــود نداشــته و اکنــون هــم میــراث اش بــه داعــش
رســیده اســت .امــا حتــی اگــر بتوانیــم بنــا بــه فــرض بــه دینــی کــه همــان دیــن
محمــد در زمــان وحــی اســت برســیم نتیجــه ای کــه انتظــار داریــم چیســت؟
آیــا قــرار اســت همــه مســلمان شــوند؟ آیــا بایــد همــه را مســلمان کنیــم؟ آیــا
قــرار اســت خالفــت اســامی را نــو کنیــم و از نــو بنــا کنیــم؟ آیــا قــرار اســت
همــه مســلمان هــا مهــذب شــوند؟ آیــا قــرار اســت گناهــان کبیــره از جامعــه
رخــت بربنــدد؟ آیــا قتــل و برادرکشــی و دزدی و رشــوه خــواری و فســاد و
نابــود کــردن حــرث و نســل از میــان خواهــد رفــت؟
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خیلــی دشــوار نیســت کــه دریابیــم حتــی رســیدن بــه درک دینــی
مســلمانان در زمــان حیــات پیامبــر مشــکلی را حــل نمــی کنــد! نــه پیامبــر
هــدف اش برانداختــن رذایــل بــود و نــه اگــر چنیــن هدفــی داشــت در کارش
کامیــاب بــود .چنــان کــه بعیــد اســت اصــوال قصــد حکومــت کــردن و
خالفــت بنیــان نهــادن داشــت .پــس ســود آمــدن پیامبــران بــه جهــان و طــرح
دعــوت هاشــان و تحمــل رنــج هــا و تبعیدهــا و طردهــا و چــه بســا قتــل ایشــان
چــه بــود؟ ایــن ســوالی اســت کــه هــر کــه در پــی اصــاح دیــن اســت نیــز باید
از خــود پرســیده باشــد و گرنــه بســا کــه در رســیدن بــه هدفــی مــی کوشــد که
دســت نــارس اســت.
امــا اگــر فــرض گیریــم کــه ســطح اصــاح برســد بــه حــدی کــه هــر
ســخن گویــی آیــه ای باشــد و هــر کالم بــا کمتریــن شــبهه ای بــه منبــع الیزال
الهــی متصــل شــود و هــر متــن اصــاح طلبانــه ای در اســتحکام و ایقــان هــم
پایــه قــرآن بشــود ،بــاز هــم هســتند کســانی کــه بگوینــد قــرآن تــازه ای بیــاور
(ائــت بقــرآن غیــر هــذا – یونــس  .)15اگــر پیامبــر نتوانســت و نمــی توانســت
اصــاح کلــی در کار جهــان آورد طبعــا هیــچ اصالحگــر و برنامــه اصــاح
دینــی هــم نمــی توانــد چنــان آرمانــی را در ســر بپرورانــد.
 .2اصالح دینی معجزه نمی کند
بحــث در ضــرورت اصــاح دینــی نیســت .یعنــی ایــن نیســت کــه دیــن
اصــاح مــی خواهــد یــا نمــی خواهــد .کــدام جنبــه از زندگــی ماســت کــه
اصــاح نخواهــد؟ امــا بحــث ایــن اســت کــه ایــن جــاده یــک طرفــه نیســت
و معجــزه هــم نمــی کنــد .بــدون دیــد همــه جانبــه نگــر ،جامعــه نگــر ،آینــده
نگــر ،و رونــد نگــر بعیــد اســت از هیــچ اصالحــی نتیجــه ای در خــور بگیریــم.
بــه همیــن ترتیــب بعیــد اســت ،و بهتــر اســت صریحــا بگویم کــه ناممکن
اســت ،کــه اصــاح دینــی در اســام همــان نتایجــی را داشــته باشــد کــه
اصــاح کلیســا در غــرب داشــته اســت .چنــان کــه مــی بینیــم جریــان هــای
ســلفی و تنــدرو در مقابلــه بــا همیــن جریــان هــای اصالحی شــکل مــی گیرند
و کارهایــی مــی کننــد کــه هرگــز در دیــن اتفــاق نیفتــاده اســت مثــل تخریب
بوداهــا .یــا مقــدس شــماری حــس مبــارزه جویــی در برابــر هــر چــه غربــی
اســت؛ و بــه کار گرفتــن تکنیــک هــای غربــی بــرای تخریــب ارزش هــای
مدنــی بــه اتهــام آنکــه غربــی و نویــن اســت .بدعــت اســت.
روندهــای اصالحــی چــه بســا بــه نتایــج ناخواســته ای بینجامــد کــه

انتظــارش را نداریــم .ایــن اصــاح مثــل ده هــا اصــاح دیگــر اســت کــه در
مهندســی هــای اجتماعــی قــرن بیســتم انجــام شــد و نتایــج ناگــوار داشــت.
دینــی کــه حاصــل جریــان اصــاح طلبــی باشــد مثــل جریــان مهاجــرت
روســتائیان بــه شــهر مــی توانــد سرنوشــتی تلــخ و نــاکام داشــته باشــد و بــه
حاشــیه نشــینی ختــم شــود .مــا در مهندســی اجتماعــی خــود روســتائیان را بــه
شــهر آوردیــم امــا نــه شــهر آبــاد شــد و نــه روســتا آبــاد مانــد .آیــا فــردای
اصــاح دینــی هــم چنیــن خواهــد بــود؟ کــه نه دیــن و حکــم خــدا آبــاد و روا
شــده باشــد نــه قانــون بنــدگان خــدا رونــق پیــدا کــرده باشــد؟
کســی کــه پیــش از اصــاح مــی زیــد مثــل روســتایی در روســتای خــود
اســت .زندگــی اش اصــل و اصولــی دارد .بــه هرهــری مذهبــی شــهری آلــوده
نشــده اســت .آن کــه شــرعی زندگــی مــی کنــد و مقــررات فقــه را بــر خــود
حاکــم مــی دانــد بســیار مدنــی تــر از کســی اســت کــه شــهروند اســت امــا
مقــررات قانونــی را بــر خــود حاکــم نمــی دانــد .اگــر شــرع را بــه نــام اصــاح
تخریــب کردیــم و نتوانســتیم شــهر را هــم دینــی و مدنــی و قانونــی کنیــم چــه
برایمــان مــی مانــد؟
 .3گرایش به دست کاری در دین
ایــن کــه مــا عالقــه منــد شــده ایــم دیــن را اصــاح کنیــم برگرفتــه از
رویکــرد قــرون جدیــد بــرای دســت کاری در طبیعــت و جهــان اســت .بشــر
متکــی و مســلح و مغــرور بــه علــم و دســتاوردهای آزمایشــگاهی تــاش کرده
اســت کــه بســیاری چیزهــا را تغییــر دهــد .مســیر رودخانــه را بــه دلخــواه
عــوض کنــد .بــی اعتنــا بــه محیــط زیســت جنــگل هــا را نابــود کنــد .نســل
برخــی از حیوانــات را برانــدازد و نســل برخــی دیگــر را حفــظ کنــد .دریــا را
خشــک کنــد یــا دریــای مصنوعــی درســت کنــد .شــهرهای بزرگــی بســازد
کــه میلیــون هــا نفــر را در خــود جــای دهــد .آســمانخراش هایــی بســازد کــه
پــر از کارمنــد باشــند .ابرهــا را بــارور کنــد .اقلیــم را تغییــر دهــد .و چنــان کــه
مــی بینیــم زمیــن را در مجمــوع گــرم تــر کنــد و فصــل هــا را تغییــر دهــد .در
دل صحــرا پیســت اســکی بســازد و در دل قطــب گرمــا و راحتــی ایجــاد کنــد.
ایــن گرایــش امــروزه بــا نقدهــای بســیاری روبــرو شــده اســت و آدمی در
مســیر تجدیدنظــر در تخریــب و دســت کاری طبیعت اســت .حرکــت اصالح
دینــی هــم شــکلی از دســت کاری اســت کــه در حــوزه دیــن اتفــاق مــی افتد.
ِ
صــورت دیــن کهنــه اســت .تزریــق آمپــول هــای جــوان
کشــیدن پوســت
مانــدن بــه بــدن اوســت .کاشــتن دنــدان هــای تــازه بــرای اوســت .تغییــر رنــگ
پوســت دیــن اســت .برداشــتن اســتخوان هــای دنــده دیــن اســت تــا خریــدار و
بــازار بهتــری پیــدا کنــد .جــای گــذاری ســیلیکون در انــدام دیــن اســت .امــا
دیــن در ایــن دســت کاری چــه بســا بــه سرنوشــت «مایــکل جکســون» دچــار
شــود کــه از بــس خــود را تغییــر داد مــرد!
اصــاح دینــی حــد و حــدودی دارد .تغییــر بایــد یــک جایــی بایســتد.
هیــچ معلــوم نیســت کــه تغییــر بهتریــن رویکــرد بــه دیــن یــا طبیعــت باشــد.
و یــا میــزان آن بــی توقــف و بــی مــرز باشــد .تغییــر فــی نفســه ارزش نیســت.
دیــن مــی توانــد بــا تنهــا یــک آیــه و یــک حدیــث دیــن دار را دگرگــون
کنــد .هیــچ کــس بــه دیــن بــه مثابــه یــک کل نــگاه نمــی کنــد مگــر اصــاح
گــران! ایــن کــه دیــن یــک نظــام اســت و یــک کل اســت ادعایــی اســت
کــه متاثــر از نگــرش سیســتمی و کل دیــدن طبیعــت اســت در علــوم جدیــد.
نــه اینکــه ایــن نظــام هســت یــا نیســت بلکــه ایــن کــه مــی تــوان بــر ایــن نظــام
چیــره شــد و شــناخت همــه جانبــه بــر آن پیــدا کــرد .در عمــل کمتر مســلمانی
بــا همــه دیــن آشــنا ســت و بــا همــه قــرآن زندگــی مــی کنــد .مســلمان دیندار
برخــی آیــات را ســرلوحه زندگــی خــود مــی کنــد .کاشــی مــی کنــد بــر ســر
در خانــه و مغــازه اش نصــب مــی کنــد .زندگــی مــی کنــد بــدون ایــن کــه
بخواهــد همــه دیــن را بشناســد یــا اصــا ضرورتــی بــه آن ببینــد .اگــر اصــاح
دینــی آن آیــه هــا را از دیــن داران بگیــرد و نتوانــد جایگزینــی بــه ایشــان بدهد
کارش هــر چــه باشــد اصــاح دیــن نبــوده اســت.
برنامــه ریــزی بــرای اصــاح مثــل برنامــه ریــزی بــرای فرهنــگ بــرای
توســعه بــرای پــل ســازی بــرای سدســازی بــرای کاهــش تــورم و ماننــد آن هــا
ســت .طبــع دیــن و طبعیــت دیــن معلــوم نیســت کــه برنامــه پذیــر باشــد .ایــن
رودخانــه ای اســت کــه تغییــر مســیرش چــه بســا آن را خشــک کنــد یا دشــت

هــای بســیاری را کــه آبــان و آبــاد مــی کــرده بخشــکاند.
 .4تبدیل صالح به فساد
بایــد از خــود ســوال کنیــم چــه منطقــی در دیــن بــود کــه صدها ســال می
توانســت خنــگ بــت و ســرخ بــت در بامیــان را ببینــد و بــه ایشــان آزار نرســاند
امــا یــک بــاره بــا اصــاح جدیــد متوجــه شــد کــه بایــد بــرود و آنهــا را نابــود
کنــد و بــه تــوپ ببنــدد؟
ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه چــه بســیار نــکات درخشــان در دیــن
هســت و عمــل مــی کــرده و در همزیســتی موثــر بــوده اســت کــه بــا گرایــش
هــای جدیــد تحــت لــوای اصــاح و یــا نــاب گرایــی و نــاب ســازی نابــود
شــده و از بیــن رفتــه اســت .بــه ایــن دلیــل ســاده کــه برنامــه ریــزان همــه جانبــه
نگــر نبــوده انــد .دیــن شــناس نبــوده انــد .و چــه بســا نــگاه شــان بــه اصــاح
دینــی ابــزاری بــوده اســت .آن کــه مــی گویــد مــن همــه دیــن را می شناســم و
اکنــون مــی توانــم بــرای آن برنامــه بریــزم چــه بســا فســادی را آغــاز مــی کنــد
کــه از دیــن هیــچ باقــی نگــذارد.
وانگهــی هــدف اصــاح بــه کــدام فســاد بــر مــی گــردد؟ و چقــدر از
فســادها بــه دیــن مربــوط اســت؟ امــروزه کــه انتحــال و ســرقت علمــی رواج
غیرمتعارفــی گرفتــه اســت چقــدر بــه اســام و دیــن مربــوط اســت؟ آیــا دیــن
اجــازه انتحــال داده اســت؟ یــا منبــع مجــاز شــماردن ایــن رفتــار خــارج از دیــن
قــرار دارد؟ بــه عبــارت دیگــر ،موضــوع انتحــال یــا ســرقت چــه ادبــی و چــه
علمــی دزدیــدن از کار دیگــری اســت .روشــن اســت کــه ایــن موضــوع در
دیــن تاییــد نشــده اســت .پــس چــرا رایــج اســت؟ رشــوه خــواری در میــان
قضــات کــه بخــش بزرگــی از آنــان روحانیــون هســتند از امــور منکــر امــا
بســیار معــروف و رایــج اســت .آیــا آنــان نمــی داننــد رشــوه در دیــن چــه
حکمــی دارد؟ آیــا حکــم رشــوه بایــد اصــاح شــود تــا رفتــار آنهــا اصــاح
شــود؟ اگــر نــه چــه چیــزی بایــد در دیــن و در جامعــه دیــن داران اصــاح
شــود تــا رشــوه متوقــف شــود یــا دیگــر پدیــده رایــج نباشــد؟ در میــان طالبــان
افغانســتان گرایــش بــه بچــه بــازی رواج دارد .آیــا
آنهــا ایــن را از شــریعت گرفتــه انــد؟ آیــا از جهــل این که ما عالقه مند
آنهــا بــه شــریعت اســت کــه ایــن فســاد در میــان
شده ایم دین را
آنهــا رایــج اســت یــا بــا وجــود علــم بــه قبــح و
حرمــت آن بــه آن گرایــش دارنــد؟ چطــور ایــن اصالح کنیم برگرفته
از رویکرد قرون
نــاب گرایــان چنیــن فســادی را توجیــه مــی کننــد؟
جدید برای دست
و البتــه فســادهای غیرقابــل توجیــه یکــی دو تــا هــم
نیســت.
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جهان است
مــی گیــرم کــه حتــی اگــر یــک دیــن مطلــوب
و اصــاح شــده داشــته باشــیم لزومــا مایــه رشــد
حیــات آدمــی نخواهــد شــد زیرا ایــن آدمــی اصول
اخالقــی همیــن دیــن موجــود را هــم کــه نیــازی بــه اصــاح نــدارد رعایــت
نمــی کنــد .پــس قــرار اســت چگونــه اصالحــی بــه چــه منظــوری انجــام
دهیــم؟
 .5شرع یا عرف
یــک رمــز ایــن دوگانگــی هــا و تضادهــا و تناقــض نماهــا ایــن اســت کــه
اصــاح دیــن بــا ایــن تصــور همــراه اســت کــه گویــی دیــن تنهــا عامــل نافــذ
در زندگــی جمعــی ماســت .غیــر از دیــن ده هــا عامــل مهــم دیگــر نیــز در
کارنــد .اصــاح دیــن یــا دیــن داران بــدون توجــه بــه آنهــا ممکــن نیســت.
یکــی از ظــرف هــای بــزرگ زندگــی روزمــره عــرف اســت .اصــاح دینــی
نمــی توانــد بــدون توجــه بــه عــرف انجــام شــود .دیــن حقیقــی همــان عــرف
رایــج اســت .و ایــن عــرف محــل تغییــر مــدام اســت و منابــع تغییــرش تنهــا از
دیــن و متــون دینــی نمــی آیــد.
عــرف اســتقبال اســت .اصالحــی کــه در دیــن انجــام شــود امــا از آن
اســتقبال نشــود چــه تاثیــری خواهــد داشــت؟ هیــچ! و فســادی کــه در دیــن
پدیــد آیــد و بســیاری از آن اســتقبال کننــد چــه تاثیــری خواهــد داشــت؟
بســیار! پــس مهــم ایــن اســت کــه چیزهایــی تغییــر کنــد کــه واقعــا تاثیــر مثبتی
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در ذهــن و زندگــی مدنــی دارد .و البتــه ایــن مشــروط اســت بــه ایــن کــه واقعــا
دیــن اســاس عمــل اجتماعــی و فــردی مــا باشــد.
رابطــه شــرع و عــرف یکــی از بدیهــی تریــن روابــط و مخفــی تریــن
آنهاســت و کمتریــن پژوهــش در بــاره آن انجــام شــده اســت .اگــر رمــز تغییــر
در عــرف باشــد بایــد پرســید اصــاح دینــی چــه مــی خواهــد کــه از اصــاح
عرفــی حاصــل نمــی شــود؟ و بــه طــور عکــس اگــر از رمزهــای اصــاح
عرفــی بــی خبــر باشــیم چــه همتــی مــی توانیــم در اصــاح امــور دیــن کنیــم؟
ایــن یــک مشــاهده ســاده اســت کــه همــگان از احــکام و آداب دینــی
کــه مســلم و قطعــی و همــه زمانــی هــم هســت تبعیــت نمــی کننــد .پــس اگــر
اصــاح دینــی بــه معنــای افــزودن چنــد حکــم تــازه و مطلــوب یــا کاســتن از
چنــد حکــم مــردود باشــد نیــز تغییــر بزرگــی در جامعــه ایجــاد نمــی کنــد.
جامعــه از راه هایــی تغییــر مــی کنــد کــه تنهــا بخشــی از آن از دیــن سرچشــمه
مــی گیــرد.
بنابریــن ،فهرســت مشــکالت اجتماعــی و اقتصادی و سیاســی بســیار فراتر
از آن اســت کــه بــا اصــاح دینــی اصــاح پذیــرد .چــاره چیســت؟ بــرای آن
چیزهــا کــه خــارج از حیطــه دیــن و اصــاح دینــی قــرار مــی گیرنــد چــه
بایــد کــرد؟ چگونــه مــی تــوان ضابطــه و قانــون را حاکــم کــرد؟ محاکــم
را عادالنــه کــرد؟ قاچــاق کاال بــه دســت مقامــات و نهادهــای حکومتــی را
متوقــف ســاخت؟ بــر فــروش پایــان نامه نقطــه پایان
این تصور که اصالح گذاشــت؟ کســی را بــه خاطــر نقــد و نظــر و عقیــده
و دگراندیشــی در زنــدان ندیــد؟ چطــور مــی تــوان
دینی سرچشمه
مدرســه هــا را واقعــا محــل آمــوزش کــرد نــه محــل
خوبی ها ست تنها
آدم ســوزی و عمرســوزی و بطالــت و اتــاف عمــر
وقتی درست است
و ســرمایه هــای مالــی و انســانی کشــور؟ چطــور
داران
که همه دین
مــی تــوان مشــکل آب کشــور را حــل کــرد؟
دینی رفتار کنند و
چطــور مــی تــوان بــه شایســتگان و نخبــگان مقــام و
موقعیــت واقعــی شــان را برگردانــد؟ رشــد علمی از
ملتزم به قواعد
چــه راهــی ممکــن اســت؟ چطــور مــی شــود کاری
دین باشند.
کــرد کــه مــردم کار خــود را مســئوالنه انجــام دهند
اما چنین نیست.
و بــاری بــه هــر جهــت نباشــند؟ وزن ارتــش و
نه در زمان حیات
نظامیگــری و صنایــع نظامــی در کل صنایــع کشــور
پیامبر بوده است و
بایــد چقــدر باشــد؟ چطــور مــی شــود کــودکان
نه بالفاصله پس از
خیابانــی را از خیابــان جمــع کــرد و اســباب رشــد
امروز
مرگ او و نه
آنهــا را فراهــم ســاخت؟ و چطــور مــی تــوان میــان
پس از  1400سال از مدرســه ای در سیســتان بــا مدرســه ای در تهــران
تــوازن و تعــادل علمــی و امکاناتــی و آموزشــی
تاسیس اسالم
برقــرار ســاخت؟ و چگونــه مــی تــوان رابطــه ای
ســالم میــان خانــواده و جامعــه برقــرار کــرد؟ رابطــه
ای متــوازن میــان زن و مــرد حاکــم ســاخت؟
روشــن اســت کــه اگــر هــدف از اصــاح دینــی اصــاح مــردم دیــن دار
باشــد ممکــن نیســت و اگــر اصــاح حکومــت دینــی باشــد هــدف گــذاری
درســتی نیســت و اگــر اصــاح قانونــی و عدالــت محــور جامعــه باشــد بــدون
اصــاح دینــی هــم ممکــن اســت.
اصــاح دینــی مقدمــه ای بــرای یــک جامعــه بهتــر نیســت .زیــرا دیــن بــه
تنهایــی جامعــه و حیــات آدمــی را شــکل نمــی دهــد .ایــن تصــور کــه اصــاح
دینــی سرچشــمه خوبــی هــا ســت تنهــا وقتــی درســت اســت کــه همــه دیــن
داران دینــی رفتــار کننــد و ملتــزم بــه قواعــد دیــن باشــند .امــا چنیــن نیســت.
نــه در زمــان حیــات پیامبــر بــوده اســت و نــه بالفاصلــه پــس از مــرگ او و نــه
امــروز پــس از  1400ســال از تاســیس اســام.
 .6حدود اصالح دین
وقتــی از اصــاح دیــن حــرف مــی زنیــم از اصــاح همــه دیــن حــرف
نمــی زنیــم .تصــور مــی کنیــم برخــی جنبــه هــای دیــن هســت کــه نیــاز بــه
اصــاح دارد .امــا آن بخشــی کــه نیــاز بــه اصــاح نــدارد وضــع اش چطــور
اســت؟
در بحــث هــای اصــاح دینــی معمــوال بــه بخــش هایــی از دیــن توجــه
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مــی شــود کــه یــادگار زمــان هــای از دســت رفتــه اســت .احــکام درگذشــته
نمونــه شــاخص آن اســت .احکامــی کــه بــه حقــوق جوامعــی بــا ســاختاری
متفــاوت از جامعــه امــروز مــا بــر مــی گــردد.
امــا ایــن تصــور کــه اصــاح احــکام بــه اصــاح دیــن و دیــن داران و در
نتیجــه بــه اصــاح جامعــه مــی انجامــد تصــوری بــی پایــه اســت! منهــای برخی
احــکام دیــن کــه مناقشــه انگیــز اســت بســیاری از جنبــه هــای هدایتــی دیــن
کــه هــم چنــان معتبــر اســت هــم نادیــده گرفتــه مــی شــود .پرســیده نمی شــود
کــه اگــر قــرآن دعــوت بــه عدالــت مــی کنــد یــا دعــوت بــه شــنیدن کالم
احســن مــی کنــد چــرا ایــن هــا تــرک شــده اســت؟ ایــن بخــش از دیــن کــه
نیــازی بــه روزآمــد شــدن نــدارد .چــرا ایــن بخــش جاودانــی میــراث دیــن در
میــان دیــن داران متــروک اســت؟
آن بخشــی کــه در دیــن نیــاز بــه اصــاح نــدارد امــا عمــل نمــی شــود
بخوبــی نشــان مــی دهــد کــه اگــر ایــن بخــش الزم االصــاح را هــم اصــاح
کردیــم لزومــا پایــه ای بــرای عمــل درســت نکــرده ایــم .مــی تــوان یــک دیــن
اصــاح شــده و بــه نــژاد داشــت امــا کســی بــه آن عمــل نکنــد .مثــل قانونــی
کــه خــوب نوشــته شــده و خــوب ترمیــم و روزآمــد شــده امــا روی کاغــذ
مانــده اســت.
اصــاح دیــن بــا ایــن تصــور کــه بــا صــرف اصــاح و تغییــر در دیــن و
احــکام وضــع پذیــرش دیــن و دیــن داری اهــل دیــن عــوض خواهــد شــد
راهــی بــه دهــی نمــی بــرد .مســاله میــدان عمــل اســت .از ایــن نظربــازی دینــی
چیــز چندانــی عایــد نمــی شــود تــا میــدان عمــل پدیــد نیامــده باشــد .بــه ایــن
نکتــه بازخواهــم گشــت.
 .7اصالح دین یا دین دار؟
دشــواری اصــاح دینــی و تناقــض هــای آن و ناکامــی هایــش بــه این معنا
نیســت کــه در دیــن و دیــن داران چیــزی اصالح شــدنی نیســت .اما مشــکل را
بایــد از زاویــه ای طــرح کــرد کــه چــاره پذیــر باشــد .بایــد فکــر کــرد بــه ایــن
کــه مثــا :چطــور مــی شــود فکــر مذهبــی را طــوری تغییــر داد کــه بدانــد نمی
توانــد بــا زندانــی هــر رفتــاری بکنــد و هــر کســی کــه مخالــف اســت محاربــه
بــا خــدا نمــی کنــد؟ چطــور مــی شــود از مغالطــه هــای اهــل قــدرت و قضــا
جلوگیــری کــرد کــه بــه نــام دیــن حکــم نکنند کــه اگر کســی گفــت والیت
فقیــه متــرادف حکومــت آمرانــه اســت یــا یــک اقلیــت بــر کشــور حکــم مــی
رانــد ایــن بــه معنــی برانــدازی اســت و برانــدازی نیــز از مصادیــق محاربــه و
فســاد فــی االرض و مجــازات آن اعــدام اســت؟
مســاله ایــن اســت کــه آیــا تغییــر فکــر کافــی اســت؟ یــا تغییــر ســاختاری
نیــز دربایســت اســت؟ آیــا اصــاح گــر بایــد از قــرآن و نهــج البالغــه و
حدیــث ثقــه حکــم و اســتدالل بیــاورد و همیــن جــا کار او تمــام مــی شــود؟
اگــر کســی بــه ســخن او اعتنــا نکــرد چــه بایــد بکنــد؟ وانگهــی بایــد از خــود
بپرســد کــه آیــا درک مذهبــی را بایــد عــوض کــرد یــا درک مســتبدانه را باید
عــوض کــرد؟ آیــا از درک مذهبــی شــکنجه کــردن توجیــه مــی شــود یــا از
درک اســتبدادی؟ آیــا راه مــا از اصــاح دیــن مــی گــذرد یــا اصــاح دولــت؟
و اگــر از اصــاح دیــن مــی گــذرد چــه کار تــازه ای مــی شــود کــرد کــه آن
نتیجــه را تضمیــن کنیــم کــه زنــدان بــه قبــر تبدیــل نشــود؟ و اگــر از اصــاح
دولــت باشــد چــه مــی تــوان کــرد کــه قــدرت دولــت را مهــار کنیــم؟ و اگــر
قــدرت دولــت را نتوانیــم مهــار کنیــم چطــور ممکــن اســت قــدرت مذهــب
را مهــار کنیــم؟
بایــد از خــود بپرســیم آیــا ایــن معضــات حتــی اگــر بــه نــام دیــن پدیــد
آمــده همــه دینــی انــد؟ آیــا اگــر دینــی انــد اختصــاص بــه اســام و مســلمانی
دارنــد؟ و اگــر در دیــن هــای دیگــر و ایدئولــوژی هــای دیگــر و اصــوال
در رفتارشناســی انســانی دیــده مــی شــود چطــور مــی شــود از اصــاح دیــن
بــه اصــاح ایــن رفتارهــا رســید؟ آیــا اصــاح دیــن شــاه کلیــد حــل همــه
معضــات رفتــاری و مدیریتــی آدمــی اســت؟
 .8معضل تاریخ و عقل
معضــل دیگــر در بســتر تاریخــی مســاله اســت .بــه بــاور بســیاری از
روشــنفکران ،تاریــخ نزدیــک مــا دســت کــم تاریــخ عقــل و عقالنیــت نبــوده

اســت .مــن اکنــون بــه درســتی و نادرســتی آن نمــی پــردازم امــا اگــر نبــوده
اســت اصــاح دینــی مــان هــم از آن متاثــر خواهــد شــد .اگــر بــوده اســت ایــن
فاصلــه گــذاری بایــد انجــام شــود و روشــنگری شــود کــه در تاریــخ نزدیــک
مــا عقــل چگونــه و بــا چــه طــور و اطــواری ظهــور پیــدا کــرده اســت و اصالح
دینــی دنبالــه کــدام ســنت عقالنــی اســت.
همیــن معضــل در بــاره اســام رحمانــی و غضبانــی وجــود دارد .اصــاح
دینــی نمــی توانــد تاریــخ اختــراع کنــد و فرضــا اســام را دینــی رحمانــی
فــرض کنــد کــه هیــچ گاه نتوانســته رحمانیت خــود را ظاهــر و حاکــم کند .به
عبــارت دیگــر ،اگــر بحــث از اســام رحمانــی مــی کنیــم بایــد نشــان دهیم که
آنچــه مــی گوییــم در تاریــخ تحقــق یافته اســت و مــا در پــی احیــای آن روش
و منــش و تطبیــق آن بــه عقــل و اقتضــای زمانــه خــود هســتیم .پاالیــش متــون
کــه بخــش مهمــی از اصــاح دینــی شــمرده مــی شــود اینجــا هــم کار زیــادی
نمــی توانــد کــرد .مگــر آنکــه نشــان دهیــم ایــن متــون در تاریــخ بــه شــیوه
رحمانــی تعبیــر شــده و ظاهــر شــده و حکومــت معنــوی و ســیطره عقالنــی و
ارزش عملــی داشــته و در زندگــی و حکومــت موثــر افتــاده اســت.
از نــگاه اجتماعــی و تبلیغــی هــم واقعیــت ایــن اســت کــه بحــث نظــری به
کار نخبــگان مــی آیــد .بــرای عمــوم مخاطبــان امــا بایــد الگوهــا را نشــان داد.
قهرمانــان اســام رحمانــی را برجســته ســاخت .شــمایل هــای اســام رحمانــی
کــدام انــد؟ اصــاح گــران دینــی چــه کســانی را دارنــد یــا معرفــی کــرده انــد
کــه رســتم هــای عرصــه اصــاح باشــند؟ کدامیــک از ایــن الگوهــا در ذهــن و
دل مــردم جــای گرفتــه انــد؟ اگــر چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت بخشــی از آن
بــه بــی اعتنایــی ایشــان بــه تاریــخ بــر مــی گــردد و بخشــی دیگــر هــم بــه اینکه
اصــاح گــران خــود در تردیــد انــد و دقیقــا نمــی داننــد در تاریــخ مــا کــدام
افــراد و گــروه هــا و نحلــه هــا و جریــان هــا را بایــد حمایــت کننــد و پشــتوانه
فکــر خــود را در آنهــا نشــان دهنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،اصــاح گــران نیــز تاریــخ بعــد از اســام را نادیــده مــی
گیرنــد و مــی خواهنــد مــا را یکســره بــه خانــه محمــد و علــی پیوند بزننــد .این
درک غیرتاریخــی از دیــن و اســام چــاره گــر هیــچ دردی نخواهــد بــود اگــر
خــود درد تــازه ای درســت نکنــد و ادامــه همــان رونــد گزینشــی در تاریــح
نگــری اســت کــه هــم پیــش از انقــاب بــه آن دچــار بودیــم و هــم بعــد از
انقــاب بــه آن دچاریــم .هــر کــدام مــی خواهنــد بخشــی از تاریــخ را حــذف
کننــد یــا نادیــده بگیرنــد .حــال آن کــه تاریــخ منبــع هویــت بخشــی و ســرمایه
بــزرگ تجربــه و تــداوم اســت .اصــاح گــری کــه خــود را در تاریــخ نبینــد
بــی ریشــه خواهــد بــود.
 .9اصالح یا احیای زمان از یاد رفته
آیــا اصــاح دینــی امــری جدیــد اســت؟ بــه نظــر مــن از یــک بابــت
جدیــد اســت و از یــک بابــت تمنــای بازگشــت به گذشــته اســت .گذشــته ای
کــه از آن تعبیرهــای مختلــف وجــود دارد .در بهتریــن تعبیــر و مدنــی ترین آن
گذشــته ای اســت کــه در آن «همزیســتی» وجــود داشــته اســت .چــه بخشــی از
دیــن را بایــد تغییــر دهیــم تــا «همزیســتی» بــا دیگــران را دوبــاره بپذیریــم؟ چــه
ســنی شــیعه را و چــه شــیعه ســنی را و چــه مســلمان نامســلمان را و غیــر آن؟
آیــا اصــوال زمانــی وجــود داشــته کــه همزیســتی مدنــی میــان اهــل قبلــه
وجــود مــی داشــته اســت؟ آیــا اصــاح دینــی بــدون بحــث تاریخــی ممکــن
اســت؟ بــرای مثــال مــی تــوان دیــد کــه اگــر همزیســتی هرگــز در میــان اهــل
دیــن وجــود نداشــته باشــد اصــاح دینــی بــه ســود همزیســتی – کــه بهتریــن
هــدف گــذاری بــرای اصــاح اســت  -هــم ممکــن نخواهــد بــود.
مســائل اساســی بشــری همیشــه وجــود داشــته .ایمــان و عشــق کهنــه
نمــی شــوند .مــدارا و انصــاف تــازه و نــو ندارنــد .جوانمــردی همیشــه جــوان
و تــازه اســت .نیــاز بــه پیونــد بــه دیگــران و شــناخت دیگــران همیشــه بــوده
اســت .ممکــن اســت مــا فرامــوش کــرده باشــیم و امــروز بخواهیــم دوبــاره بــه
«یــاد» بیاوریــم .امــا ســاختن چیــزی کامــا جدیــد در دیــن و بــر مبنــای دیــن
غیرممکــن اســت .تنهــا مــی شــود بــه ســنت دینــی بازگشــت .مــی شــود گفت
ســنت امــام موســی صــدر در لبنــان ســنت مطلــوب تــری اســت .ســنتی اســت
کــه زمانــی آن را درک نمــی کــرده ایــم و امــروز ارزش آن را دریافتــه ایــم.
مــی شــود گفــت ســنت شــیخ رضــی در بغــداد ســنت متعالــی بــوده و ناشــی

از درک عالــی و انســانی از اســام .چیــزی کــه مــا بــه دلیــل شــرایط اجتماعــی
مــان و گــذر تاریــخ و تحــوالت فکــری از یــاد بــرده ایــم .امــا وزن تاریــخ
یادهــا در اصــاح دینــی مــا چقــدر اســت؟
 . 10ویران کردن مقدس ،آبادی نمی آورد
اصــاح دینــی از زمــان ســید جمــال اســدآبادی تــا امــروز مرتبــا تئوریک
تــر شــده و ظاهــرا بــه ریشــه هــا عالقــه مندتــر شــده اســت .امــا چــه بســا ایــن
هــا ریشــه نیســت بلکــه کلیشــه اســت .تکــرار ســخنان ناقــدان اروپایــی در حال
و هــوای دیگــری اســت کــه امــروز قــرن هــا از مــا دور اســت.
آیــا مثــا تقــدس زدایــی از متــن و خاصــه قــرآن و محــال شــمردن امــام
زمــان کمکــی بــه عقالنــی شــدن مــا مــی کنــد؟ بــرای مردمــی کــه هــزاره
هــا ســت هــزاره پرســت بــوده انــد اصــوال دلیــل و برهــان اقامــه کــردن بــرای
نفــی مقــدس خطــا ســت .قــرآن ســخن خــدا نباشــد هــم مــی شــود متنــی مثــل
تــورات و انجیــل امــا تقــدس اش از بیــن نمــی رود همــان طــور کــه بــرای
یهــود و ترســا تقــدس آن متــون از بیــن نرفته اســت.
ممکــن اســت دلیلــی بــه دســت غیرمذهبــی هــا
مسائل اساسی بشری
بدهــد کــه بــا خیــال راحــت تــری از قــرآن جــدا
شــوند امــا کمکــی بــه اصــاح مذهبــی نمــی کنــد؛ همیشه وجود داشته.
ایمان و عشق کهنه
ســهل اســت کمــک مــی کنــد کــه اهــل داعــش
برآینــد تــا بــه زعــم خــود قــرآن را نجــات دهنــد.
نمی شوند .مدارا
ـرن
چــرا کــه زمانــه دیگــر اســت و چیــزی کــه در قـ
و انصاف تازه و نو
هــای پیــش در میــان مردمانــی دیگــر تاثیری داشــته
ندارند .جوانمردی
هیــچ تضمیــن نیســت کــه امــروز هم همــان تاثیــر را
همیشه جوان و تازه
در مــردم مــا داشــته باشــد.
است .نیاز به پیوند
بــرای مردمــی کــه صدهــا منبــع غیرمقــدس
دیگــر هــم دارنــد کــه بــه آن بــاور دارنــد چــه به دیگران و شناخت
ســود اصالحــی بــر تقــدس زدایــی از قــرآن مترتب
دیگران همیشه
ـوی
اســت؟ مردمــی کــه در بــه در دنبــال امــر معنـ
بوده است.
و
گردنــد
و قدســی و باورهــای جادویــی مــی
ممکن است ما
بــه هــزار جــور تقویــم و ســتاره شناســی و اقبــال
فراموش کرده باشیم
شناســی و فــال قهــوه و فــال حافــظ و اســتخاره و
و امروز
نشــانه شناســی غیبــی اعتقــاد دارنــد و بــر اســاس آن
بخواهیم دوباره به
زندگــی و تصمیــم خــود را رقــم مــی زننــد چطــور
«یاد» بیاوریم.
ممکــن اســت وقعــی بــه تقــدس زدایــی از چیــزی
بگذارنــد کــه بــرای شــان مقدس اســت ،راز اســت،
اما ساختن چیزی
رازگشــا ســت ،مشــکل گشــا و پنــاه اســت؟
کامال جدید در دین
ـد
ـ
نباش
فــرض کنیم قــرآن اصال کالم آســمانی
و بر مبنای دین
و زمینــی باشــد .مگــر کالم بــودا مقــدس نیســت؟
غیرممکن است
مگــر کالم موســی مقــدس نیســت؟ مگــر کالم
موالنــا و حافــظ و ســعدی و فردوســی حرمــت و
اهمیــت نــدارد؟ در زندگــی مــا نقــش نــدارد؟
مــا مردمــی هســتیم کــه بــا ضــرب المثــل هــا زندگــی مــی کنیــم .بــا ابیات
و شــعرها و حکمــت هــا زندگــی مــی کنیــم .چطــور مــی شــود از مــا و ایــن
مــردم آیــات درمــان گــر و شــفابخش و نورانــی و رحمانــی را گرفــت؟ کــه
مثــا اصــاح دینــی کــرده ایــم؟ آیــا مــا قصدمــان بهتــر کــردن زندگــی آدمی
اســت یــا تهــی کــردن زندگــی آدمــی؟ آیــا مــی خواهیــم دیــن بــه کمــک
بهبــود حیــات اجتماعــی و سیاســی بیایــد و عدالــت و عــزت را تقویــت کنــد
یــا مــی خواهیــم دیــن را از نقــش و حیــات بیندازیــم؟ و چــه داریم بعــد از آن؟
کــدام مکتــب و فکــر و عقیــده و مــرام را آمــاده کــرده ایــم و آزمــوده ایــم و
برگزیــده ایــم تــا متــن متیــن پیامبــری جدیــد خــود کنیــم؟
 .11همزیستی گوهر اصالح
آن چــه نیــاز بــه اصــاح در رفتــار دینــی دارد انزواطلبــی و مخاصمــه
بــا جهــان و ابــزار جدیــد و تحــوالت زندگــی روزمــره اســت .دیــن دارانــی
کــه وظیفــه خــود مــی بیننــد بــا ســینما و رادیــو و موســیقی مخالفــت کننــد
بــا لبــاس هــای جدیــد مخالفــت کننــد یــا آشــپزخانه اوپــن را خــاف دیــن و
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ســنت بشــمارند محکــوم بــه انــزوا و چــه بســا زوال باشــند .حتــی اگــر مشــی
ایــن گــروه زوال نیابــد مرتــب کوچکتــر و کوچکتــر خواهند شــد و بــه صورت
اقلیــت در خواهنــد آمــد .ایــن هــم بــه نوبــه خــود عیبــی نــدارد .هســتند گــروه
هــای مســیحی هــم کــه هــم چنــان بــا ماشــین و ابــزار الکتریکــی مخالــف انــد و
بــا اســب و امکانــات مکانیکــی قــرن نوزدهــم بســنده مــی کننــد .امــا نمــی توانند
دیــدگاه و ســبک زندگــی خــود را اصــل دیــن بشــمارند .ایشــان اگــر بــه عقــل
نــگاه مــی کننــد تجربــه نشــان مــی دهــد کــه راه انزواطلبانــه و نفی بــه نتیجه نمی
رســد و اگــر بــه نقــل نــگاه مــی کنند نمــی تواننــد باالتــر و فراتــر از قــرآن و نص
برونــد .هدایــت صــورت ظاهــری نــدارد.
دیــن داران بایــد بیاموزنــد کــه دیــن چیــزی در ظاهــر زندگــی نیســت .ولــی
همیشــه کســانی هســتند کــه ظاهــر هــم بــرای شــان بــه انــدازه باطــن ارزش دارد.
نکتــه ایــن اســت کــه ایــن کســان نبایــد مشــی و پســند و انتخــاب خــود را بــه
نــام دیــن و دولــت و مســجد و مرجعیــت دینــی بــر دیگــران چــه مســلمان و
غیرمســلمان تحمیــل کنند.
دیــن داران بایــد بیاموزنــد کــه خداونــد اگــر مــی خواســت همــه را بــه یک
دیــن در مــی آورد و امــت واحــد بــر پــا مــی کــرد و وحــدت ظاهــری حاکم می
ســاخت .امــا نخواســته چنیــن کنــد و تنــوع و اختــاف مشــی و پســندها و ارزش
هــا را میــان آدمیــان برقــرار ســاخته و از ایــن نمــی تــوان فــرار کــرد و بــه ســوی
یکســان کــردن همــگان حرکــت کــرد .ایــن بــا ســنت الهــی ناســازگار اســت.
حتــی اگــر دیــن داران نگــران حــق و باطل هــم باشــند از پیامبر باالتر نیســتند و بر
کســی جــز ابــاغ وظیفــه ندارنــد و صاحب ســیطره بــر دیگــران نیســتند .خداوند
بــه پیامبــرش هــم مــی گویــد تــو هــر کــس را خواســتی نمــی توانــی هدایــت
کنــی و ایــن خداونــد اســت کــه هدایــت مــی کنــد
از نگاه اجتماعی و یــا نمــی کنــد .ایــن وظیفــه را بــر دوش کســی از دیــن
تبلیغی هم واقعیت داران نگذاشــته انــد کــه همــه را هدایــت کنــد ولــو بلغ
این است که بحث مــا بلــغ! هدایــت امــر دولــت و تحمیــل نیســت .اگــر
کســی راه هدایــت مردمــان را نمــی دانــد بهتر اســت از
نظری به کار نخبگان
ایــن کار دســت بکشــد تــا مــردم را از دین بیــزار نکند.
می آید .برای
بنابریــن واقعــا مســاله اصــاح دیــن اصــاح دیــن
عموم مخاطبان اما داران اســت .و طبعــا نظــر بــه ایــن اصــاح اســت کــه
باید الگوها را نشان بایــد آیــات و روایــات را بازخوانــی کــرد و یادهــای
داد .قهرمانان اسالم ارجمنــد را زنــده کــرد و الگوهــای دینــی را نشــان داد.
رحمانی را برجسته اصــاح دینــی بــرای انســانی کــردن دیــن اســت کــه
ساخت .شمایل های اصــل آن عــدم تحمیــل اســت و وانهــادن هدایــت بــه
ابــاغ انســانی و اراده الهــی.
اسالم رحمانی
آنچــه مــا نیــاز داریــم در فکــر دینــی برجســته
کدام اند؟
کنیــم مســاله همزیســتی اســت کــه هــم دوش عــدم
تحمیــل و درک تنــوع آدمیــان در عقیده و مرام اســت.
چیــزی کــه در تنــش هــای عصــر مــدرن جــای خــود را بــه هم-ســتیزی داده
اســت .چیــزی کــه  1400ســال مجســمه هــای بــودا را در جــای خــود محفــوظ
مــی داشــت امــا در عصــر مــدرن نابــود ســاخت .امــروز دیــنِ ســتیز بــه انــدازه
ایدئولـ ِ
ـوژی ســتیز بیــکاره و بــی ارزش اســت .احیای همزیســتی مســتلزم تغییر در
دیــن هــم نیســت .بلکــه تغییــری در منظــر دیــن دار بــه دیــن و تغییــری در منظــر
انســانی بــه جامعــه انســانی اســت .همزیســتی هــم هــدف اســت و هــم روش .هــر
چــه بــا همزیســتی هــم ســو نباشــد دود مــی شــود و بــه هــوا مــی رود.
 .12غیبت میدان عمل
نهایــت ایــن کــه وضعیــت اصــاح دینــی بــرای مــن یــادآور وضعیــت های
دیگــری اســت کــه مــا در تجربــه عالــم جدیــد داشــته ایــم .یکــی از آن وضعیت
هــا غیبــت میــدان عمل اســت.
مــا در کتــاب و درس و بحــث مــدرن مــی شــده ایــم یــا تصــور مــی کردیــم
شــده ایــم ولــی در خانــواده رفتارمــان در چارچــوب ســنت هــا و عــرف بــود .مــا
در ذهــن مــدرن مــی شــدیم امــا امــکان تجربــه مدرنیتــه را در عرصــه عمومــی
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نداشــتیم .حتــی غــرب را از کتــاب هــا و فیلــم هــا مــی شــناختیم یــا تصــور مــی
کردیــم شــناخته ایــم امــا هنــوز غــرب را ندیــده بودیــم و آن را تجربــه و زندگــی
نکــرده بودیــم .در بســیاری از وضعیــت هــای مــدرن تجربــه مــا بــه دلیــل غیبــت
میــدان عمــل فــردی و اجتماعــی بــه خوانــدن و دیــدن و تامــل گذشــته اســت.
مدرنیتــه بیشــتر بــرای مــا «خبــر» بــوده تــا تجربــه .محفوظــات بــوده تــا رفتــار.
تقصیــر کســی هــم نبــوده و نیســت .اقتضــای وضعیــت بینابینی مــا بوده و هســت.
در دانشــگاه مدیریــت مــی خوانیــم بــر اســاس متــون و الگوهــای غربــی امــا در
عمــل قــادر نیســتیم آنهــا را اجرایی کنیــم و دنبالــه رو عرف مــی شــویم .روزنامه
داریــم امــا حــزب نداریــم .روزنامــه داریــم امــا خبرنامــه دولت و حاکمیت اســت
تــا پایــگاه ملــت و بــازار و اصنــاف و اقشــار اجتماعــی .حــزب داریــم امــا دولــت
ســاخته اســت یــا هیاتــی اســت .ذهــن مــان در غــرب مــی گــذرد و جســم مــان
در وطــن اســیر آلودگــی و فســاد و آشــفتگی اســت .کمتــر می توانیــم کار منظم
و پیگیــر و جــدی و علمــی و همــه جانبــه نگــر انجــام دهیــم و اگــر انجــام دادیــم
بیشــتر از آنکــه پایــدار باشــد و بشــود در معــرض تهدیــد و فشــار و تزلــزل قــرار
مــی گیــرد چــون بــا بقیــه نظــام کار و تکاپــو ســازگاری نــدارد.
اصــاح دینــی هــم چنیــن اســت .بــزرگ تریــن مشــکل اصــاح امــروزه
نــه پاالیــش متــون کــه ارائــه میــدان اســت بــرای پــرورش و پیــش نهــادن تربیــت
شــدگانی کــه مبتنــی بــر اصــاح عمــل کننــد .ممکــن اســت شــمار کســانی کــه
کتــاب هــای اصــاح دینــی را مــی خواننــد و خبــرش را کســب مــی کننــد هنوز
قابــل توجــه باشــد .امــا میــدان عمــل آنهــا کجــا ســت؟ یــا اصــا چــه شــماری از
آنهــا اهــل عمــل انــد؟
روش کنونــی در اصــاح دینــی مثــل آن اســت کــه گروهــی از جوانــان
را مشــتاق بــازی فوتبــال کنیــم امــا زمیــن بــازی بــرای آنهــا نداشــته باشــیم .ایــن
اشــتیاق یــا دانــش در بــاره فوتبــال بــدون زمیــن بــازی بــه کار نخواهــد آمــد .در
یــک بــازی ذهنــی محــدود مــی مانــد و هرگــز توانایــی عمــل آنهــا و گفتمــان
آموختــه ایشــان در اصــاح را نشــان نمــی دهــد .بــه زبــان دیگــر ،اصــاح
نهــاد مــی خواهــد .حرکــت اصالحــی ضمــن ایــن کــه یــک حرکــت ذهنــی
و گفتمانــی اســت یــک حرکــت اجتماعــی اســت .امــروز نهــاد اصــاح دینــی
کجــا ســت؟ تیپــی کــه تربیــت مــی کنــد چــه نشــان هایــی دارد؟ الگوهایــی کــه
ارائــه مــی کنــد چــه کســانی انــد و بــا چــه رفتارهایی شــناخته مــی شــوند؟ چقدر
قــدرت تربیــت نیــرو دارنــد؟ چقــدر مــی تواننــد نهــاد بســازند؟
زمانــی حســینیه ارشــاد نهــاد اصــاح دینــی بــود .پیشــرو بــود .چهــره هــا و
ســخنرانان و کتــاب هــا و مخاطبــان خاص خــود را داشــت .آن نهاد تــوان رهبری
داشــت .تــوان بســیج داشــت .تولیــد علمــی و دینــی داشــت .هواخــواه و مشــتری
داشــت و نهادهــای شــبیه خــود را هــم تکثیــر مــی کــرد .امــروز نهــاد اصــاح
دینــی کــدام اســت؟ چقــدر قــدرت رهبــری و تربیــت و بســیج نیــرو دارد؟ چــه
حــرف تــازه ای در زمینــه دیــن و خــدا و انســان دارد؟ اگــر همــه چیــز را تحویــل
بــه حقــوق بشــر کنــد دیگــر چــه نیــازی بــه دیــن و اصــاح آن خواهــد مانــد؟
کــدام گفتمــان هــای دینــی هســت کــه امــروز سیاســت و فرهنــگ و اقتصــاد و
مدرســه و خانــواده را پوشــش دهــد و بــه نیازهــای آنــان پاســخ گویــد؟ برنامــه
سیاســی اش چیســت؟ برنامــه هــای اقدامــی اش کــدام اســت؟
اصــاح دینــی امــروز بــا آوار نزدیــک بــه چهــل ســاله ای از حکومــت
دینــی روبــرو ســت .ایــن همــان اصالحــی نیســت کــه در حســینیه ارشــاد بــود.
یــک تجربــه دراز و تلــخ را پشــت ســر دارد کــه از اصــاح برآمــد و آمــد در
فســاد نشســت .چگونــه از ســایه هــول ایــن رنــج عظیــم کــه بــر گــرده مردمــان
مــا ســنگینی مــی کنــد خــود را نجــات خواهــد داد؟ بــه یــک عبــارت ،دیــن از
اصــاح شــده و اصــاح نشــده اش در طــول عمــر انقــاب میــدان عمــل اش
حکومــت بــوده اســت .در ایــن میــدان خــوب بــازی نکــرده اســت .بــاز کــردن
میــدان تــازه ای بــرای عمــل بســیار دشــوار خواهــد بــود .گرچــه شــاید در کوتــاه
مــدت چــه بســا ناممکــن باشــد .امــا همــه چیــز در گــرو میــزان انــرژی اصــاح
گــران و اصــاح طلبــان خواهــد بــود .ایــن انــرژی امــروز کجاســت؟ فــردا بــه
همــان میزانــی کــه امــروز انــرژی در کار آمــده باشــد نتیجــه ای حاصــل خواهــد
یــا نخواهــد شــد.

سازگارسازی
اسالم ودمکراسی
بیژن حکمت

بایستگی مباحث نظری
گفتگــوی نظــری و رســیدن بــه تفاهمــی بــر ســر چهــر کشــورداری و
دمکراتیــک ســازی دولــت بــی گمــان عامــل مهمــی در گــذار از جمهــوری
اســامی اســت .ولــی در وهلــه نخســت چنیــن کوششــی بــرای همگرایــی را
نبایــد چنیــن تعبیــر کــرد کــه بــدون دســتیابی بــه فرهنگــی دمکراتیــک ،گذار
بــه دمکراســی ناممکــن اســت.
دمکراســی حاصــل نیازهــای افــراد در جامعــه مــدرن و پیــکار سیاســی
بــرای بــرآوردن ایــن نیازهاســت .فرهنــگ عامــه مــردم در جوامعــی کــه از
اســتبداد گــذر مــی کنندــ ،به تدریــج زیــر ســلطه قانــون و حکومتــی قانــون
مــدار دگرگــون مــی شــود و مســتلزم رونــد آمــوزش در زندگــی روزمــره و
در نهادهــای تعلیــم و تربیــت اســت....
جمهــوری اســامی از آغــاز بــر پایــه بینــش ویــژه ای از اســام و
حکومــت ،شــکل گرفتــه اســت و کمــاکان گفتــاری مذهبــی -سیاســی،
اصــول مشــروعیت نظــام را توجیــه مــی کنــد .ازایــن رو بــرای طرفــداران
«مــردم ســاالری» نقــد و ارزیابــی ایــن گفتــار در مباحثــه فرهنگــی -سیاســی،
جایــگاه مهمــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد .پرســش ایــن جاســت کــه
در ایــن نقــد از کدامیــن مبــادی بایــد آغــاز کــرد و کدامیــن ســویه هــا را باید
آمــاج انتقــاد قــرار داد؟
آمیختگــی دیــن و دولــت در ایــران ،ناگزیــر پیونــد نقــد دیــن و دولــت
را در پــی دارد و نظــر بــه تکثــر دیــدگاه هــای فلســفی و تئــوری های سیاســی
کــه در افــکار اندیشــه ورزان و کنشــگران سیاســی ایرانــی بازتابیــده مــی
شــود ،مبــادی و آمــاج ایــن نقــد هــا بــا هــم تفــاوت دارد .ایــن تفــاوت از
یــک ســو بــه ســنت یــا دیــدگاه فلســفی یــا جامعــه شــناختی منتقــد بــاز مــی
گــردد و از ســوی دیگــر وابســته بــه جایــگاه منتقــد در عرصــه عمومی اســت.
جایگاهــی کــه مــن از دیربــاز برگزیــده ام ،جایــگاه یــک کوشــنده
و ســازمان گــر سیاســی اســت و ناگزیــر بــه دیدگاهــی مــی انجامــد کــه بــا
دیــدگاه اندیشــه ورزان و روشــنفکران عرصــه عمومــی متفــاوت اســت .از

ایــن منظــر ،زمینــه و موضــوع مباحثــه نــه نقــد دیــن بــر اســاس تئــوری هــای
فراگیــر دیگــر ،همانــا جســتجوی هــم پوشــانی هایــی اســت کــه مــی تواننــد
بیــن ایــن تئــوری هــا و نگــرش دینــی بــه توافــق بــر ســر شــکل دمکراتیــک
دولــت بیانجامــد.
در ســالیان دور زمانــی کــه کمتــر گفــت و گویــی بیــن نواندیشــان دینی
و روشــنفکران عرفــی صــورت مــی گرفــت ،نظــرم را در ایــن زمینــه در مقالــه
« دیــن ســاالری و مــردم ســاالری» آوردم کــه بــه لطــف عبدالکریــم ســروش
در کیــان منتشــر شــد .آن نوشــته در آن بــرش ،کوششــی در نقــد «دمکراســی
دینــی» از دیدگاهــی مصلحــت جویانــه و بــدون ارجــاع بــه مبــادی فلســفی
بــود .)1(.در مباحــت نظــری آن ســال هــا  -و شــاید هنــوز -دمکراســی بــرای
بســیاری چــون نتیجــه مبــادی فکــری و فلســفی معینــی دریافتــه مــی شــد که با
زیربنــای تفکــر دینــی یــا اســامی در تناقــض بــود و جایــی بــرای ســازگاری
اســام و دمکراســی باقــی نمــی گذاشــت .دیدگاهــی کــه بــه فراتــر رفتــن از
ایــن برداشــت کمــک مــی کــرد نخســت ایــن نظــر جامعــه شــناختی بــود
کــه بــر زمینــه هــای اجتماعــی گوناگــون یــک تفســیر راســتین از مکتــب و
مذهــب وجــود نــدارد و در وهلــه دوم تئــوری جــان رالــز بــود کــه «لیبرالیســم
سیاســی» را از تئــوری هــای فراگیــر لیبرالیســم کــه بنیــاد های فلســفی داشــتند
متمایــز مــی ســاخت.
امــروز نواندیشــان مســلمان از دمکراســی دینــی فراتــر رفتــه انــد و بــا
پذیــرش حقــوق بشــر و جدایــی دیــن از دولــت راه را بــر همگرایــی گســترده
ای میــان نخبــگان ایرانــی گشــوده انــد .اهمیــت ایــن دگرگونــی هــای فکــری
تنهــا در اجماعــی نیســت کــه مــی توانــد بر تحــوالت سیاســی اثرگذار باشــد،
گســترش ایــن افــکار در عیــن حــال زمینــه ســازگاری فکــری و اخالقــی
دیــن داران را بـ�ا دنی��ای مــدرن و دمکراسـ�ی فراه��م م��ی آورد .اگــر برخــی
از روشــنفکران و مــردم عــادی مــی تواننــد بــه کلــی از تفکــر دینی بگســلند و
دنیــای ذهنــی خــود را بــر پایــه هــای دیگــری در دنیــای مــدرن ســامان دهنــد
 ،ایــن امــر بــرای تــوده مردمــی کــه بایــد دنیــای فکــری خــود را بــا تجــدد و
دمکراســی هماهنــگ ســازند بــه ســختی امــکان پذیــر اســت .بنابرایــن اگــر
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مــا خواســتار آن هســتیم کــه دنیــای ذهنــی مــردم تغییــر کنــد و بــا قواعــد
مــردم ســاالری و زندگــی در دنیــای مــدرن هماهنــگ گــردد بایــد تحوالتــی
را کــه در نگــرش دینــی در ایــن ســو رخ مــی دهــد خــوش آمــد گوئیــم و بــه
ســهم خــود  -و شــاید در مواقعــی فــارغ از کشــاکش هــای سیاســی  -بــا نقــد
عقلــی و گفــت و گویــی کــه هــدف آن یافتــن معیــار هــای مشــترک اســت،
آن را تســریع کنیــم)2(».
"اصالح دینی"
برخــی از دیــدگاه هــای عرفــی یــا ســکوالر حضــور دیــن در سیاســت یــا
عرصــه عمومــی را بــر نمــی تابنــد و دیــن را بــه امــری خصوصــی در جامعــه
ه�اـی دمکراتی��ک فروم�یـ کاهنــد و یاــ برــ اینــ نظرن�دـ ک��ه اصــاح مذهبــی در
اســام تاکنــون امــکان نداشــته اســت و ديگــر اصـ ً
ا ضرورتــی نــدارد و جامعــه
دارد از ايــن مراحــل میگــذرد و عرفــي گــرا و ســکوالر میشــود»)3(.
از ایــن دو نــگاه گــذر بــه دمکراســی در ایــران
امروز نواندیشان
نیازمند تحولی در اندیشــه سیاســی اســامی نیســت.
مسلمان از دمکراسی
بــر عکــس جمهــوری خواهــان ایــران در گرایــش
غالــب خــود جدایــی دیــن و دولــت را بــا حــذف
دینی فراتر رفته اند
دیــن از عرصــه سیاســی متــرادف نمــی داننــد .در
و با پذیرش حقوق
نخســتین بیانیــه جمهــوری خواهــان ملــی ایــران بــه
بشر و جدایی دین
تاریــخ شــانزدهم آذرمــاه  1363بــه روشــنی آمــده
از دولت راه را بر
همگرایی گسترده ای اســت کــه « جمهــوری ایــران بــر اســاس جدایــی
دیــن از حکومــت اســتوار خواهــد بــود بــدون آن
میان نخبگان ایرانی
کــه پیــروان هیــچ مذهــب و مســلکی را از دخالــت
گشوده اند.
اهمیت این دگرگونی در سیاســت بــاز دارد ».از ایــن رو تفســیری از دیــن
کــه بــا دمکراســی ســازگار باشــد خــود بخشــی از
های فکری تنها در
رونــد سکوالریزاســیون و دمکراتیزاســیون در ایران
اجماعی نیست که
اســت.
می تواند بر تحوالت
حــال اصــاح دینــی یــا دیــن پیرایــی کــه
سیاسی اثرگذار باشد،
پیدایــش پروتستانتیســم در مســیحیت را تداعــی می
گسترش این افکار
کنــد شــاید اصطالح مناســبی بــرای ســازگار کردن
در عین حال زمینه
اس�لام و دمکراس��ی نباشـ�د .مهم تفســیرهایی اســت
سازگاری فکری و
ک��ه بــرای ســازگاری ایــن دو صــورت مــی گیــرد.
اخالقی دین داران
دو گرایــش اساســی در ایــن ســمت و ســو ســیر می
را با دنیای مدرن و
کننــد :یکــی گرایــش ســنتی شــیعه اســت کــه در
دمکراسی فراهم
امتــداد عقایــد نائینــی در صــدر مشــروطیت مــی
می آورد
توانــد بــر جدایــی دیــن از دولــت و تــا حــدودی
بــر دموکراســی صحــه بگــذارد و دیگــری گرایــش
نوینــی اســت کــه در میــان علمــا و روشــنفکران اســامی در حــال شــکل
گرفتــن اســت .ایــن گرایــش کــه طرفــدار برجســته کــردن نقــش عقــل در فهم
دیــن و نقــش زمــان و مــکان و تاریــخ در اجتهــاد اســت ،در خــود ایــن قابلیــت
را دارد کــه بــا ارزش هــا و یــک تئــوری محــدود دمکراســی ســازگار افتنــد.
کوششــی کــه نواندیشــان دینــی بــرای آشــتی دیــن و دمکراســی مــی
کننــد نیــز از دو دیــدگاه صــورت مــی گیــرد و بــه دو نتیجــه متفــاوت منتهــی
می شود:
نخســت دیدگاهــی کــه مــی کوشــد در اســام مایــه هایــی بــرای تاییــد
حکومــت دمکراتیــک جســت و جــو کنــد و یــا دســت کــم عــدم تعــارض
دمکراســی را بــا برداشــت معینــی از اســام مدلــل ســازد .چنیــن دیدگاهــی
بیشــتر بــه ارزش هــای دینــی و محتــوی سیاســت هــا و راه حــل هــای اجتماعــی
توجــه مــی کنــد.
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دیــدگاه دوم ،بــر عکــس مــی خواهــد شــکل حکومــت دینــی را
دمکراتیــک کنــد .نظری��ه پ��ردازان دینــ ساالری دمکراتیــک کمــاکان مــی
خواهنــد بــر اســاس «پیونــد ایمانــی» نــه بــر اســاس «پیونــد شــهروندانه» ،دولــت
را بازســازی کننــد .از مــردم ســخن مــی گوینــد ولــی مــردم در دیــدگاه آنــان
پیــروان شــیعه دوازه امامــی هســتند و نــه شــهروندان ایرانــی .تمــام تئــوری مردم
ســاالری دینــی بــر اســاس ایــن «خبــط بصــر» بنــا شــده اســت .کوشــش هــای
نخســتین بــرای آمیختــن دیــن ســاالری بــا دمکراســی -پذیــرش تکثــر محدود
سیاســی و تلفیــق والیــت فقیــه و نهادهــای انتصابــی بــا اننخابــات و نهادهــای
انتخابــی  -هــم تئــوری را از درون مــی پاشــد و هــم قــدرت سیاســی را دچــار
تضــاد هــا و تعــارض هایــی مــی ســازد کــه جلوگیــر اســتقرار آن بــه مثابــه
دولــت مــی شــوند )4( .ازایــن رو قــدرت سیاســی موجــود چــون «دولــت
اســتثنایی»« ،موقــت» و»دو فاکتــو» اســتمرار مــی یابــد .مــردم ســاالری دینــی نیز
در بهتریــن حالــت  -کــه مطلــوب نیــز هســت  -تنهــا چــون یکــی از اشــکال
اضمحــال دولــت موجــود مــی توانــد تحقــق یابــد .بــه ایــن معنــی که «توســعه
سیاســی» و رعایــت واقعــی حقــوق مــردم ،روابــط دیــن ســاالرانه را تجدیــد
تولیــد نمــی کنــد و بــه تدریــج پیونــد سیاســی را جایگزیــن شــبح « پیونــد
ایمانــی» در ســاختمان دولــت مــی ســازد)5( .
ایــن دیــدگاه دوم -دیــن ســاالری دمکراتیــک  -امــروز در میــان
نواندیشــان دینــی دیگــر رنــگ باختــه اســت .عبدالکریــم ســروش ،مجتهــد
شبســتری ،مصطفــی ملکیــان ،یوســفی اشــکوری و محســن کدیــور هرکــدام با
اســتدالل هــای متفــاوت و ســایه روشــن هایــی در دیــدگاه شــان ،سکوالریســم
سیاســی ،حقــوق بشــر و تاریخــی بــودن احــکام اســام را پذیرفتــه انــد .بــی
گمــان از دیــدگاه هــر نظریــه یــا تئــوری فراگیــری مــی تــوان بــه نقــد آرای
آنــان پرداخــت ولــی ایــن امــر بــه عهــده اندیشــه ورزان پهنــه فلســفه ،دیــن و
جامعــه شناســی اســت .از منظــر همگرایــی در عرصــه دمکراســی خواهــی و
دمکراتیــک ســازی ،هرانــدازه نقــد «دمکراســی دینــی» بایســته بــود ،امــروز نــه
نقــد درونــی ایــن دیــدگاه هــای نویــن و نــه پرســش خوانایــی آن بــا برداشــت
مفروضــی از اســام ،از ســوی کوشــندگان عرفــیِ جمهــوری خــواه بایســته و
راهگشاســت.
یکــی از مشــکل هــای اساســی در ســازگار کــردن دیــن و دمکراســی
پرســش احــکام اســامی اســت کــه فقــه شــیعه از قــرآن و ســنت اســتنتاج مــی
کنــد و آن را جاودانــه مــی پنــدارد .نواندیشــان دینــی بــا تاریخی کــردن احکام
مانــع بزرگــی را از ســر راه ســیر اندیشــه اســامی بــه ســوی دمکراســی برداشــته
انــد.
مجتهــد شبســتری مــی نویســد « :صاحــب ایــن قلــم معتقــد اســت آیــات
احــکام مــورد بحــث را فقــط تاریخــی میتــوان تفســیر کــرد و نــه غیــر آن و
ایــن الــزام از ناحیــه متــن قــرآن میآیــد نــه از جــای دیگــر .او معتقــد اســت
در عصــر حاضــر هیــچ گونــه تکلیــف شــرعی کــه عمــل بــه احــکام مــورد
بحــث را بــرای مســلمانان الزامــی ســازد از ناحیــه خــود قــرآن متوجه مســلمانان
نیســت .اگــر آنــان بخواهنــد زندگــی اجتماعــی ـ سیاســی خــود را بــر مبنــای
نتایــج حاصــل از عقالنیــت عملــی عصــر حاضــر و حقــوق بشــر و دموکراســی
و قانونهائــی بــر آن مبنــا بنــا کننــد و بــا آنهــا زندگــی کننــد هیــچ منعــی از
ناحیــه قــرآن متوجــه آنهــا نیســت .مــن میگویــم مســلمان زیســتن ،در عصــر
حاضــر مانعــی بــر ســر راه زیســتن مــا بــا قانــون اساســی دموکراتیــک بــر مبنای
حقــوق بشــر نیســت .تنقیــح محــل نــزاع بــا فقیهــان (بخــش دوم و پایانــی))6( .
وخطــاب بــه آملــی الریجانــی و همفکرانــش مــی گویــد « :آنــان
میگوینــد چــون حکــم قصــاص (اعــدام) در قــرآن موجــود اســت
مســلمانان ایــن عصــر هــم مکلفنــد حتمــا مجــازات اعــدام را اجــرا کننــد.
ایــن ســخن بــه ایــن جهــت مغالطــه اســت کــه از وجــود یــک حکــم در

قــرآن ،وجــوب عمــل بــه آن حکــم در هــر عصــر را نمیتــوان اســتنتاج
کــرد .ایــن «بایــد» از آن «اســت» درنمیآیــد .اســاس اختــاف نظــری
الهیدانــان نواندیــش ایــران بــا امثــال آقــای قاضــی القضــاة در بــاب احــکام
اســامی از همیــن موضــوع اساســی شــروع میشــود(».)7
ســایر نواندیشــان دینــی نیــز در ایــن مقــال بــا مجتهــد شبســتری هــم
ســخن انــد .ســروش کــه خــود از منادیــان دمکراســی اســامی بــود
در گفتگــو بــا نوشــابه امیــری بــه روشــنی از جدایــی دیــن از دولــت یــا
«سکوالریســم سیاســی» دفــاع مــی کنــد « :مــا مــی توانیــم بــر ســر یــک
تقســیم توافــق کنیــم و آن ایــن کــه سکوالریســم سیاســی داریــم و
سکوالریســم اعتقــادی .مــا بــر ســر سکوالریســم اعتقــادی بــا کســی
جدالــی نداریــم گرچــه اختــاف داریــم؛ هــر کســی مــی توانــد اعتقــاد
خــودش را داشــته باشــد ،امــا آن چــه بــر روی آن مــی توانیــم توافــق کنیــم
عبــارت اســت از سکوالریســم سیاســی ،یــا بــه تعبیــر ویــژه بنــده «حکومــت
فرادینــی» ،بــا همــان توضیحــی کــه آوردم .یعنــی یــک حکومــت اخالقــی
کــه نســبت بــه همــه ادیــان بــی طــرف باشــد ،هیــچ حــق ویــژه ای بــه پیــرو
هیــچ دیــن ویــژه ای ندهــد ،پلورالیســم دینــی و سیاســی را بــه رســمیت
بشناســد ،بــرای همــه حقــوق برابــر قائــل باشــد و قانــون را بــرای همــه
یکســان اجــرا کنــد؛ ایــن معنــی سکوالریســم سیاســی اســت و مــن گمــان
مــی کنــم همــه مــا مــی توانیــم بــر روی آن توافــق کنیــم« )8( .
مصطفــی ملکیــان نیــز در یکــی از آخریــن ســخنرانی هــای خــود
دیدگاهــی پراگماتیــک و مصلحــت جویانــه بــر مــی گزینــد کــه تلویحــا
بحــث مبــادی دمکراســی را بــه گفتگــو دربــاره زندگــی بهتــر در رفــاه و
آزادی بازمــی گردانــد و بــا روشــی کــه در نقــد دیــن ســاالری برگزیــده
بــودم ،نزدیــک اســت .ملکیــان پــس از اشــاره بــه تکثــر تفســیرها مــی
گویــد »:یــک بحــث دربــاره همــه ایــن تفاســیر ایــن اســت کــه کدامیــک
از ایــن تفاســیر بــه متــون مقــدس دیــن اســام نزدیکتــر اســت؛ یعنــی
تفاســیر پذیرفتنیتــر ،درســتتر و قابــل دفاعتــری هســتند؟
مــن بــه ایــن بحــث اول کاری نــدارم چــون بســیار بحــث پیچیــدهای
اســت .امــا بحــث دومــی هــم دربــاره ایــن تفاســیر میشــود کــرد و آن
بحــث ایــن کــه کــدام یــک از ایــن تفاســیر بهمصلحــت ترنــد؟ کــدام
مصالــح بشــر را بیشــتر و بهتــر بــرآورده میکننــد؟ و بــه خصــوص مصالــح
امــت اســام و مســلمانان جهــان را بهتــر تأمیــن میکننــد .در اینجــا بحــث
بــر ســر ایــن نیســت کــه حقانیــت نظــری کــدام یــک از ایــن تفاســیر
بیشــتر از بقیــه اســت .بحــث ایــن اســت کــه مصلحــت عملــی ،اقتضــای
رویکــردن بــه کــدام یــک از ایــن تفاســیر را بیشــتر از ســایر تفاســیر دارد؟
بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه واقع ـاً چــه تفســیری از میــان ایــن تفاســیر
هســت کــه اگــر بــه آن تفســیر اوالً التــزام نظــری و ثانیــاً التــزام عملــی
داشــته باشــیم ،در ســاحت فــردی ،انســانهایی میشــویم دارای زندگــی
خوشتــر ،خوبتــر ،زندگــی معنادارتــر و ارزشــمندتر و پرکارکردتــر
و در ســاحت جمعــی هــم جامعههایــی میســازیم دارای امنیــت و رفــاه
و عدالــت و آزادی بیشــتر .اینجــا بحــث مصلحــت فــردی و اجتماعــی
کانــون توجــه ماســت .چــون در میــان همــة تفاســیری کــه از اســام شــده
همــه ایــن دو کار را بــه یکســان هرگــز انجــام نمیدهنــد .مــا بایــد ببینیــم در
میــان ایــن تفاســیر مختلــف کــدام ،فــر ِد بهتــر و جامعــة بهتــری میســازند.
فــرد بهتــر یعنــی فــردی کــه زندگــی خوبتــر و خوشتــر و ارزشــمندتر
و معنادارتــر و زندگــی پرکارکردتــری دارد و جامعــة خــوب هــم یعنــی
جامعـهای کــه دارای امنیــت بیشــتر ،رفــاه بیشــتر و عدالــت بیشــتر و آزادی
بیشــتری باشــد)9( .
در ایــن مختصــر هــدف بازگفــت و گشــودن آراء نواندیشــان دینــی

نیســت و نمــی خواهــم گفتاوردهــا را مکــرر کنــم .همیــن قــدر در پایــان
ایــن نوشــنه بیفزایــم کــه در میــان اصــاح طلبــان جنبــش ســبز نیــز پافشــاری
بــر اجــرای اصــول مغفــول قانــون اساســی دیگــر جایــگاه تئوریــک خــود را
از دســت داده و بیشــتر معنایــی اســتراتژیک یافتــه اســت.
میرحســین موســوی از «پیونــد دمکراتیــک» بــا قانــون اساســی ســخن
مــی گویــد و مــی افزایــد «شــعار رعایــت بــدون کــم و کاســت قانــون
اساســی بــا ایــن فــرض اســت کــه ایــن متــن نــه جاودانــی اســت و نــه وحــی
منــزل وهــر نــوع تغییــری در ســطح ملــی مــی توانــد مــورد قبــول باشــد کــه
امکانــات انتخابــات آزاد و رقابتــی و غیــر گزینشــی را فراهــم کنــد)10( ».
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http://bijan-hekmat.com/lireArticle.php?&action=lireArticle&rub=ngd&srub=ngd1&a=13#.VQBodHyG-So

( )6تنقیح محل نزاع با فقیهان (بخش دوم و پایانی)

http://mohammadmojtahedshabestari.com/index.php

( )7محمد مجتهد شبستری ،آقای قاضی القضاة! اسالم کلیسا ندارد

http://mohammadmojtahedshabestari.com/index.php

( )8برای اينکه دینداران از دموکراسی و سکوالریسم نگریزند!

https://tavaana.org/fa/library/%D8%AF%D9%85%D9%88%
DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%
D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-0

( )9مصطفی ملکیان

http://roshanfekridini.blogfa.com/
tag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86

( )10میرحسین موسوی

http://www.kaleme.com/1389/04/22/klm-25520
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اصالح فکر دینی
و دموکراسی

فرهاد خسرو خاور ،محسن متقی

در چنــد ســال گذشــته بــاب بحــث و گفتگو در بــاره دموکراســی و رابطه
آن بــا اســام در داخــل و خــارج از ایــران بســیار مطــرح اســت و نوشــته هــای
بســیاری در بــاب ســازگاری و یــا ناســازگاری اســام بــا دموکراســی و حقوق
بشــر و دیگــر ارزش هــای جهــان مــدرن وجــود دارد .امــا پرســش اساســی که
بیــش از  150ســال گریبانگیــر روشــنفکران ،کنشــگران و سیاســت مــداران
ایــران و جهــان اســام اســت مســئله عقــب ماندگــی ایــن کشــور و جســتجوی
راه حــل بــرای بــرون رفــت از چنیــن وضعیتــی اســت .وضعیــت ایران شــباهت
بســیار بــا دیگــر کشــورهای اســامی داشــته کــه بــا مقایســه کشــور هــای خود
بــا غــرب بــه نوعــی آگاهــی از انحطــاط رســیدند .اگــر پرســش در بــاب عقب
ماندگــی و انحطــاط جهــان اســام مشــترک بــود امــا پاســخ بــه چنین پرسشــی
بســیار متفــاوت مــی نمــود .بــا ایــن وجــود فصــل مشــترک ایــن پاســخ هــا
ضــروت اصــاح ایــن جوامــع و کوشــش بــرای پیشــرفت آن بــود و ایــن
چنیــن بــود کــه کوشــش هــای بســیاری بــرای اصــاح جامعــه در نیمــه دوم
قــرن نوزدهــم در کشــورهایی چــون مصــر ،ترکیــه و ایــران آغــاز شــد.
حمیــد عنایــت معتقــد اســت کــه در جهــان عــرب لشــکر کشــی ناپلئــون
بــه مصــر را مــی تــوان ســرآغاز احســاس عقــب ماندگــی جهــان عــرب از
غــرب دانســته و جریــان هــای فکــری آن دیــار در برابــر قــدرت نظامــی،
سیاســی  ،فرهنگــی غــرب ســه پاســخ بــه چنیــن پرسشــی داده انــد:1
نخســت پیــروی از غــرب کــه در نوشــته هــای طهطــاوی و مخصوصــا
کتــاب "رآهیختــن زر نــاب از گــزارش پاریــس" و دیگــری " راه هــای دل
هــای مصریــان در گلگشــت هــای آداب امــروزی" تجلــی مــی یابــد .یعقــوب
صنــوع و شــبلی شــمیل و طــه حســین از دیگــر مدافعــان پیــروی از تمــدن
غــرب در جهــان عــرب بودنــد.
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دوم اصــاح و تجدیــد فکــر دینــی کــه در کوشــش هــای عملــی و نظری
ســید جمــال ،محمــد عبــده ،رشــید رضــا ،کواکبــی و عبدالــرازق را مــی تــوان
نــام برد
ســوم ملیــت گرایــی و یــا بازگشــت بــه ناسیونالیســم .نماینــدگان ایــن
جریــان هــم شــیخ حســین المرصفــی ،مصطفــی کامــل ،احمــد اللطفــی اســید
مــی باشــند.
او بــه بررســی دقیــق ایــن گرایــش هــا پرداختــه و کــم و کاســتی نظــرات
آنــان را برجســته کــرده اســت .اگــر چــه کتــاب او در بــاره ســیر اندیشــه
سیاســی در جهــان عــرب اســت امــا همیــن پرســش را مــی تــوان در بــاره
ایــران نیــز مطــرح کــرد.
در ایــران نیــز اصــاح گــران کــم کــم بــه عقــب ماندگــی و تفــاوت
هــای عظیــم در حــوزه هــای مختلــف سیاســی ،فرهنگــی ،نظامی آگاه شــده و
برخــی از آنــان کوشــیدند تــا بــه اصــاح جامعــه ایــران همــت گمارنــد .فکــر
اصــاح در بســیاری حــوزه هایــی چــون ارتــش ،آمــوزش ،نهادهــای سیاســی
را در برگرفــت .ســید جمــال اســد آبــادی از نخســتین اصــاح گــران جامعــه
ایــران بــود کــه آوازه شــهرتش بــه خــارج از مرزهــای ایــران کشــیده شــد و در
ســفرهای مختلــف خــود ایــده اتحــاد جهــان اســام و اصــاح ایــن جوامــع را
ضرورتــی بــرای احیــا و حضــور دیــن دانســت .او در ســفر خــود در پاریــس
در ســال  1884همــراه بــا محمــد عبــده مجلــه عــروه الوثقــی را بنیــان نهــاد و
در آن ایــده اندیشــیدن بــه انحطــاط و ضــرورت خــروج از آن بــرای جهــان
اســام را مطــرح کــرد.
امــا نقطــه عطــف رابطــه آگاهــی از تفــاوت و تمایــز میــان ارزشــهای
جهــان ســنتی بــا دنیــای مــدرن را مــی تــوان انقــاب مشــروطه دانســت و از

ایــن پــس جامعــه ایــران وارد مناســبات تــازه ای بــا قــدرت و سیاســت شــد و
حیــات اجتماعــی ،سیاســی،فکری و دینــی شــکل تــازه ای بــه خــود گرفــت.
تــاش هــای سیاســت مــداران ،روشــنفکران و نخبگان ایــران در ورود اندیشــه
هــای تــازه باعــث شــد تــا بســیاری از نظریــه هــا و ارزش هــای جهــان مــدرن
وارد فضــای روشــنفکری ایــران شــود کــه بــا واکنــش هــای بســیارتند و گاه
خصــم آلــود برخــی از چهــره هــای حــوزه هــای رســمی دینــی روبــرو شــد
کــه از بــاب نمونــه مــی تــوان از مخالفــت برخــی از روحانیــون و در راس آن
هــا فضــل اهلل نــوری در مخالفــت بــا مشــروطه و ایــده آزادی و حکومــت
قانــون نــام بــرد.
در طــول قــرن بیســت تــا انقــاب اســامی در بــاره رابطــه میــان ســپهر
دیــن و ارزش هــای جهــان غــرب در میــان متفکران و روشــنفکران مســلمان با
دو گرایــش روبــرو هســتیم کــه هــر کــدام نماینــدگان خــاص خــود را دارند.
گرایــش اول کــه از شــیخ فضــل اهلل آغــاز و تــا انقــاب اســامی
ادامــه پیــدا مــی کنــد نماینــدگان شــاخص روحانــی چــون آیــت اهلل خمینــی و
مصبــاح یــزدی و روشــنفکرانی چــون داوری اردکانــی را دارنــد .ایــن گرایش
بــا تکیــه بــر هویــت دینــی و نفــی دســت آوردهــای غربیــان در زمینه سیاســت
و اداره جامعــه هــای انســانی بــر ایــن بــاور اســت کــه جامعــه اســامی نیــازی
بــه ایــن محصــوالت وارادتــی نــدارد و مجموعــه دســتگاه دینــی جوابگــوی
نیازهــای مــردم مســلمان در همــه اعصــار اســت .اســتدالل هــای شــیخ فضــل
اهلل نــوری در نفــی مشــروطیت و دفــاع از مشــروعه و نفــی مفهــوم آزادی در
نــزد او از نمونــه هــای برجســته مخالفــت بــا دموکراســی و ناســازگار دانســتن
دیــن و دموکراســی اســت .میــراث نــوری در تاریــخ ایــران قــرن بیســت را می
تــوان در حرکــت سیاســی فدائیــان اســام و کوشــش هــای فقهــی  -کالمــی
آیــت اهلل خمینــی در طــرح نظریــه والیــت فقیــه دانســت.
گرایــش دوم از همــان آغــاز انقــاب مشــروطه در میــان برخــی از
روحانیــون و در رأس آنــان آخونــد خراســانی و میــرزای نائینــی ظاهــر شــد و
در ادامــه آن بــا تــاش هــای مــدرس ،طالقانــی ،منتظــری نمونه ای از کوشــش
هــای درون دینــی جهــت پذیــرش ارزش هــای دموکراتیــک اســت .ایــن
افــراد در عیــن تعلــق بــه دیــن و بــاور دینــی نقــش مهمــی بــرای مــردم قائلنــد و
مبــارزه بــا اســتبداد و احتــرام بــه کرامــت انســانی را از ارزش هــای ذاتــی دیــن
مــی داننــد .بــرای نمونــه از نظــر منتظــری قوانیــن حکومتــی نبایــد در تضــاد بــا
قوانیــن الهــی قــرار گیــرد و هــدف نــه اســتقرار قوانیــن دینــی بلکــه مخالــف
شــرع نبــودن قوانیــن کشــوری اســت.
شــک نیســت کــه دغدغــه آزادی ،عدالــت ،برابــری و کوشــش بــرای
پیشــرفت ایــران منحصــر بــه ایــن گروه یــا گــروه سیاســی ،اجتماعی و فلســفی
نیســت امــا در چهارچــوب ایــن نوشــته مــا ایــن پرســش را مطــرح مــی کنیــم
کــه آیــا بــرای رســیدن بــه آزادی ،دموکراســی ،حقــوق بشــر ،عدالــت و
برابــری رجــوع بــه دیــن ضــروری اســت یــا نــه؟ آیــا اســتقرار نهادهــای مــدرن
و دموکرتیــک نیازمنــد مشــروعیت دینــی هســتند؟ آیــا منظومــه دینــی مانــع
رســیدن بــه دمکراســی در وضعیــت ایــران اســت؟ آیــا اصــوال مــا نیــازی برای
توســل بــه دیــن بــرای خــروج از ایــن بحــران داریــم؟
در پاســخ بــه چنیــن پرسشــی دو گــروه و یــا دو گرایــش را مــی تــوان
از هــم تفکیــک کــرد .عــده ای از ناســازگاری ارزش هــای دینــی بــا مبانــی
دموکراســی ســخن بــه میــان مــی آوردنــد و عــده ای دیگــر بــر ایــن باورنــد

