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 الحکیم هو

 درآمد
 

 دوستان، دفتر از جمعی همت و پیگیری ماهها از پس سرانجام
 ازیبازس ضرورت و دینی دین، نقد از تا شد باز دینی نقد فصلنامه
 مختلف نقاط در را صاحبنظران هایتازه و بگوید دینداران اندیشه

 و آورَد گرد تازه ایجامه ایران، در و اسالم بستر در ویژه جهان، به
 .باشد کشور از خارج در حوزه زباِن اینفارسی نشریه نخستین

❊❊❊ 
 و یچیست فصلنامه این از شماره نخستین در ویژه پرونده موضوع

 هب اما است مکرر اگرچه موضوع این. است دینی چرایِی نواندیشی
  کندمی تغییر انسان و جهان چه هر. نیست مصطلح، تکراری معنای

 تجدید یا جدید، زاده جهان در دین از متفاوت و خاص هاییپرسش
 پژوهانی دین یا دینداران از اینحله وجود چرایی و چیستی و شودمی
 .دهدمی نشان را خود بیشتر اندیشندمی مواجهه این به که

 ریفراگی با است شده فصلنامه، همزمان این نخست دفتر انتشار
 مهه کشیدن چالش به بر عالوه که عالمگیری ابتالی و بال و ویروس

 هاییچالش و هاتنش و هاپرسش با نیز را انسان، الهیات حیات وجوه
 ار  فصلنامه دعوت که بزرگواری صاحبنظران. است کرده روروبه تازه
داده پاسخ هاپرسش این به مقاله ۹در  اندپذیرفته پرونده این برای

 و متون از دفاع پی در» ایمانی دغدغه« با دینی نواندیشی آیا: اند
 است؟ آیا دین ساحت از زداییخرافه و امروز زبان به دینی هایگزاره



 درآمد

 
٥ 

 

 پروژه یک پی در» علمی و آکادمیک دغدغه« با دینی نواندیشی
 و نیاد با آن نسبت تبیین احیانا و دین مختلف اجزاء درباره پژوهشی

 نه» (روشنفکری دغدغه« با دینی نواندیشی است؟ آیا جدید انسان
 کی در فکری نوزایی و روشنگری دنبال به) آکادمیک انحصارا و الزاما

 آزادی، عدالت جهت در اجتماعی تغییرات ایجاد و است دینی جامعه
 یا دو از ترکیبی دینی نواندیشی دغدغه کند؟ اگرمی دنبال را اخالق و

 پروژه است؟ آیا اصلی متغیّر است، کدامیک فوق مؤلفه سه
 مثال و دارد مخاطبش جامعه وضعیت با نسبتی دینی نواندیشی

 یریتاث جامعه نبودن یا بودن مذهبی درصد و میزان و جمعیت ترکیب
 به توجه با سرانجام گذارد؟ ونمی آن کیفیت و کمیت و پروژه این در

 توانمی آن، آیا به جامعه واکنش و ایران در دینی حکومت کارنامه
 یجایگاه همچنان ایران کنونی جامعه در دینی نواندیشی پروژه برای
 بود؟  قائل

❊❊❊ 
 سینمای که آنچه در پرونده، سینماگری این از خارج صفحات در

نامکررِ  قصه به دیگر ایمقاله. است کرده تأمل شودمی خوانده دینی
 کسوتانپیش از که است پرداخته شریعتی علی هویِت دکتر و حیات

 آید؛ چنانکهمی شمار به اخیر سده نیم در دینی فکر تجدید و بازسازی
می منتشر او درگذشت سالروز سومین و چهل در نیز شماره این

حکومت، " باب در بابایی رضا یادزنده با ادامه، گفتگویی در. شود
 این یاد گرامیداشت برای است فرصتی" عدالت و مشروعیت

 به ابتال ماهها از پس و سالگی۵۵در  جاری بهار که دینی نواندیش
 دهنش منتشر او حیات زمان در که رفت؛ گفتگویی ما جمع از سرطان

 سال که است کتاب دو معرفی نیز فصلنامه بخشپایان. است
 .است کرده جلب را حوزه این به عالقمندان توجه گذشته

❊❊❊ 
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 مانهمراه شماره این معماری در که صاحبنظرانی مهر و همت از
 هستیم مانخوانندگان آثار میزبان مشتاقانه. سپاسگزاریم اندبوده

 کمتر پیشین دفتر از دفتر هر هایکاستی تا نظرشان و نقد محتاج و
 ارزان مانایران و جهان ایمان، در و انسان که روزگاری امید به. باشد

 .نباشد
 

 اکبرین،  جواد اشکوری، محمد یوسفی حسن
  فرشتیان حسن و علیجانی رضا
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 مفاهیم اساسی دین و نواندیشی دینی:
 مفــهـــوم دیــن

 هوشمند جالل
 پورترجمە از کردی: عدنان حسن

 
تمامی تفکرات نواندیشانە سعی در بازتعریف مفاهیم اساسی خود 

دهندەی یک ساختار و بنیاد محسوب دارند، مفاهیمی کە قوام
شوند. در ارتباط با دین و ماهیت و ضرورت تفکر نواندیشانە نیز می

همین قاعدە صادق بودە و باید مفاهیم اساسی مرتبط با این حوزە 
کند، در اندیشە بە کە هگل تأکید می گونەبازتعریف شوند. همان

ذات و «همان » مفهوم«طور عام و مخصوصا" در اندیشەی دینی، 
بەسان تخمی کە از دل آن درختی » مفهوم«است.  »مطلقامر 

کشد، تمامی خصایص، سرشت و نوع شاخەهای درخت کامل قد می
ها و را در درون خود مستور است، اما نە بە گونەای کە بتوان رگ

ها را پیش از پدیدار شدن کامل درخت، در مقیاسی کوچک و بە رگب
وسیلەی یک ذرەبین مشاهدە کرد، بلکە مراد، وجود روحی 

هاست. خود معرفت چیزی نیست مگر توسعە و بسط مفاهیم، آن
چە کە در بطن مفاهیم نهفتە بودە و هنوز رخ نمایان بسط هر آن

 نکردە و متولد نشدە است.
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نی یکتاپرست یا توحیدی، ما با مجموعەای از مفاهیم در اندیشەی دی
ها اساسی و پایەای مواجە هستیم کە خوانش و بازتعریف مجدد آن

قدمی ضروری و اصلی است در شناخت احتماالت و امکانات فراروی 
رها شدن دین و باورمندان دینی از وظیفەی سنگین و غیرقابل 

مان بهترین معیار است ز تحملی کە بر دوش گرفتەاند. و البتە هم
برای نقد و بررسی اندیشەای کە مدعی نواندیشی است. اما اهمال 
و عدم تدقیق در مفاهیم بنیادی مزبور منجر بە تداوم حضور دین و 
باورمندان دینی در درون پسماندەی تجربەهای منسوخ دینی و 

های سنتی، و در گرەزدن اندیشەی دینی و خرد باورمندان بە بینش
 اعتباری مبلغین مدعی نواندیشی خواهد گشت.هم بیتنهای

دهندەی ادیان یکتاپرست تا حدود زیادی فاهیم اساسی و قوامم
خدا و ماهیت آن، امر «توان مفاهیمی چون مشابە هم هستند، می

قدسی، سروش، کالم الهی، نبوت، ایمان، پرستش، تجربەی دینی 
ترین مفاهیم اساسی و برسازندەی را در زمرەی مهم» و زبان دین

ادیان توحیدی محسوب کرد. بە همین دلیل بازتعریف و ارائەی 
تعاریفی متفاوت از تعاریف سنتی برای این مصطلحات، یکی از 
وظایف مهم و در عین حال دشوار نواندیشی دینی است، بە شرطی 

ر محدودەی خود کە اندیشەی مذکور قادر بە انجام چنین کاری د
علم و فلسفە، اگر قادر بە خلق  با وجوددین باشد. چرا کە دین 

مجدد موجودیتی دینی، در هر معنایی، برای این مفاهیم باشد، 
تردید چالشی بزرگ را پشت سر گذاشتە توان گفت بیگاه میآن

است. در تاریخ ادیان توحیدی، برخی از نواندیشان دینی توانستەاند 
های فلسفی، برخی از این مفاهیم را جانی علم و نگرش با تمسک بە

تازە بخشند. بە نحوی کە این مفاهیم با وجود هژمونی علم و فلسفە 
گیر، وجود و حضور خود رغم حضور و جدلی نە چندان چشمو علی

را تداوم بخشیدەاند. اما عمدەترین مفهومی کە بەسان عنصر مادر 
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ود کند، همانا خیگر ایفای نقش میو بازنمایانندەی کلیەی مفاهیم د
 مفهوم دین است.

بازتعریف مفهوم دین بە جهت صبغە و سابقەی نواندیشی دینی 
مطالبەای منطقی است، از دیگر سو مطالبەی مذکور مانعی جدی 
فراروی نواندیشی دینی نیز هست. پرسش مشخص ما این است: 

ر ؟ آیا قادنواندیشی دینی چگونە خود دین را بازتعریف کردە است
بودە دین را بە نحوی بازتعریف نماید کە منجر بە زایش آزادی خرد 
و بە طور کلی زایش آزادی در معنای عام آن گردد؟ و آیا اساسا" قادر 
بە چنین کاری هست؟ آزادی خرد و تفکر آزاد عقالنی یکی از 

نیازهای منطقی بازتعریف مفهوم دین است، چرا کە در فقدان پیش
وان مفاهیم اساسی و دیگر عوامل تشکیل دهندەی دین را تآن نمی

هم دست یازیم از دو حالت بازتعریف کرد. حتی اگر بە چنین کاری
خارج نخواهد بود: یا در دام تکرار و کلیشە گرفتار شدە و مفاهیم 
در همان شکل اولیە و گذشتەی خود بازتولید خواهند شد، و یا در 

ین، در معنای سنتی این مفهوم، کشمکش و تضادی بزرگ با خود د
نیاز منطقی را در قرار خواهیم گرفت. از دیگر سو، اگر این پیش

بست خوردە و قادر بازتعریف دین لحاظ نکنیم، دین مجددا" بە بن
شناختی انسان های الهیاتی و هستیگویی بە پرسشبە پاسخ

ها و دعواهای علم، معاصر نخواهد بود، و در گرداب کشمکش
فە و اندیشەی انسان معاصر با دین غوطەور خواهد شد. یعنی فلس

اگر نواندیشی دینی قادر بە ارائەی چنین معنا و تعریفی برای دین 
ان توهم قادر بدان نباشد)، آیا اساسا" مینبودە باشد (و زین پس

ادعا کرد کە توانستە دیگر مفاهیم اساسی را ورای معانی منسوخ و 
نمودە یا در آیندە بازتعریف نماید؟ و اگر پاسخ ها بازتعریف سنتی آن

نی توان گفت نواندیشی دیما بە چنین پرسشی منفی باشد، آیا نمی
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صرفا" همان طعام بیات و سرد قدیمی را گرم کردە و بر سر خوانی 
 نونوار عرضە داشتە است؟

های منطقی فراروی بازتعریف ها و دشواریرغم تمامی تفاوتعلی
م مختلف و فلسفە همارە اقدام بە ارائەی تعاریفی دین، اما علو

 ١متعدد از آن نمودەاند کە در این مقال مجال پرداختن بە آن نیست.
از دیدگاه تحقیقات علمی، دین محصول جامعە، فرهنگ، ناخودآگاه 
و روان انسان در نسبت با خدا، امر قدسی و قدرت ماورایی است. 

ز توان گفت کە ا، اما باز میهای نگرشی فیلسوفانرغم تفاوتعلی
دیدگاه فلسفی نیز دین محصول سطحی از خودآگاهی و اندیشەی 
بشری در نسبت با امر نامتناهی است. اما در اندیشەی دینی 

، دین عبارت است از نگاه ٢توحیدی، برای مثال در اندیشەی اسالمی
و وضعیتی الهی نسبت بە بشر. اعتقاد بە این کە دین ساختە و 

ختەی دست بشر باشد یا از سوی خدا نازل شدە باشد، پردا
نگر تعریف دین دربرگیرندەی دو معنا از معانی عمومی و جامع

هستند کە در حوزەهای علم، فلسفە و دین بە نتایج کامال" متضاد 
های متعددی شدە است، بستو متفاوتی انجامیدە و موجب بروز بن

 پاسخها پرسش بیده بە نحوی کە انسان متدین معاصر در میان
در  برد.شناختی و الهیاتی در تردید و سرگردانی بە سر میهستی

نهایت منشاء الهی آن موجب شدە کە خود دین نیز در میان خرد 

                                                
، سوریة/ دمشق، ٤منشورات دار عالء الدین، طفراس سواح، دین االنسان، نک: . ١

 .٢٩-٢٢، صص ٢٠٠٢
، ١٩٨٢، وزارة الثقافة واالرشاد القومی، دمشق، ٣أبو البقاء، الكلیات، جنک: . ٢

 . ٣٢٩-٣٢٧صص 
و  ٩٢، صص ٢٠٠٤چنین: الجرجانی، معجم التعریفات، دار الفضیلة، القاهرة، هم
٩٣. 
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آزاد و خرد اسیر و وابستە سرگردان باقی بماند، زیرا کە منشاء الهی 
 شدن اندیشە انجامیدە و خواهد انجامید؛دین بە مطالبەی تسلیم

تسلیم شدن خرد، اندیشە و رفتارهای بشری در مقابل خدا، سپس 
در مقابل خواست تبلور یافتەی خدا در کالم الهی کە از طریق تسلیم 
شدن بە فهم پیامبران و بە تبع آن، ائمە، علما، مفسرین و نهادهای 

  پیوندد.دینی بە وقوع می
ادی در تضبدین ترتیب وقتی کە دین و اندیشەی دینی خواه ناخواه 

های علمی و فلسفی قرار گرفتە و دین قادر واقعی با فهم و تحلیل
شناختی و علمی های الهیاتی، هستیگویی بە پرسشبە پاسخ

گاه نواندیشی دینی بە مثابەی رهیافتی انسان معاصر نباشد، آن
های موجود و رفع بستها و بنرفت از تناقضکارآمد جهت برون

ت یابد. پر واضح اسسان متدین، ضرورت میسرگشتگی و انفعال ان
کە تولد نواندیشی دینی منبعث از همین ضرورت بودە و کماکان 

آفرین بودە و خواهد بود. بە طور کلی و در امری معنادار و نقش
توان گفت کە نواندیشی دینی بە معنای ارتباط با ضرورت مذکور می

را و گر تداومکنندەی دیگری و مدافع دین سنتی، تفکتفکر نفی
گرا، و تفکر انطباقی و التقاطی بودە و خواهد بود، و همین دفاع

ها تواند در همین نقشمعانی را نیز برجستە کردە و کماکان می
 ظاهر شود.

توان نواندیشی دینی را صرفا" در دو مفهوم و نقش با این حساب می
یخ ر اصلی خالصە کردە و بە عنوان تفکری غیرضرور و عقیم بە تا

توان با ابتناء بر بازتعریف مفهوم دین و دیگر چنین میسپرد، هم
مفاهیم مرتبط، آن را اندیشەای ضروری و پرفایدە قلمداد کردە و 
معنا و نقشی جدید برایش تعریف کرد. دو نقش و معنایی کە 

چو تفکری غیرضرور و عقیم بازنمایی خواهند نواندیشی دینی را هم
حتی در ». انطباق و دفاع«و » نفی و دفاع«اند از: کرد عبارت
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هم کە تفکر دینی باالجبار و با آراستن خویش بە قصد تداوم مواقعی
کردە، در پی انطباق خود با جریان معرفتی مسلط های رسوبسنت

 اشزمانە بودە، همارە "دفاع و پافشاری" یکی از خصایص همیشگی
تواند هم ناخواستە و یبودە و در آیندەهم خواهد بود. اما "دفاع" م

منفی باشد، هم خواستە و مثبت، تفاوت در موضوع مورد دفاع 
نواندیشی دینی از است. این دو نقش و دو معنای تفکر دینی و 

قرون وسطای مسیحیت و قرون میانی اسالم شروع شدە و تا بە 
مابین عقل گوی امروزهم بە حیات خود ادامە دادەاند؛ یعنی از گفت
های مطایبەآمیز و نقل و عقل و ایمان شروع گشتە و تا تالش

سازی اعجاز علمی با کالم الهی تداوم پیدا کردە است. قصد منطبق
های منفی ما در این مجال پرداختن بە جزئیات معانی و نقش

نواندیشی دینی نیست، چرا کە موضوعی مستقل، دامنەدار و 
ختصر ما بە این مسألە صرفا" نوعی برانگیز است. اشارەی مبحث

زمینەسازی برای پرداختن بە امکان و احتمال ظهور نوعی از 
کنندە است و نە مدافع، نە در پی نواندیشی دینی بود کە نە نفی

 

بخش، مفاهیم اساسی دین مجددا" ِی رهاییدر نواندیشی دین
بنیاد" و "خدابنیاد" کنار بازتعریف خواهند شد، دوگانەی "انسان

نهادە و معنایی جدید آفریدە خواهد شد، خدا دیگر در یک نسبت 
خواهانە با بشر نبودە و در بطن نوعی اضطراب و تسلیم

 .شناختی قرار خواهد گرفتمشغولی هستیدل
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 بخشی است.انطباق است و نە آراستن خویش، بلکە در پی رهایی
ی توان با اشارە بە چند نکتەی مهم، ماهیت، ضرورت و فایدەمی

 این نحو از نواندیشی دینی را مورد بحث قرار داد. 
بخش، مفاهیم اساسی دین مجددا" در نواندیشی دینی رهایی

بنیاد" و "خدابنیاد" کنار نهادە بازتعریف خواهند شد، دوگانەی "انسان
و معنایی جدید آفریدە خواهد شد، خدا دیگر در یک نسبت 

ولی مشغوعی اضطراب و دلخواهانە با بشر نبودە و در بطن نتسلیم
شناختی قرار خواهد گرفت. پر واضح است کە دین هرگز قادر هستی

های دینی، حتی بە رهاشدن از قید خدا نیست، خدا در تمامی کنش
آمیز و خصمانە نیز، حضور داشتە و خواهد های تقابلدر کنش

تواند کیفیت وجودی و نحوەی حضور خدا را در داشت. اما دین می
بنیاد و متحول و تغییر دهد. بدین ترتیب دوگانەی انسان جهان

تە بسخدابنیاد از دوگانەای متضاد و متخاصم بە سوی دوگانەای هم
کنند. غایت این حرکت رها شدن دین از تنیدە حرکت میو درهم

چالش تاریخی تباین و تخاصم با علم و فلسفە است، اما نە بە 
 دهندە، بلکە بە مثابەی عاملیاقکنندە، مدافع یا انطبمثابەی نفی

رفانە طالسویە و بیطرف کە در قبال علم و فلسفە رویکردی علیبی
خواهد داشت. بدین ترتیب متدینین و باورمندان نیز از درگیر شدن 

یازی بە معنا خواهند ها و تفاسیر رها گشتە و در پی دستبا پاسخ
 بود.