کــه بــا تفســیر و تاویــل دیــن مــی تــوان راه را بــرای ورود ارزش هــای
دموکراتیــک ممکــن گردانــد .رویکــرد مــا در ایــن نوشــته نــه جانبــداری از
ایــن یــا آن گرایــش بلکــه طــرح این پرســش اســت
دو گرایش را
کــه آیــا در رونــد کوشــش بــرای دموکراتیــک
می توان از هم
کــردن نهادهــای سیاســی و اجتماعــی اســام یــا بــه
تفکیک کرد .عده ای
تعبیــری تفســیری از اســام مــی تواند نقشــی داشــته
از ناسازگاری ارزش
باشــد؟ بــه بیــان دیگــر آیــا جریــان اصــاح گرایــی
های دینی با مبانی
در جهــان اســام و بــه طــور خــاص در ایــران قــادر
دموکراسی سخن به
اســت تــا بــا تفســیر خــاص خــود مســلمانان را آماده
میان می آوردند و
عده ای دیگر بر این
پذیــرش ایــن ارزش هــا کنــد؟ بــه همیــن دلیــل
باورند که با تفسیر
اســت کــه برخــی از اصــاح گــران مســلمان نــه از
و تاویل دین می
دمکراســی بــا پیشــوند و یــا پســوند دینــی بلکــه از
توان راه را برای
دموکراســی مســلمانان ســخن بــه میــان آورده انــد.
ورود ارزش های
پرســش هــای عامــی و کلــی چــون ســازگاری
دموکراتیک ممکن
و عــدم ســازگاری دیــن بــا ارزش هــای دنیــای
گرداند .رویکرد
مــدرن بــر ایــن بــاور غلــط اســتوار اســت کــه دیــن
ما در این نوشته نه
و دنیــای مــدرن دارای ذات تغییــر ناپذیــری بــوده و
جانبداری از این یا
امــکان نزدیکــی میــان آنهــا و تاثیــر پذیــری از هــم آن گرایش بلکه طرح
وجــود نــدارد  .چنیــن رویکــردی مانــع فهــم بهتــر
این پرسش است که
آیا در روند کوشش
رابطــه ایــن مقــوالت خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل
برای دموکراتیک
بــرای فهــم بهتــر رابطــه میــان اســام و دموکراســی
کردن نهادهای
و جســتجوی پاســخ بایــد از نظریــه هــای ذات
سیاسی و اجتماعی
گرایانــه و فرهنــگ گرایانــه دوری گزیــد و بــه
اسالم یا به تعبیری
جــای پنــاه بــردن بــه تئــوری هــای کالن فلســفی
تفسیری از اسالم می
و روانشــناختی بــه تحلیــل تحــوالت واقعــی جامعــه
تواند نقشی داشته
ایــران همــت گمــارد.
باشد؟ به بیان دیگر آیا
بــرای نمونــه مــی تــوان قــرآن و تفســیر آن
جریان اصالح گرایی
را در میــان مســلمانان مثــال آور کــه کتــاب مــورد
در جهان اسالم و به
قبــول همــه آنــان و منبــع ارجــاع همــه اصــاح
طور خاص در ایران
قادر است تا با تفسیر
گــران اســت .مســلمانان خواســتار بازگشــت بــه
خاص خود مسلمانان
قــرآن مــی باشــند امــا خــود ایــن مســئله صراحــت
را آماده پذیرش این
و روشــنی چندانــی در نوشــته هــای آنــان نــدارد.
ارزش ها کند؟
بازگشــت بــه قــرآن مــی توانــد دو معنــی داشــته
باشــد :نخســت بازگشــت بــه زمــان پیامبــر و
بازتولیــد جامعــه آن زمــان در دنیــای کنونــی و بــه نوعــی بازتولیــد گذشــته
در حــال .معنــی دوم بازگشــت را مــی تــوان تعبیــر بــه فهــم نیــت پیامبــر و
بازاندیشــی در بــاب رســالت نبــوت دانســت و بــه بیانــی در حــال مانــدن و از
گذشــته الهــام گرفتــن جهــت تطبیــق پیــام مقــدس بــا جهــان معاصــر .ایــن دو
معنــی متفــاوت از بازگشــت بــه قــرآن و تجربــه پیامبــر نقطــه تمایــز جریانــات
و گرایــش هــای اســامی بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل مــا تنهــا بــا یــک
رویکــرد نســبت بــه قــرآن مواجــه نبــوده و چنــد گرایــش را مــی تــوان از هــم
تفکیــک کــرد:
جریــان نخســت را مــی تــوان بنیادگرایــی و یــا اصــول گرایــی نامیــد.
مدافعــان ایــن گرایــش معتقدنــد کــه هــدف از بازگشــت بــه قــرآن ســازمان
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دهــی جامعــه امــروز بــر اســاس الگــوی رفتــاری و حکومتــی پیامبــر اســت
و هــدف از تشــکیل حکومــت اجــرای قوانیــن شــریعت در دنیــای امــروز
اســت .نوشــته هــای رشــید رضــا ،قطــب ،مــودودی و حرکــت سیاســی اخــوان
المســلمین و برخــی از نوشــته هــای فدائیــان اســام نتیجــه یکــی از تفســیرهای
بازگشــت بــه قــرآن و احیــا اســام در دوران مــدرن اســت.
جریــان دوم کــه مــی تــوان نــام تجــدد خواهــی ،نوگرایــی و یــا
نواندیشــی بــرآن نهــاد .ایــن گرایــش بــر ایــن بــاور اســت کــه در دنیــای امروز
بایــد در جســتجوی فهــم پیــام پیامبــر باشــیم و بازســازی جامعــه امــروز و
خــروج از انحطــاط در جوامــع اســامی تنهــا بــا بازتفســیر متــن مقــدس و فهــم
روح اســام و قــرآن جهــت هماهنگــی آن بــا دنیــای حاضــر ممکــن اســت.
آنــان نــص گرایــی بنیادگرایــان را خطــری بــرای جهــان اســام تلقــی مــی
کننــد .ایــن جریــان در جهــان ســنی عــرب مدافعانــی چــون ابوزیــد ،محمــد
طالبــی و در پاکســتان فضــل الرحمــن و در ایــران معاصــر کســانی چــون
بــازرگان ،طالقانــی ،شــریعتی و در دوران پــس از انقالب ســروش ،شبســتری،
کدیــور ،اشــکوری ،ملکیــان دارد.
در کنــار ایــن دو جریــان مــا شــاهد رشــد و
به باور ما میان
گســترش گرایــش دیگــری هســتیم کــه مــی تــوان
گرایش های مختلف نــام ســنت گرایــان بــه آن داد .مدافعان ســنت گرایی
اصالح اندیشه دینی
هــم منتقــد سیاســت گرایــی بنیــاد گرایــان بــوده و
روشنفکرانمسلمان
هــم بــا تجــدد خواهــی و مــدرن گرایی و نواندیشــی
پس از انقالب نقش
دینــی مخالــف هســتند .عــده ای از مدافعــان چنیــن
مهمی داشته و برای
نشان دادن نقش آنان برداشــتی از اســام بــا تکیــه بــر برخــی از صحبــت
در اصالح اندیشه دینی هــای فردیــد جریــان هایدگریــان مســلمان را بــه
و تفسیر آن در انتقال راه انداختنــد کــه افــرادی چــون شــایگان بــه آن
و پذیرش ارزش
نزدیــک بودنــد .عــده ای دیگــر نیــز بــا نقــد غــرب
های جهان مدرن به بــه احیــا ســنت دینــی در جهــان معاصــر پرداختــه
بررسی چند مفهوم و کــه شــاخص تریــن چهــره آن حســین نصــر اســت
بازخوانی آن در میان کــه نوشــته هــا و تامــات او در ایــران امــروز
آنان خواهیم پرداخت
حضــوری پررنــگ دارد .کســانی دیگــری چــون
داوری ،پازوکــی ،اعوانــی نیــز بــه نحــوی بــا ایــن
جریــان نزدیــک هســتند
در نقــد گرایــش هــای ذات گرایانــه و فرهنــگ کرایانــه مــی تــوان بــه
پژوهــش هــای چنــد جامعــه شــناس اشــاره کــرد .ایــن پژوهــش ها که بررســی
رابطــه دیــن و دمکراســی و یــا ارزش هــای جهــان مــدرن پرداخته انــد به جای
شــروع از تعاریــف ذات گرایانــه و فرهنــگ گرایانــه بــه واقعیــت تحــوالت
جامعــه ایــران توجــه کــرده انــد .بــرای نمونــه علــی میرسپاســی جامعــه شــناس
ایرانــی مقیــم آمریــکا بــا تکیــه بــر فلســفه پراگماتیســم غربــی تغییــر و تحــول
جامعــه را در رونــد یادگیــری فرهنــگ دموکراتیــک امــکان پذیــر مــی دانــد
و معتقــد اســت کــه تنهــا در پرتــو بنیــان نهــادن نهــاد هــای دموکراتیــک مــی
تــوان بــه اســتقرار دموکراســی کمــک کــرد .او بــا مراجعــه بــه آراء ریچــارد
رورتــی دموکراســی را مقــدم بــر فلســفه مــی دانــد و بــه رابطــه علّــی میــان این
دو معتقــد نیســت .او بــا نقــد نظــرات دوســتدار و طباطبایــی مــی گویــد" :ایراد
اساســی نگــرش فلســفی در تفکــر روشــنفکران مــورد بحــث مــا ،توســل آنــان
بــه مقولــه هــای دوتایــی و متضــاد اســت ،طباطبایی  :ســنت -تجدد ،دوســتدار
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 :دیــن خویــی -اندیشــیدن ،ســروش :دیــن داری -بــی دیــن داری"
او بــا رجــوع بــه تــاش هــای روشــنفکران و نواندیشــان دینــی نشــان
مــی دهــد کــه مســئله نــه ســازگاری دیــن اســام بــا دموکراســی و نــه دســت
شســتن از دیــن بــرای قبــول دموکراســی بلکــه کوشــش جهــت اســتقرار
نهادهــای دموکراتیــک در ایــران اســت و تنهــا در پرتــو چنین کوششــی اســت
کــه فرهنــگ دموکراتیــک و ارزش هــای آن در جامعــه رواج خواهنــد یافت.
بــه بــاور او طــرح بحــث در بــاره زوال اندیشــه سیاســی و یــا امتنــاع تفکــر در
فرهنــگ دینــی و یــا کوشــش در جهــت وارد کــردن فلســفه یونــان و غــرب
جــواب گــوی مشــکالت گریبانگیــر ایــران نیســت و بــه تجربــه تدریــس
کوتــاه مــدت خــود در ایــران اشــاره مــی کنــد کــه جوانــان دانشــجو بیشــتر
مشــتاق مباحــث فلســفی در بــاره بنیادهــای تجــدد و دموکراســی هســتند
تــا بحــث در بــاره ضــرورت بنیــاد نهــادن نهادهایــی کــه حافــظ آزادی و
دموکراســی در ایــران کنونــی باشــد.
فرهــاد خســرو خــاور نیــز در آغــاز دهــه  90میــادی بــه بررســی تحوالت
ایــران پــس از انقــاب پرداخــت و کوشــید تــا رونــد ســکوالر شــدن دیــن را
در ایــران اســامی نشــان دهــد و بــا تکیــه بر جریــان روشــنفکران و نواندیشــان
دینــی نقــش آنــان را در ایــن رونــد برجســته کــرد .در ده ســال گذشــته نیــز در
پژوهشــی در بــاره دیــن داری جوانــان در ایــران در ســه شــهر بــزرگ و در طی
گفتگــو بــا جوانــان ایــن شــهرها تحــول ذهنیّــت ایــن جوانــان را در ارتبــاط بــا
مســائلی چــون دیــن ،دموکراســی ،اوقــات فراغــت ،جنســیت و برداشــت از
دیگــری نشــان داده اســت.
او بــا رویگردانــی از برداشــت هــای ذات گرایانــه و بــا نپذیرفتــن
تفســیرهای فرهنــگ گرایانــه بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر بنیادگرایــی در
تضــاد و تقابــل بــا دموکراســی اســت برداشــت هــای اصــاح طلبانــه و مــدارا
جویانــه کــه برخــی از نواندیشــان دینــی مدافــع آن هســتند امــکان ســازگاری
دیــن بــا دموکراســی را ممکــن مــی گردانــد.او کار بســت الگــوی فرانســوی
را در مــورد ایــران نادرســت و بــا توجــه بــه گوناگونــی شــیوه ای حکومتــی در
غــرب الگــو بــرداری غیــر انتقــادی از ایــن تجربــه هــا را نادرســت مــی دانــد.
آزاده کیــان جامعــه شــناس ایرانــی مقیــم پاریــس نیــز بخشــی از پژوهــش
هــای خــود را بــه بررســی نقــش زنــان و تحــوالت ذهنیتــی آنــان اختصــاص
داده و کوشــیده اســت تــا بــا تکیــه بــر تحقیقــات میدانــی خــود امــکان تفســیر
غیــر بنیادگرایانــه از دیــن را در نــزد مدافعــان حقــوق زنان نشــان دهــد و تالش
هــای زنــان مســلمان را بــرای بــرون رفــت از بحــران کنونی برجســته کنــد  .3او
نیــز هــم چــون دو هموطــن دیگــرش امــکان ســازگاری قرائتــی از دیــن را بــا
خوانشــی از دموکراســی ممکــن مــی دانــد و نقــش برخــی از نواندیشــان دینی
را در قرائتــی مــدرن از دیــن جهــت ســازگار کــردن دیــن بــا تجــدد برجســته
مــی کنــد  .4بــه نظــر او "اصــوال مــا بایــد بــه مفهومــی از مذهــب برســیم کــه
دیــن داری بــا دموکراســی و دموکراســی خواهــی و نیــز بــا مدرنیتــه در تضــاد
قــرار نگیــرد و ایــن تــاش در حــوزه روشــنفکری آغــاز شــده ولــی بــه دالئل
سیاســی نگذاشــته انــد بــه جایــی برســد" .
اکنــون بــه پرســش آغازیــن ایــن نوشــته بازگردیــم .اگــر دموکراســی را
پذیــرش کثــرت گرایــی ،قبــول دیگــری ،احتــرام بــه حقــوق بنیادیــن ،نقــد
تداخــل دیــن بــا سیاســت بدانیــم ایــن پرســش مطرح اســت کــه آیا تفســیری
از دیــن وجــود دارد کــه زمینــه پذیــرش چنیــن ارزش هایــی را ممکــن کنــد؟
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در جامعــه ای کــه دیــن در ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی و سیاســی آن
نقــش مهمــی بــازی مــی کنــد و بخــش هــای مهمــی از جامعــه مــا بــا نهــاد
روحانیــت رابطــه نزدیــک داشــته ایــن پرســش را مــی تــوان بــه میــان کشــید
کــه آیــا راه ترقــی ،پیشــرفت ،آزادی ،برپــا کــردن نهادهــای مــدرن سیاســی
رابطــه هــای بــا اصــاح دیــن و اندیشــه دینــی و نهــاد دیانــت داشــته یــا نــه؟ به
بیــان دیگــر آیــا راه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت رقــت بــار کنــار گذاشــتن
دیــن و روی آوردن بــه غــرب و یــا ملیــت گرایــی اســت و یــا ایــن کــه بــا
اصــاح اندیشــه و عمــل دینــی مــی تــوان در پیشــرفت ایــران و بهــروزی آن
مشــارکت کــرد؟
بــه بــاور مــا میــان گرایــش هــای مختلــف اصــاح اندیشــه دینــی
روشــنفکران مســلمان پــس از انقــاب نقــش مهمــی داشــته و برای نشــان دادن
نقــش آنــان در اصــاح اندیشــه دینــی و تفســیر آن در انتقال و پذیــرش ارزش
هــای جهــان مــدرن بــه بررســی چنــد مفهــوم و بازخوانــی آن در میــان آنــان
خواهیــم پرداخــت .از میــان ایــن مفاهیــم بــه بررســی نظــرات آنــان در بــاب
کثــرت گرایــی ،بازخوانــی تجربــه پیامبــر در اســتقرار حکومــت در دوران
مدینــه ،نقــد والیــت و پذیــرش وکالــت ،نقــد دموکراســی دینــی و ســرانجام
نقــد امــت گرایــی و پذیــرش فــرد گرایــی خواهیــم پرداخــت.
پلورالیسم کثرت گرایی
در بــاره کثــرت گرایــی و یــا نفــی آن نیــز گرایش هــای مختلفــی در میان
دیــن داران وجــود دارد و اگــر کثــرت گرایــی را یکــی از ارزش هــای جهــان
مــدرن و از پایــه هــای دموکراســی در جهــان امــروز بدانیــم ایــن پرســش
مطــرح اســت کــه آیــا اصــوال کثــرت گرایــی در اســام وجــود داشــته و اگــر
آری رابطــه ایــن کثــرت گرایــی دینــی بــا کثــرت گرایــی سیاســی چیســت.
مســئله خوانــش و قرائــت متــن در ابعــاد تازهــای در ایران پــس از انقالب
آغــاز شــد .جریــان هــای اســامی کوشــیدند تــا بــا توجــه بــه تجربــه انقــاب
بــاب بحــث در بــاره معنــی ایمــان و هدایــت و امــکان قرائت هــای مختلف از
دیــن را مطــرح کننــد .مســئله مركــزی در كثــرت گرايــي انديشــيدن بــه اصــل
هدايــت در ديــن و حــق بــودن آن و محــق بــودن ديــن داران اســت و بــا توجــه
بــه ايــن امــور مــي تــوان بــه جايــگاه غيــر مومنيــن در منظومــه دينــی پرداخــت.
در ارتبــاط بامســئله هدايــت مــردم و حــق بــودن ديــن(و در ايــن جــا اســام)
ســه گرايــش را مــي تــوان از هــم تفكيــك کــرد. 5
نخســت انحصــار گرايــان Exclusivisme ((.در نــزد اينــان
همچ��ون انحصارگراي��ان مســيحی خ��ارج از دي��ن رسـ�می و روحانيــت
وابس��ته ب��ه آن و ش��ريعت اس�لام هي��چ رهايــی و رســتگاری بــرای نــوع بشــر
ممك��ن نيس�تـ و تنه��ا راه نجاــت و پيوستــن ب��ه كش��تی رس��تگاری را در
گروي��دن بــه ديـ�ن اس�لام و مذهبــ ش��يعه و قرائ��ت فق��هی از آن م��ي دانن��د.
نوش��ته هــاي مدافع��ان اس�لام فقاه��تی و مخصوصاــ آثــار روحانيانـ�ی چــون
ج�وـادي آم��لي ،مصبــاح ي��زدي ،ص��ادق الريج��انی گــواه بــر حضــور چنين
ديدگاهــی اســت.
مدافعــان انحصــار گرايــی در جهــان اســام کــه از يــک ســو دل در گــرو
ديــن خــود داشــته و از ســوی ديگــر مواجهــه بــا وجــود گرايــش هــا و فرقــه
هــای گوناگــون دينــی هســتند تــاش مــی کننــد تــا در عيــن قبــول برخــی از
ارزش هــای اديــان ديگــر مســئله هدايــت را منحصــر بــه ديــن اســام کــرده و

بــا ِ
تکــه بــر برخــی آمــوزه هــای درون دينــی بــه اثبــات برتــری ديــن اســام
دســت بزننــد .ايــن گرايــش بــا تکيــه بــر آيــات  19و  15و  16ســوره مائــده و
آيــات  70و  71ســوره آل عمــران نشــان ميدهنــد کــه اســام اهــل کتــاب
را بــه ديــن خــود خوانــده اســت و بــا رجــوع بــه آيــه  27ســوره
التکويــر و آيــه  1از فرقــان و  19از انعــام جهانــی بــودن ديــن اســام را
نشــان مــی دهنــد و بــا اشــاره بــه آيــه  19از ســوره انعــام و  33از توبــه و  55از
نــور غلبــه اســام بــر ديگــر اديــان را نشــان مــی دهنــد .و ســرانجام بــه روايــات
متعــدد و مســئله مهدويــت پرداختــه تــا نشــان دهنــد کــه همــه ايــن نقــل هــا
دليــل واضحــی بــر "نفــی پلوراليســم و تجلــی صــراط مســتقيم در شــريعت
اســام" اســت.
دوم شــمول گرايــان )Inclusivisme (.اگرچــه شــمول گرايــان
كوشــش مــي كننــد تــا تمايــز ديــدگاه خــود را بــا انحصــار گرايــان برجســته
كننــد امــا در نهايــت اينــان نيــز تــاش مــي كننــد تــا نشــان دهنــد كــه بهتريــن
راه هداي��ت و نج��ات در گرــو پيوس��تن ب��ه دينــ اس�لام و رهــروی از پيامبــر
آن اسـ�ت .شمــول گرايانمیــ کوشنــد تــا بــا تفكيــك ميــان جاهــل مقصــر
و جاه�لـ قاص��ر و بـ�ا نق��د اولی امــكان هدايــت
پرسش های عامی و
دومی را ممكــن كننــد .آیــت اهلل منتظــری را مــی کلی چون سازگاری
تــوان نماینــده گرایــش شــمول گرایــی دانســت و عدم سازگاری دین
با ارزش های دنیای
و شــاگرد او محســن کدیورنیزحداقــل تــا قبــل
مدرن بر این باور
از ســفر بــه آمریــکا دیــدگاه شــمول گــرا در بــاره
مســئله هدایــت و قرائــت متــن داشــت و در گفتگــو غلط استوار است که
دین و دنیای مدرن
باســروش بــه تمایــز دیــدگاه خــود بــا او پرداخــت.
دارای ذات تغییر
آنــان در ارتبــاط بامســئله كثــرت گرايــي دينــی و
ناپذیری بوده و امکان
مســائل بحــث انگيــزي چــون ارتــداد ،خشــونت،
نزدیکی میان آنها و
جنــگ ،جهاد بــه توجيهات غريبــي دســت زده اند.6
تاثیر پذیری از هم
محســن كديــور معتقــد اســت كــه شــمول گرايــان
وجود ندارد  .چنین
كوشـ�ش مـ�ي كننـ�د تـ�ا "رابطــه اي بيــن ديگــر اديــان
رویکردی مانع فهم
و ديــن خودشــان برقراركننــد و بــه نحوي شــمول در بهتر رابطه این مقوالت
خواهد شد
عقيــده دينــی خودشــان نســبت بــه اديــان و مذاهــب
ديگــر قائــل هســتند بــه ايــن معنــي كــه هــر ديــن و
مذهــب بهــره اي از حقيقــت را داراســت و باطــل محــض نيســت و بــه ميــزان
بهــره وري اش از حقيقــت بــر صــواب اســت ،امــا حقيقــت كامــل تنهــا در
يــك ديــن يافــت مــي شــود”.7
يوس�فـي اش��كوری نيــز اگرچــه در ايــن چنــد ســال كوشــش كــرده اســت
تــا تمايــزات ديــدگاه خــود را بــا مدافعــان اســام ســنتي از يكســو و جریــان
اصــاح طلــب نزدیــک بــه ســروش نشــان دهــد و در بســياري از مواقــع بــه
صراحــت بــه تبيــن ديدگاههــاي خــود پرداختــه اســت امــا در مســئله كثــرت
گرايــي و رابطــه آن بــا حقانيــت ديــن چنيــن مــي گويد"بحــث پلوراليســم از
مباحــث مهــم و كليــدي اســت كــه بايــد بــه آن مســتقال پرداخــت .امّــا بــه
اختص��ار ع��رض كن�مـ ك��ه بن��ده ب��ه پلوراليس��م دي��نی بـ�ه معن��ای حــق بــودن
تمــام ادياــن بهــ ط��ور مطل��ق ي��ا حقاني��ت مس��اوی همــه اديــان هيــچ اعتقــادي
ن��دارم چ��را ك��ه اي��ن نظري��ه را ن��ه منطقــا قابــل اثبــات مــي دانــم و نــه آن را
بــا مبانــي درون دينــی ســازگار مــي يابــم و نــه در عمــل فايــده اي بــراي آن
مــي بينــم".8
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سوــم كثــرت گرايــان )Pluralisme (.اگرچ��ه زم�اـن زي��ادي از
حض��ور اي�نـ گرايــش در جامع�هـ م��ا نم��ی گ��ذرد وليــ با قاطعيــت مــي
تــوان گفــت كــه نمايندهــگان برجســته چنيــن ديدگاهــي مجتهــد شبســتری
و عبدالکریــم ســروش مــي باشــند كــه در نوشــته هاخــود بــه دفــاع صريــح
و بدون شــبهه از كثــرت گرايــي پرداختــه انــد .ســروش معتقــد اســت
که"امروزپلوراليســم دينــی عمدتـاً بــر دو پايــه بنــا مــي شــود :يكــي تنــوع فهم
هــاي مــا از متــون دينــی و دومــي تنــوع تفســيرهاي مــا از تجــارب دينــی".9
در كت��اب قب��ض و بس��ط او كوش�يـد ت��ا راز تن��وع فهــم های ديـ�نی را روشــن
كنــد و نشــان داد كــه "پلوراليســم فهــم متــون مدلــول روشــني كــه دارد ايــن
اســت كــه هيــچ تفســير رســمي و واحــد از ديــن و لــذا هيــچ مرجــع و مفســر
رســمي از آن وجــود نــدارد" .مس��ئله تن��وع تجرب��ه دين��ی ني��ز فروناكاس��تنی
ب��ه وح��دت اس��ت .تجرب�هـ دي��نی عبــارت اســت از "مواجهــه بــا امــر مطلــق
و متعالــي اي��ن مواجه��ه در ص��ورت هـ�ای گوناگ��ون ظاهرــ مي شــود ،گاه بــه
صــورت روي��ا ،گاه ش��نيدن ب��ويی و بان��گي ،گاه دي��دن رويی و رنگي،
گاه احس��اس اتص��ال ب��ه عظم��ت بيكران��ه اي ،گاه قب�ظـ و ظلم��تي ،گاه
بس��ط و نوراني��تي "،اگــر مرجــع و مفســر رســمی ديــن وجــود نــدارد اگــر
در فهــم ديــن قبــض و بســط رو مــی دهــددر نتيجــه "ســخن در اصــل اديــان
الهــی نيســت کــه عيــن حــق انــد .ســخن در فهــم آدميــان و مذاهــب مختلفــه
دنياســت کــه هميشــه مخلوطــی از حــق و باطــل انــد"01.
بــر مبنــای چنيــن درکــی از فهــم ديــن اســت کــه امــکان قبــول کثــرت
گرايــی مثبــت ممکــن مــی گــردد و مــی تــوان اميــد داشــت کــه جنــگ
اديــان و فرقــه هــا پايــان پذيرنــد چــرا کــه "نــه تشــييع اســام خالــص و حــق
محــض اســت و نــه تســنن(گرچه پيــروان ايــن دو طريقــه هــر کــدام در حــق
خــود چنيــن رايــی دارنــد) .نــه اشــعريت حــق مطلــق اســت نــه اعتزاليــت .نــه
فقــه مالکــی نــه فقــه جعفــري .نــه تفســير فخــر رازی نــه تفســير طباطبايــي .نــه
زيديــه نــه وهابيــه" .البتــه بحــث پلوراليســم نــه حقانيــت همــه اديــان "بلکــه
تبييــن کثرتــی اســت کــه در عالــم اســت .خــواه ايــن کثــرت در حقايق باشــد،
خــواه کثرتــی باشــد کــه در آن مخلوطــی از حــق و باطــل باشــد".11
بازخوانــی تجربــه پیامبــر و یــا تفســیر دوبــاره رابطــه دیــن
و سیاســت:
شــکی نیســت متــون دینــی و تجربــه پیامبــر از منابــع مهــم بــرای شــناخت
رســالت و هــدف از بعثــت پیامبــر بــه شــمار مــی رود .محمــد پــس از چهــل
ســال بــا شــنیدن نــدای وحــی بــه میــان نزدیــکان خــود رفــت و آنــان را بــه
دیــن تــازه و پرســتش خــدای واحــد و دوری از بــت هــا دعــوت کــرد و بــه
مــدت بیســت و ســه ســال در میــان قــوم خــود و قبائــل اطــراف پیــام آور دیــن
نویــن شــد.
زندگــی محمــد را تاریــخ نــگاران بــه دو دوران مکــی و مدنــی تقســیم
کــرده انــد .دوران مکــی رســالت محمــد ،ابــاغ پیــام و دعــوت نزدیــکان بــه
توحیــد و پیوســتن بــه دیــن جدیــد بــود .قــرآن بــا تصــوری منفــی از دوران
قبــل از بعثــت کوشــید تــا بــا تقابــل جاهلیــت و اســام ارزش دیــن تــازه را باال
بــرد .پــس از اینکــه پیامبــر در مکــه موفقیــت چندانــی کســب نکــرد بــه مدینــه
آمــد و در مــدت ده ســال موفــق شــد نظامــی سیاســی بــر پــا کنــد کــه منشــور
مدینــه ســند ایــن کوشــش سیاســی اســت.از ایــن تجربــه پیامبــر و تفکیــک
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میــان دوران مکــی و مدنــی تفســیرهای متفاوتــی کــرده انــد .طــرح رابطــه میان
دیــن و سیاســت بــا توجــه بــه ایــن تجربــه پیامبــر قابــل فهــم اســت .نواندیشــان
مســلمان ایرانــی در  50ســال گذشــته کوشــیده انــد تــا تفســیری زمــان پســند
از ایــن تجربــه ارائــه دهنــد .در دوران قبــل از انقــاب کــه آرمــان خواهــی و
اســتقرار حکومــت عادالنــه و برقــراری ارزش هــای دینــی از دغدغــه هــای
روشــنفکران مســلمان بــود تجربــه مدنــی محمــد نقــش مهمــی در سیاســی
کــردن دیــن و ضــروت حکومــت کــردن بــر اســاس ارزش هــای اســامی
داشــت .کوشــش علــی شــریعتی ،مرتضــی مطهــری و حبیــب اهلل پیمــان
و ســرآمد آنــان مهــدی بــازرگان تاکیــد بــر اهمیــت دوران مدنــی پیامبــر و
معرفــی او در مقــام اولیــن رئیــس حکومــت بــود.
ایــن تصــور از رســالت پیامبــر و دادن نقــش سیاســی بــه نبــوت و یکــی
از علــل بعثــت او را اســتقرار حکومــت دانســتن مــورد نقــد جــدی نواندیشــان
مســلمان پــس از انقــاب واقــع شــد .مهــدی بــازرگان پــس از عمــری مبــارزه
سیاســی و تشــکیل دادن حــزب و بــه زنــدان رفتــن و ســرانجام بــه نخســت
وزیــری رســیدن در آغــاز انقــاب در ســال هــای آخــر عمــرش بــه بازنگــری
در تجربــه خــود پرداخــت و کوشــید تــا صــورت بنــدی تــازه ای از رابطــه
دیــن بــا سیاســت و اســام بــا حکومــت ارائــه دهــد .او در ســخنرانی هایــی
زیــر عنــوان ناگفتــه هــای بعثــت پیامبــر کوشــید تــا برداشــت و نتایــج اندیشــه
گــری هــای خــود را بــا مســتمعین در میــان گــذارد .بــا طــرح مســئله انتظــار از
دیــن کوشــید تــا نشــان دهــد کــه هــدف انبیــا نــه اســتقرار حکومــت و حــل
و فصــل مشــکالت سیاســی و اجتماعــی بلکــه دعــوت آنــان بــه آخــرت بــود.
ســخنرانی بــازرگان کــه قــرار بــود زیــر عنــوان "آخــرت و خــدا تنهــا هــدف
بعثــت انبیــا" چــاپ شــود بــا نقــد نزدیــکان او مواجــه شــد و ســرانجام پذیرفت
واژه "تنهــا" را از عنــوان صحبــت هایــش بــردارد ولــی در متــن خــود تغییــری
نــداد. 21
محمــد مجتهــد شبســتری نیــز نظریــات خاصــی در بــاب رابطــه دیــن
و سیاســت بــه دســت داده اســت .او معتقــد اســت کــه " تشــخیص و حفــظ
ارتبــاط دیــن و سیاســت در جامعــه هــای معاصــر ،تنهــا بــا تعبــد گریــزی و
تقلیــد ســتیزی در برابــر حکومــت انجــام مــی پذیــرد 31و دیــن اســام موســس
هیــچ شــیوه حکومتــی نیســت و نبایــد در تاریــخ اســام در جســتجوی شــکل
خاصــی از حکومــت بــود .او نیــز همچــون بســیاری از نواندیشــان دینی اســام
را از آغــاز دینــی از بــرای حکومــت کــردن و شــیوه کشــورداری نمــی دانــد
و مــی گویــد :صاحــب ایــن قلــم معتقــد اســت هیــچ دینــی روش حکومــت
توصیــه نمــی کنــد و در اســام نیــز چنیــن توصیــه ای نشــده اســت .پیامبــر
در بــاب روش حکومــت تابــع عصــر خــود بــوده اســت و نــه موســس روش
حکومــت .آن چــه در نابرابــری هــای سیاســی مومنان و غیــر مومنان ،مــردان و
زنــان در کتــاب و ســنت رفتــاری فقهــی دیــده مــی شــود ،مقتضیــات واقعیــت
هــای تاریخی-اجتماعــی عصرهــای گذشــته اســت و در عصــر معاصــر مــی
تــوان بــه گونــه ای دیگــر عمــل کــرد. 41
شبســتری رســالت پیامبــران را دعــوت بــه ایمــان مــی دانــد و بــا نگاهــی
انتقــادی بــه حرکــت هــای اصــاح طلبانــه قــرن بیســتم در جهــان اســام مــی
نگــرد و معتقــد اســت کــه انبیــا بــه هیچ وجــه ایدئولــوژی بــرای بشــر نیاوردند.
حســن یوســفی اشــکوری نواندیــش مســلمان در عیــن طــرح اســام
اجتماعــی و نقــد اســام فــردی بــه تفکیــک میــان رســالت پیامبــر و اســتقرار

حکومــت قائــل اســت و مــی گویــد" :بنــده معتقــدم کــه حکومــت پیامبــر
جــزو نبــوت ایشــان نبــوده اســت و یــا بــه تعبیــر دیگــر زعامــت پیامبــر جــزو
شــان پیامبــری او نبــوده اســت ،یعنــی اگــر پیامبــر بــه مدینــه نمــی آمــد و در
همــان مکــه از دنیــا مــی رفــت ،بــاز نبــوت ایشــان محقــق بــوده و او مســئولیت
خــود را بــه پایــان رســانده بــود (.51قوچانــی  1379ص  )16او بــا تامــل در
آیــات قــرآن نشــان مــی دهــد کــه حتــی از نظــر کمــی نیــز تعــداد آیــات
مربــوط بــه حکومــت و سیاســت و قضــاوت نســبت بــه آیــات مربــوط بــه
ایمــان و پیــروی از نبــوت پیامبــر کمتــر اســت چــون "در قــرآن حــدود 6600
آیــه وجــود دارد کــه حــدود  500آیــه آن مربــوط بــه احــکام عملــی ،اعــم از
نمــاز و روزه و خمــس و زکات و قوانیــن ارث و قوانیــن کیفــری و ...اســت.
آیــا  500آیــه حتــی بــرای اداره مســلمانان مدینــه در زمــان خــود پیامبــر کافــی
بــوده اســت؟ کل جمعیــت مدینــه در آن موقــع احتمــاال حــدود  1000نفــر
بــوده اســت .قطعــا کافــی نبــوده اســت" .61
در نتیجــه "پدیــده قــدرت و حکومــت و دولــت ،موضوعــا مقولــه
ای اســت بشــری و اجتماعــی نــه شــرعی و دینــی" و الزم اســت تــا
مســلمانان میــان شــان زعامــت و حکومــت پیامبــر بــا شــان نبــوت و
پیامبــری او تفکیــک قائــل شــوند و " ایــن کــه احــکام و آیاتــی در بــاره
حــوادث سیاســی و حکومتــی پیامبــر در قــرآن آمــده اســت ،مدعــای
ادغــام حکومــت آن حضــرت را در متــن رســالت و نبــوت ثابــت نمــی
کنــد ،یعنــی اگــر حکومــت وی ایجــاد نمــی شــد ،خدشــه ای در نبــوت
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وارد نمی آمد"
گذار از والیت به وکالت
شــکل گیــری نظــام اســامی در ایــران پــس از انقــاب و ســلطه روایــت
خاصــی از دیــن کــه در شــکل نظریــه والیــت فقیــه نمایــان شــد باعــث
شــکل گیــری نــوع خاصــی از حکومــت شــد کــه مــدت هــا در حــوزه علــوم
اجتماعــی و سیاســی بحــث برانگیخــت.
نظریــه والیــت فقیــه در حــوزه هــای رســمی دینــی در نیمــه دوم قــرن
نــوزده شــکل گرفــت و مــا احمــد نراقــی فقیه عصــر قاجــار در کتــاب عوائد
االیــام بــرای اولیــن بــار حــدود و ثغــور دخالــت فقیــه را در امور حســبیه مطرح
کــرد و انتظــام امــور دنیــای مــردم را از وظایــف والیــت فقهــا شــمرد  .پــس
از نراقــی شــاگرد او شــیخ مرتضــی انصــاری در کتــاب بیــع بــه نقــد آرای
اســتاد خــود پرداخــت و پــس از او ســنت پرداختــن بــه مســئله والیــت فقیه در
محافــل دینــی و فقیهــان دنبــال شــد و در دوران مشــروطیت بــا طــرح دیــدگاه
هــای نایینــی و شــیخ فضــل اهلل بــه اوج خــود رســید.
مســئله والیــت کــه تنهــا در حــوزه هــای رســمی دیــن و در میــان فقهــا
بــه بحــث و گفــت و گــو گذاشــته مــی شــد بــه دســت یکــی از فقیهــان
عصــر پهلــوی (آیــت اهلل خمینــی) بــه نظریــه ای سیاســی تبدیــل شــد و ایــن
نظریــه ســپس در رونــد جنبــش سیاســی ضــد شــاه و انقــاب ضــد ســلطنتی
بــه منبــع مشــروعیت نظــام اســامی برآمــده از انقــاب تبدیــل شــد تــا ایــن
کــه ســرانجام بــر اثــر تغییــر و تحــوالت انقــاب نظریــه والیــت مطلقــه فقیــه
جایگزیــن نظریــه والیــت فقیــه شــد.
آیــت اهلل خمینــی در دوران تبعیــد خــود در عــراق و در ســال هــای
 1348در سلســله درس هــای خــود بــه بحــث اســتداللی در بــاب ضــرورت
حکومــت اســامی و اســتقرار قوانیــن الهــی و ســیطره فقیــه برامــور دنیایــی

همــت گماشــت و درســه ای او کــه بــه شــیوه قدمــا ابــراز مــی شــد تحــت
عنــوان حکومــت اســامی چــاپ گردیــد .البتــه آیــت اهلل خمینــی در گذشــته
در کتــاب کشــف االســرار خــود بــر ضــرورت بــه کار گیــری قوانیــن دینــی
تاکیــد کــرده بــود .نظریــه او را مــی تــوان بــه تعبیــر محســن کدیــور نظریــه
"والیــت انتصابــی مطلقــه فقیهــان" نامیــد .نظریــه والیــت فقیــه بــا حضــور
چشــمگیر آیــت اهلل خمینــی و نقــش تاثیــر گــذار او در پیــروزی انقــاب بــه
نظریــه غالــب در ایــران تبدیــل شــد .بــا ورود نظریــه والیــت فقیــه بــه عرصــه
سیاســت و تبدیــل آن بــه مبنــای مشــروعیت نظــام تــازه بــاب بحــث و گفــت
وگــو در بــاره والیــت فقیــه از حــوزه هــای رســمی دیــن بــه عرصــه سیاســت
و اجتمــاع کشــیده شــده و در محافــل روشــنفکری بــاب بحــث در ایــن بــاره
گشــوده شــد .اگــر چــه حضــور قدرتمنــد آیــت اهلل خمینــی امــکان نقــد
علمــی آن را در فضــای اســام سیاســی و حکومــت دینــی ناممکــن کــرد.
امــا فــوت رهبــر انقــاب زمینــه نقــد ایــن نظریــه را فراهــم آورد و یکــی از
شــاگردان منتظــری بــا طــرح امــکان قرائــت هــای مختلــف از نقــش فقیــه در
جامعــه زمینــه بازاندیشــی در بــاره مشــروعیت دینــی نظــام مبتنــی بــر ســلطه
فقیــه را آمــاده کــرد.
محســن کدیــور در دو کتــاب "نظریــه هــای دولــت در فقــه شــیعه" و
"حکومــت والیــی" صــورت بنــدی تــازه ای از رابطــه حکومــت و دیانــت
ارائــه داد و مبنــای مشــروعیت دینــی نظــام هــای سیاســی را بــه نقــد کشــید.
نوشــته هــای کدیــور و نقــد والیــت فقیــه شــباهت هــای بســیار بــا نقدهــای
عالــم مصــری علــی عبدالــرازق در نقــد خالفــت دارد و هــر دو ایــن دو عالــم
کوشــیده انــد تــا نشــان دهنــد کــه مخالفــت بــا نظــام هــای سیاســی بــه نــام
اســام زمینــه رســیدن بــه حکومــت بــر مبنــای رای مــردم اســت .خالفــت
و والیــت دو شــکل ایــن جهانــی حکومــت بــوده و مشــروعیت آنــان تنهــا
در تبعیــت و پذیــرش مــردم ممکــن اســت و روی آوردن بــه خشــونت و
ســرکوب هیــچ توجیــه دینــی نــدارد.
اگــر محســن کدیــور بــا تکیــه بــر ســنت فقهــی و بــا رجــوع بــا آرای
فقیهــان گذشــته کوشــید تــا بــه نقــد نظریــه والیــت فقیــه بــر آیــد مهــدی
حائــری یــزدی بــا پیشــینه فلســفی خــود افــق تــازه ای در نقــد نظــام اســامی
مبتنــی بــر والیــت فقیــه گشــود.
گــذار از والیــت بــه وکالــت را مــی تــوان حاصــل کوشــش در جهــت
امــکان گــذار از بینشــی دینــی بــه دیدگاهــی مــدرن و بــه بیــان بهتــر امــکان
برقــراری حکومتــی مبتنــی دموکراســی در وضیعــت اســامی نامیــد .واضــع
ایــن نظریــه مهــدی حائــری یــزدی از فقیهــان برجســته ایــران و صاحــب
آثــاری در بــاب فلســفه اســامی اســت .او در کنــار تحصیــات رســمی کــه
تــا درجــه اجتهــاد پیــش رفتــه بــود ،در ادامــه تحصیــات قدیــم و ســنتی بــه
تحصیــل فلســفه در ایــران و غــرب پرداخــت و ایــن رشــته را تــا باالتریــن مقام
آن ادامــه داد  .81حائــری اگــر چــه در حــوزه فلســفه نظریــات خاصــی در باب
مســائل مربــوط بــه عقــل نظــری و عملــی مطــرح کــرد و کوشــید هــم چــون
فیلســوف بــزرگ آلمانــی بــه پرســش چــه مــی تــوان دانســت؟ چــه مــی تــوان
کــرد؟ و چــه مــی تــوان میــل داشــت؟ پاســخی اســامی دهــد ،ولــی نظریــه
خــاص او در بــاب قــدرت و مالکیــت مــردم در بــاب حکومــت آن چنــان
کــه بایــد بازتــاب نیافــت .نوشــته او کــه در ســال  1985در لنــدن زیــر عنــوان
"حکمــت و حکومــت" چــاپ شــد در داخــل ایــران و در محیــط های رســمی
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دینــی بحــث و جــدل هــای بســیاری برانگیخــت و مجلــه حکومــت اســامی
کــه ارگان رســمی مجلــس خبــرگان بــود در شــماره اول و دوم خــود بــه نقــد
و نظــر در بــاره ایــن کتــاب پرداخــت ولــی بازتــاب ایــن نوشــته از محیــط های
بســته و رســمی دینــی فراتــر نرفــت.
ایــن کتــاب از نوآورتریــن و اجتهــادی تریــن دســت آوردهــای حــوزه
دینــی اســت.
نویســنده بــا تکیــه بــر کاوش هــای نظــری خــود نشــان مــی دهــد کــه
نظریــه والیــت فقیــه فاقــد مبانــی نظــری محکــم و اســتوار اســت و بنــا
کــردن حکومــت بــر اصــل والیــت فقیــه هیــچ مبنــای دینــی و اســامی و
شــیعی نــدارد .او ممکــت و کشــور را هــم چــون
با اشاره به نظریات
مُلکــی بــه حســاب مــی آورد کــه تــک تــک
نواندیشان دینی پس
افــراد مالــک آن هســتند و وکال تنهــا تــا زمانــی
از انقالب در می یابیم
مشــروعیت و مقبولیــت دارنــد کــه مــوکالن آنهــا
که مسئله نه دینی
را بــه وکالــت قبــول داشــته باشــند .نظریــه مالکیت
کردن دمکراسی و
نه علمی کردن دین مشــاع شــهروندان کــه هســته ســخت کتــاب
حائــری اســت بــر چنــد اصــل اســتوار اســت: 91
بلکه سازگار کردن
رکــن نخســت مالکیــت شــخصی مشــاع
فهم دین با عقل زمانه
است و « حرف اصلی شــهروندان اســت .از دیــد او حکومــت بــه معنــای
روشنفکری دینی این فــن کشــور داری و تدبیــر و اندیشــه در اداره و
(است) که امور انسانی تنظیــم امــور اســت.
و اجتماعی ،دینی و
حکومــت از دیــد او نــه واقعیــت مابعدالطبیعــه
غیر دینی ندارند ...
بلکــه یــک رخــداد تجربــی و حســی اســت و ملــک
لذا دینی کردن جامعه
همانــا مکانــی اســت کــه گروهــی از انســان هــا در
به این است که در پی
آن ســکنی گزیــده انــد.
دینی کردن همه چیز
بــه علــت ســبقت افــراد در ایــن ســرزمین
جامعه نباشیم و مثال
سراغ اسالمی کردن هرکــدام از آنــان نســبت بــه ایــن ملــک حــق
علوم نرویم.....عدل ،مالکیــت طبیعــی دارنــد و بــه دلیــل زندگــی در
ایــن مــکان خواهــان امنیــت داخلــی و خارجــی
آزادی ،علم ،حق،
حقیقت و ...
هســتند .مبانــی حکومــت از دیــد حائــری نــه
دینی
هیچ کدام
قــرارداد اجتماعــی و نــه تفســیر تاریخــی بلکــه
شدنی نیستند
حکومــت بــر مبنــای مالکیــت اســت کــه ایــن
مالکیــت نــه وضعــی ،قانونــی یــا قــراردادی بلکــه
طبیعــی اســت.
رکــن دوم نظریــه حائــری بــر مبنــای وکالــت دولــت از ســوی
شــهروندان اســت.
رکــن ســوم همانــا جایــگاه دیانــت و فقاهــت در سیاســت و کشــور
داری اســت.
در کنــار نظریــه مهــدی حائــری در بــاره نقــش فقیــه در امــور جــاری
مــردم بایــد از کوشــش هــای عبدالکریــم ســروش هــم یــاد کــرد کــه در
بــاب والیــت و نقــش آن کوشــیده اســت تــا در کنــار نقــد سیاســت طلبــی
و حکومــت خواهــی فقیهــان بــه نقــد والیــت سیاســی آنــان بپــردازد .ســروش
در ایــن نظریــه در عیــن پذیــرش جایــگاه خــاص بــرای فقهــا و روحانیــت در
درون جامعــه اســامی بــا نقــد فهــم فقهــا از دیــن زمینــه تقــدس زدائــی از
دانــش دینــی را در فضــای ایــران اســامی ممکــن کــرد و فهــم فقهــا را نــه
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امــری قدســی بلکــه کوشــش بشــری بــرای فهــم دیــن و مقاصــد شــریعت
دانســت .ایــن نقــد بــا ظاهــر ســاده خــود بــا مخالفت بســیار شــدید حــوزه های
رســمی دیــن مواجــه شــد و نقــد علمــی کــم کــم جــای خــود را بــه تهدیــد و
تکفیــر داد .بــه بــاور ســروش حکومــت فقهــی کــه براســاس تفســیر و قرائــت
فقیهــان از دیــن اســتوار اســت هیــچ مبنــای قدســی و الهــی نــدارد و وظیفــه
مومنیــن نقــد ایــن حکومــت و دفــاع از دیــن داری آگاهانــه و تحقیقــی اســت.
نقــد دوم ســروش مربــوط بــه تفســیر فقهــا از مســئله والیــت و تســری والیــت
بــه امــور حکومتــی اســت.
بــه بــاور ســروش مســئله والیــت نوعــی نظریــه عرفانــی در جهــان تشــیع
بــود کــه مــی تــوان آنــرا والیــت باطنــی نامیــد .ایــن نــوع والیــت کــه ریشــه
آن بــه والیــت پیامبــر و علــی مــی رســد بــه هیــچ وجــه بــه معنــی بنیــان نهــادن
حکومــت نیســت.
گذار از دموکراسی دینی به دین دموکراتیک
شــور و شــوق ســال های اولیه انقــاب به منظــور امکان اســتقرارحکومت
اســامی در کشــورهای مســلمان و ارائــه الگــوی حکومتی برای دیگر کشــور
هــا کــم کــم فرونشســت و بــاب نقــد امــکان اســتقرار دموکراســی دینــی و
اســامی گشــوده شــد .مســئله رابطــه دیــن و دموکراســی در ایــران مربــوط بــه
دوران پــس از انقــاب اســت .در دوران پیــش از انقــاب در نقد دموکراســی
و زائــد بــودن آن چــپ انقالبــی کشــورمان بــا مســلمانان مبــارز هــم داســتان
بودنــد .دموکراســی در میــان کثیــری از کنشــگران سیاســی پیــش از انقــاب
کاالیــی بورژوایــی بــرای تحمیــق پرولتاریــا و زحمتکشــان تعریــف مــی شــد
کاالیــی کــه در خدمــت ســلطه ســرمایه داری بــود و در نقــد و نفــی آن همــه
مــی کوشــیدند تــا گــوی ســبقت را از دیگــران برباینــد .
در فضایــی کــه اندیشــه ضــد دموکراتیــک مارکسیســتی در روایــت های
لنینــی و اســتالینی آن بــر سراســر جامعــه روشــنفکری ایــران حاکــم بــود نقــد
دمکراســی تنهــا بــرای نشــان دادن برتــری دین اســام نســبت به دیگــر مکاتب
بشــری بــود .نــه تنهــا نواندیشــان دینــی چــون شــریعتی،بازرگان و مطهــری از
ناقــدان دموکراســی غربــی بودنــد بلکــه عالمــه طباطبایــی و آیــت اهلل خمینــی
نیــز کــه بیگانــه بــا اندیشــه هــای مــدرن و جریانــات روشــنفکری دوران خــود
بودنــد ،نظــری بســیار منفــی نســبت بــه دمکراســی غــرب داشــتند .طباطبایــی
معتقــد اســت "عــده ای خیــال مــی کردنــد کــه آزادی و دموکراســی و حقوق
بشــر را غربیــان بــرای انســان بــه ارمغــان آورده انــد ،در حالــی کــه اســام،
پیــش از دیگــران ،در هــزار و چهــار صــد ســال پیــش بــا معــارف قــوی خود و
در بهتریــن وجــه ،ایــن امــور را بــه بشــریت عرضــه نمــوده اســت ،ولــی غــرب
بــا تبلیغــات نادرســت خــود ،بــه جامعــه و ملــت هــا تلقیــن کــرد کــه حقــوق
بشــر را آنــان آورده انــد" .02ایــن برداشــت از دمکراســی و ادعــای برتــری
اســام در مقابــل دیگــر مکاتــب را در ســخنرانی هــا ی آیــت اهلل خمینــی نیــز
مــی تــوان یافــت .یکــی از دغدغــه هــای رهبــر انقــاب تــاش جهت اســتقرار
حکومــت دینــی و کاربســت قوانیــن شــریعت بــود و وجــود بــی عدالتــی و
تبعیــض را نبــود احــکام اســامی در درون جامعــه ایــران مــی دانســت و معتقد
بــود کــه " اســام احکامــش بایــد در خــارج بیایــد تــا مــردم در عالــم بفهمنــد
کــه اســام چیســت ،نگذاشــتند اســام را بفهمنــد ،جــوان هــای مــا را اغفــال
کردنــد نگذاشــتند بفهمنــد اســام چیســت ؟ چــه احکامــی دارد ،خداونــد چه

احکامــی بــرای مــا آورده اســت ،بــرای چــه آورده اســت .اگــر مهلــت دهنــد،
بگذارنــد کــه ایــن احــکام یکــی یکــی پیــاده بشــود ،آن وقــت مــی فهمنــد که
نــه دموکراســی پــوچ آنهــا در مقابــل دموکراســی حقیقی اســام چیزی اســت
و نــه حقــوق بشــر آنهــا":12
در کنــار مراجــع رســمی دیــن نواندیشــان دینــی نیــز کوشــیدند تــا بــه
نفــی و نقــد دموکراســی بپردازنــد .مرتضــی مطهــری بــا دفــاع از انقــاب
اســامی و نقــد اســام انقالبــی و علــی شــریعتی بــا طــرح شــیعه یــک حــزب
تمــام و امــت و امامــت بــه نقــد ارزش هــای غربــی و مخصوصــا دموکراســی
پرداختنــد و کوشــیدند تــا نشــان دهنــد کــه دموکراســی و ارزش هــای غربــی
و سوسیالیســم و عدالــت خواهــی آن در مــداری باالتــر در اســام وجــود دارد
و مــا را نیــازی بــه پذیــرش ایــن ایدئولــوژی هــا نیســت.
مطهــری در دو کتــاب "نهضــت هــای اســامی در یــک صــد ســال اخیر"
و "پیرامــون انقــاب اســامی" کوشــیده اســت تــا نشــان دهــد کــه اســام
نیــازی بــه ایدئولــوژی هــای بیگانــه نــدارد و معتقــد اســت کــه "سوسیالیســم و
کاپیتالیســم چــون دو تیغــه یــک قیچــی بــرای از بیــن بــردن اســام " بــه کار
مــی رونــد .مطهــری نیــز بــه برتــری دیــن اســام بــاور داشــت و دموکراســی
هــای غربــی را علــی رغــم مشــابهت هایــش بــا اســام در مــدار پائیــن تــری
مــی دیــد و معتقــد بــود کــه اصیــل تریــن شــکل دموکراســی را اســام ارائــه
داده اســت ،هــر چنــد "ممکــن اســت دموکراســی مطلــوب مــا بــا دموکراســی
هایــی کــه در غــرب اســت مشــابهت داشــته باشــد ،امــا آن دموکراســی کــه ما
مــی خواهیــم بــه وجــود آوریــم در غــرب وجــود نــدارد .دموکراســی اســام،
کامــل تــر از دموکراســی غــرب اســت"  .مطهــری همچــون بســیاری از هــم
روزگاران خــود نوعــی پیونــد میــان دموکراســی ،آزادی و بــی بنــد بــاری مــی
دیــد و معتقــد بــود " ایــن که مــی گوییــم در اســام دموکراســی وجــود دارد،
بــه ایــن معنــا اســت کــه اســام مــی خواهــد آزادی واقعــی -در بنــد کــردن
حیوانیــت و رهــا ســاختن انســانیت -بــه انســان بدهــد". 22
اگــر مطهــری چنــد ماهــی پــس از انقــاب از دنیــا رفــت علــی شــریعتی،
دیگــر اصــاح گــر اندیشــه دینــی ،یــک ســال پیــش از انقــاب در لنــدن
درگذشــت .شــریعتی در عمــر کوتــاه خــود و بــا درس گیــری از اقامــت خــود
در فرانســه پــس از بازگشــت بــه ایــران ســهم مهمــی در اشــاعه طــرح تــازه ای
از اســام داشــت .شــریعتی کــه نــه دانــش علمــی بــازرگان را داشــت و نــه
شــناخت مطهــری را از دانــش ســنتی ،بــا تکیــه بــر علــوم انســانی و قرائتــی
نویــن از دیــن بــه طــرح اســام در مقــام ایدئولــوژی راهنمــای عمــل پرداخــت
و بــا در افتــادن بــا مارکسیســم و روحانیــت ســنتی نقــش مهــم و مانــدگاری
در گرایــش جوانــان بــه دیــن ایفــا کــرد و حضــور دانشــجویان در حســینه
ارشــاد گواهــی بــر ســخنان تــازه او در بــاب تاریــخ اســام و شــخصیت هــای
دینی بود.
علــی شــریعتی کــه متاثــر از ایدئولــوژی مســلط دوران خــود یعنــی
مارکسیســم بــود و تعلــق خاطــر صادقانــه و آگاهانــه بــه دیــن اســام و مذهــب
تشــیع داشــت کوشــید تــا در برابــر ایدئولــوژی مارکسیســتی طــرح تــازه ای از
اســام بیفکنــد و در مخالفــت بــا دموکراســی و رای مــردم و دفــاع از رهبــری
آگاه و انقالبــی گــوی ســبقت را از همتایــان مارکسیســت خــود بربایــد.
او بــا بازخوانــی تاریــخ شــیعه و اندیشــه در رابطــه امــام و امــت و بــا طــرح
شــیعه چــون یــک حــزب تمــام روایــت تمامیــت خــواه و ضــد دمکراتیــک از

سیاســت و جامعــه ارائــه داد .در ایــن جــا هــدف مــا نــه طــرح افــکار و عقایــد
شــریعتی اســت و نــه نقــش او در انقــاب اســامی و نــه پرداختــن بــه کارنامــه
او .بــا رجــوع بــه برخــی از نوشــته هــای او و مخصوصــا امــت و امامــت مــی
تــوان مخالفــت او را بــا دموکراســی غربــی کــه از آن بــه دموکراســی راس هــا
تعبیــر کــرده اســت نشــان داد .شــریعتی بــر ایــن بــاور بــود کــه وظیفــه امــام
هدایــت و نــه خدمــت اســت به همیــن دلیــل رای و آرا مــردم و خواســت آنان
اگــر در تقابــل بــا برداشــت امــام از هدایــت قــرار گیــرد رای امــام مقدم اســت.
بــا نگاهــی گــذرا بــه چنــد نوشــته آخــر عمــر شــریعتی مــی تــوان نشــان داد
کــه او چگونــه دغدغــه انقــاب ،رهایــی و آزادی مردم را داشــت و شــیفتگی
اش بــه مارکسیســم او را بــه ســوی ایدئولوژیــک
بازگشت به قرآن
کــردن دیــن کشــاند و کوشــید تــا دیــن تریــاک را
می تواند دو معنی
بــه تعبیــر خــودش بــه دیــن خــون تبدیــل کنــد و در
داشته باشد :نخست
ایــن راه بــه اســتخراج و تصفیــه منابــع فرهنگــی و
بازگشت به زمان پیامبر
قرائتــی انقالبــی از شــخصیت هــای دینــی پرداخت
و بازتولید جامعه آن
و بــا تخطئــه فلســفه و اندیشــه فلســفی راه را بــرای زمان در دنیای کنونی
تفســیرهای تمامیــت خواهانــه از اســام و افــکار
و به نوعی بازتولید
خــود ممکــن ســاخت و در دورانــی کــه مذهــب گذشته در حال .معنی
بــه صحنــه اجتمــاع آمــد فــرآورده هــای فکــری او
دوم بازگشت را می
زمینــه ســاز حرکــت انقالبــی و در نهایــت ،قــدرت توان تعبیر به فهم نیت
پیامبر و بازاندیشی
گیــری روحانیــت شــد.
در باب رسالت نبوت
دیــن دموکراتیــک و نقد دموکراســی
دانست و به بیانی
د ینی
در حال ماندن و از
از چهــره هــای شــاخص نواندیشــی دینــی
گذشته الهام گرفتن
کــه در لبــاس روحانیــت بــه تفســیر رابطــه دیــن و
جهت تطبیق پیام
دموکراســی در ایــران پــس از انقــاب پرداختنــد مقدس با جهان معاصر.
مــی تــوان از محمــد مجتهــد شبســتری نــام بــرد کــه
این دو معنی متفاوت
نظــرات بدیعــش در حــوزه فرهنــگ دینــی و رابطــه
از بازگشت به قرآن و
اســام و سیاســت مــورد بحــث و جــدل هــای تجربه پیامبر نقطه تمایز
جریانات و گرایش
بســیاری واقــع شــده اســت .برخــاف عبدالکریــم
های اسالمی
ســروش کــه بــا طــرح نظریــات خــود در فضــای
بوده است
عمومــی و نزدیکــی بــا حلقــه هــای روشــنفکران
دینــی نقــش مهمــی در تحــول روشــنفکری دینــی
پــس از انقــاب داشــت مجتهــد شبســتری از حضــور در فضــای عمومــی
چنــدان اســتقبال نکــرد و نوشــته هــا و نظریــات او تنهــا در میــان پژوهــش
گــران مــورد بحــث واقــع شــده اســت.
مجتهــد شبســتری در جوانــی وارد حــوزه علمیــه قــم شــد و از محضــر
بزرگانــی چــون شــریعتمداری و عالمــه طباطبایــی و دیگــر بــزرگان علــوم
اســامی بهــره بــود و ســپس بــه پیشــنهاد محمــد بهشــتی بــرای گردانــدن
مســجد مســلمانان در هامبــورگ وارد آلمــان شــد .از ســال هــای حضــور او
در آلمــان اطالعــات مهمــی در دســت نیســت ،همیــن قــدر مــی دانیــم کــه
در ایــن ســال هــای در مجامــع کاتولیــک هــا و پروتســتان هــا شــرکت کــرد
و بــا جریــان هــای فلســفی غالــب در آن دوران و مخصوصــا هرمنوتیــک
آشــنایی اولیــه یافــت  .در دوران پــس از انقــاب ایــن آشــنایی را بــرای طــرح
تــازه ای از اســام بــه کار گرفــت .در آســتانه انقــاب شبســتری بــه ایــران
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بازگشــت و مجلــه اندیشــه اســامی را همــراه بــا برخــی از دوســتانش بنــا
نهــاد .در کنــار ایــن فعالیــت فرهنگــی بــه فعالیــت هــای سیاســی روی آورد و
در اولیــن انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه عنــوان نماینــده شبســتر بــه
مجلــس راه یافــت و فراکســیون اقلیــت را در ایــن مجلــس همــراه بــا یوســفی
اشــکوری بنــا نهــاد .پــس از دوران نمایندگــی در مجلــس از سیاســت دســت
کشــید و زندگــی خــود را وقــف ارائــه چهــره تــازه ای از اســام کــرد و در
مقــام روحانــی آگاه بــه مســائل زمــان خــود نقــش تاثیــر گــذاری در ارائــه
برداشــت تــازه ای از اســام کــرد .او بــا توجــه بــه مخالفــت حکومــت دینــی با
برداشــت هــای تــازه از اســام مخصوصــا مخالفــت روحانیــت خــود تصمیــم
بــه کنارگذاشــتن لبــاس روحانیــت کــرد( .مجلــه مدرســه شــماره .)6
در بــاب دموکراســی و رابطــه آن بــا اســام نظــرات او از صراحــت و
روشــنی خاصــی برخــوردار اســت .او بیــرون کشــیدن مفاهیــم مــدرن از دل
ســنت دینــی را روشــی درســت و ســودمند بــرای اســتقرار نهادهــای مــدرن
نمــی دانــد و اصــوال بــر ایــن بــاور اســت کــه مســلمانان بایــد بــرای اداره امــور
خــود بــه دســت آوردهــای بشــری روی آورنــد و اصــاح امــور را بــر مبنــای
عقــل جمعــی بنــا کننــد .شبســتری بــر خــاف برخــی از همتایــان خــود بــه
دموکراســی بــا پســوند اســامی اعتقــاد نــدارد بلکــه معتقــد اســت کــه مســئله
نــه دموکراســی دینــی بلکــه دموکراســی در فضــای اســامی اســت و "قرائــت
دموکراتیــک اســام گرچــه ممــد و مویــد مــردم ســاالری مــی توانــد باشــد
ولــی بــه معنــی بنیــان گــذاری مردمســاالری بــر اســام نیســت" .32
او بــا تفســیر خــاص خــود از نبــوت و رســالت پیامبــر هــدف انبیــا را نــه
اســتقرار حکومــت بلکــه گســترش ایمــان و مواجهــه انســان بــا اصــل متعالــی
مــی دانــد و امــور مربــوط بــه حکومــت را واگــذار بــه عقــل جمعــی مــی کند.
او بــا تفســیرخاص خــود از حرکــت علــی و بــه خالفــت رســیدن ابوبکــر و
عمــر و عثمــان و ســرانجام ســکوت علــی را گواهــی مــی دانــد بــر تــن دادن
امــام اول شــیعیان بــه رای مــردم و صبــر او را تــا بــه قــدرت رســیدن ،نمونــه
ای از پذیــرش حکومــت گــران از ســوی مــردم قلمــداد مــی کنــد .او مــی
پذیــرد کــه "دیــن مــی توانــد و بایــد الهــام بخــش عمــل سیاســی شــود امــا
نبایــد ابــزار سیاســت مــداران و حاکمــان قــرار گیــرد » .42او هــدف از بعثــت
پیامبــر را دعــوت بــه ایمــان و نــه اســتقرار حکومــت مــی دانــد و کوشــش
جهــت بیــرون کشــیدن مفاهیــم مــدرن از دل ســنت اســامی را نادرســت مــی
دانــد چــرا کــه " مفهومــه ایــی چــون آزادی سیاســی ،حقــوق بشــر ،تولرانــس،
دیکتاتــوری و دموکراســی مفهــوم هــای فلســفی یکپارچــه ای هســتند کــه
یــا پذیرفتــه مــی شــوند و یــا رد مــی شــوند .وابســته کــردن ایــن مفهــوم هــا
بــه پســوندهای معینــی چــون غربــی و یــا اســامی تحریــف فلســفه سیاســی
و اشــتباه و خطایــی اســت کــه زندگــی اجتماعــی را دچــار ســردرگمی و
گمراهــی مــی کند"(52شبســتری  1379ص  .) 78بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه
مســلمانان بایــد حکومتــی مبتنــی بــر آزادی ،تســاهل و پذیرش کثــرت گرایی
بنــا کننــد در نتیجــه دموکراســی در عصــر حاضــر شایســته تریــن نظــام بــرای
مســلمانان اســت و شبســتری پذیــرش نظــام دموکراتیــک را نافــی مســلمانی
ندانســته اســت چــرا کــه "نظــام مردمســاالری را مــی پذیریــم ،چــون در
عصــر حاضــر تنهــا نظامــی اســت کــه در ســایه آن ،دو حقیقــت بــزرگ یعنــی
عدالــت و آزادی شایســته انســانی مــی توانــد تحقــق نســبی پیــدا کنــد و انســان
هــا در قلمــرو ایــن تحقــق مــی تواننــد انســانیت خــود را تحقــق بخشــند". 62
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او مشــروعیت نظــام را ناشــی از رای مــردم مــی دانــد و بــر ایــن بــاور اســت
کــه اگــر روزی مــردم از اعتقــادات دینــی خــود دســت بردارنــد و خواســتار
گذرانــدن قوانینــی حتــی بــر علیــه دیــن اســام شــوند جــواب نــه نفــی مــردم
بلکــه بازبینــی تصــور مــا از دیــن اســت و مســلمانان بایــد بــه تعبیــر اقبــال در
دســتگاه مســلمانی خــود تجدیــد نظــر کننــد و ادعــای "ایــن مطلــب کــه اگــر
مســلمانان حکومــت دموکراتیــک داشــته باشــند ،قوانیــن خــدا رهــا مــی شــود
و تقــدم اراده زائــل مــی شــود بــا هیــچ دلیلــی قابــل قبول و بــا هیچ محاســبه ای
جــور در نمــی آیــد" .رودررو قــرار دادن حــق خــدا و مــردم و تضــاد حکــم
خــدا بــا مــردم نیــز گرهــی از کار نمــی گشــاید و "مخالفــان دموکراســی مــی
پرســند اگــر رای مــردم در تضــاد بــا حکــم خــدا باشــد ،کــدام از آن دو را
بایــد پذیرفــت ،رای مــردم یــا حکــم خــدا؟ پاســخ ایــن پرســش دو بخــش
دارد :بخــش اول ایــن اســت کــه از نظــر کالمــی و عقیدتــی مســلمان موظــف
اســت حکــم قطعــی خداونــد را بــر رای خــود مقــدم بــدارد .بخــش دوم ایــن
اســت کــه اگــر فرضــا روزی مــردم ایــران کــه اکثریــت قریــت بــه اتقــاق آن
مســلمانند ،در مقــام قانــون گــذاری بــه طــور جــدی نخواهنــد بــه قانــون قطعی
خداونــد عمــل کننــد و چنیــن اعــراض عمومــی بــا علــم بــه قطعیــت قانــون
خداونــد اتفــاق افتــد ،در آن روز بایــد گفــت متاســفانه مــردم ایــران مســلمانی
را در آن مــوارد کنــار گذاشــته انــد و در آن صــورت بــا کمــال انــدوه کاری
از دســت هیــچ کــس ســاخته نخواهــد بــود و ســخن گفتــن از حکــم خــدا در
میــان آنهــا معنــا نخواهــد داشــت" .72
ســروش نیــز کــه در بیــش از ســی ســال حیــات فکــری اش بــه مســئله
سیاســت و حکومــت بســیار پرداختــه و کوشــیده اســت تــا صــورت بنــدی
تــازه ای از رابطــه سیاســت و دیــن در ایــران پــس از انقــاب بــه دســت دهــد.
نظریــات او در آغــاز زیــر عنــوان "حکومــت دموکراتیــک دینــی" در نشــریه
کیــان چــاپ شــد و بحــث و جــدل هــای بســیاری برانگیخــت و بــا طــرح
حکومــت دموکراتیــک دینــی کوشــید از یکســو بــا برداشــتهای فقــه مــدار از
حکومــت بگســلد و از ســوی دیگــر امــکان اســتقرار دموکراســی در وضعیت
اســامی را ممکــن جلــوه دهــد .مبنــای نظــری ســروش در طــرح حکومــت
دموکراتیــک و یــا بــه بیــان دیگــر پذیــرش دموکراســی بــا جــدا کــردن
ارزش از روش ممکــن اســت .دموکراســی نــه آرمانــی دســت نیافتــی بلکــه
روشــی بــرای اداره جامعــه اســت .ســروش بــا تفکیــک جنبــه هــای ارزشــی و
روشــی دموکراســی بــر ایــن بــاور اســت کــه مســلمانان قادرنــد از دموکراســی
همچــون روشــی بــرای اداره جامعــه بهــره گیرنــد و الزم نیســت ایــن روش را
بــه برخــی از ارزش هــای غربــی کــه در تقابــل بــا اســام و تشــیع اســت پیونــد
زننــد .جــدا کــردن روش از ارزش و تقلیــل دموکراســی هــم چــون روش جدا
از مبانــی انســان شــناختی آن مــورد نقــد و نظــر بســیار واقــع شــد و توفیــق ایــن
نظریــه در میــان مســلمانان مــورد تردیدهــای جــدی قــرار گرفــت.
فــوت بــازرگان و ســخنرانی معــروف ســروش در حســینیه ارشــاد زیــر
عنوان"آنکــه بــه نــام بــازرگان بــود و نــه بــه صفــت" نقطــه عطفــی در طــرح
مســئله انتظــار از دیــن در نــزد ســروش اســت .او بــا طــرح ایــن مســئله کوشــید
تــا بــه نقــد دنیــوی کــردن دیــن و تبدیــل دیــن بــه ایدئولــوژی بپــردازد و
دنیــوی کــردن دیــن را تقلیــل آن بــه ســطح ایدئولــوژی هــای معاصــر دانســت
و بــا بررســی ســیر تحــوالت فکــری بــازرگان نشــان داد کــه "روشــنفکری
دینــی کــه تــا کنــون در پــی آن بــوده اســت دیــن را بــه کار دنیــا بزنــد یــا در

خــور دنیــا درآورد ،بایــد از ایــن پــس در پــی بیــرون آوردن دیــن از چنــگال
دنیــا و دنیــا داران باشــد" 82نقــد دنیــا داری روحانیــت ودنیــوی کــردن دیــن
بــا نقــد ایدئولــوژی همــراه اســت و "بــازرگان کــه خــود روزگاری مفتــون
ایدئولــوژی اندیشــی دینــی بــود ،بــا مــرگ خــود بــر آن فکــر مُهــر خاتمیــت
زد .مــرگ او نمــاد مــرگ آن اندیشــه اســت" .92
ســروش بــا مقابلــه دیــن و ایدئولــوژی و رودررو قــرار دادن جامعــه دینــی
و جامعــه ایدئولوژیــک هــم بــه نقــد دیــدگاه هــای شــریعتی پرداخــت و هــم
دفــاع از دموکراســی در وضعیــت اســامی را ممکــن دانســت .او بــا نقــد
مفســران رســمی دیــن و ایدئولــوژی اندیشــی روشــنفکران دینــی بــر ایــن باور
اســت کــه "ادیــان برخــاف ایدئولــوژی هــا وعــده اســتقرار بهشــت بــر روی
زمیــن را نــداده انــد (هاشــمی  1385ص )178و نقــش دیــن عرضــه کــردن
نظامــی از ارزش هــا و هنجارهــا بــرای رفتــار فــردی اجتماعــی آدمیــان اســت
 .او غایــت حکومــت دینــی را تــاش در مهیــا کــردن معیشــت آدمیــان مــی
دانــد تــا انســانها بتواننــد خــود راه رســیدن بــه رســتگاری را بیابنــد چــرا کــه
"حکومــت دینــی مکلــف نیســت مــردم را بــا زنجیــر بــه بهشــت ببــرد .و
لزومــی نــدارد کــه از حیــث شــکل بــا حکومــت هــای دیگــری کــه محصــول
رایزنــی عقــا هســتند تفــاوت فاحــش داشــته باشــد 03در نتیجــه " تفــاوت
اصلــی حکومــت هــای دینــی و غیــر دینــی نــه در شــکل آنهــا کــه در غایــت
آنهاســت ...امــا شــکل آبــاد کــردن دنیــا ،مــی توانــد در هــر دو نــوع حکومــت
یکســان باشــد. 13" .
آن چــه مســلم اســت امــروز ســروش نــه بــه حکومــت دموکراتیــک
دینــی بلکــه بــه حکومــت فرافقهــی بــاور دارد بــه ایــن معنــی کــه بنــا کــردن
حکومــت بــر فهــم فقهــی کــه مبتنــی بــر تکلیــف مــداری مســلمانان اســت
بــا اصــول دموکراســی در تضــاد اســت و اصــوال دموکراســی دینــی تنهــا
بــا دموکراتیــک کــردن فهــم دینــی و ســازگار کــردن آن بــا ارزش هــای
جهــان شــمول اســتوار بــر حقــوق بشــر ممکــن اســت .ســروش ســودای
اســتقرار دموکراســی بــر مبنــای دیــن را نامعقــول و ناممکــن مــی دانــد
ولــی دموکراتیــک کــردن فهــم دینــی بــرای آمــاده کــردن مســلمانان
جهــت پذیــرش ارزش هــای دموکراتیــک را الزم مــی شــمارد و بــا اشــاره
بــه گفتمــان هــای فقهــی ،ایدئولوژیــک و انقالبــی بــر ایــن بــاور اســت کــه
امــکان فهــم دموکراتیــک و قرائتــی دموکراتیــک از دیــن ممکــن اســت .بــه
تعبیــر آرش نراقــی "دموکراســی دینــی صرفــا بــه ایــن معناســت کــه در یــک
جامعــه دینــی مــردم از شــیوه هــای دموکراتیــک بــرای تدبیــر عرصــه عمومــی
بهــره مــی جوینــد (و بــه معنــای خــاص تــر ،حاکمــان را مــی تــوان بــا رأی
شــهروندان نصــب و مهــم تــر از آن ،عــزل کــرد) .آیــا در دموکراســی دینی به
معنــای مــورد نظــر ســروش دیــن داران حــق دارد احــکام دینــی را بــه صورت
قانــون در آورمــد؟ پاســخ ســروش مثبــت اســت ،امــا بــا دو قیــد مهــم :اوالـ
ایــن احــکام بایــد از طریــق فرایندهــای عرفــی از ســپهر خصوصــی بــه ســپهر
عمومــی در آیــد ثانیــاـ ایــن احــکام نبایــد بــا موازیــن حقــوق بشــر مغایــرت
داشــته باشــنند.23
بــا اشــاره بــه نظریــات نواندیشــان دینــی پــس از انقــاب در مــی یابیــم که
مســئله نــه دینــی کــردن دمکراســی و نــه علمــی کــردن دیــن بلکــه ســازگار
کــردن فهــم دیــن بــا عقــل زمانــه اســت و " حــرف اصلــی روشــنفکری دینــی
ایــن (اســت) کــه امــور انســانی و اجتماعــی ،دینــی و غیــر دینــی ندارنــد ...