م کردی متفاوت با اسالنواندیشی مسیحی از قرون وسطی بە بعد روی
ان مندبە عنوان یکی از اندیش» پل تیلیش«در پیش گرفت، اما 

برجستەی این حوزە، در این نقطە متوقف نشدە و با ادامەی افق 
 کند:گونە بازتعریف میروندەی نواندیشی، دین را اینپیش

رویم، دین وضعیتی است کە در آن بە استقبال نامشروط بودن می«
بە معنای استقبال از اشکال مشروط و اتحاد درونی اما فرهنگ 
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های هاست... دین از طریق تحقق یگانگی معنا، کلیەی کنشآن
روحانی را بە سمت دستیابی بە یک مفهوم غیرمشروط از معنا سوق 

زدایی از معنا و گذار کردن از آن بە خصلت دهد. بنابراین فرممی
بر اتحاد و یگانگی برخی شود... اما فرهنگ در برادین تبدیل می

واحدهای معنایی خاص توقفی کوتاه نمودە و بە صورت کلی قادر 
بە گذار و فرارفتن از آن نیست... دین در قلمرو دانش، وضعیتی 

شود، وجود نامشروط است کە در آن از وجود نامشروط استقبال می
بە مثابەی بنیاد و شکاف کلیەی گفتارهای خاص و اتحاد و یگانگی 

ها... تفسیر معنا همان تفسیر وجود است، چرا کە معنا، وجود آن
خواند... دین و فرهنگ بە گوی روحی فرامیرا بە عنوان یک پاسخ

 کنند، اما یگانگی مذکورسمت یگانگی کامل اشکال معنا حرکت می
برای فرهنگ واپسین ایستگاه اثرگذاری است، ولی برای دین نوعی 

اشکال بازنمایی و تعریف دین است،  نماد است... فرهنگ یکی از
 ١».اما دین مضمونی حقیقی در متن فرهنگ است

توضیح گزارەها و تعابیر کلی تیلیش در باب دین و معانی عمومی 
آن، مستلزم پرداختن بە چندین مسألە، مفهوم، موضوع، تحلیل و 
توجیە دیگر است. توجیە و تعریف دین بە مثابەی یک رهیافت 

ت روح بە سمت معنای نامشروط، مستلزم اثبات نامشروط و حرک
مفهوم مزبور در متن کلیەی مسائل و موضوعاتی است کە در درون 
اندیشەی دینی از یک سو و علم و فلسفە از دیگر سو، مورد مباحثە 

گیرند، مسائلی چون سرشت و حقیقت دین، ایدە، و جدل قرار می
و... تیلیش بە  امور انضمامی، فرهنگ، اشکال معنا، امور عملی

چنین توجیه و تعریفی دست زدە است، اما تیلیش موضوع بحث 

                                                
١. Tillich, what is religion, Harper & Row, New York, 1973, pp: 59- 60, 

66, 72-73 
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کنونی ما نیست، بلکە وی صرفا" بە عنوان یکی از نمونەهای نحلەای 
از نواندیشی دینی مورد اشارە قرار گرفت کە با ابتناء بر بازخوانی 
مفاهیم اساسی دین سعی در اثبات ضرورت و فایدەی چنین 

ە چبەسان آن-بازخوانی یک مفهوم دینی مشخص  رهیافتی دارند.
های تواند تمامی اضطراباز سویی می -کە مدنظر تیلیش است

شناختی و الهیاتی انسان را پوشش دادە و شناختی، هستیمعرفت
از دیگر سو سرشار از آزادی، حرکت و پویایی باشد، چنین امری 

بنیادین درخت  تواند منجر بە جوانە زدن دیگر مفاهیم و عناصرمی
های فکری تیلیش کە مبتنی بر دین دین شود. برای مثال در تالش

کند است، ایمان بە عنوان سرشت دین چنان معنای نوینی کسب می
گو در باب وجود و عدم وجود خداهم هراسی بە دل کە حتی از گفت

 نگرد، چرا کە معتقد است:دهد و آن را بە دیدەی مثبت میراه نمی
امر نامشروط، چنان کە ذکر شد، با استنتاج مفهوم سرشت  ورود بە«

خورد. در کلیەی اعمال و گوییم، گرە میدین کە ما بدان ایمان می
گیرد. وظایف روح، ایمان با ابتناء بر نامشروطیتی حقیقی شکل می

بە همین دلیل ایمان شبیە هیچ عمل و وظیفەی دیگری نیست، نە 
گونە کە فهم اشتباه غالب آن-ارد های تئوریک دمشابهتی با کنش

گونە کە فهم آن-و نە شباهتی با امورات عملی دارد  -کندتصور می
... ایمان یعنی درگیر شدن با واپسین ١کندغالب بر آن تأکید می

 .»٢هاشورەها و اضطرابدل
تیلیش در این معنا از ایمان، کە پرداختن کامل بە آن کار یک کتاب 

های علمی و مستقل است، ایمان را مجددا" بە آغوش همان فاکت
 گرداند کە پایەهای ایمان سنتیتاریخی و استدالالت فلسفی بازمی

                                                
١. Ibid, p: 76. 

٢. Tillich, Dynamics of Faith, Harper Brothers, New York, 1958, p : 1. 
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بشر را نابود کردە بودند. وی در این معنا و مفهوم، ایمان را از 
اش رهایی بخشیدە و آن را با کشندەی خارجیاستنتاجات مخرب و 

ند. گردادوستی و ستایش زندگی مأنوس و مألوف میمفاهیم انسان
ایمانی، و وجود و عدم وجود در این معنا، خدا و جهان، ایمان و بی

های بشر گرە خوردە و بحران بزرگ دین و اندیشەی خدا با اضطراب
ان و خدا، یعنی همان دینی، و حلقەی ارتباطی قدیمی مابین انس

شود. پرداختن بە سروش، کالم الهی و کتاب مقدس، شکستە می
چە فلسفەی دین باشد، چە الهیات و -ماهیت اندیشەی مذکور 

چە کە خداشناسی یا کالم در عنوان اسالمی آن، و یا حتی آن
نە تنها کاری است ضرور و مهم، بلکە در  -خوانندششناسی میدین

الخصوص جوامع مسلمان، حکم یحی و علیبافتار جوامع مس
 شفادهندە را دارد.

های اعتزالیون، عرفا، در جهان اسالمی، متعاقب اقدامات و تالش
لط گرایی مسفیلسوفان و تئوفیلسوفان، کە تا بە امروزهم اصول

ها از بدن بیمار خویش دارد، شاهد اسالمی سعی در بیرون راندن آن
ار و برخی اوقات ضمنی و چندین تالش نواندیشانەی آشک

گرایانە بودەایم. ذکر دو نمونە تا غیرمستقیم بر ضد رهیافت دفاع
حدودی راهگشا خواهد بود، اولی تالشی است کە در جامعەی عربی 

هم در جامعەی ایرانی. این دو نمونە در بە انجام رسیدە و دومی
تە و شگرایانە قرار دابخش و غیردفاعابتدای نواندیشی دینی رهایی

در تالش برای بازتعریف مفاهیم اساسی دین هستند. اما 
سازی و بە نحوی کلی های مذکور یا از طریق نوعی پنهانتالش

صورت پذیرفتەاند، و یا اساسا" هنوز بە مرحلەی اقدام پای ننهادەاند. 
ها معطوف بە ارائەی تعریفی جدید از سروش بیشترین این تالش

عطوف بە حلقەی ارتباطی دیرینەی مابین و کالم الهی است، یعنی م
های نواندیشانە بر گونە تالشخدا و انسان. بە عبارت دیگر، این
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شکستن حلقەی مذکور و دستیابی بە نقطەی اتصال دوگانەی 
این  کند با ابتناء بربنیاد متمرکز شدە و سعی میخدابنیاد و انسان

باید رزند. ولی نشبکەی ارتباطی، بە بازتعریف مفهوم دین مبادرت و
این واقعیت را فراموش کرد کە تالش نواندیشانەی مذکور هنوز در 

گفتە، ابتدای مسیر قرار داشتە و با تمرکز بر شبکەی ارتباطی پیش
هنوز قادر بە پرداختن بە برخی مفاهیم اساسی دیگر و اقرار صریح 

 نیاز منطقیبە ضرورت بازتعریف مفهوم دین بە عنوان یک پیش
 توان گفت کەە تالش نواندیشانە، نبودەاند. از همین رو میهرگون

هم در اندیشەی جدید هنوز پایی در اندیشەی منسوخ قدیم و پایی
داشتە و همین امر موجب بروز تناقضات فکری در درون نواندیشی 

توان با دیدەی اغماض بە این دینی شدە است، صدالبتە می
هال بودن نواندیشی دینی تناقضات نگریستە و آن را نتیجەی نون

 دانست.
با بازتعریف مفاهیم سروش، کالم الهی، » نصر حامد ابوزید«

پیامبر، زبان دین، گفتمان دینی و میراث دینی، دریچەای نو بر روی 
گشاید. اما بە دلیل شرایط فکری گفتمان مسلط دینی و دین می

بە  ها و مفاهیم دینی مجددا"گرایی اسالمی، نگرشهژمونی اصول
ی گرایگویی دچار گشتە و قادر بە گذار کامل از اصولنوعی تناقض

و با ارجاع بە مفهوم سروش، البتە   »النصمفهوم«نشدند. در کتاب 
با اندکی پوشیدگی، دین (دین اسالم) بە مثابەی تبلور رؤیای یک 

گویی بە اجتماع بشری در نظر گرفتە شدە کە قادر بە پاسخ
متن و سروش بە  ٢در اینجا ١باشد.نسان میهای انضمامی اضرورت

د. شونعنوان پایەهای اساسی یک تمدن، و نە یک دین، تعریف می
                                                

بنان، ل –أبو زید، نصر حامد: مفهوم النص، المركز الثقافی العربی، بیروت نک: . ١
 .٦٩ -٥٩، صص ٢٠١١، ٨ط
 .٩همان، ص . ٢
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گر بەسان هر گفتمان دیگری نمایان ١در نگرش مذکور، سروش
داند، و این بدان معناست جامعەای است کە خود را متعلق بدان می

 کە سروش یک محصول فرهنگی است. قرآن اگر حتی سرشتی
ن تواند یک متهم داشتە باشد باز بدین معنا نیست کە نمیالهی

تاریخ تبلور ساختە باشد، از یاد نبریم کە قرآن در متن زبان و انسان
ساختە است. باور بە منشاء توان گفت کە انسانیابد، پس میمی

الهی قرآن بە معنای غیرواقعی بودن مضامین و عدم ارتباط آن با 
بشر و مناسبات دیالکتیکی بشر و واقعیت انضمامی نیست. یعنی 
در اندیشەی مذکور "منشاء" و "سرشت" سروش از هم تفکیک 

ساختەی سروش، آزادی اندیشە و پویایی شوند. سرشت انسانمی
ا های دینی با اتکتحلیلی را در بطن دین ایجاد کردە و کلیەی کنش

بر همین سروش شکل خواهند گرفت. شاید تفکر نواندیشانەی 
حاضر قادر بە بازتعریف مفاهیم اساسی حوزەی دین نبودە و تنها 

برای اهتمام بتوان آن را بە عنوان اولین قدم، سرآغاز یا زمینەای 
ورزیدن بە چنین کاری لحاظ نمود، اما این مسألە هیچ از اهمیت 

                                                
 .٥٨ – ٣١همان، مفهوم الوحی، صص . ١

 

در  یدر بازنگر دیحل را باو راه یشینواند ،یدر باور مجتهد شبستر
را از  شیخو ەتوج دیبا یعنیجستجو کرد،  ن،یفروع د ەاصول و ن

 ەمذکور منجر ب ریی. تغمییمعطوف نما مانیمفهوم ا ەب نید یمعنا
 .خواهد شد ینیساختار د تیدر کل یتحول اساس کیظهور 
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توان ادعا کرد کە بە اندازەی اصل کار اهمیت دارد. آن نکاستە و می
های انضمامی جامعە تمامی ادیان را مجبور بە بازتعریف ضرورت

 خود بە عنوان یک دین امروزین خواهد نمود.
ان نیز شاهد نمونەای مشابە نزد در جریان نواندیشی دینی ایر 

در  حل را باید"مجتهد شبستری" هستیم؛ در باور وی نواندیشی و راه
بازنگری در اصول و نە فروع دین، جستجو کرد، یعنی باید توجە 

تغییر  ١خویش را از معنای دین بە مفهوم ایمان معطوف نماییم.
نی مذکور منجر بە ظهور یک تحول اساسی در کلیت ساختار دی

ها و خواهد شد. در این ساختار جدید، خدا، سروش، قانون، ارزش
دیگر مفاهیم دینی معانی تازە و ویژەای خواهند یافت، و صدالبتە 

هم نخواهد انجامید. ساختار جدید بە این امر بە خروج از اسالم
معنای ارائەی فهمی بدیع و مشخص از پیامبر اسالم است، فهمی 

های انضمامی زندگی در تفکر دینی با واقعیتکە راه را بر انطباق 
های اجتماعی و تمامی دورەها و اعصار، و متحول نمودن نظام

های تاریخی دین در گذشتە، خوانش ٢سیاسی، خواهد گشود.
های کالمی، صوفیانە و فقهی، پایەهای اصلی خوانش خوانش

 مهایی اندک با ههای فراوان و تفاوتسنتی اسالم بودە و شباهت
ها نسبت بە مبانی و اصول قدیمی پایبند دارند، تمامی این خوانش

و متعهدند. فیلسوفان و برخی از عرفای مسلمان جزء اولین افرادی 
بودند کە از این مبانی و اصول قدیمی فاصلە گرفتند، بدین معنا کە 
تصورات و فهم آنان از خدا، نبوت، سروش و شریعت با تصورات و 

قها از همین مفاهیم متفاوت بود. بە طور کلی فهم متکلمین و ف
توان گفت کە بدون بازنگری در مفاهیم خدا، سروش، نبوت، می

                                                
للدین، ترجمة: احمد القبانجی، االنتشارات الشبستری، نقد القراءة الرسمیة نک: . ١

 .٤٧٩، ص ٢٠١٣، ١العربی، بیروت/ لبنان، ط
 . ٤٨١همان، ص . ٢
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 ١.حل امری است ممتنعایمان و دیگر مفاهیم مشابە، دستیابی بە راه
یک رفتار ویژەی «از همین روست کە مجتهد شبستری دین را 

ک گر یبر نمایانکند؛ دین پیامتعریف می» ٢بشری، یک رفتار معنوی
بستە و گرە رفتار ویژە و مشخص است کە با تجربەی سروش هم

اقرار و شهادت؛ اقرار بە خداوندی اللە و «خوردە و عبارت است از 
متفاوت از تجربەی عرفا، «هم نبوت» .٣شهادت بر ادراک پیامبر

شدە و سرازیر شدە بە بیرون، تجربەای کە در تجربەای است اشباع
خود پیامبر انسانی » .٤فرهنگ مشخص تبلور یافتە است یک زبان و

است کە در یک وضعیت مشخص تاریخی یک افق معنوی مشخص 
قرائت نبوی از «را بە روی مردم گشودە است، سروش و قرآن 

تجربەای بشری است در مواجهە «بودە و در نهایت، ایمان » ٥جهان
 ».٦با یک ذات فراگیر مطلق از طریق تجربەی امکان

توان صرفا" بە عنوان اید اذعان داشت کە نواندیشی مذکور را نمیب
مقدمە و دریچەای تازە بر روی بازتعریف مفاهیم اساسی دین در 

گونە از نظر گرفت، در واقع چنین کاری آغاز شدە است. در این
ار شوند کە عقل، رفتنواندیشی، مفاهیم و تصورات بە نحوی ارائە می

آزادانە در تجربەهای نبوی، تجربەهای دینی  توانندو فهم بشری می
و فهم تجربەهای نبوی و الهی غوطەور شدە و بە تحقیق و تتبع 

                                                
 .٤٨٣و  ٤٨٢همان، صص . ١
 . ٤٨٠همان، ص . ٢
 همان.. ٣
 همان.. ٤
)، قرائت نبوی از جهان، بە کوشش: ٢آثار (محمد مجتهد شبستری، مجموعە . ٥

 .١٣٩٥فروردین ماه امیر قربانی، نشر الکترونیک، 
الشبستری، االیمان و الحریة، ترجمة: احمد القبانجی، االنتشارات العربی، . ٦

 .٢٠١٦لبنان،  ،بیروت
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بپردازند. تحلیل و تفسیر مفاهیم و تصورات مزبور هنوز پایی در 
گذشتە دارد، فرارفتن از آن مستلزم توجە بە موانع و اشکاالت مترتب 

بازسازی فهم حاصلە در  بر دادەهای گذشتە و حال، جهت بازنگری و
های بینیهای مختلف است. بر این مبنا، فهم و جهانزمان/مکان

گذشتە در ابعاد سەگانەی پیامبر، مخاطبین خاص و مخاطبین عام، 
بە عنوان معضلە و مسألە لحاظ شدە و سعی بر بنیاد گذاشتن فهمی 

 بنیاد و خدابنیاد و شبکەیجدید نهادە خواهد شد. دوگانەی انسان
کە  شودها بە عنوان نوعی تجربە در نظر گرفتە میارتباطی میان آن

هایی کە گیریشود، و کلیەی جهتاز انسان بە سوی خدا شروع می
از خدا بە سوی انسان است، هم در عمل و هم در عالم نظر، بە 

 شوند.حاشیە راندە می
یشی دتوان گفت دو نوع نوانچە تا کنون گفتە آمد، میبا توجە بە آن

دینی در تاریخ اسالم پدیدار شدە کە تا بە اکنون نیز، بە ویژە در جهان 
 دهند:چنان بە حیات خود ادامە میاسالم، هم
گرایانە است، بدین معنا کە در پی تداوم حیات ها دفاعیکی از آن

کلیشەها و مبانی فکری، دینی و اجتماعی منسوخی است کە از معنا 
ها تلزامات انسان معاصر نیست، آنگوی استهی گشتە و پاسخ

گشتگی در تمامی معانی منفی آن بودە و بە نوعی بازتولیدگر تسلیم
مانند. تفکر مذکور کە خود را سازی یا بازار بردەفروشی میکارگاه بت

زند، یا از بازنگری در مفاهیم اساسی تفکری نواندیش جا زدە و می
ها و لوازم موجود، صرفا" هنظر کردە و با تمسک بە برخی رادین صرف

کردن و پینەکردن همان کاالهای قدیمی است؛ و یا در پی بزک
گونە تغییر و در همان قالب معنایی قدیم، مفاهیم را بدون هیچ

پردازی و انشایی تازە و معاصرگونە، ارائە صرفا" با تمسک بە عبارت
عی و سدهد؛ و یا در یکی از نقاط تفکر نواندیشانە متوقف شدە می
کند با اثبات حقانیت مسائل و موضوعات ایمانی و دینی، می
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دینی را بزداید (برای مثال نک بە کتاب: علم الکالم تردیدهای برون
الجدید، حسن یوسفیان). در واقع محرک اصلی اصحاب تفکر مذکور 
دفاع از یک مبنای دینی است کە در پاسخ بە برخی مقاطع مشخص 

گونە افراد هنوز معنادار و قابل و بە زعم اینتاریخی بە وجود آمدە 
تواند واقعیت انضمامی و زندگی انسان معاصر را ارجاع بودە و می
 هم پوشش دهد.

بخش، بدین معنا کە سعی دارد دومین مورد اندیشەای است رهایی
وگذار در میان انواع و اشکال معانی، یک معنای جدید تولید با گشت

هیچ وجە بە معنای غایی تبدیل نخواهد شد. کند، معنایی کە بە 
محور، بلکە برای تفکر اندیشەی مزبور نە خدامحور است و نە انسان

چە کە مثل خدا در درون تاریخ ظاهر شدە است، بر در قبال هر آن
ها، تجربەها و فرهنگ بشری تکیە کردە و حقانیت وجود، اضطراب

کند. این ب میشورەهای عمیق بشری کسخود را از حقانیت دل
گفتە شامل موارد و نحلەی نواندیشی، کە غیر از موارد پیش

شود، عمیقا" وابستە و در هم در دنیای اسالم می نمونەهای دیگری
مکان خود است. این نحلە از درون و -ارتباط با جوامع و زیست
کنندگان معضالت گرایان، قدرقدرتی بزکالبەالی نعرەهای اصول

های مضطرب، جمود جامعە، ن مردد، انسانایمانی، معتقدا
واقعیت انضمامی منبعث از دین، فقدان آزادی و پایمال شدن 

توان آن را یک عدالت چشم بە جهان گشودە است. بنابراین می
پروژەی کامال" روشنگرانە قلمداد کرد، و با عنایت بە این کە با 

طرح و پژوهش در باب مفهوم دین و مفاهیم اساسی آن اقدام بە 
نماید، پس پروژەای علمی نیز های الهیاتی میبرجستەسازی پرسش

 هست.
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 ایران دینی نواندیشی ضرورت و زمینه در
 کهنه نهادهای و نوین هایچالش

 علوی احمد
  
میشود،  توصیف» مدرنیته« با که ایدوره از پیش حتی مذهب نهاد 

 و گوناگون مذاهب میان چالش. بود روروبه گوناگونی هایچالش با
 مناقشات و معین مذاهب درون گوناگون هایفرقه میان هایچالش
 اما. بود قدیمی هایچالش جمله از دینی مفاهیم پیرامون کالمی

 نهادهای برای جدید هایچالش پیدایش با مدرن دنیای به ورود
 و) علم( تجربی معرفت مرجعیت میان چالش. بود همراه مذهبی
 آن به منحصر اما هاستچالش این چشمگیرترین دینی معرفت
 به بشرحقوق پذیرش و دموكراتیك هاینظام پیدایش با. نیست
 مردم مشاركت گسترش و امروز جهان در حقوق اصلی مرجع عنوان

می رو این از. شد افزوده مذهب نهاد چالش اجتماعی، بر زندگی در
 از ترپیچیده و ترگسترده بسیار كنونی هایچالش كرد ادعا توان

) Globalization( شدن جهانی جمله از امر این دلیل. است گذشته
 و انبوه تولید و) Global integration( المللیبین همپیوستگی و

 فرهنگی چند جوامع آمدن وجود به دانش، فرایند و اطالعات مستمر
)Multiculturalismرتکث پذیرش نتیجه در و بشر حقوق ) ، پذیرش 
 مشارکت و مدنی جامعه مذهبی، گسترش و فرهنگی تنوع و
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 رانیحکم گزینه مثابه به- دمکراسی قدرت، پذیرش امر در شهروندان
 میانگین افزایش با كرد تأكید باید همزمان اما. باشدمی -مطلوب
 مشاركت نیز و متنوع های رسانه به عمومی، دسترسی آموزش
 هایچالش از رفت برون قدیمی هایروش جهان، دیگر در سیاسی
. داردن چندانی کارآمدی کالمی مناقشات با آنها كردن پنهان یا مذهب

 ساختار و انددوخته گذشته به چشم كه مذهبی نهادهای جهت آن از
 چنین در آنها پذیریآسیبنیست،  پذیرانعطاف چندان نیز آنها

 .است گسترده شرایطی
  

  نقد بستر مثابه به زمانه و زمینه
 بندیهای گروه و اجتماعی های جنبش پیدایش میان رابطه چند هر 

 ینهزم نیست، اما خطی و زمانه ، مكانیكی و اجتماعی زمینه با جدید
 چشمگیری سهم -آن از ناشی نوین های چالش و- زمانه و اجتماعی

 انجه و جهان متن تاویل و جامعه عرصه بازیگران كنش چگونگی در
 و زمینه از او اجتماعی، تأویل انسان اجتماعی كنش پایه. دارد متن
 از ابتدا زمانه و زمینه چه. زمانه و زمینه آن خود نه و است زمانه
 و شودمی» ترجمه« و آنها، تأویل منظر چارچوب بازیگران، در سوی

 کنش رایب مبنایی به محدودیتها، سپس و امكانات به توجه با سپس
 بازیگران رواین از. میكند پیدا اجرایی شکل احیانا و شده تبدیل

 شانن گوناگونی یكسان، كنشهای حتی زمینه در اجتماعی گوناگون
 در برخی غرب در مدرنیته فرایند به واكنش در نمونه برای. میدهند

 هب شاه)، گروهی رژیم دستگاه( برگزیدند را سازیشبیه راهكار ایران
 دلم گروهی همزمان). مذهبی بنیادگرایان( برخاستند آن با مقابله

 طیفی( نمودند پیشنهاد گذار راهكار عنوانبه را ماركسی سوسیالیسم
 نمودند پیشنهاد را غرب فرهنگ در ادغام ها)، گروهیماركسیست از
 ابانتخ را گزینشی ـ انتقادی روش نیز برخی و) مدرنیستها برخی(



 ۱۳۹۹خرداد |  ۱شماره| سال اول | 

٢٦ 
 

می هنگفر  انتقال یا اقتباس). دیگر برخی و دینی نواندیشان( كردند
 دورو گاه باشد، چون موثر اجتماعی دگرگونی برای تحرك در تواند

 هب دیگر جامعه به جامعه یك از زندگی سبك اندیشه، ارزش، الگوی
 است پذیرامكان شرطی به میكند؛ این انگیزه، عمل و مشوق عنوان

 رب. باشد ها مولفه آن پذیرای ساختاری نظر میزبان، از جامعه كه
 دینی نواندیش و نواندیشان طیف پیدایش منوال، بستر همین
 یك حدود از كه است اجتماعی ساختاری ایران، دگرگونی معاصر

 فعلیت حال در هنوز و داشته ادامه هنوز و شد آغاز پیش سده
ارزش و سنتی جدید، نگرش اجتماعی جهان پیدایش با. است یافتن
. شودمی روبرو گسترده و جدی انتقاد و چالش با دیرین و پیشین های

 و است طوالنی ایپیشینه سنتی، دارای نگرش از انتقاد چند هر
 رشنگ كاستیهای با بیش و كم هم قدیم عرفای و حکیمان از برخی
 -متاخر یا متقدم از اعم -دینی نواندیشی داشتند، اما آشنایی سنتی

 امعهج در اخیر قرن نیم در كه شكلی به- سنتی دین نقد مثابه به
 دهپدی چنین چه. آید می شمار به عصر این است، پدیده مطرح ایران

 چالش در آن هایپایه و بوده تاریخی و اجتماعی ازایبهما دارای ای
 قابل و ملموس روزمره اجتماعی زندگی اجتماعی، تحوالت، در های

 جنبش یك شكل به دوره این در دینی نواندیشی. است مشاهده
 این. شد خود ویژه ادبیات دارای و درآمده دینی اصالح اجتماعی

 و سیاسی كالن تحوالت در را مهمی نقش و سهم اجتماعی جنبش
 مخالفان حتی كه است این این، اما از ترمهم. كرد بازی اجتماعی

تند، پذیرف تأثیر آن آن، از با مخالفت وجود جنبش، با این گرایسنت
 ظاهر از مواردی در بودند، ولی مخالف آن با هرچند كه ایگونهبه
 -ظرین دستگاه هر مانند - گرایش ساختار البته. نمودند می تقلید آن
 به آن درون هایبندیصف و یافته ترتیب و نظم تدریج به این در

 .شودمی كامل آرامی
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 ایران جامعه ساختاری دگرگونی

 پایدار تعامل حاصل ایران جامعه مناسبات و ساختاری دگرگونی 
 خصوص در است ممكن چند هر. است المللیبین و داخلی عوامل

 این در موثر اجتماعی نهادهای یا عوامل تأخر و تقدم یا اهمیت
 دگرگونی خصوص در نباشد، اما گرانپژوهش میان توافقی فرایند

. دارد وجود توافق ایران جامعه کند و پنهان و چند هر ساختاری
 و جهت، دامنه تأویل در نظرانصاحب چرای و چون سر بر مناقشه
 های جنبه از برخی مطالعه. است طبیعی دگرگونی این سرعت

 جمعیتی"، "بازار" های عرصه در ایران جامعه ساختاری دگرگونی
 پیدایش فهم در را ما" آموزشی نهادهای" و" كار"، "اقتصاد"، "خانواده

 به نسبت انتقادی اجتماعی های جنبش مثابه به دینی نواندیشی
 .میكند كمك دینی سنتی های نهاده

  
 آن ساختار شدن دگرگون و جمعیتی رشد
 نتری مشاهده قابل جمله از آن ساختار شدن دگرگون و جمعیتی رشد

 .میباشد ایران اخیر قرن اجتماعی تحول تاریخ در اجتماعی نمودهای
 ١٣ خورشیدی، حدود ٣٠ دهه میانی هایسال در كه ایران جمعیت
 افزایش نفر میلیون ٨٠ از بیش به بعد دهه بود، شش نفر میلیون

 ارایبود، د بسیاری و گوناگون عوامل معلول خود كه افزایش این. یافت
ایران،  جامعه همچون جوامعی چه، در. بود اهمیتی پر بسیار پیامدهای

 تیمثب تولید، كاركرد افزایش انگیزه عنوانبه تواندمی جمعیت افزایش
 اقتصادی و اجتماعی امكانات اگر صورت این غیر در. باشد داشته
یم كاهش عمومی رفاه نیابد، سرانه افزایش جمعیت فزونی با همگام

 هایچالش و شرایط معنی به جمعیت افزایش دلیل همین به. یابد
 معنی به ایران خاص شرایط در جمعیت افزایش. است جدیدی
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 هب نتواند كه شرایطی در جمعیت افزایش كه بود، چرا ایتازه مشكالت
زمینه شود تبدیل مولد كار نیروی به اشتغال و پرورش و آموزش وسیله

 سرانه، كاهش درآمد كاهش همچون اقتصادی هایتعادل عدم ساز
 در مشكالتی چنین عوارض. بود خواهد فقر و طبقاتی اشتغال، شكاف

یش، پ صدسال تا. است پیچیده و بغرنج بسیار اجتماعی روابط عرصه
 و جدا جزایری و جوامع شكل به اغلب ایران جغرافیای گوناگون نقاط
 رفتن باال نتیجه در و جمعیت افزایش با. بودند یكدیگر از افتاده تك

 بر تدریجشهرها، به گسترش و افزایش آن دنبال به و جمعیتی تراكم
 بر یارتباط جدید وسایل از استفاده. شد افزوده جغرافیایی یكپارچگی

 اجتماعی یكپارچگی بر كهایگونهبه. داشت مثبتی فرایند، تأثیر این
 معین نقطه یك در اجتماعی دگرگونی شرایطی چنین در. شد افزوده

 یكپارچگی تأثیر. شود منتقل نقاط دیگر به تواندمی جغرافیایی
ه، خانواد زندگی، ساختار سبک همچون اموری بر جمعیتی ـ جغرافیایی

 رفتار و وجدان و عادات و مدنی، رسوم جامعه فرهنگ، زبان، بافت
 .است انكارناپذیر جمعی

  
 زندگی سبک دگرگونی

 بندیگروه از دیگری نوع پیدایش یكپارچگی فرایند پیامدهای دیگر از 
 كه ساختاری تحول. است سیاسی و اجتماعی هایاجتماعی، جنبش

 و معیشت شناسی، نحوهجمعیت در توانمی را آن از بخشی بازتاب
. شود خالصه سطوح این به كه است آن از تردید، عمیق زندگی

 عمومی، مناسبات گرایش قبیل از اموری به تعمیم قابل هادگرگونی
 حتی یا دنبالبه. هست نیز جمعی رفتار و حقوقی، عواطف، وجدان

 جامعه در اساسی هایپرسش و یادشده، مشكالت تحوالت با همزمان
 مناسبات و هاگرایش در توانمی را دگرگونی این. شودمی دگرگون نیز

 بهره اجتماعی و اقتصادی توسعه از كه ایران از مناطقی در اجتماعی
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 كتمشار  یا و بیان آزادی برای مثالً تالش. كرد مشاهده برندمی بیشتری
یافتهتوسعه مناطق شهروندان میان در گذشته هایدهه در كه سیاسی

 یافته، مسائلیتوسعه كمتر مناطق در. خوردمی چشمبه بیشتر تر
 و بیان آزادی همچون مسائلی محلی، جای و قومی مسائل همچون
 در دگرگونی با اجتماعی دگرگونی. است كرده پر را سیاسی مشاركت

 مناسبات در دگرگونی سرانجام و معیشت زیست، چگونگیمحیط
 این از متغیر چند یا یك هرگاه. است همراه اجتماعی و اقتصادی
 یدایشگیرد، پ قرار تعادل در متغیرها سایر با نتواند مناسبات و متغیرها

 هایبحران، نظام هر دنبال به. است ناپذیراجتناب اجتماعی بحران
 یا و داده توضیح را اوضاع توانستمی این از پیش تا كه ایاندیشه

. باشد داشته كاركردی چنین نیست قادر باشد، دیگر هاپاسخ مرجع
دیشهان نظام یك سازگاری. است همین تازه اندیشه نظام به نیاز منشأ
 قابل مكانیسم همین وسیلهبه آن مقبولیت یا و روز مقتضیات با ورزی
 اساسی هایپرسش با اگر پارادایم یك یا اندیشه نظام یك. است فهم

 داشتهن سازگاری اكثریت جمعی تجربه با و باشد ارتباطبی زمانه اصلی و
 کند، مقبولیت مقاومت اجتماعی های چالش مقابل در نتواند و باشد

 یانم در یا یابند مقبولیت كه آنگاه اندیشه هاینظام. كرد نخواهد كسب
عموالً منباشند،  جدی رقیبی معرض در شوند، اگر تثبیت عمومی افكار
 تازه هایتجربه و هاپرسش به نسبت شده كرختی و سستی دچار

 شدننهادینه صورت در. شوندمی روزآمد كندی با یا نداده نشان واكنش
 مشكالت و مسائل به نسبت كه دارد وجود امكان این حتی هانظام این
 در. دهند نشان مقاومت نو هاینظام مقابل در و مانده خنثی تازه

 رمرف مكانیسم و شود روزآمد و كارآمد نتواند اندیشه نظام كهصورتی
 كهنه و نو میان كشمكش باشد، بروز نداشته وجود جامعه در موثر

 .بود خواهد ناپذیراجتناب
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 ماا است دیگر دگرگونیهای سلسله یك پیامد خود جامعه در دگرگونی
 روزمره جامعه، نیازهای در اطالعات سطح همچون متغیرهایی روی خود

 را دگیزن در تنوع و گذارد می تأثیر معیشت و زندگی مدت، سبك بلند و
 جامعه درونی پویایی و دارد جریان همواره فوق فرایند. آورد می همراه به
 ندرو در داخلی عوامل تعامل بر تأكید فرایند این در. میدهد توضیح را

 نباید همزمان است، اما جامعه در هاپرسش و مشكالت پیدایش
 و فهم مسیر در المللیبین ارتباطاتاجتماعی،  تجربه كرد فراموش
 عرصه در كه تحولی كنار در. نیست تأثیربی جدید هایحلراه پیدایش

پیوست،  وقوع به فرهنگی و اجتماعی جمعیت، ساختار نظر از داخلی
 با. شد دگرگونی دستخوش نیز جهانی جامعه با ایران جامعه رابطه

 اتارتباط جهانی، تأثیر جامعه با ایران جامعه رابطه گسترش و افزایش
 .شد بیشتر نیز ایران جامعه درونی متغیرهای بر المللیبین

 

 

 معاصر ايران، یبستر پيدايش طيف نوانديشان و نوانديش دين
است كه از حدود يك سده پيش آغاز  یاجتماع یساختار یدگرگون

شد و هنوز ادامه داشته و در حال فعليت يافتن است. با پيدايش 
پيشين و ديرين  یهاو ارزش یجديد، نگرش سنت یجهان اجتماع

. هر چند انتقاد از شودیو گسترده روبرو م یبا چالش و انتقاد جد
به  یيند یاست اما نوانديش یطوالن یاپيشينه یدارا ،ینگرش سنت

كه در نيم قرن اخير در جامعه  یبه شكل یسنت نیمثابه نقد د
 .آيدیايران مطرح است، پديده اين عصر به شمار م
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 نشینی شهر گسترش
قابل رشد اخیر سال صد در ایران شهرنشینی دیگر، میزان سوی از

 و شهرها تعداد رشد، افزایش این علت. میدهد نشان را توجهی
 گسترش. باشدمی قدیمی شهرهای در جمعیت تراكم همچنین

 ادگرگونیه این جمله از. است گوناگونی پیامدهای دارای شهرنشینی
 اعضای نقش آن، دگرگونی خانواده، كاركرد ساختار دگرگونی یكی

. است خانواده در زنان سنتی مشاغل رفتن بین از همچنین و خانواده
 هك است معنی این به خانوار و جمعیت ساخت بر شهرنشینی غلبه

 بود، به مصرف و تولید كشاورزی، واحد ـ سنتی جامعه در كه خانواده
 در خانواده اعضای ترتیببدین. است شده تبدیل كننده مصرف واحدی
 می عهده به را جدیدی خانواده، نقش از خارج تولیدی هایسازمان

 رفتهخانه، رفته در گذشته دستمزدی غیر و پنهان كار نتیجه در. گیرند
 نس میانگین. است داده خانواده از بیرون دستمزدی كار به را خود جای
 كاهش. است بوده كاهنده گرایش دارای اخیر سال ٥٠ جمعیت، در كل

هب پدیده این عوامل جمله از زندگی به امید كودكان، افزایش ومیرمرگ
 و معیشت نحوه بر مهمی تأثیر دارای جمعیت جوانی. میآید شمار

 و امكانات وجود شرط بهـ  جمعیت سن میانگین كاهش. است فرهنگ
 از. است آموزش سطح و فراگیری توان افزایش معنیبه ـ موانع فقدان

 تحول برای بیشتر آمادگی سویك امر، همزمان، از این پیامدهای
 .است نوگرایی به مثبت گرایش دیگر سوی از و فرهنگی

  
 اقتصادی هایزمینه

 نظام .بود كشاورزی به متكی بیستم قرن ابتدای در ایران اقتصاد
 بود، چون بخش همین توزیع شبكه بیش و كم نیز ایران بازار

 كنار در. داشت ایران اقتصاد در محدودی نقش خارجی بازرگانی
 بخش و وریشهری، پیشه دستی كوچك كشاورزی، صنایع بخش
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 اقتصاد دیگر هایپایه ترینبود، عمده محدود بسیار كه خدمات
 كشاورزی بخش سهم از تدریجبه گذشته سده طول در. بودند ایران

داخلی،  بازرگانی بخش سهم بر و شده كاسته ایران اقتصاد در
 دیفراین چنین پیامد. است شده افزوده خدمات و صنعت، ساختمان

 ابطرو. است انكارناپذیر اجتماعی مناسبات و مهاجرت و اشتغال بر
می شكل شهرها در خدمات و صنعت محور بر كه اجتماعی جدید
 یكشاورز جامعه كندی و است برخوردار پویایی و پیچیدگی از گیرد

 .ندارد را
 كنندمی رشد مناسباتی چنین بستر در كه اجتماعی هایبندیگروه 

 بر مبتنی جامعه در موجود هایبندیگروه از متفاوت هاویژگی دارای
 این با كه صورتی در اجتماعی نهادهای. هستند كشاورزی تولید

 را فعالی نقش تواننددهند، می نشان سازگاری پویایی و پیچیدگی
می كاسته آنها گذاری تاثیر از شده فرسایش دچار اال و نمایند بازی
 ترینعمده اخیر قرن ابتدای آن، از به وابسته صنعت و نفت. شود

 در ایران اقتصاد ادغام با. شد جهان اقتصاد به ایران وصل حلقه
 افزایش. یافت افزایش واردات و خارجی تجارت نقش جهانی اقتصاد
 كاالهای ورود. نبود ایران بازار به كاال ورود معنی به تنها واردات
 یبیرون، آشنای جهان با ایران جامعه ارتباط افزایش معنی به خارجی
 ودب مصرف عرصه در مداوم دگرگونی و تازه زندگی سبك با ایرانیان

 .داشت اجتماعی گروههای رفتار در توجهیقابل تأثیر كه
چشمگیر، به بسیار گاه و وخیزهاافت همه با ملی ناخالص تولید

 افزایش، قابل این. است بوده افزایش به رو روندی دارای طوركلی
 و شمالی امریكای در پیشرفته جهان در رشد میانگین با مقایسه

بین جمعیت، متغیرهای افزایش با اغلب و نیست غربی اروپای
 واسطهبه المللبین اقتصاد در ایران ادغام بخصوص و المللی
 خشب سایر و ایران نفت بخش شدن مسامحتاً جهانی( شدن برونگرا
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 همه باوجود ایران اقتصادی رشد روند. است توضیح قابل) ها
 و بود موثر شهرنشینی و زندگی سطح افزایش بر هامحدودیت

 .شد شهرها عرصه در ویژه زندگی، به پویایی موجب
 دارای توانستنمی شهری بخش زندگی در مداوم دگرگونی این

ترتیب، بدین. نباشد اجتماعی مناسبات و فرهنگ عرصه در پیامدهایی
. شد راهمف تدریج به سنتی زندگی الگوی دگرگونی اقتصادی های زمینه

 .بود جهان با اقتصادی دادوستد افزایش معنیایران، به اقتصاد برونگرا
 زایی نبرو با جامعه گوناگون سطوح در المللی بین ارتباطات گسترش

 صاداقت زایی برون شاخص. دارد تنگاتنگی ایران، رابطه اقتصاد شدن
 ایران خارجی بازرگانی در خامنفت صادرات افزایش در توانمی را ایران

 ١٢٩٠ سال از پیش تا. دید خدمات و كاال واردات افزایش همزمان و
 ایران خارجی تجارت در زیادی چندان نفت، سهم هنوز خورشیدی

 از نمیرفت فراتر ریال میلیون نیم از ایران صادرات كل ارزش و نداشت
 صادرات كل در نفتی صادرات سهم بر تدریجبه خورشیدی ١٣٠٠ سال

 به ایران اقتصاد در آن از حاصله درآمد و نفت صادرات. شد افزوده
 تقویت. بود ایران دولت به توجهیقابل خرید قدرت انتقال معنی

" اگونگون مناطق به متمركز دولت دیوانساالری"، "نفوذ ارتش"، "بسط"
 رفمص برای دولتها اولویتهای از اجتماعی و اقتصادی اقدامات از برخی و