لــذا دینــی کــردن جامعــه بــه ایــن اســت کــه در پــی دینــی کــردن همــه چیــز
جامعــه نباشــیم و مثــا ســراغ اســامی کــردن علــوم نرویم.....عــدل ،آزادی،
علــم ،حــق ،حقیقــت و  ...هیــچ کــدام دینــی شــدنی نیســتند و بایــد خودشــان
را چنــان کــه هســتند ،در طاقــت بشــری شــناخت. 33
گذار از امت به فرد
یکــی دیگــر از مولفــه هــای مهــم در ایــران پــس از انقــاب فروریختــن
برداشــت هــای مبتنــی بــر امــت و یــا جمــع گرایــی اســامی و گــذر بــه نوعــی
فردگرایــی دینــی و غیــر دینــی اســت .مفهــوم امــت و امــت اســامی کــه تنهــا
در حــوزه هــای رســمی دینــی بــه بحــث و گفــت گــو گذاشــته مــی شــد بــه
دســت توانــای علــی شــریعتی بــه نظریــه ای مهــم در دوران انقــاب تبدیــل
شــد .علــی شــریعتی در نوشــته معــروف خــود بــا پیونــد دادن امــت بــا امــام
و تفســیری خــاص از رابطــه امــت اســامی بــا امــام خــود تفســیری انقالبــی،
ضــد دموکراتیــک از رهبــری در جامعــه اســامی بــه دســت داد .کتــاب امــت
و امامــت کــه حاصــل ســخنرانی هــای شــریعتی در بــاره ایــن موضــوع اســت
بــه بحــث و گفتگــو در بــاره حکومــت و رابطــه افــراد بــا رهبــری و جایــگاه
رهبــر در جامعــه و ضــروری بــودن آن پرداختــه اســت .در ایــن ســخنرانی هــا
شــریعتی بــا بــه کار گیــری برخــی نظریــات رایــج در زمــان خــود ،جوامــع
اســامی آن زمــان و تحــت ســلطه اســتعمار را آمــاده گــذار بــه دموکراســی
نمــی دانــد و دموکراســی هــای موجــود را دموکراســی راس هــا مــی خوانــد
مــی کنــد و هدایــت جامعــه را بــرای گــذر از دموکراســی راس هــا بــه
دموکراســی رای هــا بــه دســت انقالبیــون مــی ســپارد تــا بــا آمــوزش مــردم
آنهــا را بــرای پذیــرش دموکراســی آمــاده کننــد .تقســیم بندی های شــریعتی
در بــاره دموکراســی متعهــد در مقابــل دموکراســی موجــود و یــا وظیفــه مردم
در کشــف امــام او را بــه ســوی نظریــه "المــاس رهبــری و بدهــکاری مــردم"
کشــاند .ایدئولــوژی اندیشــی شــریعتی و متاثــر بــودن او از فرهنــگ زمانــه
خــود و مخصوصــا مارکسیســم او را بــه ســوی برداشــتی انقالبــی از اســام
و نقــد ونفــی ارزش هــای جوامــع غربــی کشــاند .او در عیــن شــناخت از
گرایــش هــای انتقــادی در درون جوامــع غربــی ،بــرای طــرح اســام تکیــه
بــر برداشــتی غیــر تاریخــی و بــه غایــت ایدئولوژیــک کــرد و کوشــید تــا بــا
طــرح مســائلی چــون امــت و امامــت ،شــیعه یــک حــزب تمــام ،ایدئولــوژی و
فرهنــگ ،راهــی بــرای نســل جوانــی که شــیفته مارکسیســم بــود فراهــم آورد.
او علیرغــم اختــاف نظــر و نقدهــای بــی امانــی کــه بــر روحانیــت نوشــت
هــم چنــان کوشــید تــا بــه احیــای مفهــوم امــت اســامی دســت زنــد و بــا
کوشــش هــای خــود زمینــه ســاز آزادی جوانانــی شــد کــه هــم از روحانیــت
ســرخورده بودنــد و هــم حاضــر بــه افتــادن در دامــن و یــا دام مارکسیســم
نبودنــد .شــریعتی در برخــی از نوشــته هــای خــود بــا نقــد اســام تقلیــدی ،بــر
نقــش فــرد در فهــم دیــن انگشــت نهــاد ولــی پــروژه خــود را ایدئولوژیــک
کــردن دیــن و ارائــه مانیفســت اســامی قــرار داد تــا جوانــان مســلمان در آن
پاســخی بــه پرســش هــای بیشــمار خــود بیابنــد و از افتــادن در دام ایدئولــوژی
مارکسیســم در امــان بماننــد.
نقــد نظریــات شــریعتی بــه قلــم ســروش و بــه چالــش کشــیدن نظریــه
امــت و امامــت شــریعتی و طــرح دینــداری مبتنــی بــر تجربــه دینی از ســوی او
و طــرح اخــاق و رابطــه دیــن و اخــاق از ســوی ملکیــان زمینــه ســاز نوعــی
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فــرد گرایــی دینــی اســت کــه اوج ایــن برداشــت را در نوشــته ســروش زیــر
عنــوان "بســط تجربــه نبــوی" مــی تــوان یافــت .کوشــش هــای ســروش را
در جهــت تبدیــل کــردن ایمــان دینــی بــه امــر فــردی و وجدانــی مــی تــوان
ِ
ـژواک نظــری تحــوالت عمیــقِ جامعــه شــناختی در ایــران امــروز دانســت.
پـ
بررســی هــای علمــی و پژوهــش هــای میدانــی نشــان مــی دهند که رشــد
فردیــت در جامعــه پــس از انقــاب شــتابی باورنکردنــی داشــته اســت .در
جنبشــی کــه پیــش و پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری  1388زیــر عنــوان
جنبــش ســبز در شــهرهای بــزرگ کشــور و بــه ویــژه در تهــران بــه راه افتــاد،
فردیــت کنشــگران اصلــی جنبــش حضــوری برجســته داشــت .ایــن جنبــش
برآینــد آراء و خواســته هــای گوناگــون فــردی بــود نــه مظهر اراده شــخصیتی
فره-منــد .شــعارهایی ماننــد "رای مــن کــو؟ " یــا "موســوی رای منــو پــس
بگیــر" آشــکارا نشــان مــی داد کــه جوانــان امــروز ایــران حاضــر نیســتند ماننــد
پــدران شــان فردیــت خــود را قربانــی آرمــان هــای نیندیشــیده تــوده ای بــی
شــکل و اراده فــردی رهبــری فــره منــد کننــد.43
ما کوشش کردیم تا
با رجوع به جریان
گذار از وظیفه و تکلیف به حق
اصالح اندیشه دینی
یکــی دیگــر از گــذار هــای مهــم در فرهنــگ
که در میان برخی از
سیاســی جامعــه ایــران پــس از انقــاب گــذار از
روشنفکرانمسلمان
وظیفــه و تکلیــف بــه حــق اســت .در چهارچــوب
وجود دارد به نقش
فرهنــگ دینــی مــا و مخصوصــا نظریــه پــردازی
آنان در تحوالت
هــای معاصــر در بــاب رابطــه فــرد بــا جامعــه و
مفاهیم دینی اشاره
حکومــت مســئله تکلیــف و حــق و تقابــل ایــن دو
کنیم .آنان با بازبینی
نقــش مهمــی بــازی کــرده انــد .در دوران انقــاب
و اندیشه کردن
در مقوالتی چون
و ســال هــای آغازیــن حکومــت اســامی مســئله
هدایت ،کثرت
تکلیــف و وظیفــه مومنــان در تبعیــت از حکومــت
تداخل
گرایی ،نقد
ســکه رایــج مباحــث آن دوران بــود و حتــی رهبــر
دین با سیاست ،نقد
انقــاب و بســیاری از نزدیــکان او پیوســتن مــردم
اسالمی کردن مفاهیم
بــه انقــاب و پیــروی از رهبــر را نوعــی تکلیــف و
مدرن ،نقش مهمی در
انجــام وظیفــه قلمــداد مــی کردنــد .گــذر از بینــش
فروریختن برخی از
تکلیــف محــور بــه برداشــتی حــق مــدار نتیجــه
باورهای سنتی و
نوعــی بازبینــی و بــاز اندیشــی در بــاره رابطــه فــرد با
کهن داشته اند
مراجــع دینــی و بازتعریــف ایــن رابطــه بــود.
البتــه تقابــل تکلیــف بــا حــق را نمــی تــوان
مطلــق کــرد و هــر حقــی تکلیفــی را بــر دوش فــرد محــق مــی گــذارد.
در نتیجــه مطلــق دانســتن ایــن تقابــل راه گشــا نیســت امــا از ســوی دیگــر،
جایگزیــن شــدن حــق بــه جــای تکلیــف واقعیتــی اســت کــه در جهــان مــدرن
آشــکارا دیــده مــی شــود و در جامعــه مــا نیــز بــا کوشــش نواندیشــان دینــی
نوعــی فرهنــگ حــق مــدار مــی رود تــا جایگزیــن فرهنــگ تکلیــف مــدار
شــود .در جوامــع ســنتی مجموعــه امــور آدمــی در حــوزه تکالیــف دینــی قرار
داشــت امــا "در روزگار جدیــد اوال امــور معنــوی و امــور مذهبــی از امــور
اجتماعــی تفکیــک شــده انــد و ثانیــا ،حــق اتتخــاب را بــرای آدمــی در تمــام
امــور پذیرفتــه و آن را از حقــوق ذاتــی بشــر دانســته انــد و ثالثــا ،متکلــف بودن
نیــز صاحــب تکلیــف را از مســئولیت مبــرا نمــی کنــد. "53
اشــکوری بــا حرکــت از حــق مــداری آدمیــان بــر ایــن بــاور اســت کــه
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"مــردم یــک جامعــه "حــق" دارنــد ،هرگونــه کــه خواســتند و صــاح دیدنــد
بــه خــود ســامان دهنــد و هــر نــوع حکومــت و نظامــی را کــه خواســتند پدیــد
آورنــد و هیــچ کــس یــا مقامــی نمــی توانــد مــردم را بــه کاری مکلــف کنــد"
 63حــق مــدار بــودن آدمــی جــدا از تعلــق او بــه دیــن ،نــژاد ،طبقــه و جنــس
اســت و ایــن حــق را انســان تنهــا بــه دلیــل انســان بودنــش واجــد اســت.
ایــن تعریــف از حــق مــی توانــد منجــر بــه برخــی از کــج فهمــی هــا شــود
بــه ایــن معنــی کــه آیــا حــق مــداری مبتــی بــر انســانیت بــه معنــی نفــی و رد
تمــام تعلقــات آدمــی اســت.
بــه بیــان دیگــر آیــن حــق مــداری مبتنــی بــه انســان گرایــی نافــی هــر نوع
تعلــق دینــی ،قومــی ،زبانــی ،نــژادی اســت و فــرد بــرای تعلــق بــه انســانیت و
پذیــرش ارزش هــای جهــان شــمول بایــد از همــه تعلــق هــا ی خــود دســت
کشــد؟ بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن بــد فهمــی ناشــی از تقابــل نادرســت میــان
پذیــرش ارزش هــای جهــان شــمول و حفــظ تعلقــات فــرد اســت.
حــق مــداری کــه یکــی از ارزش هــای کانونــی دنیــای مــدرن اســت تنهــا
بــه معنــی زیــر و رو کــردن رابطــه فــرد بــا ارزش هــا و ایدئولــوژی هــای غالب
دوران اســت .فــرد حــق مــدار بــه دلیــل تغلــق بــه انســانیت دارای حقوقــی
اســت کــه ایــن حقــوق بایــد در نظــام هــای سیاســی و اجتماعــی موجــود
حفــظ و حمایــت شــوند.
حــق مــداری بــه معنــی بــه رســمیت شــناختن حقــوق اساســی فــرد از قبیل
حــق آزادی ،انتخــاب و تغییــر اســت کــه ایــن حقــوق در نظــام هــای ســنتی
دینــی و در نظــام هــای ایدئولوژیــک بــه رســمیت شــناخته نشــده انــد .نظــام
هــای دینــی تکلیــف مــدار و نظــام هــای توتالیــر تکلیف محــور تنها خواســتار
تبعیــت و سرســپردگی افــراد از حکومــت و مراجــع دینــی و سیاســی هســتند و
هــر نــوع حــق مــداری را نافــی تکیــف گرایــی دینــی و غیــر دینــی مــی داننــد.
نتیجه گیری:
هدف ما در این نوشته بررسی واژه هایی چون احیا ،اصالح ،بازسازی و یا
تحلیل مفاهیمی چون احیاگری آرایشی  ،احیاگری پیرایشی  ،احیا عملی ،احیا
نظری نبود .ما کوشش کردیم تا با رجوع به جریان اصالح اندیشه دینی که در
میان برخی از روشنفکران مسلمان وجود دارد به نقش آنان در تحوالت مفاهیم
دینی اشاره کنیم .آنان با بازبینی و اندیشه کردن در مقوالتی چون هدایت ،کثرت
گرایی ،نقد تداخل دین با سیاست ،نقد اسالمی کردن مفاهیم مدرن ،نقش مهمی
در فروریختن برخی از باورهای سنتی و کهن داشته اند.
در این تالش ها هم خود این روشنفکران تغییر کرده اند و هم در تغییر
بخش های از جامعه نقش داشته اند .آنان در عین تعلق خاطر به دین پایبند قوانین
نظری در حوزه های علوم انسانی و فلسفی بوده و گرایش های اعتقادی آنان
نقش مستقیم و بالفاصله در داوری های آنان بازی نمی کند .این کوشش های
نظری که هم به نقد باورهای دینی پرداخته و هم نگاهی انتقادی به برخی از دست
آوردهای دنیای مدرن داشته است می تواند نقشی مهم در روند دموکراتیزاسیون
نهاد ها و اندیشه ها بازی کند.
امروز نسل تازه ای در میان روشنفکران مسلمان ظهور کرده است که به هیچ
وجه مدافع روایت های کالن نیست و کوشش های نظری ایران جریان به حوزه
هایی چون اخالق و رابطه آن با سیاست ،مسئله اقلیت های دینی ،بازاندیشی در
باب مقوالتی چون ارتداد ،قصاص ،حقوق بشر ،بررسی انتقادی تاریخ اسالم و

بازتفسیر حوادثی چون قیام حسین و مهدویت و  ...می باشد .در این طیف گسترده
ما با نام هایی چون ابوالقاسم فنایی ،یاسر میردامادی ،آرش نراقی ،سروش دباغ،
رضا علیجانی ،تقی رحمانی و  ...روبرو هستیم که می کوشند تا طرح تازه ای
برای زیست دینی در دنیای راززدائی شده کنونی پیدا کنند.
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آینده ایران را
باید مشترکا بسازیم
بهروز خلیق

الــف -آیــا برای  گــذار بــه دموکراســی در ایــران نیازمنــد
مباحــث نظــری و فرهنگــی هســتیم؟
بعــد از فروپاشــی اتحــاد شــوروی ،ايــن ادعــا کــه دمکراســی مطلوبتريــن
شــيوه زيســت سياســی اســت ،به انگاره ای گســترده در ســطح جهان تبديل گرديد.
از ســوی ديگــر مــوج ســوم دمکراســی بــا فروپاشــی ديکتاتورهــای پرتغــال،
اســپانيا و يونــان آغــاز گرديــد و کشــورهای آمريــکای التيــن ،اروپــای شــرقی و
برخی کشــورهای آســيا را فراگرفت .در ســال  ١٩٧٤تنها  ٤١دمکراسی از مجموعه
 ١٥٠کشــور در جهــان وجــود داشــت و بقيــه تحت ســلطه ديکتاتورها قرار داشــت.
امــروز  ١٢١کشــور جهان دارای نظام دمکراســی حداقلی هســتند .بنابرایــن می توان
گفــت گــذار بــه دمکراســی بــه فرآينــدی جهانــی تبديل شــده اســت.
در ســه دهــه گذشــته در تبييــن گــذار از ديکتاتــوری بــه دمکراســی ادبيــات
وســيعی در ســطح جهــان توليــد و به مهم ترين مبحث در جامعهشناســی سياســی
تبديــل گرديــده اســت .در زمينــه گــذار از رژيمهــای ديکتاتــوری بــه رژيمهای
دمکراتيــک نظريههــای مختلفــی طــرح شــده اســت .نظريهپــردازان توجــه خود
را روی اشــکال حکومتهــای ديکتاتــور متمرکــز کــرده و در مــورد هــر يــک
از حکومتهــا (رژيمهــای ســلطانی ،اقتدارگــرا ،نظامــی ،توتاليتر و پســاتوتاليتر)
بــه امکانــات موجــود بــرای گــذار بــه دمکراســی پرداختهانــد .لينــز و اســتپان
دو صاحبنظــر در عرصــه گــذار بــه دمکراســی معتقدنــد کــه جوامــع سياســی
مختلــف از نظــر راههــای موجــود بــرای گــذار بــا يکديگــر متفــاوت انــد .ايــن
تفــاوت را می تــوان بــا تکيــه بــر نــوع رژيــم سياســی پيشــين توضيــح داد.
حکومــت ايــران متمايــز از حکومتهــای ســلطانی ،اقتدارگــرا ،نظامــی
و توتاليتــر اســت .الزم اســت کــه ابتــدا جمهــوری اســامی را تبييــن کــرد.
جمهــوری اســامی دارای ســاختار سياســی متفــاوت از ديگــر حکومتهــای
ديکتاتــوری اســت و قانــون اساســی آن چنــد وجهــی اســت .ســاختار سياســی
جمهــوری اســامی از ترکيــب عناصــر دولــت کاريزمائــی ،ســنتی ـ روحانــی،
قانونگرائــی ،توتاليتاريســم و ســلطانی (خالفــت اســامی) تشــکيل شــده اســت
کــه در قانــون اساســی هــم بازتــاب يافتــه اســت.
جمهــوری اســامی دولــت ايدئولوژيــک اســت و ســاختار آن برپايــه تلفيق
ديــن و دولــت و حاکميــت روحانيــت شــيعه پی ريــزی شــده و در آن واليــت
فقيــه هســته اصلــی ســاختار قدرت اســت.
بــا وجــود تغييــرات در ســاختار سياســی در دهههــای گذشــته ،جمهــوری
اســامی همچنــان بــا دولــت ايدئولوژيــک قابــل تبييــن اســت .در عيــن حــال
جمهــوری اس�لامی دارای خصلـ�ت دولــت تحصي��ل دار (رانتي��ر) و حامیپــرور
(کلينتاليسـ�ت) اس��ت .ب��ا توج��ه بــه مش��خصههای جمهــوری اســامی ،الزم
اســت کــه مــا بــرای گــذر بــه دمکراســی بــه تئــوری و اســتراتژی ويــژه ايــران
دســت يابيــم .بنابرایــن در رابطــه بــا گــذار بــه دمکراســی در ايــران مــا نيازمنــد
مباحــث نظــری هســتيم.
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ب -آیــا در رونــد دموکراتیزاســیون بــه اصــاح دینــی نیــاز
وجــود دارد؟ چــه ارزیابــی از موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینی
و فعــاالن سیاســی این  طیــف داریــد.
آنچــه غــرب را پي��ش ران��د پ�اـ گرفت��ن و رواج انديش��ههای آزادي خواهانــه،
انس��انباوری و مهــم تــر از همــه جدائــی ديــن و دولــت بــود .مهــم تريــن مســئله
در کشــور مــا اســام سياســی و درآميختــن ديــن و دولــت اســت .بــه نظــرم
اص�لاح دين��ی ي�کـ ض�رـورت اســت .ام��ا اصالح  دينــی بــه معنــی صدرگرائــی
نيس��ت .صدرگرائـ�ی در مـ�ورد مس�يـحيت و اس�لام بـ�ه نتيج��ه يکس�اـن نمیرســد.
در مس��حيت دي��ن از اقتدارگرائ��ی و ق��درت سياس��ی فاصل��ه میگيــرد و در
شـ�اخههای اصلیــ پروتســتانی ب��رای همزيس��تی ب��ا جه��ان مــدرن آم�اـده میشــود.
در حال��ی کهــ صدرگرائـ�ی در اس�لام ب��ه تلفي��ق ديـ�ن و دول��ت منج��ر میگــردد و
از آن بنيادگرائ��ی اسـلامی بي��رون میآيــد .نمونــه بــارز آن ،داعــش اســت .هــدف
داعــش برپائــی «امــارات اســامی» و «رهائــی از فرهنــگ غــرب» اســت« .امــارات
اس�لامی» بــه معنیــ بازگشــت بــه قلمــرو و دوران اقتدار خالفت عباســیان اســت.
الزامــات جه��ان ام��روز و جامعهــ م�اـ ايج��اب میکنــد کــه اصــاح دينــی
در درجــه اول ناظــر بــر جدائــی ديــن و دولــت ،پذيــرش حقــوق انســانی ،آزادی
و دمکراســی باش��د .بـ�ا بازگشــت ب�هـ ص��در اس�لام نمیتــوان بــه اصــاح دينــی
دســت ياف�تـ .نوانديشاــن دينیــ الزم استــ ب�هـ صراح��ت پایبنــدی خــود را بــه
جدائ�یـ دي��ن و دول��ت ،ب��ه حقوق بش��ر و الزامـ�ات آن و مخالفتشــان با ســاختار
سياســی مبتنــی بــر واليــت فقيــه را اعــام کننــد .بــا حکومــت مبتنــی بــر واليــت
فقي��ه و تلفي��ق ديـ�ن و دول��ت ،نمیتــوان بــه دمکراســی دســت يافــت.
پ-وضعیــت کنونــی رابطــه بیــن روشــنفکران عرفــی و
مذهبــی را چگونــه مــی بینیــد و چــه چشــم انــداز یا پیشــنهاداتی
در ایــن رابطــه داریــد؟
ج�اـی خوش�حـالی استــ در سـ�الهای اخيــر سياســت تقابــل و نفــی کنــار
گذاشــته شــده و فضــا بــرای گفتگــو بيــن روشــنفکران عرفــی و مذهبــی فراهــم
آم�دـه اس��ت .ام�رـوز ب��ه وف�وـر میتوــان مشاــهده کـ�رد ک��ه کنفرانسهــا،
س�خـنرانیها ،ســمينارها و ميزگردهایــی بــا مشــارکت هــر دو طيــف برگــزار
میش��ود و ياــ نهاده��ا و مراکـ�زی بــا مش��ارکت آنهـ�ا ايجاــد میشــود.
در گذشــته نــگاه نفــی و انحصارگرانــه در هــر دو طــرف قــوی بــود و اجازه
نم��یداد کــه گفتــ و گـ�و بينــ آنهــا جريــان پيــدا کنــد .ايــن نــگاه وجــود
داش��ت کـ�ه ب�اـ ح��ذف ط��رف مقاب��ل میتــوان بــه جامعــه مطلــوب دســت يافت.
امــا امــروز ايــن نگــرش تقويــت شــده اســت کــه آينــده ايــران را بايــد مشــترکا
بسازيم.
پيش�نـهاد مــن ايـ�ن اس��ت ک��ه ب��ه گفتگوه��ا دام��ن بزني��م ،بحثهــا را در
فضـ�ای س��ازنده بي�نـ دو طيـ�ف پيشــ ببري�مـ ،مراک�زـ پژوهشــی و س��ايتها را
مش��ترکا راه بيندازي��م و همـ�کاری بيــن ســازمانها و احــزاب سياســی ســکوالر
و جريانهــای ملــی ـ مذهبــی را پيــش ببريــم.

رفرم دینی و
فرایند دموکراتیزاسیون

سروش دباغ

چنــان کــه گفتــه شــده ،رفــرم دینــی معطــوف بــه بازخوانــی انتقــادی
ســنت دینــی بــا عنایــت به فــراورده هــای معرفتــی جهــان جدیــد در روزگار
کنونــی اســت .بــه مصــداق «تعــرف االشــیاء باضدادهــا» ،مقایســۀ میــان
نواندیشــی دینــی و دیگــر نحلــه هــای دینــی ،ولــو مختصــرا ،حــدود و ثغــور
ایــن پــروژه فکــری را بهتــر نشــان مــی دهــد.
ســنت گرایانــی[ ]1نظیــر رنــه گنــون ،فریتهــوف شــوان و سیدحســین
نصــر  ،بــا دســتاوردهای معرفتــی جهــان جدیــد و عقالنیــت مــدرن بــر
ســر مهــر نیســتند و آن را غیرموجــه انگاشــته و در اندیشــۀ بازگشــت بــه
جهــان پیشــامدرن و روزگار ســپری شــده و گذشــتۀ از دســت رفتهانــد.
مفهــوم «حکمــت خالــده» در نظــام معرفتــیِ ســنتگرایان متضمــن تبییــن
ایــن امــر اســت .ایشــان در آثــار خویــش ،بــه نحــو گزینشــی ،بــر برخــی از
ـب فلســفی و عرفانــیِ موجــود در سـ ِ
آموزههــای مکاتـ ِ
ـنت اســامی تأکیــد
ِ
میکننــد و در دیگــر بخــش هــای ســنت پـ ِ
ـس پشــت نظیــر کالم و فقــه و
تاریــخ بــه دیــدۀ عنایــت نمــی نگرنــد]2[.
بنیادگرایــان دینــی[ ]3نیــز در مخالفــت بــا آموزههــای جهــان جدیدبــا
ســنت گرایــان هــم داســتاناند ،االّ اینکــه بــر خــاف ســنتگرایان کــه
در ســویههای باطنــیِ [ ]4متــن مقــدس و ســنت دینــی بــه دیــدۀ عنایــت
مینگرنــد ،بــر معانــی تحــت اللفظــیِ [ ]5آیــات و روایــات تأکیــد دارنــد،
آیــات و روایاتــی کــه از ســیاق تاریخــی -اجتماعــی خــود خــارج شــده و
بــه نحــو مکانیکــی در روزگار کنونــی بــه کار بســته میشــوند .در عیــن
حــال ،ســویۀ سیاســیِ ایــن خوانــش از اســام پررنــگ اســت و نســبت
وثیقــی بــا ایــن جــا و اکنــون دارد و در تنظیــم مناســبات و روابــط سیاســی
نقــش آفرینــی میکنــد .گــروه هــای «القاعــده» « ،بوکوحــرام» و « داعــش»
مصادیــق بــارزی از بنیادگرایــی دینــی در دهــه هــای اخیــر اســت.
افــزون بــر ســنتگرایان و بنیادگرایــان ،در قلمــرو دیــن داری،

میتــوان از دیــن داران ســنتی[ ]6نیــز یــاد کــرد ،دیــن دارانــی کــه بــا
دســتاوردهای معرفتــی جهــان جدیــد آشــنا نیســتند و در عیــن حــال آنهــا را
جــدی نمیگیرنــد و در ســامان بخشــید ِن بــه نحــوۀ زیســت و ســلوک دینــی
خویــش در روزگار کنونــی بــدان وقعــی نمینهنــد .آی ـتاهلل بروجــردی و
ِ
اندیش
مقلّــدان ایشــان در زمــرۀ ایــن دیــن دارانانــد؛ «دیــن داران معیش ـت
اخــروی» ]7[.آی ـتاهلل منتظــری نیــز در زمــرۀ دیــن داران معیشــت اندیــش
بــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه ایشــان بــا عنایــت بــه تحــوالت جهــان جدیــد،
بــدون تغییــر در مبــادی و مبانــیِ انسانشــناختی و هستیشــناختی و
معرفتشــناختیِ خــود ،بــه بازنگــری در مســائل مبتالبــه جامعــه پرداخــت و
فتــاوای فقهــیِ مهــم و رهگشــایی صــادر کــرد]8[.
احیاگــری دینــی ،دلمشــغول زدود ِن معرفــت دینــی از زوایــد و
خرافــات اســت ،در عیــن حــال بــه دفــع شــبهات نیــز همــت میگمــارد .در
ـرا و
ایــن راســتا ،بــرای فــرو کوفتــن خصــم ،احیاگــران دینــی ســاحهایی بـ ّ
کارا از میــراث و مخــزن فلســفه و کالم اســامی وام میکننــد؛ هــم چنیــن
بــر جوانــب مغفــول واقعشــدۀ دیــن انگشــت تأکیــد مینهنــد .احیاگــران
بــا اندیش ـههای جهــان جدیــد آشــنا نیســتند؛ در صــورت آشــنایی نیــز ،در
ســامان بخشــید ِن بــه نظــام دینــی خویــش از آن آموزههــا بهــره نمیگیرنــد
و بیــش از هــر چیــز در آنهــا بــه چشــم شــبهاتی مینگرنــد کــه بایــد بدانهــا
پاســخ داد .جــ ّد و جهــد مرحــوم طباطبایــی در اصــول فلســفه و روش
رئالیســم در نقــد آمــوزه هــای مارکسیســتی کــه بــه همــراه پاورقیهــای
مرحــوم مطهــری منتشــر شــده ،نمونــۀ روشــنی از ایــن ســنخ آثــار احیاگرانــه
در روزگار معاصــر اســت]9[.پروژه « شــریعت عقالنــی» مرحــوم احمــد
قابــل را نیــز مــی تــوان در زمــرۀ کارهــای احیاگرایانــه قلمــداد کــرد.
رفــرم دینــی کــه ســویۀ مدرنیســتیِ پررنگــی دارد ،تفــاوت مهــم
و سرنوشتســازی بــا دیگــر انــواع دینشناســی یــاد شــده دارد .در
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ایــن ســنخ از دیــن شناســی ،بــر خــاف احیاگــری دینــی ،دســتاوردهای
معرفتــیِ جهــان جدیــد جــدی انگاشــته شــده و در آنهــا بــه دیــدۀ عنایــت
نگریســته میشــود .ایــن جماعــت بــه لحــاظ معرفتشــناختی ،بــه نگــرش
ســازوارگرایانه[ ]10معتقدنــد ،نســبت بــه علــوم نویــن (اعــم از تجربــی و
غیرتجربــی) و فلســفۀ جدیــد گشــودهاند و در اندیشــۀ برقــراری تناســب
ِ
و تالئــم میــان معــارف دینــی و معــارف غیردینــی و بازخوانــیِ
انتقــادی
مؤلفههــای گوناگــو ِن ســنت دینــی ذیــل آموزههــای معرفتبخــش
جهــان جدیــد هســتند.
در دهــه هــای گذشــته ،در فضــای اندیشــگی ایــران ،چندیــن خانــواده
ذیــل نحلــۀ رفــرم دینــی شــکل گرفتــه اند؛یــک خانــواده خــود را «ملــی-
مذهبــی» مــی خوانــد و بیشــتر متاثــر از آمــوزه هــای علــی شــریعتی ،محمــود
طالقانــی ،مهــدی بــازرگان و عــزت اهلل ســحابی اســت.
افــزون برایــن ،خانــوادۀ دیگــری در دهــه هــای هفتــاد و هشــتاد شمســی
ســر بــرآورده کــه خــود را « روشــنفکر دینــی» و « نــو اندیــش دینــی» مــی
خوانــد و در فضــای مطبوعاتــی و رســانه ای داخــل کشــور بــا نشــریاتی
چــون « کیهــان فرهنگــی» و « کیــان» و « مدرســه» و متفکرانــی چــون
عبدالکریــم ســروش و محمــد مجتهــد شبســتری و
رفرمیست های دینی ،هــم فکــران ایشــان شــناخته مــی شــود .بــر خــاف
رفرمســیت هــای پیــش از انقــاب ،مقوالتــی
ِ
دادن
با مدّ نظر قرار
چــون دموکراســی ،حقــوق بشــر ،جامعــۀ مدنــی،
هنجارهای زمانه و
برکشــیدن اخــاق و توزیــن احــکام فقهــی
جغرافیایفرهنگی
در تــرازوی اخــاق در دســتور کار نواندیشــان
سیاسی دخیل در
و
ِ
دینــی و رفرمیســت هــای دینــی پــس از انقــاب،
صدوراحکام فقهی
اجتماعی ،این احکام علــی قــدر مراتبهــم ،قــرار گرفتــه اســت .بــه بــاور
را در ترازوی اخالق ایشــان ،کار روشــنفکرانه و اصــاح گرایانــه،
گذاشته و به ارزیابی معطــوف بــه بازخوانــی انتقــادی سـ ِ
ـنت پـ ِ
ـس پشــت
آنها همت گماردهاند .اســت .در جامعــه ای نظیــر جامعــه ایــران ،مهمترین
و مؤثرتریــن مؤلفــۀ ســنت ،دیــن اســت.
آثار منتشره از ایشان
الزمــۀ ایــن ســخن ایــن اســت کــه هــر رفــرم
دربارۀ مقوالتی چون
مانــدگاری در عرصــۀ اجتمــاع و سیاســت ،متوقف
«ارتداد»« ،مباهته»،
«سب نبی»« ،حجاب» بــر اصــاح درک و فهــم از دیانــت و شــریعت
ّ
اســت .البتــه ایــن ســخن بــه معنــای ارتــکاب «
و در سالیان اخیر را
مغالطــه کنــه و وجــه» و تقلیــل و تحویــلِ فرایند ذو
باید در این راستا
ابعــاد اصــاح اجتماعــی بــه بعد اندیشــگی نیســت،
قلمداد کرد
بلکــه تاکیــد بــر ســویۀ اندیشــگی ایــن امــر اســت.
رابطــۀ میــان ســوژه و نهادهــای اجتماعــی،
رابطــۀ دیالکتیکــی و تعاملــی اســت؛ پــس هــم بایــد دلمشــغول تحقــق
نهادهــای مــدرن دموکراتیــک بــود ،هــم در اندیشــۀ تغییــر نگــرش و نظــام
فکــری و معرفتــی شــهروندان .در ایــن میــان ،هــم بایــد آگاهــی مدنــیِ
شــهروندان افزایــش یابــد و «خــود آیینــیِ »[ ]11ایشــان پررنــگ تــر شــود،
هــم نهادهــای دموکراتیــک نضــج گیــرد و گســترش یابــد .هــر چنــد تاکیــد
متفکرانــی ماننــد ریچــارد رورتــی بــر اهمیــت شــکل گیـ ِ
ـری نهــاد هــای
دموکراتیــک ،بصیــرت بخــش و عبــرت آمــوز اســت ،در عیــن حــال بایــد
بــه خاطرداشــت کــه در جوامعــی نظیــر جامعــه ایــران کــه مختصــات
فرهنگــی خــاص خــود را دارد و دوران گــذار را ســپری مــی کنــد ،افــزون
بــر تاکیــد بــر نضــج گیـ ِ
ـری نهادهــای مــدرن ،بایــد پذیــرش اندیشــه هــای
دموکراتیــک توســط شــهروندان و جــدی انگاشــته شــد ِن وجــه رهایــی
بخــش آنهــا را نیــز مـ ّد نظــر قــرار داد و بــر روی آن ســرمایه گــزاری کــرد.
بــه نــزد عمــوم رفرمیســت هــای دینــیِ چنددهــۀ اخیــر ،فهــم دینــی مــا
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دموکراتیــک نمــی شــود ،مگــر اینکــه درک و تلقــی مــا از فقــه و احــکام
فقهــی اجتماعــی تغییــر یابــد .مطابــق بــا تلقــی ایشــان ،یکــی از موانــع کنونی
دموکراتیزاســیون ،بیگانــه و بــی نســبت بــود ِن برخــی از احــکام فقهــیِ
اجتماعــی موجــود بــا آمــوزه هــای حقــوق بشــری اســت.
بــرای گــره گشــایی نظــری در ایــن بــاب ،نخســت بایــد بــاب
«عبادیــات» را از بــاب «معامــات» تفکیــک کــرد .عبادیــات متض ّمــن
احــکام عبــادی از قبیــل روزه و نمــاز و حــج هســتند و واجــد «مصالــح
خفیــه» .فیالمثــل نمیتــوان دلیلــی اقامــه کــرد کــه چــرا نمــاز عصــر چهــار
رکعــت اســت و نــه ســه رکعــت .پیامبــر اســام کــه مؤســس دیــن اســت،
ایــن گونــه نمــاز میخوانــده و آن طــور روزه میگرفتــه ،مســلمانان نیــز
بــرای ســامان بخشــید ِن بــه ســلوک معنــوی خویــش ،از پــی ایشــان مناســک
عبــادی خویــش را بهجــا میآورنــد.
امــا احــکام اجتماعــیِ اســام واجــد «مصالــح خفیــه» نیســتند و چنــان
کــه عبدالکریــم ســروش از قــول شــاه ولــیاهلل دهلــوی آورده ،متناســب بــا
بنیــه و تصــورات و تصدیقــات مردمــان جزیــره العــرب صــادر شــدهاند.
الزمــۀ ایــن ســخن ایــن اســت کــه بــر خــاف رأی جمهــور فقهــا ،تعمیــم
تســری بخشــید ِن ایــن احــکام بــه جوامعــی بــا خصوصیــات فرهنگــی
و
ّ
و معیشــتیِ متفــاوت دلیــل میخواهــد .اگــر در جامعــهای ،بنیــه و مــزاج
و تصــورات و تصدیقاتــی نظیــر جوامــع صــدر اســام یافــت شــود ،عین ـاً
میتــوان احــکام اجتماعــی اســام را بــه کار بســت ،در غیــر ایــن صــورت
بایــد بــا حفــظ روح و پیــام ایــن احــکام ،دســت بــه «ترجمــه فرهنگــی» زد
و احــکام ترجمــه شــده را نصبالعیــن قــرار داد و از آنهــا تبعیــت کــرد.
انــدراج مؤلفــۀ حــق در فقــه موجــود و پــی افکنــدن فقــه حــق مــدار
از مقتضیــات ترجمــه فرهنگــی و «اجتهــاد در اصــول» در روزگار کنونــی
اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،احــکام اجتماعــی اســام« ،ربــط اخالقــی»[]12
دارنــد و بایــد در تــرازوی اخــاق توزیــن شــوند .اگــر بــا شــهودهای
اخالقــی عرفــی مــا ســازگار باشــند و ذیــلِ چتــر عدالــت قــرار گیرنــد و
اخالقــی بــه حســاب آینــد ،موجهانــد و برگرفتنــی؛ در غیــر ایــن صــورت
بایــد فرونهــاده شــوند و یــا مجــددا صــورت بنــدی گردنــد ،بــه نحــوی کــه
بــا شــهودهای اخالقــیِ عرفــی منافاتــی نداشــته باشــند.
بــه تعبیــر مجتهــد شبســتری ،احــکام فقهــی اجتماعــی ،بــر خــاف
ـری ابـ ِ
اصــول اخالقــی و اعمــال و مناســک عبــادی ،قوانیــنِ نفساالمـ ِ
ـدی
فراتاریخــی نیســتند؛ بلکــه عــرف زمانــۀ پیامبــر دربــاره ارث ،مجــازات،
ســرقت ،قتــل ،زنــا ،محاربــه و … انــد کــه بــا اندکــی دخــل و تصــرف
مــورد موافقــت پیامبــر اســام قــرار گرفتــه انــد .آن روزگار ،کســی ایــن
احــکام را بــه عنــوان قانــون وضــع نکــرده بــود ،آنهــا را قانــون بــه حســا ب
نمــی آورد و دربــاره ابــدی بــودن شــان ســخن نمــی گفــت]13[.
رفرمیســت هــای دینــی ،بــا م ـ ّد نظــر قــرار داد ِن هنجارهــای زمانــه و
جغرافیــای فرهنگــی و سیاســیِ دخیــل در صدوراحــکام فقهــی اجتماعــی،
ایــن احــکام را در تــرازوی اخــاق گذاشــته و بــه ارزیابــی آنهــا همــت
گماردهانــد .آثــار منتشــره از ایشــان دربــارۀ مقوالتــی چــون «ارتــداد»،
«ســب نبــی»« ،حجــاب» و… در ســالیان اخیــر را بایــد در ایــن
«مباهتــه»،
ّ
راســتا قلمــداد کــرد ]14[.بــه نــزد ایشــان ،اخــاق فراتــر از شــرع اســت و
«وجــوب فقهــی» مالزمتــی بــا «وجــوب اخالقــی» نــدارد؛ چــرا کــه برخــی
از امــور وجــوب اخالقــی دارنــد ،امــا وجــوب فقهــی ندارنــد و بالعکــس.
عــاوه بــر ایــن ،عمــوم رفرمیســت هــای دینــی معاصــر ،سیاســت ورزی
را در زمــرۀ امــور عرفــی و عقالیــی انگاشــته و بــا مــ ّد نظــر قــرار دادن
تفکیــک رابطــۀ میــان «دیــن و سیاســت» از رابطــۀ میــان «دیــن و حکومــت»؛
بــر رابطــۀ وثیــق و بنیادیــنِ میــان دیانــت و سیاســت در جوامــع مختلــف

انگشــت تأکیــد مــی نهنــد ،ارتباطــی کــه نــه بــه میــل کســی بــه وجــود
میآیــد و نــه از بیــن مــیرود.
از ســوی دیگــر ،رفرمیســت هــای دینــی بــه رابطــۀ میــان «دیــن
و حکومــت» کــه رابطــهای حقوقــی اســت ،بــاور ندارنــد و معتقدنــد
حکومــت ،مشــروعیت سیاســیِ خــود را از دیــن نمیگیــرد .از ایــن رو
مــی تــوان جامعــه ای دینــی داشــت ،همــراه بــا دولتــی ســکوالر]15[.
پاسداشــت حقــوق بشــر و دفــاع از ســاز و کار دموکراتیــک و تفکیــک
میــا ِن «سکوالریســم فلســفی» و «سکوالریســم سیاســی» و برســاختن
مفاهیمــی چــون «مســلم سکوالر»توســط رفرمیســت هــای دینــی در دهــه
هــای اخیــر در ایــن راستاســت .بــه نــزد ایشــان ،کســی میتوانــد قائــل بــه
ســاحت قدســیِ هســتی باشــد و باورمنــد بــه دیــن اســام ،در عیــن حــال
بــه سکوالریســم سیاســی و تفکیـ ِ
ـک نهــا ِد دیــن از نهــاد حکومــت معتقــد
باشــد ]16[.بــه نــزد ایشــان ،برگرفتــن ســاز و کار دموکراتیــک ،در قیــاس
بــا دیگــر شــیوه هــای حکومتــی ،اخالقــی تــر و انســانی تــر اســت و از ایــن
رو موجــه و برگرفتنــی.
مــرور آثــار منتشــرۀ رفرمیســت هــای دینــیِ طیــف هــای مختلــف در دو
دهــۀ اخیــر ،هــم چنیــن آثــار روشــنفکران غیــر دینــی؛ از اجمــاع و توافــق
نظــری میــان عمــوم رفرمیســت هــای دینــی و روشــنفکران عرفــی بــر ســر
ِ
ـرورت اصــاح فهــم دینــی بــه مثابــۀ شــرط الزم بــرای تحقــق ســاز و کار
ضـ
دموکراتیــک در جامعــۀ ایــران پــرده برمــی گیــرد و خبــر مــی دهــد.
هــم چنیــن تفکیــک میــان نهــاد دیــن از نهــاد حکومــت از آمــوزه
هــای اجماعــیِ میــان رفرمیســت هــای دینــی و روشــنفکران عرفــی در دو
دهــۀ اخیــر اســت .خوشــبختانه امــروزه ایــن ســخن کــه مــی تــوان دیــن
دار بــود و در عیــن حــال دموکــرات بــود و آمــوزه هــای حقــوق بشــری
را پــاس داشــت؛ مــی تــوان غیــر دیــن دار بــود و در عیــن حــال دموکــرات
بــود و حقــوق بشــری ،قائــان بســیاری در میــان رفرمیســت هــای دینــی،
روشــنفکران عرفــی ،روزنامــه نــگاران ،کنشــگران مدنــی و فعــاالن سیاســیِ
ایرانــی پیــدا کــرده اســت.
بــه نظــرم ،ایــن اتفــاق نظـ ِر مبــارک را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و بــه
ـری طبیعــی میــان دو جماعـ ِ
رغــم اختالفــات نظـ ِ
ـت رفرمیســت هــای دینــی و
روشــنفکران غیــر دینــی ،جهــت و مســیر رفــرم دینــی و اجتماعــی و سیاســی
در جامعــۀ ایــران کنونــی را گــم نکــرد و در راســتای تحقــقِ شــهروندان
خودآییــن و آگاه ،هــم چنیــن شــکل گیـ ِ
ـری نهادهــای مدنــی دموکراتیــک،
از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرد.
--------------------------------------------------------------------پاورقی
[traditionalists]1

[ ]2برای بسط بیشت ِر آموزه های سنتگرایی  ،به عنوان نمونه ،نگاه کنید به:
در جســتجوی امــر قدســی ،گفتگــوی رامیــن جهانبگلــو بــا ســید حســین نصــر ،ترجمــه

ســید مصطفــی شــهرآیینی ،تهــران ،نــی.1385 ،
[fundamentalists]3
[esoteric]4
[literal meaning]5
[traditional]6

[]7تفکیــک میــان «دینــداری معیشــت اندیــش»« ،دینــداری معرفــت اندیــش» و

[ ]8فتــاوای متأخـ ِر آیـتاهلل منتظــری دربــارۀ «ارتــداد» و مهــدور الــدم نبــود ِن کســانی
کــه از ســر تحقیــق دیــن خــود را تغییــر داده انــد؛ همچنیــن بــه رســمیت شــناختنِ «حقــوق

شــهروندی» بهائیــان از ایــن ســنخ اســت.
بــه :

[]9بــرای آشــنایی بیشــتر بــا تلقــیِ احیاگرانــه از آثــار مرحــوم مطهــری ،نــگاه کنیــد
سروش دباغ« ،بازخوانی االهیات مطهری و سروش»:
توفیــق داشــتم در ســال  93شمســی ،طــی هجــده جلســه ،مؤلفــه هــای مختلــف نظــام

ِ
فکــری مرتضــی مطهــری را در «بنیــاد ســهروردی»در شــهر تورنتــو بــه بحــث بگــذارم.
افــزون بــر بازخوانــیِ انتقـ ِ
ـادی مباحــث مطهــری در قلمــروی فلســفه تطبیقــی ،در ایــن سلســله

جلســات ،نگــرش احیاگرایانــۀ او بــه دیــن را بــا دیــن شناســی رفرمیســتی ِاقبال الهــوری ،علــی
شــریعتی و عبدالکریــم ســروش مقایســه کــردم .فایــل هــای صوتــی ایــن جلســات از اینجــا
قابل دسترســی اســت:

[coherentisitc]10
[autonomy]11
[moral relevance]12
[]13نگاه کنید به :محمد مجتهد شبستری« ،قرآن کتاب قانون نیست» ،جرس:

ـبت میــان اصــو ِل اخالقــی و مناسـ ِ
همچنیــن ،مجتهــد شبســتری نسـ ِ
ـک عبادیجهانشــمول

و احــکام فقهــیِ اجتماعــیِ زمانمنــد و مکانمنــد و وابســته بــه ســیاق را در مقالــۀ «مدعــای

فقیهــان مبنــای علمــی نــدارد» بــه بحــث گذاشــته اســت:
[ ]14نگاه کنید به:

محســن کدیــور« ،رســاله نقــد مجــازات مرتــد و ســاب الن ّبــی» و «شــریعت؛ نظــام

حقوقــی یــا ارزش هــای اخالقــی»:

عبدالکریم سروش« ،بازی با دین مردم؟» ،جرس:

سروش دباغ« ،حجاب در ترازوی اخالق» و «ارتداد در ترازوی اخالق»:

[]15آنچــه در جامعــۀ ترکیــه کنونــی مــی گــذرد ،از همیــن امــر تبعیــت مــی کنــد.
جامعــه دینــی ای کــه حکومتــی ســکوالر دارد؛حکومتــی کــه مشــروعیت سیاســی خــود را
از دیــن نگرفتــه اســت .عبــداهلل النعیــم ،در اثــر ذیــل مــی کوشــد از حــدود و ثغــور دولــت

ســکوالر و برقــراری آن در یــک جامعــۀ دینــی ســراغ بگیــرد و دفــاع کنــد:

Abdullahi An-Na’im ( 2008) Islam and the Secular State: Ne-

.)gotiating the Future of Shari’a (US: Harvard University Press
[ ]16عبدالکریــم ســروش در مقالــۀ «تحلیــل مفهــوم حکومــت دینــی» در مــدارا
و مدیریــت ،اســتدالل میکنــد کــه وظیفــۀ اصلــی حکومــت هــا عبارتســت از تأمیــن و
بــرآورد ِن نیازهــای اولیــه از قبیــل مســکن ،بهداشــت ،امنیــت ،معیشــت… و نــه امــر

دیگــری .بــرآورده شــد ِن نیازهــای ثانویــه در جامعــۀ مدنــی و عرصــۀ عمومــی و بــه مــدد
کوشــش جمعــیِ شــهروندان صــورت مــی گیــرد و نــه دخالــت مســتقیم حکومــت .بعدهــا
ســروش بــرای تبییــن تلقــی خــود از رابطــۀ میــان دیانــت و حکومــت از مفهــوم «حکومــت
فرادینــی» بهــره گرفــت .مجتهــد شبســتری نیــز در نقــدی بــر قرائــت رســمی از دیــن وتأملــی
در قرائــت انســانی از دیــن بــر ایــن امــر تأکیــد میکنــد کــه سیاسـتورزی امــری عقالیــی
اســت و مســلمانان بایــد نظیــر دیگــر مردمــان جهــان ،مناســبات و روابــط سیاســی خــود
را ســامان بخشــند .مطابــق بــا رأی ایشــان ،مشــروعیت سیاســی امــری اســت عرفــی و نــه

قدســی.

حســن یوســفی اشــکوری در مقالــۀ «روشــنفکران دینــی و سکوالریســم در ایــران»،
آراء طیفهــای گوناگــون خانــوادۀ نواندیشــی دینــی و روشــنفکری دینــی دربــارۀ نســبت
میــان دیانــت و حکومــت و سکوالریســم را بــه بحــث گذاشــته اســت .

«دینــداری تجربــت اندیــش» از عبدالکریــم ســروش اســت .بــرای آشــنایی بیشــتر بــا
انــواع دینــداری بــه روایــت ایشــان ،نــگاه کنیــد بــه  :عبدالکریــم ســروش« ،اصنــاف
دی ـنورزی» ،اخــاق خدایــان ،تهــران ،طــرح نــو1380 ،؛ همــو ،ســنت و سکوالریســم،
تهــران ،صــراط،1381 ،
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اندر لزوم مباحث
نظری درحوزه
روشنفکران دینی
حسن شریعتمداری

واکاوی پدیــدهای کــه بــرای پیــدا کــردن نــام گویایــی بــرای آن نیــز
مشــکلی جــدی وجــود دارد کار ســادهای نیســت.
ب��ه عــاوه اطـلاق ه��ر کــدام از نامهـ�ای :تجددگرای��ی دینـ�ی،
روشـ�نفکری دینــی ،نواندیشـ�ی دینــی ،اصالحطلبـ�ی دینــی ،بـ�ه ایـ�ن
پدیدــه ،اگــر بــر ســبیل تســامح نباشــد ،خــود محــل مناقشــه ای جــدی اســت.
ترجیــح شــخصی مــن «دگراندیشــان مذهبــی» اســت .بــه گمانــم ایــن
نــام اشــکال کمتــری دارد و بــا واقعیــت ایــن پدیــده بیشــتر منطبــق اســت.
ولــی چــون غلــط مصطلــح را ازدرســت غیرمانــوس بیشــتر مــی پســندم و
بیشــتر از اســم بــه محتــوا عالقــه دارم ،لــذا همــه جــا نــام «روشــنفکر دینــی»
را بــه کار گرفتــه ام و مشــکلی نیــز بــا آن نــدارم.
ن��زاع ب��ر س��ر ن��ام گ��ذاری ای��ن پدی��ده در ه��ر دو بخ��ش مذهب��ی و
غیرمذهبـ�ی جامعـ�ه وجــود دارد ،و اگــر ژرف بــه آن نگریســته شــود هــر
کــدام بخشــی از ایــن پدیــده چنــد وجهــی را مــد نظرقــرار میدهنــد بــدون
آن کــه تعریــف جامــع و مانعــی از آن ارائــه کننــد.
در دیـ�د ذات گرایــان ایـ�ن ترکیبــات جمـ�ع اضدــاد اسـ�ت و ممکـ�ن
نیسـ�ت .اولی��ن نــزاع بی��ن ذات گرایــان و س��اختارگرایان استــ .گرایــش
غیردین��ی ذات گ��را ،بیش��تر ب��ه ای��ن ک��ه تج��دد و روش��نفکری و
دگراندیشــی ،جوهــری دارد کـ�ه محصــول دوره مدــرن اسـ�ت و بـ�ا جوهـ�ر
دی��ن ک��ه پدیـ�دهای مربـ�وط ب��ه دوران قدی��م و ب��ا سـ�نت و اسطــوره گـ�ره
خوــرده  ،قاب��ل جم��ع نیسـ�ت؛ متمرک��ز میشــود.
آرامــش دوســتدار در کتــاب درخش ـشهای تیــره و در تمامــی آثــار
خــود پــس از آن نیــز ،پــا را از ایــن مدعــا فراتــر مینهــد و در فرهنــگ دیــن
خــوی ایرانــی تفکــر را در همــه بخشهــا ،اعــم ازمذهبــی وغیرمذهبــی
امــری ممتنــع میشــمارد .ســید جــواد طباطبائــی 1نیـ�ز در آثاراولیـ�ه خـ�ود
نقــد ســنت را از درون ســنت ممکــن نمیدانــد و بــه امتنــاع تفکــر قائــل
اســت (هرچنــد کــه در آثاربعــدی دگرگشــتی کامــل از ایــن نظریــه خــود
دارد) .اوعــاوه بــرآن جمــع بیــن دیــن و روشــنفکری را متعــارض مییابــد.
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....مــن معنــای روشــنفکری دینــی را بــه درســتی در نمییابــم25 .
ســال بعــد ازانقــاب ،بایــد ایــن مطلــب روشــن شــده باشــد کــه بــا وضــع
اصطالحــات فــارغ از مضمــون نمیتــوان بــه رفتارهــای خودمــان معنــا
بدهیــم .روشــنفکری بــه هــر حــال ،ترجمــه واژه ای اروپائــی اســت
و معنــای کمابیــش روشــنی دارد .روشــنفکر بــه گونــهای کــه از معــادل
التیــن آن میتــوان دریافــت ،اعتقــاد داشــتن بــه اســتقالل مبنــای عقــل
اس��ت .در زب��ان فارس��ی ترجم��ه آن اصطلـاح روشــنفکر نیــز خیلــی
بیمعن�اـ نیستــ ،اشــاره بــه دوره روشــنگری دارد کــه شــعار آن چنــان کــه
کانــت میگویــد؛ خــروج از قیمومــت و نفــی تقلیــد بــود .بنــا برایــن اگــر
افــزودن دیــن بــه روشــنفکری؛ بــه معنــای محــدود کــردن عقــل بــوده
باشــد ،درایــنصــورت بایــد گفــت کــه روش ـنفکری دینــی دارای تضــاد
اســت .در یــک کلمــه روشــنفکری اگــر در واقــع روشــنفکری باشــد
یعنــی اعتقــاد بــه اســتقالل مبنــای عقــل ،نمیتوانــد خــود را بــا الزامــات
غیرعقالنیــ س��ازگار کن��د....
ایــن تلقــی ازامتنــاع جمــع بیــن عقــل ودیــن امــری تــازه نیســت.
ابوالعــاء معــری شــاعر نابینــای عــرب قــرن پنجــم هجــری میگویــد:
اثنان اهل االرض ذوعقل بال دین
و اخر َدین العقل له
یعنــی مــردم دنیــا دو دســته انــد .یــا عقــل دارنــد و دیــن ندارنــد .یــا
دیــن دارنــد وعقــل ندارنــد.
ولــی اشــاره بــه چنیــن تضــاد ماهــوی ،فقــط درمحــدوده روشــنفکران
ســکوالر نیســت .درمیــان دیــن ورزان نیــز گفتمــان مشــابهی وجــود دارد:
مصطفــی ملکیــان جوهــر دیــن را تعبــد وجوهــر روشــنفکری را تعقــل
میدانــد 2وبــا ایــن نــگاه ذات گرایانــه جمــع بیــن ایــن دو مقولــه را امــری
ممتنــع ودارای تضــاد ماهــوی میدانــد.
.....امــا خــود روشــنفکری دینــی ،بــه نظــر مــن یــک مفهــوم
پارادوکســیکال اســت .بــه دلیــل ایــن کــه روشــنفکری التزامــش بــه

عقالنیــت اســت .روشـنفکر ،روشـنفکر نیســت مگــر اینکــه بــه عقالنیــت
التــزام نزدیــک بــه صــد درصــد داشــته باشــد.
از زمــان کانــت ،هــردر و لســینگ و دیگــران کــه بحــث روشـنفکری
پیــش آمــد ،چــه در ســنت روش ـنفکری فرانســوی ،چــه در روش ـنفکری
آلمــان و انگلســتان ،روشــنفکر بــه کســی اطــاق میشــد کــه پاســدار
عقالنیــت اســت و قــوام روش ـنفکری پاســداری از عقالنیــت اســت .امــا
از ســوی دیگــر قــوام تدیــن و دیانــت پیشــگی و دیـنورزی تعبــد اســت...
پــاره ای نیــز بــه تاریــخ پدیــد آمــدن روشــنفکری بــه عنــوان پدیــده
عصــر روشــنگری دراروپــا رجــوع مــی کننــد:
آنهـ�ا اس�تـدالل میکننـ�د کـ�ه همـ�ه ایـ�ن مفاهیـ�م کـ�ه در تقابـ�ل بـ�ا
حکومـ�ت کلیسـ�ا و س��یطره مذهـ�ب ش��کل گرفتـ�ه انـ�د ،نمیتواننــد صفــت
و یــا موصــوف دیــن قــرار گیرنــد.
.ذاتگرای��ی دین��ی نی��ز گوه��ر دی��ن را امـ�ری ثاب��ت و مقـ�دس
میپندــارد ک��ه جهـ�ان بــرای نجـ�ات خوی��ش بای��د بهــ آن متمس��ک شـ�ود
و جدی��د ک��ردن آن و ی��ا تغیی��ر مفهوم��ی آن معنای��ی ج��ز انحط��اط نــدارد.
دیــن حاصــل وحــی اســت و نــه اندیشــه بشــری و بنابرایــن بایــد بــه آن
ایمــان آورد و نــه اینکــه آن را دگربــاره از نــو اندیشــید.
داوود بهمن زادگان 3ازحوزه علمیه قم چنین می نویسد:
دیــن وحیانــی برخــاف دیــن بشــری محصــول خــرد خودبنیــاد نیســت.
خــرد خودبنیــاد فــارغ از معرفــت وحیانــی میاندیشــد و بــه همیــن دلیــل
بــه معرفــت بروندینــی یــا معرفــت ســکوالر دنیــوی موصــوف میشــود.
بــر ایــن اســاس اتصــاف روش ـنفکری بــه دینــی بــودن تمنــای محــال
اســت و واژه روش ـنفکری دینــی نوعــی واژه پارادوکســیکال اســت.
 .برعک��س ایــن دیــد ،ساــختارگرایان و یـ�ا جامعهشناساــن ،دیـ�ن
را پدی��دهای چندوجه��ی میدانن��د ک��ه وجه��ی از آن فرهنگــی و ســویه
دیگ��ری پدی��ده ای اجتماع�یـ اس��ت .بنابرای��ن در بس��یاری از سـ�اختارهای
اجتماعـ�ی تنیــده و برخـ�ی را نیـ�ز ایجــاد کرــده و شــکل داده اســت .آنهـ�ا
بـ�ه س��اختار خان��واده ،نهــاد آم�وـزش ،نهــاد روحانیـ�ت و دولـ�ت در جامعـ�ه
سنــتی و درهـ�م تنیــده گ��ی شــان بـ�ا دیـ�ن اشاــره میکننـ�د و میگوینـ�د
بدــون بازنگــری در فرهنـ�گ دینـ�ی و هنجارهــای مذهبـ�ی و اوامـ�ر و نواهـ�ی
شرــعی ،تغییـ�ر ایـ�ن سـ�اختارها امــری ممتنـ�ع اســت.
بنابرایــن؛ تجدــد ،روشـ�نفکری ،نواندیشـ�ی و اصالحطلبـ�ی
میتوانن��د صف��ت و موص��وف و ی��ا موض��وع و محمــول دیــن بــه عنــوان
پدیــدهای فرهنگــی و اجتماعــی قــرار گیرنــد.
در گزارشی از سخنرانی عبدالکریم سروش 4آمده است
...ســروش روشــنفکران دینــی را اندیشــمندانی معرفــی کــرد کــه
دارای متعلــق دینــی هســتند ،یعنــی دل در گــرو حقیقــت و هویــت دینــی
دارنــد ولــی در عیــن حــال روحانــی نیســتند.
بــه نظــر دکتــر ســروش ،روشـنفکران دینــی ایــن امتیــاز را دارنــد کــه
برخــاف روحانـ�ی هـ�ا از دیــن ارتــزاق نمیکننــد و «ســقف معیشــت بــر
ســتون شــریعت » اســتوار نمیکننــد و همیــن طــور تــک منبعــی نیســتند
یعنــی صرفــاً بــر منابــع درون دینــی اکتفــا نمیکننــد بلکــه بــا معــارف
بروندین��ی ه��م آش��نا ب��وده و در دیالوــگ هس�تـند .ســروش امتیــاز دیگــر
روش ـنفکری دینــی را بــه فقــدان هویــت صنفــی ایــن جریــان دانســت و
اضافــه کــرد صنفــی بــودن روحانیــت ،باعــث میشــود در بســیاری از
مــوارد حقیقــت قربانــی منافــع صنفــی شــود.
او بیشتــر دغدغ�هـ مرزبن��دی ب�اـ روحانی��ت را دارد و شــاید آن را بــرای
تعریــف روشــنفکری دینــی کافــی مــی دانــد.

سروش دباغ نیز عقیده دارد:5
مفهــوم روشــنفکری دینــی نیــز نظیــر مفاهیــم روشــنفکری و دیــن
ذاتــی پیشــینی و از قبــل تعییــن شــده و غیرقابــل تغییــر نــدارد و فهرســت
مؤلفههــای بــر ســازنده آن مفتــوح اســت و علیاالصــول میتوانــد
مشــمول زیــادت و نقصــان واقــع شــود.
گروهـ�ی دیگـ�ر برــای فرــار از ایـ�ن مشــکل میگوینـ�د کـ�ه
تجددگرای��ی ،روش��نفکری ،نواندیش��ی و اصالحطلب��ی صفت��ی از بـ�رای
متدینیـ�ن استــ و نـ�ه دیــن.
ای��ن اف��راد هس��تند ک��ه میتوانن��د تج��دد خ��واه ،روش��نفکر،
نواندیـ�ش و یـ�ا اصالحطلــب باشــند و در عیـ�ن حــال بـ�ه مذهـ�ب خویـ�ش
نیـ�ز پایبنـ�د بماننــد.
6
مجتهــدی شبســتری عنــوان روشــنفکری دینــی را ابهــام زا میدانــد و
طیــف وحــوزه کار نواندیشــان دینــی را بســیار گســتردهتر از آن میدانــد
کــه در ذیــل ایــن عنــوان جمــع شــود او در مصاحبــه بــا باشــگاه اندیشــه،
پــس از شــرح ریشــه هــای ایــن پدیــده درقبــل از انقــاب میگویــد:
امــا بعــد از انقــاب هــم متفکــران عزیــزی خدمــت میکننــد کــه
کارهــای شـ�ان هیچــ ش��باهتی ب�هـ ه��م ندارنــد .آقــای دکتــر آرش نراقــی
در مقالــه «عبدالکریــم ســروش و کمــال روش ـنفکری دینــی» گفتــه انــد،
کار دکتــر ســروش آن بــوده اســت کــه نشــان دهــد همــواره در کنــار
امـ�ر قدس��ی ،ام��ر عرف��ی هـ�م وج��ود داش��ته اســت .بنابرایــن امرقدســی
هی��چ گاه بهــ تنهای��ی در دس��ترس نیس��ت .بــه گمــان ایشــان دکترســروش
در چه��ار مسـ�ئله ای��ن نکت��ه را نش��ان داده اسـ�ت .مســئله معرفــت دینــی،
مســئله متــون مقــدس ،مســئله تجربــه وحیانــی ،مســئله ترجمــه معــارف
دینـ�ی .آقــای دکتــر نراقــی ایــن کار را سکوالریزاســیون حداقلــی نامیــده
اسـ�ت .ظاهـ�را ً خـ�ود آقـ�ای دکتـ�ر سـ�روش هـ�م ایـ�ن تفسـ�یر را قبـ�ول دارنـ�د.
اســتاد ملکیــان پــروژه دیگــری دارنــد و معتقدنــد دیــن مألــوف در جهــان
معاصــر و حتــی در کشــور مــا دیگــر جاذبــه نــدارد و پاس ـخگوی مســائل
معنــوی انســانها نیســت و حتــی در بســیاری از مــوارد بــه انســانها ضــرر
و زی��ان میرساــند ،و بنابرایــن از یــک معنویــت رهــا شــده از دیــن ســخن
میگوینــد و در التــزام بــه معنویــت حتــی ارکان اصلــی دینهــای ســنتی
را ضرــوری نمیداننــد .ایــن پــروژه باپــروژه قبلــی متفــاوت اســت .مــن
هــم بــه عنــوان یــک مســلمان حــرف دیگــری میزنــم و میگویــم هیــچ
گــزارهای بــه عنــوان تفســیر دینــی از متــون دینــی ،یــا از جهــان گــزاره
نهایــی نیســت و هــر گــزارهای را بایــد دوبــاره تفســیر کــرد و حقیقــت
دیــن داری ،دســت کــم در ادیــان ابراهیمــی ،یــک تفســیرگری دائمــی از
متــون دینــی و بــه تبــع آن از جهــان ،بــه منظــور حرکــت بــه ســوی معنــای
معناهاســت کــه خــدا باشــد و معنویــت مــورد نظــر هــم مقیــد بــه خداســت
و مس�ئـله اساس��ی اسلـام را ه��م دع��وت ب��ه خ��دا میدانـ�م و ن��ه وحـ�ی .چنــان
چ��ه در ش��ماره اخی��ر فصلنامــه مدرســه ب��ه تفصی��ل توضیحــ داده ام .یــا مثـ ً
ا
آقــای کدیــور هنــوز بیــش از هــر چیــز روی تهذیــب و تزکیــه موضوعــات
و مس�اـئل فقه��ی ی��ا فق��ه جدی�دـ تأکیـ�د میکننــد .بنابرایــن مــا بــا پروژههــا
ت یــک عنــوان نمیگنجــد.
و مطالــب متفاوتــی روب ـهرو هســتیم کــه تح ـ 
ایــن کــه بیاییــم نامهایــی را ردیــف کنیــم و بگوییــم ایــن تعــداد افــراد قبــل
از انقــاب و ایــن تعــداد آدم بعــد از انقــاب ،عضــو مدرســه روشـنفکری
دینــی انــد ،متأســفانه در ایــن ســالها ایــن کار بســیار بــاب شــده اســت
و بســیار ابهامآمیــز اســت .بعضــی از آقایــان اصــرار دارنــد ،کارهایــی را
روشـنفکری دینــی بنامنــد ولــی دیگــران چنیــن اصــراری ندارنــد .ممکــن
اســت در بعضــی جاهــا بتوانیــم میــان ایــن افــراد مخــرج مشــترک هایــی
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بگیریــم و نشــان بدهیــم بعضــی مســائل بــا بعضــی نتایــج میــان آنهــا
مشــترک اســت .امــا نمیتــوان آنهــا را یــک جریــان دانســت...
حســن یوســفی اشــکوری 7پــارا ازایــن نیــز فراتــر مــی نهــد واصالتــی
بــرای تقســیم روشــنفکران بــه دینــی وغیــر دینــی بــه لحــاظ مفهومــی قائــل
نیســت و آن را صرفــا بــرای تمایــز اجتماعــی الزم مــی بینــد:
روش ـنفکر بــه اعتبــار ایــن کــه روش ـنفکر اســت دینــی و غیردینــی
نــدارد امــا مفهــوم ایــن پســوند دینــی کــه البتــه نمیدانــم چــه کســی آن را
ابــداع کــرده در برابــر دو جبهــه قــرار میگیــرد یکــی جبهــه ســنتگرایان
و دیگــری جبهــه متجــددان ســکوالر و غیرمذهبــی.
محمــد رضــا نیکفــر 8از روشــنفکران ســکوالر نیــز رویکــردی عمــل
گرایانــه بــه ایــن موضــوع دارد:
حتــی اگــر مفهــوم روشــنفکر دینــی در بــر گیرنــده یــک تضــاد
ماهــوی باشــد ایــن موضــوع جــواز ورود آن را بــه زبــان و کاربســت آن
بــرای اشــاره بــه امــر معینــی را باطــل نمیکنــد مــا در زبــان شــورای نگهبــان
نداریــم ودر هــر حــال چیــزی عایــد میشــود و در کاربســت معلــوم شــود
چــه معنایــی دارد یعنــی مصــداق آن چیســت
ب��ا وج��ودی ک��ه ای��ن ط��رز تلق��ی مح��ل نـ�زاع را از موض�وـع یعن��ی ذات
دیـ�ن ب��ه انســان دینـ�ی منتقـ�ل میکن��د ،ولـ�ی مشــکل را حـ�ل نمیکنـ�د
زیــرا در طــرز تلقـ�ی ذات گرایــان اگـ�ر گوهرهــای متضــاد دیـ�ن و مدرنیتـ�ه
قاب��ل جم��ع نباشـ�ند ،جم��ع ای��ن تض��اد در محموــل آن نیزام��ری ممتن��ع و
پارادکسیــکال بـ�ه شمــار خواهـ�د آمــد.
نزاعــی نیــز برســر التــزام ویــا عــدم التــزام بــه شــریعت بــه عنــوان پیــش
شــرط روشــن فکــری دینــی وجــود دارد.
آرش نراقــی 9التــزام بــه دیــن داری را درروشــنفکر دینــی الزامــی نمــی
دانــد ،او معتقدــ اس��ت ک��ه :روشــنفکر از آن
از مهمترین تضادهای
حیــث کــه روش ـنفکر اســت بــه دیــن بــه منزلــه
روشنفکری دینی،
جزئــی از اجــزای فرهنــگ بــا ســنت مینگــرد و
دربعد تکوین تاریخی
توجــه او بــه دیــن در ذیــل پــروژه اصلــی وی یعنی
آن می باشد ،تضاد
«تحقــق وبســط مدرنیتــه» صــورت میپذیــرد.
در شعارها و عملکرد
او هــم چنیــن مــی نویســد :در یــک جامعــه
امروز روشنفکران
دینمـ�دار ،یعنــی در جامعــهای کــه دیــن در
دینی ،درمقایسه با
گســتره عمومــی نقشــی مهــم و تعییــن کننــده ایفــا
رویکرد و عقاید گذشته
میکنــد و بــرای مثــال منبــع مشــروعیت قانــون
آنان نسبت به مسائل
گــذاری و غیــره اســت ،روشـنفکران از آن حیــث
اجتماعی است
کــه روشــن فکرنــد ،الجــرم بایــد بــه دیــن عطــف
نظــر کننــد چــرا کــه رســالت روش ـنفکر؛ نقــادی
اســت و روش ـنفکر الجــرم بایــد ایدههــا و ســاختارهای موضــوع نقــادی
خویــش را از جامعــه خــود و بــه تناســب اهمیتــی کــه در حیــات فکــری
و اجتماع��ی جامع��ه مربوطـ�ه دارنـ�د ،برگی��رد .بنابرایــن ،توجــه روش ـنفکر
بـ�ه دیـ�ن توجهـ�ی بالعـ�رض و ناشـ�ی از مقتضیـ�ات تاریخـ�ی جامعـ�ه او اسـ�ت.
یعنــی روش ـنفکر از آن حیــث کــه روش ـنفکر اســت بــه دیــن بــه منزلــه
جزئــی از اجــزای فرهنــگ بــا ســنت مینگــرد و توجــه او بــه دیــن در ذیــل
پ��روژه اصل��ی وی یعن�یـ «تحققــ وبس��ط مدرنیتــه» ص��ورت میپذیرــد .بــه
بیــان دیگــر رســالت اصلــی روشــنفکر تکافــو و بســط مدرنیتــه اســت و
لــذا بایــد موانــع ایــن پــروژه را در جامعــه خــود مرتفــع کنــد.
یاســرمیردامادی 01نیــز مخالــف حصــر روشــنفکری دینــی بــه دیــن
داران اســت ،او مــی نویســد:
مطابــق ایــن تلقــی ،ایــن کــه روشــنفکر ،خــود باورمنــد بــه دیــن
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باشــد و بــه شــیوهای و ســیعاً دینــی انگاشــته شــده ،بزییــد ،دخلــی بــه کار
روشـنفکرانه ی او در حــوزه دیــن نــدارد ،گرچــه ضرورتـاً مانعــی بــر ســر
ای��ن راه ه��م نیسـ�ت .بــه تعبیــر دیگــر بیــن دیــن بــاوری و دی ـندار زیســتن
(بــه فرضــی کــه مفهــوم دیـنداری بــا دیـندار زیســتن ایهــام مخلــی نداشــته
باشــد) نــه شــرط الزم کار روشـنفکرانه در حــوزه دیــن اســت و نــه شــرط
کافــی آن .و روشــنفکری دینــی در ایــن تلقــی نســبت بــه بــاور دینــی،
وســبک زیســت دینــی بــی طــرف اســت .و درســت از همیــن رو میتوانــد
بــا بــاور وســبک زیســت دینــی جمــع شــود و یــا نشــود .شــرط الزم و کافــی
روشــنفکری دینــی ،مطابــق ایــن تلقــی ،تــاش بــرای بــه دســت دادن
فهمــی رهایــی بخــش از دیــن اســت .چــه فــرد بــاور منــد و ملتــزم بــه دیــن
باشــد و چــه نباشــد.
11
امـ�ا ابوالقاسـ�م فنائـ�ی چنیــن رویکــردی را مخالــف اخــاق وفرصــت
طلبــی صــرف مــی دانــد:
...ایــن کار نوعــی نفــاق و مــردم فریبــی اســت کــه نــه بــا اخــاق
روش��نفکری ســازگار استــ و نهــ ب��ا اخ�لاق دی ـنداری .کســی کــه بــه
دیــن اعتقــاد نــدارد و واقعــاً دیــندار نیســت ،امــا بــرای فــروش کاالی
خــود بــه مخاطبــان دیــندار ،آن را در زرورق دینــی میپیچــد و خــود
را روش�نـفکر دینیــ مینام��د ،ن��ه روشــن فکراس��ت و ن��ه دی��ندار .اولیــن
مؤلفــه روش ـنفکری و دی ـنداری صداقــت داشــتن بــا مخاطبــان و پرهیــز
از فریــب آنــان اســت .روشــنفکربا کار خــود کاســبی نمیکنــد و درصــدد
جلــب مشــتری نیســت .از ایــن نظــر بیشــتر روشــنفکران دینــی شــأن
پیامبــران اســت....
اختــاف دیگـ�ر بـ�ر سـ�ر س�نـخیت و یـ�ا عــدم س�نـخیت معرفـ�ت علمـ�ی
و معرف��ت دین��ی اس��ت.می دانیمــ ک��ه فـ�رق فــارغ جهـ�ان کهـ�ن ودنیـ�ای
مـ�درن از لح��اظ مفهوم��ی ،محوری��ت معرف��ت دین��ی در دنی��ای که��ن و
مرکزیــت معرفــت علمــی در دنیــای م�دـرن اســت .معرف��ت دینـ�ی ،ایمـ�ان
ب��ه حقیق��ت مطل��ق و در خوان��ش زهدگرایان��ه آن ،خض��وع و بندگ��ی و
تسلــیم محـ�ض در برابـ�ر او و در خوانـ�ش عرفانــی؛ تــاش برــای وصـ�ل بــه
او از طریـ�ق سلــوک و در نهای��ت وحــدت بـ�ا او اســت.
پـ�س موضــوع ایـ�ن معرفــت ،از ســنخ علـ�م حض�وـری استــ ،زیــرا کـ�ه
مس��تلزم ادراک شــهودی وجــود یــا حقیقــت تامــه اســت.
برعکــس ،علـ�م مدــرن نســبت بـ�ه وجــود و یـ�ا ع��دم وجــود حقیقـ�ت
مطلــق ،البشــرط و بیطــرف اســت و آن را اصــوال موضــوع خــود نمــی
دانــد .ازآن جــا کــه روش علــم ،تحصلــی ،اســتقرائی و همــراه بــا شــک
بــدون مــرز ،در هــر چیــز اســت ،ازایــن روز هیــچ ایمانــی را برنمیتابــد.
قدم��ا حــوزه معرف��ت نخســتین یعن��ی متافیزی��ک را عرص��ه عق��ل کل��ی
و حوــزه معرفـ�ت ثانــوی یعنـ�ی علـ�م بـ�ه واقعیــات زمینـ�ی را حوــزه عقـ�ل
جزیـ�ی میدانس��تند .چنیـ�ن تقس��یم بنــدی در حوــزه خــرد انساــنی را البتــه
ب��ا تف��اوت در منش��اء وخاس��تگاه آن ،در فلســفه غــرب در دوران معاصـ�ر
در کان��ت میبینی��م ک��ه دو کتـ�اب معــروف خـ�ود ،یعن��ی ســنجش خــرد
ن��اب ونقـ�د خــرد عملـ�ی را بـ�ه آن اختصــاص داده اسـ�ت و ح��دودا ً بــه
خصــوص درح��وزه کارک��رد ،خ��رد ن��اب را معاــدل عقــل کلـ�ی گرفتـ�ه کـ�ه
موضوع��ش بررس��ی مفاهی��م علیائــی اســت وخــرد عملــی حــدودا معــادل
عقــل جزئــی اســت)Transcendental( .
معرفـ�ت دینـ�ی و عرفانـ�ی از جهـ�ت موضــوع و محم�وـل و روش بــا
معرفـ�ت علمـ�ی متفــاوت اسـ�ت .موض��وع دی��ن حقیق��ت تام��ه و روش آن
عباــدت و یـ�ا س�لـوک ،ک��ه هردوامــری درونگــرا وبنــا بــر ایــن قائــم بــه
فــرد و محمــول آن هـ�م کلیــ و یـ�ا خــرد نــاب میباشــد.