 مولفه یعنی واردات جریان میان. بود خامنفت صدور از ناشی درآمد
 فتن صادرات و غرب اقتصاد در آن ادغام و ایران اقتصاد برونزایی دیگر
 با آشنایی و غرب اقتصاد در ادغام فرایند. دارد وجود مستحكمی پیوند

 و اتانتظار  سطح بر پیشرفته جهان با زندگی سطح و سبك و مصرف
 و سنتی سبك و رفتاری الگوهای. گذاردمی تأثیر مردم زندگی سبک
 و همدرنیت میان چالش و شده رویارو یكدیگر با شرایطی چنین در مدرن
پرسش و ها شده، خواسته ظاهر مصرف و روزمره زندگی متن در سنت
 اراتانتظ در دگرگونی. آفریند می ایرانی شهروند برای را گوناگونی های
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 شود، بلكه نمی محدود خدمات و كاالها برخی مصرف به تنها جامعه
 گوناگون چه، بخشهای. باشدمی نیز سیاسی و اجتماعی زندگی شامل
 عرصه در مطلوبیت افزایش. نمود مجزا یكدیگر از تواننمی را زندگی

 در تمطلوبی به ـ است اقتصادی توسعه محصول كه ـ زندگی اقتصادی
 دو این در مطلوبیت بهبود. است خورده پیوند سیاسی زندگی عرصه

. نیست ممكن اجتماعی و فرهنگی عرصه در دگرگونی بدون عرصه
 ناخواهبرداشت، خواه ترینسطحی چارچوب در حتی اقتصادی توسعه

 رسمی و اجتماعی زندگی در عمومی مشاركت از سطحی و نوعی با
 افزایش و دولتی و خصوصی هایی موسسه گسترش. است همراه

 نقش ارخانو كه كشاورزی تولید بر مبتنی زندگی ناچار به آنها فعالیت

 

منظر،  یبيان ناكارآمد ،یسنت یمعرفت شدن نظامبه چالش كشيده
آن نيز هست. فرايند  یروش و منابع، و سبك بيان ،یشناسروش

 یهاايران، موجب پيدايش گروه یو طبقات یاجتماع یدگرگون
ها به دليل خاستگاه . اين گروهشودیدر جامعه ايران م یاتازه

جديد و پرورش در  وزشاز آم یو همچنين برخوردار یاجتماع
و همچنين ارتباط با جهان بيرون از جامعه ايران،  یمحيط شهر

 یهاپرسش ،یاست. زبان، سبک زندگ یبه زندگ ینگاه ديگر یدارا
كم و  ،یسنت یهاآنها نيز از اقشار و گروه یهاخواسته ،یاساس

ميان  یبيش، متفاوت است. به همين دليل چالش ارتباط
 .نمايدیناپذير مبا اين گروه، اجتناب یسنتنمايندگان گفتمان 
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 خویشاوندی رابطه. نماید می كند، متالشیمی بازی تولید در را اصلی
 روابط به را خود داد، اجباراً جایمی شكل را شغلی رابطه همزمان كه

 و جمعی زندگی به ورود. میدهد نیستند خویشاوند كه افرادی میان
 تصمیم در جمعی مشاركت از گوناگونی هایشكل به عمومی عرصه
 كه گذار دوران در. میانجامد گیری تصمیم فرایند بر نظارت یا و گیری
كند، می پیروی سنتی اقتدارگرای و هرمی هایشكل از مدیریت هنوز

 جدید جویی مشاركت و قدیم مدیریت سبك میان سازیناهم معضل
 تمركزگرای های موسسه كه اندازه همان به. كشدمی رخ به را خود

 یازن میان دهند، چالش نشان مقاومت جویی مشاركت مقابل در سنتی
 نتیس نهادهای. بود خواهد بزرگتر تمركز حفظ برای تالش و مشاركت به

 زندگی در مداوم فرایند یك كه ـ مداوم رفرم برای انعطاف معموالً از
 متمركز و هرمی سیاسی نهادهای چه. نیستند برخوردار ـ است مدرن
 اجتماعی ـ اقتصادی دگرگونی كه اندشده ساخته دورانی برای سنتی
 یاسیس مشاركت توقعات سطح بودن محدود دلیل به و بوده كند بسیار

 در واندنمیت اقتصادی توسعه البته. نبود هم آن به مردم، نیازی سوی از
 و عمدتاً تدریجی تالشی. یابد ادامه سنتی سیاسی نهادهای راكد قاب
دولت،  آن رأس در و سنتی سیاسی نهادهای شتابان و ناگهانی گاه

 تیسن اقتدار نهادهای تالشی. شد یاد باال در كه است چالشی پیامد
 بندی قشر دگرگونی در توانمی را آن از بخشی كه است ژرفی آثار دارای

 .نمود مشاهده اجتماعی
 

 اجتماعی قشربندی
 دهسا بسیار پیش، پیش دهه شش تا ایران اجتماعی قشربندی 

. دادندمی تشكیل را ایران جامعه اكثریت روستا ساكن دهقانان. بود
بازاریان، تجار،  و شرایط، كارگران، كسبه آن در شهری قشرهای

 بخش كه ـ جزء كسبه و كارگران. بودند نظامیان و ساالران دیوان
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 هرم الیه ترینپایین ـ دانندمی تشكیل را شهرها جمعیت عمده
 انبازاری از مركب كه شهری متوسط طبقه. بودند شهرها قشربندی

 از كوچك هایالیه از بود، یكی نظامیان و ساالراندیوان و عمده
 اش، تأثیرحجم محدودبودن وجود با طبقه این. بود شهری اقشار
 هایالیه با مقایسه در كه داشت اجتماعی عرصه در توجهیقابل

 كارگران و كشاورزان یعنی ـ ایران جامعه روز آن قشربندی پایین
 گسترش با تدریجبه. نداشت تناسبی اشوزن با ـ سنتی بخشهای

 متوسط طبقه اینك. شد افزوده نیز گذاریتأثیر این بر متوسط طبقه
 جوامع در خود مشابه طبقه با سرانه درآمد نظر از هرچند ایران

 همچون امكانات برخی از نیست، ولی مقایسه قابل پیشرفته
 شودمی موجب كه است برخوردار المللی بین ارتباطات و آموزش

. ندك بازی را فعالی نقش جامعه عمومی عرصه در بتواند طبقه این
 دگرگونی جامعه، و اقتصاد كل در خدمات بخش سهم افزایش
 نامیده» خدمات جامعه« اصطالحبه كه ـ ایجامعه سمت به جامعه
 اداقتص از را بیشتری سهم خدمات تولید تا میشود موجب ـ میشود
 و اطالعات صنعت نقش افزایش. دهد اختصاص خود به جامعه
 تقدر  و فیزیكی نیروی به خدمات، نیاز تولید روند شدن عقالنی

 یعنی انسانی افزار نرم روند این در. داد خواهد كاهش را بدنی
 انسانی افزار سخت جایگاه تدریجبه او علمی و اطالعاتی توانایی

 و پردازیداده كه است طبیعی. گرفت خواهد را) بدنی قدرت(
 اجتماعی توسعه فرایند در دانش تولید نقش و اطالعات پردازش

 و اجتماعی و اقتصادی مناسبات دگرگونی با. شد خواهد بیشتر
 می ضروری اجتماعی هایگروه یافتگیجامعه، سازمان شدن پیچیده

 متشكل ای جامعه به وار توده جامعه از عبور روند همان این. نماید
فرایند،  این نتایج از. هاست سازمان و ها، نهادهاموسسه در

 بر گذاریتأثیر امكان و اجتماعی تحوالت در عقالنیت افزایش



 یعلو احمد|  کهنه یو نهادها نینو یهاچالش

٣٧ 
 

 به تخدما و كاال نوین توزیع شبكه پیدایش. است قدرت مناسبات
می انتظار ترتیببدین. كندمی اشغال را سنتی بازار جایگاه تدریج

 و معین جغرافیایی نقطه یك در تمركز دلیلبه كه ـ سنتی بازار رود
 توجهیقابل اهمیت دارای ـ مشترك منافع احساس و طوالنی تاریخ

 نقش و شود رانده كنار تدریجبود، به اجتماعی و سیاسی عرصه در
 كلش به كار بازار به زنان ورود. بدهد دست از را خود سابق سیاسی

 ایران رد اقتصادی زندگی كه است توجهی قابل تحوالت دیگر از انبوه
 زنان نسبت گذشته هایسال طی در. است داده قرار تأثیرتحت را

 بتنس این بر آینده در و یافته افزایش شاغالن كل میان در شاغل
 جای تدریجبه دستمزد بر مبتنی كار بنابراین. شد خواهد افزوده

 عرصه در زنان مشاركت. كندمی پر را خانوار درون مزد بدون اشتغال
 و سیاسی های عرصه در آنها مشاركت به بیش و اقتصادی، كم

 دچار نیز را خانواده ساخت امر این البته. انجامید خواهد اجتماعی
 یا آموزش همچون( خدمات از برخی انتقال. نمود خواهد تغییر

 برخی همچنین و خانوادگی روابط از خارج به) كودكان نگهداری
 جمله از خانواده درون مناسبات در مرد و زن وظایف در ها جابجایی

 تعداد( خانواده اندازه. بود خواهد خانواده ساختار تغییر پیامدهای
 خانواده حجم كاهش. گذاشت خواهد كاهش به رو) آن اعضای

فعالیت كهاین جمله از. بود خواهد توجهیقابل پیامدهای دارای
. یابدمی افزایش فراغت اوقات و یافته كاهش خانه درون های

 و داده افزایش را تفریحات از استفاده امكان فراغت اوقات افزایش
 .گیرد شدت زندگی سبك در دگرگونی تا شودمی موجب
 جهان در افتادهتك ایپرورش، جزیره و آموزش نهادهای ساخت

 هایعرصه دیگر در اجتماعی تحوالت دنبال به. نیست اجتماعی
. شد دگرگون نیز آموزشی نهادهای كاركرد و ایران، ساخت جامعه

 مذهبی نهادهای سیطره تحت این از پیش تا كه آموزشی نهادهای
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روش از الگوگیری با تدریجبه بود حوزویان آموزشی حوزه ازجمله و
 از تنهافرایند، نه این پی در. یافت گسترش غرب در مرسوم های

 شیوه و درسی شد، مواد كاسته آموزش در حوزویان سهم و نقش
 به یادشده دگرگونیهای تأثیر. شد اساسی تحوالت دچار نیز آموزش

 نیز حوزویان آموزشی حوزه و مذهبی مدارس حتی كه بود اندازهای
 سپ دوره در روند این. پذیرفتند را مدرن آموزشی الگوهای از بسیاری

 همچون عنوانهایی از استفاده امروز و شد تشدید انقالب از
 از پیروی. نیست معمول غیر قم شهر در دانشكده و پژوهشكده

 هایروش از برخی كردنپیاده به مدرن، تنها آموزش سیستم
. نشد خالصه دانشگاهی هایعنوان از استفاده یا و آموزشی، ادبیات

 ایران جامعه در مرجع و گذارتأثیر گروهی به دانشگاهیان كه آنجا از
 گروه همین هست و بوده مایل نیز بودند، حوزویان شده تبدیل

 سنتی مخاطب كه جامعه سنتی و كهن بخش. باشند او مخاطب
 میدان در بخصوص ایران جامعه در زیادی تأثیر دیگر بودند حوزه
 همین دهندمی ترجیح حوزویان دلیل همین ندارند، به قدرت روابط
 و دانشگاه منزلت افزایش. باشند آنها اصلی مخاطب گروه

 مدرك گرفتن برای تنهانه حوزویان تا شد موجب دانشگاهیان
 دانشگاهی هم فرزندانشان اندمایل كنند، بلكه تالش دانشگاهی

 اندمایل كه دانشگاهیانی تعداد رسدمی نظر به كهآن حال. باشند
 ملهج از. باشد ناچیز درآیند، بسیار حوزویان لباس به آنها فرزندان

 گسترش جامعه، تنها آموزشی نهادهای در توجهقابل هایپدیده
 همزمان نیست، بلكه شهروندان از بیشتری تعداد به آموزش
روند،  این با همگام. هست نیز آموزش سطح میانگین افزایش
 الیع آموزش سطح در تحصیلی مدرك دارای كه زنانی تعداد میانگین

 و شآموز  سطح افزایش. یابد می افزایش هستند نیز تخصصی یا و
 ازدواج، امكانات سن میانگین افزایش با تركیب در زنان تخصص
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 و میآورد فراهم خانه خارج امور در زنان مشاركت برای را بیشتری
 و شغلی امور در بیشتر کارآمدی ساز زمینه كه است طبیعی

 های الیه و تخصصی مشاغل در زنان اشتغال. آنهاست تخصصی
 عرصه در توجهی قابل پیامدهای مدیریت، دارای گیریتصمیم باالی

 جوامع ورود. است خانواده چارچوب همچنین و جامعه مدیریت
 یاد آن از دانش و اطالعات جامعه باعنوان كه ای دوره به معاصر

كند، می گذشته، بیشتر به نسبت را زنان اشتغال میشود، امكان
 تربیش دانش تولید و افزارها نرم چنین، نقش این جوامعی در چراكه

 فیزیك میان افزارها، رابطه نرم و دانش تولید تكنولوژی. شودمی
 رد بدن فیزیك شدن اثر كم با. میدهند كاهش را مشاغل و بدنی

است،  تر مناسب زنان برای كه مشاغلی تعداد كار، بر انجام چگونگی
 از شپی كه مشاغلی در زنان اشتغال امكان بنابراین. میشود افزوده

 پیامدهای از یكی. یابد می میآمد، افزایش شمار به سخت این
 شافزای و اقتصادی شیوه، استقالل این به زنان اشتغال افزایش

 نهاآ سهم و اجتماعی موقعیت، منزلت بر میتواند كه آنهاست درآمد
 هعرص به زنان ورود. باشد داشته مثبت تاثیر سیاسی قدرت در

 سیاسی، با نیروهای مخاطبهای از یكی به آنها تبدیل و مدیریت
 .است توضیح قابل فرایند همین

  
 ایران نوین متوسط طبقه

 ههایگرو پیدایش ایران، موجب طبقاتی و اجتماعی دگرگونی فرایند 
 خاستگاه دلیل به گروهها این. میشود ایران جامعه در تازهای

 محیط در پرورش و جدید آموزش از برخورداری همچنین و اجتماعی
 نگاه ایران، دارای جامعه از بیرون جهان با ارتباط همچنین و شهری
اساسی،  زندگی، پرسشهای زبان، سبك بوده زندگی به دیگری

 به. است متفاوت سنی گروههای و اقشار از نیز آنها های خواسته
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 این اب سنتی گفتمان نمایندگان میان ارتباطی چالش دلیل همین
 به گذار دوره به ایران جامعه ورود .مینماید ناپذیرگروه، اجتناب

 . است آن سنتی ساخت گسیختگی و زوال معنی به مدرنیته
 و كهن جامعه هایپرسش آن عزیمت مبدأ كه مذهبی سنتی معرفت
 هاست، با پرسش آن به پاسخ برای دوره آن محدودیتهای و امكانات
. است سابقهبی كه میشود روروبه هایی چالش و ها پرسش

 كالمی میراث از استفاده با تا میكنند تالش سنتی مذهب سخنگویان
. رخیزندب تازه پرسشهای با رویارویی به گذشتگان روش و فقهی، زبان و

 صورتبه را مدرن منبع و منظر، متد از استفاده دینی نواندیشان اما
 ینید منابع بازتاویل برای گامی و ناپذیر اجتناب گزینشی ـ انتقادی

 بیان سنتی معرفتی نظام شدنكشیده چالش به. كنندمی احساس
 زنی آن بیانی منابع، سبك و شناسی، روش منظر، روش ناكارآمدی

 پیدایش ایران، موجب طبقاتی و اجتماعی دگرگونی فرایند در. هست
 خاستگاه دلیل به هاگروه این. شودمی ایران جامعه در ایتازه هایگروه

 محیط در پرورش و جدید آموزش از برخورداری همچنین و اجتماعی
 نگاه ایران، دارای جامعه از بیرون جهان با ارتباط همچنین و شهری
اساسی،  هایزندگی، پرسش زبان، سبك. بوده زندگی به دیگری

 بیش، متفاوت و سنتی، كم هایگروه و اقشار از نیز آنها هایخواسته
 با نتیس گفتمان نمایندگان میان ارتباطی چالش دلیل همین به. است

نیدگرگو به اساسی پاسخ رویكرد این. نمایدمی ناپذیرگروه، اجتناب این
 سنتی گرایش ناكامی امر همین. نیست بیرونی جهان مداوم های

 هایچالش. دهدمی توضیح را هاپرسش به مناسب پاسخ در جامعه
 ناكامی همین نماد ایران جامعه عرفی زندگی با مذهب نهاد كنونی
 اننواندیش یا سنتی مذهب ناکارآمدی و کارآمدی میرسد نظر به. است
 .هاستپرسش این به پاسخ چگونگی گرو در دینی
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 کارکرد سه گانه نواندیشی دینی: 
 احیاءگری، روشنفکری، آکادمیک

 رضا علیجانی
 

نواندیشی دینی؛ تعریف، کارنامه و آسیب شناسی آن سخن در باره 
بسیار است. من نیز به سهم اندک خویش در این باره بارها گفته و 
نوشته ام. از جمله این که این نحله و رویکرد را از دو دسته دیگر 

ها(اصالح گران درون حوزه)، بر اساس ها و رفرمیستیعنی سنتی
و » روش«، »منبع«اخص مهم اشتراک و افتراقشان (در سه ش

 ام. پرداختن به اینشان در دین شناسی)، تفکیک کرده» بینش«
تعاریف و روند و تحلیل انتقادی این جریان را به همان مقاالت و 

ای دیگر به این جریان و در این مقال از زاویه ١گفتارها ارجاع می دهم
 نگرم.می

                                                
کتاب نوگرایی دینی؛ نگاهی از درون (به خصوص بخش حال و آینده نوگرایى  . ١

 دینى در ایران)
https://bit.ly/3h3OKzc 

 سخنرانی در همایش آسیب شناسی روشنفکری دینی (تهران)
https://bit.ly/2A8KjTi 

 های نواندیشی دینیارزیابی اجمالی و سرمشق
https://bit.ly/2UhuFvw 

 كنونی " در ایران"مذهب تغییر جایگاه
https://bit.ly/2MBRzcU 

https://bit.ly/3h3OKzc
https://bit.ly/2A8KjTi
https://bit.ly/2UhuFvw
https://bit.ly/2MBRzcU
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 روایت نسل من
نواده های مذهبی سنتی؛ با آموزه بخش عمده ای از نسل من، از خا

های مملو از شور و شعور علی شریعتی، پرده سنت در برابر 
چشمانشان فرو افتاده و دنیایی تازه و  تجربه در هم تنیده ای را 
همزمان و به طور موازی (و شاید هم بدون این که خودشان در این 

هنگی زایی فر اند: نودو الیه دقت و تاملی داشته باشند)، تجربه کرده
و تعهد اجتماعی. این دو را شریعتی در یک کلمه بدون هیچ پیشوند 
یا پسوندی خالصه اش می کرد: روشنفکر. ادبیات او مملو از این 

 بعدها؛ کلمه است. کلمه ای تنها و مجرد و این بی دلیل نبود... .
ای از انقالب بود که این کلمه واحد به دو واژه بعد از گذشت دهه

فکر دینی و غیردینی تفکیک شد. این همزمان بود با تولد روشن
جریانی فرهنگی از درون ساختار قدرت که در حلقه کیان با محوریت 

های دکتر سروش در جریان بود. (همزمان با آن دو رویکرد اندیشه
و دیگری در مدیریت  -محسن مخملباف-دیگر، یکی در ادبیات و هنر

نیز شروع به جوانه زدن کرد که  -رانگروه کارگزا -و اقتصاد سیاسی
 خود داستان دیگری است.)