عقل دوعقل است ،اول مکسبی
که در آموزی چو در مکتب صبی
از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر
وز معانی و زعلوم خوب و بکر
عقل تو افزون شود بردیگران
لیک تو باشی ز حفظ آن گران
عقل دیگر بخشش یزدان بود
چشمه آن در میان جان بود
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ام��ا معرف��ت علم��ی؛ موض��وع آن واقعی��ات جزئ��ی؛ روش آن مشـ�اهده
و اس�تـقراء و محمـ�ول آن عق��ل جزی��ی ی��ا خـ�رد عمل��ی اسـ�ت .برخــی خــرد
عمل��ی را خ��رد خودبنی��اد ن��ام نهاــده ان��د ک��ه در خ��ود بنی��ادی واقع��ی آن از
ابت��دا تاکن��ون مناقش��ات ج��دی وج��ود دارد )Intellect( .وسیــله معرفـ�ت
دینـ�ی ،عقـ�ل ب��ه معنــای ادراک اســت کــه بنــا بــر تصــور قدمــا در دل واقــع
اســت و فقــط اوســت کــه قــادر بــه رویــت حقیقــت کلــی یــا وجــود کلــی
بــه چشــم باطــن و در پرتــو نــور ایمــان اســت .در حالــی کــه بــه وســیله
عقــل جزئــی کــه در ســر قــرار دارد و بــه چشــم ســر ،انســان عاجــز از درک
آن اســت.
برحســب ادعــای هــر دو عرفــا و مومنــان ،عقــل کل راه بــه ایمــان و
یقیــن دارد امــا عقــل جزئــی وســیله اش گمــان و ظــن اســت .مولــوی مــی
گویــد:
عقل جزئی آفتش وهم است و ظن
زانکه درظلمت شده او را وطن
عقل جزئی را وزیر خود مگیر
عقل کل را ساز ای سلطان وزیر
( ) Reasonوس��یله معرف��ت علم��ی عق��ل ب��ه معن��ای ق��وه اســتدالل
ومنطــق اســت .هــر دو شــاخه مهــم دیــن ورزان ،یعنــی متشــرعین اشــعری
مســلک وعرفــا ایــن عقــل را ناقــص و وســیله گمراهــی مــی داننــد و بــا
معتزلــه و اصحــاب فلســفه مشــاء بــه دلیــل اعتمــاد آنــان بــه عقــل جزئــی و
اســتدالل منطقــی ســر ســازش ندارنــد.
امــام محمــد غزالــی در کتــاب معــروف خــود «تهافــت الفالســفه» در
کنـ�ار دیگـ�ر دالئـ�ل از اهـ�م ادلـ�ه گمراهـ�ی فیلسـ�وفان اتـ�کاء آنهـ�ا را از طریق
اعتمــاد بــه عقــل جزئــی ،اســتدالل بــر ســبیل ظــن و گمــان میدانــد.
اقبال الهوری نیز میگوید:
دانشاندوخته ئی ،دل ز کف انداختهای
آه از آن نقد گرانمایه که در باختهای
از دیــد مدافعــان معرفــت دینــی ،علــم نویــن جهــان را چنــان کوچــک
میکندــ ک��ه در چارچ��وب گزارهه��ای منطق��ی آن بگنجـ�د .زیــرا علــم
نویــن جهــان را قانــون منــد و قوانیــن طبیعــی را قابــل تحویــل بــه گــزاره
هــای ریاضــی مــی دانــد .قوانیــن ریاضــی نیــز گــزاره هــای منطــق ســمبلیک
مــدرن هســتند.
عرفــان ایــن دنیــا را دنیــای مجــاز میدانــد و درســت برعکــس آن
علــم مــدرن آنچــه را معنــیدار میدانــد کــه قابــل تحویــل بــه گزارههــای
منطقــی باشــد و دیگــر چپزهــا را اوهــام و افســانه و خرافــه میشــمارد.
مولــوی آنــان را اســتداللیون میخوانــد و بــه ایــن بــاور اســت کــه پــای
آنــان چوبیــن اســت.
چنــان چــه پیشــتر نیــز گفتیــم ،امــام محمــد غزالــی فالســفه را گمــراه
مــی دانــد و طــرفداران فلســفه مشــاء را خصوصــا ،مــورد حملــه قــرار

میدهــد و بــه زعــم خــود نشــان میدهــد کــه چگونــه حصــر در اتــکاء
بــه عقــل باعــث گمراهــی آنــان شــده اســت...
اکنــون نیــز دکتــر ســید حســین نصــر ،طــرح جهــان را حکمــت خالــده
میدانــد و مدرنیتــه را انحرافــی میشــمارد کــه حکمــت خالــده را از
کــف نهــاده و علــم تجربــی بــر مبنــای اســتدالل را جایگزیــن اســتدراک
شــهودی نمــوده اســت.
مکتــب تفکیــک یــا مکتــب خراســان کــه خــود مدعــی اســت کــه
بــا اخباریــون یعنــی گرایــش اشــعری درفقــه شــیعه تفــاوت دارد ،مدعــای
اصلــی اش بــه زبــان ســاده ایــن اســت کــه نــوع معرفــت علمــی و فلســفی و
عرفانــی هــر ســه بــا ســنخ معرفــت دینــی متفاوتنــد.
ایــن هــا همــه در حالتــی اســت کــه روشــنفکری دینــی ،بــدون
درگیــری مفهومــی بــا منشــاء و نــوع معرفــت بشــری ،ادعــای خردمحــوری
دارد وآن را درتعــارض بــا معرفــت دینــی نمــی دانــد.
نزاع بعدی مربوط به حوزه کاراصلی روشنفکری دینی است.
آن چــه از تاریــخ روشــنفکری دینــی برمــی آیــد ،چالــش بــا ســنت
حــوزوی ازراه منــزوی کــردن آن وکوشــش درسیاســی کــردن دیــن اســت.
ســید جــواد طباطبایــی بــر ایــن عقیــده اســت کــه آن چــه کــه وافــی
بــه مقصــود اســت حرکــت از حــوزه ســنت بــه با گذشت زمان ،بیشتر
خصــوص نقــد ســنت بــرای بــه روز کــردن آن
روشن می شد که
اســت .آرش نراقــی نیــز خــود را ســنتگرایی
روشنفکران دینی،
انتقــادی میدانــد و دیــدی کمابیــش مطابــق
این قشر کمو بیش
بــا طباطبایــی منتهــی در حوزههــای دیگــر محدود ،اما با سروصدا
دینی دارد.
ودارای جذابیت
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تقــی رحمانــی نیزایــن وظیفــه را بــرای
برای جوانان ،خود
روشــنفکران دینــی خــارج ازعهــده آنهــا دانســته و توان تصاحب قدرت
درعیــن لــزوم آن ایــن کار را کار حقــوق دانــان
نداشتند و درصدد
و فقهــا میدانــد ... :از طرفــی روشــنفکران بودند تا واگن خود را
مســلمان بــه طــور عمــده مطابــق ویژگــی خــود به یک لکوموتیو وصل
اعــام بحــران میکننــد و نقصــی را فریــاد کنند .سازمان منحصر
میزننــد .ایــن اعــام کــردن هــا جایگزیــن امــر
بهفرد و عجیب
اثباتــی نیســت ،بلکــه بــه مشــکل و درد بــه درســتی روحانیت که برآمدن
اشــاره میکنــد .امــا چگونــه بایــد چــاره کار
تاریخیاش بسیار
کــرد و درد و مشــکل و بحــران را حــل کــرد؟.
قابل مطالعه و
ایــن وکال و فقهــا هســتند کــه در عرصــه کار
شگفتانگیز است
خــود بایــد تدبیــر کننــد و قوانیــن را اصــاح
کننــد و بــا اســتفاده از نظریهپــردازی راهگشــای
روشــنفکران مســلمان ،مدلهــای کاربــردی را تــدارک ببیننــد...
امــا عبدالکریــم ســروش 31درســت در نقطــه مقابــل او کار روشــنفکر
دینــی را اجتهــاد در اصــول میدانــد... :روشــنفکر دینــی اهــل نــودوزی
فقــه بــا حیلــه هــای موقــت شــرعی هــم نیســت .امــروزه فقیهانــی لقــب
روش ـنفکر و نــوآور گرفتــه انــد کــه فیالمثــل بــا توســل بــه غیبــت امــام
غایــب ،یــا پرهیــز از وهــن بــه اســام میکوشــند تــا حکــم سنگســار و
درآوردن چشــم و امثــال آنهــا را لغــو کننــد .بــا حفــظ احتــرام فقیهــان،
اینهــا هرچــه باشــد ،نــه روشــنفکری اســت و نــه نــوآوری .چــرا کــه
زاده اجتهــاد در اصــول نیســت .روشــنفکری دینــی قائــل بــه اجتهــاد در
اصــول اســت ،یعنــی اجتهــاد در کالم و اخــاق و نوفهمــی نبــوت و وحــی
و معــاد و خــدا و...
نــگاه دیگــر نــگاه مصطفــی ملکیــان اســت ،او تقــدم را بــه حــوزه
دوره جدید| شماره  | 2فروردین و اردیبهشت ۱۳۹4

41

فرهنــگ مینهــد و معتقــد اســت کــه سیاســت محصــول و معلــول فرهنــگ
اســت و تــا فرهنــگ جامعــه تغییــر نکنــد ،سیاســت نیــز تغییــر نخواهــد کــرد.
حــال چــه از منظــر بــرون دینــی و چــه از دیــدی دروندینــی میتــوان
بــه لــزوم بحثهــای نظــری بــرای تعریــف دقیــق ایــن پدیــده اذعــان نمــود.
واضــح اســت کــه هرگــروه حــق دارد هــر آن چــه کــه میخواهــد،
خــود را بنامــد ،ولــی بایــد بتوانــد خــود را بــرای خــود و دیگــران تعریــف
کنــد .ایــن تعریــف معمــوالً در پدیدههــای اجتماعــی تعریفــی پســینی
اســت یعنــی پدیدههــا در اثــر حــوادث اجتماعــی بــه وقــوع میپیوندنــد و
دوران نورســی ،بلــوغ و تکامــل خــود را بیتوجــه بــه تعاریفــی کــه از آنــان
بــه وجــود میآینــد میپیماینــد و تعاریــف نیــز بــا انتخــاب مســیر تکامــل
آنــان خــود را تکمیــل میکننــد تــا در مرحلــه ئــی مــورد توافــق اکثریــت
قریــب بــه اتفــاق صاحبــان اندیشــه قــرار گیرنــد.
حـ�ال بـ�رای گشـ�ایش یـ�ک بحـ�ث نظـ�ری جدیـ�د پیشـ�نهاد خـ�ود را
ارائـ�ه میکنــم:
تضــاد دیگــری کــه تــا آنجــا کــه مــن میدانــم کســی بــه آن متعــرض
نشــده و ایــن جــای بســی تعجــب اســت ،زیــرا از دیــد مــن از مهمتریــن
تضادهــای روشــنفکری دینــی ،دربعــد تکویــن تاریخــی آن مــی باشــد،
تضــاد در شــعارها و عملکــرد امــروز روشــنفکران دینــی ،درمقایســه بــا
رویکــرد و عقایــد گذشــته آنــان نســبت بــه مســائل اجتماعــی اســت.
روش ـنفکری دینــی؛ خــود نامــی پســینی بــرای پدیــده ای اســت کــه
خودجــوش و طبیعــی ،ســنتز و نتیجــه رودررویــی جامعــه ســنتی ومذهبــی
بــا تجــدد و مدرنیتــه بــود.
پــدر روشــنفکری دینــی راغلــب ســیدجمالالدین اســدآبادی
میداننــد .امــروزه نیــز هنــوز بســیاری از روشــنفکران دینــی بــه ایــن
امــر اذعــان دارنــد و ســنگینی ســخنان ومقــاالت او هنــوز در افــکار
روشــنفکران دینــی قابــل ردیابــی اســت .او و شــاگردش محمــد عبــده
وشــاگرد شــاگردش رشــیدرضای گیالنــی؛ اتحــاد مســلمین ،بازگشــت بــه
تعالیــم صدراســام و احیــای نظــام خالفــت دوران خلفــای راشــدین را راه
احیــای شــکوه و عظمــت درحــال اضمحــال مســلمین مــی دانســتند وبــرای
آن مــی کوشــیدند.
ســپس ســید قطــب و ابوالعــاء مــودودی نیــز کموبیــش همیــن راه را
رفتنــد .در مصــر اخوانالمســلمین و چنــدی پــس از آن در ایــران فدائیــان
اســام بــا برنامــه حکومــت اســامی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند.
روشـنفکران مذهبــی جــذب فداییــان اســام کــه بیشــتر از روحانیــون
متوســط ودون پایــه و شــاگردان بــازار تشــکیل شــده بودنــد و معلومــات
دینــی چندانــی نداشــتند ،ولــی بســیار متعصــب ،اهــل عمــل مســتقیم و تــرور
و خشــونت بودنــد ،نشــدند و فاصلــه خــود را بــا آنــان حفــظ کردنــد .ولــی با
ایــن وجــود شــدیدا ً تحــت تأثیــر آنهــا بودنــد و گاهــا نیــز حتــی ترورهــای
آنهــا را مــی ســتودند و الزم میدانســتند .کافــی اســت بــه ایــن ســخنان
آیـتاهلل ســید محمــود طالقانــی بــر ســر مــزار مصــدق توجــه نماییــم :
«مرحــوم طالقانــی 41ایــن تعبیــر را در ســخنرانی معــروف خــود بــر ســر
مقبــره دکتــر مصــدق در احمدآبــاد بــه کار بــرده و در تکمیــل مطالــب
خــود آن را از اقدامــات مثبــت جوانــان پرشــور و متعهــد فداییــان اســام
نامیــد .خالصــه ســخنان آیــهاهلل طالقانــی در احمدآبــاد بــر ســر مــزار
دکتــر مصــدق چنیــن اســت ... :نهضــت اوج گرفــت .چــه شــد کــه اوج
گرفــت؟ گروههــای ملــی و دینــی و مذهبــی همــه در یــک مســیر حرکــت
کردنــد .مراجــع دینــی ماننــد آیــتاهلل خوانســاری ،آیــتاهلل کاشــانی و
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فدائیــان اســام بــا هــم شــروع کردنــد بــه حرکــت و ملــت را بــه حرکــت
درآوردنــد .هــر یــک بــه جــای خــود .فدائیــان اســام ،جوانــان پرشــور
و مؤمــن ،آنهــا راه را بــاز و موانــع را برطــرف میکردنــد .مانــع اول
را برداشــتند(هژیر) ،انتخابــات آزاد شــد .مانــع بعــدی را برداشــتند نفــت
در مجلــس ملــی شــد .بعــد چــه شــد؟ بیــش ازضربــه خارجــی ،ضربــه از
درون خوردیــم .بــه دکتــر مصــدق گفتنــد فداییــان اســام ،جوانــان پرشــور
و تروریســت هســتند .بایــد از اینهــا بپرهیزیــد .و مــن کــه میخواســتم
تفاهــم ایجــاد کنــم ،دیــدم نمیشــود .امــروز صحبــت میکردنــد ،امــا
فــردا میدیــدم کــه دوبــاره جــو عــوض شــده بــاز خصومــت ،بــاز موضــع
گیــری .بــه فداییــان اســام گفتنــد شــما بودیــد کــه نهضــت را پیــش بردیــد.
فدائیــان گفتنــد مــا حکومــت تامــه اســامی میخواهیــم .بــه آنهــا گفتنــد،
مصــدق بیدیــن اســت یــا بــه دیــن توجهــی نــدارد و خواس ـتهای شــما
را نمیخواهــد انجــام دهــد.
شــاید اولیــن گــروه تحصیلکــرده متشــکل و بــا برنامــه را نخســتین
بــار از روحانیــون شــریعت ســنگلجی و ســید ابوالحســن طالقانــی
پــدر ســید محمــود طالقانــی ازجوانــان تشــکیل دادنــد .از دانشــگاهیان
نیزنخشب،نخســتین بارگروهــی بنــام سوسیالیســتهای خداپرســت
تشکیل داد.
دودغدغــه اصلی،همــواره در مرکــز همــه ایــن فعالیتهــا
وجود داشت :
هــدف نخســت -جلوگیــری از فاصلــه گرفتــن و گریختــن جوانــان
تحصیلکــرده و مــردم شهرنشــین طبقــه متوســط ازدیــن بــود .روش
حــوزوی و ســنتی حاکــم بــر آن تــوان رقابــت بــا گفتمــان جــذاب مدرنیتــه
وتجددخواهــی را نداشــت .ایــن هــدف کــه امــروزه نیــز بــه همــان شــکل به
جــای خــود باقــی اســت ،نخبــگان روشـنفکری دینــی را عالمانــی متکلــم،
امــا مجهــز بــه روشــی نویــن مینمــود و مأموریــت آنــان اســتفاده از هــر
علــم ودانــش و وســیلهای بــرای دفــع شــبهات از ســاحت دین وجمــع آوری
جوانــان برگــرد فعالیــت هــای دینــی نویــن بــود .طبیعتـاً ایــن کارآنــان را در
رقابــت و مخالفــت بــا بخــش اعظــم حــوزه ســنت محــور و فقیــه پــرور قــرار
مــی داد .خصوصیتــی کــه تــا امــروز نیــز بــر جــای مانــده اســت.
هــدف دوم – کــه هــدف اصلــی بــه شــمار مــی رفــت ؛ تصاحــب
قــدرت سیاســی بــا انگیــزه بازگشــت عظمــت مســلمین از طریــق اتحــاد
مســلمین ،بازگشــت بــه تعالیــم صدراســام و احیــای خالفــت در روایــت
شــیعی آن یعنــی همــان کپیبــرداری از ســیدجمالالدین اســدآبادی و
رشــیدرضا گیالنــی و تطبیــق آن بــا فرهنــگ دینــی تشــیع وبعدهــا بــا آمــوزه
والیــی تصــوف ،کــه در صوفیــان فقیــه صورتــی فقهــی یافتــه بــود.
ازایـنرو نیزآنــان اســام را مکتــب مبــارز میدیدنــد و انقالبــی و ضــد
مســتبد حاکــم بودنــد ،بــدون ایــن کــه ضــد اســتبداد باشــند.
گرایــش چــپ در حرکــت روشــنفکری اســامی نیــز بــا توجــه بــه
ایــن کــه از یــک ســو ،حرکتهــای آزادیبخــش و ضداســتعماری در
دوران آزادی هنــد و الجزایــر و ســپس در بســیاری از کشــورهای تــازه
بــه اســتقالل رســیده آن روز جریــان داشــت و مســئله اعــراب و اســرائیل
گفتمــان غالــب روشــنفکران مســلمان بــود؛ قابــل درک اســت .عــاوه بــر
آن مذاهــب بــا عدالــت اجتماعــی کمتــر مشــکل دارنــد تــا بــا دموکراســی و
آزادی .مذهــب اســام نیــز درآغــازگاه قبیلــه ای خویــش ،ابتــدا در دوران
خلفــای راشــدین ،بــه تبــع آمــوزه هــای قــرآن و ملزومــات جوامــع قبیلــه
ای ،بــه مســلمانان نگاهــی یکســان وعادالنــه داشــت .البتــه ایــن رونــد دیــری
نپائیــد و بــه خالفــت اشــرافی بــدل شــد .بازگشــت بــه دوران پرشــکوه

خلفــای راشــدین و امــام علــی ،مســتلزم پذیــرش نوعــی سوسیالیســم بــود
کــه گــروه سوسیالیســتها ی خداپرســت حتــی در نــام بــه آن وفــادار
مانــده بــود .البتــه ناگفتــه پیداســت کــه در ایــن انتخــاب رقابــت بــا حــزب
تــوده کــه بــه ســرعت جوانــان را از خانــواده هــای اکثــرا متدیــن آنــروز
جــذب خــود مــی کــرد ،نیــز بســیار دخیــل بــود .زیــرا اقتضــاء رســالت
کالمــی روشــنفکران دینــی همیــن بــود کــه بــه هــر ترفنــدی از ریــزش
نیروهــای مذهبــی جلوگیــری کننــد.
اما واقعیت جامعه ایران چه بود؟
در زمــان فتحعلــی شــاه قاجــار مالاحمــد نراقــی ســلطنت را بــه فتحعلــی
خــان کــه خــان زاده ای از ایــل قاجــار بیــش نبــود و از بحــران مشــروعیت
شاهنشــاهی آرمانــی و دودمانــی ایرانــی رنــج میبــرد ،شــرعاً تفویــض
کــرده بــود و او را بــه مقــام شــاهی برکشــیده بود.ایــن کار یــک نقطــه
عطــف درتاریــخ سیاســی روحانیــت شــیعه بــود .والیــت فقیــه کــه تــا آن
زمــان مفهومــی مجــرد در حــوزه فقــه عرفانــی بــود ،اکنــون تجســم عملــی
یافتــه بــود .کنــه ایــن فرمــان ایــن بــود کــه مــن مــا احمــد نراقــی ،بــه علــت
عــدم تــوان اجرائــی بــه نیابــت از ولــی فقیــه ،ســلطنتی را کــه حــق شــرعی
مــن اســت ،بــه فتحعلــی شــاه واگــذار مــی کنــم.
بنابرایــن ،ازآن بــه بعــد ،شــاخه ای از روحانیــت خــود را مالــک اصلــی
حکومــت میدانســت.رضا شــاه پهلــوی روحانیــت را از اعتبــار و قــدرت
ســابق انداختــه بــود .او و محمدرضــا شــاه بــرای ارتقــای مشــروعیت خــود،
نیــازی بــه حکــم امثــال مالاحمــد نراقــی نمــی دیدنــد .آنهــا ناسیونالیســم
باســتان گرایانـه ایرانــی را کــه پایــه درخــوری در بیــن روشــنفکران ایرانــی
یافتــه بــود ترویــج میکردنــد و ازآن مشــروعیت خــود را اخــذ مــی
نمودنــد.
روحانیــت سیاســی آرزوی بازگشــت بــه محــل قبلــی خــود ،یعنــی
تــاج بخشــی و تــاج ســتانی را داشــت .آنهــا درصــدد حکومــت مســتقیم
نبودنــد .بــه شــهادت کتــاب کشفاالســرار آیــتاهلل خمینــی روحانیــت
آرزویــی فراتــر از تــاج بخشــی و تــاج ســتانی ســاطین را نداشــت .ایــن
روشــنفکران مذهبــی بودنــد کــه تحــت تأثیــر پــروژه احیــای خالفــت
اســامی ،گفتمــان حکومــت اســامی را از فدائیــان اســام گرفتــه و آن را
ادامــه و گســترش دادنــد.
آنهــا وســیله شــدند تــا حکومــت ســایه روحانیــت ،تبدیل بــه حکومتی
بالفعــل شــود .درحقیقــت ،آن چــه کــه امــروزه انقــاب خوانــده میشــود،
چیــزی جــز تحویــل تــاج وتخــت شــاه ،بــه ولــی فقیــه ســلف مــا احمــد
نراقــی نبــود کــه خــود را صاحــب شــرعی واصلــی آن مــی دانســت.
البتــه روشــنفکری دینــی آرمانگــرا بــود و توجــه چندانــی بــه
واقعیــات نداشــت.او در عالــم رؤیــا بــه دنبــال یــک منجــی پیامبــر گونــه بود
و میخواســت او را بــه حکومــت اســامی برســاند تــا عظمــت از دســت
رفتــه مســلمانان را احیــا کنــد.
روش ـنفکری دینــی بــه هیــچ روی روحانیتــی را کــه همــواره بــا آن
دررقابــت و خصومــت بــود ،برنمیتابید.تــا آســتانه انقــاب ضمــن حفــظ
ارتبــاط بــا روحانیــت مبــارز وآیــت اهلل خمینــی ،دل درگــرو ســازمان
مجاهدیــن خلــق داشــت و اوضــاع را رصــد مــی نمــود .بــا گذشــت زمــان،
بیشــتر روشــن مــی شــد کــه روشــنفکران دینــی ،ایــن قشــر کــمو بیــش
محــدود ،امــا بــا ســروصدا ودارای جذابیــت بــرای جوانــان ،خــود تــوان
تصاحــب قــدرت نداشــتند و درصــدد بودنــد تــا واگــن خــود را بــه یــک
لکوموتیــو وصــل کننــد .ســازمان منحصــر بــهفــرد و عجیــب روحانیــت
کــه برآمــدن تاریخــیاش بســیار قابــل مطالعــه و شــگفتانگیز اســت ،بــا

تلفیــق شــبکه سراســری و وســیع روحانیــت بــا رهبــری چنــد کانونــی،
یعنــی تعــدد درمرجعیــت ،بــه طوربالقــوه از هــر حزبــی در جهــان قویتــر
و آمادهتــر بــرای تصاحــب قــدرت بــود .اشــکال از نظرروحانیــت انقالبــی
و بازمانــدگان فدائیــان اســام ،دربــازار و روحانیــت چندگانگــی راس
ایــن شــبکه بــود .ایــن هــا توانســتند بــه روشــنفکران دینــی بقبوالننــد
کــه منجــی رویایــی آنــان همــان آیــتاهلل خمینــی اســت .ایــن کار از
بعدازظهــر 15خــرداد تــا آســتانه انقــاب طــول کشــید .هــر چنــد کنــد ولــی
بــا موفقیــت پیــش رفــت و آنهــا در اکثریــت خــود پذیرفتنــد کــه خمینــی،
تافتــه جــدا بافتــه و یــک انقالبــی اســتثنائی اســت.
انقالبیــون روحانــی ،کــه راس چنــد کانونــی ســازمان روحانیــت،
همــواره عمــا خواســتههای صنفــی و سیاســی شــان را از جملــه در مــورد
قــدرت سیاســی تعدیــل میکــرد ،بــه کمــک روشــنفکران مذهبــی،
لقــب امــام را اختــراع کردنــد و در جریــان انقــاب در صــدر ســازمان
روحانیــت نشــاندند ،تــا امــت او بشــوند .گفتمــان ایدئولوژیــک و انقالبــی
دکتــر شــریعتی در ترکیــب بــا تجربــه اقــدام مســتقیم و خشــونت فدائیــان
اســام و برآمــدن ســازمانهای مســلحی چــون مجاهدیــن خلــق ،تحــرک
و دینامیســم ســازمان کــم تحــرک و ســنتی روحانیــت را فراهــم نمــود تــا
بهمــن انقــاب را در بهمــن  57بــه راهاندازنــد.
روشـنفکران مذهبــی نــه ســازمان و نــه پایــگاه و نــه گفتمــان منســجمی
داشــتند کــه آن چــه را کــه بــرای آن تبلیــغ کــرده بودنــد به خــود اختصاص
دهنــد .البتــه در ایــن بحــث مــا بــه علــل گوناگــون
هنوز هیچ درگیری
وقــوع انقــاب نمیپردازیــم ،واضــح اســت کــه
فکری و مفهومی
علــل گوناگــون انقــاب بــه اینهــا محــدود
جدی با این
نمیشــود .در ایــن بــاره بسیارکســان و مــن نیــز
آرمانهای آهسته
بســیار نوشــتهایم .در ایــن مقالــه ،صرفــاً تضــاد
بایگانی شده ،در
تاریخــی گفتمــان غالــب و روش روشــنفکران
دعواهای نظری
دینــی را بــاز میشــکافیم و ایــن اشــارات همــه بــه
موجود و پرهیاهو در
ایــن منظــور اســت.
بین آنان به چشم
در ابتــدای انقــاب روشــنفکری دینــی،
نمیخورد .رویکرد
شــریک درجــه دوم در قــدرت سیاســی بــود.
نوفــل لوشــاتو را آنهــا اداره کــرده بودنــد .اولیــن عملگرایانه در حوزه
نخســت وزیــر و اولیــن رئیــس جمهــور از آنــان مدرنیته ،دموکراسی و
بــود .دولــت موقــت گــوش تــا گــوش از وزرایــی حقوق بشر ،به عنوان
گفتمان غالب و مد
بــا ســابقه مذهبــی تشــکیل شــده بــود .آیــت اهلل
روز کافی نیست
خمینــی ابتــدا بــازرگان و ســپس بنــی صــدر را
برکنــار کــرد .جنــگ همــه چیــز را بــه یکبــاره
دگرگــون کــرد و نخبگانــی ماجراجــو و بیبــاک از تــوده مــردم را ،بــه
جــای فکلیهــا در کنــار روحانیــت نشــاند .بــه تدریــج مدعیــان قدرتــی
از درون ســپاه برآمدنــد و عمــده روش ـنفکران مذهبــی بــه حاشــیه رانــده
شــدند ،یــا بــه زنــدان افتادنــد و یــا مجبــور بــه تــرک وطــن شــدند .امــا بــا
توحــه بــه ایــن ســابقه آنهــا هنــوز خــود را شــریک بالقــوه قــدرت تلقــی
میکننــد .قدرتــی کــه گمــان میکننــد روحانیــت بــه ظلــم ازدســت آنــان
در آورده اســت.
شــاید آنــان ازای ـن رو گفتمــان انقالبــی دوران قبــل از انقــاب خــود
را بــه گفتمانــی مالیــم و اصالحطلبانــه تبدیــل کــرده انــد کــه درنهایــت
بــه هیــچ روی شکســت نظامــی را کــه خــود ســهم بزرگــی در برپائــی آن
دارنــد ،نمــی پذیرنــد .بدیهــی اســت کــه ایــن اصــاح طلبــی ،اصیــل نیســت
و بیشــتر فرصــت طلبــی اســت ،زیــرا نــه بــه خــود ونــه بــه دیگــران توضیــح
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نــداده کــه چــرا وچگونــه انقالبیــون و طرفــداران مبــارزه قهرآمیــز دیــروز،
امــروز چنیــن مصرانــه اصــاح طلــب شــده انــد؟
تضــاد تاریخــی روشــنفکری دینــی ازتبدیــل گفتمــان انقالبــی و
چــپ قبــل از انقــاب ،بــه گفتمــان لیبرالــی و رفرمیســتی کنونــی و پــس
از انقــاب ،مهمتریــن تضــاد موجــود در روش ـنفکری دینــی اســت .ایــن
تغییــر ماننــد همــه تاریــخ تکویــن روشــنفکری دینــی عکسالعملــی در
پاســخ بــه مســئله روز وعمدتــا حــوادث وموقعیــت هــای سیاســی بــوده
اســت .ســؤال اساســی ایــن اســت کــه اکنــون روشــنفکری دینــی چــه
میخواهــد .الاقــل در ایــران اتحــاد مســلمین ،بازگشــت بــه صــدر اســام
و نظــام خالفــت آرمانهــای مــردودی شــده انــد .امــروز داعــش و داعشــی
هــای وطنــی نیــز جــز ایــن نمــی خواهنــد.
هنــوز هیــچ درگیــری فکــری و مفهومــی جــدی بــا ایــن آرمانهــای
آهســته بایگانــی شــده ،در دعواهــای نظــری موجــود و پرهیاهــو در بیــن
آنــان بــه چشــم نمیخــورد .رویکــرد عملگرایانــه در حــوزه مدرنیتــه،
دموکراســی و حقــوق بشــر ،بــه عنــوان گفتمــان غالــب و مــد روز کافــی
نیســت .تــاش بــرای اختــاط اندکــی مدرنیتــه و مقــداری اســام و فــروش
آن بــه عنــوان محصــول درخشــان روشــنفکران دینــی نیــز مشــکلی را حــل
نمــی کنــد .اصالحطلبــی در چنیــن نظــام تــام گــرا واقتــدار طلــب ،بــدون
تحلیــل مفهومــی وعمیــق مفاهیــم ایــن حــوزه ،حداکثــر بــه مشــروطه دینــی
ســعید حجاریــان تقلیــل پیــدا خواهــد کــرد و نــه بــه دموکراســی و حقــوق
بشــر .اگــر بناســت بــه قــول عبدالکریــم ســروش ،روشــنفکری دینــی
اجتهــاد در اصــول نمایــد و یــا بــه تصــور ملکیــان کار علمــی وفرهنگــی را
بــرکار سیاســی مقــدم بــدارد ،اصــول مدرنیتــه و دموکراســی بــر ســه اصــل
دموکراتیزاســیون خــرد و دانــش ،دموکراتیزاســیون اقتصــاد وبــه عنــوان
حاصــل آن دو ،دموکراتیزاســیون قــدرت سیاســی اســتوار اســت .معرفــت
دینــی و مســلک عرفانــی ،بــه تعمیــم همــه خوانشــه ای آن ،هــر دو دانــش
و خــرد را در انحصــار اولیــاءاهلل و راســخون فــی العلــم میداننــد .درنتیجــه
دیــن وعرفــان ،جامعـهای نخبــه گــرا متشــکل از مدعیــان حقیقــت و براســاس
مریــد و مــرادی و امــت وامامــی میســازد .ایــن جامعــه نخبــگان اقتــدار گــرا
و تمامیتخــواه اســت،زیرا حقیقــت انحصــارا درنزداندکــی ازنخبــگان اســت
و عقــل کلــی حقیقــت بیــن نیــز .چنیــن جامعــه ای فقــط تــوان تولیــد پادشــاه،
خلیفــه و یــا ولــی فقیــه را بــر ســر قــدرت دارد .در نهایــت از کــوزه همــان
بــرون تــراود کــه در اوســت.
تــا دانــش و خــرد بــه عمــوم مــردم تعلــق نگیــرد و عقــل جزئــی و خــرد
عملــی و روش علمــی مســائل جامعــه را حــل نکننــد و ادعــای عقــل کل
بــودن ازاقطــاب روحانــی وعرفانــی ســتانده نشــود ،ویــا حداقــل مــردم بــه
ایــن مشــکل یعنــی مرجعیــت دادن بــه ولــی و قطــب ومــراد در ناخــودآگاه
تاریخــی خــود آگاه نشــوند ،در بــه همیــن پاشــنه خواهــد گشــت.
مــن در سلســله ســمینارهای متعــدد خــود 51در گــروه آموزشــی دانــا،
ســعی کــردم کــه پیونــد بیــن و اقتدارگرایــی باســتانی و مذهبــی را بــا نظــام
سیاســی اقتدارگــرا نشــان دهــم .در ایــن سلســله ســمینارها بــه نــام چالــش
ســنت و دموکراســی رابطــه بین ناخــودآگاه ذهنــی اقتدارگــرا و تمامیتخواه
مــا ایرانیــان براســاس بــاور بــه حقیقــت مطلــق و روش درونگرایــی وحــدت
بــا حقیقــت مطلــق را بــا برآمــدن تاریخــی دو ســازمان اقتدارگــرای ســلطنت
براســاس پادشــاهی آرمانــی و روحانیــت بــر محــور والیــت مطلقــه فقیــه و
نظــام تمامیتخــواه و اقتدارگرایــی کنونــی نشــان داده ام.
روش ـنفکران دینــی بــا درگیــر شــدن بــا گذشــته انقالبــی و خشــونت
ســتای خــود میتواننــد بــه خوبــی بــا ایــن ذهنیــت عمومــی مــا ایرانیــان کــه
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فقــط اختصــاص بــه آنــان نیــز نــدارد خــود را مشــغول نماینــد و رویکــرد
امروزیــن خــود را نــه فقــط عملگرایانــه بلکــه بــه شــکلی عمیق،علمــی و
نظاممنــد توضیــح دهنــد و بکوشــند بــا ایــن کار چــراغ راه دیگــران نیــز
باشــند .بحثــی کــه امــروز بیــن آنــان درگیــر اســت ،همــه درنهایــت وبــا
تســامح فــراوان حاشــیه ای بــه ایــن متــن اســت.
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 .باشــگاه اندیشــه جمعــه  11اســفند  1393روشــنفکری دینــی نــه،

روشــنفکران دیــندار آری -محمــد مجتهــدی شبســتری.
7

 .هنــر تجددگرایــی و روشـنفکران دینــی گفــت و گــو بــا حســن اشــکوری؛

ســیروس علــی نــژاد بیبیســی جمعــه  15اوت .2005
8

 .دیــن ،مدرنیتــه و سکوالریســم-فصل نامــه رهآورد شــماره 1024٬392

گفتگــوی رهآورد بــا محمدرضــا نیکفــر.
9

 .دکتــرآرش نراقــی  -دربــاره روش ـنفکری دینــی  -راه نــو  -ســال اول -

ش��ماره ن��ه .
10

یاســرمیر دامــادی -آیــا روش ـنفکری دینــی همــان روش ـنفکری دی ـنداران

اســت؟ ســایت زمانــه -چهــار مــرداد 1393
11

گفتگــوی زارع کهنوئــی بادکتــر ابوالقاســم فنایــی -کارنامــه روش ـنفکران

دی ـندار در قلمــروی اخــاق -ماهنامــه سیاســی فرهنگــی نســیم بیــداری -نــوروز - 1392
ویــژه نامــه روشــنفکری دینــی.
12

 .ســایت ملــی مذهبــی –چمعــه  15اســفند  1392مقالــه تقــی رحمانــی بــا

عن��وان «اس�لام فقاهت��ئ و روش��نفکران مس��لمان».
13

 .ســخنرانی دکتــر ســروش در لیندنــر هلنــد پانزدهــم شــهریور مــاه  86آنچــه

روش��نفکری دین��ی نیس��ت .
نقل از سایت بوی باران وب سایت رسمی سازمان عدالت و آزادی اسالمی.
14

 .مصاحب��ه تارنمــای اطــاع رســانی حجــه االســام ســیدهادی خسروشــاهی

.1389-10-27
15۵

 .مراجعــه نمائیــد بــه ســایت انجمــن آموزشــی دانــا در آدرس �www.da

.na-info.org

نیاز به گفتگوهای چالشی و
همکاری های برنامه ای

مجتبی طالقانی

الــف -آیــا بــرای  گــذار بــه دموکراســی در ایــران نیازمنــد مباحــث

نظــری و فرهنگــی هســتیم؟

بــرای تســخیر دمکراســی بــه عوامــل زیــادی نیــاز اســت کــه یکــی

از آنهـ�ا پیـ�ش بـ�رد و دامـ�ن زدن بـ�ه مباحـ�ث نظـ�ری فرهنگـ�ی  -سیاسـ�ی

اســت کــه متاســفانه کمتــر بــدان پرداختــه شــده ویــا شــاهد بحــث هــای
یــک ســویه و متکلــم وحــدۀ صاحــب نظرانــی هســتیم کــه کمتــر تحمــل

شــنیدن آراء مخالــف خــود را دارنــد .از همیــن زاویــه بــا آن کــه

طــرح ایــن مباحــث از جانــب شــما را مفیــد مــی دانــم ولــی معتقــدم ایــن
شــکل طــرح نظــرات بــدون طــرح ســئوال هــای متقابــل و چالشــی و یــا

بــدون رویاروئــی بیــن دیــدگاه هــای متفــاوت بــه نتیجــۀ درخــوری

منجــر نخواهــد شــد .

ب -آیــا در رونــد دموکراتیزاســیون بــه اصــاح دینــی نیــاز وجــود

دارد؟ چــه ارزیابــی از موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینــی و فعــاالن

سیاســی ایــن طیــف داریــد.

در مــورد ضــرورت اصــاح دینــی بــه نظــر مــن اصــاح رادیــکال

دینــی در شــرایط کنونــی نــه تنهــا ضــروری بلکــه حیاتــی اســت زیــرا

در طــول تاریــخ همــواره ولــو بــا فــراز و نشــیب ،اصــاح دینــی جریــان

داشــته ولــی اکنــون هــم چنــان کــه معتقــدم بشــریت در صــورت ادامــۀ

رونــد جــاری بــر ســر دوراهــۀ سوسیالیســم یــا بربریــت و نیســتی

قــرار خواهــد گرفــت مســلمانان نیــز مســتقیما در برابــر إنتخــاب
میــان إصالحــات ریشــه ای و توحــش ســلفی؛ چــه نــوع شــیعی و چــه

نــوع ســنی آن ،قــرار گرفتــه انــد کــه نــه تنهــا بنیادهــای فکــری آنــان

بلکــه وجــود و هســتی دولــت  -ملــت هــای ســرهم بنــدی شــده شــان
را نیــز تهدیــد مــی کنــد و ایــن خــود نمــی توانــد بــدون ارتبــاط بــا

کل روندهــای کنونــی جهــان و ظهــور ناسیونالیســم افراطــی و راســت
افراطــی در غــرب باشــد.

اینــک در برابــر مصلحیــن مســلمان ســئواالت بســیاری قــرار دارد

کــه بــه ویــژه در شــرایط و وضعیــت کنونــی ناچارنــد بــه آنهــا پاســخی

شــفاف دهنــد :

اول رابطــۀ دیــن و دولــت و چگونگــی جدائــی ایــن دو از یــک

دیگــر در جهــت حفــظ و صیانــت هــر یــک و متناســب بــا شــرایط ،

ســطح آگاهــی و تجربــۀ حاکمیــت هــای مذهبــی و یــا نیمــه مذهبــی.
درس گیــری از تجــارب برخــی کشــورها از جملــه در مصــر ناصــری
و بــا شــعار « :الدیــن هلل و الوطــن للجمیــع » دیــن از آن خــدا و میهــن

متعلــق بــه همــه گان و هــم چنیــن الئیســیتۀ ترکیــه  ،عــراق و ســوریه

و تونــس .

دوم راه کار پایــان دادن بــه جنــگ داخلــی بیــن خــود مســلمانان،

مــداوای بیمــاری مزمــن تکفیــر دیگــران چــه در رابطــه بــا روشــنفکران
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به نظر من اصالح

رادیکال دینی در
شرایط کنونی نه
تنها ضروری بلکه
حیاتی است زیرا
در طول تاریخ

همواره ولو با فراز و
نشیب ،اصالح دینی
جریان داشته ولی

اکنون هم چنان که
معتقدم بشریت در

صورت ادامۀ روند

جاری بر سر دوراهۀ

سوسیالیسم یا بربریت
و نیستی قرار خواهد
گرفت مسلمانان
نیز مستقیما

در برابر إنتخاب
میان إصالحات

ریشه ای و توحش

سلفی؛ چه نوع شیعی
و چه نوع سنی آن،

قرار گرفته اند که نه
تنها بنیادهای فکری
آنان بلکه وجود و

هستی دولت  -ملت
های سرهم بندی
شده شان را نیز
تهدید می کند

بــی خــدا و چــه دگــر اندیــش و چــه در رابطــه

بــا فــرق دیگــر اســامی :شــیعه ،ســنی ،بهائــی،
دروزی ،اهــل تصــوف و غیــره .و نیــز تقســیم
جهــان بــه « دار اإلســام » و « دار الکفــر » و ...

ســمت نوعــی جدائــی دیــن از دولــت و هــم چنیــن تفکیــک نهــاد هــای

مذهبــی از دولــت بــه عنــوان واکنشــی در جهــت دولتــی کــردن حــوزه
هاســت .امــا از آن جــا کــه بخــش اصلــی ایــن طیــف کعبــۀ آمــال

هــم ســازی بــا علــم ،تجــدد و مدرنیســم

خــود را بــر « طبقــۀ متوســط » قــرار داده مواضــع آنــان از نظــر اجتماعــی

توســط شــهروندان ،سیســتم قضائــی مــدرن،

نئولیبــرال حاکمیــت قــرار گرفتــه انــد کــه تنهــا هــم شــان یافتــن ســهم

و بــا نهادهــای نوینــی مثــل نهادهــای منتخــب
حقــوق بشــر ،نهادهــای بیــن المللــی در دفــاع از
حقــوق زنــان ،کــودکان و اقلیــت هــای مذهبــی

و ملــی و  ،...خشــونت زدائــی از فقــه اســامی
چــه در رابطــه بــا تنبیهــات بدنــی از دســت

بــری گرفتــه تــا سنگســار و چــه اعمــال قهــر

جهــادی و امربــه معروفــی رایــج !

طبعــا راه حــل ریشــه ای در یافتــن دالئــل

روز بــه روز لیبرالیــزه ترشــده و مــورد بهــره بــرداری گســتردۀ جنــاح

بیــش تــر در قــدرت اســت.

بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت شــاهد نوعــی پوســت انــدازی در طیــف

گســتردۀ سیاســیون و روشــنفکران مذهبــی ســابقا رادیــکال هســتیم کــه
در اشــکال گوناگونــی چــون بــه طــاق فراموشــی ســپردن برخــی مواضــع
« ضــد نئولیبرالــی » و « ضــد امپریالیســتی » و اجتماعــی ( در دفــاع از

مســتضعفان ) گذشــته و تخطئــۀ مفاهیمــی چــون « انقــاب » و پرســتش
« اصالحــات » و  ...تبلــور یافتــه اســت.

عقــب ماندگــی کشــورهای مســلمان ( هــم

مــن معتقــدم بــه جــای تقســیم بنــدی هــای کنونــی کــه دیگــر نمــی

آن هــا را بایــد درســاخت هــا و ایجــاد شــالوده

برنامــۀ سیاســی اجتماعــی جریانــات مختلــف چــپ ،دمکــرات و لیبــرال

چــون بســیاری از کشــورهای مشــابه ) و حــل

توانــد جوابگــو باشــد بایســتی طیــف بنــدی نیروهــای سیاســی بــر پایــۀ

هــای بنیادیــن اقتصــاد تولیــدی و مبتنــی بــر

صــورت گیــرد و فکــر مــی کنــم چنیــن رویکــردی بــه نوبــۀ خــود مــی

همیــن نیــز درگــرو برداشــتن موانــع موجــود

پ-وضعیــت کنونــی رابطــه بیــن روشــنفکران عرفــی و مذهبــی را

صنعــت و کشــاورزی جســت .امــا رســیدن بــه

داخلــی  ،خارجــی  ،فرهنگــی و سیاســی و
بــرون رفــت از سیســتم اقتصــادی کنونــی در

ایــن کشورهاســت .زیــرا حفــظ ایــن وضعیــت

توانــد بــه اصــاح اســامی مــورد بحــث نیــز یــاری رســاند .

چگونــه مــی بینیــد و چــه چشــم انــداز یــا پیشــنهاداتی در ایــن رابطــه
داریــد.

در پاســخ بــه ســئوال ســوم بایــد خاطــر نشــان کنــم کــه متاســفانه

نتیجــه ای جــز بازتولیــد اســتبداد و عقــب

رابطــه بیــن روشــنفکران و میــان نیروهــای سیاســی حتــی در درون

ایــن مبحــث و رابطــۀ آن بــا دمکراســی مجــال

کــه بــه نظــر مــن عمــد تــا ناشــی از ســرخوردگی هــا  ،دوری از فضــای

ماندگــی مزمــن آنهــا نخواهــد داشــت

(

طیــف هــای گوناگــون یکــی از بدتریــن مراحــل خــود را مــی گذرانــد

بیشــتری مــی طلبــد کــه بــه بعــد موکــول مــی

اجتماعــی ،فرقــه گرائــی  ،خودشــیفتگی و تنهــا خــود را برحــق دانســتن

هــم چنیــن بایــد بــه ایــن ســئوال پاســخ داد

بــر ایــن اســاس رابطــۀ بیــن روشــنفکران و جریانــات غیــر مذهبــی و

جهــت اصــاح اســامی در دو قــرن گذشــته از

ایــن امــر بــا توجــه بــه حاکمیــت مذهبــی در طــول ایــن ســال هــا تشــدید

کنــم ) .

کــه چــرا کوشــش هــای صــورت گرفتــه در

محمــد عبــده گرفتــه تــا ســید جمــال الدیــن اســدآبادی و تــا اصــاح

طلبــان و ملــی  -مذهبــی هــای کشــورمان نتوانســته بــه طــور روشــنی
در پاســخ گوئــی بــه ســئوال هــای فــوق و بــه عقــب رانــدن و رویاروئــی

بــا قرائــت هــای ســنتی ســلفی دســت یابــد ؟

و  ...اســت .

مذهبــی نیــز جــدای از ایــن واقعیــت نمــی توانــد باشــد خاصــه آن کــه

نیــز شــده اســت.

راه حــل در شــکل یابــی تشــکل هــا و طیــف هــای سیاســی برپایــۀ

برنامــۀ سیاســی روشــن ،تشــکیل إئتــاف هــا بــر اســاس آن و تنظیــم

رابطــۀ بیــن آنــان بــا توجــه بــه نقــاط اشــتراک و افتــراق برنامــه ای

در رابطــه بــا ارزیابــی موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینــی و فعــاالن

اســت کــه طبیعتــا مانــع همــکاری هــای مقطعــی در رابطــه بــا مســائل

موضــع سیاســی شــان نســبت بــه حاکمیــت مذهبــی تفکیــک نمــود

جلســات و مناظــرات و دامــن زدن بــه مباحــث نظــری سیاســی عمیــق در

نزدیــک تــر باشــند ،جنبــۀ اصالحــی آنهــا نیــز رقیــق تــر و محافظــه

در یــک کالم گــذار از مناقشــات ســطحی بــه بحــث هــای پایــه ای مــی

سیاســی ایــن طیــف بــه نظــر مــن در وهلــۀ اول بایــد آنهــا را از نظــر

و طبعــا هرچــه بــه اصــاح طلبــان حکومتــی و هســتۀ مرکــزی نظــام
کارانــه تــر مــی شــود .امــا بــه طــور کلــی گرایــش عمومــی ایــن طیــف
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عمومــی و حقــوق بشــری و  ...نخواهــد بــود .از ســوی دیگــر تشــکیل
رابطــه بــا اوضــاع کنونــی و ســاختاری جامعــه ،مســائل منطقــه و غیــره و

توانــد تــا حــدودی در تغییــر فضــای کنونــی مؤثــر باشــد .

نواندیشی دینی؛

برآمده از تاریخ

و تاریخ ساز

رضا علیجانی
تاثیر دیالکتیکی فرهنگ در رخدادهای مهم جهان و ایران
«انقــاب قبــل از خودآگاهــی فاجعــه اســت» « .کســانی کــه بــه
ســرعت بــه نتیجــه رســیده انــد؛ بعــد ،امتیــازات قبــل از انقــاب شــان را هــم
از دســت داده انــد .مــن همــه انقالبــات زودرس را نفــی مــی کنم»(علــی
شــریعتی /م.آ  20ص )500
بســیاری از رخدادهــای سیاســی بــزرگ بــه دنبــال بســط تفکــرات
تــازه و انقالبــات فکــری و فرهنگــی اتفــاق افتــاده اســت .بســیاری از
مورخــان و صاحــب نظــران و تحلیلگــران در رابطــه بــا «جهــان جدیــد»
(مدرنیتــه ،عصــر مــدرن ،دموکراســیهای مــدرن ،جهــان صنعتــی و هــر
نــام دیگــری کــه بــر آن بگذاریــم) معتقدنــد همــه ایــن عناویــن (کــه بــا
زبانهــای مختلــف بــه واقعیتــی واحــد اشــاره میکننــد) بــه دنبــال
الــف – عصــر روشــنگری و بســط و انســانگرایی (و بــه خصــوص
خردگرایــی) و
ب – رفرم دینی و
پ – تجربــه گرایــی و رشــد و شــوفایی علــم و بــه دنبــال آن
پیشــرفتهای بــزرگ صنعتــی
اتفــاق افتــاده اســت و از دل آن دولــت – ملتهــای مــدرن و جهــان
جدیــد و تفکــر و نظــام ســرمایهداری و معــارض بــا آن تفکــر و رویکــرد
سوسیالیســتی و دیگــر دســتاوردهای جدیــد بشــری هــم چــون پویشهــای
رفــع تبعیــض نــژادی ،رفــع تبعیــض جنســیتی و جریانــات فمینیســتی،
جریانــات ســبز حافــظ محیــط زیســت و  ...ســر بــرآورده و بعضــا بــه بــار
نشستهاســت.
بنابرای��ن اگ��ر از منظ��ری «دیالکتیکــی» (در اینجــا بــه معنــای تأثیــر
متقابــل عوامــل ذهنــی و عینــی)؛ بــه رخدادهــای جهــان معاصــر بنگریــم،

رشــد تفکــر و فرهنــگ و فلســفه و علــم (بــه خصــوص متدلــوژی تجربــی
و عقلــی) بــه صــورت دالدل و متقابــل بــا رشــد صنعــت ،سیاســت و اقتصــاد
و  ...همــراه بــوده اســت.
ایــن مســئله در مــورد جامعــه ایــران نیــز مصــداق دارد ،انقــاب
مشــروطیت کــه پــس از آخریــن جنبــش دوران قدیــم در جامعــه ایــران
(یعنــی جنبــش تنباکــو) اتفــاق افتــاد؛ خــود بــه دنبــال ســالها بســط آراء و
اندیش ـههای جدیــد توســط منورالفکرهــای آن دوره کــه ســخنان شــان از
جملــه در مطبوعــات کشــورهای پیرامــون ایــران منتشــر و بــه ایــران منتقــل
میشــد و نیــز توســط برخــی نواندیشــیهای دینــی کــه توســط علمــا و
وعــاظ و خطیبــان مشــروطهخواه در ایــران تبلیــغ میشــد ،اتفــاق افتــاد.
روزنامههــای منورالفکــران و منبرهــا و نظــرات و حتــی فتواهــای خطیبــان
و نویســندگان و علمــای بــزرگ طرفــدار مشــروطیت نقــش بــه ســزایی در
پذیــرش و حمایــت و تــاش و جانفشــانی بــرای ایــن ســرفصل تاریخــی و
اتفــاق دورانســاز در ایــران داشــت.
هــر چنــد بایــد تأکیــد نمــود کــه رشــد فرهنــگ و تفکــر بــه صــورت
انتزاعــی و نخبهگرایانــه کمتــر مــی توانــد جریــان ســاز و موثــر باشــد.
اندیشــه آن گاه تاثیرگــذار بــوده کــه در پیونــد بــا زندگی مردم و مشــکالت
آنهــا بــوده و زیرســاختهای فکــری راه بــه برونرفتهایــی بــرای تغییــر
زندگــی عینــی و ملمــوسبــرد (همــان دیالکتیــک و تأثیرگــذاری متقابــل
ذهنیــت و عینیــت).
تاثیر اصالح دینی در رخدادهای مهم ایران و جهان
در ایــران ،امــا؛ بســان بســیاری جوامــع دیگــری کــه مذهــب در آن
نقــش و نفــوذی گســترده داشــته اســت ،بخــش عمــده ای از «نوزایــی
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فکــری» و فرهنگــی از معبــر و بســتر «اصــاح» و «نواندیشــی دینــی»
گذشــته اســت .در ایــران یعنــی کشــوری کــه از دوردســت هــای تاریــخ
خــود؛ قبــل و بعــد از اســام ،ســرزمینی بــه شــدت مذهبــی بــوده و در ســه
دوره مهــم تاریخــی اش حتــی حکومــت بــه شــدت مذهبــی داشــته اســت
(ساســانیان -صفویــان -جمهــوری اســامی)؛ جریــان نواندیشــی دینــی اش
هــم بــه شــدت برخاســته و محصــول ایــن تاریــخ کهــن و هــم اثــر گــذار
بــر تاریــخ آن بــوده اســت ( از زرتشــت کــه خــود یــک مصلــح در ادیــان
قدیــم ایرانــی بــوده تــا مــزدک و مانــی و در تاریــخ اســام تعــداد کثیــری از
متفکــران وجنبشــهای فلســفی و دینــی و جنبشــهای اجتماعــی و اعتراضــی
عمومــا شــیعی در جــای جــای ایــن ســرزمین از جنبــش شــعوبیه تــا جنبــش
تنباکــو).
در دوران معاصــر نیــز مثــا بســیاری از متفکــران عصــر مشــروطیت
یــا خــود معتقــد بــه دیــن بــوده و تفکــر دینــی نوگرایانهشــان را بــا مــردم
در میــان گذاشــتهاند و یــا اگــر خــود نیــز مذهبــی نبودهانــد امــا بــا زبــان
و اســتدالل دینــی (هــم) بــا تودههــای مخاطبشــان ســخن گفتهانــد .در
ایــن بــاره بســیار میتــوان ســخن گفــت و مســتند تاریخــی آورد.
در غــرب نیــز رفــرم دینــی (بــه خصــوص در نهادهــای ســنتی و
کالســیک و پیدایــش پروتستانتیســم) نقشــی بــه ســزا در جهــان جدیــد
داشــته اســت .هیــچ مورخــی نیســت کــه بــه تکویــن مدرنیتــه و دنیــای
جدیــد پرداختــه باشــد و بــه ایــن پدیــده مهــم
در ایران ،اما؛ بسان توجــه و ارجــاع نــداده باشــد.
ایــن امــر را هــم در رابطــه بــا جریانــات
بسیاری جوامع
عمومــی و هــم در رابطــه بــا پویشهــا و
دیگری که مذهب
در آن نقش و نفوذی جنبشهــا و جریانــات خــاص نیــز میتــوان
گسترده داشته است ،دنبــال کــرد .ماننــد بســط و تحقــق اندیشــه
دموکراســی ،فمینیســم (و جنبــش حقخواهــی و
بخش عمده ای از
رفــع تبعیــض جنســیتی) و...
«نوزایی فکری»
برخــی مورخــان تاریــخ دموکراســی
و فرهنگی از معبر
گفتهانــد کــه رشــد «یکتاپرســتی» خــود قدمــی
و بستر «اصالح» و
مهــم بــرای تکویــن اندیشــه دموکراســی بــوده
«نواندیشی دینی»
اســت .وقتــی آدمیــان بــه جــای «خدایــان
گذشته است
مختلــف» و دارای ســطوح مختلــف نفــوذ و
قــدرت کــه هــر یــک خــدای بخــش هایــی از
انســانهای مخلــوق خــود بودهانــد بــه «یــک خــدا» باورمنــد شــدهاند
کــه همــه آدمیــان مخلــوق آن یــک خــدای واحدنــد و حتــی برخــی
پیامبــران تصریــح کردهانــد کــه همــه انســانها چــون دانههــای شــانه
بــا هــم برابرنــد و از توحیــد فلســفی برابــری مخلوقــات خداونــد را نتیجــه
گرفتهانــد ،تنهــا یــک گام ذهنــی مانــده اســت کــه نتیجهگیــری شــود:
پــس همــه ایــن انســانهایی کــه بــا هــم برابرنــد هــر یــک ،یــک رأی و
رأیــی مســاوی دارنــد.
توحیــد فلســفی بســتری «تســهیلگر» بــرای تــداوم منطقــی و رســیدن
بــه دموکراســی بــوده اســت (و ایــن ســیر البتــه جبــری و الزامــی نیســت و
میتوانــد نقشهــای مختلفــی از جملــه نقشهــای منفــی هــم ایفــا کنــد -
و در تاریــخ هــم چنیــن نقشهایــی نیــز ایفــا کــرده اســت – امــا از ســویی
بــه شــدت عاملــی «تســهیلگر» بــرای پذیــرش فکــر دموکراســی بــوده
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اســت) .همــان گونــه کــه فکــر (بــه یــک معنــا ســختگیرانه) یکتاپرســتی
و تلقــی دیگــر تفکــرات بــه عنــوان شــرک و بتپرســتی تســهیلگری
مســتقیمی بــرای رشــد فرهنــگ «تکثــر» و تنــوع و «آزادی» نداشــته اســت و
نیازمنــد کاتالیزورهــای دیگــری بــرای غنیســازی خــود و پذیــرش تکثــر
و تســامح و آزادی بــوده اســت (ماننــد نفــی اجبارگرایــی در پذیــرش دیــن
یکتاپرســتی؛ رحمانیــت خداونــد؛ عرفــان و اهمیــت دل تــا ذهــن و زبــان؛
مهــم بــودن عمــل نیــک تــا اعتقــاد ذهنــی درســت؛ راههــای مختلــف بــه
ســوی خداونــد و نظایــر آن) و تفکــر پرتنــوع و ژلــه ماننــد هنــدی (مجموعه
ادیــان هندوئیســم) آمادگــی بیشــتری بــرای پذیــرش «آزادی» داشــته اســت.
و اگــر ماننــد وبــر کــه بــه ارتبــاط پروتستانتیســم و ســرمایه داری صنعتــی
پــی مــی بــرد بــه هنــد بنگریــم نتیجــه تفکــر ژلــه ای هندوئیســم را نیــز در
دموکراســی هنــد پرجمعیــت و بــا صدهــا بــاور و دیــن و حتــی زبــان هــای
مختلــف مــی بینیــم.
در تفکــر هنــدو طیــف وســیعی از تمثالگرایــی (آنچــه در تفکــر
یکتاپرســتانه بــا لحــن مقــداری تنــد ،بتپرســتی نامیــده میشــود) تــا
خــدای واحــد و حتــی تــا خــدای غیرمتشــخص و فلســفه وحــدت وجــودی،
بــه طــور هــم زمــان بــه رســمیت شــناخته شــده و هیــچ یــک مــورد طعــن
و رد قــرار نمیگیــرد .پرواضــح اســت کــه مومنــی کــه بــه ایــن تفکــر
بــاور دارد و بــا آن تربیــت میشــود دگرپذیــری و آزادی گرایــی بیشــتری
خواهــد داشــت.
و برعکــس تفکــر کاســتی و پذیــرش سلســله مراتــب طبقــات و اعتقــاد
بــه تناســخ و پــاداش و عقوبــت از جملــه بــا ارتقــاء بــه طبقــات اقتصــادی
باالتــر و یــا تنــزل بــه طبقــات پایینتــر (و یــا حتــی ارتقــاء جنســیتی یعنــی
مــرد شــدن و تنــزل آن یعنــی زن شــدن) بــه عنــوان یــک اصــل فلســفی
و ریشــه دوانــده در جهانبینــی هندویــی میتوانــد پشــتوانه کیهانــی و
فلســفی بــرای ناعدالتــی اقتصــادی و جنســیتی فراهــم آورد .همــان گونــه
کــه یکتاپرســتی یهــودی و اســامی میتوانــد (و توانســته اســت) تســهیل
گــر پذیــرش سوسیالیســم ،عدالــت و رفــع تبعیــض باشــد( .تعــداد مهمــی
از بنیانگــذاران و متفکــران اندیشــه چــپ تبــار یهــودی داشــته انــد) .در
هــر حــال در ســیر تمــدن هــای مختلــف بشــری نقــش فکــری و تربیتــی و
پرورشــی آرای دینــی (و فلســفی) در رویکردهــای سیاســی و اقتصــادی و
جنســیتی بســیار برجســته بــوده اســت.
یــک نمونــه مهــم در ایــن رابطــه نقــش پروتستانتیســم در پیدایــش و
رشــد آراء و پویشهــای فمینیســتی بــوده اســت .اگــر تاریــخ فمینیســم را
بــه طــور رونــدی و از آغــاز بــه پایــان بخوانیــم و ببینیــم (نــه بــه صــورت
وارونــه) ،بــه اهمیــت ایــن موضــوع بیشــتر پــی میبریــم .بســیاری از
فمینیســتهای امــروزی شــاید بــه علــت غیرمذهبیبودنشــان توجــه و
اشــارهای بــه نقــش پروتســتانها در رونــد شــکلگیری و گســترش اندیشــه
خــود نمیکننــد .در حالــی کــه یــک بررســی ســاده در تاریخچــه فمینیســم
نقــش ادبیــات مذهبــی و تأثیــرات قــوی فمینیســتهای پروتســتان را در
نســل و جریــان اول فمینیســم آشــکار میکنــد.
ادبيــات فمنيســتي انتقــادي ســابقهاي  400ســاله دارد (ريتــزر /نظريــه
جامعهشناســي در دوران معاصــر /ثالثی/انتشــارات علمــی ،1382/ص
.)101
گيدنــز در كتــاب جامعهشناســي خود(ترجمــه صبوری/نشــرنی)1372/

آورده اســت :در ســال « 1895اليزابــت كــدي اســتانتون» مجموعــه
تفســيرهايي بــر كتــاب مقــدس تحــت عنــوان «انجيــل زنــان» منتشــر كــرد.
بــه نظــر او خــدا زنــان و مــردان را بــه عنــوان موجوداتــي هـمارز آفريــده و
انجيــل بايــد ايــن واقعيــت را كامــا منعكــس كنــد .او معتقــد اســت خصلت
مردانــه انجيــل نظــر معتبــر خداونــد را منعكــس نكــرده بلكــه ايــن واقعيــت
را نشــان ميدهــد كــه ايــن كتــاب بــه وســيله مــردان نوشــته شــده اســت
(ص  .)499همچنيــن او ميگويــد كــه دليلــي نــدارد تصــور كنيــم كــه
خــدا مــرد اســت ،زيــرا در كتــاب مقــدس بــه وضــوح ذكــر گرديــده اســت
كــه همــه انســانها بــه صــورت خــدا آفريــده شــدند .هنگامــي كــه يكــي
از همــكاران او يــك كنفرانــس حقــوق زنــان را بــا جملــه «خداونــد ،مــادر
مــا» افتتــاح كــرد واكنــش تنــدي را از ســوي مقامــات كليســا برانگيخــت .بــا
ايــن همــه اســتانتون در تشــكيل كميتــه تجديدنظــر زنــان مركــب از بيســت
و ســه زن بــراي دادن نظــر مشــورتي بــه او در تهيــه انجيــل زنــان پافشــاري
كــرد (همــان) .اســتانتون در مقدمــه كتابــش ميگويــد« :قانــون شــرع و
قانــون مدنــي ،كليســا و دولــت بــه مــا آموختهانــد كــه زن بعــد از مــرد،
از مــرد و بــراي مــرد؛ موجــودي پســت و تابــع مــرد آفريــده شــده اســت
(( »)1892همــان ،ص .)500
كتــاب ايدئولوژيهــاي مــدرن سياســي (وینســنت/ثاقب فــر /نشــر
ققنــوس )1378/نيــز در جايــي از فصــل فمینيســم خــود آورده اســت« :تأثير
پروتســتانها جهــت تشــويق بســياري از زنــان بــه فعاليتهــاي اجتماعــي و
درگيــر شــدن در موضوعــات اجتماعــي و سياســي بســيار مهــم بــوده اســت.
يكتاپرســتان بــه ويــژه نقــش زنــان را در اعتقــادات خــود يــادآور شــدهاند»
(ص  .)253نويســنده ســپس توضيــح ميدهــد سوسياليســتهاي تخيلــي
آغازيــن هــم در ايــن ماجــرا نقــش مهمــي داشــتند.
نويســنده در هميــن فصــل از خانــم «مــاري ولســتون كرافــت» (كــه
تحــت تأثيــر روســو نيــز بــوده) آورده اســت« :خــداي خردمنــد نبايــد
نيمــي از بشــر را بيعقــل خلــق كــرده باشــد» (ص  )269و يــا ميگويــد
«خداونــد حقــوق طبيعــي را بــه طــور برابــر در همــه انســانها بــه وديعــه
گذاشــته اســت .بــه غيــر از قــدرت جنســي ،تمايــز بســيار اندكــي ميــان
زنــان و مــردان وجــود دارد» (همــان ،ص  .)279خانــم كرافــت همچنيــن
ميگويــد« :مربــي دين ـيام گفتــه اســت تمامــي انســانها در برابــر خداونــد
برابــر و مســئول هســتند (همــان ،ص .)269
در ايــران و جهــان اســام هــم حركــت حقخواهانــه و مؤثــر و
دورانســاز زنــان مدتهاســت كــه آغــاز شــده و زنــان نواندیــش دینــی نیــز
در آن نقــش موثــری دارنــد .مقال ـهاي از ســوي يــك تحليلگــر در رابطــه
بــا الجزايــر تحــت عنــوان «انقــاب آرام زنــان در الجزايــر» منتشــر شــده كــه
ترجمــه آن در مطبوعــات ايــران نيــز منعكــس گرديــده اســت  .در ايــن
مقالــه آمــده 70 :درصــد وكال و  60درصــد قضــات در الجزايــر زن هســتند
(شــرق .)86/3/7 ،و مــا ميدانيــم الجزايــر يــك كشــور مسلماننشــين
اســت .در ايــران نيــز  60درصــد دانشــجويان دخترنــد امــا ســاخت قــدرت
جلــوي اشــتغال بســياري از آنهــا را در مديريتهــاي مهــم ،و از جملــه در
قضــاوت ،ميگيــرد .ولــي در يــك جامعــه مسلماننشســين ديگــري كــه
مثــل مــا ســابقه يــك انقــاب را در تاريــخ معاصــر خــود دارد  70درصــد
وكال و  60درصــد قضــات زن هســتند.
در هــر حــال در ایــران معاصــر نیــز نقش اصــاح دینی و رفرمیسـتها و

اصالحگــران و نواندیشــان دینــی در پیشــبرد روندهــای تغییــر (مشــروطیت،
نهضــت ملــی ،انقــاب اســامی ،جنبــش اصالحــات ،جنبــش ســبز) هــم
بــه لحــاظ فکــری و هــم بــه لحــاظ سیاســی و اجتماعــی بســیار مهــم و گاه
بســیار اساســی (و در حــد نقــش اول) بــوده اســت .مقــاالت و پژوهشهــای
مختلفــی در ایــن رابطــه نوشــته شــده کــه نیــازی بــه تکــرار نیســت.
افــکار و اعمــال ســیدجمالالدین اســدآبادی و آیــت اهلل نائینــی و
علمــا و مراجــع طرفــدار مشــروطیت نقــاط برجســته و غیرقابــل چشمپوشــی
در بررســی تاریــخ مشــروطیت اســت .همــان گونــه کــه نقــش مهنــدس
بــازرگان و بــه ویــژه دکتــر شــریعتی در دو نســل و دو فــراز مهــم تاریــخ
پــس از آن کــه بخــش قابــل توجهــی از دانشــگاهیان و نســل جــوان را از
خــود متأثــر میســازند؛ بســیار آشــکار اســت.
در جنبش اصالحات و جنبش سبز نیز همین نقشها قابل ردیابی
است .این همه اما ،این جریانات را از نقد و آسیبشناسی بی نیاز نمیکند.
اما «واقعیت» و عینیت این تفکر و جریان فکری
بسیاری از
– سیاسی غیرقابل انکار است و به نظر نمیرسد
فمینیستهای
که در یک برخورد واقعگرایانه جریانی کوتاه
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نقش پروتستانها
جــدی و اساســی جامعــه کنونــی ایــران از
حکومــت روحانیــت مدعــی دیــن ،پرونــده در روند شکلگیری
و گسترش اندیشه
بســیار تیــره و قابــل نقــدی را بــه ارمغــان
خود نمیکنند .در
آورده اســت ،امــا جامعــه ایــران هــم چنــان
یــک جامعــه عمیقــا دینــی اســت .نادیــده حالی که یک بررسی
ساده در تاریخچه
گرفتــن ایــن ویژگــی پرریشــه و دامنــه (از قبــل
از اســام تاکنــون) و فــرض نابــودی و یــا فمینیسم نقش ادبیات
تضعیــف جــدی مذهــب در چشــمانداز آینــده
مذهبی و تأثیرات
مقــداری آرزواندیشــانه بــه نظــر میرســد .ســیر قوی فمینیستهای
و ســفری کوتــاه در کوچههــا و خیابانهــای
پروتستان را در
شــهرها ،حتــی شــهرهای بــزرگ؛ در عیدهــا و
نسل و جریان اول
عزاهــای مذهبــی ماننــد نیمــه شــعبان ،تاســوعا
فمینیسم آشکار
و عاشــورا و امثــال آن بــرای هــر دیربــاوری
میکند
میتوانــد آموزنــده باشــد .جامعــه کنونــی ایــران
علیرغــم عکسالعملهــای نارضایتمندانــه و
معترضان ـهاش بــه «دیــن سیاســی دولتــی» بــه حــوزه «دیــن آیینــی» عقــب
نشســته و پنــاه بــرده اســت ،هــر چنــد گهــگاه نیــز از بــه کارگیــری ادبیــات
دینــی سیاســی ابایــی نــدارد( .ماننــد اهلل اکبــر گفتنهــای شــبانه در جنبــش
ســبز و یــا فریــاد بــرآوردن یاحســین میرحســین در مقاطــع مختلــف و یــا
نوحهخوانیهــا و شبیهســازیهای تاریخــی مذهبــی دیگــر بــرای نقــد و
اعتــراض بــه دیــن دولتــی حاکــم) .هــر چنــد بــه علــت فقــدان پژوهشهــای
دقیــق و عــدم امــکان تحقــق آن ،نمیتــوان بــا ضــرس قاطــع و بــا آمــار و
ارقــام مشــخص نشــان داد امــا بــه صــورت یــک تجربــه حســی و مشــاهدهای
فــردی میتوانــم گفــت اکثریــت جامعــه ایــران همچنــان مذهبــی اســت
و عبورکننــدگان از عقایــد و اخــاق دینــی در اقلیتانــد (همــان گونــه
کــه بیشــترین تعــداد زندانیــان سیاســی و بیشــترین تعــداد اعدامیهــا در
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فاجعــه تابســتان  67بــا نســبت بــاالی هشــتاد و پنــج ،نــود درصــد را افــراد و
نیروهــای مذهبــی -عمدتــا از مجاهدیــن -تشــکیل میدهنــد) و بگذاریــد
تصریــح کنــم کــه اگــر نیروهــای غیرمذهبــی ایــن واقعیــت را نبیننــد ،یــک
بــار دیگــر در آینــده از نیروهــای مذهبــی ،و ایــن بــار نــه از مذهبیهــای
ســنتی (کــه کل جریــان روشــنفکری مــا ،اعــم از مذهبــی و غیرمذهبــی از
آنهــا ،بنــا بــه تــوازن قــوای اجتماعــی و تاریخــی شکســت خوردیــم) ،بلکــه
از نواندیشــان و رفرمیس ـتهای دینــی شکســت خواهنــد خــورد .در ایــن
بــاره ســخن بســیار میمانــد و ایــن البتــه بــه معنــای چشــم بســتن بــر یــک
پوســتاندازی تاریخــی و تجربــه حضــوری و حســی جامعــه ایــران در
رابطــه بــا مذهــب و تغییــر جایــگاه آن در آینــده نیســت .خواســت جدایــی
دیــن و دولــت (و نــه الزامــا دیــن و سیاســت) ،علیرغــم مذهبــی بــودن
اکثریــت جامعــه ،یــک خواســت ملــی اســت کــه از ســوی اکثریــت جامعــه
مذهبــی نیــز حمایــت و بــه صــورت روزافــزون دنبــال خواهــد شــد.
لزوم آسیب شناسی نواندیشی و نواندیشان دینی
و بــاز ایــن همــه بــه معنــای نادیــده گرفتــن نقایــص و کاســتیهای
جریــان نواندیشــی و رفرمیســم دینــی نیــز نیســت .ولــی ایــن نقیصههــا
لزومــا آنهایــی نیســت کــه از ســوی افــراد و نیروهــای غیرمذهبــی بــه
صــورت یــک جــدل سیاســی مطــرح میشــود.
از جملــه آن کــه ایــن روشــنفکران و نواندیشــان
یک مزیت مهم
دینــی بودهانــد کــه ایــن حکومــت را بــه ارمغــان
نواندیشان دینی
آوردهانــد .ایــن نقــد بــه شــدت انتزاعــی و بــدون
دو فرهنگی بودن
در نظــر گرفتــن واقعیتهــای بســیار آشــکار
آنهاست .آنها از
جامعــه ایرانــی و حاصــل نوعــی نــگاه وارونــه
سویی پایی در جهان
بــه تاریــخ (نــگاه از آخــر بــه اول بــه تاریــخ و
جدید و تفکرات
نــه نــگاه طبیعــی و رونــدی بــدان) و در نظــر
نو دارند و از سوی
نگرفتــن واقعیتهایــی ماننــد در اقلیــت بــودن
دیگر پایی در سنت شهرنشــینی در ایــران ( 55بــه  45درصــد) حتــی
دیرینه تاریخی
در مقطــع انقــاب و مذهبــی ســنتی بــودن حتــی
دینی .در عمل نیز
اکثــر شهرنشــینها و نفــوذ طبیعــی و تاریخــی

معموال با هر دو طیف روحانیــت در ایــن اقشاراســت .بــه گــردن
سخن گفتهاند
روشــنفکران و نواندیشــان دینــی انداختــن
تقصیــر پیــروزی روحانیــت امــری غیرتاریخــی و
غیرواقعــی اســت هــر چنــد میتــوان بــه عملکــرد برخــی از فعــاالن نحلــه
روشــنفکران دینــی نقدهایــی بــه درســت یــا نادرســت وارد کــرد ،امــا
تقلیــل حاکمیــت روحانیــت بــه ایــن امــر نوعــی سادهســازی اگــر نگوییــم
بیانصافــی و بیاخالقــی علمــی اســت .انقــاب ایــران حاصــل «شــراکت
نافرجــام دو نــوع رادیکالیســم» روشــنفکری و ســنتی بــود کــه بــه ســرعت
از هــم پاشــید و طــرف قویتــر بــا کشــیدن عکــس مــار طــرف ضعیفتــر
را کــه بــه درســتی اســم مــار را مینوشــت از ایــن شــراکت حــذف کــرد
و شــد آنچــه شــد...
بــا ایــن حــال جریــان نوگرایــی و اصــاح دینــی خــود نیازمنــد نقــد
و آسیبشناســی اســت کــه امــری مهــم و مســتقل اســت کــه در ایــن جــا
مجــال پرداختــن بــه ایــن موضــوع مهــم نیســت .نقایــص فکــری ،سیاســی
– تشــکیالتی کل جریــان روشــنفکری ایــران و در ذیــل آن و بــه ویــژه
نقایــص جریــان نواندیشــی دینــی میبایســت مــورد تأمــل و تدقیــق قــرار
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گیــرد و تجربــه و عبــرت گامهــای فراپیــش گــردد .خــود ایــن جریــان
نیــز تــا حــدی بدیــن امــر پرداختــه و بــه تکمیــل و تکامــل آرای خویــش
پرداختــه اســت.
ایــن جریــان خــود متکثــر و چندپارادایمــی اســت امــا مجموعــه جزایــر
ایــن مجمعالجزایــر بــزرگ (از اندیشــه بــازرگان و شــریعتی و پیمــان و
بنــی صــدر گرفتــه تــا اشــکوری و نوشــریعتی هــا و  )...خــود ســیری قابــل
تأمــل داشــتهاند .ســیر از تفکــرات پیشــا انقــاب و پیشــا جمهــوری اســامی
بــه تفکــرات پســا انقــاب و پســا جمهــوری اســامی در اضــاع مختلــف
ایــن جریــان قابــل تأمــل اســت ،هــر چنــد تغییــرات بنیــادی در برخــی از
ایــن نحلــه هــا صــورت نگرفتــه امــا تجربــه جمهــوری اســامی بــه شــدت
در تجدیــد نظــر و تغییــر و تکمیــل آراء و رویکردهــای شــان موثــر بــوده
اســت.
ســیر آراء مهنــدس بــازرگان پــس از انقــاب و نقــد «مکتبــی اندیشــی»
(نــوع بهداشــتیتر و منصفانهتــری از «نقــد ایدئولــوژی» کــه «روحانیــت»
– و نــه فرافکنانــه و طفرهروانــه« -روشــنفکران» ،را هــدف نقــد قــرار
داد) و تأکیــد بــر خــدا و آخــرت و اخــاق بــه جــای فقــه و حکومــت و
جزمیــت و اســتبداد دینــی نمونههایــی از ایــن امــر اســت.
جریــان نوشــریعتیها نیــز آرای روشــنتری از معلــم فکــری خــود
در نســبت دیــن و سیاســت و حکومــت ابــراز کردهانــد .دیگــر متفکــران
ایــن طیــف هــم چــون دکتــر ســروش و مجتهــد شبســتری و مصطفــی
ملکیــان نیــز بــا آراء گوناگــون خــود در پوس ـتاندازی تاریخــی بســیاری
از نیروهــای مذهبــی ســنتی (کــه حتــی پــس از ســالها پــس از انقــاب
همچنــان تحــت تأثیــر فضــای روحانیــت بودنــد) نقشــی بنیــادی و غیــر قابــل
چشــم پوشــی داشــتند.
نقــش فرهنگــی نواندیشــان دینــی از نحلههــای گوناگــون آن در
تربیــت نیروهــای فعــال در جنبــش اصالحــات و جنبــش ســبز کــه خــود
برخاســته از تعامــل دیالکتیکــی ســاختارهای اقتصــادی و سیاســی و
اجتماعــی جامعــه ایــران بــا مولفههــای فرهنگــی و از جملــه و بــه ویــژه
مولفههــای دینــی انــد ،نیــز غیرقابــل انــکار و تخفیــف و تقلیــل اســت.
مزیت دو فرهنگه بودن نواندیشان دینی
یــک مزیــت مهــم نواندیشــان دینــی دو فرهنگــی بــودن آنهاســت.
آنهــا از ســویی پایــی در جهــان جدیــد و تفکــرات نــو دارنــد و از ســوی
دیگــر پایــی در ســنت دیرینــه تاریخــی دینــی .در عمــل نیــز معمــوال بــا
هــر دو طیــف ســخن گفتهانــد .بــازرگان و شــریعتی و ســروش و  ...هــم
بــا روشــنفکران و بــه خصــوص تحصیلکــردگان جــوان و دانشــجویان
آرمانخــواه و طالــب اندیش ـههای تــازه و در پــی کشــف و پــا نهــادن بــه
دنیــای جدیــد ســخن گفتهانــد و هــم بــا جامعــه ســنتی و مذهبــی .آنــان
باعــث شــدهاند رونــد تغییــر در جامعــه ایــران بــه تدریــج و بــا هزینــه کمتــر
و بــدون ایجــاد دو قطبــی ســنتی – متجــدد در جامعــه صــورت بگیــرد .دو
قطبــی ،خصمانــه و خشــونت آمیــز شــدن ایــن نســبت در برخــی از جوامــع
خاورمیانــه حــوادث ســخت و خونینــی را رقــم زده اســت کــه اینــک در
برابــر چشــمان ماســت؛ هــم وقایــع مصــر و ســیر نهایــی بهــاری عربــی در
آن کشــور بــه حکومــت نظامیــان و بــه خصــوص موضعگیــری بخــش
مهمــی از نیروهــای غیرمذهبــی در آن جامعــه (و نیــز در میــان روشــنفکران
و نیروهــای غیرمذهبــی ایرانــی) کــه بــا عمــده کــردن حساســیتهای

ضدمذهبــی یــا غیرمذهبیشــان دچــار خطــای تاریخــی و اســتراتژیک شــدند،
و نیــز حــوادث لیبــی و عــراق و ســوریه و افغانســتان و  . ...اگــر نگاهــی عبــرت
آمــوز داشــته باشــیم.
نواندیشــان دینــی بنــا بــه خصیصــه دوفرهنگــه و دوزبانــه بودنشــان
نقــاط مشــترکی بــا هــر دو ســوی طیــف ســنتی – مــدرن جامعــه دارنــد کــه
میبایســت از ایــن مزیــت بــه بهتریــن وجــه اســتفاده کننــد .در ایــن بــاره دو
نکتــه بســیار مهــم و اساســی اســت:
یکــی توجــه و تاکیــد بــر نقطــه و شــاخص محــوری بــرای گفــت و گــوی
دو جانبــه فرهنگــی بــا روشــنفکران عرفــی و نیروهــای ســنتی و دوم تنظیــم
رابطــه اجتماعــی و سیاســی منطقــی و راهگشــا بــا ایــن دو طیــف.
«رویکــرد تاریخــی» بــه دیــن نقطــه مشــترک روشــنفکران
دینــی و عرفــی
روزی روزگاری نحــوه برخــورد ایــن دو نحلــه روشــنفکری بــا یکدیگــر
را در جامعــه مــا مســئله خــدا و موضــوع ماتریالیســم و نیــز مســئله عدالــت و
اســتثمار تشــکیل مــیداد ،همــان طــور کــه در نســلی پیشتــر مســئله علمــی
بــودن یــا نبــودن دیــن بــود و در فضــای دهــه هفتــاد و هشــتاد عقلــی بــودن
یــا نبــودن دیــن .ایــن گونــه دو قطبیســازیهای فکــری هــر چنــد در عرصــه
اندیشــه ،طبیعــی و شــاید ضــروری باشــد ،امــا «روشــنفکر» تنهــا یــک اندیشــمند
و دانشــمند نیســت .در آن صــورت نــام او فیلســوف ،جامعهشــناس ،اقتصــاددان،
فیزیکــدان و ریاضــیدان و ...میبــود .همــان گونــه کــه «روشــنفکر» یــک فعــال
سیاســی صــرف بــرای کســب یــا حفــظ قــدرت (حتــی بــرای آرمانهــای ملــی
و مردمدوســتانه) نیســت .هــر دو طیــف یادشــده دایرههــای تکمرکزیانــد
بــه مرکزیــت «حقیقــت» در اولی(فیلســوف و دانشــمند) و «قــدرت» در دومــی(
سیاســت مــدار) .امــا «روشــنفکر» یــک بیضــی دو کانونــی و دو مرکــزی اســت،
یــک کانونــش حقیقــت اســت و کانــون دیگــرش تغییــر (تغییــر قــدرت) .و بــه
تعبیــر مصطفــی ملکیــان روشــنفکر بــه دنبــال تقریــر حقیقــت و تقلیــل مــرارت
اســت .کلمــه «روشــنفکر» معنــا و تاریخچــهای مســتقل از دیگــر کلمــات
فیلســوف و دانشــمند و سیاســتمدار و ...داشــته اســت کــه در اینجــا نیــازی بــه
شــرح آن نیســت.
بــا ایــن نــگاه بــه روشــنفکر و کار روشــنفکری اســت کــه میتــوان بــه
نحــوه برخــورد روشــنفکران عرفــی بــه مقولــه دیــن و مذهــب و بــه خصــوص
در منطقــه خاورمیانــه و جامعـهای چــون ایــران نگریســت .جــدا از الیــه صرفــا
فکــری و حقیقتمحــور مســئله ،الیــه اجتماعــی و کارکــردیاش نیــز اهمیــت
فراوانــی دارد.
در هــر حــال روشــنفکران عرفــی بــا «مذهــب» ســروکار دارنــد .مذهبــی
کــه پیامبــر ،متــن مقــدس ،تاریــخ ،فرهنــگ و  ...مشــخصی در ســیری طوالنــی
و پرفــراز و نشــیب داشــته اســت .طبیعــی اســت کــه آنهــا بــاور و اعتقــادی
بــه پیامبــر و خــدا و متــن مقــدس ایــن دیــن ندارنــد چــه برســد بــه فرهنــگ
و تاریخچــه و روحانیــت و متولیــان آن .امــا آنــان بــا ایــن پدیــده حداقــل بــه
عنــوان یــک رخــداد و پدیــده تاریخــی ریشــه دار و همچنــان زنــده در جهــان
معاصــر و جامعــه کنونــی خویــش و بــه خصــوص بــا پیامبــر و متــن مقــدس و
ســنت بنیانگــذار و بنیانگــذاران اولیــه آن چگونــه برخــورد میکننــد؟
پیشــنهاد مــا یــک «برخــورد تاریخــی» اســت ،آنهــا میتواننــد بنابــر هــر
رویکــرد فرهنگــی و فکــری و فلســفی کــه دارنــد بــا پدیــده اســام و پیامبــر و
قــرآن« ،برخــوردی تاریخــی» کننــد و ببیننــد آیــا محمــد بــه عنــوان بنیانگــذار

ایــن پدیــده ،چــه تاریخــی داشــته و چــه آموزههایــی را در ایــن بســتر تاریخــی
پذیرفتــه و یــا بــر آنهــا اثــر گذاشــته و چــه دســتاوردهای مثبــت و منفــی بــرای
زمانــه خویــش و تاریــخ پــس از خــود بــه ارمغــان آورده اســت .ایــن امــر
مســتلزم پرهیــز از خطــای آناکورنیســتی و غیرتاریخــی دیــدن پدیدههاســت.
بــرای مــن در هنگامــی کــه رابطــه بــا مســئله زنــان و زن در متــون مقــدس
پژوهــش میکــردم بســیار جالــب و شــگفتانگیز بــود کــه بســیاری از
محققــان در یــک مواجهــه نــه امــروزی ،بلکــه تاریخــی بــا مســئله برخــورد
پیامبــر اســام بــا موضــوع زنــان چــه نظــرات و قضاوتهــای کامــا متفاوتــی
بــا قضاوتهــای برخــی روشــنفکران ضدمذهبــی کــه تحلیــل و برخــورد و
قضاوتــی غیرتاریخــی در ایــن بــاره داشــتهاند بــه دســت میدهنــد .در ایــن
ج��ا بــه چنــد نمونــه از برخوردهــاي پژوهشــي  -تحليلــي غيرمؤمنانــه اشــاره
مــی کنیــم:
 -1هميلتــون گيــپ در يــك برخــورد صرفــاً تاريخــي و پژوهشــي در
كتــاب اســام يــك بررســي تاريخــي (ترجمــه منوچهــر اميــري ،شــركت
انتشــارات علمــي و فرهنگــي ،ص  )50ميگويــد:
آنان باعث شدهاند
«اصالحــات اجتماعــي قــرآن باعــث ارتقــاي موقــع و
مقــام زن شــده اســت؛ قولــي اســت كــه جملگــي بــر روند تغییر در جامعه
آنانــد ...بديهــي اســت كــه محمــد بيــش از آن چــه ایران به تدریج و با
در قــرآن آمــده اســت نميتوانســت وارد ايــن شــيوه هزینه کمتر و بدون
ایجاد دو قطبی
قانــون گــذاري شــود» گيپ اقدامــات پيامبر را ســقف
سنتی  -متجدد در
كاري كــه او ميتوانســت انجــام بدهــد ،ميدانــد .او
هــم چنيــن از فرهنــگســازي و تمدنســازي اســام جامعه صورت بگیرد.
بــه عنــوان «تحولــي حيــرتآور» (همــان ،ص  )26يــاد دو قطبی ،خصمانه و
خشونت آمیز شدن
ميكنــد.
 - 2خانــم ژرمــن تيليــون (مردمشــناس بزرگــي این نسبت در برخی
كــه از ســال  1934تــا ســال  1940در الجزايــر بــه از جوامع خاورمیانه
حوادث سخت و
تحقيــق مشــغول بــوده اســت) در رابطــه بــا قوانيــن
ارث در قــرآن ميگويــد« :احــكام قــرآن در بــاب خونینی را رقم زده
است که اینک در
ارث ،فمنيســتيترين قانــون گــذاري جهــان متمــدن
در آن روزگاران» بــوده اســت( .بــه نقــل از ســيماي برابر چشمان ماست
زن در فرهنــگ ايــران ،جــال ســتاري ،نشــر مركــز،
ص  .)241خانــم تيليــون در همــان جــا ميگويــد حتــي در زمــان مــا هــم در
برخــي كشــورهاي شــمال آفريقــا مــردان حاضــر نيســتند قوانيــن ارث قــرآن در
مــورد زنــان را اجــرا كننــد.
 - 3احســان طبــري در كتــاب «برخــي بررســيها در بــاره جهانبينيهــا
و جنبشهــاي اجتماعــي در ايــران» (شــركت ســهامي خــاص انتشــارات تــوده،
 )1358كــه قبــل از انقــاب نوشــته ،ميگويــد :حــق بــا گلدزيهــر اســت كــه
مندرجــات اساســي قــرآن عليــه آداب متــداول دوران پيــش از محمــد اســت
كــه نــام جاهليــت گرفتــه اســت ،ماننــد رســم قصــاص و جنگهــاي دائمــي
و نفــاق و تفرقــه و وضــع نــازل و رقتانگيــز زنــان و دختــران و غيــره .اســام
نوعــي زندگــي يكتاپرســتانه و يــا شــعار بــرادري عمومــي (انماالمؤمنــون
اخــوة) و دموكراتيســم قبيل ـهاي را بــه ميــان آورد و گفــت كــه فضيلــت هــر
كــس در نــزد خــدا بــه پارســايي آن كــس اســت ،خــواه سيدقريشــي باشــد
يــا عبــد حبشــي (ص )200و يــا در جــاي ديگــر ميگويــد :ايــن ارزيابــي
بــه هيــچ وجــه بــدان معنــا نيســت كــه محتــواي تشــيع ماننــد همــه مذاهــب
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سرشــار از عقايــد و مراســمي نيســت كــه پايــه عقلــي و علمــي نــدارد...
ايــن ارزيابــي بــدان معناســت كــه بــه پديدههــاي تاريخــي نبايــد از نظــرگاه
امــروزي نگريســت ،بلكــه بايــد نقــش آن را در زمانهــا و زمينهــا بــه
شــكل مشــخص بررســي كــرد .لــذا اگــر نقــادي شــادروان كســروي از
شــيعي گــري از نظــر مقتضيــات روز داراي محتــواي منطقــي باشــد از
جهــت قضــاوت تاريخــي داراي چنيــن محتوايــي نيســت .اســام بــه طــور
اعــم و شــيعه بــه طــور اخــص خــواه از جهــت شــكل خــواه از جهــت
عملكــرد (فونكســيون) تاريخــي خــود در ادوار گوناگــون و در جوامــع
ســلجوقي ،صفــوي ،قاجــاري و در دوران كنونــي يكســان نمانــد .تشــيع
ايامــي كــه حربــه اپوزيســيون بــود و تشــيع در دورانــي كــه بــه حربــه هيئــت
حاكمــه بــدل گرديــد داراي نقــش هماننــدي نيســت ،همــه ايــن هــا را يــك
پژوهنــده تاريــخ اســام و تشــيع بايــد بــا انصــاف و عينيــت علمــي در نظــر
گيــرد .زمانــي بــود كــه ســتايش خانــدان علــي
برخورد تاریخی با
مشــتي كوبنــده بــر پــوزه خلفــاي غاصــب امــوي
پدیدههای دینی
و عباســي محســوب مــي شــد( .ص )210
میتواند یک «منطق
 -4پتروشفســكي يكــي از آكادميســينهاي
مشترک» هم چون
شــوروي ســابق در كتابــش بــه نــام اســام در
یک بازار مشترک
ايــران (ترجمــه شــده توســط آقــاي كريــم
مرزی برای تبادل
كشــاورز ،انتشــارات پيــام) ميگويــد« :محمــد
کاالهای فکری بین سياســتمداري داهــي و بااســتعداد اســت» .و
دو نوع روشنفکری
ميافزايــد« :رهبــران اســام بنــا بــه مقتضيــات
و نواندیشی دیی
خويــش نســبت بــه ســنن قبيلــهاي و عشــيرهاي
و عرفی باشد .به
نظــر منفــي داشــتهاند ولــي چــون ميديدنــد
عالوه که این نحوه كــه بــه نــاگاه مخالفــت بــا ســنن يــاد شــده محــال
برخورد میتواند
اســت يــك ســازش و مصالحــه عقاليــي را مجــاز
برای روشنفکری
دانســتند»( .ص)30
عرفی راهی برای
وي در جــاي ديگــري ميگويــد« :محمــد
پیدا کردن یک زبان تعــدد زوجــات را مــورد تشــويق قــرار نم ـيداد».
مشترک با تودههای (ص  )36و در صفحــه  93ميگويــد« :ميدانيــم
مذهبی بگشاید
كــه در اســام تعــدد زوجــات مجــاز اســت ولــي
بايــد بــه يــاد داشــت كــه اســام تعــدد زوجــات
را پديــد نيــاورده اســت و ايــن رســم مدتهــا پيــش از ظهــور اســام بيــن
اعــراب و ايرانيــان و يهوديــان باســتاني وجــود داشــته اســت .برعكــس
اســام ايــن رســم ديريــن را محــدود كــرد و مــردان را از داشــتن بيــش از
چهــار زن در آن واحــد منــع نمــود».
وي در ص  175ميگويــد« :در حقــوق جزايــي اســام بســياري
نــكات هســت كــه نــه تنهــا از اروپــاي غربــي در دوران تعالــي فئوداليســم
(قرنهــاي  11تــا  )15پيشــي جســته اســت بلكــه از قوانيــن حكومــت مطلقــه
(قرنهــاي  16تــا  )18نيــز متعاليتــر اســت» .و در جــاي ديگــر آورده
اســت« :مجازاتهايــي كــه فقــه بــراي دزدي معيــن كــرده اســت از آن
چــه در كشــورهاي غربــي معمــول بــوده ضعيفتــر اســت زيــرا در قــرون
وســطي ممكــن بــود بــراي يــك دزدي ناچيــز ســارق را بــه دار بياويزنــد.
حتــي در آغــاز قــرن  19در انگلســتان و فرانســه بــراي ســرقت قرصــي نــان و
پــارهاي گوشــت دزد را بــه اعمــال شــاقه محكــوم ميكردنــد( ».ص )181
و در جــاي ديگــر ميگويــد« :شــريعت زن را مكلــف ســاخته كــه از شــوهر
اطاعــت كنــد كــه وجــه مشــترك همــه اديــان اســت ولــي قــدرت شــوهر
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بــه شــخص زن بســط پيــدا ميكنــد و نــه بــه امــوال او .در حقــوق اســامي
برعكــس قوانيــن فئودالــي و بــورژوازي اروپايــي كــه شــوهر اختيــار مــال و
جهيزيــه زن را دارد بــه شــدت اصــل تجزيــه امــوال زن و شــوهر مراعــات
ميشــود .شــوهر حــق نــدارد اختيــار امــوال منقــول و غيرمنقــول زوجــه
خويــش را داشــته باشــد ».هــم چنيــن در يــك پاورقــي مربــوط بــه بحــث
بــاال آورده اســت« :طبــق قانــون ناپلئــون زن بــدون اجــازه شــوهر حــق
ن��دارد جهيزي�هـ خ��ود را مص��رف ]تص��رف[ كنــد ولــي شــوهر جهيزيــه زن
خ��ود را ب��ه ه��ر گون ـهاي ك��ه بخواهـ�د ميتوان��د خـ�رج ]تص��رف[ كنــد».
(ص )187
و در جــاي ديگــر ميگويــد« :در ميــان غربيــان نظــر يــك جانبــهاي
دربــاره وضــع زنــان در كشــورهاي اســامي وجــود دارد .زن در كشــورهاي
اســامي مشــرق زميــن بــر روي هــم بــا مــرد برابــر نبــوده و مطيــع وي (پــدر
يــا شــوهر) بــوده اســت .ولــي از يــاد نبايــد بــرد كــه در ممالــك مســيحي
غــرب كــه زن منــزوي نبــوده و تعــدد زوجــات وجــود نداشــته اســت نيــز
وضــع چنيــن بــوده اســت .در عــوض در ســرزمينهاي اســامي دفــاع
از حقــوق ملكــي و زندگــي زوجــه بــه حــدي بــوده كــه هــي چــگاه در
ممالــك غــرب معمــول و متــداول نبــوده اســت( ».ص )188
 5متــن پنجــم كتــاب  23ســال (نوشــته علــي دشــتي يــا منــزوي) اســت
كــه در جامعــه مــا بــه صــورت غيررســمي منتشــر شــده اســت .ايــن كتــاب
در جامعــه مــا بــه عنــوان يــك كتــاب ضداســام و ضدپيامبــر شــناخته شــده
و در زمــان خــودش هــم غوغايــي بــه پــا كــرده و پاس ـخهايي بــه آن نيــز
(از جملــه از طــرف آقــاي مصطفــي حســيني طباطبايــي) منتشــر شــده اســت.
امــا برخــي تحليلهــا و قضاوتهــاي تاريخــي ايــن كتــاب در مــورد زنــان
و نقــل آن ميتوانــد بــه عنــوان يــك نمونــه از برخوردهــاي غيردينــي و
صرفــا تاريخــي ،جــدا از صحــت و ســقم نظرياتــي كــه ابــراز ميشــود،
مفيــد باشــد .ايــن نــوع رويكــرد ميتوانــد درســي بــراي روشــنفكري
عرفــي مــا باشــد و آن آشــنايي بــا مواضــع تاريــخ 23ســال در يــك برخــورد
تاريخــي بــا موضــوع زن اســت.
در ابتــدا مطالبــي را ميآوريــم تــا موضــع غيرمؤمنانــه كتــاب  23ســال
را نشــان بدهــد و ســپس بــه نظــرات و قضــاوت هــای تاریخــی او در رابطــه
بــا برخــورد اســام و پیامبــر بــا مســئله زنــان مــی پردازیــم.
نويســنده ايــن كتــاب معتقــد اســت بــه پيامبــر وحــي نميشــده اســت و
آيــات قــرآن الهامــات درونــي خــود پيامبــر بوده اســت .هــم چنين نويســنده
معتقــد اســت از اواســط حركــت پيامبــر يعنــي در دوران مدينــه ،آرامآرام
روش و اخــاق پيامبــر عــوض ميشــود .او حتــي در يــك جــا تعبيــر
«ياســاي محمــد» را هــم م ـيآورد .نويســنده كتــاب معتقــد اســت «قــرآن
يــك ســبك تــازه آورده كــه از نظــر ســبك معجــزه اســت امــا محتــواي
تــازهاي نــدارد» (صفحــه  91الــي  .)93وي معتقــد اســت همــه حرفهايــي
كــه محمــد زده قبــا توســط بــودا و مســيح و ديگــر پيامبــران گفتــه شــده
و چيــز تــازهاي نيســت .او در صفحــات متعــددي از جملــه  46 ،45و 92
از تعبيــر «تأييــدات روحــي درونــي محمــد» اســتفاده كــرده اســت .يعنــي
ســخناني كــه پيامبــر ميگويــد از روح و درون خــودش بيــرون ميآيــد
و وحــي نيســت .در جايــي ديگــر ميگويــد« :زنــان وي چــون شــاهزاده
خانــم هــاي مشــرق زميــن بايــد بــه حجــاب برونــد و پــس از مرگــش هــم
چــون شــاهان بنياســرائيل كســي حــق نــدارد بــا زنــان او هــم خوابــه شــود
(صفحــه  .)183او از تلمــود نقــل كــرده كــه بعــد از مــرگ پادشــاهان يهــود