 
 حلقه کیان

علی شریعتی، «نقدهای عبدالکریم سروش و حلقه کیان بر 
(که به گمان نگارنده نوعی فرار به جلو به جای » ایدئولوژی و انقالب

نقد آقای خمینی و حزب جمهوری اسالمی و دیگر کارگزاران نظام از 

                                                
 نواندیشی دینی؛ برآمده از تاریخ و تاریخ ساز

https://bit.ly/3eUQF٧w 
 سخنرانی در میزگرد سمینار رفرماسیون در غرب، اصالح دینی در ایران(کلن)

https://bit.ly/30fg5sp 
 

https://bit.ly/3eUQF7w
https://bit.ly/30fg5sp
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اش شده بود)، به تدریج جریان جدیدی از فرهنگی جمله کارگزاران
نواندیشان دینی را پدیدار ساخت. بحث در باره این جریان و آثار 

ثر زین پس با متک مثبت (و احیانا منفی اش)، موضوع دیگری است.
شدن فضای اندیشه دینی و جریانات فعال درآن بود که تعابیر 

ه نی و... نیز بر دایر مختلفی همچون نواندیشی دینی، روشنفکر دی
واژگانی که قبال عمدتا تحت عنوان روشنفکر(به طور عام) و یا با اشاره 
به افراد و جریانات خاص تر؛ احیاءگری دینی، خرافه زدایی از دین و 

امروزه با گذشت بیش از دو  امثال آن شناخته می شد، افزوده شد.
ی مختلفی که دهه از آن دوران و شاید بیش از یک قرن از نحله ها

شوند تدقیق و تامل هریک به نوعی نواندیش دینی تلقی می
هایش؛ پروژه ها و رویکردها و مجددی بر این جریان و عناوین و نام

 فایده نباشد.هایش بیدغدغه
 

 تولد دیالکتیکی نواندیشی دینی
قبل از ورود به اصل بحث باید به دو نکته مقدماتی نیز اشاره کرد. 

هایی که به ری این است که تقریبا همه نحلهیک نکته محو
نواندیشی در دین پرداخته اند یا در پاسخ یا به چالشهای فکری بوده 
اند که دیگر منابع معرفتی (و یا رقبا و مخالفان دین و اندیشه دینی) 
ایجاد کرده بودند و یا در پاسخ به نیازهای مبرمی بوده که برخاسته 

اعی بوده است. و یا احتماال برخاسته از از رخدادهای سیاسی و اجتم
 هر دو نیاز و چالش؛ هم فکری و ذهنی و هم عینی و اجتماعی.

شاید بتوان این امر را به درازنای فرهنگ و تمدن اسالمی نیز عقب 
برد. چرا که نواندیشی و اصالح اندیشه دینی تاریخی به درازنای تاریخ 

ی اولیه شکل گیری هادین و فرهنگ دینی دارد. از همان سده
فرهنگ و تمدن اسالمی (همانند جریانات مشابه در اندیشه یهودی 
و مسیحی و ...)، و در پاسخ به معضالت ذهنی و عینی آن، نیاز به 
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نقد و پاالیش و اجتهاد و نوآوری در ابعاد مختلف فرهنگ دینی (اعم 
 از فقه و کالم و فلسفه و ...) احساس میشد. این که در هر قرنی

مجدّدی ظهور خواهد کرد جمله معروفی در تاریخ فرهنگ اسالمی 
است (که گاه حتی جامه حدیث منقول از بزرگان دین نیز به تن 
کرده است). اما در همان دوران نیز مجدّدان در دین و یا پیدایش 

های متفاوت از فرهنگ رسمی و عامه، خود در پاسخ به مثال نحله
ونان و یا نیازهای عملی امپراطوری اسالمی شکل می گرفته فلسفه ی

است. تولد جریاناتی همچون اخوان الصفا و یا پیدایش و رشد 
جریانات مختلف فقهی و فلسفی و کالمی و عرفانی در این بستر 

 قابل فهم است. 
اما اصالح و بازخوانی اندیشه دینی در آن دوران عمدتا مباحثی درون 

ثی بین االذهانی بین ذهن دینی و ذهن علمی و دینی و یا مباح

 

 یترو ابزار و بس لهیوس زین یو فرهنگ یروشنفکر، کار فکر کی یبرا
و کاستن از  انیخدمت به آدم یاست. برا یاجتماع راتییتغ یبرا

 یاجتماع یزندگ یبهساز ی. براشانیهاها و مرارترنج و محنت
 یزندگ یو ثمربخش یو معنادار یو اخالق یفرد یبهروز یشان و برا

وف معط اگرانه،یاح کردیبر خالف رو کرانهروشنف کردی. روشانیفرد
کل است نه معطوف به شخص و فرد مومنان و  یبه جامعه

 نیدارد و ب یارشته نیب یحالت زیمباحث آن ن هیما. دروننانیمتد
) در حال رفت یو انسان یعلوم مدرن (تجرب اتیو ادب ینید اتیادب

 .استرا شکل داده  یمرز ینشیب یحت یو برگشت است و در برخ
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فلسفی قدیم بوده است. بدین ترتیب میتوان خط فاصل و فارغی 
ی نواندیش بین آن نواندیشی ها با نواندیشی دوران جدید کشید.

جدید عمدتا در چالش با علم جدید و اندیشه های جهان جدید و از 
ئولوژی های  جدید جمله  در رقابت با علوم انسانی مدرن و یا اید
یسم)، و بعدها فمن -(مثل ناسیونالیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم 

و یا نیازهای عینی جوامع اسالمی در دنیای جدید و رخدادهای 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن، از جمله مسئله عقب ماندگی 
جهان اسالم از کاروان توسعه جهانی و مبتال بودنش به استبداد و 

یده استعمار( وبعدها، پدیده صهیونیسم) و آنچه از به خصوص پد
شد، شکل گرفته است. سوی جریان چپ امپریالیسم نامیده می

اجتماعی جریانات مختلف نواندیشی -گیری فکریمرور روند شکل
دینی و نسبت آن با واقعیات ذهنی و عینی، فرهنگی و سیاسی و 

 اقتصادی دوران مقوله دیگری است.
 

 مراحل تطور فردی نواندیشان دینیروندها و 
نکته مقدماتی دوم این است که بسیاری از نامداران عرصه 
نواندیشی دینی در زندگی فردی و فکری خود سیر و روندی داشته 
اند که در مورد بسیاری شان می توان به مرحله بندی و تفکیک آنها 

ای حلهر پرداخت. در این نوشتار به دنبال این جزئیات نیستیم و به م
از زندگی فردی و فکری نامداران توجه داریم که بیانگر وجه غالب و 

 شناخته شده اندیشه آنان است.
 

 سه دغدغه و رویکرد در نواندیشان دینی
حال با این مقدمات و بیشتر معطوف به کشور خودمان ایران می 
توان رویکردها و درونمایه غالب بر جریانات مختلف نواندیشی دینی 

 ر سه مولفه مهم شناسایی کرد:را د
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 کار احیاءگرانه

بخشی از نواندیشی هایی دینی بیشتر جنبه احیاءگری دینی با خرافه 
زدایی و بازگشت به منابع اصیل دارند. آنها هم در رقابت با برخی اندیشه 
های سنتی دینی و  کالم سنتی آن هستند و هم بعضا در رقابت و  و 

های جدیدی با علم تجربی (و بعدا اندیشه چالش و گفتگو و پاسخگویی
همچون مارکسیسم). جدا از تاثیر و تاثیری که با اتفاقات سیاسی و 

شان را عمدتا با انگیزه اند. آنها کار فکری دینیتاریخی عصر خویش داشته
اند. بازتاب بیرونی و دادههای دینی و به قصد خدمت به دین انجام می

در پی تربیت و بهبود اخالق فردی مومنان و  عینی این رویکرد حداکثر
متدینان و جلوگیری از آسیب های اخالقی آنان با رویکردی فردگرایانه 
است. مباحث این دسته عمدتا درون دینی و با اتکا به قرآن دارد. بخشی 
از آنان دغدغه پاالیش دین از خرافه را تا مقابله با انبوهی از احادیثی که 

د دامن گسترده اند. شاید امثال ابوالحسن خان جعلی اش می دانن
آبادی، شریعت سنگلجی و ... را بتوان در این دسته فروغِی، هادی نجم

 جای داد. 
 

  کار روشنفکری
بخش دیگری از نواندیشی های دینی عمدتا جنبه روشنفکری دارد. 
روشنفکری دارای دو مولفه است: کشف حقیقت و تقلیل مرارت. 

 کانون و نه دایره ای با یک مرکز. بیضی ای با دو
ای با مرکزیت کشف حقیقت هستند و ها دایرهآکادمیسین 

ای با مرکزیت قدرت، کسب و حفظ قدرت و یا مداران دایرهسیاست
 اصالح و تغییر قدرت حاکم.

زدایان از دین(دسته اولی شاید بخش مهمی از احیاءگران و خرافه 
که در باال نام برده شد) نیز دایره ای با مرکزیت دین و انگیزه خدمت 
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به دین برای حفظ و اعتالی آن در برابر انحرافات داخلِی، رقبای 
 بیرونی و یا حوادث روزگار بوده اند. اما دسته دوم بیضی دوکانونی

بوده اند که یک کانونش شباهتی نسبی با احیاءگران دارد و بدنبال 
های فرهنگی غیردینی به کشف حقیقت دینی(به عالوه دیگر نوزایی

فراخور زمانه خویش) است. در نگاه این دسته اما، دین اهمیت فی 
نفسه ای ندارد. دین برای انسان و مردم است. مذهب برای انسان 

ذهب(شریعتی). آنها میخواهند از طریق است نه انسان برای م
اسالم به ایران و مردمش خدمت کنند و نه برعکس(جمله بازرگان 
در مقایسه خودش با آقای خمینی). این نحله رویکردی کامال 
اجتماعی(و سیاسی) دارد. بدنبال آزادی و استقالل و عدالت و اخالق 

یزه های است. هر چند مروجان این نحله هر یک به مراتبی، انگ

 

دارد و  کیعمدتا جنبه آکادم ینید یهایشیاز نواند یگریبخش د
 یبرا یاکرد. پروژه یتلق یعلم یاهمچون پروژه توانیآن را م

در  دیاست و شا نیکه هر چند موضوعش د قتیکشف حق
 ینانهیو متد ینیها، سابقه و سائقه دحوزه دغدغه نیانتخاب ا

موضوع و  یریگیرا دارد، اما در پ ینقش اصل ورزانششهیاند
 یمولفه اصل نیآن نه آنچنان دغدغه خدمت به داز  یریگجهینت

و  استیدر س رییو دغدغه تغ یاست و نه دغدغه تعهد اجتماع
 یجیبعد از انقالب و به گل نشستن تدر  ژهیبه و کردیرو نیقدرت. ا

تولد و نشو و نما  هیفق تیوال تیبه محور  ینیپروژه حکومت د
 است. افتهی
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دینی و بنا به فرهنگ و تربیت خانوادگی شان عالئق دینی متدینانه 
اند اما نسبت به دسته اول این عالئق  و احیانا تعصب دینی داشته

و دغدغه نجات دین و خدمت به دین نبوده است که آنها را به کار 
فرهنگی و اجتماعی و بعضا سیاسی کشانده است. آنها در عین حال 

در مرتبه نخست یک فعال اجتماعی و سیاسی و به طور   و شاید هم
 اند. بوده» روشنفکر«دقیق تر یک 

برای یک روشنفکر کار فکری و فرهنگی نیز وسیله و ابزار و بستری 
برای تغییرات اجتماعی است. برای خدمت به آدمیان و کاستن از 
رنج و محنت ها و مرارت های شان. برای بهسازی زندگی اجتماعی 

ان و برای بهروزی فردی و اخالقی و معنا داری و ثمر بخشی زندگی ش
ای ها بر خالف دسته اول درونمایهفردی شان. اما در کل رویکرد این

جمع گرایانه و به عبارتی معطوف به جامعه کل داشته است نه 
 معطوف به شخص و فرد مومنان و متدینان.

 ای دارد و بیندرون مایه مباحث این رویکرد نیز حالتی بین رشته 
ادبیات دینی و ادبیات علوم مدرن(تجربی و انسانی) در حال رفت و 
برگشت است و در برخی حتی بینشی مرزی را شکل داده است. 
شاید بتوان سید جمال الدین اسدآبادی، محمد اقبال، مهدی بازرگان 

 دسته جای داد. و علی شریعتی را در این
 

 کار آکادمیک
های دینی عمدتا جنبه آکادمیک دارد بخش دیگری از نواندیشی -پ

و  آن را می توان همچون پروژه ای علمی تلقی کرد. پروژه ای برای 
کشف حقیقت که هر چند موضوعش دین است (و شاید در انتخاب 
این حوزه دغدغه ها، سابقه و سائقه دینی و متدینانه اندیشه 

از  گیریورزانش نقش اصلی را دارد)، اما در پیگیری موضوع و نتیجه
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آن نه آنچنان دغدغه خدمت به دین مولفه اصلی است و نه دغدغه 
 تعهد اجتماعی و دغدغه تغییر (در سیاست و قدرت).

این رویکرد به ویژه بعد از انقالب و به گل نشستن تدریجی پروژه 
 تولد و نشو و نما یافته است. حکومت دینی به محوریت والیت فقیه

هم چالش ها و دغدغه ها و عکس العمل های درونی و روانی فردی 
قائالن این نحله و هم بستر اجتماعی سرخورده از دین و روحانیت 
و حکومت استبدادی دینی در شکل گیری این رویکرد بی تاثیر نبوده 

این  فتاست. بدین ترتیب در مقایسه با دو نحله دیگر می توان گ
رویکرد ادبیاتی عمدتا برون دینی دارد. هر چند مثل نحله دوم در 
رفت و برگشت بین دین و دنیای جدید است و تاحدی حالت مرزی 
دارد اما به صورت شتابانی نقطه ثقل ادبیاتش (شاید بنا به حاالت 
شخصی و یا وضعیت اجتماعی مردمانی سرخورده از دین و حکومت 

دبیات دینی نقل مکان کرده است. در این رویکرد دینی) به خارج از ا
احتماال بتوان از عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و مجتهد 

 نام برد. -هر سه در وضعیت و مرحله متاخرشان -شبستری
 

 ساده سازی برای طبقه بندی
در همین جا باید اذعان نمود که در ترسیم و تفسیر سه رویکرد 

میک و به خصوص در مثال از مصادیق احیاءگری، روشنفکری و آکاد
آن قطعا نوعی ساده سازی برای شکل دادن به طبقه بندی 
نمادین(ایده ال تیپ) صورت گرفته و شاید نتوان در هریک از 
اندیشه ورزانی که یاد شد این سه مولفه را به صورت کامل تفکیک 
نمود. در دسته اول نیز رگه ها و مولفه های مهمی از دسته دوم 

توان تماما خالی از شود. همانطور که دسته دوم را نمیاهده میمش
مولفه های دسته اول و سوم دانست و یا در دسته سوم عناصر پر 

 رنگی از دو الیه دیگر را ندید. 
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جدا از این ساده سازی؛  همانگونه که در باال هم  آمد، این تفکیک بی 
 نامداران نبوده بلکه توجه به سیر و مراحل فردی و فکری این عزیزان و

به وجه غالب آنان (و یا حداقل آنچه از منظر نگارنده غالب به نظر می 
رسد)، تمرکز نموده است. قطعا با اصل قرار دادن مولفه های دیگری 
به جز انگیزه های وجودی و محوری هر یک از این سه رویکرد که به 

 و با برجسته گمان بنده رنگش را به کل اندیشه و پروژه هر یک زده،
کردن و متن و اصل قرار دادن مولفه هایی دیگر می توان دسته بندی 
متفاوتی از مجموعه خانواده نواندیشی دینی در ایران بدست داد و 
اسامی این نامداران را نیز در آن دسته بندی جابجا کرد و عده ای را در 

منظر روش  کنار عده ای دیگر قرار داد. نگارنده خود نیز مثال وقتی از
شناسی حاکم بر اندیشه ورزی هر یک از این نامداران بدانان نگریسته، 
بازرگان را در یک دسته (با غلبه رویکرد علمی شبه پوزیتویستی)، 

ای  دیگر (با غلبه رویکرد وجود  شریعتی و مجتهد شبستری را در دسته
 هو اگزیستانسیالیستی) و سروش و ملکیان را در دسته سومی (با غلب

بر این اساس، همانگونه که در  نگاه عقلی و تحلیلی) قرار داده است.
باال هم آمد شاید خود نامداران نام برده شده نیز به  سادگی در یکی از 
این سه قالب نگنجند. به طور مثال ممکن است فردی در رویکرد سوم 
شخصا بسیار متشرع تر از فردی در رویکرد دوم باشد. و یا انگیزه های 
متدینانه فردی از دسته دوم از بعضی ازنامداران دسته اول کمترنبوده 
بلکه بسا باالتر هم  بوده باشد. بدین ترتیب این دسته بندی براساس 
نمای بیرونی و کلی ترین سیمایی است که از پروژه های سه گانه یاد 

 شده، آن هم از پشت عینک نگارنده، دیده شده است.
 

 رویکردهای تلفیقی
در همین راستا می توان از رویکردهای تلفیقی نام برد که در مرز 
بین این سه نحله قرار می گیرند. به طور مثال، به زعم نگارنده، آقای 
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کدیور حالتی تلفیقی میان رویکرد اول و سوم را دارد و یا تلفیقی از 
این دو را در ایشان (به خصوص کدیور متاخر و کنونی که به صراحت 

ژه اصالح دینی و اصالح و تغییر سیاسی فاصله گذاری می بین پرو
توان مشاهده نمود. و یا آقای یوسفی اشکوری  به خصوص کند)، می

در تحقیقات و نگارش های  اخیرش در مورد تاریخ اسالِم، وضعیتی 
بین رویکرد دوم و سوم (و البته در بسیاری موارد رویکرد سوم)، را 

در وضعیت دوم قرار دارند اما در بعضی ها عمدتا نوشریعتی دارد.
هایشان می توان حالت تلفیقی و یا مرزی بین کارها و پژوهش

 رویکرد دوم و سوم را مشاهده نمود.
نواندیش دینی مثل احمد نراقی گاه تبارزهایی دارد که درونمایه اش 
تلفیقی از نحله اول و سوم (گاه با غلبه وجه سوم) به نظر می رسد. 