نبايــد كســي بــا زنــان شــان ازدواج كنــد .نويســنده در جــاي ديگــر بــه
«تناقــض و تغايــر و تخالــف در قــرآن» اشــاره كــرده اســت (صفحــه .)236
وي در صفحــه  241ميگويــد« :خداونــد و محمــد بــه طــرز قابــل تأملــي در
قــرآن بــا يــك ديگــر مخلــوط ميشــوند» و مثــال ادبـياش افعــال و ضمايــر
اول شــخص و ســوم شــخص و نوســان بيــن ايــن دو در قــرآن اســت.
در يــك جــاي ديگــر هــم ميگويــد «خدايــي در اعمــاق وجــود
ناخــودآگاه محمــد ظهــور ميكنــد و او را مبعــوث ميفرمايــد و مأمــور
ارشــاد قــوم خويــش ميســازد .آن گاه محمــد بشــر و داراي خصايــص
بشــري بــه ايــن رســالت قيــام ميكنــد و آيــات قرآنــي از ايــن دو شــخصيت
تــراوش ميكنــد».
در صفحــه  266اشــكاالتي ادبــي بــه قــرآن ميگيــرد و مثــال هايــي
در ایــن رابطــه ميزنــد .در صفحــه  337ميگويــد «محمــد بشــري بــوده
اســت چــون ســاير آدميــان و هيــچ قــوه فــوق طبيعــي و انســاني بــه كمــك
وي نشــتافت».
نويســنده در صفحــه  24ميگويــد «محمــد بهــرهاي وافــر از اربــاب
ديانــات گرفتــه اســت» .در صفحــه  43ميگويــد «صورتــي از اعمــاق
ضميــر ناخــودآگاه بيــرون جســته و او را بــه اقــدام ميخوانــد» .صدايــي
كــه در صفحــه  92آن را «صــداي وجــدان پــاك و انســاني او» ميدانــد.
او در صفحــه  45ميگويــد« :آن محمــدي كــه در اعمــاق ايــن محمــد
ظاهــري خفتــه اســت بيــدار شــده و بــه حركــت ميآيــد ».در صفحــه 81
بــه تمســخر خــداي محمــد ميپــردازد .در صفحــه  88ميگويــد بيــش از
 100اشــكال ادبــي در قــرآن وجــود دارد .صفحــه  89ميگويــد «بــا ايــن
همــه قــرآن ابداعــي اســت بيماننــد و بيســابقه در ادبيــات جاهليــت ».در
صفحــه  133ميگويــد« :محمــدي كــه بايــد جزيرةالعــرب را بــه اطاعــت
درآورد از گريبــان محمــدي كــه  15ســال موعظــه كــرده و ســودي بــه بــار
نيــاورده اســت ســر بيــرون ميكشــد» .ســپس روي «شــخصيت تــازه محمــد»
بحــث ميكنــد و ميگويــد «چنيــن مــردي كــه بــه روش مســيح ســراپا
شــفقت اســت يــك بــاره مبــدل بــه جنگجويــي سرســخت و بيگذشــت
ميشــود» .بعــد ادامــه ميدهــد «او در مقــام تأســيس دولتــي برميآيــد كــه
در راه تحقــق آن از هيچگونــه وســيلهاي روي گــردان نيســت .مســيح بــه
قيافــه داوود ظاهــر ميشــود( ».صفحــه  .)135و در صفحــه  137هــم بحثــي
دارد روي «بيمــاري مخصــوص مــردان فوقالعــاده» .و در صفحــه  160هــم
بحثــي دارد بــا تعبيــر «تحميــل ديــن بــا زور».
او در صفحــه  143اوج حرفــش را ميزنــد و از قوانيــن جديــد پيامبــر
تحــت عنــوان ياســاي محمــد نــام مــي بــرد و ميگويــد «ديگــر زبــان
خــوش و بحــث منطقــي معنــا نــدارد و اينــك بايــد بــا آنهــا بــا زبــان شمشــير
ســخن گفــت» .و در صفحــه  151هــم ســخني ميگويــد كــه در صفحــه
 154هــم آن را تكــرار ميكنــد« :بــراي رســيدن بــه مقصــود هــر وســيلهاي
مجــاز و مشــروع اســت» .و در صفحــه  156حــج را «عــادت بتپرســتان»
معرفــي ميكنــد .ايــن هــا چكيــدهاي از مواضــع نويســنده اســت .ولــي
هميــن نويســنده در يــك برخــورد صرفــا تاريخــي بــا پيامبــر اســام و بــه
ويــژه مواضــع قــرآن در بــاره زن ،چنيــن نظراتــي را مطــرح ميكنــد:
«در آن زمــان ،اجبــار بــه عقيــده و بياحترامــي بــه آزادي عقيــده در
همــه جهــان و همــه اقــوام وجــود داشــته اســت( ».ص .)160و در صفحــه
« :186دههــا آيــه قــرآن درس آداب ســكون و حســن رفتــار و اخــاق

اســت .در عيــن حــال اوضــاع اجتماعــي اعــراب زمــان حضــرت رســول
را نشــان ميدهــد» .و نيــز ميگويــد« :در مدينــه دســتورات جنبــه عملــي
و التزامــيدارد و در مقــام لــگام زدن بــه خودكامــي و خودرايــي اعــراب
بيبندوبــار اســت» (ص  )185و ميگويــد« :در تمــام اقــوام ابتدايــي زن در
مرتبــه دوم اســت ».بعــد ادامــه ميدهــد« :در عــرب ايــن اصــل بــه شــكل
وحشــيانهتر و رســواتري وجــود داشــته اســت و حضــرت محمــد در ضمــن
تشــريعها و توصيههــاي گوناگــون از حــدت ايــن روش وحشــيانه كاســته
و بــراي زن حقوقــي قايــل شــده اســت كــه در ســوره نســاء بســياري از آنهــا
آمــده اســت( ».صفحــه  .)189در صفحــه  190هــم ميگويــد« :در ســوره
نســاء كــه شــارع اســام حقــوق و حــدود زن و مــرد را معيــن ميكنــد
بــه خوبــي تعديــل عــادات جاهليــت و ارفــاق بــه جنــس زن نشــان داده
ميشــود ».و بــا اشــاره بــه آيــه «ان اردتــم اســتبدال زوج و آتيتــم اهداهــن
قنطــارا فالتاخــذوا منــه شــيئا »...ادامــه ميدهــد «از
دامن زدن به دو
ايــن آيــه بــه خوبــي اســتنباط ميشــود كــه مــرد
عــرب وقتــي ميخواســت از زن خــود جــدا شــود
قطبی مذهبی و
كابينــي را كــه بــه وي داده بــود پــس ميگرفــت
غیرمذهبی و به
و چنــان چــه مالحظــه ميكنيــد شــريعت اســامي
گردن مذهب و
آن را نهــي ميكنــد ».در صفحــه  191در مــورد
مذهبیها (و به
تجويــز عــادت جاهل ـي زدن زن ميگويــد «مــرد خصوص نواندیشان
بــه واســطه قــدرت جســمي از ديربــاز چنيــن دینی) انداختن همه
كــرده اســت .حتــي در قــرن بيســتم ايــن عمــل
فجایع و مشکالت
مخالــف جوانمــردي و منافــي عدالــت جــاري
جامعه ایران و
اســت ».و اضافــه ميكنــد «يكــي از زنــان زبيــر
کیفرخواست
(اســماء دختــر ابوبكــر) ميگويــد هــر وقــت زبيــر
حکومت مدعی
بــر يكــي از مــا خشــمگين ميشــد بــا چــوب
دین در ایران را
چنــان او را مــيزد كــه چــوب ميشكســت».
به اسم مذهب و
بعــد خــود نويســنده ادامــه ميدهــد« :پــس الاقــل
ايــن فضــل را بــراي شــريعت اســامي بايــد قائــل روشنفکران مذهبی
صادر کردن هم
شــد كــه نخســت موعظــه و پــس از آن تــرك
همخوابگــي را توصيــه فرمــوده و در صــورت غیرواقعی است و هم
ســودمند واقــع نشــدن آن دو تدبيــر ،زدن زن را غیرمنصفانه و غیرمفید
اجــازه داده اســت ».و اضافــه ميكنــد« :بعضــي
و غیراستراتژیک
از مفســران و فقهــا معتقدنــد كــه زدن نبايــد
منتهــي بــه شكســتن اســتخوان شــود وگرنــه حكــم
قصــاص بــر آن وارد ميشــود ».در صفحــه  194هــم ميگويــد« :در ســوره
بقــره آياتــي هســت كــه عدالــت و فكــر انســاني پيغمبــر را نشــان ميدهــد
و اعــراب را از بدرفتــاري بــا زن نهــي ميكنــد ماننــد آيــه  31و  232ســوره
بقــره» (صفحــه  .)194در جــاي ديگــري هــم ميگويــد« :در آيــات عديــده
قــرآن و تعاليــم اســامي بــه خوبــي وضــع ناهنجــار زن در جامعــه عــرب و
رفتــار غيرانســاني مــردان بــا زنــان روشــن ميشــود مثــل آيــه  38ســوره نــور
كــه پيغمبــر حكــم ميفرمايــد مــردان ،زن هــاي مملــوك خــود را بــراي
ســود دنيايــي بــه زنــا مجبــور نكننــد» (صفحــه .)196
او در جــاي ديگــر در رابطــه بــا ازدواجهــاي پيامبــر ،تحــت عنــوان
«خردهگيــران فرنگــي» ميگويــد« :اگــر قضيــه را صرف ـاً بــا منطــق عقلــي
(نــه عاطفــي) بســنجيم ارزش ايــراد آنــان كاهــش مييابــد .محمــد بشــر
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اســت و بشــر از نقطــه ضعــف خالــي نيســت .تمايــل جنســي جــزء غرايــز
آدمــي اســت و بيــش و كــم هنگامــي ميتوانــد موضــوع بحــث قــرار
گيــرد كــه تأثيــري در كار و يــا كــردار يــك شــخص نســبت بــه ديگــران
داشــته باشــد .بــه عبــارت روش ـنتر خصلــت شــخص هنگامــي نكوهيــده
اســت كــه زيانبخــش بــه حــال اجتمــاع باشــد.
هرگونهنفرتپراکنی
در زندگانــي شــخصي و خصوصــي ،خوبــي و
ضددینی (و به عکس)
بــدي و نقطــه قــوت و يــا ضعــف نبايــد مــورد
میتواند رابطه این
بحــث و مالحظــه قــرار گيــرد» (صفحــه  198تــا
دو نوع روشنفکری
 .)200در ادامــه ميگويــد« :فكــر ســقراط در آتــن
را مخدوش سازد .در
نــور ميريخــت و از آتــن بــه يونــان و از يونــان
این باره روشنفکران
بــه جامعــه انســاني ،اگــر ســقراط در زندگانــي
غیرمذهبی که
شــخصي خــود تمايــل خاصــي داشــته باشــد كــه بــه
صدمات فراوانی از
ديگــران زيــان وارد نكــرده نبايــد موضــوع بحــث
حکومت و استبداد
قــرار گيــرد .در هيتلــر غريــزه جنســي يــا نبــود يــا
دینی خوردهاند باید
ســركش نبــود ،امــا افــكار شــومي داشــت كــه دنيــا
خویشتنداری و حزم
را بــه خــون و آتــش افكنــد» (صفحــه  .)200و بــاز
و عمق استراتژیک
در همــان صفحــه ميگويــد« :حضــرت رســول
بیشتری از خود نشان
خــود را بشــر ميخوانــد ،تمايــل او بــه زن و تعــدد
دهند .ملتهب و تیره
زوجــات وي نــه آســيبي بــه اصــول دعــوت او
بودن رابطه درونی
رســانيد و نــه زيانــي بــه حقــوق ديگــران» .و در
این دو طیف از
صفحــه  217ميگويــد« :آيــه  37سـ�وره احـ�زاب ]
روشنفکران و بدتر از
ك��ه درب��اره ازدواج پيامبرــ ب�اـ زين��ب اسـ�ت[ پرمعنــا
آن دامن زدن به یک
و زيباســت و صراحــت قــول و صداقــت روح
جامعه دوقطبی تنها و
پيغمبــر را نشــان ميدهــد» .در صفحــه  220نيــز
تنها به سود مستبدان
ميگويــد« :داليــل صــدق و صراحــت و امانــت
و جریانات راست و
رســول در آيــات قرآنــي زيــاد اســت .حضــرت
راست افراطی برای
محمــد پــرواي اعتــراف بــه ضعفهــاي بشــري
حمله بیشتر به آزادی و
نداشــته اســت» .و بعــد در صفحــه  292ميگويــد:
دموکراسی و عدالت
«بعضــي از ازدواجهــاي پيغمبــر را بايــد حمــل بــر
و جریان تغییرطلب و
مصلحــت و ايجــاد پيونــد خويشــي كــرد تــا اســام
تحولخواه در جامعه
تقويــت شــود».
ایران و شدیدا به ضرر
نويســنده در صفحــه  297ميگويــد« :زن قبــل
منافع ملی و مردم و
از اســام شــأن و حيثيتــي نداشــت و حتــي جــزء
میهن ماست
تركــه ميــت چــون ارث بــه وراث او ميرســيد.
احــكام اســامي در بــاب زن نوعــي انقــاب و تحــول مترقــي بــه شــمار
م ـيرود ».در ايــن جــا ميبينيــم نويســندهاي كــه اساســا مؤمنانــه بــه متــن
نمينگــرد وقتــي بــه تاريــخ مينگــرد آن قــدر شــجاعت دارد كــه چنيــن
جمل ـهاي را هــم بگويــد« :احــكام اســامي در بــاب زن نوعــي انقــاب و
تحــول مترقــي بــه شــمار م ـيرود» .او در ادامــه ميگويــد« :نبايــد و موجــه
هــم نيســت كــه اعمــال و احــكام رهبــري را كــه در اوايــل قــرن هفتــم
ميــادي زندگــي ميكــرده اســت از زاويــه افــكار و ديــد قــرن نوزدهــم
و بيســتم بنگريــم .مث ـ ً
ا از حضــرت محمــد متوقــع باشــيم كــه در مســئله
بردگــي نقــش آبراهــام لينكلــن را ايفــا كنــد؛ بســياري از ايرادهــا قابــل
توجيــه اســت» .او در صفحــه  302بــه «زندگــي در نهايــت قناعــت» پيامبــر
اشــاره ميكنــد و ميگويــد« :غنايــم هنگفتــي بدســت آورده بودنــد و
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زنــان پيغمبــر تقاضــاي اضافــه نفقــه ميكردنــد .محمــد آنهــا را بيــن طــاق
و قناعــت بــه همــان نفقــه مخيــر ســاخت».
نويســنده در صفحــه  316ميگويــد« :فصاحــت بينظيــر او از
شــخصي امــي و درس نخوانــده اعجابانگيــز اســت .بــا ايــن زبــان گــرم
و فصيــح مــردم را بــه فضيلــت و درســتي و انســانيت دعــوت ميكنــد .بــه
يــاري مســتمندان و ضعيفــان برميخيــزد .راســتي و درســتي و تقــوي و
عفــاف را مايــه نجــات ميدانــد .از اخبــار گذشــتگان و انبيــاء ســلف ســخن
هــاي عبرتانگيــز مــيآورد».
پــس يــك پژوهشــگر ميتوانــد مؤمنانــه بــه متــن مقــدس نــگاه نكنــد
ولــي ســعي كنــد منصفانــه نــگاه كنــد .مــن فكــر ميكنــم بــا رويكــرد
تاريخــي ميتــوان منطــق و منطقــه فكــري مشــتركي بيــن همــه روشــنفكران
اعــم از مذهبــي و غيرمذهبــي بــه وجــود بيايــد .تنهــا شــرطش ايــن اســت
كــه مــا «شــجاعت دانســتن» داشــته باشــيم.
بنابرایــن روشــنفکران عرفــی و غیردینــی میتواننــد در یــک
برخــورد تاریخــی بــا دیــن بــه تحلیــل و ارزیابــی دقیقتــر ،منصفانهتــر و
علمیتــر و بــا رعایــت ادب علمــی و اخــاق پژوهــش برســند .احتمــال
بســیار زیــادی وجــود دارد کــه برخــی از ایــن روشــنفکران ؛ پیامبــران
را نــه بــه عنــوان یــک پیامبــر بلکــه بــه عنــوان یــک مصلــح اجتماعــی
در زمــان خــود ببیننــد .حــال حتــی اگــر آنهــا بــه کارکــرد مصلحانــه و
مثبــت یــک دیــن یــا پیامبــر در یــک یــا چنــد حــوزه در بســتر تاریخــی
خــود برســند حداقــل میتواننــد عنــوان کننــد کــه آموزههــای آن
دیــن در زمانــه خــود چنــان تأثیــر مثبتــی داشــته امــا حــاال آن کارکــرد
و تأثیــر را از دســت داده و حتــی بــه ضــد خــودش تبدیــل شــده اســت.
(ایــن موضعــی پژوهشــگرانه و تاریخــی اســت کــه برخــی روشــنفکران
غیــر مذهبــی در یــک برخــورد تاریخــی بــدان رســیده انــد).
نگارنــده خــود در ایــن رابطــه معتقــد اســت کــه متــون مقــدس
بــرای انســان مــدرن حالــت «دو صدایــی» دارد؛ صدایــی بــه نفــع حقــوق
بشــر و صدایــی بــر علیــه آن ،صدایــی بــه نفــع آزادی و دموکراســی
و عدالــت و صدایــی بــر علیــه آن ،صدایــی بــه نفــع حقــوق زنــان
و صدایــی بــر علیــه آن و ...؛ و وظیفــه مهــم و شــاید بــزرگ تریــن
رســالت کنونــی نواندیشــان دینــی تعییــن تکلیــف و تببیــن نســبت
ایــن دو صــدا بــا هــم در گامــی فراپیــش در مســیر نوزایــی فکــری و
اصــاح دینــی در وضعیــت پساانقالب/پســا جمهــوری اســامی اســت.
ایــن مســئله موضوعــی بســیار جــدی اســت کــه جــای تفصیــل آن در
اینجا نیست.
برخــورد تاریخــی بــا پدیدههــای دینــی میتوانــد یــک «منطــق
مشــترک» هــم چــون یــک بــازار مشــترک مــرزی بــرای تبــادل
کاالهــای فکــری بیــن دو نــوع روشــنفکری و نواندیشــی دیــی و عرفــی
باشــد .بــه عــاوه کــه ایــن نحــوه برخــورد میتوانــد بــرای روشــنفکری
عرفــی راهــی بــرای پیــدا کــردن یــک زبــان مشــترک بــا تودههــای
مذهبــی بگشــاید .ایــن راه ،منطــق و «منطقــه بیطــرف مــرزی» بــرای
هــر دو نحلــه روشــنفکری و نیــز بــرای کل جامعــه مــا بســیار مفیــد،
آرامبخــش و متعادلکننــده روابــط خواهــد بــود.
دامــن زدن بــه دو قطبــی مذهبــی و غیرمذهبــی و بــه گــردن مذهــب
و مذهبیهــا (و بــه خصــوص نواندیشــان دینــی) انداختــن همــه فجایــع

و مشــکالت جامعــه ایــران و کیفرخواســت حکومــت مدعــی دیــن در
ایــران را بــه اســم مذهــب و روشــنفکران مذهبــی صــادر کــردن هــم
غیرواقعــی اســت و هــم غیرمنصفانــه و غیرمفیــد و غیراســتراتژیک.
متأســفانه برخــی از روشــنفکران غیر/ضدمذهبــی همــان اشــتباه بخشــی از
روشــنفکران مصــری را انجــام میدهنــد کــه در برابــر خطاهــای مرســی،
تضادشــان را بــا مذهــب و مرســی عمــده کردنــد ولــی در عمــل نردبــان
نظامیــان مســتبد شــدند و بعــد هــر دو بخــش مذهبــی و غیرمذهبــی
مــورد ســرکوب یکســان حکومــت قــرار گرفتنــد .در تاریــخ ایــران نیــز
یــک بــار دیکتاتــوری غیرمذهبــی رضاشــاه و یــک بــار هــم اســتبداد
دینــی جمهــوری اســامی توانســت از تــوان و نیــروی بخشهایــی
از روشــنفکران غیرمذهبــی و مذهبــی بــرای پیشــبرد خواســتهای
خویــش بهــره ببــرد و ایــن بــرای هــر دو نحلــه بایــد عبرتآمــوز و
راهگشــا باشــد.
«مقاصدالشــریعه» نقطــه مشــترک نواندیشــان دینــی و
اصــاح طلبــان حــوزوی
رفرمیســتها یــا اصــاح طلبــان حــوزوی کســانی هســتند کــه
میخواهنــد بــا حفــظ «منبعشناســی» و «روششناســی» حــوزوی ،امــا
«بینشــی» نــو و اصالحشــده از دیــن ارائــه دهــد .نواندیشــان دینــی در
منبعشناســی و روششناسیشــان نیــز رویکــرد حــوزوی را نقــدی بنیــادی
میکننــد (ایــن موضــوع بحــث خــاص خــود را میطلبــد) .امــا یــک نقطــه
بیطــرف مــرزی بیــن نواندیشــان از یــک ســو و اصالحطلبــان رفرمیســت
(و حتــی برخــی ســنتیهای حــوزوی) از ســوی دیگــر مــی توانــد مبحــث
«مقاصدالشــریعه» باشــد .برخــی از علمــای بــزرگ نیــز در گذشــته در ایــن
بــاره بحــث کردهانــد و یــا حتــی کتــاب نوشــتهاند (ماننــد کتــاب علــل
الشــرایع از شــیخ صــدوق از بزرگتریــن فقهــای شــیعه) .ایــن نکتــه کــه
احــکام دینــی (بــه صــورت جزئــی و مــورد بــه مــورد و یــا بــه طــور کلــی)
دارای فلســفه و هدفــی هســتند و بــه طــور عینــی و عقلــی میخواهنــد بــه
«نتیجــه»ای خــاص برســند ،بحــث پردامنـهای در فرهنــگ و تمــدن اســامی
اســت .یکــی از مباحــث مهــم بیــن اشــاعره و معتزلــه (دو گرایــش اصلــی
کالمــی مســلمانان در قــرون اولیــه اســامی) در همیــن رابطــه بــوده اســت
کــه در بحــث عامتــر و مهمتــری تحــت عنــوان «حســن» و «قبــح» «ذاتــی»
یــا «شــرعی» اعمــال (و احــکام) در بــاره آن بحــث میکردهانــد .اشــاعره
هــر آنچــه خداونــد گفتـه اســت را بــا ایــن فــرض و تصــور کــه عقــل بشــری
نبایــد و نمیتوانــد در آن دخالــت کنــد ،دارای «حســن» یــا «قبــح» شــرعی
میدانســتهاند ،امــا معتزلــه بــه عکــس معتقــد بودهانــد کــه اعمــال (و
احــکام) شــرعی دارای حســن و قبحــی ذاتــی هســتند کــه بــرای بشــر قابــل
کاوش و فهــم عقلــی اســت.
حــال اگــر از منظــر حســن و قبــح عقلــی اعمــال و احــکام بــه مســئله
دیــن بنگریــم بســیاری از افــراد رفرمیســت (و بســیاری از ســنتیهای)
حــوزوی نیــز بــه ایــن امــر اعتقــاد دارنــد .حــال اگــر نواندیشــان دینــی کــه
بــه صــورت کلــی و یــک بــاره و یــک جــا در ایــن بــاره بحــث میکننــد
و بــه نتایــج کالن میرســند ،بــا ایــن افــراد و نیروهــا بــه صــورت جزئــی
و مــورد بــه مــورد بحــث کننــد آن گاه اگــر نشــان دهنــد کــه یــک فــرم
یــا قالــب از یــک اعتقــاد و عمــل و حکــم دیگــر راهــی بــه ســوی آن
«مقصــد» و «علــت»ی کــه بــرای آن آمــده اســت نمیبــرد و بــه نتیجــه ای

کــه در صــدر اســام از آن مــد نظــر بــوده را دیگــر بــرآورده نمــی کنــد ،آن
گاه میتواننــد بــا همیــن منطــق در یــک منطقــه مــرزی مشــترک عقالنــی
و منطقــی ،نیروهــای رفرمیســت و ســنتی حــوزوی را راضــی و قانــع بــه
«اجتهــاد» بــرای طــرح یــک فــرم و قالــب متناســب امروزیــن بــرای رســیدن
بــه آن «مقصد»الشــریعه بکننــد .مقولــه «اجتهــاد» کــه بــرای حوزویــان نیــز
نامآشناســت میتوانــد و بایــد برآمــد و خروجــی همیــن فراینــد تحلیــل
مقاصدالشــریعه بــه طــور خــاص (و «فلســفه احــکام» بــه طــور عــام) باشــد.
نواندیشــان دینــی در ایــن نقطــه مــی تواننــد بــا حوزویــان نیــز زبــان و
منطقــی مشــترک در یــک منطقــه بیطــرف فکــری بیابنــد.
ضــرورت گفــت و گــو ،همگرایــی و
روشنفکران ایرانی،
دارالتقریــب روشــنفکری (و روشــنفکری
اعم از دینی و
دینــی)
غیردینی؛ جدا از
بخــش هــای مختلــف جامعــه ایــران بــه
گفت و گوها و
طــور عــام و جامعــه روشــنفکری ایــران بــه طــور
نقدهای گاه بسیار
خــاص شــدیدا نیازمنــد گفــت و گــو و همگرایــی
جدی و درونی
و همبســتگی درونــی انــد...
بین خود ،نیازمند
نواندیشــان دینــی هــم اکنــون دارای
همگرایی اند و
نحلههــای گوناگونــی هســتند ،امــا همــان گونــه
نباید انرژیشان
کــه روزی شــیخ شــلتوت ســنی و آیــتاهلل
بروجــردی شــیعه در یــک تصمیــم تاریخــی و
را صرف تخریب
دوران ســاز بــه ضــرورت «دارالتقریــب» بیــن دو
یکدیگر کنند.
فرقــه مهــم اســامی رســیدند ،امــروزه تقریــب
«نقد» و «تخریب»
و همگرایــی بیــن نواندیشــان دینــی بــرای بهتــر
مرزهای روشن
و موفقتــر بــودن پــروژه نوســازی فکــری –
معرفتی و اخالقی
سیاسیشــان بــرای جامعــه ایرانــی ضــروری
دارد .متأسفانه گاه
اســت .آنهــا نبایــد انرژیشــان را صــرف نقــد (و
روشنفکران عرفی
متأســفانه تخریــب) یکدیگــر کننــد (امــری کــه به
(و به میزان بسیار
نظــر مــن بــه خاطــر نقــد غیرمنصفانــه و فرافکنانــه
کمتری روشنفکران
دکتــر ســروش بــر ایدئولــوژی روشــنفکری
دینی) طرف مقابل را
شــریعتی بــه جــای نقــد ایدئولــوژی رســمی
تبدیل به تضاد اصلی
روحانیــت حاکــم نضــج گرفــت .ایــن نقــد بــه
خود میکنند
جــای نقــد آی ـتاهلل خمینــی و آی ـتاهلل مطهــری
و جمهــوری اســامی و فقاهــت ایدئولوژیــک
شــده و نقــش قبلــی اصالحطلبــان فعلــی در برســاختن شــرایط پیشآمــده؛
بــا فرافکنــی و طفــره روی از نقــد خــود بــه نقــد انقــاب ،شــریعتی و
ایدئولــوژی پرداخــت و متأســفانه برخــی روشــنفکران غیردینــی نیــز بــدون
شــناخت و دقــت کافــی دنبــال همیــن رونــد افتادنــد!).
نحلــه هــای مختلــف روشــنفکری دینــی در نقــد دیــن ســنتی و
حکومــت و اســتبداد دینــی حاکــم؛ منطــق و اهــداف بســیاری مشــترکی
دارنــد ،همــان گونــه کــه در تبییــن دیــن و پــروژه نواندیشــی دینــی
(علیرغــم تنــوع داخلــیاش) بــا نقدهــا و پرســشها و آسیبشناســیهای
مشــترکی مواجهانــد.
بــه طــور کالن و عــام نیــز روشــنفکران ایرانــی ،اعــم از دینــی و
غیردینــی؛ جــدا از گفــت و گوهــا و نقدهــای گاه بســیار جــدی و درونــی
بیــن خــود ،نیازمنــد همگرایــی انــد و نبایــد انرژیشــان را صــرف تخریــب
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یکدیگــر کننــد« .نقــد» و «تخریــب» مرزهــای روشــن معرفتــی و اخالقــی دارد.
متأســفانه گاه روشــنفکران عرفــی (و بــه میــزان بســیار کمتــری روشــنفکران
دینــی) طــرف مقابــل را تبدیــل بــه تضــاد اصلــی خــود میکننــد( .همــان گونــه
کــه در حــوزه عمــل سیاســی و اجتماعــی نیــز گاه برخــی افــراد و نیروهــای غیر/
ضدمذهبــی تعــارض و تضادشــان بــا اصالحطلبــان بیشــتر از جریانــات راســت
و راســت افراطــی اســت و حتــی بعضــی ایــن خطــای استراتژیکشــان را بــا
خطــای دیگــری توجیــه میکننــد و مدعــیانــد کــه اصــا اصالحطلبــان/
روشــنفکران دینــی باعــث طــول عمــر حکومــت میشــوند و تضــاد اصلــی آن
هــا هســتند!).
در هــر حــال هــر دو طیــف نواندیشــان و روشــنفکران دینــی و عرفــی در
برخــورد بــا حکومــت و اســتبداد دینــی؛ منطق و هدف مشــترک بســیاری دارند.
مســئله «جدایــی دیــن و دولــت» یکــی از مخــرج مشــترک هــا و دســتاوردهای
مهــم همــکاری و همســویی در امــور مشــترک توســط ایــن دو نحلــه اســت کــه
میتوانــد از ســوی همــگان دنبــال شــود( .مباحــث و تجــارب و توصیههــای
هابرمــاس بــه هــر دو ســوی ایــن طیــف بــرای هــر دو طــرف میتوانــد آموزنــده
باشــد و آنهــا را از غــرور علمــی و عملــی دور ســازد ،کــه خــود بحــث مســتقلی
میطلبــد).
هرگونــه نفرتپراکنــی ضددینــی (و بــه عکــس) میتوانــد رابطــه ایــن دو
نــوع روشــنفکری را مخــدوش ســازد .در ایــن بــاره روشــنفکران غیرمذهبــی که
صدمــات فراوانــی از حکومــت و اســتبداد دینــی خوردهانــد باید خویشــتنداری
و حــزم و عمــق اســتراتژیک بیشــتری از خــود نشــان دهند.
ملتهــب و تیــره بــودن رابطــه درونــی ایــن دو طیــف از روشــنفکران و بدتــر
از آن دامــن زدن بــه یــک جامعــه دوقطبــی تنهــا و تنهــا بــه ســود مســتبدان و
جریانــات راســت و راســت افراطــی بــرای حمله بیشــتر بــه آزادی و دموکراســی
و عدالــت و جریــان تغییرطلــب و تحولخــواه در جامعــه ایــران و شــدیدا بــه
ضــرر منافــع ملــی و مــردم و میهــن ماســت .بهتریــن و کمهزینهتریــن راه بــرای
«تغییــر» و رهســپاری بــه ســوی آزادی و عدالــت و رفــاه و آســایش و آرامــش
بــرای جامعــه ایرانــی تنشزدایــی و تعامــل همگانــی و مشــارکت جمعــی
حداکثــری و پرهیــز از دوقطبــی کــردن و نفرتآفرینــی و خشــونتزایی اســت.
رابطــه و نســبت نواندیشــان دینــی و رفرمیسـتها (و ســنتیها)ی حــوزوی
امــا در دو عرصــه متفــاوت قابــل دقــت اســت :عرصــه نظــری و فکــری و حــوزه
عملــی مرتبــط بــا «نهــاد» روحانیــت .نواندیشــان دینــی همواره بــر حوزویــان و به
خصــوص افــراد خوشفکرتــر آنــان تأثیــرات بــه ســزایی داشــتهاند .ایــن امــر
از مهنــدس بــازرگان و دکتــر شــریعتی و ...تاکنــون کــه آرای دکتــر ســروش و
مجتهــد شبســتری و ملکیــان و کدیــور و اشــکوری و ...در میان آنهــا کم و بیش
مــورد بحــث قــرار میگیــرد ،مطــرح بــوده و هســت .نواندیشــان دینــی نبایــد
اســتقالل و منطــق و رویکــرد اساســی و اصولــی خــود را بنــا بــه مصالــح سیاســی
مقطعــی بــه روحانیــون واگــذار کننــد و بــه جــای تأثیرگــذاری بــر روحانیــت
اصالحطلــب بــه عامیــان متقاضــی نظــر و فتــوای جدیــد از آنــان تبدیــل شــوند.
امــا جــدا از حــوزه فکــری ،در عرصــه عمــل نیــز رابطــه شــخصی بیــن
نواندیشــان بــا روحانیــون اصالحطلــب عمومــا خــوب و اثرگــذار بــوده اســت.
ایــن امــر هــم در رابطــه بــا مرحــوم بــازرگان و هــم در رابطــه بــا دکتــر شــریعتی
مصــداق دارد .علیرغــم تمامــی جوســازیهای عــده ای از حوزویــان علیــه دکتر
شــریعتی ،امــا وی موضعــی بســیار منطقــی و متعــادل در امور اجتماعــی و عملی
بــا روحانیــون داشــته و تجلیلهــای گاه حتــی اغراقآمیــز از اصالحطلبــان
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حــوزوی کــرده اســت .همیــن امــر باعــث تأثیرگــذاری عمیــق او در حوزههــا
و بخشــی از روحانیــون و پیــروان آنــان گردیــد .بســیاری از اصالحطلبــان
امــروزی نیــز در دوران جوانــی خــود بــا نســیم افــکار شــریعتی مواجــه شــده
بودنــد( .از میرحســین موســوی گرفتــه تــا بســیاری از روحانیونــی کــه امــروزه
در میانســالی قــرار دارنــد) .اســام منهــای روحانیــت شــریعتی بــه درســتی حوزه
«تفکــر» را در برمــی گرفــت و تقســیمبندی روحانیــون بــه پــاک و پــوک و
پلیــد و تأکیــد بــر دعــوای پــدر – فرزنــدی بیــن او و برخــی روحانیــون در برابــر
ســاواک ســرکوبگر و بســیاری نمونههــای دیگــر وجــه دیگــری از ایــن دو
الیــه را تشــکیل مــیداد .روشــنفکران نبایــد بــا افــراط و تفریــط گرایــی متــداول
در روان جمعــی ثنــوی ایرانــی یــک بــار «علیــه» روحانیــت دچــار افراط شــوند و
یــک بــار عجوالنــه و سادهاندیشــانه بــه «نفــع» روحانیــت (متأســفانه ایــن امــر در
برخــی تئوریهــای بعضــی روشــنفکران غیرمذهبــی در جامعــه مــا فرمولبنــدی
و تئوریــزه شــده کــه جــای بحــث آن اینجــا نیســت).
بــه عــاوه ایــن کــه ایــن برخــورد شــتابزده و ســطحی افــراط –
تفریطــی دچــار یــک خطــای بــزرگ اســتراتژیک در تحلیــل شــرایط نیــز
میشــود و آن عــدم توجــه بــه تفــاوت جامعــه ایرانــی بــا مختصــات دهــه
چهــل و پنجاهــیاش و در شــرایط پیشــاانقالب – پیشــاجمهوری اســامی؛
بــا جامعــه دهــه هشــتاد و نــودی بــا مختصــات پســاانقالب و پســا جمهــوری
اســامیاش .اگــر در آن هنــگام نســبت شهرنشــینی بــه غیرشهرنشــینی
هفتــاد بــه ســی و شــصت بــه چهــل (و در مقطــع انقــاب  55بــه  45درصــد)
بــود اینــک ایــن نســبت بــه هفتــاد بــه ســی درصــد رســیده اســت.
ســطح ســواد و تحصیــات عالیــه ،رشــد رســانههای ارتباطــی و رشــد
طبقــه متوســط و ســربرآوردن ســبکهای مختلــف زندگــی و مطالبــه
مشــارکتجویی سیاســی در میــان طیــف وســیعی از نیروهــای مذهبــی
(اعــم از ســنتی ،رفرمیســت و نوگــرا) کــه بــه گمــان مــن هــم چنــان
اکثریــت قــوی جامعــه ایــران را تشــکیل میدهنــد مــا را بــا جامعــهای
جدیــد مواجــه میکنــد.
اگــر تــا مقطــع انقــاب مــا بــا «جامعـهای نامــوزون بــا غلبــه وجه ســنتی»
مواجــه بودیــم اینــک و از نیمــه دوم دهــه شــصت بــه بعــد بــا «جامع ـهای
نامــوزون بــا غلبــه وجــه مــدرن» مواجهایــم .نســبت و جایــگاه روحانیــت
بــا ایــن دو جامعــه بــا مختصاتــی تغییــر و تحــول یافتــه ،کامــا متفــاوت و
قابــل تأمــل اســت.
اینــک حتــی بــرای بســیاری از خانوادههــای ســنتی اصــا مهــم نیســت که
عقــد و طالقشــان و یــا تلقیــن امواتشــان در گــور را یــک روحانــی انجــام
دهــد یــا یــک فــرد رســمی یــا مطلــع مذهبــی بــا لبــاس شــخصی غیرروحانــی.
ندیــده گرفتــن ایــن تغییــرات مــا را عــاوه بــر عجولــی و شــتابزدگی دچــار
«تأخیــر تاریخــی» نیــز میکنــد .نواندیشــان دینــی هــم چنــان بایــد اســتقالل،
فاصلــه و پیشــگامی فکــری خــود را نســبت بــه حوزههــا ،ضمــن برخــورداری
از روابــط منطقــی (گفتگویــی – تعاملــی) دوســتانه بــا روحانیــون اصالحطلــب
و رفرمیســت حــوزوی حفــظ کننــد.
مزیــت نواندیشــان دینــی ایــن اســت کــه از یــک ســو میخواهنــد دســت
در دســتان روشــنفکران عرفــی مردمدوســت و منطقــی بیندازنــد و از ســویی
دســت در دســتان روحانیــون و ســنتیهای اصالحطلــب .و البتــه همــه ایــن
زنجیــره صلــح و دوســتی و تعامــل و کنــش و تحــرک ،رو بــه مــردم و میهــن
دارنــد ،بــرای آزادی ،عدالــت ،رفــاه و امنیــت و آســایش و رضایــت.

نیاز به اصالحات دینی
در مراحل سه گانه
دموکراتیزاسیون
حسن فرشتیان

جوامــع در رونــد «دموکراتیزاســیون» ،بــا مراحــل ســه گانــه ای مواجــه
هســتند .ایــن مراحــل ،از فراهــم کــردن زمینــه هــای نیــاز بــه «ایجــاد
تقاضــای دموکراتیزاســیون» آغــاز مــی شــود و ســپس وارد «دوران گــذر بــه
دموکراتیزاســیون» شــده و در نهایــت بــه «اســتقرار نهادهــای دموکراتیــک»
مــی انجامــد .نقــش نواندیشــی دینــی و اصالحــات دینــی در ایــن مراحــل ســه
گانــه چیســت؟ چه نیــازی بــه نقــش آفرینــی اصــاح دینــی در ایــن مراحــل
وجود دارد؟
از جهــت «پیشــرو بــودن» نســبت بــه تحــوالت اجتماعــی و یــا «پیــروی
کــردن» از ایــن حــوادث« ،دیــن» از «دانــش هــای متأخــر» محســوب مــی شــود.
در ابتــدا ،تحــول و حادثــه تاریخــی ُرخ مــی دهــد و یــا نیــاز بــه پدیــده ای ایجاد
مــی شــود و ســپس «دیــن» حکــم آن حادثــه و راه حــل آن را ارایــه مــی دهــد.
دیــن از ایــن جهــت بســان دانــش «حقــوق» مــی مانــد .ابتــدا اختــراع و حضــور
اتومبیــل در خیابــان هــا اتفــاق مــی افتــد و ســپس قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی
تدویــن مــی شــود تــا رانندگــی را نظــام منــد ســازد .در رونــد تحــوالت
تاریخــی نیــز ،دیــن بــا تاخیــر زمانــی ،بــه کمــک نیازهــای طــرح شــده مــی
آیــد .همراهــی دیــن بــا تاخیــر ،بــدون شــتاب و بــا صبــر و بردبــاری انجــام مــی
شــود .ایــن یادداشــت در پــی بررســی نیــاز بــه اصالحــات و نواندیشــی دینی در
ایــن مراحــل ســه گانــه اســت.
مرحله اول :ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون
دموکراتیزاســیون پدیــده نــو و جدیــد اســت کــه بــه دوران مــدرن تعلــق
دارد .اتیــن دو البوئســی ،فیلســوف فرانســوی قــرن شــانزدهم ،بــه درســتی
توضیــح مــی دهــد کــه چگونــه علیرغــم اینکــه ذات و طبــع انســان در تضــاد
بــا اســتبداد و خودکامگــی اســت ولــی بــرای ملتــی کــه همیشــه زیــر ســلطه
خودکامگــی بــوده و مزه آزادی را نچشــیده باشــد ،فقــدان آزادی تاســف آمیز
نیســت و نــه تنهــا بــرای دســتیابی بــه آزادی خویــش تالشــی نمــی کنــد بلکه به
شــکل داوطلبانــه بــه خدمــت اســتبداد در می آیــد و خــود مانع رهایــی خویش
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از زیــر یــوغ اطاعــت خودکامــگان مــی شــود.
نهادهــای ســنتی نیــز در ذات خویــش ،نــه تنهــا بــا پدیــده هــای مــدرن
همخوانــی ندارنــد بلکــه در زیــر پوششــی از گــرد و غبار کهنگــی و یکنواختی

تاریخــی ،در برابــر هــر امــر نــو و جدیــدی مقاومــت مــی کننــد .مقاومــت
نهادهــای ســنتی در تاخیــر زایــش نیــاز و عطــش دموکراســی خواهــی بســیار
موثــر اســت .تــا زمانــی کــه نیازی احســاس نشــود تالشــی بــرای دســتیابی بدان
انجــام نمــی شــود و در نتیجــه« ،احســاس نیــاز» نیــز بُــروز پیــدا نخواهــد کــرد.
نهادهــای ســنتی ،نیازهایــی کــه در حــال مطــرح شــدن اســت را بــا تمســک
بــه مفاهیــم جاافتــاده کهــن ،ســرکوب مــی کنــد .نهادهــای ســنتی دینــی ،نیــز
هنگامــی کــه پدیــده جدیــدی را در تضــاد بــا ارزش هــای دینــی مــورد نظــر
خویــش مــی بیننــد و یــا آن را خطــری بــرای ایمــان مــردم مــی پندارنــد ،بســان
سـدّی در برابــر نیازهــای مــدرن مقاومــت مــی کننــد و جلــوی زایــش هرگونــه
نواندیشــی را مــی گیرنــد ،تــا نیــازی ایجــاد نشــود.
البتــه در زمینــه ی دموکراتیزاســیون ،مقاومــت نهادهــای ســنتی دینــی بــه
معنــای همدلــی آنــان بــا خودکامگــی نیســت بلکــه ایــن مقاومــت ،ناشــی از
تــرس و هــراس از پدیــده هــای جدیــدی اســت کــه ممکن اســت دیــن داری و
نهادهــای دینــی ســنتی را تضعیــف کننــد .نهادهــای ســنتی ترجیــح مــی دهند با
شــرایطی کــه عــادت کــرده انــد بســازند ولــی در وادی ناشــناس قــدم برندارند.
از جنبــه شــرعی و فقهــی ،فقیهــان بــه «احتیــاط» تمســک مــی کننــد و بــا ابــزار
احتیــاط از پذیــرش نهادهــای جدیــد دموکراســی ،خــودداری مــی کننــد .امــا
اصــاح طلبــان دینــی ،در پاســخ بــه ایــن «احتیــاط هــا» ،ایــن احتیــاط هــا را
«خـ ِ
ـاف احتیــاط» خوانــده و ناشــی از بــی تحرکــی و ناپویایــی مــاک هــای
فقهــی فقیهــان ســنتی مــی داننــد.
در ایــن مرحلــه ،اصالحــات دینــی ،بــه «آفــت شناســی» مــی پــردازد ،نقطه
درد را مشــخص مــی کنــد ،پــرده پوشــی و مصلحــت ســنجی نــدارد .زمانــی
کــه دردهــا شــناخته شــد نیــاز بــه درمــان و دارو مطــرح مــی شــود .در برابــر
درد مزمــن دیکتاتــوری و خودکامگــی ،داروی دموکراتیزاســیون و ایجادهــای
نهادهــا و راهکارهــای حرکــت بــه ســوی دموکراســی ،نشــان داده مــی شــود.
نهادهــای ســنتی ،نــه تنهــا دارو و درمانــی نشــان نمــی دهند بلکــه از نمایش
دردهــا نیــز پرهیــز دارنــد« .واقعیــت هــای موجــود» و عــادت های دینی و ســنن
پیشــینیان را «حقیقــت هــای دینــی» تلقــی مــی کننــد .بــا تمســک بــه روایاتــی
کــه هــر امــر جدیــدی را بدعــت و حــرام و اســباب گمراهــی مــی شــمارد (مثل
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« ُك ُّل مُ ْحدَ ث َـ ٍة ب ِ ْد َعـ ٌة» و یــا « ُك ُّل َجدیـ ٍد ب ِ ْد َعـ ٌة») 2بــه نبــرد بــا هرگونــه نــوآوری
مــی رونــد .ولــی در نقطــه مقابــل ،نواندیشــی ،ایــن ســنت هــا را ســنت هــای
الیتغیــر نمــی دانــد و بــا شناســایی دردهــا ،ســراغ دارو و درمــان مــی رود.
یکــی از ایــن نهادهــای ســنتی و دیرپــا ،نهــاد رهبــری امت اســامی اســت.
در تکویــن تاریــخ تمــدن اســامی ،نهــاد «خالفــت» بــه عنوان یکــی از اســتوانه
هــای تاریخــی نقــش محــوری ایفــا کــرده اســت .در جهــان تشــیع نیــز ،پــس
از قــدرت یابــی سلســله صفویــه در ایــران ،نهــاد «ســلطنت» نقــش مشــابه نهــاد
خالفــت را ایفــا کــرد .حکومـ ِ
ـت فــردی خلیفــه و یــا ســلطان از ذاتیــات و لوازم
اصلــی ایــن تمــدن هــا نبود ولــی در عمــل چنــان با خالفــت و ســلطنت آمیخته
شــده بــود کــه جــزو لــوازم ذاتــی ایــن تمــدن شــمرده شــد.
در دوران پیــش از مشــروطه« ،حکومــت ســلطنتی» تنهــا راه حــل موجــود
در زمــان غیبــت امــام دوازدهــم محســوب مــی شــد،
اصالح طلبان
ســلطان و شــاه بــه عنــوان زمامــدار تنهــا کشــور
دینی ،در دو مرحله شــیعه ،پشــتیبان آییــن تشــیع شــناخته مــی شــدند.
گام های بلندی
تصــور آلترناتیــوی کــه منجــر بــه تضعیــف شــیعیان
را در ایجاد عطش یــا مســلمانان نشــود بســیار ســخت بــود .آلترناتیوهــای
دموکراسی خواهی موجــود ،خالفت عثمانی (ســنی مذهــب) و جمهوری
برداشتند:
هــای غربــی (الییــک و کافــر ،یــا کمونیســت و ضــد
گام اول ،استخراج دیــن) بودنــد .در چنیــن میدانــی ،نهادهــای ســنتی
مفاهیمی از درون شــیعه ،تــداوم وضــع موجــود (ســلطنت خودکامــه
متون کهن دینی بود پادشــاهان شــیعی) را بهتریــن راه حــل می دانســتند .به
مشوق مومنان به گمــان خویــش میان بــد (ســلطنت پادشــاه خودکامه)
که ّ
مبارزه با خودکامگی و بدتــر (خالفــت خلیفــه ســنی مذهــب ،یــا جمهوری
و حکومت فردی ،و کمونیســت هــا و بــی دینــان) ،بــد را انتخــاب کــرده
بودنــد .امــا اصــاح طلبــان دینــی ،در دو مرحلــه گام
سوق دهنده آنان به
هــای بلنــدی را در ایجــاد عطش دموکراســی خواهی
آرزوهای دموکراسی
برداشــتند:
خواهی بود.
گام اول ،اســتخراج مفاهیمــی از درون متــون
گام دوم ،پیداکردن کهــن دینــی بــود کــه مش ـ ّوق مومنــان بــه مبــارزه بــا
قالب ها و چارچوب خودکامگــی و حکومــت فــردی ،و ســوق دهنــده
هایی از مفاهیم
آنــان بــه آرزوهــای دموکراســی خواهــی بــود.
کهن دینی بود
برخــی آیــات قــرآن صراحــت دارد کــه پیامبــران
که بتوانند مفاهیم
آمــده بودنــد تــا بــا نفــی بــت پرســتی و شــرک،
جدید و مدرن مبانی ُغــل و زنجیرهــای بردگــی و بندگــی را از دســت و
پــای مؤمنــان بــاز کننــد 3.ایــن گونــه آیــات ،محـ ِّرک
دموکراسی را در
خویش جای بدهند دیــن داران بــه رهایــی از یــوغ اســتبداد بــود .پیامبــران
منــادی آزادی بودنــد هنگامــی کــه مومنــان از بــت ها
و طاغــوت هــا آزاد مــی شــدند از خودکامــگان نیــز رهایــی مــی یافتنــد.
«چون به آزادی نب ّوت هادی است  -مؤمنان را زانبيا آزادی است...
كيست موال آن كه آزادت كند  -بند رقيّت ز پايت بر َكنَد».
شــیوه هــای موجــود ســنتی حکومــت فــردی در جوامــع ســنتی ،شــیوه
هــای ثابــت و تغییرناپذیــری نیســت ،مطابــق آیــات قرآنــی اگــر مردمــی اراده
کننــد سرنوشــت خویــش را تغییــر بدهند خودشــان باید اقــدام کننــد 4.در متون
دینــی ،ســخن از احیاگــران و مجــدِّدان دیــن آمــده اســت .از پیامبــر روایــت
شــده اســت کــه خداونــد در رأس هــر ســده ای یــک احیاگــر و مجـدّد دینــی
را بــر مــی انگیزانــد تــا دیــن را تــازه و جدیــد کنــد 5.اینگونــه روایــات شــور
و شــوق امیــد بــرای تغییــرات اساســی را در دل مومنــان زنــده نگــه مــی دارد.
گام دوم ،پیداکــردن قالــب هــا و چارچــوب هایــی از مفاهیــم کهــن دینــی
بــود کــه بتواننــد مفاهیــم جدیــد و مــدرن مبانــی دموکراســی را در خویــش
جــای بدهنــد .از درون متــون کهــن دینــی ،پیــام هــا و دعــوت هایــی بــه گــوش
مــی رســد کــه در بازخوانــی آن پیــام هــا در دنیــای مــدرن ،مــی تــوان دعــوت
اولیــه بــه دموکراســی را درک کــرد.

58

دوره جدید| شماره  | 2فروردین و اردیبهشت ۱۳۹4

مفاهیــم قرآنــی مثــل «شــورا» 6مــی توانســت مفاهیــم مدرنــی مثــل «حــق
رأی» را در خویــش جــای بدهــد .فقیهــان اگــر موفــق مــی شــدند صنــدوق
رأی را معــادل شــور و مشــورت بخواننــد ،آنــگاه رأی مــردم مشــروعیت فقهــی
پیــدا مــی کــرد و رأی نماینــدگان مجلــس نیــز مــی توانســت بــه عنــوان قانــون
تلقــی شــود .کارکــرد اصالحــات دینــی در ایــن مرحلــه عبــارت اســت از:
«ایجــاد عطــش و نیــاز بــه دموکراســی»؛ «اســتخراج مفاهیــم ارزشــی مرتبــط بــا
دموکراســی از متــون کهــن دینــی» و «گســترش گفتمــان دموکراســی خواهــی
در جامعــه دیــن داران».
مرحله دوم :دوران گذر به دموکراتیزاسیون
هنگامــی کــه نیــاز و خواســته ی جدیــد مطــرح شــد ،نوبــت تمهیداتــی
بــرای گــذر از وضــع موجــود بــه ســوی ایــده آل فــرا می رســد .در ایــن مرحله،
از یکســو مقاومــت نهادهــای دینــی تشــدید مــی شــود زیــرا خویــش را در نبرد
بیــن مــرگ و زندگــی احســاس مــی کنــد و از ســوی دیگــر تــاش هــای ترقی
خواهانــه و نــوآوری هــای تحــول خواهانــه نیــز افــزون مــی شــود .بــا افــزون
شــدن ایــن خواســته هــا ،مــرز بیــن اصالحــات و تحریــف هــا کمرنــگ مــی
شــود و آفــت افراطگــری ،اصــاح طلبــی دینــی را تهدیــد مــی کنــد.
رونــد دموکراتیزاســیون نیــز از همیــن ُشــمای کلــی پیــروی مــی کنــد
زیــرا در جوامــع ســنتی دیکتاتــوری ،تمایــل و نیــاز بــه دموکراســی ،بــا پذیرش
وضــع موجــود هماهنــگ نیســت .در پــی طــرح فراگیــر دموکراســی خواهــی،
و بــه هنــگام گــذر از وضعیــت موجــود ،نهادهــای ســنتی تــاش مــی کننــد
بــا شــک و تردیــد فقهــی بــه مشــروعیت نهادهــای دموکراتیــک آلترناتیــو
بنگرنــد ،خودکامــگان و نهادهــای دیکتاتــوری نیــز بــه کمــک نهادهای ســنتی
مــی آینــد .در برابــر ایــن پیونــد نامتجانــس نهادهــای ســنتی دینــی و نهادهــای
حکومتــی دیکتاتــوری ،اصــاح طلبــی دینــی بایســتی هــم زمــان بــا دو حریف
دســت و پنجــه نــرم کنــد .اصــاح طلبــان و نواندیشــان دینــی بــا ارایــه تعریــف
جدیــدی از نهادهــای دموکراتیــک کــه بتوانــد با اصــول دیــن داری در تناقض
نباشــد ،راه را بــرای پیمــودن دوران گــذر تســهیل مــی کننــد.
در دوران مشــروطه ،علمــا و روحانیــون نواندیــش و اصــاح گــرا ،بــا ارایه
تعاریــف جدیــدی از مفاهیــم اصطالحــات فقهــی و قرآنــی ،تــاش کردنــد تــا
مفاهیــم جدیــد مثل «دســتور» (قانــون اساســی) و «انتخابــات» و «مجلس شــورا»
را در چارچــوب مفاهیــم کهــن و آشــنای فقهــی جــای دهنــد تــا بدیــن وســیله
مشــروعیت ایــن نهادهــای جدیــد را اثبــات کننــد ،و یــا حداقــل عــدم تعــارض
آن هــا را بــا مبانــی فقهــی بــه اثبــات برســانند.
عالمــه نائینــی ،فقیــه تئوریســین فقهــی مشــروطه ،در رســاله «تنبیــه االمــه
و تنزیــه الملــه» پــس از تاکیــد بــر ضــرورت ونیــاز بــه حکومــت ،چگونگــی
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تصرفــات حکومــت را بــه دو شــکل متصــور مــی دانــد« :تملیکیــه» و «والیتیه».
ســپس توضیــح مــی دهــد کــه مســلما نــوع دوم حکومــت ترجیــح دارد ولــی
بــرای ایــن کــه جلــوی خواهــش هــای نفســانی و منافع شــخصی حاکــم گرفته
شــود ،بایســتی حاکــم فــردی پــاک و من ـ ّزه باشــد ،نمونــه کامــل ایــن شــرط
را جایــگاه «عصمــت» مــی دانــد« :همــان عصمتــی اســت کــه اصــول مذهــب
ـی نوعــی مبتنــی اســت» 8.ســپس اضافــه
مــا طایفــه امامیــه بــر اعتبــارش در ولـ ّ
مــی کنــد کــه در نبــود مقــام عصمــت ،بایــد اوال «دســتور» و قانونــی باشــد کــه
مرزهــا و حــق و حقــوق هــا را تبییــن کنــد و ثانیــا ناظــران (نماینــدگان) آگاهی
باشــند کــه بــر شــیوه هــای اجرایــی مراقبــت کننــد 9.چنــان چــه مالحظــه
مــی شــود ،نائینــی تــاش مــی کنــد بــا ایــن اســتدالل هــا ،ضــرورت شــرعی
مشــروطیت (قانــون اساســی و مجلــس شــورا) را بــه اثبــات برســاند و نهادهــای
مربوطــه را در چارچــوب نهادهــای شــناخته شــده فقهــی از قبیــل «وکالــت» و
«شــورا» 01معرفــی کنــد.
اندیشــه اصالحــی در ایــن مرحلــه مــی توانــد نقــش متعــادل کننــده ای
را ایفــا کنــد تــا ضمــن جلوگیــری از انحــراف هــای احتمالــی ،راه را بــرای
تغییــرات دموکراتیــک فراهــم ســازد .در ایــن نبــرد اصالحــی ،نواندیشــان
دینــی ،تــاش مــی کننــد تــا «تــداوم دیــن داری مؤمنــان» را نیــز تضمیــن مــی

کننــد .بــا تضمیــن امــکان تــداوم دیــن داری بــرای مؤمنــان ،نگرانی دیــن داران
کاهــش پیــدا مــی کنــد و تاثیــر پذیــری آنــان از نهادهــای ســنتی دیــن نیــز کــم
مــی شــود .در نتیجــه در ســایه تــوازن قدرتــی کــه ایجــاد مــی شــود ،مــی تــوان
گام هــای بلنــدی را بــرای گــذر بــه دموکراتیزاســیون برداشــت.
در جنبــش مشــروطه ،نخســتین شــکاف در میــان کنشــگران ،در همیــن
مرحلــه گــذر ،پدیــد آمــد .نگرانــی روحانیــون مشــروطه خــواه از بــه قــدرت
رســیدن نیروهــای آزادیخــواه ضــد مذهبــی ،و نگرانــی روحانیــون ســنتی
(مشــروعه خــواه) از تضعیــف نهادهــای دینــی و دخالــت بیگانگان ،ســبب شــد
ـی نشــود .بــی اعتمــادی در
تــا ایــن دوران گــذر بــا اعتمــاد و همدلــی متقابــل طـ ّ
دســت آوردهــای مشــروطه ،علمــای نوگــرا و مشــروطه خــواه را نیــز دلســرد و
نــا امیــد کــرد 11.ایــن دلســردی بــه قــدری بــود کــه نائینــی کتابــش «تنبیــه االمه»
کــه مانیفیســت شــرعی مشــروطه بــود را جمــع آوری کــرد.
کارکــرد اصالحــات دینــی در ایــن مرحلــه عبــارت اســت از« :هــراس
زدایــی از اســتوانه های دموکراســی»؛ «انطبــاق نهادهای دموکراســی با نهادهای
موجــود دینــی» و «پرهیــز دادن دموکراســی خواهــان از افــراط گرایــی».
مرحله سوم :استقرار نهادهای دموکراتیک
پــس از تشــکیل نهادهــای دموکراتیــک (شــورا ،قانــون ،زمامــداران
منتخــب) ،نوبــت بــه نهادینــه شــدن دموکراســی فــرا می رســد .پــس از اســتقرار
ایــن پایــه هــای اولیــه و اساســی دموکراســی ،ســایر نهادهــای اجتماعــی از
خُ ردتریــن نهادهــا (مثــل نهــاد خانــواده) تــا نهادهــای کالن ،باید همیــن مراحل
دموکراتیزاســیون را طــی کننــد.
بــرای برخــی تغییــرات در جهــت دموکراتیــزه کــردن نهادهایــی مثــل
خانــواده (مثــل حــق برابــر زن و شــوهر) بــه ناچــار تغییراتــی در مقــررات
احــوال شــخصیه اجتنــاب ناپذیــر اســت .بخــش احــوال شــخصیه ،نخســتین
حــوزه اســتحفاظی دیــن در جامعــه محســوب مــی شــود .اینجــا بــاری دیگــر ،با
رویارویــی و تقابــل دو خوانــش از متــون دینــی مواجــه هســتیم .اگــر در فضایی
تــک صدایــی قــرار داشــته باشــیم و بلندگوهــا فقــط در اختیــار نهادهای ســنتی
دینــی باشــد ،مقاومــت هــای دیــن ســنتی در امــور خُ ــرد و جزیــی ،فضــا را غیــر
دموکراتیــک مــی کنــد .در جامعــه ای کــه نســیم تحــوالت دموکراتیــک در
نهادهــای خــرد آن نوزیــده اســت ،انتظــار دموکراســی پایــدار در نهادهــای
کالن ،واقــع گرایانــه نیســت .در تحــوالت اجتماعــی ،همراهــی هســته هــای
کوچــک اجتماعــی مثــل نهــاد خانــواده بــا نهادهــای کالن ،ضرورتــی اجتناب
ناپذیــر در رونــد تکامــل اســت .دموکراتیــزه نشــدن نهادهــای خُ ــرد ،رونــد
فراگیــر و عمومــی دموکراتیزاســیون را از محتــوا تهــی مــی کنــد و ســرانجام
ایــن دموکراســی ناقــص و معیــوب ،بســان شــیر بــی یــال و دم خواهــد شــد:
«شــیر بــی یــال و دم و اشــکم کــه دیــد -اینچنیــن شــیری خــدا خــود
نافریــد».
نواندیشــی دینــی در ایــن مرحلــه ،گام بــه گام بــا نیروهــای تحــول خــواه و
مترقــی در مســیر دموکراتیزاســیون همــراه مــی شــود و بــا تفســیر نویــن از متون
دینــی ،تــاش مــی کنــد تــا از قواعــد و مقــررات مکتــوب در متــون دینــی،
تفســیری نویــن ارایــه بدهــد کــه امــکان دموکراتیــزه کــردن نهادهــای دیگــر
(مثــل خانــواده) بــا حفــظ انطبــاق آن بــا قواعــد دینــی فراهــم شــود .اصالحــات
دینــی ،بــا ارایــه خوانــش نــو از متــون کهــن ،آن متــون را بــه روز در آورده و
بــا زیســت مــدرن و معاصــر هــم خــوان مــی ســازد در نتیجــه ،دغدغــه هــای
زندگــی دیــن دارانــه متدینــان را کاهــش مــی دهــد .بــه عنــوان نمونــه بازخوانی
نواندیشــانه و اصــاح گرایانــه «حــق انحصــاری طــاق یــک جانبه بــرای مرد»،
«حــق حضانــت اطفــال بــرای پــدران»« ،حــق چندهمســری بــرای مردان» ســبب
مــی شــود تــا ایــن کوچــک تریــن هســته اجتماعــی ،یعنــی نهــاد خانــواده نیــز
از دیکتاتــوری مــردان و شــوهران رهــا شــود .تحــوالت دموکراتیک در ســطح
خُ ــرد ،موجــب پایــداری تغییــرات دموکراتیــک در ســطح کالن مــی شــود.
کارکــرد اصالحــات دینــی در ایــن مرحلــه عبــارت اســت از« :تقویــت
اســتقرار نهادهــای اســتوانه ای دموکراســی در گفتمــان دینــی»؛ «انطبــاق

نهادهــای ثانــوی دموکراســی (نهادهــای خــرد) بــا نهادهــای موجــود دینــی» و
«کاهــش دغدغــه هــای روزمــره زیســت مســلمانی دیــن داران».
فشرده و نتیجه:
چنــان چــه مالحظــه شــد نــه تنهــا در مراحــل متفــاوت ســه گانــه
طــی ایــن
دموکراتیزاســیون ،بــه اصالحــات دینــی نیــاز اســت ،بلکــه بــرای ّ
مســیر ،همراهــی و هــم دلــی نواندیشــان و اصــاح گرایــان دینــی ضرورتــی
اجتنــاب ناپذیــر اســت .بــدون اصالحــات دینــی ،دیــن مــی توانــد بســان سـ ّد و
ترمــزی در برابــر نــوآوری هــای مــدرن از قبیــل دموکراتیزاســیون باشــد .امــا بــا
نواندیشــی دینــی و بــا اصالحــات دینــی ،دین توانایــی و ظرفیــت آن را دارد که
بــه عنــوان یکــی از مؤلفــه هــای اســتقرار و پایــداری نهادهــای دموکراتیــک ،با
رونــد فــوق همراهــی کــرده و رونــد گــذر بــه دموکراســی را تســهیل نمــوده و
در اســتقرار آن همراهــی و هــم یــاری کنــد.
---------------------------------------------------------

پاورقی

.Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire
1
در نهــی از بدعــت ،گفتارهــای متعــددی از پیامبــر روایــت شــده اســت ،شــیعه
2
و ســنی بــه ایــن روایــات اســتناد مــی کننــد .یکــی از مشــهورترین اســتنادها کــه در مســلم
ابــوداود نیــز آمــده اســت حدیــث ذیــل بــه نقــل از جابربــن عبــداهلل اســت کــه از پیامبــر نقــل
ـن يَ ْه ـ ِدهِ َّ
ـا مُ ِضـ َّ
ـا َهــا ِد َي ل َـ ُه إ َِّن أَ ْصــدَ َق ال ْ َح ِديـ ِ
ـن يُضْ لِل ْـ ُه فَـ َ
الل ُ فَـ َ
ـث
ـل ل َـ ُه َو َمـ ْ
مــی کنــدَ « :مـ ْ
ـاب َّ
ٍ
ـر ْالُمُــو ِر مُ ْحدَ ثَات ُ َهــا َو ُك ُّل مُ ْحدَ ث َـ ٍة ب ِ ْد َعـ ٌة َو ُكلُّ
ِ
َ
ـن ال ْ َهـدْي َهـد ُ
الل ِ َوأَ ْح َسـ َ
ِكتَـ ُ
ْي مُ َح َّمـد َوشـ ُّ
ب ِ ْد َع ـ ٍة ضَ َلل َـ ٌة َو ُك ُّل ضَ َلل َـ ٍة فِــي النَّــار»ِ.
بــه عنــوان نمونــه مراجعــه شــود بــه آیــه  57سوــره اع�رـاف« :آنــان کــه از ايــن
3
رســول  ،ايــن پيامبــر امّــی کــه نامــش را در تــورات و انجيــل خویــش ،نوشــته مــی يابنــد،
پيــروی مــی کننــد ،او کــه بــه نيکــی فرمــان مــی دهــد و از ناشايســت بازشــان مــی دارد و
چيزهــای پاکيــزه را بــر آنهــا حــال مــی کنــد و چيزهــای ناپــاک را حــرام و با ِرگــران شــان
را از دوش شــان بــر مــی دارد و بنــد و زنجيرشــان را مــی گشــايد پــس کســانی کــه بــه او
ايمــان آوردنــد و حرمتــش را نــگاه داشــتند ويــاري اش کردنــد و از آن کتــاب کــه بــر او
ُ
ـن يَتَّب ِ ُعــونَ ال َّر ُسـ َ
ـي
نــازل کــرده ايــم پيــروی کردنــد ،رســتگاران انــد»؛ «ال َّ ِذيـ َ
ـي األ ِّمـ َّ
ـول النَّبِـ َّ
ْ
ْ
ـر ِ
وف َويَن ْ َها ُه ـ ْم َعــنِ
ال َّـ ِذي يَ ِجدُون َـ ُه َم ْكت ُوبًــا ِعندَ ُهـ ْ
ـم فِــي التَّ ـ ْو َراةِ َواإلِن ِْجيــلِ يَأمُ ُر ُهــم ب ِال َم ْعـ ُ
ـث َوي َض ـ ُع َعن ْ ُه ـم إ ِْصر ُه ـم َو َ
ال ْ ُم َ
ِ
ْ
ـم ال َّطيِّبَـ ِ
نك ـ ِر َوي ُ ِحـ ُّ
الَ
َ
األ ْغ ـ َ
َ
ِ
خَ
ـم ال بَآئـ
َ
ـر ُم َعليْهـ ُ
ـل ل َ ُهـ ُ
ْ َ ْ
ـات َوي ُ َحـ ِّ
ُ
َّ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
َ
ـرو ُه َواتَّبَ ُعــوا النُّــو َر ال ـذ َي أن ـزِل َم َع ـ ُه
الَّتِــي كانـ ْ
ـم فالذيـ َ
ـت َعليْهـ ْ
ـن آ َمنُــوا ب ـه َو َع ـ َّز ُرو ُه َون ََصـ ُ
أُ ْولَــئ ِ َ
ِ
ْ
ْ
ـونَ
ـم ال ُمفل ُحـ ».
ك ُهـ ُ
َ
َّ
َ
ِ
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
«إِن الل ال يُغيِّ ُر َما بق ْو ٍم َحتَّى يُغيِّ ُروا َما ب ِأنفسه ْم» قرآن ،رعد آیه .11
4
«ان اهلل يبعــث لهــذه االمــه علــی رأس کل مائــه مــن يجــدد لهــا دينهــا» ایــن
5ـ
روایــت و نقــل هــای مشــابه در منابــع اهــل تســنن (ســنن ابــی داود) موجــود اســت ،در منابــع
شـ�یعیان بـ�ر ظهـ�ور یـ�ک منجـ�ی در آخرالزمـ�ان تاکیـ�د شـ�ده اسـ�ت.
قــرآن ،پیامبــر را بــه مشــورت نمــودن بــا مومنــان فــرا مــی خوانــد« :فَب ِ َمــا
6ـ
ـن َح ْولِـ َ
ـب َ
ـت فَ ًّظــا َغلِيـ َ
ـك فَا ْعـ ُ
ـظ ال ْ َقلْـ ِ
ـف َعن ْ ُهـ ْم
ـم َول َـ ْو ُكنـ َ
ـن اللّ لِنـ َ
الن َف ُّضــوا ْ مِـ ْ
َر ْح َمـ ٍة ِّمـ َ
ـت ل َ ُهـ ْ
َوا ْسـتَ ْغ ِفر ل َ ُهــم َو َشــا ِو ْر ُهم فِــي َ
ـن»؛
األمْـ ِر فَـإِ َذا َع َزمْـ َ
ـب ال ْ ُمتَ َو ِّكلِيـ َ
ـت فَتَـ َو َّك ْل َعلَــى اللّ إ َِّن اللّ ي ُ ِحـ ُّ
ْ
ْ ْ
ً
«پــس بــه رحمــت الهــى ،بــا آنــان نرمخــو شــدى ،و اگــر تندخــو و ســخت دل بــودى قطعـا از
پيرامــون تــو پراكنــده مىشــدند .پــس ،از آنــان درگــذر و بــراي شــان آمــرزش بخــواه ،و در
امــور بــا آنــان مشــورت كــن ،و چــون تصميــم گرفتــى بــر خــدا تــوكل كــن ،زيــرا خداونــد
تــوكل كننــدگان را دوســت م ـىدارد» ،آل عمــران ،آیــه  .159در آیــه  38ســوره شــوری،
یکــی از صفــات مومنــان برجســته را «شــور و مشــورت نمــودن» مــی خوانــدَ « :وأَمْ ُر ُهــ ْم
ـم».
ُشــو َرى بَيْنَ ُهـ ْ
در «حکومــت تملیکیــه» حاکــم و ســلطان ،خویــش را مالــک و صاحــب
7
مــردم و کشــور مــی دانــد و بــه دلخــواه خویــش بــا آنــان رفتــار مــی کنــد ولــی در
ولــی دانســته و تصرفاتــش در کشــور محــدود مــی
«حکومــت والیتیــه» حاکــم ،خــود را
ّ
شــود بــه تصرفاتــی در جهــت منافــع کشــور و نــه خواســته هــای نفســانی و شــخصی خویــش.
نائینــی محمــد حســین ،تنبیــه االمــه و تنزیــه الملــه ،بــا مقدمــه ســید محمــود طالقانــی،
شــرکت ســهامی انتشــار 176،ص ،چــاپ نهــم  ،1378ص  30و بعــد.
همان ،ص .35
8
همان ،ص .37
9
همان ،ص  108تا .114
10
مقدمه آیت اهلل سید محمود طالقانی بر کتاب نائینی «تنبیه االمه و تنزیه المله» ،ص.21
11
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دموکراسی و اصالح دینی
دو پروژه مستقل اند

گذار به دموکراسی
و اصالح دینی دو
پروژه جدا هستند.
اگرچه به دلیل
برجستهبودن نقش
دین در بخش
وسیعی از ایرانیان و
دعاوی غلیظ مذهبی
حکومت ایران گذار
به دموکراسی به
نحوی از انحاء به
بازبینی جایگاه دین
در دولت مرتبط
میشود ،اما حتی در
چنین جامعهای و
این ساختار سیاسی
نیز نباید دموکراسی
را تابع اصالح دینی
فرض کرد
دینــی فــرض کــرد.

محسن کدیور

مباحــث نظــری و فرهنگــی گــذار بــه

اصــاح دینــی شــرط الزم و کافــی گــذار بــه دموکراســی در جامعــهی

آمــدن زیرســاخت هــای اقتصــادی ،سیاســی،

در نیــم قــرن اخیــر ایــران روشــنفکری یــا نواندیشــی دینــی غالبــا بــا

دموکراســی را تســهیل میکنــد ،امــا بــدون فراهــم
اجتماعــی و فرهنگــی الزم ،دموکراســی بــه دســت

نمیآ یــد .

اصــاح سیاســی گــره خــورده اســت ،و ایــن نحــوه از اصــاح فکــر دینــی

عمــا بــه تابعــی از اصــاح سیاســی فروکاســته شــده ،و روشــنفکران یــا

گــذار بــه دموکراســی و اصــاح دینــی

نواندیشــان دینــی را بــه عقبـه فرهنگــی فعــاالن سیاســی اصالحطلــب تبدیــل

برجســتهبودن نقــش دیــن در بخــش وســیعی

اصــاح سیاســی منافعــی دارد ،امــا بــرای اصــاح دینــی نــه تنهــا مفیــد

دو پــروژه جــدا هســتند .اگرچــه بــه دلیــل
از ایرانیــان و دعــاوی غلیــظ مذهبــی حکومــت

ایــران گــذار بــه دموکراســی بــه نحــوی از انحــاء بــه

بازبینــی جایــگاه دیــن در دولــت مرتبــط میشــود،
امــا حتــی در چنیــن جامعــهای و ایــن ســاختار

سیاســی نیــز نبایــد دموکراســی را تابــع اصــاح

کــرده اســت .ایــن نحــوه روشــنفکری یــا نواندیشــی دینــی اگرچــه بــرای
فایــده نیســت ،بلکــه کامــا مضــر اســت.

بــه عبــارت دیگــر اگــر روشــنفکری یــا نواندیشــی دینــی «اســام

سیاســی» را ســرلوحه برنام ـه خــود دارد ،روی ـه رایــج مشــکلی نــدارد ،امــا
اگــر در برنامـه اســام سیاســی تأمــل روا مـیدارد ،الزمـه آن تجدیــد نظــر

در وضعیــت فعلــی ضــروری بهنظــر میرســد.

رابطـه م��ورد س��ؤال تابعیــ از وضعی��ت گف��ت و گــو بیــن نخبــگان

تأثیــر اصــاح دینــی مبتنــی بــر اقبــال اکثریت دیـنداران و تسلیمشــدن

و جایــگاه نقــد در جامعــه اســت .اگــر چــه وضعیــت گفــت و گــو و نقــد

امــا گــذار بــه دموکراســی بــدون پذیــرش اصــاح دینــی از ســوی

حداقــل هــای الزم هنــوز فاصلــه دارد .بــه میزانــی کــه فرهنــگ ایرانــی در

یکــی اینکــه زیرســاخت هــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و

مختلــف روشــنفکری نیــز بهبــود خواهــد یافــت.

دیگــر اینکــه دی ـنداران در جامعــه از اکثریــت بیفتنــد ،یــا حتــی در

از یکســو ،و تعمیــم ســوءفهمها و ســوء عملهــای برخــی جریانهــای

نظــام سیاســی بـهآن اســت ،کــه فــرض اخیــر دور از واقــع بهنظــر میرســد.
اکثریــت دیــنداران در شــرائط زیــر ممکــن اســت:
فرهنگــی دموکراســی فراهــم شــود.

اکثریــت باشــند امــا اکثریــت شــان بــه جدایــی نهــاد دیــن از دولــت قائــل

شــوند ،ولــو در دی ـنداری بــه شــیوه ســنتی بــاور و عمــل کننــد .در نتیجــه
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فعلــی ایــران نیســت.
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بیــن ایرانیــان نســبت بــه گذشــته کمــی بهتــر شــده اســت ،امــا نســبت بــه
دو محــور گفــت و گــو و نقــد ارتقــا پیــدا کنــد ،رابطــه بیــن نحلههــای
ســوء تفاهمهــا بـه ویــژه نســبت بــه تعمیــم الگوهــای مســیحی بر اســام

خشــونتگرای وهابــی بــه تمــام مســلمانان از جانــب برخــی روشــنفکران
عرفــی از ســوی دیگــر ،از موانــع گفتگــوی ســالم اســت.

اصالح دینی و
گذار به دموکراسی

علی کشتگر

همــواره و درهــر شــرایط زمانــی و مکانــی ،فراینــدی کــه بــه

کــه فرصــت یابــد تضــاد و تعــارض خــود را بــا دیکتاتــوری موجــود

مــی شــود .نمــی تــوان حتــی یــک اســتثناء بــر ایــن قاعــده نشــان داد.

فضــای خفقــان زده جامعــه مذهبــی ایــران ،جــزوات و اندیشــه هــای

دموکراســی مــی انجامــد بــا مباحــث نظــری و گفتمــان ســازی آغــاز
در دوران مــا کــه عصــر جهانــی شــدن نــام گرفتــه فراینــد گــذار

نشــان دهــد بــا اقبــال مواجــه مــی شــود .بدیــن ســان اســت کــه در

واپــس گرایانــه آیــت اهلل خمینــی صرفــا بــه دلیــل آن کــه جــزء «

بــه دموکراســی شــاید بتوانــد تــا انــدازه ای مســتقل از شــرایط عینــی

کتــب ضالــه » و ممنوعــه شــناخته شــده بــا اســتقبال روبــه رو مــی

هرگــز بــدون وجــود شــرایط ذهنــی در ســطح نخبــگان و رهبــران

در ایــن دوره ایدئولــوژی هایــی کــه نقطــه مقابــل دیکتاتــوری

جوامــع (ســاختارهای اقتصــادی و طبقاتــی) بــه ســرانجام رســد ،امــا

سیاســی قابــل تصــور نیســت ،و ایــن خــود بــدون مقدمــه و بــدون

شــود.

ســلطنتی قلمــداد مــی شــوند "چــه انــواع مذهبــی و چــه غیرمذهبــی"

جریــان یافتــن مباحــث نظــری ممکــن نمــی شــود .زیــرا کــه ابتــدا

فضــای دانشــگاه هــا و محیــط هــای روشــنفکری را تســخیر کــرده

دموکراســی قابــل تصــور اســت و نــه الیــه نخبــگان و رهبرانــی کــه

خواهانــه وجــود نداشــت .در چنیــن جــوی بــود کــه نگــرش و گفتمــان

بــه ســاکن و بــدون تبــادل اندیشــه و نظــر نــه ســاختار حقوقــی

بودنــد و تقریبــا هیــچ فضایــی بــرای اندیشــه هــا و گفتمــان دموکراســی

قــرار اســت ســاختار سیاســی اولیــه جمهوریــت را تشــکیل دهنــد،

متناســب بــا رهبــری آیــت اهلل خمینــی و حکومــت والیــت فقیــه بــه

چــرا پــس از انقــاب بهمــن  57دیکتاتــوری دینــی جانشــین

انقــاب مشــروطه را تجربــه کــرده بــود و  25ســال پیــش از انقــاب،

نظــری و ســیر قهقرایــی اندیشــه و گفتمــان دموکراســی خواهانــه در

بــه ایــن دلیــل دوبــاره بــه کام دیکتاتــوری فــرو افتــاد کــه در آن

شــکل مــی گیــرد.

دیکتاتــوری ســلطنتی شــد؟ ایــن ســقوط تاریخــی نتیجــه مســتقیم فقــر
ســال هــای پیــش از انقــاب بهمــن اســت .از کودتــای  32بــه ایــن ســو
بــه مــدت یــک ربــع قــرن جامعــه ایــران شــاهد رکــود مباحــث نظــری

در حــوزه اندیشــه سیاســی و فرهنــگ دموکراســی اســت.

تدریــج شــکل گرفــت .جامعــه ای کــه هفتــاد ســال پیــش از آن،

رهبــری هــم چــون دکتــر مصــدق را بــه خــود دیــده بــود ،فقــط
مقطــع تاریخــی در زمینــه مباحــث نظــری ،و تولیــد اندیشــه سیاســی

دموکراســی خواهانــه بــه ســیر قهقرایــی فــرو افتــاده بــود.
نقش روشنفکر دینی

وقتــی گفتگــو و تعامــل میــان جریانهــا و نخبــگان سیاســی و

روشــنفکری مقولــه ای اســت مربــوط بــه عرصــه عقــل انتقــادی.

دموکراســی متوقــف مــی گــردد ،ظرفیــت درک و داوری جامعــه

اثبــات کردنــی نیســت .دیــن امــا محصــول ایمــان اســت و ایمــان امــری

فکــری مختــل مــی شــود و فرایندهــای تولیــد اندیشــه و گفتمــان
محــدود مــی شــود .در چنیــن شــرایطی ،هــر جریانــی و هــر اندیشــه ای

تردیــد بــه هــر آن چــه بــا تــرازوی علــم تجربــی و منطــق عقالنــی
اســت کــه بــا عقــل و علــم قابــل اثبــات و انــدازه گیــری نیســت .عقــل
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و علــم امــور زمینــی انــد در حالــی کــه دیــن و ایمــان امــوری الهــی

تعصــب و جــزم اندیشــی دینــی نــه فقــط بــا روشــنفکری ناســازگار

و آســمانی بــه شــمار مــی رونــد .بــه ایــن اعتبــار برخــی از صاحــب

اســت ،بلکــه روشــنفکر از آن جهــت بــه صفــت روشــنفکری مزیــن

نظــران بــرآن هســتند کــه روشــنفکر دینــی اصطالحــی پارادوکســیکال

اســت کــه بــا تعصــب ،جــزم و هرگونــه نابردبــاری و ناروایــی دینــی

اســت .دانــش نامــه دانــش گســتر روشــنفکر دینــی و نواندیــش دینــی

و عقیدتــی مخالفــت فعــال دارد ،شــناخت حقیقــت را امــری نســبی

را متــرادف مــی دانــد و تعریــف زیــر را از ایــن دو اصطــاح ارائــه

مــی دانــد و هیــچ کــس و هیــچ ایــده ای را حامــل حقیقــت مطلــق

مــی دهــد:

نمــی دانــد .و از آن جــا کــه چنیــن اســت دریچــه نقــد بــر افــکار و

« ایــن تعبیــر بعــد از انقــاب اســامی از ســوی بســیاری از
متفکــران و نویســندگان بــه کار رفتــه و بــه مفهومــی جاافتــاده در
فرهنــگ معاصــر تبدیــل شــده اســت هرچنــد عــده ای دیگــر آن را

اعتقــادات خــود نمــی بنــدد و از گفتگــو و تبــادل اندیشــه بــا مخالــف
و حتــی دشــمن اعتقــادات خــود اســتقبال مــی کنــد...
نخســتین نواندیشان دینی تاریخ

متضمــن نوعــی تناقــض و مفهومــی پارادوکســیکال مــی داننــد .ایــن

از نظــر گاه اســت این مغز وجود//اختــاف مومن و گبر و یهود

عــده روشــنفکری را در اعتقــاد بــه اســتقالل عقــل مــی داننــد کــه نمــی

مومن و ترســا ،جهود و نیک و بد//جملگی را هســت روســوی احد

توانــد خــود را بــا الزامــات غیرعقالنــی ســازگار کنــد .برخــی تــا آن

ســخت گیــری و تعصــب خامــی اســت//تا جنینــی کار خــون آشــامی

جــا پیــش رفتــه انــد کــه آن را دایــره مربــع نامیــده انــد .امــا بســیاری

اســت(موالنا)

چنیــن بــاوری ندارنــد و مفهــوم روشــنفکری و دیــن را قابــل جمــع

امــا اگــر کار روشــنفکر /نواندیــش دینــی مبــارزه ی مســتمر بــا

مــی داننــد .اینــان بــر ایــن باورنــد کــه تــاش بــرای کشــف حقیقــت

جــزم اندیشــی و بنیــاد گرایــی مذهبــی و دفــاع از «دیــن رحمانــی» در

از شــروط اصلــی و کافــی بــرای روشــنفکر خوانــدن اشــخاص اســت

برابــر قرائــت هــای ســنگ واره ای اســت مــی تــوان گفــت کــه تولــد

و دینــی و غیردینــی بــودن لطمــه ای بــه ایــن حرکــت حقیقــت طلبانــه

عرفــان ایرانــی ســرآغاز نهضــت نواندیشــی دینــی در ایــران و حتــی

نمــی زنــد .ســئوال آنــان از مخالفــان بــه کار گیــری ایــن ترکیــب

در جهــان اســت و کهکشــان تابــان شــعر عرفانــی ،روادار و انســانی

در ادبیــات روشــنفکری ایــن اســت کــه :چنانچــه روشــنفکری پــس

ایرانیــان کــه در آســمان ســیاه قــرون وســطی زاده شــد بــزرگ تریــن

از جســت و جــوی حقیقــت بــه ایــن نتیجــه

حادثــه تاریخــی در ســپهر دیــن و نواندیشــی دینــی در ایــران و حتــی

برســد کــه دیانــت حــق اســت و آن گاه

در جهــان اســت .و بــی گزافــه ســتارگانی همچــون مولــوی ،ســعدی،

هر دینی آنگاه که به
ایدئولوژی قدرت و
حکومت دگردیسی روشــنفکر دینــی بشــود ،چــه اشــکال و مانعــی
دارد؟ بعضــی دیگــر گفتــه انــد معیــار اساســی
پیدا می کند ،از
محتوای اصالحی و روشــنفکری داشــتن تفکــر انتقــادی اســت ،و
انسانی تهی می شود
اگــر متفکــری مســلمان بــه نقــادی ســنت دســت
و به خشونت،
تبعیض ،فساد و تبه یابــد و بتوانــد بــا نوســازی و بازســازی فرهنــگ
دینــی ،اصالحــی در جامعــه بــه وجــود آورد،
کاری می گراید

تنــگ نظــری دینــی کــه حیــات آن در گــرو ظلمــت و تاریکــی اســت

وی روشــنفکر دینــی اســت و روشــنفکر بــودن

نــور مــی پاشــد و تعصــب و خشــک مغــزی را بــه ســخره مــی گیــرد:

او بــا دیــن دار بــودن اش منافاتــی نــدارد»(.

ویــل دورانــت در فصــل مفصــل «اصــاح دینــی» کــه بخــش مهمــی

دانــش نامــه دانــش گســتر جلــد هشــتم)

بــر مــا مــی تابنــد و راه مــدارا ،مــروت و انســانیت را نشــان مــان مــی
دهنــد ،نخســتین ،بــزرگ تریــن و اثرگذارتریــن نواندیشــان دینــی همــه
تاریــخ ایــران انــد .چــرا کــه هنــر واالی آنــان مثــل خورشــیدی کــه
هرگــز از نورافشــانی خســته نمــی شــود ،مــدام بــر ســرمای تعصــب و

از اثــر جاودانــه ایــن مــورخ نامــدار اســت(تاریخ تمــدن) بــه مقــام

بــه اعتقــاد مــن خدابــاوری و روشــنفکری را نمــی تــوان و نبایــد دو

رفیــع حافــظ و اشــعار بلنــد نظرانــه او جایــگاه ویــژه ای اختصــاص

مقولــه ناســازگار و مانعــه الجمــع تلقــی کــرد .مــی شــود خدابــاور بــود

داده اســت .او بــه درســتی بــه تاثیــرات ژرف افــکار اصــاح طلبانــه

و در عیــن حــال دانشــمند و روشــنفکر؛ کمــا ایــن کــه مــا در تاریــخ

و آزاد اندیشــانه عرفــا و شــعرای گرانقــدر ایــران بــه ویــژه حافــظ

ایــران و جهــان بســیاری از فیلســوفان ،دانشــمندان و یــا روشــنفکران

در فراســوی مرزهــای ایــران توجــه و تاکیــد دارد( .تاریــخ تمــدن ،

از افالطــون و ســقراط گرفتــه تــا آلبــرت انیشــتن ،اســپینوزا ،ایمانوئــل

کتــاب اصــاح دینــی).

کانــت ،و در تاریــخ ایــران نوابغــی همچــون ابــن ســینا ،رازی،

طمــع ز فیــض کرامــت َم ُبــر کــه خُ لــق کریــم //گنــه ببخشــد و بــر عاشــقان

ســعدی و حافــظ داریــم کــه هــم خداباورنــد و هــم بــه مفهــوم واقعــی

جنــگ هفتــادو دو ملــت همــه را عــذر بنــه //چــون ندیدنــد حقیقــت ره

ســهروردی و شــاعران بلنــد پایــه ای همچــون فردوســی ،مولــوی،
کلمــه دانشــمند ،نواندیــش و یــا بــه اصطــاح امــروزی روشــنفکر .امــا
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و حافــط کــه پرتــو اندیشــه هــای ژرف و ظریــف شــان قــرن هــا اســت
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ببخشــاید

افســانه زدند(حافــظ)

و اگــر مــا قــرن هــا پیــش ،فرزانــگان و نواندیشــان بزرگــی در
عرفــان (مولــوی) ،عرفــان آمیختــه بــه حکمــت عملــی (ســعدی) و

از دولــت و قــرار گرفتــن دیــن در جایــگاه جامعــه مدنــی هــم الزمــه
گــذار بــه دموکراســی و هــم بــه صــاح دیــن اســت.

عرفــان همــراه بــا حکمــت نظری(حافــظ) داشــته ایــم کــه هریــک از

مهنــدس مهــدی بــازرگان نیــز کــه در ســال هــای آخــر عمــر

آنهــا از زاویــه نگــرش خــود یــوغ دیــن تکفیــری ،جهــادی و انتقــام

تجربــه تلــخ حکومــت دینــی را بــا همــه آرزوهــا و تصــورات پیشــین

جــو را از گــرده دیــن بــاوران بــر مــی دارنــد و قرائــت هــای روادار،

خــود در تناقــض یافتــه بــود بــه چنیــن نتیجــه ای رســید و آن را بــه

انســان بــاور و تســامح گــر را بــر جــای آن مــی نشــانند ،و حتــی

صراحــت بیــان کــرد .امــا در طیــف گســترده کســانی کــه خــود را

مرزبنــدی میــان ادیــان و جنــگ و جــدال مذاهــب را حاصــل فقــدان

نواندیشــان دینــی مــی داننــد ،هــم چنــان طرفــداران حکومــت دینــی

چشــم حقیقــت بیــن شــریعت مــداران ریــاکار مــی داننــد ،چگونــه

حضــوری پررنــگ دارنــد.

اســت کــه مــا امــروز در مقولــه نواندیشــی دینــی فرســنگ هــا از آن
فرزانــگان عقــب افتــاده ایــم؟

از ایــن نظــر مــی تــوان جریــان نواندیشــی دینــی کنونــی ایــران را
بــه دو شــاخه طرفــداران جدایــی دیــن از دولــت و مخالفــان آن تقســیم

مقایســه کنیــد نهضــت نواندیشــی و اصــاح دینــی نزدیــک بــه

کــرد .البتــه در ســال هــای گذشــته طرفــداران جدایــی دیــن از دولــت

هــزار ســال پیــش ایــران را بــا آن چــه در ســال هــای پیــش از انقــاب

در ایــن طیــف ســال بــه ســال رشــد و گســترش بیشــتری پیــدا کــرده

بــه عنــوان نواندیشــی دینــی در جامعــه ایــران مطــرح مــی شــود .در

انــد .نقــش ایــن روشــنفکران/نو اندیشــان دینــی در منــزوی کــردن

ایــن دوره ،نواندیشــی دینــی از محتــوای خــود تهــی میشــود و رو

بنیــاد گرایــی و جــزم اندیشــی دینــی ،و تقویــت گفتمــان گــذار بــه

بــه انحطــاط میگــذارد .ایــن انحطــاط را چــه درنظــرات نویســندگان

دموکراســی و رشــد فرهنــگ مــدارا در جامعــه

سرشناســی مثــل آل احمــد (غــرب زدگــی) و چــه در آثــار دکتــر

ایــران در شــرایط امــروز اهمیتــی تاریخــی و

علــی شــریعتی (مثــل کتــاب امــت و امامــت) و چــه در آثــار مطهــری

تعییــن کننــده پیــدا کــرده اســت.

مــی تــوان دیــد .نواندیشــی دینــی ســال هــای پیــش از انقــاب از آن

بــه بــاور مــن در ایــران گــذار بــه به ایدئولوژی سازی
دموکراســی بــدون هــم راهــی و هــم کاری
از دین میل می

بــه ابــزار جنــگ قــدرت و حفــظ قــدرت تبدیــل میکنــد ،حتــی از

روشــنفکران و فعــاالن سیاســی مذهبــی و

افــکار جمــال الدیــن اســد آبــادی و نائینــی نیــز بســیار عقــب تراســت.

غیرمذهبــی غیرممکــن اســت و هرگونــه تــاش

و اساســا رونــدی ارتجاعــی و بــه گوهــر ضــد تاریخــی اســت کــه

بــرای رودررویــی ایــن دو طیــف و دور کــردن

در خدمــت گفتمــان دولــت دینــی قــرار مــی گیــرد .و شــگفتا کــه

آنهــا ،در خدمــت فعــال کــردن شــکاف هــای

هنــوز بخشــی از روشــنفکران/نو اندیشــان دینــی مــا بــه ایــن افــکار

فرعــی جامعــه و تضعیــف جنبــش دموکراســی

چســبیده انــد و نمیپذیرنــد کــه دیــن ،هــر دینــی ،فقــط زمانــی بــا

خواهــی قــرار میگیــرد.

جــا کــه بــه ایدئولــوژی ســازی از دیــن میــل مــی کنــد و دیــن را

نواندیشی دینی

سال های پیش از

انقالب از آن جا که

کند و

دین را به ابزار
جنگ قدرت و

حفظ قدرت تبدیل
میکند،

حتی از افکار

جمال الدین اسد

دموکراســی ســازگار میشــود کــه از نهــاد دولــت جــدا شــود و بــه

البتــه مــن شــخصا مرزبنــدی اســمی میــان

جزیــی از جامعــه مدنــی تبدیــل گــردد.و برعکــس هــر دینــی آنــگاه

روشــنفکران و تقســیم آنــان بــه مذهبــی و

کــه بــه ایدئولــوژی قــدرت و حکومــت دگردیســی پیــدا مــی کنــد ،از

عرفــی را چنــدان درســت نمــی دانــم و در

محتــوای اصالحــی و انســانی تهــی مــی شــود و بــه خشــونت ،تبعیــض،

مــورد آنانــی کــه از درون دیــن بــه امــر

فســاد و تبــه کاری مــی گرایــد.

پیشــبرد پــروژه ی نواندیشــی دینــی و بــه روز کــردن آن کمــر بســته

آبادی و نائینی نیز
بسیار عقب تراست

امــا خوشــبختانه از اوایــل دهــه  60یعنــی حــدود  5ســال پــس از

انــد اصطــاح نواندیــش دینــی را درســت تــر مــی دانــم .بارهــا از

تولــد جمهــوری اســامی مــوج نوینــی از نواندیشــی دینــی در ایــران

خــود پرســیده ام کــه روشــنفکر مذهبــی یعنــی چــه؟ آیــا مقصــود آن

شــکل گرفتــه کــه در جهــت ایدئولــوژی زدایــی از دیــن و نقــد نــو

اســت کــه هرکــس بــه خــدا بــاور داشــت صــرف نظــر از اعتقــادات

اندیشــی دینــی ســال هــای پیــش از انقــاب ســیر مــی کنــد .برخــی از

مذهبــی اش ،چــه مســلمان و چــه یهــودی و بهایــی بــه صــرف آن کــه

پیشــگامان ایــن مــوج جدیــد در ایــران از جملــه مجتهــد شبســتری،

کار روشــنفکری مــی کنــد ،روشــنفکر مذهبــی اســت؟ و اگــر خــود

عبدالکریــم ســروش ،مصطفــی ملکیــان و یوســفی اشــکوری بــه

وی بخواهــد خــود را صرفــا روشــنفکر بدانــد ،چــه اصــراری هســت

تدریــج بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه اســام برنامــه ای بــرای اداره

کــه او را روشــنفکر مذهبــی بنامیــم؟ بــا ایــن همــه اگــر نواندیشــان

جامعــه امــروز نــدارد ،کــه بایــد قرائــت هــای جدیــدی از اســام ارائــه

دینــی خــود بخواهنــد نــام روشــنفکر دینــی برخــود بگذارنــد ،ایــن

داد کــه بــا حقــوق بشــر ســازگار باشــد و باالخــره آن کــه جدایــی دیــن

حــق آنهاســت و بایــد پذیرفــت.
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کار روحانیون است
نه روشنفکران

همایون مهمنش

الــف -آیــا بــرای گــذار بــه دموکراســی در ایــران نیازمند
مباحــث نظــری و فرهنگی هســتیم؟
فقــدان آزادی بــه ویــژه امــکان فعالیــت آزاد احــزاب و تشــکل هــای
سیاســی در دیکتاتــوری هــای گذشــته و کنونــی مانــع ترویــج فرهنــگ
دموکراســی بــوده اســت .در دوران دو حکومــت اســتبدادی ســردمداران
بــا وارونــه جلــوه دادن مقوالتــی ماننــد اکثریــت ،انتخابــات و دموکراســی
تــاش کــرده انــد تــا حاکمیــت ملــی را کــه بایســتی تبلــور اراده ملــی باشــد،
از محتــوای آن تهــی کننــد .بدیــن علــت نــه تنهــا اندیشــه دموکراســی کــه بــا
نهضــت مشــروطه آغــاز شــد نتوانســته اســت در جامعــه مــا پــا بگیــرد بلکــه
حتــی فرهنــگ سیاســی آن هــم کــه بــا مبــارزات سیاســی علنــی و قانونــی در
شــرائط آزادی و دموکراســی رشــد مــی کند،نیــز افــول کــرده اســت.
ایــن ضعــف اساســی در فرهنــگ سیاســی کــه تاثیــر خــود را در گفتــار
و کــردار مدعیــان طرفــداری از دموکراســی نیــز گذاشــته اســت ،بــرای نمونه
در نــکات زیــر دیــده مــی شــود:
1.1بــی توجهــی چشــمگیر بــه اهمیــت وجــود احــزاب و تشــکل های
سیاســی بــه عنوان ســتون هــای دموکراســی،
 2.2تمایــل بــه فــرد در مقــام رهبــری چــه بــرای هدایــت مبــارزات و
چــهبــرایحکومــتبــهجــایتقویــترهبــریمتکــیبــهخــردجمعــی،
 3.3برخــورد ســطحی ،ابــزاری و تبلیغاتــی بــه مقولــه حقــوق بشــر بــه
عنــوان یــک دســتآورد مهــم بشــریت،
بــه نظــر مــن تــدارک دموکراســی نیازمنــد مباحــث نظــری و
فرهنگــی اســت کــه در رابطــه بــا کشــور ایــران و تاریــخ معاصر باشــد و
تنهــا در چهــار چــوب مقــوالت سیاســی و فلســفی عــام صــورت نگیرد.
در ایــن محــدوده موضوعــات زیــر الزم اســت برجســته شــود:
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 1.1برتــری خــرد و اســتفاده از "عقــل ســلیم" بــه جــای اســتناد بــه
وحی،ســنت یــا ایدئولــوژی،
 2.2مرکــز قــرار دادن انســان و ســعادت او بــه عنــوان هــدف مبــارزات
سیاسی،
3.3قبــول دموکراســی بــه عنــوان بهتریــن شــیوه حکومتی بــرای تحقق
و تضمیــن آزادی هــا ،حقــوق انســانی و شــهروندی همــراه بــا نظــارت و
کنتــرل کلیــه امــور حکومتی توســط مــردم و نماینــدگان منتخب ایشــان،
4.4پذیرفتن الئیسیته و جدائی نهاد دین از حکومت،
5.5احتــرام بــه همــه ادیــان ،مذاهــب و عقایــد دینــی و قبــول حــق
مســاوی بــرای صاحبــان ایــن عقایــد
ب -آیــا در رونــد دموکراتیزاســیون بــه اصــاح دینــی نیاز
وجــود دارد؟ چــه ارزیابــی از موقعیــت کنونــی نواندیشــان
دینــی و فعــاالن سیاســی ایــن طیــف داریــد.
در پاســخ بــه بخــش اول ســوال بــه بظــر مــن ایــن ســوال مربــوط بــه
علمــا ،مراجــع مذهبــی و آیــات عظــام مذهــب شــیعه مــی شــود .آنهــا هســتند
کــه بایســتی بــه عنــوان آتوریتــه هــای مذهبــی ایــن نیــاز را تشــخیص دهنــد و
اصالحــات الزمــه را بــرای انطبــاق مذهب بــا رشــد دموکراســی و مدرنیته در
جامعــه بــه عمــل آورند.
در پاســخ بــه بخــش دوم ســوال کــه مــی پرســید "چــه ارزیابــی از
موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینــی و فعــاالن سیاســی ایــن طیــف داریــد؟"
بنــا بــه آن چــه کــه در پاســخ بــه بخــش اول ســوال آمــد ایــن جانــب اصــوال
آن ضــرورت سیاســی کــه باعــث شــود روشــنفکران کشــور مــا وارد چنیــن
مقولــه ای شــوند را نمــی بینــم .مــن ایــن دخالــت را اشــتباه ،غیــر ضــروری و
ناموثــر مــی دانــم.

ایــن جانــب اصــوال بــا عبــارت "روشــنفکر مذهبی"مشــکل دارم .منظــورم
مســلما ایــن نیســت کــه یــک شــخص مذهبــی حــق نــدارد روشــنفکر باشــد .نه!
در صفــوف نهضــت ملــی اشــخاصی مذهبــی بــوده اند،امــا آنهــا هیــچ گاه خــود
را "روشــنفکر مذهبی"نــام ننهــاده انــد .ایــن عنــوان ایــن تصــور را بــه وجــود می
آورد کــه فــرد مــی خواهــد مذهــب را کــه بایــد امــری خصوصــی و رابطــه ای
بیــن فــرد و خدایــش باشــد بــه مســاله جامعــه تبدیــل کنــد .از طــرف دیگر نشــان
مــی دهــد کــه ایــن فــرد نمــی توانــد تصمیــم بگیــرد کــه کــدام یــک برایــش
عمــده اســت و تصمیــم خــود را نگرفتــه اســت کــه چــه مــی خواهــد بکنــد،
فعالیــت بــرای رفــع نیازهــای مذهــب یــا مبــارزه بــرای رفــع نیازهــای جامعــه؟
فعــاالن مذهبــی در لبــاس سیاســت مــردم را بــه تقویــت نهادهــای مذهبــی،
و در لبــاس مذهــب پیــروان مذهــب را بــه فعالیــت در عرصــه سیاســت فــرا مــی
خواننــد .از دخالــت ســازمان یافتــه پیــروان مذهــب در سیاســت تــا تداخــل دین
و حکومــت فاصلــه زیاد نیســت.
نهادهــای مذهبــی بــر خــاف نهادهای سیاســی امکانــات مالــی ،تجربیات
بیــش از هــزار ســاله در تبلیــغ و امکانــات زیــادی بــرای جمــع کــردن مــردم
(بــرای نمونــه مســاجد) دارنــد .برعکــس نهادهای سیاســی (احزاب ،ســندیکاها
و  )..معمــوال نــه از امکانــات مالــی برخوردارنــد ،نــه چنــان تجربــه و امکاناتــی
بــرای ارتبــاط بــا مــردم و تبلیــغ نظــرات خــود رادارنــد .مضافــا اینکــه آنهــا
همیشــه اولیــن هــدف ســرکوب دیکتاتــوری هــا هــم هســتند.
ایــن اســت کــه وقتــی دخالــت ســازمان یافتــه دیــن در سیاســت آغاز شــد،
دیگــر مــرزی نمــی شناســد و هــر قــدر هــم کــه در آغــاز محــدود و محتاطانــه
پیــش بــرود ،باالخــره فــردی (ماننــد آیــت اهلل خمینــی) پیــدا مــی شــود کــه می
خواهــد کل حکومــت را در دســت گیــرد.
ایــن تصــور روشــنفکران مذهبــی کــه مــی تــوان از نهــاد دیــن یــا مذهــب
بــرای پیشــبرد مقاصــد سیاســیِ "خوب" اســتفاده نمــود ،مثــل ایــن اســت کــه
فــردی تصــور کنــد اگــر طنابــی بــه گــردن فیلــی بیانــدازد ،آن فیــل متعلق بــه او
خواهــد بــود .حــال آن کــه فیــل اگــر هــوا بــرش دارد مــی توانــد بســادگی آن
فــرد را از جــا برکنــد و همــراه خــود ببــرد .ایــن همــان اشــتباهی بودکــه نهضت
آزادی بــه رهبــری مهنــدس بــازرگان مرتکــب شــد و علــی رغــم درســتی و
صداقــت او ،نتیجــه ،جمهــوری اســامی و حکومــت کنونــی شــد.
نهادهــای دینــی بــا نهادهــای سیاســی تفــاوت هــای اساســی دیگــری نیــز
دارند.مثــا در حالــی کــه کنتــرل و نظــارت بــر اقدامــات مســئوالن و نهادهــای
سیاســی و انتقــاد از ایشــان عــادی و یــک ضــرورت اســت،مذهب مقولــه ای به
نــام کنتــرل و نظــارت و انتقــاد مراجــع و نهادهــای دینــی نمی شناســد .سیاســت
و دیــن هرکــدام شــیوه عمــل و تفکــر خــود را دارنــد و اســتفاده از شــیوه عمــل
و تفکــر یکــی در میــدان دیگــری همــواره مشــکل آفریــن بــوده اســت.
دفاع از آزادی
دفــاع گــروه هــای روشــنفکران مذهبــی از آزادی و دموکراســی عمومــا با
امــا و اگــر تــوام اســت (ماننــد قانــون اساســی جمهــوری اســامی) .از آن جائی
کــه روشــنفکران مذهبــی نمــی تواننــد بیــن فعالیــت سیاســی و مذهبــی تصمیم
بگیرنــد ،آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی را همــواره مشــروط بــه رعایــت
اس�لام م��ی دانن��د .بــرای نمونــه ســایت کلمــه هنــوز از ممنوعیــت حضــور زنان
در اســتادیوم هــای ورزشــی دفــاع مــی کنــد.
تنه��ا آن نواندیشــان مذهبــی ولــی الئیــک کــه دیــن و حکومــت را از
هــم جــدا مــی داننــد ،بــرای شــان دیــن امــری خصوصــی اســت و علــی رغــم

مذهبــی بــودن مخالــف دخالــت نهادهــای دینــی در سیاســت و یــا کســب
قــدرت هســتند ،مــی تواننــد بــه اســتقرار دموکراســی کمــک اساســی کننــد.
دوســتان مذهبــی در نهضــت ملــی هــم هســتند امــا آنهــا همــواره مذهــب را
امــری خصوصــی دانســته و عقایــد مذهبــی ایشــان هیــچ گاه مانــع پیشــبرد
اهــداف ملــی نبــوده اســت .در دوران انقــاب  57هــم آنهــا در صفــوف نهضت
ملــی باقــی ماندنــد و از جریــان هــای مذهبــی قدرتمــدار پشــتیبانی ننمودنــد.
اعضائــی هــم پیــدا شــدند کــه بــه فعالیــت مذهبــی پرداختنــد و بــه ایــن ترتیــب
راه خــود را از راه نهضــت ملــی ایــران جــدا نمودنــد.
پ-وضعیــت کنونــی رابطــه بیــن روشــنفکران عرفــی و
مذهبــی را چگونــه مــی بینیــد و چه چشــم انــداز یا پیشــنهاداتی
در ایــن رابطــه داریــد.
بــا پیدایــش نهضــت آزادی گرایشــی در تفکــر سیاســی درون نهضــت
ملــی ایــران رشــد یافــت کــه بــه جــای مانــدن در چهارچــوب هــای عرفــی
در صــدد اســتفاده ابــزاری از دیــن در سیاســت بــود .تــا آن جائــی کــه ایــن
موضــوع بــا اهــداف نهضــت ملــی در تضــاد قــرار نمــی گرفــت ،ایــن اندیشــه
نیــز بنــا بــه ســنت پلورالیســم فکــری کــه در ایــن
این تصور
نهضــت و تشــکل اصلــی آن جبهــه ملــی حاکــم بــود
هیــچ گاه بــا مخالفــت جــدی روبــرو نشــد .پــس از روشنفکران مذهبی
که می توان از
جدائــی نهضــت آزادی مهنــدس بــازرگان از جبهــه
نهاد دین یا مذهب
ملــی و گرویــدن آن بــه اندیشــه دخالــت دیــن در
برای پیشبرد مقاصد
سیاســت و حتــی حکومــت ،شــکاف فکــری میــان
سیاسی»خوب»
ِ
طرفــداران حاکمیــت ملــی و حرکتــی کــه دیــن را
استفاده نمود ،مثل
منشــاء قــدرت مــی دانســت ،آشــتی ناپذیــر شــد.
این است که فردی
بــه نظــر مــن تــا زمانــی کــه گرایــش نامبــرده
تصور کند اگر
تجدیــد نظــر اصولــی در تفکــر خود بــه عمل نیــاورد به طنابی به گردن فیلی
طــور طبیعــی اتحــاد مصدقــی هــا عملــی نخواهــد بود.
بیاندازد ،آن فیل
تصــور مــی کنــم کــه ایــن نظــر منحصــر بــه شــخص متعلق به او خواهد
ایــن جانــب نیســت و از مجموعــه بحــث ها و تبــادالت بود .حال آن که فیل
نظــری نشــات مــی گیــرد کــه در نهضــت ملــی از آغاز اگر هوا برش دارد
می تواند بسادگی آن
تــا کنــون کــم و بیــش جریــان داشــته اســت.
متاســفانه برخــی از روشــنفکران عرفــی انتقــاد و فرد را از جا برکند و
همراه خود ببرد
برخــورد به جمهــوری اســامی را با انتقــاد و برخورد
مســتقیم بــا دیــن یکــی مــی داننــد و تصــور مــی کنند
مــی تــوان بــا ورود بــه مقولــه هــای دیــن ،نفــی دیــن یــا رودرروئــی بــا آن
مشــکل را حــل کــرد.
آنهــا بــه ایــن ترتیــب بــه جنگــی مــی روند کــه هیــچ گونــه آمادگــی برای
آن و شــانس موفقیتــی در آن ندارنــد .روشــنفکران عرفــی بایــد بداننــد که دین
«اســتدالل» نیســت بلکــه «اعتقــاد» اســت و رد پایــه هــای آن بــا اســتدالل میســر
نیســت .درســت ایــن اســت کــه روشــنفکران عرفــی همــواره در زمین سیاســت
ـم خــود را صــرف اســتدالل در
کــه زمیــن آن هاســت باقــی بماننــد و تمــام هـ ٌ
سیاســت نمایند.
از طــرف دیگــر روشــنفکران مذهبــی نیــز بایــد قبــول کننــد کــه تــا وقتی
حکومــت دینــی اســت ،انتقــاد از حکومــت و مســئوالن حکومتــی ،امــری
عــادی اســت .انتقــادی کــه مــی توانــد ناخواســته در مــواردی تصــور برخــورد
بــا دیــن را ایجــاد کنــد.
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دموکراسی
و امر فلسفی؛
سه قطعه علیه
پوزیتیویسم
بابک مینا

در ســه قطعــ ه بــه هــم پیوســتهای کــه در ادامــه میآیــد میکوشــیم بــه
صورتــی بســیار فشــرده آن چــه را رویکــرد «پوزیتیویســتی» بــه دموکراســی
میخوانیــم نقــد کنیــم و نشــان دهیــم چــرا مباحثــه فلســفی و تئولوژیــک بــرای
برپایــی جامعـهای دموکراتیــک ضــرورت دارد و حــذف آنهــا ممکــن نیســت.

 .1غلبــه بــر متافیزیــک و بنیــان نهــادن علمــی تــازه رویــای بــزرگ
قــرن نوزدهــم بــود .جســتجوی بــرای نگاهــی «پوزیتیو» بــه جهــان در قرن
نوزدهــم بســیار رونــق داشــت .ایــن تصــور وجــود داشــت کــه دانــش
بشــری از مرحلــهای نابالــغ کــه در آن ایدههــا ابــزار اصلــی شــناخت
هســتند بــه مرحل ـهای رســیده اســت کــه میتوانــد تصویــری واقعــی و
پوزیتیــو 1از آن چــه هســت بــه دســت آورد .اگوســت کنــت تنهــا یکــی
از چنــد متفکــری بــود کــه چنیــن رویایــی در ســر داشــت .مارکــس نیــز
بــه شــیوهای دیگــر بــا نقــد «ایدوئولــوژی آلمانــی» میخواســت علمــی
جدیــد را بنیــان گــذارد تــا بتوانــد جامعــه را آن طــور که هســت بازنمایی
کنــد .بــرای ایــن کــه در جزئیــات اندیشــه ایــن یــا آن متفکــر غــرق
نشــویم ،میتوانیــم موقتــا ایــن الگــوی کلــی را بپذیریــم :رویــای قــرن
نوزدهمــی رویــای تقلیــل نظــم نمادیــن بــه نظــم واقعــی بــود .ایدههــا،
مفاهیــم ،اندیشـهها و جهانبینیهــا  ،و در یــک کالم هــر آن چــه فرمــال
و ذهنــی اســت اصالــت ندارنــد مگــر در ارتبــاط بــا امــری واقعــی کــه در
جهــان خــارج بــه گونـهای اثرمنــد وجــود دارد .ایــن حرکــت بــه ســوی
امــر اثباتــی بــا تحقیــر متافیزیــک و تفکــر ســنتی فلســفی کامــل میشــد.
بدیــن ترتیــب اســت کــه در اندیشــه مارکــس و پیــرواناش گرایشــی بــه
ســوی تقلیــل امــر فلســفی بــه امــر واقعــی بــه وجــود میآید :هــر مجادله فلســفی
پدیــداری اســت از تضــادی واقعــی و اثرمنــد در جهــان خــارج ،بــه محــض این
کــه ایــن تضــاد واقعــی در ســنتزی برتــر حــل شــود ،مجادلــه فلســفی خــود بــه
خــود منحــل خواهــد شــد .البتــه میدانیــم کــه خوانشهــای متفاوتــی از اندیشــه
مارکــس شــده اســت ،امــا یــک چیــز در ایــن خوانشهــا تقریبــا ثابــت اســت
و آن تقلیلپذیــری امــر نمادیــن بــه امــر واقعــی اســت .شــکل رادیــکال ایــن
اندیشــه میتوانــد مدعــی «علــم تاریــخ» بشــود« :اصــوال عصــر نظریهپــردازی
دربــاره تاریــخ تمــام شــده اســت ،مــا اکنــون بــه علمــی رســیدهایم کــه قوانیــن
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تاریــخ را آن چنانــی کــه هســت بــرای مــا توضیــح میدهــد».
در ایــن معنــا میتوانیــم از «پوزیتیویســیم» مارکــس صحبــت کنیــم ،بــه
شــرط ایــن کــه ایــن کلمــه را در معنایــی بســیار وســیعتر از مکتــب اگوســت
کنــت در نظــر بگیریــم .در ایــن تعریــف هــر نــوع تفکــری کــه مدعــی حــذف
امــر نمادیــن و بازنمایــی کامــل امر واقعــی  -اثرمند باشــد ،فکری پوزیتیویســتی
اســت .مارکــس پوزیتیویســتی بــود کــه میپنداشــت حرکــت تکامــل تاریخــی
خــود مســائل سیاســت و فرهنــگ مــدرن را منحــل میکنــد .چــرا کــه بــرای
حــل یــک مســئله نبایــد در جســتجوی پاســخی در نظــم نمادیــن (مفاهیــم و
نظریههــا و جهانبینیهــا) برآمــد بلکــه بایــد در جســتجوی تحلیــل مکانیســمی
در واقعیــت بــود کــه نهایتــا آن مســئله را منحــل میکنــد .بنابرایــن مــا هیــچ گاه
بــه پاســخ مســائل فلســفی نمیرســیم (آن چنــان کــه در تفکــر ســنتی مرســوم
بــود ،).بلکــه بــه شــرایط انحــال آن هــا میرســیم .از ایــن رو مســئله اصلــی
تفســیر جهــان نیســت بلکــه تغییــر آن اســت.
درســت بــر همیــن اســاس اســت کــه آدورنــو کتــاب «دیالکتیک منفــی» را
پــس از حــدود نیــم قــرن تجربــه شکســت بــا ایــن جمــات میآغــازد « :فلســفه
کــه پیشــتر انگاشــته میشــد زمانــش گذشــته اســت ،زنــده مانده اســت چــرا که
لحظــه تحقـقاش از دســت رفــت .قضــاوت شــتاب زدهای کــه کــه بــر اســاس
آن فلســفه کاری بــه جــز تفســیر جهــان انجــام نــداده اســت و بــا عقبنشــینی
در برابــر واقعیــت در خــود تنــزل پیــدا کــرده اســت؛ پــس از ایــن کــه تغییــر
جهــان شکســت خــورد ،بــه شکسـتطلبی عقــل تبدیــل شــد 2 ».آدورنــو بــا این
ـم» مارکسیســم را اعالم میکند ،مســائل فلســفی
عبارات شکســت «پوزیتیویسـ ِ
باقــی ماندهانــد چــرا کــه لحظــه تحقــق فلســفه (بخوانیــد :عقــل) از دســت رفتــه
اســت .درســت از همیــن رو ســت کــه او بــار دیگر بــه نگاتیویته و ســوبژکتیویته
و فلســفه بازمیگــردد .بــر همیــن اســاس میتوانیــم بگوییــم بعــد از شکســت
پــروژه اگوســت کنــت و دورکیــم بــرای بنیــان نهــادن علمــی پوزیتیــو ،نظریه و
فلســفه زنــده مانــده اســت .علــوم اجتماعــی بــه تاریخ فلســفه پایــان نداد ،فلســفه
و مســائل فلســفی بــه شــکلی دیگــر باقی ماندنــد .اگــر قــرن نوزدهم بــه گونهای
متناقــض ،قــرن ســرکوب امــر فلســفی بــود ،قــرن بیســتم قرن بازگشــت فلســفه،
قــرن بازگشــت امــر سرکوبشــده بــود.

 .2مجــددا بــه مارکــس برگردیــم .مارکــس در «مســئله یهــود» 3خوشبینــی
برنــو باوئــر را مبنــی بر حل شــدن مســئله یهــود در دولــت ســکوالر و دموکراتیک
نقــد میکنــد .باوئــر میپنــدارد در دولتــی کــه کــه دیگــر بــر بنیــان مســیحیت بنــا
نشــده اســت ،مســئله یهــود و تضــادش با هویــت مســیحی دولــت از میان مــیرود.
از نظــر مارکــس ایــن خوشبینــی بــه فرمالیســم قانونــی دولــت دموکراتیــک
بیجاســت .مســئله یهــود باقــی میمانــد چــرا کــه مســئله اساســا تئولوژیک نیســت.
دیــن از نظــر مارکــس نوعــی نقصــان اســت ،و تــا زمانــی کــه ایــن نقصــان وجــود
دارد دیــن نیــز وجــود خواهد داشــت .نباید در تــورات و تلمود در جســتجوی ذات
یهودیــت بــود ،ذات یهودیــت کــه از نظــر مارکــس پولپرســتی و خودخواهــی
مــادی اســت در جامعــه ســرمایهداری متحقــق شــده اســت.
براســاس نقــد مارکــس ،باوئــر امــر الئیــک را تبدیــل بــه امــر تئولوژیــک
کــرده اســت :رهایــی از نظــر او هنگامــی روی میدهــد کــه دیــن دولتــی وجود
نداشــته باشــد و آدمیــان بــر اســاس ارزشهــای انســانی بــا همدیگــر همبســته
شــوند ،حــال آنکــه برعکــس بایــد امــر تئولوژیــک را بــه امــر الئیــک تقلیــل
داد :مســئله دیــن در تحلیــل نهایــی همان مســئله ســرمایهداری اســت و رهایی از
دیــن در گــرو رهایــی از ســرمایهداری اســت .مارکس در شــناخت دین روشــی
«پوزیتیویســتی» دارد :پدیــدار دیــن بــرای مارکــس تنهــا روکشــی اســت بــرای
جوهــر بنیادیــن روابــط مــادی .بــر همیــن اســاس مســئله یهــود بــرای مارکــس
مســئلهای دینــی نیســت ،بلکــه مســئلهای مــادی (الئیــک) اســت و ایــن مســئله
تنهـ�ا راهحلـ�ی مـ�ادی دارد :بـ�ا از میـ�ان رفتـ�ن سـ�رمایهداری ،ذات یهودیـ�ت
( 4خودپرســتی مــادی) نیــز خــود بــه خــود منحــل میشــود .در یــک کالم
مارکــس بــه مــا میگویــد مســائل تئولوژیــک پاســخ ندارنــد ،بلکــه بــر اســاس
مکانیســمی منــدرج در واقعیــت منحــل خواهنــد شــد.
اگــر بخواهیــم بــه شــیوه آدورنــو بــه مارکــس پاســخ دهیــم بایــد بگوییــم:
شکســت این مکانیســم منــدرج در واقعیــت (نابــودی ســرمایهداری و از میان رفتن
نقصانــی بــه نــام «دیــن») تئولــوژی و مجادلــه تئولوژیک را زنده نگاه داشــته اســت.
امــروز میدانیــم کــه مکانیس ـ م واقعیــت میتوانــد بــر روی پرس ـشهای
تئولوژیــک و فلســفی اثــر بگــذارد و آنهــا را تغییــر بدهــد ،امــا نمیتوانــد آنهــا
را منحــل کنــد .پرســش تئولوژیــک تنهــا پاســخی تئولوژیــک دارد .بــر همیــن
منــوال میتوانیــم نتیجــه بگیریــم کــه تمــام مســائل فرهنگــی (نظــم نمادیــن)
اگرچــه تحــت تاثیــر روابــط مــادی هســتند ،امــا همــواره چیــزی بیــش از نظــم
مــادی اســت .ایــن مــازا ِد نظــم مــادی ،همــان چیــزی اســت کــه آن را فرهنــگ
میخوانیــم .و درســت بــه دلیــل همیــن اســتعال ،همیــن فــراوری از نظــم مــادی
اســت کــه مســائل فرهنگــی منطقــی درونــی دارنــد و تقلیلپذیــر بــه ایــن بــا آن
فراینــد مــادی نیســتند.
 .3دموکراســی عــاوه بــر یــک رژیــم سیاســی یــک فرهنــگ اســت .اگــر
دموکراســی را تنهــا بــه رژیمــی سیاســی تقلیــل دهیــم ایــن خطــر وجــود دارد
کـ�ه اس��تبداد را در فرم�یـ دموکراتی��ک موج��ه کنی��م .ب��رای بنــا نهــادن جامعهای
دموکراتیــک تحــول فرهنگــی الزم اســت .بــدون شــک میــان دموکراســی
و فرهنــگ رابط ـهای علــی برقــرار نیســت ،امــا فرهنــگ دموکراتیــک باعــث
تــداوم ،ثبــات و گســترش دموکراســی میشــود.
تقلیــل دموکراســی بــه فراینــدی مــادی ( فرماســیون اقتصــادی ،نهادهــای
سیاســی ،منافــع طبقاتــی) نوعــی خطــای پوزیتیــو اســت :دموکراســی مــازادی
فرهنگــی دارد کــه بــه بنیانهــای مــادی ـ نهــادی تقلیلپذیــر نیســت .بنابرایــن
تامــل فلســفی بــر دموکراســی و نقــد فرهنــگ شــرطی اساســی بــرای برپایــی و
گســترش دموکراســی اســت.
دموکراســی تنهــا نوعــی حکومــت نیســت ،نوعــی تفکــر و جهانبینــی
نیــز هســت و بــر همیــن اســاس نقــد مــداوم فرهنــگ الزمــه پویایی دموکراســی
اســت .فرهنگی که بر پایه سلســلهمراتب پدرســاالرانه ،زنســتیز و دیگریســتیز
ســامان یافته باشــد دموکراســی را محــدود و فقیر خواهــد کرد .از همیــن رو نقد

دیــن بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن سرچشــمههای فرهنــگ بــرای دسـتیابی
یــا گســترش دموکراســی الزم اســت .نقــد فرهنــگ در ایــران اگرچــه مــا را
مســتقیما بــه دولتــی دموکراتیــک نمیرســاند  ،امــا یکــی از مهــم تریــن شــروط
برپایــی جامعـهای واقعــا دموکراتیــک و آزاد اســت.
بــر اســاس آنچــه پیــش تــر گفتــه شــد ایــن فکــر را کــه دموکراســی بــه
تحولــی فرهنگــی نیــاز نــدارد و تنهــا بــر پایــه نوعــی مکانیســم مــادی شــکل
مییابــد میتوانیــم نوعــی توهــم «پوزیتیویســتی» بنامیــم .توهمــی کــه بر اســاس
آن مجــادالت نظــری و نقــد فرهنگــی صرفــا دلمشــغولی نخبهگرایانــه اســت.
جالــب ایــن جاســت بنیــان ایــن اســتدالل در میــان راسـتگریان طرفــدار
بــازار و چپگرایــان اقتصادگــرا مشــترک اســت :هــر دو بنیانــی پوزیتیــو،
بیرونــی ،و واقعــی بــرای تغییــر قائلانــد کــه مکانیســم نهایــی دموکراســی (یــا
هــر فــرم سیاســی دیگــری) را تعییــن میکنــد .بــه عنــوان مثــال راس ـتگرایان
معتقدنــد اســاس دموکراســی نظــام بــازار آزاد اســت و بــه محــض بــه وجــود
آمــدن چنیــن نظامــی ،دموکراســی ـ بــه عنــوان یکــی از پیامدهــای منطــق بــازار
ـ خــود بــه خــود محقــق میشــود .در ایــن نــگاه دموکراســی تنهــا یــه یکــی
از پدیدارهــای فرعــی جوهــری مــادی بــدل میشــود .شــکی نیســت کــه
دموکراســی بــه زمینـهای مــادی نیــاز دارد ،امــا تقلیــل دموکراســی بــه ایــن یا آن
زمینــه مــادی توهمــی «پوزیتیویســتی» اســت.
بــه طــور کلــی توهــم پوزیتیویســتی در ایــران امــروز چــه در روایت راســت
و چــه در روایــت چــپ ،مســائل تئولوژیــک را در تحلیــل نهایــی بــه مســائل
توســعه اقتصــادی و بحرانهــای آن تقلیــل میدهــد .هــر دو روایــت میکوشــند
مجــادالت تئولوژیــک را بــه امــری الئیــک و دنیــوی تقلیــل دهنــد .بــرای
آنهــا ایــن مجــادالت اصالتــی نــدارد و صرفــا یــک
ســرگرمی روشــنفکرانه اســت .هــر دو در جســتجوی دموکراسیعالوهبر
یکرژیمسیاسییک
مکانیســمی در واقعیــت میگردنــد تــا مســائل
فرهنگاست.اگر
تئولوژیــک را منحــل کننــد .در برابــر ایــن فکــر بایــد
دموکراسیراتنهابه
تاکیــد کــرد کــه ســرکوب امــر فلســفی تنهــا موجــب
رژیمیسیاسیتقلیل
بازگشــت آن بــه صورتــی مخــدوش میشــود .مثــا
دهیماینخطروجود
شــما میتوانیــد در هنــگام یــک بحــث ،پرســشها
دارد که استبداد را در
و مســائل مســائل فلســفی را بــه طــور ارادی کنــار
فرمیدموکراتیکموجه
بگذاریــد ،امــا نیــروی درونــی مســئله هــر بــار در طــول
کنیم.برایبنانهادن
بحــث خــود را از طریــق تناقضــات نشــان میدهــد و جامعهایدموکراتیک
بحــث شــما را مخــدوش میکنــد.
تحولفرهنگی
مــا میتوانیــم در ســاختن جامعــهای
الزم است
دموکراتیــک نیــز پرســشهای تئولوژیــک را
بــه طــور ارادی کنــار بگذاریــم ،امــا ایــن پرســشها بــار دیگــر از طریــق
بحرانهــای درونــی دموکراســی خــود را بــه مــا تحمیــل میکننــد .مســئله تنهــا
ایــن نیســت کــه دولتــی دموکراتیــک جانشــین دولــت فعلــی شــود ،مســئله بــر
ســر تغییــر نظــم نمادیــن جامعــه نیــز هســت .و ایــن تحــول فرهنگــی مــازاد بــر
تغییــر حکومــت اســت .اگــر ایــن مــازاد را جــدی نگیریــم ،حتــی با وجــود یک
دولــت دموکراتیــک «نیــروی درونــی مســئله» خــود را بــه مــا تحمیــل میکنــد.
پانویس
 .1در فرهنــگ فلســفی الالنــد کلمه پوزیتیو دســت کم هفت معنــی دارد .ما در اینجــا این کلمه را
بیشــتر در معنــای واقعــی در برابــر خیالــی و ذهنــی به کار میبریــم .بر همین اســاس هر نوع تفکــری را که
مدعی یک بازنمایی پوزیتیو واقعیت باشــد ،پوزیتیویســم میخوانیم .در برابر نگاتیویســم تفکری اســت
کــه همــواره به دخالت سـوبژکتیویته آگاه اســت و آن را حذفناشـدنی میداند.
Theodor W. Adornon, Dialectique négative, éd. Payot, Paris, 2003.2
Karl Marx, Sur la question juive, éd. La Fabrique, Paris, 2006.3
 .4بســیاری از منتقــدان یهودســتیزانه بــودن عبــارت مارکس و حتــی کل این اثر صحبــت کردهاند.
قــدر مســلم ایــن اســت کــه بعضــی از عبــارت مارکــس مســئلهبرانگیز هســتند و نمیتــوان بــه ســادگی
احتمــال یهودستیزانهشــان بــودن را رد کــرد .امــا مــا در اینجــا ایــن بحــث را در پرانتــز گذاشــتهایم.
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توصیه به گفتگو

محمدرضا نیکفر

الــف -آیــا بــرای گــذار بــه دموکراســی در ایــران
نیازمنــد مباحــث نظــری و فرهنگــی هســتیم؟
مس ـلّم اســت .گــذار بــه دموکراســی یــک امــر نــاب سیاســی نیســت؛
در نهایــت ،یعنــی در بلندمــدت یــک رخــداد فرهنگــی اســت ،بــه ایــن
اعتبــار یــک مبحــث فرهنگــی اســت و بحــث دربــاره آن بحــث دربــاره
فرهنــگ اســت .منظــور از فرهنــگ آن مجموعــه ُکدهــا و نمادهایــی اســت
کــه جهــان انســانی مــا را میســازند ،مایــی کــه هــم سرنوشــت هســتیم ،یــا
خاطــرهای از باهمبــودی و هــم سرنوشــتی را بــا خــود همــراه داریــم ،هــر
جــا کــه باشــیم .کافــی اســت تکـهای از میهــن فرهنگــی را در جایــی بیابیــم،
ایــن یافتــن بازیافتــن میشــود ،گــرد آن یــک جهــان متبلــور میشــود،
ایــن جهــان افقــی میشــود بــرای جهانــی کــه در آن بــه ســر میبریــم
یــا یــک مرجــع معنایــی بــرای آن جهــان غالــب میشــود ،بــرای مقایســه،
بــرای گشــودن زاویههــای تــازه .جهــان فرهنگــی پــر از شــکاف و تضــاد
اســت و نیروهایــی را در خــود جــا میدهــد کــه احیانــا در ســتیز بــا همانــد.
امــا آنــان همدیگــر را میفهمنــد ،کــه اگــر نمیفهمیدنــد ،آن ســان بــا هــم
نمیســتیزیدند ،کــه اکنــون میســتیزند.
اگــر مــن آنانــی را کــه در ایــران کنونــی حکومــت میکننــد،
نمیشــناختم ،یعنــی نمیفهمیــدم ،یعنــی ایــن احســاس وجــودی را
نداشــتم کــه بــا آنــان در یــک خانــه بــه ســر میبــرم ،بســیار آســوده
میشــدم؛ نگرانــی مــن از وجــود آنــان نگرانــی در حــد واکنــش بــه هــر
خبــر بــدی بــود کــه هــر روز در مــورد اینجــا یــا آنجــای جهــان میشــنوم.
امــا مــن اکنــون نگرانــم ،فــرش ایرانــی هــم مــرا نگــران میکنــد ،دیــوان
حافـ ِ
ـظ قــرار گرفتــه کنــار گوتــه و شکســپیر هــم مــرا نگــران میکنــد ،مــزه
قرمهســبزی هــم غمگینــم میکنــد.
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دیــن و فرهنــگ .زمانــی ایــن دو یکــی بودهانــد .البتــه همــواره دو دیــن
وجــود داشــته ،دیــن مرکــز دینــی ،دیــن متخصصــان ،دیــن اربــاب دیــن ،و
دیــن مــردم ،کــه همــان آداب زندگیشــان بــوده ،همــان فرهنــگ شــان
بــوده .در خلــق و خــوی مــادر مــن فرقــی ایجــاد نمیشــد ،اگــر زرتشــتی
یــا مســیحی میبــود .اســام بــه عنــوان دینــی مشــخص را بــه عنــوان
مجموعــهای از اســطورهها میفهمیــد کــه بــه ســادگی میتوانســتند
نامهایــی زرتشــتی ،بودایــی یــا مســیحی بیابنــد ،و نیــز بــه عنــوان
مجموع ـهای از اوراد کــه معنــای شــان را نمیفهمیــد ،امــا بــه آنهــا قدرتــی
جادویــی نســبت مــیداد .مــردم ده زادگاهــم نیــز ایــن گونــه بودنــد .آنــان
مســلمان بودنــد ،امــا در واقــع دیــن خودشــان را داشــتند ،دینــی کــه نــه
"اســام" بــود ،نــه "زرتشــتی" یــا "مانــوی"" .مســلمان" شــده بودنــد ،پــس از
آنکــه ده دارای جــاده و اتوبــوس و در پــی آن آخونــد شــده بــود .دقیقتــر
بگوییــم آنــان بــا جــاده و اتوبــوس و آخونــد صــادر شــده از قــم از نــو
مســلمان شــدند .پــس از انقــاب یــک بــار دیگــر مســلمان شــدند؛ بــه آنــان
گفتــه شــد کــه بــه انــدازه کافــی مســلمان نیســتند ،بــرای آنکــه مســلمان
راســتین باشــند ،بایــد پیــرو والیــت فقیــه باشــند ،بــه جمکــران برونــد ،و
رهبــر را خیلــی دوســت داشــته باشــند.
پیــش از انقــاب بــه آنــان میگفتنــد کــه شــاه را بایــد دوســت داشــته
باشــند .اندکــی پیــش از انقــاب ،شــاه حــزب رســتاخیز را تشــکیل داده
بــود ،فرمــان داده بــود همــه عضــو آن شــوند و آریامهــر را خیلــی خیلــی
دوســت داشــته باشــند .همــه ولیــان امــر در ایــران ایــن حــس دارنــد کــه
والیــت بــه انــدازه کافــی در اذهــان مــردم فــرو نرفتــه و بایــد بــر روی
آن تأکیــد ویــژهای شــود .موجهــای مسلمانســازی ،موجهــای تشــدید
اعمــال والیــت دینــی هســتند ،و موجهــای تشــدید اســتبداد شــاهی،

موجهــای تشــدید اعمــال والیــت ســلطانی .اســتدالل در ایــن بــاره ســخت
نیســت کــه ایــن دو همریشـهاند ،از یــک جنــس هســتند ،اگــر چــه ممکــن
اســت ســتیزنده بــا هــم بنماینــد و ایــن بیایــد جــای آن را بگیــرد .اگــر ادعای
همریشــه بــودن ایــن دو را بپذیریــم ،دیگــر ناچاریــم بــرای توضیــح مســئله
"والیــت" بــه فرهنــگ رجــوع کنیــم و ببینیــم کــه چــرا مــا والیتپذیــر
هســتیم .در ایــن رابطــه ،سرنوشــت مجاهدیــن خلــق عبرتانگیــز اســت.
مخالــف والیــت ســلطان بودنــد ،بــا والیــت امــام جنگیدنــد ،و بــه والیــت
دیگــری تــن دادنــد.
پــس بایــد بحــث کنیــم ،دربــاره والیــت و والیتپذیــری .بــرای
گــذار بــه دموکراســی بــه ایــن بحــث نیــاز داریــم.
ب -آیــا در رونــد دموکراتیزاســیون بــه اصالح دینــی نیاز
وجــود دارد؟ چــه ارزیابــی از موقعیــت کنونــی نواندیشــان
دینــی و فعــاالن سیاســی ایــن طیــف داریــد.
پاره نخست پرسش:
منظورتــان از اصــاح دینــی چیســت؟ آیــا مصلحــان نیــز میخواهنــد
مــردم را از نــو مســلمان کننــد؟ میخواهنــد یــک مــوج جدیــد
اسالمیســازی بــه راه اندازنــد؟ بــه نظــر مــن وقتــی ادعــا میکننــد آنانانــد
کــه میداننــد اســام "راســتین" چیســت ،متوجــه نیســتند کــه دارنــد داســتان
اسالمیســازی را تکــرار میکننــد در حالــی کــه اصــاح دینــی واقعــی
پایــان دادن بــه ایــن داســتان اســت .اگــر دشــمن و آفــت دموکراتیزاســیون،
ـاح دینــیِ دموکراســیپذیر ،نقــد و طــرد
والیــت باشــد ،پــس معنــای اصـ ِ
والیــت در شــکلهای شناختهشــده تاریخــی آن میشــود ،نــه برقــراری
والیــت تــازهای کــه ســخت نیســت درک ایــن کــه نســخه رقیقشــده نــوع
کهن ـهای از والیــت اســت .میگویــم :نقــد و طــرد والیــت در شــکلهای
شــناخته شــده آن و نــه نقــد و طــرد هــر گونــه والیــت ،زیــرا چنیــن چیــزی
نقــد و طــرد هــر گونــه مذهــب اســت .بزرگتریــن مصلــح دینــی اندیشــمند
تاریــخ ،ســورن کیرکهگــور ،در نهایــت تــوکل میکنــد و بــه والیــت تــن
میدهــد (بنگریــد بــه تفســیر او از تعلیــق اخــاق بــه نــام ایمــان درماجــرای
ابراهیــم) ،کــه اگــر تــن نمــیداد میتوانســت فوئربــاخ دیگــری شــود.
دوره اصــاح دینــی بــه آن صورتــی کــه در اروپــا دیدیــم ،بــه ســر
آمــده اســت .در ایــران اصــاح دینــی میبایســت در قــرن نوزدهــم یــا
اوایــل قــرن بیســتم صــورت میگرفــت؛ در آســتانه مشــروطیت ،یــا همــراه
بــا مشــروطیت .شــاید جنبــش بابــی گامــی نــاکام در ایــن جهــت بــوده
اســت.
دوران پهلــوی ،دوران اســتاندارد شــدن شــیعه بــود .در ایــن دوره
طوالنــی شــیعه فرصــت یافــت کــه انتظــام یابــد .شــیعه اســتاندارد خــود
شــیعهای اصالحشــده بــود ،اصالحشــده در محافظهکارتریــن شــکل
خــود .ایــن شــیعه بــا یــک توپولــوژی مشــخص میشــد :بــا قــدرت و
اعتبارمنــدیاش در حوزههــای دینــی  ،شــهرهای مذهبــی ،الیــت مذهبــی،
قشــرهای ســنتی .تیپولــوژی آن تغییــر میکــرد ،جایــی کــه توپولــوژی آن
تغییــر میکــرد؛ پدیــدهای کــه نمونــه بــارز آن حســینیه ارشــاد ،شــریعتی و
مجاهدیــن خلــق اســت.
اکنــون مــا شــاهد تغییــر رادیــکال زمینههــای تیپولوژیــک دیــن
هســتیم .ایــن دگرگونــی بــه اصالحگــری روشــنفکرانه دینــی امــکان
محــدودی میدهــد بــرای آن کــه یــک تیــپ (ســنخ) مؤثــر و قــوی دینــی

را بســازد و توپــوس (موضــع ،پهنــه) خــود را بــه جامعــه تســری دهــد ،بــه
بیــان دقیقتــر در توپوسهــای مختلفــی حضــور داشــته باشــد .مــا در آن
موضعهــای اجتماعــیای کــه روشــنفکری دینــی قابلیــت حضــور دارد ،تــا
حــدی شــاهد دور شــدن از دیــن و تــا حــد بیشــتری شــاهد گرایــش بــه
دیزایــن فــردی دیــن هســتیم .در ایــن گرایــش ،افــراد دیگــر خــود را بینیــاز
بــه اتوریتــه مفســر میداننــد و برداشــت آزاد خــود را مبنــا قــرار میدهنــد.
افــراد دیــن خــود را طراحــی میکننــد و ابایــی ندارنــد کــه هــر تک ـهاش
را از جایــی برگیرنــد .اصالحگــری روشــنفکرانه
روشنفکران دینی
نیــز نوعــی دیزایــن اســت ،امــا بــا قیــد و بندهایــی؛
ایرانی :به اصالح
مثــل قصیدهســرایی اســت در حالــی کــه ذوق
عمومــی دارد بــه ســمت خوانــدن ترانههایــی دینی فکر میکنند،
مــیرود کــه شــاید ســر و تــه نداشــته باشــند ،امــا در اما هنوز یک کتاب
یا حتا مقاله جدی
القیدیشــان بیــان خواســت آزادی هســتند.
درباره مفهوم «اصالح
پاره دوم پرسش:
دینی» و تاریخ آن
ارزیابــی از موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینــی
ننوشتهاند .به گمانم با
و فعــاالن سیاســی ایــن طیــف :وضعشــان خــراب
جریان پروتستانتیسم و
اســت! شــاید بــرو بیایــی داشــته باشــند یــا در
هم چنین روشنگری
آینــده بازارشــان رونــق بیشــتری یابــد ،امــا ایــن یهودی آشنا نیستند
برمیگــردد بــه ایــن کــه "دینــی" هســتند نــه اینکــه
و درنیافتهاند آن
"نواندیش"انــد ،برمیگــردد بــه ایــن کــه از ســرمایه
چه در زیر مفهوم
نمادیــن دینــی برخوردارنــد ،و ایــن ســرمایه پس از
«اصالح» به دلیل
پایــان حکومــت دینــی موجــود هــم معتبــر خواهــد
رهاییبخشیاش
بــود ،بــه ویــژه اگــر ســکههایش نــو باشــند و بــرق ستایشبرانگیز شده
بزننــد .دیــن بــه ســادگی از ســکه نمیافتــد ،و است به پروتستانتیسم
فرهنگی و در
میتــوان حــدس زد کــه در شــکل ســکه نــو
نهایت به روشنگری
آینــده خوبــی خواهــد داشــت.
برمیگردد ،نه
امــا چــرا میگویــم کــه اصالحطلبــان دینــی
به لوتریسم ،زیرا
بــا وجــود رونــق نســبی کارشــان و چشــمانداز
لوتریسم یک موج
امتیــازوری بیشترشــان در آینــده وضــع خرابــی
مسیحیسازی دوباره
دارنــد؟ خرابــی وضعشــان بــه ایــن برمیگــردد
و جنبشی بنیادگرا بود
کــه روشــنفکر رادیکالــی چــون کیرکهگــور
ندارنــد کــه بپرســد :آیــا مــن هــم رانتخــوار
هســتم؟ آیــا وقتــی میگویــم روشــنفکر دینــیام ،دارم رانــت دیــن داری را
میخــورم؟ آیــا دیـنداری مــن هــم نوعــی دارایــی اســت؟ اگــر روشــنفکر
مؤمنــی در تــراز کیرکهگــور داشــتیم ،کتابــی مینوشــت از ســنخ "یــا ایــن
– یــا آن" و در آن بــا خــود درمیافتــاد.
و بــاز دربــاره خرابــی وضــع روشــنفکران دینــی ایرانــی :بــه اصــاح
دینــی فکــر میکننــد ،امــا هنــوز یــک کتــاب یــا حتــا مقالــه جــدی
دربــاره مفهــوم "اصــاح دینــی" و تاریــخ آن ننوشــتهاند .بــه گمانــم بــا
جریــان پروتستانتیســم و هــم چنیــن روشــنگری یهــودی آشــنا نیســتند و
درنیافتهانــد آن چــه در زیــر مفهــوم "اصــاح" بــه دلیــل رهاییبخشــیاش
ســتایشبرانگیز شــده اســت بــه پروتستانتیســم فرهنگــی و در نهایــت بــه
روشــنگری برمیگــردد ،نــه بــه لوتریســم ،زیــرا لوتریســم یــک مــوج
مسیحیســازی دوبــاره و جنبشــی بنیادگــرا بــود.
کار روشــنفکران دینــی مــا شــده اســت نکتهپرانــی .در مــورد موضوعی
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کــه نیــاز بــه توضیــح و اســتدالل کافــی دارد ،در یــک ســخنرانی یــا مقالــه
نکت ـهای را میپراننــد بــه صورتــی مبهــم؛ و ســخن را ادامــه نمیدهنــد .بیــن
خودشــان هــم بحثــی درنمیگیــرد .روشــنفکران غیرمذهبــی هــم بــا آنــان
بحــث نمیکننــد؛ شــاید کــرده باشــند امــا چــون پاســخی نگرفتهانــد ،یــا
درشــتخویی دیدهانــد ،از خیــر بحــث بــا آنــان گذاشــتهاند.
بــا قطعیــت میگویــم :در مــورد هیــچ کــدام از مســائل اصلــیای
کــه الزمــه ادعــای "اصــاح دینــی" باشــد ،تــا کنــون یــک کتــاب جــدی
ننوشــتهاند.اوج کارشــان در دهــه  ۱۳۷۰اســت؛ نوشــتههای آن دوره هــم
آثــار ضعیفــی هســتند .در آنهــا مثــا از هرمنوتیــک ســخن مــیرود ،امــا
تــا حــد کتابهــای مقدماتــی در ایــن بــاب مایــه
زمینه خوبی برای و دقــت ندارنــد .برخــی از آنهــا رونویســیهای
نظریهپردازی انتقادی ضعیفــی از االهیــات پروتســتان هســتند .بهترینهای
جدی وجود ندارد ،شــان کارهایــی هســتند در نقــد متقدمــان ،شــریعتی
در میان مذهبیها
و دیگــران ،و برخــی مســائل در تاریــخ شــریعت.
و هم چنین به
یکــی از اشــکاالت ثابــت آثــار روشــنفکران
شکل محسوس
دینــی ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن آثــار بــا
تأسفآوری در
رویکــرد یــا ادعایــی آکادمیــک بــه یــک مســئله
میان غیرمذهبیها.
اگر نظریهپردازان میپردازنــد ،امــا اســباب و ادوات ایــن کار را
جدی رادیکالی در ندارنــد .مثــا نویســنده مــورخ نیســت ،امــا درس
تاریــخ میدهــد ،زبانشــناس نیســت ،امــا بحــث
میان مذهبیها و
زبانشناســی میکنــد ،فلســفه نخوانــده ،امــا مــدام
غیرمذهبیها
داشتیم ،میتوانستند گزارههــای فلســفی ردیــف میکنــد .اشــکال کار
با هم بسازند
آنــان ایــن اســت کــه فکــر میکننــد مشــکالت
موجــود در کار دیــن بــه معرفــت برمیگــردد و
وظیفــه آنــان ایــن اســت کــه شــناختی درســت را بــه جــای جهالــت مســلط
یــا برداشـتهای انحرافــی بگذارنــد .پهنــه ســتیز امــا نــه عقــل نظــری ،بلکــه
عقــل عملــی اســت .دیــن البتــه میتوانــد موضــوع شــناخت قــرار گیــرد؛
امــا در جایــی کــه شــناخت مطــرح اســت ،ایمــان مطــرح نیســت .اگــر
میخواهیــد پــا بــه کارگاه شــناخت بنهیــد ،بایــد ایمــان تــان را پشــت در
بگذاریــد .پیشــنهاد مــن بــه روشــنفکران دینــی ایــن اســت کــه پــروژه اصالح
را در حیطــه عقــل عملــی پیــش ببرنــد" ،اصــاح" در حیطــه عقــل نظــری
هیــچ جایــی نــدارد.
نکتــه پایانــی در ایــن بحــث :آنچــه دربــاره خرابــی وضــع روشــنفکران
دینــی گفتــم ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه وضــع دیگــران را بهتــر میدانــم.
وضــع همــه مــا خــراب اســت .متناســب بــا عمــق فاجعــهای کــه گرفتــار آن
شــدهایم ،از خــود تکاپــو نشــان نمیدهیــم.
پ-وضعیــت کنونــی رابطــه بیــن روشــنفکران عرفــی
و مذهبــی را چگونــه مــی بینیــد و چــه چشــم انــداز یــا
پیشــنهاداتی در ایــن رابطــه داریــد.
نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده ،امــا هــم چنــان خــوب نیســت .عامــل
اصلــی در بهبــود نیافتــن رابطــه ،وجــود رانــت مذهبــی اســت .برخــی
از روشــنفکران مذهبــی حــس میکننــد کــه نزدیکــی بــا روشــنفکران
غیرمذهبــی ممکــن اســت بــه نفــع شــان نباشــد .میــل ترکیبــی خــود را بــا
قــدرت ،کــه از حــوزه بهــرهوری سیاســی از آن رانــده شــدهاند ،بیشــتر
میبیننــد تــا بــا کســانی کــه ظاهــرا چشــماندازی وجــود نــدارد بــرای آن
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کــه در آینــده ،در قــدرت مرکــزی حضــور سیاســی مســتقیم داشــته باشــند.
بــه دلیــل ایــن گونــه حســابگری اســت کــه بــاور مذهبــی بعضــی افــراد (نــه
همــه!) شــکل رانــت را پیــدا میکنــد.
امــا الزم اســت کــه بــرای درک بهتــر روابــط بــه جریانهــا و اتفاقهــای
بنیــادی در میــان ایرانیــان نظــر دوزیــم .مدتهاســت کــه مــا وارد یــک دور
از برآمــد محافظــهکاری شــدهایم ،هــم در ســطح جهانــی هــم در ایــران.
تعریــف عمومــی محافظــهکاری تــاش بــرای حفــظ وضــع موجود یــا احیای
مناســبات کهــن اســت .در ایــران بهتــر اســت آن را بــه صــورت منفــی تعریف
کنیــم :مقاومــت در برابــر مناســبات والیــی در عرصههــای طبقاتی ،جنســیتی،
فرهنگــی و سیاســی؛ در یــک بیــان مقاومــت در برابــر تغییــر امتیــازوری از
وضعیــت موجــود؛ و اگــر ناامیــدی سیاســی را هــم لحــاظ کنیــم ،میتوانیــم
تصــور از آینــده بــه عنــوان بدتــر در مقایســه بــا بــد موجــود را هــم بــه عنــوان
فضاســاز روانــی محافظــهکاری تلقــی کنیــم .و ایــن همــه در حالــی اســت که
نظــام مســتقر بحــرانزده اســت و بحــران در رهبــری آن بــه زودی میتوانــد
آن را بــا چالــش بیســابقهای مواجــه کنــد .جالــب ایــن جاســت کــه همــه
در عیــن محافظــهکاری و حالــت یــأس ،خواهــان تغییــر هســتند .برآینــد همــه
ایــن عوامــل گرانیــگاه محافظــهکاری عمومــی ایرانــی را در درون جریــان
اصالحطلــب قــرار میدهــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن جریــان
قــدرت و رونــق دارد .راســت افراطــی و محافظــهکاری دینــی حــوزوی بــه
آن میتــازد ،امــا در مقابــل ،طبقــه متوســط جدیــدی کــه محصــول خــود
جمهــوری اســامی اســت از آن پشــتیبانی میکنــد .خواننــدگان و مخاطبــان
اصلــی آثــار روشــنفکران دینــی معمــوال از دل ایــن طبقــه متوســط جدیــد
میآینــد.
محافظــهکاری در میــان قشــرهای غیرمذهبی هــم وجــود دارد ،و در میان
آن قشــرها گروهــی قــوی از ســرمایهداران و متخصصانــی دیــده میشــود کــه
از وضعیــت فعلــی چنــدان ناراضــی نیســتند؛ البتــه خواهــان تغییــر هســتند امــا
چنــان تغییــری کــه بــا آن وقفـهای در امتیــازوری آنــان پدیــد نیایــد .آنــان بــا
وضعیــت ســاختهاند و تصــور میکننــد بهتــر میتواننــد بســازند اگــر قــدرت
بــه دســت اصالحطلبــان بیفتــد و اینــان بتواننــد بحرانهــا را مهــار کننــد.
بــا ایــن وصــف ،زمینــه خوبــی بــرای نظریهپــردازی انتقــادی جــدی
وجــود نــدارد ،در میــان مذهبیهــا و هــم چنیــن بــه شــکل محســوس
تأس ـفآوری در میــان غیرمذهبیهــا .اگــر نظریهپــردازان جــدی رادیکالــی
در میــان مذهبیهــا و غیرمذهبیهــا داشــتیم ،میتوانســتند بــا هــم بســازند،
زیــرا میتوانســتند یــک اسالمیســم ژنریــک را در پــس جریانهــای مختلــف
اســامی ،از جریــان خمینــی گرفتــه تــا جریــان داعــش ،تشــخیص دهنــد ،هــر
کــدام آن را بــه شــیوه خویــش تحلیــل کننــد و بــا وجــود نرســیدن بــه نتایــج
یکســان ،دریابنــد کــه ایــن قصــه ســر دراز دارد و آنــان الزم اســت در کنــار
هــم قــرار گیرنــد.
امــا اکنــون در یــک حالــت لختــی بــه ســر میبریــم .شــاید جامعــه
تکانــی بخــورد و روشــنفکران هــم تکانــی بخورنــد .مهــم ایــن اســت کــه
در حالــت بحــران چــه کســانی در کنــار هــم قــرار گیرنــد .اکنــون توصیـهای
کــه میتــوان کــرد ،بــا وجــود مانعهــای عینــی و ذهنــیای کــه بــه آنهــا
اشــاره شــد ،صحبــت کــردن بــا یکدیگــر اســت .کســانی کــه از گفتوگــو
ســر بــاز زننــد در بهتریــن حالــت "روشــنفکران" یــک فرقهانــد ،نــه منتقــدان
اندیشــمند حاضــر در پهنــه همگانــی.