در برخی نوشتارهای یاسر میردامادی  با درونمایه های  این حالت
هایش) نیز مشاهده می مدافعه گرایانه اش (علیرغم همه بداعت

شود. همانطورکه در کارهای سروش دباغ که جنبه پژوهشی و روایی 
اش (از علوم انسانی مدرن) غالب است، گاه کشش ها و دغدغه 

 .هایی قوی از رویکرد دوم مشاهده می گردد
 

 خانواده بزرگ نواندیشی دینی
در پایان با تاکید باید گفت مجموعه نواندیشان دینی علیرغم همه 

 »یک خانواده بزرگ«تنوع و تکثرشان از منظر نواندیشی در دین 
وده  و ب» احیاء دین«هستند؛ با اعضایی متنوع و متکثر. چه بدنبال 

ی و بازسازساختارگشایی «داشته باشند و چه بدنبال » درد دین«
وجودشان را شعله ور کرده باشد و چه »  دغدغه محرومان«و » دین

بزرگ  »دغدغه مجهوالت«و » تببین دین با رویکرد آکادمیک«بدنبال 
و استخوان سوز بر ذهن شان سنگینی کند و چه تلفیقی از این سه 

 رویکرد و دغدغه محوری.
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 دیگر هاینحله و دینی نواندیشی
 فرشتیان حسن

  
» تطبیقی« پدیده، خوانش یک شناخت رایج های شیوه از یکی

 در تواند می تطبیقی خوانش. است آن اهداف و چیستی و چرایی
 عدهقا مصادیق از که بگیرد شکل آن مقابل های پدیده با مقایسه

 خوانش از دیگر ای گونه. باشد می» باضدادها االشیاء تعرف«
 و موازی های پدیده با آن قیاس و خوانش پدیده، در یک تطبیقی

 نآ چرایی و چیستی های تفاوت و جزییات تا باشد می آن سوی هم
 اسقی با تطبیقی، همزمان خوانش از گونه این در. شود واکاوی بهتر

 به نهایت در توان موازی، می های پدیده با مطالعه مورد سوژه
 لذا. یافت آگاهی نیز خوانش مورد سوژه ضرورت عدم یا و ضرورت

 خانواده، می هم و همسان های سوژه میان در تطبیقی خوانش این
 خوانش مورد سوژه» افزوده ارزش« فهم کلید به بیش و کم تواند

 .شود تبدیل مجموعه آن در
 و فعاالن و دین پهنه کنشگران خانواده مجموعه تردید، در بدون

 حوزه ینا کنشگران دیرپاترین» گرایان سنّت«حوزه،  این تاثیرگذاران
 سنت جریان ناکارآمدی برابر تاریخ، در گذر در. شوند می محسوب

 با کهن های سنت تطبیق برای» گرا نوسنّت« گرا، جریانات
 تیسن خوانش شدن فربه پی در. آمدند پدید مدرن و نو دستاوردهای
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 نآ تلقی و دینی سنت به دینداران های سنت شدن افزوده و دین از
 پی در» دینی گری اصالح« دین، جریانات از بخشی عنوان به

 تموازا به اخیر سده در. کردند پیدا کهن، بروز های خوانش پیرایش
 گسترش نیز دینی های غرب، پژوهش در شناسی شرق پیدایش

 پژوهشگران« عنوان به حوزه این کنشگران از نسلی و کرد پیدا
 .گذاشتند دینی های خوانش عرصه به پا» دینی
 اویهز  دین، از پهنه کنشگران میان در فوق جریانات موازات به البته

 نقادان«، »دین حوزه پرسشگران« قبیل از جریاناتی دیگر، با ای
 نانآ کنشگری چون هستیم، ولی مواجه نیز» ستیزان دین« و» دین

شود،  می محسوب دین نقد در و متفاوت زاویه از و» دینی برون«
 ١.باشند می خارج نوشتار این موضوع از
 گریکنش مثابه به است یادداشت این محور که» دینی نواندیشی«

 هدین، ب کنشگری جریانات سایر با بستانی بده دین، در حوزه در
 با ات شود می تالش نوشتار این در. پردازد می دین از» نو« خوانشی
 و چرایی دینی، به نواندیشی همسایه و همسو جریانات مطالعه
 سایر آن، با های مفارقت و های مشابهت و جریان این چیستی
 اصلی هدف هرچند. شود پرداخته آن خانواده هم و همسو جریانات

 های خوانش سایر با قیاس در» نواندیشی« خوانش نوشتار این

                                                
پرسشگران حوزه دین بدون تردید نقش مهمی در روند بازسازی و نوسازی اندیشه .  ١

دینی داشته اند. آنان بدون آن که برای خویش رسالتی دینی قائل باشند، به امر 
ی دیگر، یعنی دین ستیزان نیز نوسازی و بهسازی دینی کمک کرده اند. جریان مواز

ناخواسته به امر فوق کمک نموده اند هرچند این کمک، دقیقا برخالف خواسته 
ایشان بوده است. ولی این جریانات اخیر، کنشگرانی به مفهوم مورد نظر در این 

، »کنشگران پرسشگر دین«یادداشت نیستند بلکه از زاویه ای دیگر و از طبقه 
می باشند و از عنوان موضوع این » کنشگران دین ستیز«و یا » نقادان دین«

 .اندیادداشت خارج
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 انشخو با ابتدا در که نیست مناسبت بی باشد، ولی می» همسو«
 یتلق آن» بدیل«نواندیشی،  خوانش که شود آغاز» گرایی سنت«

 .گردد می
  

 :گرایان سنّت - اول
 یدین نواندیشان با همسو های نحله از توان می را گرایان سنّت آیا
 کرد؟ قلمداد دینی کنشگری جریان در
 هنحل نخستین و ترین تاریخی، متقدم جنبه از» گرایان سنّت«

 تگیوابس و تعلق با کارانه محافظه که هستند دین حوزه کنشگران
 لفس متون تا گرفته سنت و کتاب دینی، از کهن متون به کامل

 لیمتو تنها را خود بلکه و دینی کهن میراث وارثان را پیشین، خود
 .دانند می دین انحصاری و رسمی

 مجموعه در گرایان سنت متعددی دالیل به رسد می نظر به
 ودخ دید زاویه از. گیرند نمی قرار دینی نواندیشی همسوی گروههای

 انشخو سایر به گرایانه نفی رویکردی دلیل به گرایان، آنان سنت
 ائلق خویش برای دین از تفسیر در مطلقی گری دینی، انحصار های

. پردازند می دینی درون های خوانش سایر صریح نفی به و هستند
 هب همچنین و جریانات سایر به نسبت زمانی تقدم دلیل به اینان
 و رسمی موقعیتی را خویش متن، جایگاه نّص و به وفاداری دلیل

 و کنشگران، مشروعیتی سایر برای و کرده تلقی فرد به منحصر
 نتس آن مرزبانی در را خویش رسالت چون و. نیستند قائل اصالتی

 راننگ ای دیده با و تاریخ، بدبینانه گذر طول دانند، در می کهن های
 وآورین هرگونه و نگرند می حوزه این کنشگران سایر به دلواپسانه و
 .کنند می تلقی نابخشودنی بدعتی را نواندیشی و نوگرایی و
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 اب که دینی نواندیشی وجودی فلسفه دلیل دیگر، به سویی از
 رب نیز دینی است، نواندیشی پیوسته و همزاد» نو« اندیشیدنی

 شینواندی لذا و است یافته قوام گرایانه سنت خوانش نفی مبنای

 سنت اندیشه برابر در آغاز همان خویش، از زایش هنگام به دینی
 رابرب در نیز نهایت در و است شده زاییده وی» بدیل« بسان و گرایی
 رابرب در دینی نواندیشی زایش. گرفت خواهد قرار کهن گرایی سنت
 رارق گرایی سنت برابر در را نواندیشی ابتدا همان گرایی، از سنت

 وانندت نمی متفاوتشان وجودی فلسفه دلیل به نحله دو این لذا. داد
 مقاطع برخی در است ممکن باشند، هرچند دیگر یک پیمانان هم
 مانیپی هم این اما برسند ها نحله دیگر برابر در اشتراکی نقاط به

 و گرایان سنت پیمانی هم .بود خواهد مقطعی و ها، ناپایدار

 

 یاز ابزارها ینید شانیو نواند ینیاستفاده مشابه پژوهشگران د
 یابیدو نحله را در دست نیچه بسا، ا ،یمدرن و خِرد و منطق بشر

هرچند آنان به  یکند، ول تیو همسو هدا کینزد ییبه دستاوردها
 زهیاز درد و انگ ینه ناش ییهمسو نیمشترک برسند، ا یدستاورد

نسبتا  ییمشترک با ابزارها یریمس مودنیمشترک، بلکه برآمده از پ
با  انیدو جر  نیا ییموارد همسو لیدل نیمشابه است. به هم

 یهاییکه همسو یدر حال ست،یآنان ن یاز همدل یناش گر،یکدی
 ،»شانینواند«با  »انیگرااصالح«و  »انیگرانوسنت« یاحتمال

 است. هایو همگام هایمشترک و همدل یهازهیاز انگ یناش



 ۱۳۹۹خرداد |  ۱شماره| سال اول | 

٥٦ 
 

 رد آنان همسویی موجب تواند ها، نمی بزنگاه برخی در نواندیشان
 گرایش و ها گیری موضع مطالعه. گردد ها هدف و ابزارها و مبانی
 می دینی حکومت جایگاه مثل موضوعی برابر در نحله دو این های
 نحله دو این ای جبهه هم امکان مورد در روشنگر ای نمونه تواند
 .آنان، باشد همسویی بدون

 اسالمگرای جریانات برابر اخیر، در های سال دانیم، در می چنانچه
 اییه خاستگاه از نواندیشان و گرایان داعش، سنت قبیل از تندرو

 جریانات برابر در و رسیده یکسان کاربردی نتایج به متفاوت
 و حکومت برقراری اندیشه برابر در همچنین و( تندرو اسالمگرای

 لدلی به آنان، نه همسویی این اما. گرفتند قرار) اسالمی شریعت
 رب اعتقادی، بلکه های پایه و فکری مبانی همسایگی و همسویی

 قراریبر  برابر در امروز اگر. است ویژه شرایط در خاص تاکتیک مبنای
 یم اشتراک نقطه به نواندیشان و گرایان اسالمی، سنت حکومت

 ینید نواندیشان هنگام آن در. نبود چنین این پیش سده رسند، نیم
 شیعیان، به حوزه در چه و تسنن اهل حوزه در اسالم، چه جهان در

 تسن که حالی در اندیشیدند می اسالمی حکومت از نوعی برقراری
 .نداشتند باور امری چنین به گرایان

 رباو حاکم مشروعیت به تسنن جامعه گرایان هنگام، سنت آن در
 السلطة«، »غلب لمن الحکم« مثل قواعدی به توجه با و داشته

َ  تُلْقُوا والَ « خویش انداختن هالکت به از پرهیز و» غلب لمن كُْم یدِ یبِأ
�هْلُكَةِ  إِلَى  و دهبو قائل مشروعیت خویش سالطین و حکام برای» الت

 در اسالمی احکام اجرای و اسالمی حکومت برقراری برای تالشی
 احکام اجرای خواهان کردند، اگر نمی اسالمی حکومت برقراری سایه

 مسلط عرفی حاکمان همان از را احکام این بودند، اجرای شریعت
 مشروعیت عدم به اعتقاد با نیز شیعه گرایان سنت .خواستند می

 برقراری برای معصوم، تالش امام حکومت جز به حکومتی هرگونه
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 پیش از موعود، تالشی امام ظهور از پیش را اسالمی حکومت
 در دینی نواندیشان اما .کردند می تلقی نامشروع و خورده شکست

 عارش با المسلمین اخوان به نزدیک جریانات ویژه تسنن، به جهان
 نظامات برقراری را مسلمان جوامع حل راه» الحل هو اإلسالم«

 کم یزن شیعه پنداشتند، نواندیشان می اسالمی حکومت و اسالمی
 ماتنظا برقراری اسالم، به جهان جریانات همین تاثیر تحت بیش و

 .داشتند می تمایل اسالمی
 ایه تالش و تمایالت که رسد می نظر به نکته، ضروری این یادآوری(

 المیاس حکومت از نوعی برقراری برای شیعه و سنی دینی نواندیشان
 ایه گیری جهت بیان به توجه پیش، با سده در شریعت به التزام یا

 نبهج برقراری برای آنان، تالشی توسط اسالمی مفاهیم خواهانه عدالت
 تعالیم لوای زیر در اسالم اقتصادی و اجتماعی، سیاسی عدالت های

 مجازات احکام و شریعت برقراری برای تالش صرفا بود، نه اسالم
اسالمی،  حکومت برقراری مدعیان سایر تالش که حالی در. اسالمی
 مجازات نص ویژه به فقهی احکام نص و شریعت برقراری به معطوف
 یعبارت به. بود اسالم های سده نخستین نصوص و متون در مطروحه

 در» دینی حکومت« قبیل از هایی واژه که شد مدعی توان دیگر، می
 یک زا مدعیان، فقط سایر بیان در دینی حکومت با نواندیشان آن بیان

، معنایی و مفهومی جهت از که آن بدون بودند برخوردار لفظی اشتراک
 ).باشند داشته همانی این و یکسانی

 کامال فوق موضوع به دینی نواندیشان معاصر، نگاه دوران در
 رد که مفهومی تفاوت آن بر تفاوت، عالوه این است شده متفاوت
 دستاوردهای و آمدهاپی از شد، برآمده اشاره پیشین پاراگراف
 راشد اسالم، واکنش جهان در. باشد می اخیر های دهه تجربیات
 نمونه تونس» النهضة حركة« اسالمگرای حزب رهبر الغنوشی

 ستون بهارعربی از پس وی که است متفاوت نگرش این از گویایی
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، بازگشت کشورش به تبعید دهه دو از پس که هنگامی ۲۰۱۱سال  در
 گیریپی سیاسی و مدنی مشارکت طریق از را سیاسی امر در مشارکت

 یزن تشیع جهان در. گرفت فاصله مربوطه پیشین عقاید از و کرد

 وییواگ به نیازی نیز اسالمی حکومت به دینی نواندیشان واکنش
 تنافی رد حکومتی چنین بلکه اند گرفته فاصله آن از تنها نه که ندارد

 تا شود می مالحظه چنانچه .باشد می ایشان معاصر باورهای با
 رد گرایان سنت و فوق، نواندیشان موضوع در پیش سده نیم حدود
 و همسویی هیچگونه مورد این در و داشتند قرار یکدیگر برابر

 نندتوا می مورد این در اکنون نداشت، ولی وجود آنان بین همسایگی
 در بنابراین، هرچند .باشند یکدیگر مقطعی و تاکتیکی پیمانان هم

 اشندب جبهه هم توانند می گرایان سنت با دینی نواندیشان مقاطعی
 تسن با سنی و شیعه دینی نواندیشان بودن جبهه هم قبیل از(

 از ناشی گیجبهه هم این داعش)، اما برابر در سنی و شیعه گرایان
 وانت می لذا. باشد نمی دینی باورهای و اندیشه مبانی در همسویی

 

 »نیعدالتخواهانه د یریگجهت«با محور قراردادن  ینید یشینواند
 یو بازخوان لیدر فهم تاو یاریرا چونان مالک و مع یریجهت گ نیا

 نکهیبا توجه به ا ان،یجر  نی. ادهدیقرار م ینیموضوعات د
 نیکارانه از دمحافظه یهاخوانش یبرا یو اصالت حیو ترج یتیاولو

 ریو سا دهیخوانش مخالفت ورز  کی یِ با انحصارگر ست،یقائل ن
سنجش خردمندانه  یارهایمع تیبا رعا تواندیم زیها را نخوانش

 باشد. رایبه سهولت پذ
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 با همسو های نحله مجموعه ذیل در گرایان سنت که داشت اظهار
 .گیرند نمی قرار نواندیشان

  
 :گرایان نوسنّت - دوم

 نو، تالش های پدیده و نو مسائل با مواجهه در» گرا سنّت« جریانات
 در آنان وسواس. باشند سنت کهن دژهای همان مرزبان کنند می

 هاستفاد در که رود می پیش بدانجا کهن، تا های سنت از پاسداری
 از آنان تردید. باشند داشته جدی تردیدی نیز نو و مدرن ابزارهای از

 با انطباق در آنان تاخر و تاخیر موجب جدید ابزارهای از استفاده
 .شود می بشری مدرن و نو دستاوردهای و معاصر مسائل
 ممراس در بلندگو از استفاده از شرعی اجتناب مثل احکامی نمونه

 به شرعی طهارت جهت دوش آب از استفاده از مذهبی، اجتناب
 جدیدتر، مسائلی مسائل میان در ، و١حمام خزینه از استفاده جای

 مونهن عنوان به تواند جنسیت، می تغییر یا و اعضا پیوند قبیل از
 با مواجهه در کار محافظه گرایان سنت مقاومت از هایی

 هرچند، سنت. بگیرد قرار توجه مورد بشری جدید و نو دستاوردهای
 به و داده رضایت ها نوآوری این به نهایت در کار محافظه گرایان

                                                
، قم، »از شیطان تا میکروب«در مورد آب لوله کشی، ر. ک. جعفریان رسول، .  ١

نویسنده پس از ارائه تحقیقاتی مفصل در این مورد، جمعبندی می کند که  ۱۳۹۸
الف: مراجع تقلید و اهل فتوا، به صراحت در این باره مطلبی به عنوان مخالفت «

با دوش نگفته اند، ب: شماری از علمای طراز اول شهرها، مدافع تغییر خزینه به 
ی متوسط به پایین و نیز متشرعین دوش بوده اند. ج: شماری از روحانیون از قشرها

به نقل از سایت » و متدینین، در مواردی به مخالفت با این امر برخاسته اند.
 : »از خزینه تا دوش در عرصه فقه و بهداشت«نویسنده در یادداشتی با عنوان 

http://www.rasul-jafarian.com/?p=220 . 
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 تاخیرها، زیست و تردیدها این دادند، اما فتوا آن مشروعیت
 .داد می قرار مضیقه و سختی در ها مدت تا را دینداران مومنانه

 به هایی گرایان، بخش سنت تاخیرهای و تردیدها این برابر در
 آنان، ناکارآمدی هنگام به گرا، و سنت جریانات آن بطن از روزتری

 های اندیشه این. شود می متولد» گرایی نوسنّت« چارچوب در
 زندگی دستاوردهای با همگامی راستای در غالبا» گرایی نوسنّت«

 و ها پاسخ کند می تالش و شود می آغاز دورانی هر مدرن
 گذر در. دهد ارائه کهن های پرسش و مسائل به نو راهکارهایی

 چه شدند، امروز می محسوب» نو« دیروز که هایی تاریخ، پاسخ
 .باشد نیاز جدیدتری نوگرایی به و گردند تلقی کهنه بسا

 مبانی هب وفاداری و پیشین سلف» بینش« به تعلق با گرایان نوسنّت
 تالش نو های» روش« از گیری کمک با آن نوسازی آن، برای قواعد و

 تالش این در آنان. دهند جلوه اجرا قابل را دینی سنت تا کنند می
 واعدق و گرایان سنت مبانی به زدن دست بدون کنند می سعی خویش

 از فادهاست در بشری خِرد ، و»نو های روش« بکارگیری به پیشینیان، با
 ارائه به بشری نوین دستاوردهای از استقبال با و» جدید ابزارهای«

 که دازندبپر  دینی متون از و دینی مبتالبه مسائل از نوینی تفسیرهای
 مومنانه زیست و بوده تر فهم و درک قابل معاصرشان انسان برای

 نهرچند، اینا .کند تسهیل مدرن و نو دستاوردهای با همگام را دینداران
 می باقی وفادار گرایان سنت اهداف و مبانی ، به»بینشی« جهت از

 از گیری بهره با کنند می تالش» روشی« جهت از ولی مانند
 .بپردازند دینی کهن های اندیشه مرزبانی به نو دستاوردهای

 اندینی، آن های خوانش سایر به گرایان نوسنت رویکرد به توجه با
ی، روش های زمینه در دینی درون های خوانش سایر نسبی پذیرش با
 هزمین در کامل گرایی انحصار خویش گرایان، برای سنت خالف بر

 رد مثبتی های گام آنان های تالش لذا نیستند روشی، قائل های
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 از وری بهره در و» ها روش« زمینه در دینی نواندیشی با همسویی
 درون های خوانش سایر پذیرش برای مدرن دستاوردهای و ابزارها
 .باشد می جدید ابزارهای و نو های روش محدوده در دینی

 ات حداقلی از درجاتی و طبقات خود درون در دینی» گرایی نوسنت«
 نتس« جریانات به نزدیک» حداقلی گرایی نوسنت. «دارد حداکثری

 گرایی نوسنت« که حالی در باشد می کار محافظه» گرایی
 .شود می نزدیک دینی» اصالحگری« مرزهای به» حداکثری

  
 :گرایان اصالح - سوم

 نوسنت« دین، چونان از جدید هایخوانش گرایان، برایاصالح
 ابزار«، »نو هایروش« بکارگیری به با کنند می تالش» گرایان
 هب بشری نوین دستاوردهای از استقبال با و» بشری خِرد« و» جدید
 انسان یبرا که بپردازند دینی متون از و دین از نوینی تفسیرهای ارائه

 ار  دینداران مومنانه زیست و بوده تر فهم و درک قابل معاصرشان
 نتنوس« برخالف ولی. کند تسهیل مدرن و نو دستاوردهای با همگام
 واعدق و مبانی به وفاداری و پیشین سلف به تعلق با که» گرایان

 نوسازی وفاداری، برای آن حفظ با همزمان کردند می آن، تالش
» گرایاننوسنت« از فراتر گامی» گرایان اصالح«کنند،  تالش

 از و گشوده را جدیدی مسیر نیز» بینشی« هایزمینه در و برداشته
 .کنندنمی اجتناب گرایان سنت هایبینش و ها شیوه نقد
 و ابزارها از گیری بهره را» گرایان نوسنت« نخستین دغدغه اگر

» انگرای اصالح« نخستین بدانیم، دغدغه بشری مدرن دستاوردهای
 عصر هب متعلق تنها نه که است تعالیمی و ها سنت از دین پیرایش

 ینید برون هایی زائده اساس و اصل از بسا چه بلکه باشد نمی آنان
 ها، سنت آن از برخی و است شده افزوده دین بر که است بوده

 لذا است، شده تلقی دینی سنت مثابه به که است بوده دینداران
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 خوانشی دین، به از آن زدودن با تا کنند می تالش گرایان اصالح
 و پاک ها زائده آن از را دینی خوانش و پرداخته دین از اصالحی
 از هاستفاد با گران اصالح که است دلیل همین به. کنند پاکسازی
 فادهاست با و پرداخته گرایان سنت نقد دینی، به درون رایج ابزارهای

 .شودمی آنان منتقد، »رفورمیستی« های روش از
 وانشخ تنقیح و پاکسازی دینی، برای گران اصالح تالش به توجه با

، انتقاد مورد سنتی های خوانش با مواجهه در سنتی، آنان دینی های
. دندارن گرایان سنت ابزارهای و قواعد و مبانی به وفاداری بر اصراری

 آنان، موجب اصالحی خوانش که کنند می دیگر، تالش سویی از ولی
 الحیاص اندیشه. نگردد گرایان سنت قواعد و مبانی با عمیق شکافی

 گرایان، منتقدسنت خوانش نقد دلیل به که شود می آنان، سبب
 ذیرشپ به نتیجه در و شوند گرایان سنت گرایانه انحصار های خوانش