روشنفکران مذهبی
و غیرمذهبی؛
همدلی و همکاری

حسن یوسفی اشکوری

رابطه متقابل تغییرات فرهنگی و تغییرات اجتماعی
از هــر منظــری کــه بــه چگونگــی و چرایــی تغییــرات اجتماعــی
نــگاه کنیــم ،ضــرورت طــرح مباحــث فکــری و فرهنگــی در حــوزه هــای
مختلــف و پیچیــدة اجتماعــی قطعــی و غیــر قابــل انــکار مــی نمایــد .تنهــا
موضــوع مــورد اختــاف مــی توانــد موضوعاتــی چــون تقــدم تغییــرات
فکــری و فرهنگــی بــر هــر نــوع تغییــرات عینــی و اجتماعــی و برعکــس
و یــا میــزان تأثیرگــذاری ایــن دو در تحــوالت مدنــی و یــا نــوع تعامــل
ایــن قلمروهــا بــا هــم باشــد .هرچنــد ماجــرای تقــدم فرهنــگ بــر تغییــرات
مــادی و اجتماعــی و یــا عکــس آن ،داســتان مــرغ و تخــم مــرغ اســت ولــی
در ایــن میــان شــاید نظریــه شــریعتی مبنــی بــر رابطــه دیالکتیکــی فرهنــگ و
اقتصــاد در بــاب پرســش از زیــر بنــا و روبنــا معقولتــر و قابــل دفاعتــر باشــد.
بــا ایــن توضیــح کوتــاه کــه شــریعتی بیــن نظریــه «کارل مارکــس» مبنــی
بــر تقــدم نقــش اقتصــاد و در واقــع مــاده بــر هــر نــوع تحــوالت فرهنگــی و
فکــری بــه عنــوان زیربنــا و نظریــه «ماکــس وبــر» مبنــی بــر تقــدم تغییــرات
فرهنگــی بــر هــر نــوع تغییــرات مــادی و اقتصــادی ،جمــع مــی کنــد و بــا
ایجــاد رابطــه دیالکتیکــی و تأثیــر و تأثّــر متقابــل و دایمــی بیــن آن دو ،از
اصطــاح «مارکس-وبــر» اســتفاده مــی کنــد.
اگــر اســتفاده از ایــن الگــوی تحلیــل تحــوالت اجتماعــی معقــول و
مقبــول باشــد ،در پاســخ بــه پرســش مطــرح شــده ،مــی تــوان گفــت کــه
بــی گمــان بــرای پذیــرش دموکراســی در افــکار عمومــی مردمــان یــک
ســرزمین و یــا کشــور و تحقــق ایــن ایــده مهــم در گســترة عمومــی محتــاج
فرهنــگ ســازی و ایجــاد زمینــه هــای ذهنــی و فرهنگــی و فکــری الزم
هســتیم و حداقــل ایــن مؤلفــه یکــی از لــوازم تحقــق دموکراســی شــمرده
مــی شــود .ایــن مدعــا هــم بــه نحــو پیشــینی قابــل اثبــات اســت و هــم بــه
نحــو تجربــی و پســینی.
ســیر مفهــوم ذهنــی و تحقــق عینــی دموکراســی در غــرب (از یونــان
باســتان تــا کنــون) و تعامــل دیالکتیکــی اندیشــه دموکراســی بــا عینیــت

آن و تأثیــر و تأثّــر متقابــل آن دو در بســتر تحــوالت و تغییــرات مدنــی و
اجتماعــی بــه روشــنی ایــن مدعــا را مدلــل مــی کنــد.
در شــرایط کنونــی جامعــه مــا مشــکل ایــن اســت کــه از یــک ســو
ذهنیــت تاریخــی و باورهــای دینــی و ســنت هــای فرهنگــی و اجتماعــی
مــردم مــا بــا مبــادی نظــری و الگــوی سیاســی مدیریــت دموکراتیــک
چنــدان ســازگار نیســت و از ســوی دیگــر دیــری اســت کــه مفاهیــم تولیــد
شــده و از پیــش برســاخته در جهــان غــرب و از جملــه مفهــوم دموکراســی
وارد ذهنیــت و زبــان و ادب مردمــان ایــران زمیــن شــده و بــه تدریــج
مقبولیــت یافتــه و حداقــل در طبقــات متوســط و باالتــر از متوســط و عمــوم
نخبــگان فکــری و علمــی و سیاســی کشــور بــا اقبــال مواجــه شــده اســت.
بدیــن ترتیــب در وضعیــت کنونــی تاریــخ ایــران ،نظریــه و تحــول فکــری
و فرهنگــی بــر عینیــت و واقعیــت هــا پیشــی گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه
ایــن واقعیــت اســت کــه تحــوالت فرهنگــی و تغییــر ذهنیــت هــا در جامعــه
ایرانــی (و البتــه جوامــع مشــابه اعــم از مســلمان و غیــر مســلمان) اهمیــت
مضاعــف پیــدا مــی کنــد.
جــان ســخن ایــن اســت کــه بــرای ایجــاد زمینــه هــای مســاعد بــرای
گســترش و تعمیــق الگــوی سیاســی و مدیریتــی دموکراســی الزم اســت
کــه از یــک ســو افــکار وآداب ســنتی معــارض بــا ایــن پدیــدة نویــن غیــر
خــودی تغییــر کننــد و از ســوی دیگــر مبانــی و مبــادی ایــن الگــو و ســنت
سیاســی-مدنی-فرهنگی جدیــد و اعتبــار نظــری و اهمیــت عملــی آن
بــرای مردمــان توضیــح داده شــود تــا بــه مرحلــه ای از مقبولیــت برســد کــه
عمــوم مــردم در تجربــه هــای مختلــف دموکراســی (بــه ویــژه دموکراســی
مشــارکتی هابرماســی) بــدان بــاور برســند و آن را کــم هزینــه تریــن الگــوی
مدیریتــی بداننــد.
بــا ایــن همــه ،الزم اســت بیفزایــم کــه ایــن مدعــا بــدان معنــا نیســت کــه
در انتظــار بنشــینیم تــا عــده ای فرهنــگ ســازی کننــد و بعــد دموکراســی
تحقــق پیــدا کنــد و دموکراتیزاســیون ایرانــی بــه پایــان برســد.
دوره جدید| شماره  | 2فروردین و اردیبهشت ۱۳۹4

71

دموکراســی یــک پروســه اســت نــه یــک پــروژه کــه از جایــی آغــاز
شــود و در جایــی تمــام شــود.
چنــان کــه گفتــه شــد تحــوالت مــادی و فرهنگــی چــون شــیر و شــکر
بــه هــم آمیختــه و در عالــم واقــع غیــر قابــل تفکیــک انــد و از ایــن رو
تغییــرات عملــی اجتماعــی در حــوزه هــای مختلــف اقتصــاد و علــم و فــن
و معیشــت و شــهر نشــینی و آمــوزش و ماننــد آنهــا خــود بــه ایجــاد افــکار
تــازه و رونــد تغییــرات فکــری و فرهنگــی کمــک بســیار مــی کنــد .در
تمــام ادوار تاریــخ بشــر همــواره چنیــن بــوده کــه تغییــرات مدنــی و مــادی
و اقتصــادی روابــط تــازه ای پدیــد آورده و ایــن رونــد و پروســه ضــرورت
هــای تــازه ای را خلــق کــرده اســت .از ایــن منظــر شــاید دعــوی ریچــارد
رورتــی چنــدان بیــراه نباشــد کــه نوشــت «اول دموکراســی بعــد فلســفه» .او
مدعــی بــود کــه اگــر مــردم دموکراســی را عمــا ببیننــد و تجربــه کننــد،
بعــد مبانــی آن را خواهنــد فهمیــد .البتــه ســخن تمــام ایــن اســت کــه ایــن
خــود یــک ســوی داســتان اســت و ســویه دیگــر آن ایــن اســت کــه تحقــق
دموکراســی نیــز بــه حداقــل آمادگــی ذهنــی و فرهنگــی نیازمنــد اســت.
تاریخ ایران از آغاز تحت نفوذ مذهب بوده است
امــا در ارتبــاط بــا رابطــه اصــاح دینــی بــا پروســه دموکراســی در
جامعــه مــا بایــد ابتــدا بــه دو مقدمــه توجــه کــرد.
مقدمــه نخســت ایــن دعــوی اســت کــه اندیشــه و ذهنیــت هــر فــرد
و یــا جامعــه ای در زندگــی فــردی و زیســت
هرچند بخشی
اجتماعــی او مؤثــر اســت و مقدمــه دوم ایــن کــه
از مبانی نظری و
اکثریــت جامعــه ایــران را مذهبــی هــا تشــکیل مــی
اعتقادی دو نحله
روشنفکران مذهبی دهنــد و در میــان مذهبــی هــا اکثریــت با مســلمانان
و غیر مذهبی از هم و در میــان مســلمانان اکثریــت بــا شــیعیان اســت.
متمایز و چه بسا در در مــورد نخســت شــرحی آمــد و در مــورد دوم
پاره ای موارد متضاد شــرحی کوتــاه تقدیــم مــی کنــم.
فکــر نمــی کنــم جــای تردیــد باشــد یــا کســی
است ،اما در عرصه
انــکار کنــد کــه اکثریــت عــددی ملــت بیــش از
عمل اجتماعی و
مدنی تقریبا هر دو هفتــاد میلیونــی ایــران کــم و بیــش اهــل دیانــت
در یک مسیر حرکت انــد .گرچــه هیــچ آمــاری در ایــن زمینــه وجــود
کرده و عمال اصول نــدارد و شناســنامه هــم بــه تنهایــی کفایــت نمــی
و اهداف واحدی را کنــد امــا مــی تــوان گمــان زد کــه حداقــل هفتــاد
و پنــج تــا هشــتاد درصــد مــردم ذیــل عنــوان دیــن
دنبال می کنند
دار قــرار مــی گیرنــد .اعــم از مســلمانان و پیــروان
ادیــان دیگــر .امــا در ایــن میــان پرســش مهــم معیــار دیــن داری اســت.
واقعــا بــا چــه ضابطــه و معیــاری مــی تــوان گفــت چــه کســی مذهبــی اســت
و چــه کســی نیســت؟ دیــن داران یــک دیــن نیــز بــه راحتــی نمــی تواننــد
روی یــک یــا چنــد معیــار توافــق کننــد .زیــرا فرقــه هــا و گرایــش هــای
فکــری و فلســفی و اخالقــی و اجتماعــی کامــا متفــاوت و در پــاره ای
مــوارد متضــادی در درون هــر دینــی وجــود دارد و هــر کــدام از آنهــا از
منظــر خــاص خــود دیــن و دیــن داری را تعریــف و تفســیر و در نهایــت
بــر مبنــای آنهــا داوری مــی کنــد .مثــا در اســام ســنی معیــار مســلمانی بــه
گونــه ای اســت و در اســام شــیعی بــه گونــه ای دیگــر .در اســام ســنتی
دیــن داری نشــانه هایــی خــاص دارد و در اســام بنیادگــرا عالمــت هــای
دیگــر معیــار دیــن داری اســت و در اســام نواندیشــانه معیارهــا بــه کلــی
متفــاوت اســت.
از منظــر بیــرون دینــی هــم تعاریــف بســیار متفــاوت و متنوعــی از
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دیــن و دینــی بــودن وجــود دارد .روانشناســان و جامعــه شناســان و اخــاق
مــداران هــر کــدام دیــن را بــه گونــه ای و بــا شــاخص هــای ویــژه ای
تعریــف کــرده و مــی کننــد.
بــر ایــن اســاس در ایــن جــا صرفــا بــه طــور توصیفــی و جامعــه شناســانه
و براســاس واقعیــت هــای موجــود ،بــه صــورت توافقــی روی معیارهــای
متعــارف و ســنتی دیــن داری تکیــه مــی کنیــم و بحــث را پیــش مــی بریــم.
در عــرف رایــج چنــد معیــار عالمــت دیــن داری اســت:
–1کســی کــه خــود را دینــی و دیــن دار مــی دانــد و در ســنت
اســامی «شــهادتین» مــی گویــد–2 ،دیگــران او را دینــی بداننــد و چنیــن
شــهره باشــد –3 ،بــه طــور کامــل یــا فــی الجملــه مبــادی آداب دینــی باشــد
و حداقــل آنهــا را انــکار نکنــد و بــه آن ســنن احتــرام بگــذاد (از انجــام نماز
و روزه و حــج گرفتــه تــا شــرکت در مراســم هــا و آئیــن هــای مذهبــی
ماننــد عاشــورا و شــبهای احیــای رمضــان و  .) . . .اگــر معیارهــا را چنیــن
موســع و متعــارف بدانیــم و از معیارهــای خــاص و نخبــه گرایانــه چشــم
بپوشــیم و بــه تعبیــر جامعــه شناســان دیــن« ،دیــن عــوام» را مــاک بدانیــم
نــه «دیــن خــواص» را ،جــای انــکار نــدارد کــه احتمــاال بیــش از هشــتاد
در صــد مــردم ایــران مذهبــی شــمرده مــی شــوند .حداقــل ایــن اســت کــه
غالبــا مســلمان شناســنامه ای هســتند و آن را انــکار نمــی کننــد.
دیــن داری را در نمودهــای گوناگــون توصیــف مــی کننــد :ایمــان
دینــی ،عقایــد دینــی ،آداب دینــی و حــس دینــی .مؤمــن کامــل تمــام اینهــا
دارد امــا غالــب مردمــان چنــد مــورد و یــا یکــی از آنهــا را دارنــد.
بــا توجــه بــه ایــن دو مقدمــه ،مدعــا ایــن اســت کــه مســلما داده هــای
ذهنــی و نــوع افــکار و عقایــد و ســنت هــای اســامی در پیشــرفت و یــا
پســرفت زندگــی فــردی و یــا جمعــی مســلمانان در هــر جــای جهــان از
جملــه ایــران مؤثــر و نقــش آفریــن اســت .گرچــه از نظــر مســلمانان خللــی
در اســاس دیانــت و آن چــه را کــه «دیــن حقیقــی» مــی نامیــم (حقیقــت
نــازل شــده از طریــق وحــی بــر پیامبــر) از ایــن نظــر وجــود نــدارد امــا قطعــا
در «دیــن تاریخــی» یعنــی نــوع فهــم و تفســیر و بــه تعبیــر امــروزی «قرائــت»
از باورهــا و عقایــد و آداب و ســنن و شــعائر مذهبــی مــی توانــد در فرارفتــن
و یــا فروافتــادن انســانی و تمدنــی مؤمنــان دخالــت کنــد و نقــش مثبــت یــا
منفــی بیافرینــد.
تاریــخ انســان تحــت تأثیــر مذهــب اســت و تاریــخ مذاهــب نیــز تاریــخ
اندیشــه هــا و تفاســیر و فهــم هــا و قرائــت هــای دیــن داران اســت .تاریــخ
ایــران مــا نیــز از آغــاز تــا پایــان عصــر ساســانی و از آن زمــان نیــز تــا کنــون
چنیــن بــوده و چنیــن اســت و قطعــا بــه ایــن زودی هــا نیــز دچــار تغییــر
اساســی نخواهــد شــد.
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت مــی تــوان گفــت کــه در پروســه
دموکراتیزاســیون ایــران (و نیــز در دیگــر جوامــع اســامی) اصــاح دینــی
یــک ضــرورت اســت .اصــاح دینــی در هــر دو بعــد نظــر و عمــل.
مــراد از اصــاح فکردینــی در ایــن موضــوع خــاص ایــن اســت کــه
آمــوزه هــای رایــج و ســنتی اســامی بــه طــور دقیــق و علمــی مــورد نقــد
و واکاوی قــرار بگیرنــد و در نهایــت بــه وجــه معقولــی (معقولیــت در هــر
دو وجــه بیــرون دینــی و درون دینــی) فرهنــگ دموکراســی را در اذهــان
و افــکار و رفتــار مؤمنــان بــه اســام موجــه و معقــول و مقبــول ســازد؛ بــه
گونــه ای کــه مؤمنــان بــه ایــن بــاور برســند کــه مفهــوم و ســنت دموکراســی
خــود یــک آمــوزه دینــی و مطلــوب خــدا و رســول او در ایــن روزگار
اســت .البتــه در ایــن میــان فــرض ایــن اســت کــه مطلوبیــت دموکراســی
اســت و ایــن کــه دموکراســی در واقــع کــم هزینــه تریــن نظــام سیاســی و

روش مدیریتــی در قیــاس بــا انــواع تجربــه شــده دیگــر مدیریتــی بــه حکــم
عقــل و علــم و تجربــه بــوده و کامــا موجــه و پذیرفتــه شــده اســت.
در هــر حــال موجــه ســازی دینــی نظریــه دموکراســی کاری اســت کــه
نواندیشــان مســلمان در روزگار مــا مــی کننــد.
قابــل تأمــل ایــن کــه در غــرب مســیحی نیــز رفــرم دینــی در آغــاز
ســده شــانزدهم میــادی و تــداوم آن تــا کنــون یکــی از مؤلفــه هــای مهــم
و انکارناپذیــر تحــوالت مــدرن (از جملــه دموکراســی) بــوده اســت.
نوگرایــان یــا نواندیشــان ،کــه بــه نــام هــای دیگــری چــون روشــنفکران
مســلمان یــا احیاگــران دینــی و یــا مصلحــان مســلمان خوانــده مــی شــوند،
تنهــا گروهــی از مســلمانان هســتند کــه مــی تواننــد بــرای جوامــع اســامی
و از جملــه جامعــه دینــی ایــران و بــه طــور کلــی بــرای جهــان امــروز مفیــد
باشــند و نقشــی مثبــت ایفــا کننــد .چــرا کــه:
اوال–معتقــد بــه قرائــت تــازه از دیــن انــد و بــر ایــن باورنــد کــه دیــن
را بایــد مــدرن کــرد نــه ســتیزه بــا مدرنیتــه و یــا اســامیزه کــردن مدرنیتــه.
ثانیا-معاصرانــد یعنــی در قیــاس بــا دو گــروه دیگر اســامی (ســنتگراها
و بنیادگراهــا) ،جهــان مــدرن را کــم و بیــش مــی شناســند و بــه علــوم و
معــارف کنونــی و متــداول مــدرن بــاور و بــا آنهــا انــس و الفتــی دارنــد و از
آنهــا در تبییــن معــارف دینــی و فهــم از آنهــا و نیــز تبییــن و تحلیــل مســائل
جــاری و اجتماعــی کنونــی اســتفاده مــی کننــد .هیــچ یــک از جریــان هــای
دیگــر بــه واقــع و بــه معنــای دقیــق کلمــه «معاصــر» نیســتند.
ثالثا–معتقــد بــه تعامــل بــا جهــان مــدرن انــد و بــرای اســتعالی تمــدن
مــدرن تــاش مــی کننــد و بنابرایــن مــی خواهنــد جوامــع مســلمان وارد
جهــان مــدرن بشــوند و ســهمی در زایــش و یــا تعالــی تمــدن و فرهنــگ
بشــری بــه عهــده بگیرنــد و اگــر بتواننــد خــود بــه نوعــی تمــدن کهــن
اســامی را تجدیــد کننــد.
رابعــا-از منظــر سیاســی محــض اینــان معتقــد بــه صلــح و مــدارا در
جهــان انــد و ایــن را عیــن دیــن داری مــی داننــد و از نظــر پراتیــک نیــز
ایــن منــش و روش را بــه ســود جهــان و از جملــه مســلمانان مــی شــمارند.
خامســا-اینان ،بــر خــاف بنیادگرایــان ،نافــی خشــونت انــد و بــرای
ترویــج افــکار و یــا پیــروزی در ایــده و عمــل هــر نــوع اعمــال زور و
خشــونت را نــاروا و غیــر اخالقــی و ضــد اســامی مــی شــمارند.
بــه هرحــال جمــع بنــدی ســخن مــن ایــن اســت کــه در کنــار جریــان
هــای مختلــف و متضــاد دینــی و غیــر دینــی کنونــی در ایــران ،تنهــا
گروهــی کــه قــادر اســت بــا تفســیر نواندیشــانه و مصلحانــه از دیــن و آئیــن
و ســنت هــا و شــعائر اســامی بــه نقــد ســنت و قــدرت بپــردازد و افــق هــای
جدیــدی در برابــر جامعــه ایــران بگشــاید و راه تــازه ای بــرای تغییــر افــکار
و احــوال اکثریــت مســلمان نشــان دهــد ،همیــن جریــان نواندیشــی دینــی
اســت کــه هرچنــد هســته اصلــی آن دانشــگاهی اســت ولــی حوزویانــی
نیــز بــه ایــن نحلــه تعلــق دارنــد .زیــرا اینــان بــه دلیــل دانــش دینــی از یــک
ســو و دانــش مــدرن از ســوی دیگــر ،مــی تواننــد بــا زبــان و بیــان و ادبیــات
دینــی هــم بــا اقشــار فرودســت و مناطــق دوردســت جامعــه ســخن بگوینــد
و ذهنیــت هــای منفــی و یــا خرافــی و ســنتی آنــان را دچــار تحــول کننــد و
هــم بــا طبقــات درس خوانــده و متوســط شــهری بــه شــکل مفهــوم و مؤثــر
ســخن بگوینــد و حتــی بــا حاکمــان و اربــاب قــدرت بــا رویکــرد انتقــادی
در عرصــه اندیشــه و سیاســت مکالمــه و مفاهمــه داشــته باشــند و اگــر در
عرصــه سیاســت فعــال باشــند مــی تواننــد در سیاســت و مدیریــت نیــز نقــش

مثبــت و مفیــدی در جهــت گســترش مدرنیــت و از جملــه تعمیــق و قــوام
و دوام دموکراســی ایفــا کننــد .اینــان تنهــا گروهــی هســتند کــه قادرنــد
دیانــت را بــه زبــان روز ترجمــه کننــد و راه تغییــرات عملــی را بــه ســود
آزادی و توســعه و دموکراســی و حقــوق بشــر همــوار کننــد.
امــا در میــزان کارآمــدی ایــن جریــان و موقعیــت آن در شــرایط
کنونــی نگاهــی بــه تاریــخ معاصــر ایــران کفایــت مــی کنــد .هرچنــد افــکار
مــدرن از غــرب وارد ایــران شــد ولــی از اواســط دوره قاجــار شــماری از
نخبــگان فکــری و سیاســی آنهــا را در ایــران رواج دادنــد و بخــش اصلــی
آن نیــز از نوگرایــان اصــاح طلــب مســلمان بودنــد .از شــاهزاده عبــاس
میــرزا تــا قائــم مقــام هــا و میــرزا تقــی خــان و سپهســاالر و علــی خــان و
از طالــب اف و مراغــه ای و ســید جمااللدیــن تــا بعدهــا میــرزا ابوالحســن
خــان فروغــی و بــازرگان و طالقانــی و نخشــب و شــریعتی و اخیــرا ســروش
و شبســتری .بــه ویــژه عالمــان حامــی مشــروطه در طلیعــه تحــوالت آزادی
خواهــی (کــه اکنــون بــه دموکراســی خواهــی ترجمــه مــی شــود) ،نقــش
مهمــی در بســط دموکراســی ایفــا کــرده انــد.
بــه عنــوان نمونــه فتــوای علمــای ســه گانــه
نجــف (خراســانی ،تهرانــی و مازندرانــی) مبنــی در ایران معاصر به
بــر ایــن کــه «ایــن ضــرورت مذهــب اســت کــه در
هر میزان که در
عصــر غیبــت ،حکومــت مســلمین بــا جمهــور مردم
رسیدن به آرمان
اســت» (ناظــم االســام ،تاریــخ بیــداری ایرانیــان ،های مدرن آزادی و
بخــش دوم ،ص  ،)230و نیــز موجــه ســازی هــای دموکراسی و پروسه
دینــی مفاهیــم جدیــد آزادی و قانــون و عدالــت و
دموکراتیزاسیون
حــق و ماننــد آنهــا بــه وســیله فقیهانــی چــون نائینــی
کامیاب بوده ایم،
و طباطبایــی و محالتــی و بهبهانــی ،راه گســترش بیش از همه محصول
و تعمیــق و در نهایــت موفقیــت نســبی آزادی و و برآمد پروژه های
قانــون و دموکراســی را گشــود.
مختلف فکری و
در ایــران پــس از انقــاب نیــز در تــداوم سیاست ورزی های
ســنت فکــری و آموزشــی نواندیشــان گذشــته مصلحان و نواندیشان
و بســط آن توســط کســانی چــون بــازرگان و مسلمان است .نقش
ســروش و شــریعتی و ســحابی هــا و پیمــان و این گروه اخیر در
بخشــی از پیــروان فکــری شــریعتی دموکراســی
قیاس با دیگران
خواهــی تعمیــق شــد و گســترش یافــت.
برجسته تر و از
ـد
ـ
محم
جنبــش اصــاح طلبــی ،بــا پیشــگامی
جهت تأثیرگذاری
خاتمــی ،کــه خــود از روحانیــان و سیاســتمداران
بی مانند است
نوگراســت و متعلــق بــه جریــان اصــاح دینــی،
و در اســتمرار آن جنبــش ســبز ،محصــول ســنت
فکــری و تکاپوهــای سیاســی پیشــینیان بــوده و هنــوز هــم وام دار آن اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مــرور کلــی مــی تــوان گفــت در ایــران معاصــر بــه
هــر میــزان کــه در رســیدن بــه آرمــان هــای مــدرن آزادی و دموکراســی
و پروســه دموکراتیزاســیون کامیــاب بــوده ایــم ،بیــش از همــه محصــول و
برآمــد پــروژه هــای مختلــف فکــری و سیاســت ورزی هــای مصلحــان و
نواندیشــان مســلمان اســت .نقــش ایــن گــروه اخیــر در قیــاس بــا دیگــران
برجســته تــر و از جهــت تأثیرگــذاری بــی ماننــد اســت .اگــر ایــن میــراث
نبــود بــه احتمــال زیــاد وضعیــت مــا در دوران پــس از انقــاب بــه مراتــب
بدتــر بــود .ایــن جریــان مهــم تریــن موازنــه تعــادل بخــش جامعــه سیاســی
ایــران اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مالحظــات ،مــن در مجمــوع جریــان نواندیشــی در
ایــران را کامیــاب و مفیــد ارزیابــی مــی کنــم .بــه ویــژه اگــر ایــن کارنامــه
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را بــا همتایــان آن در کشــورهای اســامی دیگــر مقایســه کنیــم.
راز موفقیــت ،همدلــی و همــکاری روشــنفکران مذهبــی و
غیــر مذهبــی اســت
واقعیــت ایــن اســت کــه از گذشــته تــا کنــون دو نحلــه روشــنفکری
عرفــی و مذهبــی رابطــه مفیــد و مؤثــری بــا هــم نداشــته و ندارنــد و عمــا
هــر یــک جریــده مــی شــوند و ایــن صــد البتــه بــه زیــان تغییــر و بهبــود
اوضــاع در ایــران اســت.
اگــر خــود را از الفــاظ و برخــی تصــورات نادرســت و شــاید هــم بتــوان
گفــت توهمــات رهــا کنیــم ،در عرصــه عمــل اجتماعــی ،تفــاوت و حداقــل
تعــارض چندانــی بیــن روشــنفکران مذهبــی و غیــر مذهبــی وجــود نــدارد.
در یــک نــگاه کالن شــاید بتــوان گفــت کــه روشــنفکران چهــار کار
را در جامعــه ایــران مــی کننــد و یــا بایــد بکننــد:
–1روشــنگری .ایــن نقــش در در ارتبــاط بــا تــوده هــای مــردم
اســت .در ایــن نقــش روشــنفکران بــا زبــان و بیــان مردمــی و مفهــوم تــر
و بــا اســتفاده از ابزارهــای آگاهــی بخشــی چــون ادبیــات و هنــر و ســخن
و ســخن وری بــه آگاهــی مــردم مــدد مــی رســانند و مــی کوشــند نهضــت
روشــنگری (یــا درســت تــر روشــن نگــری) را در میــان آنــان و بــه ویــژه
جوانــان دامــن بزننــد.
–2روشــنفکری .در ایــن نقــش ،روشــنفکران تولیــد ایــده و اندیشــه
مــی کننــد و مــی کوشــند بــرای پرســش هــا و مســائل جدیــد (بــه تعبیــر
فقهــی :مســائل مســتحدثه) نظریــه پــردازی کننــد و بــه پرســش هــا و
موضوعــات نویــن پاســخ درخــور و معقــول و مقبــول بدهنــد تــا در نهایــت
راهــی بــه رهایــی گشــوده شــود.
–3کمــک بــه بومــی ســازی مــدل هــای جدیــد توســعه
(آزادی ،دموکراســی ،حقــوق بشــر ،عدالــت اجتماعــی و . . .بــا عنایــت بــه
فرهنــگ بومــی و مقتضیــات عصــر) .البتــه ایــن نقــش در واقــع بخشــی از
همــان کار نظریــه پــردازی اســت.
-4فاعلیــت و یــا کمــک بــه نهادســازی هــای مدنــی ماننــد
احــزاب ،انجمــن هــا ،ســندیکاها ،جمعیــت هــا و دیگــر اشــکال مختلــف
جامعــه مــدرن .چــرا کــه بــدون ایــن نهادســازی هــا ،صــرف مباحــث نظــری
و نظریــه پــردازی هــا چنــدان مفیــد فایــده نخواهــد بــود .تقریبــا تمــام
نهادهــای مدنــی و سیاســی مــدرن را روشــنفکران ســاخته و یــا بــه تأســیس
آنهــا یــاری رســانده انــد.
روشــنفکران ایرانــی در مجمــوع و بــه طــور نســبی در ایــن چهــار
عرصــه کامیــاب بــوده انــد .هرچنــد در نهادســازی هــای مدنــی (نــه لزومــا
سیاســی) موفقیــت کمتــری داشــته اند.البتــه بایــد افــزود کــه بــه اســتناد داده
هــای تاریخــی ،روشــنفکران مذهبــی در مــوارد چهارگانــه (و بیشــتر در
مــورد نخســت) در قیــاس بــا روشــنفکران غیــر مذهبــی موفقیــت بیشــتری
داشــته انــد و شــاید یکــی از دالیــل آن پیونــد فکــری و اعتقــادی ایــن
گــروه بــا اکثریــت تــوده مــردم و نیــز اســتفاده از ادبیــات و زبــان دینــی و
ایجــاد رابطــه ذهنــی و زبانــی بــا مــردم بــوده اســت.
بــا ایــن همــه ،بایــد دانســت کــه هرچنــد بخشــی از مبانــی نظــری و
اعتقــادی دو نحلــه روشــنفکران مذهبــی و غیــر مذهبــی از هــم متمایــز و
چــه بســا در پــاره ای مــوارد متضــاد اســت ،امــا در عرصــه عمــل اجتماعــی
و مدنــی تقریبــا هــر دو در یــک مســیر حرکــت کــرده و عمــا اصــول و
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اهــداف واحــدی را دنبــال مــی کننــد .همــه نظریــه پــرداز جنبــش مطالباتــی
ای هســتند کــه خواهــان توســعه ،رفــاه ،آزادی ،عدالــت ،دموکراســی و
حقــوق بشــر بــر بنیــاد برابــری حقوقــی و ذاتــی آدمیــان و رفــع هــر نــوع
تبعیــض در روابــط اجتماعــی در جامعــه ایــران اســت .حــال یکــی بــا مبانــی
فلســفی غیــر مذهبــی ایــن اصــول و آرمــان هــا را موجــه و تبلیــغ مــی کنــد
و دیگــری در چهارچــوب اندیشــه دینــی و آمــوزه هــای مذهبــی ویــژه اش
راهــی بــه رهایــی و تحقــق همــان آرمــان هــا بــاز مــی کنــد.
البتــه گفتــن نــدارد کــه نواندیشــان مســلمان از امکانــات اجتماعــی
بیشــتری بــرای اثرگــذاری بــر افــکار عمومــی و تقویــت روشــنگری و در
نهایــت بســیج مردمــی در جهــت تحقــق آزادی و عدالــت و دموکراســی
برخوردارنــد و ایــن صــد البتــه بــرای روشــنفکران دموکــرات و مردمــی
غیــر مذهبــی نیــز مطلــوب خواهــد بــود و مفیــد.
در ایــن قســمت ضــروری اســت بــر موضــوع دموکراســی اندکــی
درنــگ کنیــم .امــروز یکــی از مؤلفــه هــای مهــم دموکراســی جدایــی نهــاد
دیــن از نهــاد حکومــت اســت کــه تحــت عنــوان «سکوالریســم» از آن یــاد
مــی شــود .اگــر سکوالریســم بــه ایــن معنا باشــد ،تمــام روشــنفکران مســلمان
از گذشــته تــا کنــون (علــی قــدر مراتبهــم) ســکوالر انــد یعنــی بــه حکومــت
عرفــی بــاور دارنــد و بــرای تحقــق آن مــی کوشــند (هرچنــد کــه برخــی از
آنــان در مقاطعــی از نوعــی حکومــت دینــی نیــز حمایــت کــرده انــد) .در این
صــورت ،بیــن دو نحلــه روشــنفکران مذهبــی و عرفــی دموکــرات تفــاوت و
تمایــزی نیســت .از ایــن رو ،حداقــل در عرصــه سیاســت و جامعــه مدنــی،
دوگانــه عرفــی و مذهبــی چنــدان معنــای محصلــی نــدارد.
بدیــن ترتیــب راز موفقیــت در تحقــق اصــول و آرمــان هــای مردمــی و
ملــی ،همــکاری و همدلــی مجموعــة روشــنفکران مذهبــی و غیــر مذهبــی
در ایــران اســت .چنــان کــه در گذشــته نیــز اگــر موفقیتــی بــوده اســت ،از
طریــق همیــن همــکاری و همراهــی حاصــل شــده اســت.
دو پیشنهاد
بــر ایــن اســاس پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه اوال روشــنفکران و نظریــه
پــردازان دو جریــان اثرگــذار و پیشــگام ،بــا هــم گفتگــو کــرده و از افــکار
و آرا و تجــارب هــم اســتفاده کننــد تــا در نهایــت ،هــم نزدیکــی فکــری
ایجــاد گــردد و هــم از ســوء تفاهمــات احتمالــی کاســته شــود.
ثانیــا ،نهادهــای فکــری و فرهنگــی مدنــی و احیانــا سیاســی مشــترک
تأســیس کننــد تــا هــم بســترهای الزم و مفیــد بــرای ارتبــاط و گفتگــو
فراهــم شــود و هــم مرزهــای مصنوعــی و غیــر واقعــی غیــر مفیــد و مضــر
بیــن افــراد و نیروهــای مذهبــی و غیــر مذهبــی در جامعــه مــا زوده و حداقــل
بــه کمتریــن حــد ممکــن برســد.
ایــران میهــن مشــاع و مشــترک همــه شــهروندان ایرانــی اســت و انــواع
هویــت هــا و مرزهــا ،هرچنــد کــه هرکــدام در جــای خــود طبیعــی و حداقــل
گریزناپذیــر مــی نماینــد ،نبایــد مانــع همدلــی هــا و همراهــی تمــام نیروهــای
ملــی و مردمــی در مســیر رهایــی و دموکراســی و عدالــت و برابــری خواهــی
بشــود .بــه ویــژه رژیــم حاکــم ،بــا توســل بــه انــواع ترفندهــا ،تــاش مــی کند
بیــن هویــت هــای مختلــف و بــه ویــژه بیــن مســلمانان و غیــر مســلمانان و بــه
طــور خــاص بیــن روشــنفکران مذهبــی و غیــر مذهبی شــکاف و نقــار و حتی
دشــمنی ایجــاد کنــد تــا رونــد آزادی خواهــی و پروســه دموکراتیزاســیون
میهــن مــا همچنــان نــاکام و حداقــل بــا موانــع روبــرو باشــد و چنیــن مبــاد.

دین و نواندیشی،
روشنفکری،
بازاندیشی و ...
محسن یلفانی

اغــراق نیســت اگــر بپذیریــم کــه مهمتریــن دســتاورد انقــاب مشــروطیت
آغــاز فرآینــد کنارهگیــری دیــن از سیاســت بــود .ایــن فرآینــد ،کــه طبعـاً بــدون
بده-بســتان و ســازش میــان روحانیــت و حکومــت ممکــن نبــود ،همــان قــدر در
دوران پانــزده ســالۀ پــر هــرج و مــرج و بیثباتــی آغــاز مشــروطیت ادامــه یافــت
کــه در دو دورۀ دیکتاتــوری رضاشــاه و مح ّمــد رضــا شــاه .فاصلــۀ دوازده ســالۀ
میــان شــهریور بیســت تــا کودتــای بیســت و هشــت مــرداد را میتــوان پرانتــزی
در ایــن فرآینــد مســتمر دانســت.
ســربرآوردن «فدائیــان اســام» و بــه صحنــه آمــدن آیــتاهلل کاشــانی از
رویدادهــای مهــم ایــن پرانتزانــد .کودتــای بیســت و هشــت مــرداد ،کــه جدائــی
کاشــانی از مصـدّق و طرفــداری آیـتاهلل بروجردی از شــاه را به همراه داشــت و
اعــدام رهبــران فدائیــان اســام ایــن پرانتــز را بســت .در واقــع ،آنچــه باعــث تداوم
و تحکیــم ایــن فرآینــد شــد ،کمتــر سیاس ـتهای ارادهگرایانــه و دیکتاتــوری
پهلویهــا در مقابلــه بــا روحانیــت ،و بیشــتر رشــد و رونــق جامعــۀ مدنــی بــر اثــر
پیشــرفت و رخنــۀ تمـدّن غربــی و پذیرفتــن تدریجی ،هر چنــد نامتــوازن و همراه
بــا آزمایــش و خطــای مدرنیتــه بــود ،کــه بــه هــر حــال هر چــه بیشــتر جــا را برای
حضــور دیــن در صحنــۀ سیاســت و حکومــت ،هــم چنــان کــه در عرصههــای
گوناگــون اجتماعــی ،تنگتــر میکــرد و آن را بــه قلمــرو زندگــی خصوصــی و
ذهنــی مــردم میرانــد .همیــن جامعــۀ مدنــی بــود کــه ،بــه گونـهای تناقضآمیــز،
توانســت بــر زیادهرویهــا و زیادهخواهیهــای حکومــت اســامی تــا حــد
تعیینکننــدهای مهــار بزنــد ،و در عیــن حــال ،باعــث اعتبــار و حیثیــت آن بشــود.
عــدم دخالــت اســام در سیاســت بــه ایــران اختصــاص نداشــت و در دیگــر
کشــورهای مســلمان نیــز ،بــا اســتثناهائی کــه قاعــده را بــه هــم نمــیزد ،همیــن
وضــع برقــرار بــود .اکثریــت قریب بــه ات ّفاق کشــورهای مســلمان حکومتهائی
کــم و بیــش الئیــک داشــتند ،هــر چنــد که متناســب بــا موقعیــت و وضعیتهای
متفــاوت خــود بــا اصــول و موازیــن و مقامــات اســامی بــا رعایــت و احتــرام
رفتــار میکردنــد.
بســیار بــا معنــی اســت بــه یــاد آوریــم کــه اســام در درگیریهــا و
مقابلههــای ملتهــای مســلمان در اوج مبــارزات ضــد اســتعماری بعــد از جنــگ
د ّوم تقریب ـاً غایــب بــود .بــرای نمونــه ،در الجزایــر ســی ســالی پــس از بــه ثمــر

رســیدن مبــارزات «جبهــۀ آزادیبخــش ملّــی» بــرای کســب اســتقالل ،اســام در
صحنــۀ سیاســت ظاهــر شــد و پــس از یــک پیــروزی خیرهکننــده در انتخابــات،
زیــر ضربــات خردکننــدۀ نظامیــان – بازمانــدگان «جبهــۀ آزادی بخــش ملّــی»
 -و در پــی چنــد ســال تروریســم وحشــیانه ،در اواخــر دهــۀ نــود میــادی ازنفــس افتــاد« .ســازمان آزادی بخــش فلســطین» کــه چنــد ســالی پیــش از 1967
بــه وجــود آمــده بــود ،بــدون تو ّســل بــه اســام بــا اســرائیل ،کــه حداقّــل از همین
تاریــخ بزرگتریــن تحقیــر تاریــخ را بــر مســلمانان سراســر جهــان روا داشــته و
هــم چنــان روا مــیدارد ،بــه مبــارزه برخاســت .دســتگاه هــای امنیتــی اســرائیل
در آغــا ِز پیدایــش «حمــاس» آن را یــک ســازمان اســامی ،و بــه همیــن علــت
«بیخطــر» ،میدانســتند و تــا مدتهــا بــه ایــن امیــد کــه بــه رقیبــی بــرای الفتــح
تبدیــل شــود ،فعالیتهــای آن را نادیــده گرفتنــد .در جریــان رویــدادی که هنوز
همــۀ جزئیاتــش را بــه خاطــر داریــم ،در مصــر «اخوانالمســلمین» کــه پــس از ده
هــا ســال مبــارزه ســرانجام از طریــق انتخابــات و بــا اکثریــت بزرگــی بــه قــدرت
رســیده بودنــد ،بــا یــک «انقالب-کودتــا» ســرکوب شــدند .بــر اثــر ایــن رویــداد
نــه ارکان دنیــا بــه لــرزه درآمــد و نــه اســام تعطیــل شــد.
ایــن اشــارههای پراکنــده و گــذرا بــه برخــی اطالعــات عمومــی تنهــا بــرای
یــادآوری ایــن حقیقــت آزموده شــده اســت که سرنوشــت کشــورهای مســلمان
لزوم ـاً بــه دخالــت مؤثــر و تعیینکننــدۀ اســام بــه عنــوان نیــروی سیاســی ،و
در نهایــت حاکمیــت آن بــر جامعــه ،وابســته نیســت ،و بــدون اینهــا هــم اســام
میتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد و مانعــی بــر ســر وفــاداری مؤمنــان بــه
ایمــان شــان و اجــرای عبــادات شــان ایجــاد نخواهــد شــد.
انقــاب اســامی ایــران ،بــه گون ـهای نامنتظــر و نابهنــگام ،ایــن وضعیــت
( )status quoرا در هــم ریخــت و هــم چــون زمینلــرزهای مهیــب کــه
الیههــای تکتونیــک پوســتۀ ســخت کــرۀ زمیــن را برهــم میغلتانــد ،چینــش
اجتماعــی و آرایــش طبقاتــی جامعــۀ ایــران را جابجــا کــرد ،و مهمتــر از همــه،
نهــاد دیــن را از حالــت منفعلــی کــه در رابطــه بــا سیاســت و حکومــت داشــت
درآورد و بــه آن حالتــی ف ّعــال داد .ایــن نظـ ِر هــر چنــد مقــرون بــه واقعیــت کــه
انقــاب اســامی محصــول یــک تصــادف بــود و نــه یــک ضــرورت ،و ایــن که
یکــی از عوامــل تعیینکننــدۀ ایــن تصــادف را ظهــور یــک شــخصیت اســتثنائی
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– آیــت ّ
الل خمینــی – تشــکیل مــیداد ،تغییــری در ایــن واقعیــت نمیدهــد
کــه ،از فــردای انقــاب اســامی ،آینــدۀ قابــل پیشبینــی ایــران بــا دیــن
گره خورده است.
کامــ ً
ا میتــوان تصــ ّور کــرد کــه ایــران میتوانســت بــدون از ســر
گذرانــدن ایــن تجربــه و بــا پرهیــز از پرداخــت بهــای غیرقابــل محاســبۀ آن ،بــه
همــان فرآینــد جدائــی افزاینــدۀ دیــن از سیاســت ادامــه دهــد .کام ـ ً
ا ممکــن
بــود کــه در ادامــۀ همیــن فرآینــد دیــن ســرانجام بــه گونـهای مســالمتآمیز راه
ســازگاری بــا مقتضیــات دنیای جدیــد و ضرورتهــای مدرنیته را بیابــد و بپذیرد
و شمشــیر داموکلســی را کــه همــواره بــر فــراز ایــن فرآینــد بــاال بــرده بــود ،بــه
علــت کنــدی و فرســودگی آن ،بــر زمیــن بگــذارد و بدیــن ترتیــب بــه جایــگاه
مناســب خــود بــه عنــوان نیــرو یــا نهــادی آمــاده و پذیــرا بــرای تعامــل و ســازش
بــا دیگــر نهادهــای تاریخــی و اجتماعــی اکتفــا کنــد .امّــا حــال که چنین نشــده،
و بــه جــای آن انقــاب اســامی رخ داده ،بــه فــال نیــک گرفتــن ایــن انقــاب
الزامــی نیســت ،ولــی میتــوان و باید بــه امکانــات ،ظرفیتهــا و چشـماندازهائی
کــه خــواه -ناخــواه بــه بــار آورده ،پرداخــت و بدیــن وســیله صراطــی بــه ســوی
آینــده مســتقیم کــرد.
بــر چنیــن زمینــهای اســت کــه میتــوان و بایــد جریانهائــی را کــه بــا
عنوانهــای «روشــنفکری دینــی»« ،نــو اندیشــی دینــی» یــا «دگــر اندیشــی
دینــی» از همــان دهــۀ ا ّول انقــاب اســامی بــه ایــن ســو در ایــران بــه وجــود
آمدهانــد ،شــناخت ،فهمیــد و ارج نهــاد .ایــن جریانهــا ،کــه میتــوان عنــوان
«بازاندیشــی دینــی» را هــم بــرای شــناخت و تعریــف آنهــا پیشــنهاد کــرد،
بیــش از هــر چیــز از ناکامــی تجربــۀ جمهــوری اســامی در تح ّقــق آرمانهــا و
ارزشهــای اســامی نش ـاًت میگیرنــد .اندیشــمندان
به آسانی میتوان و صاحبنظــران مســلمان کــه بــا عالقــه و اشــتیاق بــه
فهمید که در صورت موفقیــت انقــاب اســامی دل بســته بودنــد ،بــه زودی
دریافتنــد کــه ،یــک  :رهبــران و زعمــای انقــاب
رواج و تودهگیر
اســامی بیــش از هــر چیــز در پــی کســب قــدرت
شدن ایدههای
حاصل از بازاندیشی و حفــظ آن بــه هــر قیمــت و بــه هــر وســیلهاند؛ دو :
دینی چه گام بزرگی اساس ـاً خــود اســام در رودروئــی بــا مســئولیت ادارۀ
جامعــه و پاســخ دادن بــه نیازهــای آن در شــرایط
به سوی استقرار
دموکراسی و رعایت کنونــی ،دچــار کمبودهــا و تناقضهائــی اســت کــه
حقوق مردم برداشته جــز بــا یــک خانهتکانــی و تجدیــد نظــر اساســی
در بنیانهــای آن نمیتــوان راهــی بــرای درمــان
خواهد شد
آنها پیدا کرد.
بــرای مثــال ،اعــام صریــح و بیمجاملــۀ نظریاتــی از ایــن قبیــل کــه احــکام
اســامی فقــط در صورتــی معتبرانــد کــه بــر اسـ ِ
ـاس و موافــق بــا دســتاوردهای
علــوم انســانی جدیــد تعبیــر و تفســیر و بازشــناخته شــوند ،یا ایــن که بایــد احکام
و آیــات صــدر اســام را بــا برخــورد هرمنوتیکــی و در نتیجــه بــا تفســیر کــردن
و ســازگار کــردن آنهــا متناســب بــا شــرایط تاریخــی هــردوره بازخوانــی کــرد،
و یــا پذیرفتــن ایــن واقعیــت کــه حقــوق بشــر در معنــا و کاربــرد امــروزی آن
جائــی در آموزههــای اســامی نــدارد ،از جملــه ســرفصلهای م ّهــم جریــان
بازخوانی دینی است.
نــو اندیشــی یــا بازخوانــی دینــی ،اگــر چــه برخــی نقطــه شــروعهای خــود
را در کوش ـشهائی یافتــه اســت کــه قبــل از انقــاب اســامی ،و بــه ویــژه از
بیســت و هشــت مــرداد بــه ایــن ســو ،در زمینــۀ اصــاح مذهــب و تطبیــق آن بــا
شــرایط و نیازهــای نویــن صــورت میگرفــت (عمدتـاً در آثــار و آراء شــریعتی
و کمتــر در نظریــات بــازرگان) ،بــه گونـهای اساســی با همــۀ آنها متفاوت اســت.
آن کوشـشها ،کــه جنبش مجاهدیــن ،آراء آیـتاهلل مطهری و اظهــار نظرهای
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پراکنــده و نوســتالژیک آل احمــد را هــم شــامل میشــوند ،بیشــتر در پــی احیا و
تقویــت اســام و نجــات آن از بحــران و انــزوا بودنــد .آنهــا بــرای رســیدن بــه این
منظــور راهِ بازگشــت بــه متــون اولّیــه و الگــو قــرار دادن کارنامــۀ پیامبــر و صحابه
و امــام علــی و امــام حســین را پیشــنهاد میکردنــد .بــه جــز در مــورد آی ـتاهلل
مطهــری ،روابــط آنهــا بــا دســتگاه رســمی دیــن (روحانیــت) اغلــب متعــارض و
گاه خصمانــه بــود .بــا در نظــر گرفتــن همیــن دو ویژگــی اســت کــه میتــوان
ایــن کوشـشها را بــا جنبــش اصــاح دیــن و پیدایــش پروتستانتیســم در اروپــا
مقایســه کــرد کــه ماًموریتــش انــکار اقتــدار دســتگاه رســمی دیــن (کلیســا) و از
میــان برداشــتن فاصلــۀ مؤمنــان بــا خــدا از طریــق دستزســی بالواســطه بــه متــون
مقـدّس بــود .هــر چنــد کــه نــزد اصالحگــران دینــی قبــل از انقــاب از آمــوزۀ
پروتســتانی «تقدیــر ازلــی» ( ،)predestinationیــا معادلــی بــرای آن ،کــه
انســان را از ارتبــاط انقیادآمیــز بــا خــدا آزاد میکنــد ،خبــری نبــود.
راه و روش آیــتاهلل خمینــی و پیروانــش را نیــز بایــد در زمــرۀ همیــن
اصالحگــرا ِن پیــش از انقــاب دســتهبندی کــرد (بازگشــت بــه صــدر اســام و
معارضــه بــا روحانیــت رســمی) .بــه ویــژه کــه وی و پیروانــش بعــد از انقــاب
فرصــت یافتنــد ،یــا مجبــور شــدند ،تــا اصالحگــری را تــا نهایــت خــود پیــش
براننــد (اوجــب واجبــات دانســتن حفــظ نطــام در مقابــل اجــرای احــکام دیــن و
تشــکیل «مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام» بــرای رفــع و رجــوع مــواردی کــه
مطابقــت قوانیــن بــا احــکام اســامی دســت و پاگیــر میشــد).
ـیِ
تفــاوت روشــنفکری یــا بــاز اندیشــی دینــی بــا جریانهــای سیاسـ دینــی
قبــل از انقــاب در ایــن اســت کــه ،از یــک ســو ،توهمــات انقالبــی را نســبت
بــه قــدرت بســیج و هدایــت دیــن و نتایــج واقعــی آن کنــار گذاشــته ،و از ســوی
دیگــر ،بــر اثــر اولویــت یافتــن پــروژۀ دموکراســی و حقــوق بشــر در مقیــاس
بینالمللــی ،بــه کمبودهــا و تناقضهــای اساســی اســام در ایــن زمینــه پــی بــرده
و در صــدد رفــع بنیــادی آنهــا برآمــده اســت.
بــه آســانی میتــوان فهمیــد کــه در صــورت رواج و تودهگیــر شــدن
ایدههــای حاصــل از بازاندیشــی دینــی چــه گام بزرگــی بــه ســوی اســتقرار
دموکراســی و رعایــت حقــوق مــردم برداشــته خواهــد شــد.
میتــوان امیــدوار بــود کــه جنبــش بازاندیشــی دینــی ،بــا قائــل شــدن تمایــز
میــان امــر مقـدّس و آخرتــیِ دیــن بــا امــر دنیــوی و عملــی آن ،ســهم بزرگــی
در حــل مســئلۀ رابطــۀ دیــن بــا سیاســت و حکومــت داشــته باشــد .در واقــع،
فقــدان ایــن تمایــز اســت کــه بــه مســلمانان بهانــه میدهــد تــا در امــور دیگــران
مداخلــه کننــد و هــر گاه کــه امــکان و فرصتــی بــه هــر طریــق فراهــم آیــد ،بــه
ایــن دخالــت «شـدّتی» میبخشــند کــه ســزاوار «ک ّفــار» اســت .پذیرفتــن تمایــز
میــان ایــن دو حــوزه ،هــم چنیــن میتوانــد بــه تعبیــر و تفســیرهای دلبخواهــی از
موضــوع اکثریــت داشــتن مســلمانان در کشــورهای اســامی پایــان دهــد ،و بــا
کنــار گذاشــتن رســم اعــام دیــن رســمی در ایــن کشــورها ،برابــری افــراد را بــر
اســاس شــهروندی یــا ملّیــت یــا تنهــا تابعیــت بپذیــرد...
بــا ایــن همــه و پیــش از هــر چیــز بایــد بــه موانع بزرگــی که بــر ســر راه رواج
و تودهگیــر شــدن ایــن بازاندیشــی دینــی وجــود دارد ،اندیشــید .در ایــن میــان
روحانیــت ،کــه قــدرت سیاســی را هــم در دســت دارد ،بزرگتریــن مانــع را
تشــکیل میدهــد .تــودۀ متعصــب و معتــاد بــه آموزشهــای ســنتّی و مشــکوک
متحــد روحانیــت خواهــد بــود .امّــا مانع
و وحشــتزده از نوجوئــی و بدعــت طبعـاً ّ
غیرمنتظــرۀ دیگــر را غیرمذهبیهائــی تشــکیل میدهنــد کــه در مخالفــت بــا
حکومــت اســامی و بــا دیگــر نمودهــای عقبمانــده و وحشــیانۀ دیــن اســام،
راهِ مبــارزۀ تمــام عیــار بــا آن را در همــۀ روایتهــا و نمودهــای آن برگزیدهانــد،
و گاه تــا آنجــا پیــش میراننــد کــه نــه تنهــا روشــنفکری دینــی را برنمیتابنــد،
بلکــه معتقدنــد مؤمنــان اصــوال قــادر بــه فکــر کــردن نیســتند.

نقش فیلسوفان دیندار غرب
در پایه ریزی نظری
سکوالریزم
شیریندخت دقیقیان

فشــرده:در ایــن جســتار بــه نقــش تاریخــی فیلســوفان دیــن دار غــرب
در پایــه ریــزی تفکیــک نهــاد دیــن از نهــاد حکومــت مــی پــردازم بــا بررســی
نظریــه هــای ســکوالریزم اســپینوزا ،الک و کانت.هــدف ،شــناخت تبــار
مفاهیــم ایــن تفکیک،همانگونــه اســت کــه ابتــدا شــکل گرفتــه و گســترش
یافتــه انــد .بــا ایــن رویکــرد ،هــم چنیــن ،از راه مــرور و نقــد دو اثــر کارل
مارکــس ،ارتبــاط میــان دولــت سیاســی ،ســکوالریزم و آزادی دیــن از دیــد
ایــن فیلســوف بررســی مــی شــود.
نگارنــده بــر آن اســت کــه بــرای مــا ایرانیــان ،تبارشناســی ایــن مفاهیــم،
مکمــل شــناخت از ســکوالریزم و نظریــه هــای امروزیــن آن خواهــد بــود.
ایــن جســتار نشــان خواهــد داد کــه تنــی چنــد از اصلــی تریــن بنیــان
گــذاران نظــری ســکوالریزم غــرب ،خــود ،دیــن دار و بازتفســیرگر متــون
مقــدس بــوده ،در دو محــور همبســته ،بــه نفــع مناســبات عرفــی در جامعــه
و کشــورداری اســتدالل کــرده انــد :محــور اســتدالل بــه ســود ســامتی،
شــکوفایی و گســترش خــود دیــن در شــکل مدنــی آن؛ و محــور بهــروزی،
صلــح و تفاهــم در جامعــۀ مدنــی و ســاختار سیاســی.
شــواهد تاریــخ نظــری ســکوالریزم در غــرب ،نشــانگر آن خواهــد بــود
کــه تدویــن هــر گونــه نظریــۀ ســکوالریزم بــرای یــک جامعــه کــه دیــن در
آن ریشــۀ فکــری و نقــش اجتماعــی دارد ،وابســته بــه مشــارکت مســتقیم
متفکــران دیــن دار آن -کــه خیــر و صــاح دیــن و جامعــه را در تفکیــک
نهــاد دیــن از نهــاد حکومــت مــی داننــد  -در فضــای عمومــی اســت.
روش گســترش موضــوع :ابتــدا درســتی چنــد تعبیــر رایــج در جــو
اجتماعــی و سیاســی ایرانــی را در زمینــۀ ســکوالریزم بــه آزمــون می گــذارم.
پاســخ بــه آخریــن پرســش–که آیــا پایــه ریــزی نظــری ســکوالریزم،کار
متفکــران دیــن ســتیز بــوده یــا فیلســوفان دیــن دار در آن نقــش درجــه اول

دشــته انــد -موضــوع ایــن جســتار خواهــد بود.دربررســی تعبیرهــای رایــج،
از آن جــا کــه رونــد مدنــی شــدن دو دیــن مســیحیت و یهودیــت در شــکل
گیــری ســکوالریزم غــرب نقــش داشــته انــد ،دو تاریخچــۀ فشــرده در ایــن
زمینــه ارائــه مــی شــود.
چند تعبیر رایج در میان ما:
اصــاح و بــه روز کــردن دیــن کاری بیهــوده اســت و بــه
دوام دیــن کمــک مــی کنــد ،در حالــی کــه دیــن بایــد از
بیــن بــرود.
شــرح فشــرده ای از دیــدگاه مارکــس پیرامــون رابطــۀ آزادی سیاســی و
دیــن ،بــرای کنارگذاشــتن ایــن تعبیــر ،کافــی اســت.
کارل مارکــس پیرامــون ســکوالریزم و آزادی دیــن:
مارکــس ،یکــی از منتقــدان سرســخت دیــن و مدافــع ســکوالریزم،در ســال
هــای  ۱۸۴۳و  ۱۸۴۴در پاســخ بــه دو نوشــتۀ برونــو بائــر ،حــذف سیاســی
دیــن از دولــت را یــک امــر جداگانــه دانســت از حــذف دیــن بــه طــور کلــی.
مارکــس اولــی را ممکــن و الزم مــی دانــد و دومــی ،یعنــی حــذف مذهــب را
ناممکــن یــا موکــول بــه شــرایطی دور.
کارل مارکس
مارکــس ،گرایــش حــذف کلــی مذهــب را از جنــس خــود مذهــب مــی
شــمارد.او بــا ایــن پرســش کــه رابطــۀ آزادی سیاســی بــا مذهــب چیســت،
نمونــۀ آمریــکا و قانــون اساســی ایــن کشــور را در ایــن زمینــه ایــده آل مــی
دانــد:
"اگــر مشــاهده کنیــم کــه در کشــوری بــا آزادی سیاســی کامــل ،مذهب
نــه تنهــا وجــود دارد ،بلکــه بــه شــکلی ســرزنده و نیرومنــد هــم ،این گــواه آن
اســت کــه وجــود مذهــب ،تضــادی بــا کمــال یافتــن دولــت نــدارد" [بــه نقــل
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از ترجمــۀ دکتــر مرتضــی محیــط از دربارۀ مســئلۀ یهــود؛ کارل مارکــس]]۱[ .
مارکــس مقولــۀ دولــت سیاســی و دولــت مذهبــی کــه در آن یــک
مذهــب خــاص حاکــم اســت را درتقابــل بــا هــم مــی بینــد .بــه نظــر او از
جملــه وظایــف دولــت سیاســی کــه آن را "دولــت کمــال یافتــه" مــی نامــد،
تضمیــن آزادی انســان هــا از جملــه ،آزادی دیــن اســت:
"آزادی سیاســی مســلمأ گامــی بــزرگ بــه پیــش اســت .درســت اســت
کــه ایــن آزادی ،شــکل نهایــی آزادی انســان بــه طــور کل نیســت ،امــا شــکل
نهایــی آزادی انســان در محــدودۀ نظــام جهانــی موجــود تــا بــه اکنــون اســت.
انســان بــا رانــدن مذهــب از قلمــرو قانــون عمومــی و تبدیــل آن بــه یــک حــق
خصوصــی ،خــود را از نظــر سیاســی از مذهــب آزاد مــی کنــد"[]۲
و سپس می افزاید:
"امــا در محدودیــت هــای آزادی سیاســی نبایــد هیــچ توهمــی بــه خــود
راه دهیــم .تقســیم انســان بــه انســانی عمومــی و انســانی خصوصــی و جابــه
جایــی مذهــب از دولــت بــه جامعــۀ مدنــی ،تنهــا مرحلــه ای از آزادی
تنی چند از اصلی سیاســی نیســت ،بلکــه نهایــت تعالــی آن مــی
ترین بنیان گذاران باشــد .بنابرایــن ،ایــن آزادی ،نــه مذهبــی بــودن
واقعــی انســان را حــذف مــی کنــد و نــه در ایــن امــر
نظری سکوالریزم
غرب ،خود ،دین دار کوشــش دارد"]۳[ .
مارکــس هــم چنیــن تأکیــد دارد کــه آزادی
و بازتفسیرگر متون
مقدس بوده ،در دو سیاســی ،مذهــب را دســت نخــورده باقــی مــی
محور همبسته ،به نفع گــذارد و آن چــه برنمــی تابــد ،تنها"،مذهــب
مناسبات عرفی در دارای امتیــاز" اســت ]۴[ .بــرای او دیــن بــه حیطــۀ
جامعه و کشورداری خصوصــی فرســتاده مــی شــود و از ایــن رو مــی
استدالل کرده اند :تــوان مارکــس را از نظریــه پــردازان ســکوالریزم از
محور استدالل
نــوع کالســیک آن دانســت.
به سود سالمتی،
مارکــس در پاســخ بــه بائــر ،برخــورد گذرایــی
شکوفایی و گسترش
دارد بــه وضعــی کــه دیــن پیــدا کــرده اســت .از آن
خود دین در شکل
جــا کــه ترجمــۀ فارســی ایــن متــن اختــاف هایــی
مدنی آن؛ و محور
بــا ترجمــۀ انگلیســی آن دارد ،ایــن تفــاوت را بــا
بهروزی ،صلح و
تفاهم در جامعۀ مدنی اجــازه ای کــه از مترجــم ارجمنــد ،دکتــر مرتضــی
محیــط گرفتــه ام ،در داخــل آکــوالد مــی آورم،
و ساختار سیاسی
زیــرا تفــاوت مهمــی در معنــا مــی دهــد:
"مذهــب ،دیگــر روح دولــت ،یعنــی جایــی کــه انســان هــم چــون
موجــودی از نــوع بشــر در اجتمــاع و ســلوک بــا دیگــر انســان هــا اگــر چــه به
طریقــی محــدود ،خــاص و در حــوزه ای ویــژه مــی باشــد ،نیســت .مذهــب
تبدیــل بــه روح جامعــۀ مدنــی ،روح قلمــرو خودپرســتی و جنــگ همــه
علیــه همــه شــده اســت .مذهــب ،جلــوه ای از جدایــی انســان از جماعــت ،از
خــود و از دیگــر انســان هــا –آن چنــان کــه دراصــل بــود -شــده اســت"[متن
انگلیســی :دیــن بــه آن چیــزی تبدیــل شــده کــه در آغــاز بــود :بیــان ایــن
واقعیــت کــه انســان از جامعــه ،از خویشــتن و دیگــر انســان هــا جداشــده
اســت -۵[ .متــن انگلیســی در پــی نوشــت]
الزم بــه تذکــر اســت کــه در ایــن متــن مارکــس ،همــان گونــه کــه
مترجــم ارجمنــد آن یــادآور مــی شــود ،منظــور از جامعــۀ مدنــی متفــاوت
اســت بــا برداشــت امــروز مــا از ایــن اصطــاح .مارکــس "جامعــۀ مدنــی" را
حیطــۀ مالکیــت خصوصــی و دنبالــه هــای شــخصی و اجتماعــی آن مــی داند.
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مارکــس در بخــش دیگــری از ایــن متــن ،دیــن در جامعــه ای
دموکراتیــک را در مرحلــه ای باالتــر از تکامــل فکــری آن مــی دانــد .از
آن جــا کــه ترجمــۀ فارســی ایــن متــن اختــاف هایــی بــا ترجمــۀ انگلیســی
آن دارد ،ایــن تفــاوت را نیــز بــا اجــازه ای کــه از مترجــم ارجمنــد ،دکتــر
مرتضــی محیــط گرفتــه ام ،در داخــل آکــوالد مــی آورم:
"روح مذهبــی امــا نمــی توانــد واقعــأ دنیــوی [ســکوالر در متن انگلیســی
مارکــس] شــود ،چــرا کــه در نفــس خــود ،چــه چیــزی جــز شــکل غیردنیوی
مرحلــه ای از تکامــل فکــر انســان اســت؟ روح مذهبــی تنهــا تــا آن حــد [در
متــن انگلیســی :تنهــا در صورتــی] مــی توانــد دنیوی شــود کــه مرحلــۀ تکامل
فکــر انســان  -کــه ایــن روح ،تجلــی معنــوی آن اســت– خــود ،پدیدآیــد و
در شــکل دنیــوی اش [ســکوالر آن] اســتقرار یابــد .چنیــن چیــزی در دولــت
دموکراتیــک رخ مــی دهــد .بنیــان ایــن دولــت ،نــه مســیحیت ،کــه بنیانــی
انســانی اســت[در ترجمــۀ انگلیســی :بلکــه بنیــان انســانی مســیحیت اســت].
مذهــب بــه صــورت وجــدان مطلــوب و غیردنیــوی اعضــاء آن باقــی مــی
مانــد ،زیــرا مذهــب ،شــکل مطلــوب مرحلــه ای از تکامــل انســان اســت
کــه در ایــن دولــت بــه دســت آمــده اســت[ترجمۀ انگلیســی :زیــرا شــکل
مطلــوب مرحلــۀ رشــد انســانی بــه دســت آمــده اســت] -[".متــن انگلیســی
در پــی نوشــت ]۶
در ایــن جــا مارکــس [طبــق متــن انگلیســی] بــه طــور مبهــم ،آینــدۀ
مدنــی شــدن دیــن هــا در بافــت ســکوالر را پیــش بینــی مــی کنــد .بایــد
افــزود کــه از دیــد مارکــس" ،دنیــوی" یــا سکوالرشــدن بــه معنــای ریشــه
یابــی وضعیــت انســان در خــود اجتمــاع ،نــه در طــرح هــای مــاوراء طبیعــی
و یافتــن اراده بــرای تغییــر مناســبات کهــن اســت .او دنیــوی شــدن یــا امــر
ســکوالر را در آن مــی بینــد کــه تمرکــز فضــای عمومــی و سیاســت تنهــا
بــر روی انســان و مؤلفــه هــای انســانی باشــد .بایــد درنظــر گرفــت کــه نقــد
مارکــس بــه غیردنیایــی بــودن دیــن ،آن دســته تفســیرها از آمــوزه هــای دینی
را نشــانه مــی رود کــه تســلیم در برابــر شــرایط دنیــوی را بــرای رســیدن بــه
رســتگاری آن جهانــی تبلیــغ مــی کننــد .نقــد مارکــس متوجــه سوءاســتفادۀ
قــدرت هــا از دیــن در طــول تاریــخ و از راه تفســیرهای تســلیم گــرا اســت.
امــا مارکــس ایــن نکتــه را مســکوت مــی گــذارد کــه آیــا آن تفســیرها
الزامــأ معتبرتریــن برداشــت از آمــوزه هــای انبیــاء و تنهــا خوانــش هــای دینــی
بــوده انــد؟ در ایــن زمینــه ویــل دورانــت ،در تاریــخ فلســفۀ غــرب ،نظــر دیگری
داشــته ،انبیایــی چــون عامــوس ،یرمیــا و یشــعیای نبــی را "سوسیالیســت هــای
زمــان خــود" و اصــاح طلبــان مناســبات ناعادالنــه مــی نامــد .دســت کــم،
ســرآغاز تاریخــی دو دیــن یهــود و اســام ،اصالحــات اجتماعــی و قانونی در
جوامــع بــدوی بــوده و عدالــت ایــن جهانــی ،مفهومــی کلیــدی بــوده اســت.
هــم چنیــن ،درجۀایــن جهانــی بــودن ایــن دو دیــن بــا دیــن مــورد
بررســی مارکــس ،یعنــی مســیحیت تفــاوت دارد .بــه ویــژه در نســخه هــای
غیرمســیانیک اســام و یهودیــت ،رســتگاری ایــن جهانــی از راه اخــاق و
رفتــار " -عمــل صالــح" در اســام و "اصــاح و تکویــن عالــم از راه عمــل
فــردی [تیکــون عــوالم]" در یهودیــت  -از پایــه هــای دیــن بــوده ،رســتگاری
آن جهانــی دنبالــۀ آن هــا اســت .بایــد افــزود کــه رســتگاری ایــن جهانــی در
آراء لوتــر و کالویــن مطــرح نبــوده ،حتــی رســتگاری آن جهانــی نیــز تابــع
هیــچ عمــل و رفتــاری از ســوی فــرد نیســت و بــه گونــه ای جبرگــرا مطلقــأ
بــه مشــیت نامعلــوم الهــی برمــی گــردد .مارکــس کــه کار او در ایــن نوشــته

هــا بررســی تاریــخ و مفاهیــم ادیــان نبــوده ،بــا شــتابزدگی خــود ،راه را بــرای
تعمیــم غیردنیایــی بــودن دیــن بــه کل آمــوزه هــای ادیــان باز گذاشــته اســت.
متــن دیگــری کــه شــامل دیــدگاه هــای پراکنــدۀ مارکــس پیرامــون دین
اســت ،نقد فلســفۀ حقــوق هــگل نــام دارد(.)۱۸۴۴
مارکــس در ایــن نوشــته ایــن ظــن را پدیدمــی آورد کــه تمــام اندیشــه
هــای خــود پیرامــون دیــن را ننوشــته ،زیــرا کل متــن ،بــه وضعیــت سیاســی و
فکــری روز آلمــان نظــر دارد.
در نقــد فلســفۀ حقــوق هگل،مارکــس دو جهــت را هــم زمــان در نقد دین
پیمــوده اســت :او از ســویی نقدهایــی عــام بــه دیــن دارد و از ســوی دیگــر،
بــه دیــن آلمانیــان در زمــان خــود انتقــاد مــی کند.مارکــس معتقــد اســت کــه
پروتســتانیزم ،تنهــا اقتــدار کلیســا را از بیــرون بــه درون فــرد مؤمــن انتقــال
داده و زنجیــر را درونــی ســاخته اســت]۷[.می تــوان گفــت اریــش فــروم در
گریــز از آزادی ،بــا بســط همیــن دیــدگاه مارکــس بــه نقــش ایــن درونــی شــدن
در گرایــش تــوده هــای آلمانــی بــه ســوی نازیســم ونیــز ،تئوریــزه کــردن
پدیدۀروانشــناختی "درونــی کــردن اقتــدار" پرداختــه اســت [.]۸
در بازخوانــی دیــدگاه هــای مارکــس پیرامــون دیــن در نقــد فلســفۀ
حقــوق هــگل ،بهتــر اســت دربرابــر تعمیــم آن هــا محتــاط بــود و شــرایط
تاریخــی مــورد بررســی او را درنظــر داشــت .هــم چنیــن میــان بخــش هایــی
کــه بــه وضــع آلمــان معاصــر او برمــی گردنــد بــا تفســیر عــام او از چیســتی
دیــن ،فــرق گذاشــت .در بخــش هایــی از نقــد فلســفۀ حقــوق هــگل ،مارکــس
نظــر خــود دربــارۀ دیــن بــه طــور کل را مــی گویــد کــه مــی توانــد در پرتوی
نــو و ایدئولــوژی زدوده بررســی شــود.مارکس" ،بنیــان نقــد غیرمذهبــی" را
ایــن گونــه بیــان مــی کنــد:
"انســان ،مذهــب را مــی ســازد ،نــه مذهــب ،انســان را؛ مذهــب،
خودآگاهــی و خویــش را ارج گــذاردن انســانی اســت کــه یــا هنــوز خــود را
درنیافتــه و یــا وجــود خویــش را بــاز گــم کــرده اســت .امــا انســان موجــودی
انتزاعــی نیســت کــه بیــرون از ایــن جهــان خیمــه زده باشــد .انســان ،جهــان
انســان ،دولــت وجامعــه اســت .ایــن دولــت و ایــن جامعــه انــد کــه مذهــب،
ایــن آگاهــی وارونــه از جهــان را مــی ســازند ،چــرا کــه خــود ،جهانــی
وارونــه انــد .مذهــب ،نظریــۀ عمومــی ایــن جهــان ،دانــش نامــۀ مختصــر آن و
منطــق آن بــه شــکل عامــه پســندش ،مایــۀ منزلــت و معنــوی آن ،شــوق آن،
جــواز اخالقــی آن ،مکمــل پرابهــت آن ،سرچشــمۀ عمومــی تســلی و توجیــه
گــر آن اســت .مذهــب ،تحقــق خیالــی جوهــر انســان اســت ،چــرا کــه جوهر
انســان از واقعیتــی حقیقــی برخــوردار نیســت .بنابرایــن مبــارزه علیــه مذهــب،
بطــور غیرمســتقیم ،مبــارزه علیــه جهانــی اســت کــه رنــگ و بــوی معنــوی آن
اســت"]۹[ .
نقــد مارکــس ،نقــد تاریخــی دیــن هــم چــون محصــول دولــت و جامعــه
اســت .از نظــر مارکــس ،دولــت بــه عنــوان گرانیــگاه ســلطه،دین را بــه
خودآگاهــی وارونــه ای بــرای انســان تبدیــل کــرده اســت .امــا مارکــس از
ایــن بررســی غافــل مــی شــود کــه بــاور ایمانــی در صــورت گسســتن پیونــد
دیــن بــا مقولۀســلطه ،یعنــی در یــک جامعــۀ ســکوالر ،آیــا قــادر بــه رهایــی
خــود از خودآگاهــی وارونــه مــی شــود؟ در ایــن متــن ایــن نکتــه مســکوت
مــی مانــد؛ برخــاف متــن پاســخ بــه بائــر کــه مارکــس بــه ایــن موضــوع
نزدیــک شــده و نوشــته" :روح مذهبــی تنهــا در صورتــی مــی توانــد ســکوالر
شــود کــه مرحلــۀ تکامــل فکــر انســان  -کــه ایــن روح ،تجلــی معنــوی آن

اســت– خــود ،پدیدآیــد و در شــکل ســکوالر آن اســتقرار یابــد".
از متــن مارکــس نمــی تــوان پرســید:آیا دیــن هــا در وضعیــت "مدنــی
شــده" (بــه تعبیــر روســو) هــم چنــان خودآگاهــی وارونــه خواهنــد داشــت؟
آیــا دیــن مدنــی شــده مــی توانــد جایــی در زندگــی و شــعور انســان "دنیــوی
شــده" داشــته باشــد؟و آیــا دیــن هــا مــی تواننــد خوانــش هایــی را گســترش
دهنــد کــه آزادی بیرونــی و درونــی انســان را نقــض نکننــد یــا اعتالدهنــد؟
پیشــتر ،خواننــدگان شــیفتۀ مارکــس ،ابهــام هــا و شــتابزدگی هــای
فیلســوف را بــا عنصــر بیرونــی بــاوری دربســت بــه او پــر مــی کردنــد ،امــا
امــروز جــای آن هســت کــه ایــن متــون بــا نظــر نقادانــه خوانــده شــوند.
از ســوی دیگــر ،نقدهــای مارکــس مــی تواننــد بــرای باورمندان پرســش
مهمــی را بــه میــان آورنــد :آیــا ماننــد کالم وحــی ،ســویۀ شــرعیات دیــن هــا
را نیــز بایــد ســاختۀ عــرش دانســت؟ یــا آن کــه قواعــد و آییــن هــا محصــول
انســانی و پیامــد تفســیر انســانی در قالــب مؤلفــه هــای زبــان انســانی هســتند؟
آیــا مــی تــوان بــا حفــظ اعتبــار کالم وحــی و نبــوت ،دســت کــم ،شــکل
گیــری احــکام دیــن را کار تفســیر انســانی و شواهد تاریخ نظری
محصــول مناســبات اجتماعــی در زمــان هــا و مــکان سکوالریزم در غرب،
هــای مشــخص بدانیــم؟ و اگــر چنیــن اســت،آن نشانگر آن خواهد بود
گاه ،مقاومــت در تفســیر روزآمــد ازدیــن و یــا که تدوین هر گونه
کنارگذاشــتن احــکام غیرعقالنــی چــه توجیهــی
نظریۀ سکوالریزم
دارد؟
برای یک جامعه
که دین در آن
بایــد افــزود کــه مشــهورترین بخــش ایــن متــن
مارکــس ،ســال هــا از ســوی سانســور اســتالینی ریشۀ فکری و نقش
حــذف شــده و فقــط جملــۀ "دیــن افیــون تــوده اجتماعی دارد ،وابسته
به مشارکت مستقیم
هاســت"به جــا مانــده بــود.
متفکران دین دار
در آخــر دهــۀ هفتــاد میــادی ،میشــل فوکــو،
آن -که خیر و صالح
فیلســوف فرانســوی،به دنبــال ســفر خــود بــه ایــران
دین و جامعه را در
پــس از انقــاب اســامی ،در متنــی بــه نــام ای ـران:
تفکیک نهاد دین از
روح جهــان بــی روح ،توجــه هــا را بــه باقــی پاراگــراف
نهاد حکومت می
مارکــس در نقــد فلســفۀ حقــوق هــگل جلــب کــرد
دانند  -در فضای
[ .]۱۰مارکــس آن جــا نوشــته:
عمومی است
"رنــج دینــی هــم بیــان رنــج واقعــی و هــم
اعتــراض بــه رنــج واقعــی اســت .دیــن ،آه مخلــوق ســتم دیــده اســت.
قلــب جهــان بــی قلــب و روح شــرایط بــی روح اســت .دیــن تریــاق مــردم
اســت"[برگردان از نگارنــده][.]۱۱
ســاختار جملــه ایــن امــکان را مــی دهــد کــه واژۀ"تریــاق" را اشــاره ای
بدانیــم بــه نــوش داروهــا و تریــاق هــای خــواص کــه عــوام ،از آن هــا محروم
بــوده انــد؛ معنایــی کــه از جملــۀ مارکــس مــی توانــد برداشــت شــود.
برگــردان "افیــون" یــک برگــردان بــی چــون و چــرا نیســت ،زیــرا واژۀ
افیــون بــه جــای opiumتنهــا تأثیــر تخدیــری را القامــی کنــد ،حــال آن کــه
"تریــاق"در طــب ســنتی ،تاثیــر درمانــی را نیــز درنظــر دارد (در زبــان فارســی
شــعر مولــوی را داریــم" :هــم زهــر و هــم تریــاق").
در کل،ایــن مــوارد نشــان مــی دهنــد کــه در فضــای ایرانــی ،بازخوانــی
و بازتفســیر دیــدگاه مارکــس در مــورد دیــن ،چــه از ســوی دیــن بــاوران و
چــه مخالفــان دیــن ضــرورت دارد .خــواه مــواردی کــه نقــد او پروتســتانیزم
را بــه دلیــل بیــش از حــد غیردنیایــی بــودن و یهودیــت را بــه دلیــل بیــش از
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حــد دنیایــی بــودن ،نشــانه مــی رود؛ خــواه ،نقــد مارکــس بــه کارکــرد نســخه
هــای حکومتــی ادیــان کــه حــواس انســان را از ناروایــی هــای دنیایــی بــه
امــور ســرمدی منحــرف و نســبت بــه شــرایط موجود"،متوهــم" کــرده انــد.
[]۱۲
تعبیــر رایــج دیگــر در میــان مــا ایرانیــان :تغییــر و تحــول
در دیــن و بــه روز کــردن الهیــات و عرفــان امــکان نــدارد؛
ایــن هــا پدیــده هایــی متعلــق بــه گذشــته هســتند و بایــد
همــان جــا باقــی بماننــد.
اغلــب تاریــخ نــگاران و مفســران فلســفه ،بــر اســاس شــواهد ،خــاف
ایــن نظــر را دارنــد .از نظــر الهیــات ،والتــر کافمــن فیلســوف آمریکایــی قــرن
بیســتم در اثــر خــود بــه نــام نقــد دیــن و فلســفه نشــان مــی دهــد کــه در طــول
تاریــخ ادیــان ،هــر گاه متألهــان بــه ســراغ مفاهیــم فلســفی رفتــه و کوشــیده
انــد از دیــن ،تعبیرهــای فلســفی/عقالنی و اخالقــی بیــرون بکشــند ،خــود دین
مزبــور را یــک گام بــه روز کــرده انــد[.]۱۳
والتر کافمن
بــه روزکــردن عرفــان نیــز ممکــن اســت؛ بــه ویــژه در نــوع عرفــان
هــای خودتحقــق گــر کــه مــی بینیــم سیســتم هــای
والتر کافمن فیلسوف مدیتیشــن ،خودشناســی و تحــول درون از جملــه
آمریکایی قرن بیستم قبــاال و یــوگا امــروز ،ســرفصل هــای مشــترک
در اثر خود به نام نقد
بســیاری بــا علــوم عصــب شناســی ،روانشناســی و
دین و فلسفه نشان
رفتارشناســی دارنــد[.]۱۴
می دهد که در طول
تعبیــر دیگــر :تفســیرهای بــه روز از
تاریخ ادیان ،هر
متــون مقدس،اصالتــی ندارنــد و گونــه
گاه متألهان به سراغ
مفاهیم فلسفی رفته و ای کالهبــرداری هســتند بــرای معرفــی
کوشیده اند از دین ،دیــن بــه صورتــی کــه نیســت.
ایــن دیــدگاه عــاوه بــر نادیــده گرفتــن تاریخ
تعبیرهای فلسفی/
ادیــان و مــواردی کــه تفســیر بــه روز از متــون،
عقالنی و اخالقی
جوامــع دینــی را متحــول ســاخته ،ناخواســته بــه
بیرون بکشند ،خود
دین مزبور را یک
قــدرت نســخه هــای توتالیتــر دینــی مــی افزایــد.
گام به روز کرده اند ایــن نگــرش ،میلیاردهــا انســان ســنتی دینــی را در
چنــگال خوانــش هــای خطرنــاک ،تنهــا رهامــی
کنــد .حــال آن کــه وظیفــۀ متفکــران ایــن جوامــع ،جداکــردن مردم از نســخه
هــای خشــونت آمیــز از دیــن و آشــنا ســاختن آن هــا بــا امــکان تفســیرهای
رحمانــی از متــون مقــدس اســت.
آســیب نســخه هــای بســتۀ دیــن در طــول تاریــخ ،نیــازی به شــرح نــدارد.
دیــن هــا وقتــی بســته مــی شــوند ،سیســتم ارجاعــی خــود را تنهــا از درون
خــود گرفتــه ،در نهایــت بــه گونــه ای خودشــیفتگی و شــیزوفرنی مبتــا
شــده ،بــه خشــونت مــی گراینــد .امــا دیــن گشــوده بــه دنیــا و تحــول هــای
زمــان ،اســتدالل هــای کافــی را دارد کــه حســاب خــود را از ســلطه جویــی
حکومتــی ،ســخت گیــری ،خرافــات ،خشــونت و عقــب ماندگــی ســوا کنــد.
ایــن فــرض کــه بــه روز کــردن دیــن ،امــکان نــدارد ،خــود ،حاصــل
یــک فــرض دیگــر اســت بــر ایــن مبنا کــه دیــن تنهــا و همیشــه در قالبی بســته
نســبت بــه جهــان بــوده و خواهــد بــود .امــا در دوره هایــی از تاریــخ ،دیــن
سیســتمی نســبتأ بــاز بــوده بــه روی مــدارا بــا دیگراندیشــان ،خوانــش هــای
مذهبــی و عرفانــی ،علــم ،فلســفه ،هنرهــا ،تغییــرات اجتماعــی و بازنگــری
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قوانیــن شــرع.همین طــور ،دیــن هــای مدنــی شــده در جوامــع امــروزی.
تمــدن اســامی از قــرن ســوم تــا هفتــم هجــری ،گــواه تاریخــی دیــن
بــاز بــه روی دنیــا ،مــدارا ،علــم و فلســفه اســت .بغــداد در ایــن دوران ،مرکــز
محافــل فلســفی ،زبــان شناســی و علمــی بــود .در قــرون وســطی ،خلفــای
قرطبــه بــه جــای جمــع آوری کتــاب هــا بــرای ســوزاندن ،کاروان هــای
تجــاری را مأمــور آوردن کتــاب از نقــاط عالــم مــی کردنــد .رســالۀ اخــوان
الصفــا ،اولیــن دانــش نامــۀ جهــان ،در میــان منابــع خــود ،فلســفۀ یونــان و
حکمــت هــای یهــود و مســیحی و صابئــی را ذکــر مــی کنــد .نظریــه هــای
نجــوم دانشــمندان ایــن حــوزه ،الهــام بخــش کوپرنیــک و گالیلــه شــد .برخی
یادگارهــای آن تمــدن بــرای بشــریت ،هنــوز بــا همــان نــام هــای عربــی در
علــوم رایــج هســتند.Algebra; Alchemy; Algorithm; Alcohol :
پیشینۀ مدنی شدن مسیحیت و یهودیت:
نمونــه هــای مســیحیت و یهودیــت نشــان مــی دهنــد کــه دیــن مــی تواند
ظرفیــت مدنــی شــدن را در خــود پدیــدآورد .نگاهــی گــذرا بــه تاریخچــۀ
مدنــی شــدن ایــن دو دیــن ،روشــنگر خواهــد بــود ،زیــرا ایــن تاریخچــه هــا
پیــش زمینــۀ پیدایــش ســکوالریزم در غــرب هســتند.
مســیحیت از قــرن ســوم میــادی و مســیحی شــدن کنســتانتین ،امپراتــور
رم ،بــه دینــی جهانگشــا و در حکومــت تبدیــل شــد .ولــی این آمــوزۀ انجیل،
"امــور خــدا را بــه خــدا بســپار و امــور ســزار را بــه ســزار" [ انجیــل متــی:
 -۲۲:۲۱انجیــل مرقــس]۱۲:۱۷ :در طــول قــرون ،بــه گونــه ای غیرمســتقیم ،از
تداخــل کامــل نهــاد دیــن در حکومــت جلوگیری کــرد .در قلمرو مســیحی،
همــواره حاکــم یــا ســلطانی غیردینــی بــه درجــات ،ناچــار بــه گــردن نهــادن
بــه نظــارت کلیســا بــوده اســت .از جنــگ هــای صلیبــی به بعــد [در ســه دوره
از قــرن دهــم تــا ســیزدهم م ].نفــوذ کلیســا بــر حکومــت هــا افزایــش یافــت
و بــه تفتیــش عقایــد ختــم شــد .ایــن مرحلــه جوامــع اروپــا را هــر چــه بیشــتر
از مذهــب حاکــم ناراضــی ســاخت .جنــگ هــای فرقــه هــای گوناگــون
مســیحی ،و ســرانجام ،ارادۀ جمعــی بــرای پایــان دادن بــه انکیزیســیون و دیــن
در حکومــت ،دوران جدیــدی را رقــم زد.
رونــد اصالحــات الهیــات و احــکام در مســیحیت نیــز اتفــاق افتــاد .امــا
چــون اقتــدار دینــی کلیســای رم ،کوچــک تریــن اصالحــی را نپذیرفــت،
ایــن رونــد بــه ظهــور پروتســتانیزم  -فرقــه ای جدیــد بــا اقتــدار دینــی جدید-
انجامیــد کــه ســه قــرن جنــگ و خونریــزی در اروپــا بــه همــراه داشــت .از
ایــن رو اصطــاح پروتســتانیزم ،اشــاره بــه برپایــی اقتــدار دینــی جدیــد دارد و
اشــتباه گرفتــن آن بــا نواندیشــی دینــی کــه کار آن اصــاح در یــک دیــن بــه
منظــور بقــای آن اســت ،توجیهــی نــدارد.
بــا انقــاب هــای آمریــکا [ ]۱۷۷۶و انقــاب فرانســه [ ]۱۷۸۹نخســتین
کشــورهای ســکوالر مــدرن پدیــد آمدنــد کــه در قانــون اساســی آن هــا
تفکیــک نهــاد دیــن از حکومــت و حاکمیــت قانــون مدنــی آمــده بــود .بایــد
افــزود کــه از آن پــس ،کشــمکش دیــن بــا دولــت بــرای گرفتــن امتیازهــای
بیــش تــر ادامــه یافتــه ،اما وجــود قانــون اساســی هــای محکــم و ارادۀ جمعی،
بحــران هــا را پشــت ســر گذاشــته اســت .در برخــی از ایــن کشــورها حــدود
مشــارکت دیــن در زندگــی اجتماعــی بازتعریــف شــده انــد.
تجربۀتاریخــی یهودیــان متفــاوت بــود .یهودیــت دیــن جهانگشــا نبــوده
و تبلیــغ دینــی نداشــته اســت .در دنیــای باســتان ،یهودیــان ،بــه دنبــال تســخیر
ســرزمین مقــدس توســط ،بابــل ،ایــران ،یونــان و روم ،اســتقالل سیاســی خــود

از زمــان پادشــاهی داوود تــا ســقوط معبــد اول[ قــرن دهــم تــا ششــم و چهــارم
قبــل از میــاد] را از دســت دادنــد .بــا تســخیر ایــن ســرزمین توســط رومیــان،
ویرانــی معبــد دوم و پراکندگــی یهودیــان در دنیــا در ســال  ۷۱میــادی،
موضــوع زیســتن زیــر ســایۀ قوانیــن کشــوری جوامــع دیگــر ،در دســتور روز
حکیمــان قانــون گــذار قــرار گرفــت .ایــن امــر در متــن تلمــود کــه تفســیر
تــورات بــا مؤلفــه هــای شهرنشــینی بــود ،بــه قاعــده ای قابــل اجــرا بــرای
پیــروان ایــن دیــن در سراســر دنیــا درآمــد" :قانــون کشــور ،قانــون اســت" یــا
بــه زبــان عبــری " دینــا ده ملخوتــا دینــا" [قانــون مملکــت ،قانــون اســت"  -در
تلمــود بابلــی– فصــل نداریــم ۲۸ ،الــف؛ فصــل گیتیــن ۱۰ب؛ بابابتــرا ۴۵ب و
 ۵الــف ] .بــه ایــن ترتیــب ،یهودیــان ،پیــرو قوانیــن کشــوری ،مالیاتــی و مالــی
جوامــع میزبــان خــود شــده ،امــور آیینــی و ایمانــی خــود را در جماعــت های
ســازمان یافتــۀ خصوصــی ســامان دادنــد .ایــن رونــد بخشــی از مدنــی شــدن
ایــن دیــن بــود.
پیشــینۀ بازاندیشــی در زمینــۀ الهیــات و احــکام یهــود ،ســویۀ دیگــر روند
مدنــی شــدن ایــن دیــن را نشــان مــی دهــد .ایــن پیشــینه بــه ســه قــرن قبــل از
میــاد در تبــادل بــا فرهنــگ هلنــی و بــروز اولیــن فیلســوفان دیــن دار چــون
فیلــون اســکندرانی ،اریســتابولوس ،بــن ســیرا و هیلــل برمــی گردد.اتفاقــی که
افتــاد ایــن بــود کــه فیســلوفان یادشــده ،توجــه حکیمــان دینــی را بــه ســنت
جدلــی ،ســنجش گــری و قواعــد منطــق و تفســیر متــن جلــب نمودنــد و آن
هــا بــه نوبــۀ خــود بــه بازتفســیر تــورات پرداختنــد.
نظریــۀ هرمنوتیــک متــن مقــدس  -تفســیر در ســطوح چهارگانــۀ لفظی،
حقوقــی ،اخالقــی و عرفانــی  -در قــرن دوم میــادی توســط ربــی عکیــوا
از میــان ایــن حکیمــان بیــرون آمــد .ســرانجام،آنان در تلمــود بــه روزســازی
احــکام دینــی و تطبیــق آن از حالــت قبیلــه ای بــه شهرنشــینی را ســامان
دادنــد:در زمینــۀ شــرعیات ،از جملــه لغــو قصــاص جســمانی و سنگســار
و محدودیــت هــای ســنگین بــرای صــدور حکــم اعــدام .در تلمــود ،ایــن
تغییــرات ،نهادینــه و الزم االجــرا شــد و چــون بــر اســاس تفســیر از متــن
تــورات بــود ،بــه اعتبــار آن در چشــم مؤمنــان ،خدشــه ای وارد نشــد.
نمونــه ای از تفســیرهای تلمــود در بــه روز کــردن احــکام تــورات ،ایــن
بــود کــه گفتنــد :عبــارت غلــط تعبیرشــدۀ "چشــم در برابــر چشــم" ،بــه زبــان
عبــری تــورات ،اصــا "چشــم دربرابــر چشــم" معنــا نمــی دهــد .واژۀ"تَخَ ــت"
هــم در عبــارت عبــری " َعییــن تَخَ ت َعییــن" ،وهــم در جاهــای دیگــر تــورات،
بــه معنــای زیــر و کمتــر اســت .در روایــت قربانــی کــردن فرزنــد توســط
ابراهیــم کــه خــدا قوچــی را بــه جــای فرزنــد مــی فرســتد ،از همیــن واژه
اســتفاده شــده و قــوچ ،معادلــی پاییــن تــر از فرزنــد اســت .بنابرایــن ،حکیمان
تلمــودی گفتنــد کــه " َعییــن تَخَ ت َعییــن" یعنــی :مجــازات کورکــردن چشــم
کســی ،پاییــن تــر از کــور کــردن متقابــل خــود اواســت؛ یعنــی پرداخــت
خســارت نقدی.ایــن حکیمــان گفتنــد کــه از ابتــدا معنــای آیــه اشــتباه و
تحــت اللفظــی فهمیــده شــده و در عیــن حــال ،ایــن تــاوان خواهــی هرگــز
زیــر نظــر محکمــۀ قضــات عملــی نشــده ،زیــرا آن هــا حتــی پیــش از ایــن
نتیجــه گیــری تلمــودی ،زدن صدمــه ای بــه متهــم را کــه دقیقــأ معــادل صدمه
بــه شــاکی باشــد و عــوارض دیگــر نیــاورد ،ناممکــن مــی دانستند[شــرح
بیشــتر در پــی نوشــت .]۱۵
تلمــوددر بازخوانــش قانــون تــورات بــرای تشــخیص خاطــی بــودن زن
و مــرد در رابطــۀ نامشــروع ،چنــان شــرط و شــروطی گذاشــت کــه احتمــال