 با. باشند داشته مثبت نگاهی دینی درون های خوانش سایر نسبی
هم و همسویان از ها، آنانبینش و هاروش در آنان بازخوانی به توجه

 .شوندمی محسوب نواندیشی جریانات پیمانان
 حداقلی از درجاتی و طبقات خود درون در نیز دینی» گرایان اصالح«
 جریانات به نزدیک» حداقلی گرایاناصالح. «دارد حداکثری تا
 به» حداکثری گرایاناصالح« که حالی در باشندمی» گرایاننوسنت«

 .شودمی نزدیک دینی» نواندیشی« مرزهای
  

 :دینی پژوهشگران - چهارم
 اب هایی همسویی توانند می که دین حوزه کنشگران از دیگر گروهی

 این. ١باشندمی» دینی پژوهشگران«باشند،  داشته دینی نواندیشان
                                                

وزه در ادبیات رسانه ای، به ویژه مناسبت نیست که امراشاره به این نکته بی.  ١
رسانه های برون مرزی که از بکارگیری القاب حوزوی و دانشگاهی خودداری می 

شوند هر توصیف می» پژوهشگر دینی«شود، برخی از کنشگران دینی، با عنوان 
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، خویش شخصی های دلمشغولی و عالئق دالیل به پژوهشگران، یا
 برخی در اشتغال و خویش ای حرفه و شغلی دالیل به یا و

 های پژوهش دانشگاهها، به و پژوهشی، آکادمیک ازمؤسسات
 .آورند می روی دینی

 گرانکنش سایر و دینی نواندیشان با دینی پژوهشگران مهم تفاوت
 موضوع. است آنان مطالعاتی ابزارهای و ها انگیزه دین، در حوزه
 است Fait religieux» دینی امر«، »دینی پژوهشگران« توجه مورد
 هب ها پژوهش این در. نیست قائل دینی رسالتی خویش برای ولی

 نگریسته» اجتماعی امر« و» تاریخی امر« بسان» دینی امر« سوژه
 و تجزیه و آنالیز آن، مورد با موازی شکل به و آن کنار در و شود می

 قطف را خویش رسالت» دینی امر پژوهشگر. «گیرد می قرار تحلیل
 نآ تحلیل و تجزیه و دینی امر واقعیت شناخت به رسانی کمک در

دین،  حوزه در فعال های نحله سایر با جریان، هرچند این. داند می
 بر هک بسزایی تاثیر به توجه با ولی دارد انگیزه در ماهوی تفاوتی

 می دینی نواندیشی خوانش بر ویژه دینی، به های خوانش سایر
 .شود می محسوب دین حوزه فعاالن و کنشگران زمره گذارد، در

 خوانش و متن به وابستگی و تعلق احساس جریان، هیچگونه این
 رب بلکه ندارد سلف قواعد و مبانی به وفاداری آن، و گوناگون های

 در سوگیری عدم به آکادمیک، ناچار متدولوژیک ابزارهای مبنای
 های واقعیت کشف و بیان باشد، هدفش می دینی های پژوهش

. دباش می دینی وانگیزه سو هرگونه دادن دخالت بدون» دینی امر«
 وریتئ و دیدگاه یک بسان را خویش خوانش که است دلیل همین به

 آکامیک معیارهای با علمی بررسی و نقد معرض در و داده ارائه

                                                
چند بر مبنای تعاریف مورد نظر در این نوشتار، ممکن است آنان در حوزه جریان 

 .یا نواندیشی دینی جای بگیرندگرایی و اصالح
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 جریانات سایر به نسبت جریان این رویکرد. دهد می قرار مرتبطه
 آکادمیک معیارهای رعایت سنجش مبنای دین، بر حوزه در فعال

 .باشد می مربوطه دانش
فوق،  جریانات میان در شناسی انگیزه ای مقایسه خوانش در

 انگیزه اب و هستند قائل دینی رسالتی خویش پیشین، برای جریانات
خویش،  برای جریان این ولی. پردازند می کنشگری به دینی های

 به دینی انگیزه هرگونه از فارغ و نیست قائل رسالتی چنین
 ها پژوهش تردید، این بدون ولی. پردازد می دینی امر پژوهشگری

 به ویژه به دین، و های حوزه کنشگران سایر به شایانی کمک
 .کند می دینی نواندیشان

 درنم ابزارهای از دینی نواندیشان و دینی پژوهشگران مشابه استفاده
 به دستیابی در را نحله دو بسا، این بشری، چه منطق و خِرد و

 به آنان هرچند کند، ولی هدایت همسو و نزدیک دستاوردهایی
 گیزهان و درد از ناشی آنان، نه همسویی برسند، این مشترک دستاوردی

 سبتان ابزارهایی با مشترک مسیری پیمودن از برآمده مشترک، بلکه
گر، یکدی با جریان دو این همسویی دلیل، موارد همین به. باشد مشابه
 احتمالی های همسویی که حالی نیست، در آنان همدلی از ناشی

 گیزهان از ، ناشی»نواندیشان« با» گرایان اصالح« و» گرایان نوسنت«
 .باشد می آنان ها همگامی و ها همدلی و مشترک های

  
 :دینی نواندیشان - پنجم

 و نوین قمنط ابزار بکارگیری با تا کند می تالش دینی نواندیشی جریان
 کهن متون از نو آن، خوانشی دستاوردهای از استفاده و بشری خِرد
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 و گرایان سنت های نحله با تفاوتش بر عالوه جریان این ١.کند ارائه
 و منابع و متون به نگرش استفاده، در مورد ابزار در گرایان اصالح

 ینواندیش نگاه. است متفاوت ها نحله آن نیز، با دینی های رفرانس
 در درجمن اجتماعی احکام از بسیاری» تاریخیت« جنبه پذیرش با دینی

. تاس معطوف اسالمی اندیشه مبانی و ساختارها بازسازی متون، به
 رد» قرآن به بازگشت« به آنان دعوت و متن به نواندیشان نگرش

 ٢.فتواست و حدیث با مصاف در قرآن به دادن اصالت پی در حقیقت
 با اغالب که است دینی گرایی اصالح جریان بطن از جریان، زائیده این
 نیازمندی. آیدمی پدید» ای اندیشه جهش« یک یا» نسلی جهش« یک

                                                
تبارشناسی کنشگران حوزه دین؛ از سنت گرایان تا «ر.ک. فرشتیان حسن، .  ١

جشن نامه هفتاد سالگی حسن «در  ۹۵تا  ۸۳، یادداشت منتشره ص »نواندیشان
 ۱۳۹۸، پاریس، چاپ نخست، دی »یوسفی اشکوری: از میان مردم و در کنار مردم

 .۲۰۲۰برابر ژانویه 
در راستای فهم دقیق تر این مسیر طی شده، نگاهی اجمالی به خاستگاه های .  ٢

اجتماعی و خانوادگی برخی از پرچمداران جریانات نواندیشی دینی معاصر ایران، و 
استفاده از ابزارهای مورد توجه آنان، می تواند کمک شایانی بنماید: مهندس مهدی 

تاجر تبریزی است که تاجری متدین و  فرزند عباس قلی آقا) ۱۳۷۳-۱۲۸۶بازرگان (
معتمد بازار محسوب می شده است؛ وی با بکارگیری علوم تجربی جدید تالش به 
بازخوانی مفاهیم دینی با انطباق آن با علم و دانش تجربی دارد. آیت هللا سید 

ابوالحسن عالیی طالقانی از روحانیون  سیدفرزند ) ۱۳۵۸-۱۲۸۹محمود طالقانی (
ی عصر خویش است؛ وی با محورقراردادن قرآن، خوانشی نو و تفسیری سنت گرا

کاربردی و عملگرایانه از آیات قرآن، با توجه به نیازهای معاصر، ارائه می دهد. دکتر 
فرزند محمدتقی شریعتی و از نوادگان و نسل عالمان ) ۱۳۵۶-۱۳۱۲علی شریعتی (

یشی دینی از محمدتقی شریعتی دین است. هرچند حرکت به سمت نوگرایی و نواند
آغاز می شود که از مسیر طلبگی و زی روحانی و سپس نوگرایی دینی آغاز می کند 
و تالش می کند تا تفسیرنوینی از قرآن ارائه دهد، فرزندش علی شریعتی با 
استفاده از فاکت های تاریخ نگاری و جامعه شناسی گامی فراتر گذاشته و با 

 -دینی و انطباق آن با نیازهای نسل معاصر، باورهای عقیدتیبازخوانی مفاهیم 
 .کشانددینی را به چالش میتاریخی سنت گرایان
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 ناتوانی کهن، و متون از جدید های خوانش به مذهبی و اجتماعی های
 باال در که گرایان اصالح و گرایان نوسنت و گرایان سنت پاسخگویی

 .شودمی دینی نواندیشی جریان پیدایی شد، موجب یادآوری
 جریان جدید، و ابزارهای از استفاده به» گرایی نوسنت« جریان اگر
 رایج ابزارهای و جدید های روش از گیری بهره به» اصالحگری«

 اب کند می ، تالش»دینی نواندیشی« دارد، جریان توجه دینی درون
 اب ویژه نوین، به منطق دانش با و متدولوژیک ابزارهای از استمداد
 بنیادین های بازخوانی به هرمنوتیک خوانش و تاویل از استفاده

 دادن قرار محور جریان، با این. بپردازد دینی های بنیان و مبانی
 مالک چونان را گیری جهت ، این»دین خواهانه عدالت گیری جهت«
 .دهد می قرار دینی موضوعات بازخوانی و تأویل فهم در معیاری و

 سنت های شیوه و ابزارها و ها روش به وابستگی عدم با جریان این
. کند یم تالش بدان وابستگی از رهایی پیشین، برای سلف و گرایان

 ن، بامت از پیشینیان تفسیر بر» بشری خِرد« مالک ترجیح با لذا
 دهبرآم های خوانش به تمسک با نوین، و کالم و منطق از استفاده

ین، پیش مبانی و ساختارها بازخوانی و نقد تیک، بهونهرم و ویلأت از
 به توجه جریان، با این. پردازدمی دین از نوین تفسیرهای ارائه به و

 از کارانه محافظه هایخوانش برای اصالتی و ترجیح و اولویتی اینکه
 ایرس و ورزیده مخالفت خوانش یک انحصارگری نیست، با قائل دین

 به خردمندانه سنجش معیارهای رعایت با تواندمی نیز را هاخوانش
 .باشد پذیرا سهولت

  
 :بندیجمع و نتیجه
 بیان به الزم رسدمی نظر جستار، به این نهایی بندیجمع از پیش
 بندی طبقه دین، یک حوزه کنشگران از فوق بندیطبقه که است

، زمان گذر در گاهیکنشگران،  سو، خود یک از. است محض اعتباری
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 از. کنندمی کوچ دیگری طبقه به طبقه یک از و نمایندمی مکان نقل
 هاجایگاه ها، اینخوانش نوشدن و مفاهیم تغییر دیگر، با سویی

 جواز به فتوا ای، صدوربرهه در شوند؛ اگر می جابجا گاهی نیز
 فتوا ای شد می پنداشته مذهبی، نوآوری مراسم در بلندگو از استفاده

 گردید، در می تلقی گرایانه اصالح جنسیت، امری تغییر جواز به
 در جاری های سنت به امور، تبدیل همین بسا دیگر، چه ای برهه

 .ودش گری اصالح و نوآوری هرگونه فاقد و گردد تلقی دینی اندیشه
 و همپوشانی توانند فوق، می جریانات مرزی نقاط های لبه

 این مرزی های لبه که دلیل این به باشند، و داشته همخوانی
 یکنشگر جریان هستند، یک اعتباری مرزهایی و جریانات، تعاریف

 الحاص« جریان حاشیه لبه در تواند می» حداقلی دینی نواندیشی«
 یم» حداکثری گری اصالح« جریان یک همچنانکه گیرد قرار» گرایی
 کلیش به اما. گیرد قرار» نواندیشی« به موسوم جریان کنار در تواند

 نحله سایر با را» دینی نواندیش« جریان رابطه توان می اجمالی
 :کرد تلخیص ذیل شکل به مرتبط های
 »:گرایان سنت« -الف

 خوانش با تواند نمی خویش ذات در» دینی نواندیشی« خوانش
 خویش، به وجودی فلسفه در باشد، زیرا همسو» گرایانه سنت«

 تهگذاش دینی های خوانش عرصه به پا گرایی سنت از بدیلی عنوان
 هب تواند می موارد برخی در چه اگر. باشد می رقابت در آن با و است
 عموض هم این ولی باشد گرایان سنت موضع هم تاکتیکی شکل

 .نیست منابع و ابزارها و ها شیوه در همسویی از بودن، نشان
 »:گرایان نوسنت« -ب
 یم نو های شیوه و مدرن ابزارهای از استفاده در» دینی نواندیشی«

 بینش در که این بدون باشد» گرایان نوسنت« با همسو تواند
 .باشد داشته همسایگی و همجواری آنان با خویش
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 »:گرایان اصالح« -ج
 وس یک ، از»گرایانه اصالح« خوانش با» دینی نواندیشی« خوانش

دیگر،  سویی از و دارد همسویی مدرن و نو ابزارهای از استفاده در
 همپیمانی و همدلی نیز دینی پاکسازی به مربوط های بینش در

 گریکدی مکمل موارد از بسیاری در توانند می خوانش دو این دارد، لذا
 امبانی، ب و ساختاری بازخوانی در دینی نواندیشی باشند، هرچند

 عدالت گیری جهت«احکام،  از برخی تاریخیت جنبه پذیرش
 می قرار بنیادین مالک و معیار یک عنوان به را» اسالم خواهانه

 .دهد
 »:دینی پژوهشگران« -د

 هک دینی های انگیزه و اهداف به توجه با» دینی نواندیشی« خوانش
 تفاوت» دینی پژوهشگران« خوانش های انگیزه با دارد، هرچند

 از خوانش دو این استفاده دلیل به ولی دارد ماهوی و اساسی های
 کلیش به است نیز، ممکن خوانش دو یکسان، این و مشابه ابزارهای

 و نتایج به بسا چه و بشوند یکدیگر مکمّل موارد برخی دیگر، در
 .برسند همسان دستاوردهایی
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 فکری دینی روشن
 اجتماعی-و تحقّق ناتمام تاریخی

 گیلواییحسن محدّثی 
 

 مقدّمه
فکری دینی و نواندیشی دینی مطالب زیادی گفته ی روشندرباره

ی این موضوع شده است. من خود نیز پیش از این گاهی درباره
ی هایام. البته بین این دو مفهوم تفاوتمطالبی نوشته و گفته

م رسم مفهونظر میهست که اینک قصد پرداختن به آن را ندارم. به
عی ی بسیار وسیینی حدود و ثغور مشخّصی ندارد و پهنهنواندیشی د

تواند ها و تفسیرهای مختلف، میدارد و بر حسب برداشت
ها و متفکران دینی مختلف را دربر بگیرد. از این رو، ترجیح شخصیت

ی من آن است که به جای سخن گفتن از نواندیشی دینی که دایره
فکری دینی سخن وشنمعنایی آن بسیار وسیع است، از مفهوم ر
فکری دینی که ی روشنبگویم که معنای مشخصی دارد. وجه ممیّزه

سازد، تفکّر دینی پساسنّتی است. ی آن را محدود میدامنه
گر اندیشیدن در سپهر دینی و با زبان دینی، فکری دینی بیانروشن

اندیشانه و عاری از هر گونه باورهای غیرقابل تجدید نحو انتقادیبه
 ظر است. ن
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 فکری دینیبنیادهای نظری روشن
فکران دینی ایرانی و غیرایرانی تاکنون عرضه چه روشنبر حسب آن

ی وسیع را ام بخشی از این مجموعهاند و من توفیق داشتهکرده
فکران دینی درصدد اند توان گفت که روشنمطالعه کنم، می

اندیشانه و عقالنی انتقادینحوی مدرن و ی دینی را بهاندیشه
فکران دینی در درون یک توان گفت که روشنبندی کنند. میصورت

فضای تعلقات مشترک فعالیت دارند. اما در این فضای تعلقات 
مشترک آنان برخی مبانی نظری ناگفته دارند که اگرچه همیشه 

 رهای فکری آنان قراشود، اما عمالً در پس پروژهصراحت بیان نمیبه
ها را مورد بحث قرار ترین آنکوشم برخی از مهمجا میدارد. در این

 دهم.
 

 مندی دینمندی یا ناذاتالف) ذات
فکران دینی قرار دارد، این های که در بنیان کار روشنیکی از اندیشه

است که دین ذات مشخصی ندارد. این اندیشه دقیقاً مخالف تفکر 
باشیم که دین ذات مشخصی  دینی سنتی است. اگر قائل به این

توان با شناخت عناصر ذاتی دین، هر نوع فهم، گاه میدارد، آن
قرائت، یا شکل محققی از دین را که از آن ذات شناخته شده و اعالم 

آمیز دانست و به مبارزه شده فاصله داشته باشد، انحرافی و بدعت
، یک قرائت نگرانه از دین، تنهابا آن پرداخت. بر مبنای نگرش ذات

فکران دینی با فهم، یا شکل درست از دین وجود دارد. اما روشن
فکر ترین روشناند. حتا برجستهگرایانه به دین مخالفنگرش ذات

دینی حال حاضر، عبدالکریم سروش، که از ذاتی و عرضی در دین 
که مراد او از سخن گفته است، در انتهای بحث خود با گفتن این

وی نحرسطویی کلمه نیست، تمایز مفهومی خود را به"ذات" معنای ا
ود شانجامد و معلوم میگرایانه نمیکند که به نگرش ذاتمطرح می
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خواسته امور سطحی و غیربنیادی دین را که در برخی که او می
اعتبار سازد و اند، بیهای دینی تا حد تقدس ارتقا یافتهنگرش

های سنتی و برخی قرائتاهمیت جلوه دهد و راهی برای نقد کم
رسمی از دین بگشاید. در تفکر سنتی دینی، گاهی از عناصر ذاتی 

شود که اگر مورد انکار قرار دین، با عناوین ضروریات دین یاد می
 شود. عات نگردند، اسباب انحراف از دین فراهم میاگیرند یا مر 

ترکزدیگرایانه از دین نفکران دینی، به نگرش برساختاما روشن    
ن که ایگرایانه دین ذات مشخصی ندارد بلاند. در نگرش برساخت

داران و کارگزاران دینی است که قرائت و فهم و شکل تفسیر دین
 کنند و آن را درخاصی از دین را قرائت یا شکل اصلی دین تلقی می

چون مکنند و هاالذهانی) تثبیت میقالب امری بیناسوبژکتیو (بین
نمایانند و خود نیز معموالً آن را امری ای مینی و فراسوژهواقعیتی عی

بینند. مطابق این نگرش، دین در هر دوره و ای میعینی و فراسوژه
 ی خاصی برساختهگونهعصری و در میان هر جمعیتی ممکن است به

توان برای دین ذات مشخصی قایل شد. در هر شود. از این رو، نمی
های دینی ت برخی از عناصر و مؤلفهای ممکن اسعصر و جامعه

ر ی دین دها و عناصر سازندهتر شوند. ممکن است برخی مؤلفهمهم
تر از عناصر دیگر تلقی شوند. تفسیری روان مهمنزد جمعیتی از پی
شود نیز از جمعیتی به ها و عناصر سازنده میکه از این مؤلفه

 های مشترکیلفهجمعیتی متفاوت است و از این رو، حتا اگر بر مؤ
 ها نیزهای مختلف تأکید شود، فهم و تفسیر آندر میان جمعیت

 سان یا حتا مشابه. چه بسا متفاوت خواهد بود نه یک
مندی دین، به ی دین و فقدان ذاتگرایانه دربارهباور برساخت    

های دهد که بر حسب اولویتفکران دینی این امکان را میروشن
ود، اقدام به تفسیر دین و عناصر دینی آن فکری و اجتماعی خ

نظران بنمایند. همین موضوع است که مورد نقد برخی از صاحب
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ی نظیر مصطفی ملکیان قرار گرفته است. او در حقیقت یک مؤلفه
 ذاتی برای دین قائل است و آن تعبد است:

ورزی تعبد است. محال است که قوام تدین و دیانت پیشگی و دین"
کند که من مسیحی هستم و بعد بگوید من نسبت به کسی ادعا 

یک از سخنان عیسی تعبد ندارم، بلکه هر سخنی که از زبان هیچ
کنم و تا عیسی دلیل ی دلیل نمیعیسی صادر شد من از او مطالبه