تحقــق آن هــا تقریبــأ صفــر باشــد.
سنگســار زن جــای خــود را بــه مراســم آب هــای توبــه و منــع امــکان
ازدواج بــا آن مــرد و طــاق از شــوهر داد[شــرح بیشــتر در پــی نوشــت .] ۱۵
بــه جــای مجــازات هــای قصــاص جســمانی ،معــادل هــای نقــدی تعییــن
شد .
در مــورد صــدور حکــم اعــدام ،چنــان شــرایط ســختی گذاشــته شــد
کــه بــه نوشــتۀ خــود آن هــا :محکمــۀ قضــات یــا ســنهدرینی کــه در طــول
هفتــاد ســال یــک حکــم اعــدام صــادر مــی کــرد ،ویرانگــر جهــان بــه شــمار
مــی رفــت[.]۱۶
تفســیرهای تلمودهــای اورشــلیمی(قرن ســوم میــادی) و بابلــی (قــرن
پنجــم تــا هشــتم میــادی) از تــورات ،تــا امــروز نــزد همــۀ فرقــه هــای یهودی
معتبــر اســت.
موضــوع بــاز بــودن سیســتم دینــی رو بــه جهــان را امانوئــل لوینــاس،
فیلســوف فرانســوی قــرن بیســتم ،در دو کتــاب چهــار درس تلمــودی و نــه درس
تلمــودی ،در گفتــاری دربــارۀ ســنهدرین یــا محکمــۀ حکیمــان تلمــودی چنین
طــرح مــی کنــد :رســم بــوده ایــن محکمــه بــه صــورت دایــره ای نیمــه بــاز
تشــکیل شــود .همــه روبــه روی در ورودی مــی نشســتند تــا همــواره بــه یــاد
داشــته باشــند کــه بــه جمعــی بســته و بــی ارتبــاط بــا دنیــای خــارج و زمــان
حــال تبدیــل نشــوند.
لوینــاس گفتــاری دربــارۀ چگونگــی ناممکــن شــدن حکــم اعــدام در
تلمــود نیــز دارد بــر ایــن اســاس کــه  ۷۱قاضــی بایــد رای مــی دادنــد و تنهــا
بــا بــاالی  ۱۱اختــاف رای،ایــن حکــم ممکــن بود؛
آن هــم پــس از قوانیــن ســخت در مــورد شــهود و وظیفۀ متفکران این
شــواهد .دانشــجویان حقــوق در ردیــف جلــو مــی جوامع ،جداکردن
نشســتند و قبــل از اســتادان خــود رأی مــی دادنــد ،مردم از نسخه های
مبــادا مرعــوب آن هــا شــوند .بــه ایــن ترتیــب ،از خشونت آمیز از دین
قــرن اول میــادی در محکمــۀ قضــات از دادن و آشنا ساختن آن ها
با امکان تفسیرهای
حکــم اعــدام خــودداری شــد[.]۱۷
رحمانی از متون
مســیحیت و یهودیــت پــس از تطبیــق با شــرایط
مقدس است
مــدرن ،امــروز دو دیــن مدنــی شــده بــه شــمار مــی
رونــد؛ بــه اســتثنای معــدود فرقــه هــای بنیادگــرای
آنــان.
مــی رســیم بــه تعبیــر دیگــری کــه بخــش اصلــی ایــن گفتــار بــه آن
خواهــد پرداخــت.
ایــن تعبیــر کــه گویــا تنهــا متفکــران دین ســتیز یاآتئیســت
در فرمــول بنــدی نظــری سکوالریســم نقــش داشــته و مــی
تواننــد داشــته باشــند.
چنیــن تعبیــری خالف شــواهد اســت و بــه نادرســتی ،گفتمان نواندیشــان
و روشــنفکران دینــی رافاقــد اهمیــت و نقــش در برقــراری مناســبات عرفــی
جلــوه مــی دهد.ایــن در حالــی اســت کــه پایــه هــای نظــری ســکوالریزم
غــرب از ســوی فیلســوفان دیــن دار و خدابــاور گســترش یافتــه اســت .یعنــی
متفکرانــی از درون اســتدالل هــای دیــن بــه نفــع جدایــی دیــن از حکومــت
برهــان آورده انــد.
ناگفتــه نمانــد کــه برخــی از آتشــین تریــن دین ســتیزان دورۀ روشــنگری
نــه تنهــا مشــارکتی در ایــن پایــه ریــزی نداشــته انــد ،بلکــه ماننــد ولتــر
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مخالفــت آن هــا بــا دیــن از ســر یــک انگیــزۀ پنهــان بــوده اســت .انگیــزۀ
ولتــر بــه گــزارش تاریــخ نــگار ،برنــارد لوییــس [درســامی ها و ســامی ســتیزها]،
ایــن بــوده کــه اوبــه عنــوان بــزرگ تریــن ســهام دار کشــتی هــای تجــارت
بــرده در بنــدر نانــت فرانســه از ســر عــذاب وجــدان بــه مخالفــت آتشــین بــا
دیــن روی آورده بــود.
در فضــای مــا ایرانیــان نیــز ،هــم چنــان نبایــد هــر دیــن ســتیزی را مترقی
و یــا همــۀ جنایــت هــای تاریــخ را از جانــب دیــن داران بدانیــم .هیتلــر و پــول
پــوت و اســتالین تقریبــأ بــه انــدازۀ کل کشــتارهای جنــگ هــای مذهبــی و
تفتیــش عقایــد در طــول تاریــخ مــدون بشــر ،کشــتند و ویرانــی بــه بارآوردند.
بــرای شــرح نقــش فیلســوفان دیــن دار در پایــه ریــزی ســکوالریزم ابتــدا
از جــان الک ( )۱۶۳۲-۱۷۰۴شــروع مــی کنــم کــه یــک مســیحی مؤمــن
بــود بــا اثــر تاریــخ ســاز او :نامــه ای پیرامــون مــدارا.
جــان الک ایــن نامــه را زمانــی نوشــت (  )۱۶۸۹کــه تعقیــب و آزار
مذهبــی در اروپــا اوج گرفــت و بــه دنبــال
این فرض که به روز
آن شــورش هــا و جنــگ هــای داخلــی میــان
کردن دین ،امکان
کاتولیــک هــا ،پروتســتان هــا و ده هــا فرقۀ مســیحی
ندارد ،خود ،حاصل
یک فرض دیگر است بــه راه افتــاد .از جملــه در فرانســه ،لویــی چهاردهــم
کاتولیــک هــا را علیــه فرقــۀ هوگونــوت واداشــت
بر این مبنا که دین
تنها و همیشه در قالبی و در انگلســتان ،انجلیــک هــا پــس از بازگشــت
بسته نسبت به جهان چارلــز دوم بــه تــاج و تخــت ،قوانینــی بــرای پیگــرد
بوده و خواهد بود .و آزار کاتولیــک هــا و دیگــر فرقــه های پروتســتان
اما در دوره هایی از غیرانجلیــک تصویــب کردنــد.
تاریخ ،دین سیستمی
سهم جان الک در پایه ریزی نظری و
نسبتأ باز بوده به روی سیاسی سکوالریزم
مدارا با دیگراندیشان،
ســهم جــان الک در چنــد حیطــه اســت کــه در
خوانش های مذهبی همــۀ ایــن زمینــه هــا خیرخواهــی بــرای بقــای دیــن،
و عرفانی ،علم ،فلسفه ،نقــش مهمــی دارد :یــک دســته اســتدالل هــای
هنرها ،تغییرات
او در نامــه ،شــامل نفــی تفتیــش عقایــد ،شــکنجه،
اجتماعی و بازنگری
طــرد و تکفیــر و اعــدام و آدم ســوزان دگراندیشــان
قوانین شرع.همین
اســت و تأکیــد بــر ســویه هــای رحمــت آمــوزه
طور ،دین های مدنی
هــای عیســی و مفهــوم حقیقــی رســتگاری .دســتۀ
شده در جوامع
دیگــر بــه نفــع جدایــی نهــاد حکومــت از نهــاد دین
امروزی
اســت و ایــن کــه حاکــم و یــا مقــام مدنــی نبایــد
هیــچ فرقــه و کلیســا یــا دینــی را برتــری داده ،حاکــم ســازد .ایــن دســته از
اســتدالل هــای الک بــه ســود صلــح در جامعــه ،اســتقرار قــدرت در مفهــوم
سیاســی و نیــز ســامت انگیــزه هــای دینــی و رواج ایمــان و ســویه هــای
اخــاق در آن اســت.
مجسمۀجان الک
در زمینــۀ تفتیــش عقایــد ،چنــد فــراز نامــۀ جــان الک بــه دوســت متألــه
هلنــدی خــود ،از ایــن قــرار اســت:
"اقــرار مــی کنــم بــرای مــن بســیار غریــب اســت کــه هــر انســانی خــود
را محــق بدانــد فــرد دیگــری و حتــی یــک غیرمســیحی را بــه نــام رســتگاری
او زیــر شــکنجه بکشــد [ ]...امــا بــی تردیــد ،هیــچ کــس بــاور نمــی کنــد کــه
چنیــن رفتــاری بتوانــد از ســر رحمــت ،مهــر یــا نیــت خیــر باشــد .اگــر هــر
کــس بــر آن باشــد کــه انســان هــا بایــد توســط آتــش و شمشــیر بــه برخــی
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اصــول دینــی ایمــان بیاورنــد و تــن بــه ایــن یــا آن نیایــش بیرونــی بدهنــد و
هیــچ منــع اخالقــی هــم در آن نبینــد؛ اگــر هر کس بکوشــد تــا خطــاکاران را
از راه اجبــار بــه اعتــراف بــه آن چــه بــاور ندارنــد ،باایمــان ســازد و کارهایــی
بکنــد کــه انجیــل هــا حــرام مــی داننــد؛ بــه راســتی ،هیــچ تردیــدی باقــی نمی
مانــد کــه چنیــن فــردی مایــل بــه همــراه کــردن جمعــی پرشــمار بــا خــود
بــرای انجــام چنیــن کاری اســت؛ امــا ایــن کــه چنیــن کســی بــا آن روش
هــا قصــد تشــکیل یــک کلیســای مســیحی را داشــته باشــد ،بــه کلــی در
تصــور نمــی گنجــد .بنابرایــن ،جــای شــگفتی نمــی مانــد کــه چــرا آنــان کــه
خواهــان پیشــرفت دیــن حقیقــی و کلیســای مســیحی نیســتند ،از ســاح هایی
اســتفاده مــی کننــد کــه بــه شــیوۀ نبــرد مســیحی تعلــق ندارنــد[ ]...مــدارا بــا
دگراندیشــان دینــی ،از دیــد انجیــل عیســی و خــرد نــاب بشــریت ،گــوارا
اســت و بــرای مردانــی تــا ایــن انــدازه کــوردل ...ناگــوار" [.]۱۸
جــان الک بــا نمونــه هایــی از زمــان خــود نشــان مــی دهــد کــه مصیبــت
هــا از آن جــا ریشــه مــی گیــرد کــه مقــام حکومتــی بــه جانــب داری از یــک
فرقــه یــا دیــن مــی پــردازد .از ایــن رو تدقیــق حــدود وظایــف مقــام مدنــی
ضــروری مــی شــود:
"نخســت ،مراقبــت از روح انســان هــا همــان قــدر وظیفــۀ مقــام مدنــی
نیســت کــه وظیفــۀ هیــچ انســان دیگــری .ایــن امــر از ســوی خــدا بــه او
ســپرده نشــده؛ زیــرا بــه نظــر نمــی رســد کــه خــدا هرگــز اقتــداری بــه یــک
انســان در برابــر انســان دیگــری داده باشــد تــا او را بــه پذیــرش دیــن خــود
وادارد .چنیــن قدرتــی بــا توافــق عمــوم نیــز نمــی توانــد بــه یــک مقــام مدنــی
واگذارشــود ،زیــرا هیــچ انســانی نمــی توانــد رســتگاری خــود را کورکورانــه
بــه انتخــاب فــرد دیگــری ،خــواه ســلطان یــا رعیــت ،واگــذارد تــا بــرای او
روش ایمانــی یــا عبادتــی تعییــن کنــد" [.]۱۹
الک چنین روندی را خالف دین حقیقی می داند:
"پــس ،هیــچ انســانی نمــی توانــد ایمــان خــود را بــر اســاس نســخۀ
تحمیلــی دیگــری تنظیــم کنــد .تمــام دوام و قــدرت دیــن حقیقــی ،درونــی
بــوده ،در متقاعــد شــدن کامــل ذهــن فــرد نهفتــه اســت[ ]...مــا هنــگام پیروی
از هــر دیــن و هــر آییــن بیرونــی ایمــان ،اگــر در ذهــن خــود بــه طــور کامــل
از حقانیــت آن دیــن راضــی نبــوده ،بــاور نداشــته باشــیم کــه آن آیین نیایشــی
مــورد پذیــرش خــدا اســت ،آن ایمــان و آن نیایــش نــه تنهــا مــا را بــه پیــش
نمــی برنــد ،بلکــه ســد راه رســتگاری مــا مــی گردنــد]۲۰[ ".
جــان الک مــی گویــد کــه دلســوزی بــرای روح انســان هــا نمــی توانــد
کار مقــام مدنــی باشــد ،زیــرا قــدرت او تنهــا بیرونــی اســت؛ ولــی دیــن
حقیقــی و نجــات بخــش ،شــامل متقاعــد شــدن ذهــن اســت کــه بــی آن،
هیــچ کاری مــورد قبــول خــدا قــرار نمــی گیــرد .مصــادرۀ امــوال ،زندانــی
کــردن ،شــکنجه ،و هیــچ کاری از ایــن دســت ،قــادر بــه واداشــتن انســان هــا
بــه تغییــر داوری درونــی آنــان از امــور نیســتند.
جــان الک تأکیــد دارد کــه قــدرت مقــام مدنــی ،قابــل بســط به اســتقرار
هیــچ اصــل ایمانــی یــا آیین نیایشــی از راه فشــار قوانین نیســت .تنها "روشــنی
و شــواهد" مــی توانــد در افــکار انســان هــا تغییــر دهــد و ایــن نــور بــه هیــچ
رو از راه شــکنجه هــای جســمانی یــا هــر مجــازات بیرونــی دیگــر حاصــل
نمی شود [.]۲۱
ایــن فیلســوف در زمینــۀ احــکام ارتــداد و تکفیــر کــه در آن زمــان اوج
گرفتــه بــود ،نوشــت:

"هیــچ فــرد شــخصی بــه هیــچ رو حــق نــدارد بــه دلیــل عضویــت کســی
در کلیســایی دیگــر یــا پیــروی از دیــن متفــاوت ،بــه بهــره منــدی او از حقــوق
مدنــی خدشــه وارد کنــد .همــۀ حقــوق و مواهبــی کــه بــه او هــم چــون یــک
انســان یــا اهــل یــک شــهر تعلــق دارد ،بــرای او محفــوظ و برکنــار از هــر
دســت درازی هســتند .هیــچ خشــونت و آســیبی بــه او مجــاز نیســت ،خــواه
مســیحی باشــد و خــواه بــی دیــن[ ]...بــر اســاس انجیــل ،ایــن رفتــار ،حکــم
عقــل اســت و حکــم همســبتگی طبیعــی کــه مــا بــا آن زاده شــده ایــم .اگــر
هــر انســانی از راه درســت منحــرف شــود ،ایــن بدبختــی خــود او اســت و
نــه آســیبی بــه تــو؛ از ایــن رو تــو حقــی در مجــازات کــردن او در ایــن دنیــا
نــداری ،زیــرا فــرض اســت کــه او در دنیــای دیگــر مکافــات خواهــد دیــد"
[.]۲۲
الک نتیجــه گرفــت کــه هیــچ انســانی در هــر مقــام روحانــی ،نمــی
توانــد بــه دلیــل تفــاوت مذهبــی ،انســان دیگــری را کــه بــه کلیســا و ایمــان او
تعلــق نــدارد ،خــواه از آزادی و خــواه از هــر بخشــی از مالکیــت مــادی خــود
محــروم کنــد.
در جامعــۀ مدنــی مــورد نظــر الک ،کــه در آن نهــاد حکومــت از
نهــاد دیــن تفکیــک شــده و قانــون مدنــی بــه جــای قانــون دینــی حاکــم
باشــد،اقتدار روحانیــون فقــط در زمینــۀ آداب و مناســک دینــی و محــدود
بــه مرزهــای کلیســا مانــده ،بــه هیــچ رو بــه امــور مدنــی ســرایت نمــی یابــد.
کلیســا ،امــری یــک ســره منفــک و متمایــز اســت از جامعــۀ مدنــی .حــدود
هــر دو طــرف ثابــت و تغییرناپذیرنــد .بایــد افــزود کــه تجربــۀ امــروزی
دیــن در جوامــع ســکوالر ،نشــانگر تعدیــل ایــن تفکیــک خشــک اســت و
قلمروهایــی مدنــی بــه فعالیــت ســازمان هــای مــردم نهــاد دینــی بــرای تعدیــل
فقــر ،اعتیــاد ،مشــکالت خانوادگــی و غیــره اختصــاص یافتــه انــد .امــا از آن
رو کــه ایــن گفتــار بــه تبارشناســی مفاهیــم ســکوالریزم غــرب در ابتــدای
پیدایــش آن هــا نظــردارد ،ســیر تحــول ایــن مفاهیــم را بــه فرصتــی دیگــر
وامــی گذاریــم.
از دیــد الک ،هــر کــس کــه ایــن دو اجتمــاع یکســره متمایــز و بــی
نهایــت متفــاوت از نظــر خاســتگاه ،هــدف ،وظیفــه – یعنــی اجتمــاع دیــن
داران و جامعــۀ مدنــی  -را بــا هــم مخلــوط کنــد ،آســمان و زمیــن را در هــم
مخــدوش ســاخته اســت .دیــدگاه جــان الک گواهــی بــر ایــن قاعــده اســت
کــه هــر چــه دیــن در جامعــه ای آســیب بیشــتری بــه صلــح و تفاهــم عمومــی
زده باشــد ،نظریــه هــای ســکوالریزم و تفکیــک دو نهــاد ،ســخت گیرانــه
تــر بــروز مــی کننــد .نمونــۀ برعکــس آن ،جامعــۀ آمریــکا اســت کــه چــون
از نظــر تاریخــی دوره هــای تفتیــش عقایــد و ســخت گیــری را ماننــد اروپــا
نگذرانــده ،نمادهــا و گــزاره هــای دینــی بــه گســتردگی در بافــت ســکوالر
آن جــذب شــده انــد (ماننــد جملــه هــای ایمانــی روی اســکناس هــا ،ذکــر
نــام خــدا در ســخنرانی هــای مقامــات کشــوری) و ســازمان هــای مــردم نهــاد
دینــی ،نقــش اجتماعــی گســترده تــری گرفتــه انــد.
نظریۀ سکوالریزم و تعریف حاکمان سکوالر
نزد باروخ اسپینوزا
بــاروخ (بندیکــت) اســپینوزا ( ۱۹) ۱۶۷۷-۱۶۳۲ســال زودتــر از نامۀجــان
الک ،اثــر خــود بــه نــام رســالۀ الهیــات و سیاســت را نوشــت .محورهــای تمرکز
اســپینوزا در ایــن رســاله ،وســیع تــر از جــان الک در نامــه اســت واز ایــن رو
در ایــن جســتار ،ابتــدا بــه الک پرداختــه شــد.

مجسمۀ باروخ اسپینوزا
اســپینوزا از تبــار یهودیــان اســپانیایی بــود کــه توســط فردریــک در
قــرن پانزدهــم اخــراج شــده ،بــه پرتغــال رفتــه بودنــد .ولــی در قــرن هفدهــم،
تفتیــش عقایــد در پرتقــال فعــال تــر شــد و یهودیــان را مــورد تعقیــب و آزار
قــرارداد .زمانــی کــه پــدر و مــادر اســپینوزا او را از پرتغــال بــه هلنــد مــی
بردنــد ،در ســیزده ســالگی هیمــه هــای آدم ســوزی تفتیــش عقایــد را بــه
چشــم دیــد کــه دیگراندیشــان در آن مــی ســوختند و نیــز یهودیانــی کــه
حاضــر بــه تغییــر دیــن نبودنــد بــا خوانــدن دعــای وحــدت در آتــش جــان
مــی دادنــد .او بعدهــا از ایــن صحنــه هــا یادکــرد .اســپینوزا کــه عمیقــأ بــه خدا
اعتقــاد داشــت ،در اوایــل جوانــی بــه دلیــل خــودداری آگاهانــه از شــرکت
در مناســک از ســوی کنیســۀ آمســتردام تکفیــر شــد.
او بــه ایــن تکفیــر اعتــراض کــرد و گفــت کــه مــی خواهــد عضــو
جامعــۀ دینــی یهودیــان آمســتردام باقــی بمانــد ،ولی آزادی تفســیر و شــرکت
نکــردن در مناســک داشــته باشــد .او در ســال هــای بعــد از ایــن تکفیــر ،رســالۀ
الهیــات و سیاســت را نوشــت.
رســالۀ الهیــات و سیاســت چنــد محــور دارد و در ایــن جــا اســتدالل
مــی کنــم کــه ایــن محورهــا چگونــه در شــکل گیــری پایــه هــای نظــری
ســکوالریزم در غــرب نقــش داشــته انــد:
محــور نخســت اســپینوزا :تفســیرهای او از مفاهیــم الهیــات ماننــد
خــدا ،ایمــان ،وحــدت طبیعــت و انســان بــا خــدا ،عشــق ،و پدیــدۀ نبــوت.
اســپینوزا در مــورد نبــوت ،هســتۀ اصلــی نظریــۀ موســی بــن مایمــون فیلســوف
قــرن دوزادهــم میــادی را گرفــت .ابــن مایمــون
پایه های نظری
معتقــد بــود نبــوت هــا جــز نبــوت موســی همــه در
سکوالریزم غرب
خــواب یــا رؤیت هــای حاصــل مراقبــه (مدیتیشــن)
از سوی فیلسوفان
رخ داده انــد و از ایــن رو متــون وحــی بایــد بــا
دین دار و خداباور
مؤلفــه هــای خــواب و رؤیــای نبــوت تفســیر شــوند
گسترش یافته است.
و نــه بــا معنــای ظاهــری بازگویــی ایــن خــواب
یعنی متفکرانی از
هــا[.]۲۳
درون استدالل های
انتخــاب مبحــث نبــوت از ســوی اســپینوزا،
دین به نفع جدایی
اتفاقــی نبــوده ،زیــرا بازاندیشــی پیرامــون نبــوت و
دین از حکومت
وحــی ،نقــش کلیــدی در هرمنوتیــک و تفســیر متن
برهان آورده اند
مقــدس و در نتیجــه خوانــش روزآمد از دیــن دارد.
تفســیرهای اســپینوزا در زمینــۀ الهیــات ،عناصــر الزم بــرای برخــورد
عقالنــی و تاریخــی بــا دیــن و زدودن خرافــات  -کــه اســپینوزا آن را عامــل
اصلــی همــۀ خشــونت هــا و ســلطه بــر تــوده هــا مــی دانســت  -فراهــم کردند.
دیــدگاه اســپینوزا در مــورد پیامبــران کــه رســالت آن هــا را اخالقــی مــی
دانســت ،در بــاز تعریــف ســکوالر جایــگاه دیــن نقــش داشــته اســت.
او در رســاله نوشــت" :اخالقــی کــه پیامبــران تبلیــغ مــی کننــد بــا حکــم
خــرد منطبــق اســت" و ایــن گونــه ،بــر روی هســتۀ اخالقــی دیــن تأکیدکــرد.
اســپینوزا بــر آن اســت کــه ،ایمــان مطابــق دیــدگاه پیامبــران بــرای مــردم
روزگار دور بیــان شــده و از ایــن رو در هــر زمــان بایــد بــه روز شــود تــا
انســان هــا دچــار انزجــار از دیــن نشــوند.
موضــوع هــای الهیاتــی دیگــر رســاله نیــز کــه شــرح آن هــا طوالنــی
مــی شــود ،در طــرح اســپینوزا بــرای برجســته ســاختن هســته هــای عقالنیت و
رحمانیــت ادیــان ،شــرکت دارنــد.
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محور دوم اسپینوزا :استدالل به نفع جدایی مرزهای فلسفه
از الهیات در حین حفظ مناسبات و تبادل آن دو با یکدیگر.
ایــن دیــدگاه اســپینوزا بــرای پایــه ریــزی نظــری ســکوالریزم اهمیــت
بســیار دارد .او اســتدالل مــی کنــد کــه حتــی راه حــل جنــگ هــای مذهبــی،
همیــن جدایــی الهیــات از فلســفه اســت .زیــرا" :فلســفه حوزۀ شــناخت اســت
و الهیــات حــوزۀ پارســایی"[ .]۲۴او مــی گویــد دیــن بایــد بــه ترویــج احــکام
محبــت و عدالــت بپــردازد و" :دیــن بایــد فهمیــدن
تدوین نظری
معنــی دقیــق آن احــکام را بــه فلســفه واگــذار کند،
سکوالریزم در زمانی
زیــرا فلســفه روشــنایی حقیقی روح اســت".
که دین در ساختار
اســپینوزا دو قلمــرو را ایــن گونه به هــم ارتباط
حکومتی جوامع
غرب چیرگی داشته ،مــی دهد:انســان از طریــق دیــن مطیــع خــدا باشــد و
بــه کمــک فلســفه ،شــناخت بــه دســت آورد .بــه
جز با مشارکت
مستقیم متفکران دین ایــن ترتیــب ،اســپینوا در صــورت رعایــت اصــول
دار جامعه که خیر و فلســفه و میــزان خــرد ،موافــق بحــث فلســفی
صالح و دوام خود
پیرامــون مفاهیــم دیــن اســت.،
دین را در تفکیک
او هــم چنیــن بــر آن اســت کــه ایمــان دینی در
نهاد دین از نهاد
فلســفه شــکوفا مــی شــود و بالعکــس .امــا تداخــل
حکومت می دانستند ،آن هــا دردســرزا اســت .از ایــن رو بایــد نــه الهیــات
ممکن نشده است.
در خدمــت فلســفه قراربگیــرد و نــه فلســفه در
می توان درک کرد
خدمــت الهیــات؛ بلکــه هــر یــک در حــوزۀ خــود
که چگونه شخصیت
باقــی بمانــد .اســپینوزا بــا آن کــه بخــش هایــی از
ها ،گروه های وسیع
الهیــات و دیــن را عقالنــی مــی دانــد ،امــا از ایــن
مردم دین دار و
نظــر کــه همــۀ مفاهیــم آن هــا در قلمــرو عقالنــی
نمایندگان دینی و
اجتماعی آن ها که انســان نیســتند ،الهیــات را بخشــی از فلســفه نمــی
سهم مهمی در توافق دانــد ،زیــرا فلســفه بــرای خــود محــدودۀ خــرد را
و ارادۀ جمعی جهت برگزیــده اســت .از نظــر اســپینوزا وجــود حــوزه
هــای مســتقل الهیــات و فلســفه ،آزادی اندیشــه را
سکوالریزاسیون
تضمیــن مــی کنــد]۲۵[ .
جوامع خود داشته
او در رســاله ،فایــدۀ عمــل گرایانــۀ تفکیــک
اند ،با این دسته
از متفکران ارتباط
فلســفه و الهیــات را در آن مــی دانــد کــه فلســفه
بیشتری گرفته،
هــم چــون حــوزۀ خــرد عــام و چــون پناهــی دســت
استدالل های آن ها نخــورده بــرای تفاهــم بشــری باقــی مــی مانــد؛
را پذیرفته اند
یعنــی بــرای افــراد ایمــان هــای گوناگــون کــه بــا
هــم تضادهایــی دارنــد .ایــن فرمــول اســپینوزا نیــز
در شــکل گیــری ســکوالریزم نقــش داشــته و مشــارکت فلســفه در آن را
تعییــن کــرده اســت.
اســپینوزا اهــل خــرد و اهــل ایمــان را انــدرزی مــی دهــد کــه بــرای مــا
ایرانیــان مــی توانــد درس آمــوز باشــد" :خــرد هرگــز بــه خــود مغــرور نمــی
گــردد و اعمــال مؤمنــان حقیقــی را تحقیــر نمــی کنــد و بــه ریشــخند نمــی
گیــرد .کســی کــه راهنمــای او عقــل اســت فــرد مؤمــن را از هــر نظــر برابــر
خــود مــی شــمارد".
اســپینوزا ایــن جــا دلیــل مــی آورد کــه چــرا فــرد عقــل گــرا همــواره
بایــد خــود را برابــر بــا فــرد مؤمــن ببینــد :زیــرا پیونــدی کــه ایــن دو گــروه را
بــه هــم مرتبــط مــی ســازد بــس نیرومندتــر از پیونــد جداگانــۀ هــر یــک بــا
تــوده هــای مــردم اســت کــه مهــار خــود را بــه دســت غرایــز ابتدایــی مــی
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دهنــد .اصــوأل اســپینوزا شــمار خردمنــدان را انــدک مــی دانــد و بــه تــوده
هــای مــردم بــه دلیــل ناآگاهــی و اســیر تمایــات خــام بــودن ،بدبیــن اســت.
ایــن ایــده از اســپینوزا بــه کــی یــر کــه گارد رســید کــه مــی گفــت" :بــا تــودۀ
مــردم هیــچ حقیقتــی نیســت"و نیــز بــه نیچــه کــه تــوده هــا را گلــه مــی نامیــد
و بــه ویــژه ،ســتایش گــر اســپینوزا بــود.
محور سوم اسپینوزا :تعریف دولت و حاکم سکوالر.
مــی تــوان گفــت کــه ایــن محــور رســاله ،مراحــل پایــه ای تفکیــک دین
و حکومــت را شــکل مــی دهــد .جــان الک،نامــه را در  ۱۶۸۹نوشــت ،حــال
آن کــه رســاله در  ۱۶۷۰در زمــان حیــات اســپینوزا منتشــر شــد .حرکــت
اســتداللی اســپینوزا بــه آن ســمتی اســت کــه الک بعدهــا آشــکارا فرمــول
بنــدی مــی کنــد .ایــن مســیر حرکــت را توضیــح مــی دهــم:
اســپینوزا هنــگام اســتدالل بــه نفــع وجــود دولــت از نــوع متکــی بــه
جمهــور مــردم ،از لــزوم اخــاق جهــان شــمول آغــاز مــی کنــد و ســپس
بــه ضــرورت قــدرت سیاســی یــا دولــت مدنــی مــی رســد .اســپینوزا احــکام
اخــاق را حاصــل کاربســت خــرد مــی دانــد کــه قواعــد یکســانی را بــرای
زیســت همــگان همــراه بــا خوشــبختی و صلــح پیشــنهاد مــی کننــد .امــا بــی
درنــگ مــی گویــد کــه ایــن بــرای زندگــی اجتماعــی کافــی نیســت ،زیــرا
همزیســتی مردمــان ،بــه نــدرت در پیــروی از عقــل اســت و آدم هــا بیشــتر
تابــع هیجــان هــا و انگیختگــی هــای خودپرســتانه هســتند .از ایــن رو "وجــود
دولــت چــه بــرای خردمنــدان و چــه بــی خــردان ضــرورت دارد" .امــا چگونه
دولتــی؟ اســپینوزا مدافــع اصــل جمهوریــت اســت و از همــۀ خواســتاران
موهبــت آزادی مــی خواهــد کــه از حکومــت مطلقــۀ فــردی بپرهیزنــد و
سرنوشــت خــود را در هیــچ حالــت بــه دســت یــک فــرد نســپارند .اســپینوزا
در بخــش پایانــی رســاله ،واژۀ "دموکراســی" را بــه کار مــی بــرد[ .]۲۶از دید
او دموکراســی بهتریــن شــکل حکومــت بــوده ،شــرط آن برابــری همــگان در
برابــر قانــون ،مشــارکت افــراد دوراندیــش و خردمنــد و آمــوزش دیــده و نیــز
اطــاع رســانی شــفاف دولــت از همــۀ کارهــای خــود اســت[.]۲۷
اســپینوزا ماننــد جــان الک بــرای دیــن در جامعــه نقــش مثبــت قائــل
اســت و دولــت را نســبت بــه ضــرورت دیــن هشــدار مــی دهــد .از نظــر
اســپینوزا سیاســت تنهــا بایــد دل مشــغول کارکــرد دولــت باشــد .هــدف
دولــت نیــز برقــراری نظــم و آرامــش بــوده کــه آن هــا هــم در خدمــت
اســتقرار آزادی در جامعــه هســتند .یعنــی دولت/قــدرت سیاســی ،وســیله ای
اســت در خدمــت هــدف واالی آزادی انســان در چارچــوب زیســت جمعــی
و مدنــی .دیــن و فلســفه نیــز از نظــر اســپینوزا در خدمــت آزادی درونــی
و بیرونــی انســان معنــا مــی دهنــد .اســپینوزا در مــورد آزادی اندیشــه مــی
نویســد" :آزادی عمومــی زمانــی بــه خطــر مــی افتــد کــه آزادی اندیشــۀ افراد
محــدود شــود".
محور چهارم اسپینوزا :تعریف حاکمان سکوالر:
اســپینوزا در رســاله بــه ایــدۀ تفکیــک دیــن از حکومــت نزدیــک مــی
شــود .بــه ایــن صــورت کــه "حاکمــان ســکوالر" (بــا همیــن واژه هــا) را ناظــر
بــر دیــن مــی خواهــد ،بــه گونــه ای کــه اعمــال دینــی در هماهنگــی بــا صلــح
و بهــروزی قــرار گیرنــد .اســپینوزا مــی خواهــد کــه "حاکمــان ســکوالر"
نظــارت کننــد مبــادا عملــی از ســوی دیــن ،مخالــف صلــح و بهــروزی باشــد.
ایــن حاکــم – کــه البتــه اســپینوزا در مخالفــت بــا حکومــت فــردی مطلقــه
همــواره بــه صــورت جمــع" ،حاکمــان" مــی نامــد  -هــم مدافــع قانــون و هــم

دیــن اســت .آمــوزه هــای الهــی در درون او بــه وجــدان تبدیــل شــده انــد،
بــی آن کــه بــه هیــچ رو خــود را جانشــین خــدا یــا پیامبــر یــا اعمــال کننــدۀ
قانــون دیــن بدانــد .مــی تــوان ایــن نظــر فیلســوف را حالتــی بینابینــی در مســیر
تفکیــک کامــل دیــن و دولــت دانســت.
نکتــۀ مهــم ،ایــن اســت کــه اســپینوزا ایــن نظریــه را از تاریخ یهــود بیرون
کشــیده ،آن را مطابــق آمــوزه هــای دیــن و شــواهد تاریخــی مــی دانــد .بایــد
افــزود کــه یهودیــان بــا تســخیر ســرزمین خــود توســط آشــور و بابل و ســپس
روم ،از اســتقالل سیاســی و حکومتــی کــه قانــون تــورات در آن حاکــم بــود،
بیــرون آمــده ،زیــر قوانیــن ســرزمین هــای دیگــر قرارگرفتنــد .ایــن واقعــه
تحــول عمیقــی در الهیــات یهــود پدیــد آورد ،از جملــه معبــد جــای خــود را
بــه نهــاد کنیســه بــرای نیایــش ،کار اجتماعــی ،آمــوزش و تفســیر داد .قربانی
هــای معبــد ،جــای خــود را بــه دعــا و آمــوزش و تفســیر دادنــد .یرمیــای نبــی
کــه معاصــر ایــن رویــداد بــود ،اســیران بابــل را بــه تبعیــت از قانون آن کشــور
و حفــظ صلــح فراخواند[یرمیــای نبــی  .]۷-۲۹از جملــه پیامدهــای این تحول،
پذیــرش و قوانیــن مملکتــی جوامــع میزبــان و تبدیــل آمــوزه هــای دیــن از
صــورت قانــون حاکــم بــر جامعــه بــه قاعــده هــای اخــاق و رفتــار بــود.
اینک روال استدالل اسپینوزا پیرامون این تاریخچه را دنبال کنیم:
"دیــن در میــان عبرانیــان تنهــا از راه حــق ســرور حاکــم ،شــکل قانــون
بــه خــود گرفــت؛ وقتــی ایــن حاکمیــت از میــان رفــت ،دیگــر دیــن را
نمــی شــد هــم چــون قانــون ســرزمینی خــاص پذیرفــت .بلکــه دیــن تنهــا
بــه آمــوزۀ جهــان شــمول خــرد تبدیــل شــد .مــی گویــم ،خــرد ،زیــرا دیــن
هنــوز از روی وحــی شــناخته نمــی شــد .از ایــن رو مــی تــوان بــه ایــن نتیجــۀ
کلــی رســید کــه دیــن ،خــواه از راه قــوه هــای طبیعــی بــر مــا آشــکار شــده
باشــد و خــواه از راه پیامبــران ،درهــر حــال ،قــدرت فرمــان بــودن را تنهــا از
احــکام صاحبــان قــدرت ســروری مــی گیــرد .افــزون بــر ایــن ،خــدا هیــچ
ســلطنتی در میــان آدمیــان نــدارد ،مگــر تــا آن جــا کــه حاکــم بر قــدرت های
زمینــی اســت .پــس در نــوری روشــن تــر بــه تأییــد آن چــه در فصــل چهــارم
گفتیم[رســالۀ الهیــات و سیاســت] مــی رســیم :یعنــی ایــن امــر که همــۀ احکام
خــدا بیانگــر حقیقــت و ضــرورت ابــدی هســتند و مــا نمــی توانیــم خــدا را
هچــون شــاه یــا قانونگــزاری ببینیــم کــه بــه بشــریت قانــون مــی دهــد .بــه
همیــن دلیــل ،آمــوزه هــای الهــی ،خــواه آشکارشــده از راه قــوه هــای طبیعــی
مــا و خــواه از راه پیامبــران ،قــدرت فرمــان بــودن را مســتقیم از خــدا نمــی
گیرنــد ،بلکــه تنهــا از کســانی یــا بــه وســاطت کســانی کــه حــق حکمرانــی و
قانونگــذاری دارنــد ،ایــن قــدرت را مــی گیرنــد .تنهــا ایــن دومــی اســت کــه
بــر انســان هــا حکومــت مــی کنــد و امــور انســانی را بــا عدالــت و مســاوات
بــه پیــش مــی بــرد" [.]۲۸
اســپینوزا ســپس اســتدالل درخشــان خــود را بــه میــان مــی آورد کــه چرا
ایــن نتیجــه گیــری بــا شــواهد هــم خــوان اســت :زیــرا آثــار عدالــت الهــی
را تنهــا در جاهایــی مــی بینیــم کــه مــردان عــادل بــر آن حکــم مــی راننــد.
وگرنــه ،جاهــای دیگــر آن گونــه کــه اســپینوزا بــه ســخن ســلیمان نبــی اشــاره
مــی کنــد" ،عــادل و ناعــادل ،پــاک و ناپــاک دچــار یــک سرنوشــت مــی
شــوند" و نشــان از عــدل الهــی نیســت .چنیــن وضعیــت هایــی افــرادی را کــه
مــی پندارنــد مشــیت خــدا مســتقیم بــر انســان هــا حاکــم بــوده ،طبیعــت را بــه
ســود آن هــا هدایــت مــی کنــد ،نســبت بــه عدالــت الهــی بدبیــن مــی ســازند
[ .]۲۹اســپینوزا ســپس مــی نویســد:

"پــس هــم حکــم خــرد و هــم تجربــه نشــان مــی دهنــد کــه عدالــت الهی
یکســره وابســته بــه احــکام حاکمــان ســکوالر بــوده ،در نتیجــه ،حاکمــان
ســکوالر ،تفســیرگران عدالــت الهــی هســتند .اینــک وقــت آن اســت کــه
بــه ایــن نکتــه بپردازیــم کــه اگــر مــا از خــدا بــه درســتی اطاعــت کنیــم ،بایــد
رعایــت هــای بیرونــی دیــن و همــۀ اعمــال خارجــی راســتواری بــا صلــح
عمومــی و بهــروزی همخــوان بشــوند"]۳۰[.
اســپینوزا در ایــن نظریــه ،در حقیقــت ،پیــروی عملــی از آمــوزه هــای
الهــی را بــه وجــدان فــردی حاکمــان ســکوالر واگــذار و فهــم عدالــت الهــی
را بــه امــری درونــی و فــردی بــرای ایــن حاکمــان تبدیــل مــی کنــد .در
عیــن حــال ،بــا اســتدالل هــای یادشــده ،هیــچ جایــی بــرای ادعــای جانشــینی
خــدا بــرای حاکمــان باقــی نمــی مانــد و از ایــن رو اســپینوزا بارهــا اصطــاح
"حاکمــان ســکوالر" را بــه کار مــی بــرد.
دســتاوردهای اســپینوزا بــرای ســکوالریزم ،چنــان چه گفتیــم ،بازتعریف
مفاهیــم الهیــات در جهــت عقالنیــت و رحمانیــت؛ تفکیــک فلســفه از دیــن؛
تأکیــد بــر نقــش مدنــی دولــت؛ آزادی انســان در قالــب اجتماع؛ دموکراســی
و پرهیــز از حکومــت مطلقــه؛ تعریــف وظایــف حاکمــان ســکوالر؛ و
قــراردادن دیــن در جایــگاه اخالقــی بــود؛ کــه ایــن آخــری از ســوی ایمانوئل
کانــت دنبــال و تکمیــل شــد.
نظریۀ سکوالریزم نزد ایمانوئل کانت
کانــت یــک پــا در دیــن عقالنــی و اخالقــی و پــای دیگــر در فلســفه ،بــه
نفــع ســکوالریزم اســتدالل مــی کنــد و آن را بهتریــن انتخــاب جامعــۀ دینــی
بــرای ســامت ،صداقــت و بقــای دیــن مــی دانــد.
کانــت اثــری دارد بــه نــام دیــن در محــدوده هــای عقــل رصف کــه کمتــر از
آثــار دیگــر او مــورد توجــه قرارگرفتــه ،ولــی از نظــر موضــوع ســکوالریزم
شــاید مهــم تریــن نظریــه پــردازی کانــت بــه شــمار رود .برگــردان فصــل
اول ایــن کتــاب بــا عنــوان پیرامــون رش ریشــه دار در دفتــر ســوم گاهنامــۀ
فلســفی خرمگسآمــده اســت[ .]۳۱در فصــل دوم
دیــن در محــدوده هــای عقــل رصف ،کــه در ایــن تمدن اسالمی از قرن
جــا بررســی خواهــد شــد ،اســتدالل هــای کانــت سوم تا هفتم هجری،
گواه تاریخی دین
بــه نفــع جدایــی دیــن از حکومــت در چهارمحــور
باز به روی دنیا،
عمــده هســتند :اســتدالل هــای مربــوط بــه تفکیک
مدارا ،علم و
نهــاد دیــن از نهــاد حکومــت؛ ســازمان دهــی دیــن
منفــک از حکومــت؛ اســتدالل هــای الهیاتــی؛
فلسفه است
اخــاق جهــان شــمول.
محور تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت:
کانــت ابتــدا اتحــاد جهانــی انســان هــا زیــر لــوای قانــون اخــاق را مطرح
کــرده ،آن را مقولــه ای متفــاوت بــا اتحــاد انســان هــا براســاس قانــون حقوقی
و مدنــی مــی دانــد .کانــت از -kingdom of virtue -ethical state
یعنــی "جامعــۀ اخالقــی" و "قلمــرو فضیلت"ســخن مــی گویــد .کانــت آن
جنبــه از دیــن را کــه در پــی اســتقرار قلمــرو فضیلــت اســت ،در محــدودۀ
عقــل صــرف مــی دانــد .بــه نظــر او هســتۀ اخالقــی دیــن ایــن اســت کــه
انســان بایــد از قلمــرو قانــون طبیعــت ،یعنــی جنــگ هــر کــس علیــه دیگــری
بیــرون آمــده ،وارد قلمــرو اخــاق طبیعــی شــود کــه نبــرد دائمــی انگیــزش
خیــر بــا انگیــزش شــر درون انســان اســت .تنهــا در ایــن صــورت ،انســان،
عضــو یــک جامعــۀ اخالقــی جهــان گســتر مــی شــود .کانــت اســتدالل
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مــی کنــد کــه بــرای انســان هــای دیــن دار و باایمــان کــه قلمــرو اخالقــی
بایــد ایــده آل باشــد ،تنهــا ســازمان دهــی قابــل توجیــه ،نهــاد کلیســا اســت و
نــه کشــورداری و حکومــت [.]۳۲
کانــت بــه یــک نکتــۀ مهــم دیگــر توجــه دارد :اگــر ایــن تفکیــک
بخواهــد انجــام شــود ،برآمــد اجتماعــی نهــاد دیــن بایــد خــود را بازتعریــف
کنــد.از ایــن رو ،ایــدۀ کلیســای نامرئــی و کلیســای مرئــی را بــه میــان مــی
آورد .کلیســای نامرئــی بــه گفتۀکانــت "ایــدۀ همبســتگی همــۀ افراد راســتوار
زیــر تدبیــر الهــی اخالقــی و مســتقیم" اســت .ویژگــی هــای کانــت بــرای
کلیســای مرئــی ،هیــچ جایــی بــرای دیــن حکومتــی باقــی نگذاشــته ،ولــی
تعالــی ،رواج و دوام خــود دیــن را درنظــردارد .کلیســای مرئــی از نظــر او
ایــن خصوصیــات را دارد:
اول :جهان شمول است ،یعنی به دور از فرقه گرایی؛
دوم :خلــوص نیــت دارد ،یعنــی هیــچ انگیــزۀ دیگــری جــز انگیــزۀ
اخالقــی در خــود پنهــان نکــرده اســت؛
سوم :کار آن پاالیش از حماقت ،خرافه و جنون تعصب است؛
چهــارم :مناســبات در ایــن کلیســای مرئــی بــر اســاس آزادی اســتوار
اســت  -هــم مناســبت درونــی اعضــا و هــم مناســبت بیرونــی کلیســا بــا
قــدرت .کانــت هــر دو مناســبت را در قالــب جمهوریــت تعریــف مــی کنــد؛
پنجــم :دارای اساســنامۀ تغییرناپذیــر بــوده ،بــا نمادهــای متناقــض و دل
بخــواه دچــار تفرقــه نمــی شــود[.]۳۳
در مقایســه ای تطبیقــی میــان ایــن متــن کانــت و نامــۀ جــان الک ،مــی
تــوان گفــت کــه کانــت در بیــان ویژگــی هــای کلیســای مرئــی ،همــان
اســتدالل هــای الک در مــورد کلیســای مطلــوب را گســترش داده اســت.
زیــرا الک نیــز بــر ایــن مــوارد تأکیــددارد :مناســبات داخلــی کلیســا بایــد بــر
آزادی ورود و خــروج اســتوار باشــد []۳۴؛ هیــچ کلیســایی دارای مناســبات
امتیازآمیــز بــا قــدرت سیاســی نباشــد []۳۵؛ نمادهــا و آییــن هــای دل بخــواه
هــر کلیســا نبایــد موجــب تفرقــه میــان مؤمنــان بشــود[]۳۶
کانــت در ادامــه مــی نویســد":یک قلمــرو اخالقــی در شــکل یــک
کلیســا کــه تنهــا نماینــدۀ شــهر خــدا اســت ،از نظــر اصــول اساســی خــود
هیــچ شــباهتی بــه یــک نهــاد سیاســی نــدارد".
اشارۀ"شــهر خــدا" بــه نظریــۀ آگوســتین اســت در اثــری بــه نــام De
(Civitate Dei Contra Paganosشــهر خــدا دربرابــر بــی خدایان).آگوســتین ایــدۀ
شــهر خــدا را از یوتوپیــای افالطــون گرفتــه بــود .بایــد افــزود کــه فیلســوفانی
از جملــه کارل پوپــر ،ترجمــان سیاســی دیــدگاه هــای افالطــون را مخــرب
و بازدارنــده دانســته انــد .پوپــردر هــر دو اثــر خــود بــه نــام هــای افالطــون و
جامعــۀ بــاز و دشــمنان آن بــه دیــدگاه هــای افالطــون انتقــاد مــی کنــد .ایــدۀ
شاه/فیلســوف افالطــون بــه تدریــج در جوامــع مســیحی و مســلمان ،ترجمــان
حکومــت دینــی یافتــه اســت .کانــت این جــا مفهوم "شــهرخدا"ی آگوســتین
را از حیطــۀ کشــورداری بــه حیطۀ اخــاق محدودکرده ،آن را تنهــا در قلمرو
کلیســای تفکیــک شــده از کشــورداری معتبــر مــی بینــد.
محــور الهیات:دســتۀدیگر اســتدالل هــای دیــن در محــدوده هــای عقــل
رصف ،در قلمــرو الهیــات اســت کــه آن هــا نیــز بــه نوبــۀ خــود بــه تدقیــق
حــدود دیــن و حکومــت مــی پردازنــد .کانــت در ایــن اثــر ،ســکوالریزه
کــردن الهیــات را پیشــنهاد مــی کنــد ،زیــرا دیــن حقیقــی بــه قوانیــن اخــاق
 moral lawsوابســته اســت religious statutory laws .یــا احــکام
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دیــن ،از دیــد ایــن فیلســوف ،موقتــی و بســته بــه شــرایط هســتند و نمــی توانند
جهــان شــمول باشــند .امــا قوانیــن اخالقــی دیــن ،چنیــن ویژگــی را دارنــد.
کانــت احتــرام بــه خــدا را تنهــا از راه احتــرام بــه اخــاق جهــان شــمول
معتبــر مــی دانــد .او مــی پرســد کــه خــدا چگونــه مــی خواهــد بــه او احتــرام
گذاشــته شــود؟ و پاســخ مــی دهــد" :پاســخی کــه انســان را در کلیــت انســان
بــودن آن در نظــر بگیــرد ،فقــط قانــون هــای اخــاق را قانــون خدا مــی داند".
احتــرام بــه افــراد صاحــب مقــام و نفــوذ کلیســا بــه هیــچ رو احتــرام بــه خــدا
نیســت  .قاعــده هــا و مناســک کلیســا قانــون هــای خــدا نیســتند.
یــک اتفــاق مهــم در ایــن اثــر کانــت افتــاده کــه امــروز جهانیــان در
ادبیــات سیاســی و اجتماعــی از آن اســتفاده مــی کننــد :کانــت مــی گویــد
دیــن یــک مفهــوم کلــی و یگانــه اســت و بــه معنــای وقــوف بــه خــدا هــم
چــون مبدأ.ادیــان گوناگــون در حقیقــت" ،ایمــان" هــای متفــاوت هســتند .او
چنیــن پیشــنهاد مــی کند":بنابرایــن ،بهتــر اســت بگوییــم ایــن شــخص ایمــان
یهــودی ،محمــدی ،مســیحی و غیــره دارد و نگوییــم دیــن او ایــن اســت".
ایــن پیشــنهاد کانــت کــه جاافتــاده و امــروز در انگلیســی مــی گوییــم;:
 ، Christian faith Muslim faithتشــنج زدا و یاریگــر همزیســتی
ادیــان اســت.
کانــت مــی افزایــد هیــچ یــک از ســتمدیدگان جنــگ هــای مذهبــی
شــاکی نبودنــد کــه نتوانســته انــد ایــن یــا آن ایمــان را داشــته باشــند ،بلکــه
شــاکی بــوده انــد کــه از اجــرای مناســک و آییــن نمایشــی کشیشــان
خــود در مــاء عــام محــروم بــوده انــد .از ایــن رو کانــت نیــز ماننــد جــان
الک،حاکمیــت سیاســی یــک مذهــب و آییــن را ریشــۀ جنــگ هــا و
خونریــزی هــای زمــان خــود مــی دانــد.
کانــت در ایــن کتــاب بــه بــاز تعریــف مفاهیــم الهیــات از جملــه معجــزه
و نبــوت مــی پــردازد و آن هــا را بــا تفســیر خــاص خــود معتبــر مــی دانــد.
از جملــه ،در فصــل پیرامــون رش ریشــه دار ،دربــارۀ بیــرون کشــیدن حقیقــت
اخالقــی از روایــت هــای متــن مقــدس ،دیدگاهــی ارائــه مــی کنــد کــه
همســو بــا امــکان تفســیرهای ســکوالر از الهیــات اســت .کانــت این طــرح را
در مــورد وارد ســاختن مفاهیــم دینــی در بافتــی ســکوالر بــه ویــژه در زمینــۀ
اخــاق انجــام داد .کانــت در پــی نوشــتی بــه شــرح خــود از روایــت آدم و
حــوا و درخــت معرفــت بــه نیــک و بــد در تــورات ،مــی نویســد:
"آنچــه در اینجــا آمــده ،نبایــد بــه گون ـهای خوانــده شــود کــه گویــی
تفســیر متــن مقــدس ورای محــدودۀ قلمــرو خــرد نــاب اســت .میتــوان از
روایتــی تاریخــی اســتفادۀ اخالقــی کــرد ،بــدون ایــن حکــم کــه آیــا قصــد
مؤلــف چنیــن اســت یــا ایــن تفســیر مــا میباشــد .بــه شــرطی کــه آن معنــا
جــدا از هــر گونــه شــواهد تاریخــی ،بــه خــودی خــود ،حقیقــت بــوده ،تنهــا
معنایــی باشــد کــه میتوانــد از آی ـهای ،چیــزی بــرای بهتــر شــدن مــا بیــرون
بکشــد – وگرنــه ،افزونــه ناموفــق دیگــری خواهــد بــود بــر شــناخت تاریخــی
مــا .نبایــد بیهــوده ،بــر ســر یــک پرســش یــا ســویههای تاریخــی آن وقتــی
کــه در هــر حــال قابــل درک اســت ،دعــوا کنیــم؛ زیــرا در آن صــورت
راهــی بــرای انســان بهترشــدن وجــود نخواهــد داشــت .وقتــی آنچــه میتوانــد
در ایــن زمینــه بــه مــا کمــک کنــد ،فاقــد شــواهد تاریخــی اســت ،بایــد آن
را بــدون چنیــن شــواهدی فهمیــد .آن شــناخت تاریخــی کــه هیــچ محمــل
درونــی معتبــر بــرای همــه انســانها نــدارد ،حاشــیهای بــه شــمار مــیرود و هــر
کــس آزاد اســت آن را آموزنــده بدانــد"]۳۷[ .

محــور اخــاق جهانشمول:دســتۀدیگر اســتدالل هــای کانــت در
کل ایــن کتــاب ،پیرامــون اخــاق جهــان شــمول اســت کــه در فصــل اول بــا
عنــوان پیرامــون رش ریشــه دار مــی آیــد .اســتدالل کانــت بــه نفع اخــاق جهان
شــمول ایــن جــا پشــتوانۀ خــود را از خــود متــون دینــی از جملــه روایــت
درخــت معرفــت بــه نیــک و بــد مــی گیرد.تأکیــد کانــت بــر روی اخــاق
جهــان شــمول فرادینــی ،فراملیتــی و فراقومــی ،پایــگان اصلــی تفکــری اســت
کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه اعالمیــۀ حقــوق بشــر جهانــی رســیده و از
عناصــر اساســی دموکراســی بــه شــمار مــی رود[ .]۳۸
نتیجه گیری
دیدیــم کــه ایــن ســه فیلســوف چگونــه از درون اندیشــۀدینی ،بــا حفــظ
اعتبــار متــون مقدس،ولــی بــا تفســیرهای روزآمــد و نواندیــش ،چــارۀ
صداقــت و صلــح آمیــز بــودن دیــن را در تفکیــک نهــاد دیــن از حکومــت
دانســتند.
بــی تردیــد ،کار آن هــا تأثیــری عمیــق تــر بــه نســبت فیلســوفان دیــن
ســتیز در پذیــرش ســکوالریزم از ســوی جوامــع دیــن دار و یــا قانونگــزاران
ســکوالر ماننــد تومــاس جفرســون خدابــاور داشــته انــد.
ایــن متفکــران و فیلســوفان را در زمــان خــود ،می تــوان بازتفســیرگران و
نــو اندیشــان دیــن دانســت کــه در رهیافــت روزآمــد خــود و بــرای ســامت
دیــن و جامعــه ،بــه لــزوم برقــراری ســکوالریزم رســیدند .هــم چنین ،شــواهد
و نظریــه هــای یادشــده نشــان مــی دهنــد کــه تدویــن نظــری ســکوالریزم در
زمانــی کــه دیــن در ســاختار حکومتــی جوامــع غــرب چیرگــی داشــته ،جز با
مشــارکت مســتقیم متفکــران دیــن دار جامعــه کــه خیــر و صــاح و دوام خود
دیــن را در تفکیــک نهــاد دیــن از نهــاد حکومــت مــی دانســتند ،ممکن نشــده
اســت .مــی تــوان درک کــرد کــه چگونــه شــخصیت هــا ،گــروه هــای وســیع
مــردم دیــن دار و نماینــدگان دینــی و اجتماعــی آن هــا کــه ســهم مهمــی در
توافــق و ارادۀ جمعــی جهــت سکوالریزاســیون جوامــع خــود داشــته انــد ،بــا
ایــن دســته از متفکــران ارتبــاط بیشــتری گرفتــه ،اســتدالل هــای آن هــا را
پذیرفتــه اند.
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فیزیــک ،روانشناســی در مــورد مراقبــه و مدیتیشــن در نشــانی زیــر:
https://www.youtube.com/watch?v=UlxGBZifk6k
 -۱۵تلمــود بابلی:رســالۀ کتوبــوت ،ورق  ،۳۲صفحــة دوم؛ بابــا قامــا ،ورق  ،۸۳صفحــة
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«اوراه��ام اب��ن عزــرا ،مفس��ر ت�وـرات در قرــن یازده��م می�لادی ،در تفس��یر خ��ود از ” َعییــن
تَخَ ��ت عیی�نـ ،“ ...برداشــت تحــت اللفظــی از ایــن آیــۀ تــورات را یکســره نامعتبــر مــی
دانــد .از نظــر او ناممکــن اســت کــه تــورات چنیــن عملــی را بــه عنــوان مجــازات تعییــن
کنــد .چــرا کــه عــاوه بــر قســاوت آمیــز بــودن ،امــکان نــدارد در زمــان اجــرای حکــم
بــه طــور دقیــق همــان مقــدار بــه چشــم محکــوم صدمــه وارد کــرد کــه شــخص مدعــی،
خســارت دیــده اســت.
از جملــه اصــول تفســیر متــن مقــدس در میــان حکیمــان ایــن اســت کــه هــرگاه ،تفســیری
لفظــی بــا روح کل تــورات مخالــف باشــد ،بــی درنــگ ،نامعتبــر اعــام مــی شــود.ابن
عــزرا از ایــن موضــوع نتیجــه مــی گیــرد کــه ایــن آیــه هــای تــورات را بایــد بــه معنــای
تمثیلــی و مجــازی گرفــت و منظــور حقیقــی آن هــا را کشــف کــرد .معنــای حقیقــی در
تلمــود ،غرامــت مالــی دانســته شــده اســت.راو ابــن عــزرا نظیــر ایــن اســتدالل را از قــول
راو ســعدیا گائــون نیــز مــی آورد[در شــموت عــزرا .]۲۴:۲۱
ربــی شــلومو بــن اســحق ،معــروف بــه راشــی ،مفســر فرانســوی تــورات در قــرن یازدهــم
میــادی نیــز بــا تأییــد متــن باباقامــا ،ورق  ،۸۳صفحــۀ دوم و ورق  ،۸۴صفحــۀ اول،
مجــازات صدمــه بــه عضــو بــدن را غرامــت نقــدی مــی دانــد .راشــی در تفســیر پاراشــای
میشــپات ،یعنــی بــاب بیســتم ســفر خــروج مــی نویســد:
”اگــر کســی هــم نــوع خــود را کــور کنــد ،بایــد بــه او خســارت نقــدی معــادل یــک
چشــم را بدهــد و ایــن مبلــغ از ایــن راه تعییــن مــی شــود کــه بدانیــم اگــر او [بــرده بــود و]
قــرار بــود در بــازار بــه فــروش بــرود ،قیمــت او تــا چــه حــد کاهــش مــی یافــت .پــس در
مــورد همــۀ صدمــه هــای بدنــی [نــام بــرده در ایــن بخــش از تــورات] ،همیــن حکــم صــادق
اس�تـ و نهــ حکمــ قطعــ هم�اـن عضوــی کــه ب�هـ دیگ��ری صدم��ه زده اس��ت“.
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گائــون شــهر ویلنــا ،از بــزرگ تریــن مفســران تــورات در قــرن هجدهــم اروپــا نیــز از
راه تفســیر حروفــی آیــه[روش گماتریــا یــا محاســبۀ ابجــد] ،منظــور حقیقــی تــورات را
جبــران مالــی مــی دانــد.
ربــی مشــه بــن مایمــون ،در میشــنه تورات[فصــل قوانیــن خــوول اومزیــک ،بخــش اول،
قوانیــن  ۵ ،۲و  ] ۶ســه دلیــل مــی آورد کــه معنــای ایــن آیــه نبایــد تحــت اللفظــی فهمیــده
شــود .اول آن کــه بــر اســاس ســنت ،ایــن آیــه بــه معنــای لفظــی تفســیر نمــی شــود .دوم
آن کــه تفســیر ایــن آیــه از ابتــدا بــه عهــدۀ متخصصــان تــورات شــفاهی بــوده و آنــان بــرای
ایــن گونــه صدمــه هــا غرامــت مالــی تعییــن کــرده انــد .ســوم آن کــه تفســیر غیرلفظــی
ایــن آیــه در کــوه ســینا بــه موســی داده و از ســوی او بــه نســل هــای بعــد ســپرده شــده
اســت.
مفســر معاصــر تــورات ،راو سامســون رافائــل هیــرش در تفســیر ایــن آیــۀ خــروج اســتدالل
مــی کنــد کــه بیــرون آوردن چشــم کســی بــه جــرم درآوردن چشــم فــرد دیگــر ،انتقــام
اسـ�ت ،ول��ی ت��ورات ب��ا آوردن اصطــاح ”تَخَ ��ت“ کــه همــه جــا در تــورات بــه معنــای
”بــه جــای“ اســت ،جبــران خســارت بــا فــرد آســیب دیــده را در نظــر داشــته و نــه انتقــام
گیــری کــه چیــزی را جبــران نمــی کنــد .ایــن جبــران از طریــق پرداخــت معــادل نقــدی
انجـ�ام مـ�ی شـ�ود و اصطـلاح ”تَخَ ��ت“ تنهــا ب�هـ همی��ن معن�اـ فهمیـ�ده م��ی ش��ود.به نقــل از:
دقیقیــان ،شــیریندخت .۲۰۱۲ :.شــرحی تاریخــی و مفهومــی بــر تلمــود .بنیــاد ایرانــی
هارامبــام ،لــس آنجلــس
از همین منبع :حکم در مورد زن در رابطۀ نامشــروع:
تلمــود ،لغــو سنگســار زن بــه دلیــل رابطــه نامشــروع را اعــام کرد[تلمــود ،ســنهدرین،
ورق ،۴۱صفحــۀ اول] .سنگســار نیــز ماننــد دیگــر مجازاتهــای تــورات در تلمــود
قیــد شــد ،امــا آیههــای تــورات در ایــن زمینــه ،از ســوی ربیهــای تلمــودی خوانشــی
اخالقــی ،عرفانــی شــده ،دال بــر کراهــت جرمهــای مــورد نظــر ارزیابــی گردیدنــد.
حکیمــان ،مجــازات هــای مــرگ کــه در تــورات قیــد شــده انــد را در بســیاری از مــوارد،
”منقط��ع ش��دن از دنی��ای در راه ی��ا ع��والم هب��ا“ تعبیــر کردنــد .بنــا بــه الهیــات یهــود،
شــروران از رســیدن بــه موهبــت دنیــای در راه محــروم و قطــع مــی شــوند .پشــتوانة تفســیر
حکیم�اـن ای��ن ب��ود ک��ه در ت��ورات ی�کـ واژة عب��ری واح��د یعن��ی ”کارِت“ بــرای قطــع از
دنیــای در راه و مجــازات مــرگ وجــود دارد .بــه دنبــال ایــن تفســیرها قضــات ســنهدرین
بــه جــای سنگســار ،ضوابــط حقوقــی جدیــدی را کــه بــا تــورات هــم خوانــی داشــتند،
وضــع و در میشــنا و تلمــود ثبــت کردنــد.
قانــون ســنهدرین در بــارۀ شــهادت در دادگاه بــرای اثبــات رابطــۀ نامشــروع از ایــن قــرار
اســت:
* وجود دو شــاهد مرد بالغ یهودی برای شــهادت دادن الزم است.
* آنهــا بایــد شــهرت بــه رعایــت دســتورهای تــورات داشــته و بــا تــورات کتبــی و
شــفاهی آشــنا باشــند.
* باید شــغلهای موجهی داشته باشند.
* این دو شــاهد باید در محل وقوع جرم یک دیگر را دیده باشــند.
* دو شــاهد باید قادر به ســخن گفتن و بدون نقص گفتاری یا شــنیداری باشند.
* دو شــاهد نباید با هم یا با مجرم ،نســبت خویشــاوندی داشته باشند.
* هــر دو شــاهد بایــد در لحظــۀ ارتــکاب بــه جــرم بــه مجــرم هشــدار داده باشــند کــه
گناهــی کــه میخواهــد مرتکــب میشــود ،گنــاه کبیــره اســت.
* ایــن هشــدار بایــد چنــد ثانیــه پیــش از وقــوع جــرم داده شــود و در مــدت زمانــی
مس�اـوی گفت��ن ایــن جملــه” :س�لام ب��ر ت��و ای رب��ی م��ن و اس��تاد م��ن“.
* مجــرم در همیــن مــدت زمــان مشــخص و برابــر بــا بــه زبــان آوردن ایــن عبــارت ،بایــد
ایــن کارهــا را کــرده باشــد:
* مجــرم بایــد پاســخ داده باشــد کــه او بــا مجــازات ایــن جــرم آشــنایی دارد ،ولــی در هــر
حــال بــه انجــام جــرم ادامــه خواهــد داد.
* مجرم باید شــروع به اجرای جرم کرده باشد.
بــت دیــن یــا محکمــۀ شــرع بــا ایــن شــرایط ،شــاهد را میپذیرفــت و شــهادت هــر یــک
را جداگانــه میگرفــت .حتــی اگــر نکتــهای جزئــی ماننــد رنــگ چشــم در شــهادت
آنهــا بــا هــم تناقــض داشــت ،شــهادت هیــچ یــک پذیرفتــه نمیشــد .بــت دیــن از
حداقــل  ۲۳قاضــی تشــکیل میشــد .اکثریــت بــا تفــاوت یــک رأی بــه دســت نمیآمــد
و حداقــل  ۱۱نفــر بایــد بــه محکومیــت رأی میدادنــد .اگــر بــت دیــن بــه ایــن حــد
نصــاب نمیرســید ،متهــم آزاد میشــد .اگــر هیــچ یــک از قضــات ،شــواهدی دال بــر
تبرئــۀ متهــم و بــه نفــع او ارائــه نمیدادنــد ،اعتبــار کل دادگاه زیــر ســؤال میرفــت.
 -۱۶در میشــنا ،رسالۀ مکوت  ۱:۱۰چنین آمده:
"ســنهدرینی کــه در هفــت ســال ،یــک حکــم اعــدام صــادر کنــد ،ویرانگــر اســت .ربــی
الیعــزر بــن آذاریــا میگویــد کــه ایــن حــرف بــرای ســنهدرینی کــه حتــی در هفتــاد
ســال یــک نفــر را بــه اعــدام محکــوم کنــد ،صــادق اســت .ربــی عقیــوا و ربــی ترفــون
میگوینــد :اگــر مــا در ســنهدرین(های گذشــته) بودیــم ،هیــچ کــس محکــوم بــه مــرگ
نمیشــد».
 -۱۷بــرای نقل قول از لویناس ،نگاه کنید به:
.Quatre lectures talmudiques. Paris .1968 :.Emmanuel ,Lévinas
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نیاز به اصالح فرهنگ
برای مدارا
و دموکراسی

منصور فرهنگ
مــدارا یــا تســاهل در حــوزه سیاســت و مذهــب پذیــرش
بیــان و تبلیــغ عقیــده ،نظریــه یــا برنامــه ایســت کــه بــه آن
معترضیــم.
در ســطح فــرد ،اعتــراض یــک مداراجــو میتوانــد تمایــل بــه تضعیــف
و حتــی حــذف عقیــده یــا برنامــه مــورد اعتــراض باشــد ولــی ایــن میــل بــه
عمــل و تهدیــد در نمیآیــد و بــا خویشــتن داری در ذهنیــت فــرد معتــرض
مهــار میشــود.
بــه بیــان دیگــر ،یــک انســان مداراجــو معتــرض بــه یــک اندیشــه اســت
ولــی اعتــراض فــزون تــر او بــه ســرکوب آن اندیشــه اســت .ایــن گونــه
مداراجویــی در ســطح یــک جامعــه یــا ملــت مبتنــی بــر تبیینــی از سیاســت
اســت کــه نهادینــه کــردن دفــاع از آزادیهــای مدنــی و مذهبــی را از
وظایــف اصلــی حاکمیــت میدانــد.
ایــن تبییــن از سیاســت بــر ایــن پیــش فــرض اســتوار اســت کــه اعضــای
جوامــع بشــری اصطــکاک عقیــده و منافــع و ســلیقه و غــرور دارنــد و ایــن
اصطــکاکات نــه تنهــا بــه درجــات مختلــف و متغیــر دائمــی و اجتنــاب
ناپذیرنــد ،بلکــه بــا گســترش طبقــات میانــی و مــدرن شــدن اقتصــاد و
فرهنــگ حادتــر و پیچیــده تــر میشــوند.
حتــی در بالیــده تریــن دمکراســیها هــم نواقــص و کاســتیهای
مســتمر وجــود دارد و نارضایتــی مــردم از عملکــرد رهبــران شــان رویــدادی
کــم و بیــش دائمــی اســت .بــا ایــن همــه ،نظــام دمکراســی پــر عیــب و
نقــص هیــچ رقیبــی نــدارد کــه در ایجــاد رضایــت نســبی جامعــه کارنامــه
موفقیــت آمیــزی داشــته باشــد.
بنــا بــه گفتــه وینســتون چرچیــل ،دمکراســی بدتریــن نــوع
حکومــت اســت ،بــه اســتثنای انــواع دیگــری کــه در سراســر تاریــخ
آزموده شده اند.

در حریــم سیاســت هــر تــزی آنتــی تــزی دارد ،هــر نظریــه ای مخالفــی،
هــر اندیشــه ای مــورد ســوال قــرار میگیــرد ،تصمیمــات پیامدهــای غیــر
قابــل انتظــار دارنــد ،هــر سیاســت مــداری رقیبــی دارد و هــر حرکتــی
بــرای تغییــر یــا اصالحــات بــا مقاومــت روبــرو میشــود .نظریــه پردازانــی
ایــن گونــه اصطــکاکات را اجتنــاب ناپذیــر نمیداننــد و معتقدنــد کــه
قانونمنــدی تاریخــی یــا وحــی اللهــی میتوانــد راهنمــای انســانها در
ســاختن اوتوپــی یــا مدینــه فاضلــه باشــد.
نــه تنهــا چنیــن نمونــه ای هــر گــز در روی کــره خاکــی نبــوده و
نیســت ،بلکــه هــر جــا کــه مبلغیــن اوتوپــی یــا مدینــه فاضلــه بــه قــدرت
رســیده انــد ،حاکمیــت آنــان بــا خشــونت و نفــی آزادیهــای مدنــی تــوأم
بــوده و نتایــج برنامــه هــای اقتصــادی شــان بــرای غالــب مــردم رضایــت
بخــش نبــوده اســت.
فرهنــگ سیاســی مجموعــه ای از باورهــا ،ارزشهــا ،نگرشهــا و
عــادات فکــری اســت کــه بــر رفتــار و کــردار و انتظــارات و نگرانیهــا و
امیدهــای مجتمــع آن جامعــه یــا ملــت تأثیــر مســتمر دارد .اصطــاح رفتــار
در ایــن جــا متمایــز از عمــل بــه کار گرفتــه شــده و منظــور آن نــوع محرکــه
هایــی اســت کــه بــا محاســبه آگاهانــه ظاهــر نمیشــوند .عمــل هــدف منــد
اســت ولــی رفتــار ضبــط و ربــط منطقــی و حســاب شــده نــدارد .چشــمک
زدن رفتــار اســت ،اشــاره کــردن بــا چشــم عمــل .مــا الگوهــای رفتــاری را
در رونــد پــرورش اجتماعــی میآموزیــم .ایــن الگوهــا بــه تدریــج تبدیــل
بــه عــادت میشــوند و چنــان در درون وجــود هضــم میگردنــد کــه
نمودهــای خودجــوش آن ناخــودآگاه ظاهــر میشــود .حتــی در مــواردی
کــه ایــن نمودهــا در تضــاد بــا عالئــق مــا بــروز میکنــد و حــذف آن از
ضمیــر ناخــودآگاه یــا کامپیوتــر وجــود آســان نیســت.
نکتــه مهمــی کــه ایرانیــان عالقهمنــد بــه دمکراســی و کثــرت گرائــی
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بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند ایــن اســت کــه موانــع پیشــرفت بــه ســوی
هــدف ،محــدود بــه ســلطه حاکمیــت اســتبداد نیســت ،بلکــه ایــن فرهنــگ
سیاســی کشــور اســت کــه بایــد از بالیــای ســنت دیرینــه اســتبداد رهائــی
یابــد .چــرا کــه خصوصیتهــای ایــن فرهنــگ ناســازگار بــا کثــرت گرائــی
و مداراجوئــی بــر رفتــار و کــردار و بینــش بســیاری از منتقدیــن اســتبداد
حاکــم تأثیــر گــذار اســت و لــذا ایــن خطــر وجــود دارد کــه چــون انقــاب
 ۱۳۵۷امیــد بــه دمکراســی نــاکام بمانــد و فروپاشــی اســتبداد حاکــم بــه
جایگزینــی اســتبداد دیگــری منتهــی گــردد.
در ایــران کــه ســه هــزار ســال تاریــخ اســتبداد دارد ،تعجــب آور نیســت
کــه فرهنــگ سیاســی گرفتــار ذهنیــت و رفتــار عواملــی باشــد کــه بــا مــدارا
و حــق شــرکت مــردم در امــور همگانــی نــا ســازگار اســت .زنــده یــاد
محمــد مختــاری در کتــاب «تمریــن مــدارا» کــه شــامل بیســت مقالــه از
بازخوانــی فرهنــگ اســت ،مینویســد ادبیــات کهــن مــا «تبلــور باورهــا و
ارزش هــا ،هنجارهــا و گرایــش هــای فرهنــگ دیرینــه ماســت....در تأییــد
و بزرگداشــت و غنــای ایــن ادبیــات بســیار ســخن گفتــه ایــم کــه البتــه بــه
جــا نیــز بــوده اســت .امــا ضرورتهــای کنونــی ســر نوشــت ملــی مــا را
ناگزیــر میکنــد کــه بــه محدودیتهــای آن نیــز بــه تبــع محدودیتهــای
کل فرهنــگ مــان چشــمی بگشــائیم( ».تاریــخ
تأ کید بر موانع
چــاپ دوم کتــاب مختــاری  ۱۳۷۷اســت ،یعنــی

یکســال پیــش از قتــل فجیــح او) .
فرهنگی یا ذهنی
مختــاری بــا تحقیــق در آثــار کهــن ادبیــات
مدارا ،نفی یا کم
اهمیت جلوه دادن ایــران نتیجــه میگیــرد کــه غالــب متفکریــن مــا،
چــه عــارف شــیفته و چــه دانشــمند اخالقــی ،چــه
عوامل مادی،
ادیــب پندآمــوز و چــه شــاعر تغنــی گــر رابطــه
طبقاتی و اعتقادی
بیــن مــردم و حاکمیــت را بــه رابطــه شــبان و رمــه
نیست ،بلکه توجه
تشــبیه میکننــد.
به دادههایی است
از دیــد مختــاری« ،نــه فردوســی و بیهقــی و
که بر کل جامعه
ابــن ســینا و غرالــی و ســعدی و نظامــی و صائــب
حکمفرماست و
و ...در تعــادل جویــی خردمندانــه شــان از ایــن
نمیتوان ضایعات
روش و ارزش و گرایــش بــه طــور بنیــادی
حاصله از آنها را به
عــدول کــرده انــد؛ نــه ســنایی و عطــار و مولــوی
و عراقــی و حافــظ و ...در فاصلــه گیــری وارســته
عملکرد صاحبان
قدرت محدود کرد و تــرک دنیــای عاشــقانه و رندانــه شــان ،از تأثیــر
آن مبــرا یــا بــر کنــار مانــده انــد».
مختــاری بــا مثــال هــای مختلــف از ادبیــات کهــن و امثــال و حکــم
زنــده یادعلــی اکبــر دهخــدا نشــان میدهــد کــه نصیحــت و موعظــه مســلط
شــاعران و متفکریــن ایــران کهــن بــه هــم میهنــان خــود تمکیــن بــه فرهنــگ
تکلیــف و تزکیــه نفــس فــردی اســت و بــه نــدرت از حقــوق انســانها و
یــا مســئولیت حــکام نســبت بــه جامعــه ســخن گفتــه انــد .مذهــب رســمی
ســرزمین مــا هــم کــه ســراپا مبلــغ تکلیــف و تمکیــن بــرای مؤمنیــن و لعنــت
و نفریــن و تهدیــد بــرای بــی دینــان یــا از دیــن بریــدگان اســت.
اســتعاره رمــه و شــبان نامــی مناســب بــرای فرهنــگ آمریــت و تابعیــت
است.
در ایــن فرهنــگ اعتــراض بــه ظلــم و ســوء اســتفاده از قــدرت وجــود
دارد؛ ولــی اشــکال اعتــراض یــا صوفیانــه اســت کــه از موضــع اخالقــی
و معنــوی ســر چشــمه میگیــرد و معمــوال بــه عزلــت گزینــی و انفعــال
سیاســی مــی انجامــد ،یــا اینکــه اعتــراض عصبــی و ناگهانــی اســت و دیــری
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نمــی پایــد کــه بــه اطاعــت بــاز میگــردد.
یکــی از تبعــات فرهنــگ آمریــت و تابعیــت تصویــر منتقدیــن سیاســی
بــه عنــوان دشــمن اســت.
در چنیــن فرهنگــی سیاســت گــذاری بیشــتر بــه عنــوان فــن حــذف
رقیــب فهمیــده میشــود تــا هنــر جلــب همــکاری و ســازش و مصالحــه.
واژه ســازش بــرای اهانــت بــه رقیــب مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد نــه
بــرای یافتــن وجــه مشــترک در حــل و فصــل مســائل جامعــه.
بــا همــه تحوالتــی کــه در صــد ســال اخیــر در جامعــه ایــران بوقــوع
پیوســته ،فرهنــگ سیاســی کشــور هنــوز متأثــر از ویژگیهــای فرهنــگ
عشــیره ای کهــن اســت .محمــود ســریع القلــم در کتــاب «فرهنــگ سیاســی
ایــران» کــه در ســال  ۱۳۸۶در ایــران منتشــر شــد تحقیــق و تحلیــل قابــل
توجهــی ارائــه داده اســت .او رابطــه بیــن فرهنــگ عشــیره ای کهــن و
فرهنــگ سیاســی حاکــم بــر ایــران کنونــی را نقــد میکنــد و میگویــد
کــه چــه در تاریــخ قبــل از اســام و چــه بعــد از اســام ایــات ایــران کشــور
را قبضــه میکردنــد و بــه قــدرت رســیدن یــک ایــل بــه معنــی حــذف ایــل
دیگــری بــود کــه توانایــیاش بــه انحطــاط رســیده بــود.
کتــاب ســریع القلــم در کنــار بحــث تاریخــی و نظــری ،شــامل یــک
ســنجش افــکار هــم هســت .او  ۲۱پرســش تنظیــم کــرده و بــرای  ۱۵۰۰نفــر
از دانشــگاهیان و مســئوالن اجرائــی کشــور ارســال داشــته کــه  ۹۰۰نفــر،
یعنــی  ۶۰درصــد دریافــت کننــدگان پرســش نامــه بــه آن پاســخ داده انــد.
یافتــه هــای ایــن مطالعــه میدانــی بــه روشــنی تســلط فرهنــگ عشــیره ای بــر
ایــران کنونــی را تأییــد میکنــد.
در تاریــخ ایــران افــراد و گروههــای اصــاح طلبــی بــوده انــد کــه
در مســیر قانونــی شــدن نظــام سیاســی کشــور تالشهــای ارزنــده ای
کردهانــد ولــی ســاختار قــدرت و فرهنــگ عشــیره ای حاکــم بــر جامعــه
امــکان موفقیــت بــه آنــان نــداده اســت.
تــأ کیــد بــر موانــع فرهنگــی یــا ذهنــی مــدارا ،نفــی یــا کــم
اهمیــت جلــوه دادن عوامــل مــادی ،طبقاتــی و اعتقــادی نیســت،
بلکــه توجــه بــه دادههایــی اســت کــه بــر کل جامعــه حکمفرماســت و
نمیتــوان ضایعــات حاصلــه از آنهــا را بــه عملکــرد صاحبــان قــدرت
محدود کرد.
بعــد از یــک قــرن تــاش و مبــارزه بــرای رهایی از اســتبداد و گســترش
چشــم گیــر ســطح ســواد و دانــش و تجربــه تلــخ تفــوق اســتبداد والیــت
فقیــه بــر اســتبداد شاهنشــاهی بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه زمینــه هــای
عینــی و ذهنــی فرهنــگ مــدارا در جامعــه ایــران تقویــت شــده اســت .ایــن
تحــول امیــدوار کننــده در صورتــی بــه ثمــر میرســد کــه شــهروندان
منتقــد و مخالــف اســتبداد حاکــم تعهــد بــه کثــرت گرائــی و مــدارا جوئــی
را در رفتــار و کــردار ملمــوس و مشــخص فــردی و جمعــی نشــان دهنــد،
نــه فقــط در بحثهــای تئوریــک و انتزاعــی.
رهایــی از چنــگال تعصبــات و تابوهایــی کــه ریشــه در فرهنگ سیاســی
کهــن دارنــد بــه نقــد مســتمر درونــی نیــاز دارد .نکتــه مهــم دیگــری کــه در
ایــن رابطــه بایــد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه بــر طبــق پژوهشهــای
تطبیقــی ،رونــد رهایــی از عــادات و تعصبــات فرهنــگ عشــیره ای کنــد و
تدریجی اســت.
تحلیــل و تفســیر و خالقیــت نظــری ارزش و اهمیــت خــود را دارد و
روشــنفکران ایرانــی کمبــودی در ایــن زمینــه ندارنــد ،ولــی کار فکــری
جایگزینــی بــرای رفتــار و کــردار مداراجویانــه نیســت.

يازدهم ارديبهشت؛ يكم ماه مى میالدی
روز جهانى كارگر
طرح برگزيده از :اصفهان امروز
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پرونده شماره آينده:

ايران پس از خامنهاى
خرداد و تير ١٣٩٤
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