کال پذیرم، اشکننده و دلیل قاطع اقامه نکند من سخن او را نمیقانع
ا نباید دیگر اسم خودش را ندارد که کسی این حرف را بزند؛ ام

مسیحی بگذارد؛ چون مسیحی کسی است که الاقل به سخن عیسی 
وچرا بپذیرد. معنا تعبد بورزد و سخن عیسی مسیح را بدون چون

ندارد که کسی بگوید من مسلمانم ولی تا یک یک جمالت قرآن را 
 اش القا نشود منای دربارهکنندهی دلیل نکنم و دلیل قانعمطالبه

ی مردم جهان مسلمان طوری باشد که همهپذیرم پس اگر اینمین
ی مردم جهان، برای یکایک جمالت قرآن هستند؛ چون اگر برای همه

 پذیرند. مسلمان کسیها هم میکننده و قاطع بیاوریم آندلیل قانع
است که نسبت به جمالت قرآن و پیامبر اسالم الاقل تعبد بورزد؛ 

 فکری بهوچرا بپذیرد. اگر قوام روشنچونیعنی این سخنان را بی
ورزی به تعبد است، بنده عقالنیت است و اگر قوام تدین و دین

کنم که عقالنیت با تعبد سازگار نیست، عقالنیت نافی عرض می
تعبد است، تعبد نافی عقالنیت است چگونه دو چیزی که یکدیگر را 

ً نفی می خواهند با هم میفکری دینی ی روشنکنند در پروژهذاتا
 ).١٣٩٢جمع شوند؟" (ملکیان، 

نظر با توجه به شواهد متنی متعدد، از جمله سخنان فوق، به 
انگارانه نهفته شناسی ملکیان نوعی گرایش ذاترسد در دینمی

فکران ی روشنکند مواجههاست. از همین روی است که او تصور می
واهانه است. اما اگر بخی آن دلهای سازندهدینی با دین و مؤلفه
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کران فکرد روشنگرایانه به دین داشته باشیم، عملنگاهی غیرذات
رسد، زیرا آنان نظر میشان قابل دفاع بههای فکریدینی و پروژه

داری را امری سازند و دینهای دیگری را در دین برجسته میمؤلفه
 دانند.تعبدی نمی

 
 ب) دین بالقوه یا دین بالفعل

 ی دینیفکرانههای روشنبنیاد معرفتی دیگری که در پس پروژه
ین توان بموجود است و مورد اعتنا قرار نگرفته، تمایزی است که می

دو مقام دین قایل شد: یکی مقام فعلیت دین و دیگری مقام 
 گی دین.بالقوه

 

بالقوه  نیبالفعل از د نیبحث از د یبه جا ،ینیروشنفکران د
 ،ینیروشنفکران د یمش ست؟یبالقوه چ نی. اما دندیگویسخن م
 یامکانات نهفته یاپاره نیاست که آنان در د نیاغلب ا
روز ب یکه در لمحات ابندییدر آن م یامکانات ای ندیبیم افتهیناتحقق

دچار کسوف  ایگرفته شده  دهیدسرعت نااما به افتهیو ظهور 
 دهیکه د کنندیتمرکز م نیاز د ییهالیبر پتانس ن،یاند. بنابراشده

 یاز امکانات سیویاند. چارلز دبرجسته نشده یقدر کافنشده و به
به جاننحو همهنتوانسته به نید خیکه در تار  دیگویسخن م نیدر د

ً خاص یاسیس یهاو توسط نظام ابدیتحقق  سست شده  گرا عمال
 مانده است. اثریگشته و ب فیو تضع
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 عبارتناظر است به تحقق تاریخی دین. به دین در مقام فعلیت،    
ای که ظهور و بروز تاریخی مثابه پدیدهدیگر، گاهی ما به دین به

کنیم و بر داشته و امکانات معینی از خود بروز داده است، نظر می
ها و امکانات بروز یافته است. ایم که دین همین اشکال و چهرهآن

هید اسالم را بشناسید، به تاریخ اسالم بنگرید و اگر خوااگر می
ید مسیحیت یا بودیسم یا هر دین دیگری را بشناسید، به هخوامی

 م. نامها نظر کنید. این برداشت از دین را دین بالفعل میتاریخ آن
کنند: کارگزاران دینی هر دین و گونه نظر میدو گروه به دین این    

عنوان مثال، کارگزاران دینی در از ادیان. بهدوم، منتقدان هر یک 
دانند، بخشی از ظهور شان خود را متولی آن میاسالم که بسیاری

تاریخی اسالم و بخشی از میراث اسالمی را که تحقق تاریخی 
کنند. از سوی عنوان اسالم و اصل اسالم معرفی میاند، بهیافته

ران تاریخ اسالم به دیگ دیگر، منتقدان اسالم نیز اسالم را بر اساس
ً صفحات نامطلوب و غیرقابل معرفی می کنند و اینان نیز معموال

مثابه سازند و همان را بهدفاعی را در تاریخ این دین برجسته می
ای از دین سخن گونهها بهنمایند. آناصل اسالم معرفی می

 چه درگویند که گویی تاریخ دین به انتها رسیده و دین هر آنمی
ه اش تحقق بیرونی یافتچنته داشته، عرضه کرده است و در تمامیت

فکران دینی است. از قضا، هر دو گروه از منتقدان جدی روشن
به جای بحث از دین بالفعل از دین  فکران دینی،هستند، زیرا روشن

 گویند. اما دین بالقوه چیست؟بالقوه سخن می
ای که آنان در دین پاره فکران دینی، اغلب این استمشی روشن    

یابند که بیند یا امکاناتی در آن مینایافته میی تحققامکانات نهفته
سرعت نادیده گرفته شده یا دچار در لمحاتی بروز و ظهور یافته اما به

یی از دین هافکران دینی بر پتانسیلاند. بنابراین، روشنکسوف شده
ها ند. آناافی برجسته نشدهقدر ککنند که دیده نشده و بهتمرکز می
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 ی دیگری از دینمیان آوردن این امکانات دینی، چهرهکوشند با بهمی
ارایه کنند و تفسیرهای نوینی از آن عرضه نمایند که با شرایط زیست 

تری دارند. بحث از امکانات نهفته در خوانی بیشدر جهان جدید هم
ه در که متفکرانی کدارد بلنفکران مسلمان دین، اختصاص به روشن

کنند، به این کار روی های دینی مختلف زیست و اندیشه میسنت
 گراییعنوان مثال چارلز دیویس متأله مسیحی از عامآورند. بهمی

 گوید:نیافته در ادیان توحیدی سخن میتحقق
ی ویژه ادیان توحیدی، مرحلهشمول [عام] به"ادیان جهان

سازد، زیرا آن به مشخص میجدیدی از تکامل اجتماعی را 
ها و ی نقشگیری هویتی شخصی جدا از همهشکل

هنجارهای ملموس رهنمون شدند. اجتماع دینی دیگر بر 
اجتماع سیاسی منطبق نبود، بلکه بالقوّه، اجتماعی عام 

های سیاسی مختلف شمول] بود که مردم تحت رژیم[جهان
یّن شد. بنابراین، هویت شخصی از تعرا پذیرا می

ی های یک جامعهی ناشی از هنجارها و نقشحصرگرایانه
خاص رهایی یافت. در یکتاپرستی، شخص به میزانی که در 

شد گرفت، دارای هویت دانسته میحضور خداوند قرار می
 عنوان یکطور کامل بهی با خداوند بهو، بنابراین، در رابطه

فهوم ی مگرفت. بدین ترتیب، در روند رشد دینفرد شکل می
شمول] ظهور کرد، شخص منفرد در یک اجتماع عام [جهان

گرا تعالی پیدا کرد. اما این ها یا هویّتی عامو هویّت نقش
رس بود، با دستاورد که در سطح شخصی در دست

گرا باقی مانده بودند، های سیاسی آن زمان که خاصنظام
 ).۲۸۱: ۱۳۸۷متناقض بود" (دیویس، 

گوید که در یویس از امکاناتی در دین سخن میبنابراین، چارلز د
های جانبه تحقق یابد و توسط نظامنحو همهتاریخ دین نتوانسته به
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انده اثر مگرا عمالً سست شده و تضعیف گشته و بیسیاسی خاص
است. الجرم، از نظر متفکرانی نظیر دیویس تاریخ دین به اتمام 

تحقق دارد. دین توسط نرسیده و دین هنوز امکانات متعددی برای 
سنت تهی نشده است. دین برابر با سنت دینی نیست و هویت دین 

 بندی شده، گره نخوردهچه در سنت دینی تحقق یافته و صورتبا آن
 است:

ی ای عرفها ذاتاً شیوه"متفکّرانی هستند که دین برای آن
 گرا وای که تغییر به اخالقیات عامگونهاز آگاهی است، به

نی شدن حیات اجتماعی در نزدشان به معنای پایان عقال
د اند بایگیری مخالفدین است. کسانی که با این نتیجه

ای است نشان دهند که ایمان دینی مستعد رشد اندیشه
. گذاردکه بین اصول دینی عام و سنّت دینی خاص فرق می

ها، نهادها و این اصول عام منبع خّالق نمادها و داستان
اند اما محدود به مناسک و هنجارهای هر سنّتتعالیم، 

ه ی تاریخ تاکنون بواسطههیچ سنّت منفردی نیستند و به
اند. امر نوی ناب هنوز ممکن شان، تهی نگشتهانجام رسیده

است. کسانی که با پرورش خود بر اساس اصول عام دینی 
وی نحنگر دست یافته قادرند، بهبه هویت دینی پساعرف

 ّ های دینی و تغییرات جوهری در سنّت ر سنّتمثبت، تکث
ها در معرض ای آنخودشان را بپذیرند. هویت دینی پایه

که  ی سنّتیشدهتهدید نیست، زیرا با محتوای صورت بندی
 ). ۲۷۷ها بدان تعلّق دارند، گره نخورده است" (همان: آن

ً موضعی است که روشن     فکران دینی در آثار این دقیقا
. از اندویژه در تقابل با دو گروه فوق، اتّخاذ کردهشان و بهنگوناگو

 آفرین و اعتالبخشنظر آنان تاریخ دین هنوز از امکانات دینی تحول
تهی نشده است و اسالم با سنّت اسالمی یکی نیست. بدین ترتیب، 
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گویند و این مفهوم سخن می فکران دینی از یک اسالم بالقوّهروشن
ی ت به امکانات محقق نشده یا مغفول یا طردشدههمانا ناظر اس

فکران ی میراث تاریخی اسالم.     از نظر روشندینی در مجموعه
اند و قرائتی که آنان از دین پدید چه آنان عرضه کردهدینی، آن

اند نیز بخشی از تاریخ دین است و آنان نیز در حال آورده
رو، اسالم را نباید به بخش اند. از این ای از اسالمبخشی چهرهتحقق

ی از تاریخ آن یا سنت دینی اسالمی تقلیل دارد. اسالم هنوز به لاص
 ی امکانات خود تهی نشده است. پایان نرسیده و از همه

فکری های روشنتوان گفت که قوّتچه آمد، میبا توجه به آن    
وه قمند تلقی کردن دین و تمایز دین بالدینی متّکی است بر ناذات

د رسنظر مینحو پارادکسیکال، بهاز دین بالفعل و محقق. اما به
فکری دینی نیز از همین های جدی روشنها و نارساییبرخی ضعف
 خیزند.بنیادها برمی

 
 فکری دینیمند روشنهای مسألهسویه

فکری دینی را در های روشنچه تاکنون گفته شد، برخی مزیتآن
جا نشأت فکری دینی نیز از همینمند روشنبردارد. اما وجوه مسأله

مند را مورد کوشم برخی از این وجوه مسألهگیرند. در زیر میمی
 بحث قرار دهم.  

 تر سلبی است تا ایجابیفکری دینی بیش) روشن۱
فکری دینی در برابر نیروهای دینی های روشنگریی جلوهعمده

سالمی است. از این سنتی و نیز نیروهای دینی رسمی در حکومتی ا
فکری دینی خوش درخشیده و آثار توان گفت که روشنمنظر، می
بار آورده است و وجدان اسالمی را ارتقا و تعالی بخشیده مبارکی به

مند گشوده است. و بین دنیای مسلمانان و دنیای جدید مجرایی ارج
فکری اما تصور کنید که شرایط دگرگون شود و رقبای کنونی روشن
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نحو نی تسلط خود را بر جهان اجتماعی معاصر از دست بدهند و بهدی
  جدی دچار زوال گردند و نیروهای مدرن لیبرال و سکوالریست

فکری دینی باز هم گزین آن گردند. در آن هنگام آیا روشنجای
تواند نقش اجتماعی مؤثری ایفا کند و از اعتبار فکری و اجتماعی می

برخوردار باشد؟ این پرسش مهمی است و روشن فکری دینی هنوز 
ان گفت که در تودر ان شرایط آزموده نشده است. از این رو، می

تر وجهی سلبی دارد تا وجهی فکری دینی بیشحال حاضر، روشن
 ایجابی.   

 داری استتر دینفکری دینی هنوز دین نیست، بیش) روشن۲
تمایز دین و دین داری تمایز مهمی است. وقتی که از دین سخن 

ای هگی شخصی افراد و تجربهگوییم، سطح بحث فراتر از زندهمی
گیرد. دین مفهومی است که اغلب در دو سطح معنایی آنان قرار می

واجد داللت است: نخست در سطح شناختی و معرفتی، به 

 

. هنوز نیاست تا به د کینزد یدارنیبه د ترشیب ینید یروشنفکر
پراکنده است که عمدتاً  یمختلف و تا حد یاز آرا یامجموعه

 ینیو تفکر د یسنت ینیدارد و در تقابل با تفکر د یسلب یوجه
 پارچهکی یاتینظام االه کیهنوز  ینید یفکراست. روشن یرسم

و  ینید یگزند یاز الگو یمشخص یوهینکرده است و هنوز ش هیارا
تام نشده  ینظام فرهنگ کینکرده و بدل به  هیارا ینظام زندگ

 پارچهکینحو را به دارنیساحات انسان د یاست که بتواند تمام
 پوشش دهد.
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اره دارد که یک نظام دستگاهی االهیاتی و نظامی اعتقادی اش
سازد. در واقع، در این سطح دین نوعی فرهنگی تام را می

ی شناسی، نظام اخالقی، و قواعد حقوقی و شیوهبینی، انسانجهان
دهد و سه ساحت مختلف وجود آدمی و متناظر با گی ارایه میزنده

های شناختی، اِبرازی، و هنجارین) آن، سه ساحت فرهنگ (ساحت
دهد. دوم، در سطح اجتماعی به نهادی اجتماعی اشاره یرا پوشش م

ها، و کارگزارانی است که نظام معرفتی خاّصی دارد که واجد سازمان
نحو دهند و بهای را ترویج میگی ویژهی زندهکنند، شیوهرا تبلیغ می

نمایند و در سطوح مختلف اجتماعی خاّصی واقعیّت را برساخت می
رهگذر ساز و کارهایی ویژه که نظام دینی در یابند و از حضور می

کنند و وارد روابط با دیگر گذارد، اِعمال قدرت میاختیار آنان می
 شوند.نیروهای اجتماعی می

پیوسته هستند و در بازتولید این دو داللت از دین البتّه به هم     
 گاه االهیاتِی دین، نوع خاّصی از نهادسازیاند. دستدیگر دخیلیک

ها و ساز و کارهای اجتماعی معیّنی را سازد و شیوهرا مشروع می
د و شمار کند و وظایف خاصی را برای کارگزاران دینی برمیمعرفی می
ه که مسبوق بکند. دین در سطح اجتماعی نیز ضمن اینتعیین می

های االهیاتی موجود است، نوع خاّصی از معرفت دینی و نظریه
 دهد و فضایبخشد و رشد میمشروعیت می نگرش و تفکّر دینی را

 سازد.اجتماعی را برای بسط و گسترش آن مساعد می
لتی تر با دالبریم، بیشکار میبنابراین، وقتی مفهوم دین را به     

در سطوح مختلف اعم از خُرد و میانه و کالن سر و کار داریم. این 
دهد. وشش میی وسیعی از حیات دینی در جامعه را پمفهوم دایره
داری داری امّا داللت بر سطح خُرد اجتماعی دارد. دینمفهوم دین

گی خود تجربه و زیست گران دینی در زندهاحوالی است که کنش
هایی است دهند و کنشکنند و حاالتی است که از خود بروز میمی
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کنند و افکاری است اش خودداری میدهند یا از انجامکه انجام می
ان گر گی کنشداری در سطح زندهدارند. بنابراین، دینمی که بیان

 یابد. کند و تداوم میبروز و ظهور می
به  ترفکری دینی هنوز بین این دو در نوسان است و بیشروشن    

ی فکری دینی هنوز مجموعهداری نزدیک است تا به دین. روشندین
جهی سلبی دارد از آرای مختلف و تا حدی پراکنده است که عمدتاً و

و در تقابل با تفکر دینی سنتی و تفکر دینی رسمی (بین این دو فرق 
فکری دینی هنوز یک نظام االهیاتی گذارم) است. روشنمی
ی مشخصی از الگوی پارچه ارایه نکرده است و هنوز شیوهیک

گی ارایه نکرده است و بدل به یک نظام گی دینی و نظام زندهزنده
دار را شده است که بتواند تمامی ساحات انسان دینفرهنگی تام ن

 پارچه پوشش دهد. نحو یکبه
 فکری دینی هنوز یک دین مستقر نیست ) روشن۳

 یها است و به مرحلهای از اندیشهفکری دینی هنوز مجموعهروشن
ی نهادینه شدن و تبدیل شدن نهادینه شدن نرسیده است. در مرحله

ها و مؤسسات دینی و آموزشی و انبه یک دین مستقر، سازم
ها و قواعد و الگوهای گیرد و رویهفرهنگی مختلف شکل می

گیرد و به کردی در قلمروهای مختلف جهان اجتماعی شکل میعمل
ی برخورد با شود و نحوهروان پاسخ داده مینیازهای مختلف پی

ای است که شود. این مرحلهمخالفان و نیروهای رقیب مشخص می
های رسد و ظرفیتریان مورد بحث به حدی از اقتدار اجتماعی میج

فکری دینی تا نیل به این دهد. روشنایجابی عملی خود را بروز می
ی زیادی دارد. از این رو، هنوز برای قضاوت تاریخی مرحله فاصله

فکری دینی بسیار زود است. در این مرحله است که ی روشندرباره
 یابد.  خالفان بروز میی مواجهه با منحوه

 



  یمحدّث حسن|  یاجتماع-یخیو تحقّق ناتمام تار  ینید یفکرروشن

٨١ 
 

 گیرینتیجه  
 ام و خود رافکری دینی تربیت شدهی روشناز نظر فکری در مدرسه

نحو جدی بدان تعلق دارم. اما دانم و بهبسیار بدان مدیون می
نظر از این موارد شخصی، ارزیابی و برآوردم این است که صرف

فکری دینی مندی که بوستان روشنی محصوالت ارزشرغم همهبه
ی خوشی که در فضای فکری جوامع رغم رایحهبار آورده است و بهبه

ی بارآوری کامل نایل نشده و مرحله اسالمی پراکنده است، هنوز به
ی ابعاد خود را محقّق نساخته است. از این نحو تاریخی همههنوز به

 لحاظ تاریخی و اجتماعی ناتمامفکری دینی هنوز بهرو، چون روشن
درستی ممکن نیست. از نظر من است، ارزیابی تاریخی آن به

تر وجهی سلبی دارد، هنوز به یک نظام فکری دینی هنوز بیشروشن
 فرهنگی تام بدل نشده، و هنوز دین مستقر نگشته است.    

 
 منابع و مآخذ

) دین و ساختن جامعه: جستارهایی در ۱۳۸۷دیویس، چارلز ( -
الحوائجی. حسن محدثی و حسین باب یترجمه الهیّات اجتماعی.

 تهران: نشر یادآوران، چاپ اول.   
کنید؟  ) با پارادکس خود چه می۱۳۹۲ملکیان، مصطفی ( -

بزرگ با و گوی مشروح بهزاد جامه"روشنفکری دینی" در گفت
 ٢٩ شنبه،گاه اینترنتی فرهنگ امروز، سهمصطفی ملکیان؛ پای

 ، ١٣٩٩د خردا ١٢، زمان مشاهده:  ١٣٩٢بهمن 
http://farhangemrooz.com/news/12421 
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 تعریف مسئله و دینی روشنفکری
 معزی علیرضا

 
ی پژوهشی دیگر، ی روشنفکری دینی، همچون هر برنامهپروژه

ای هگیری این پروژه از حوزهمساله یا مسائلی کانونی دارد که بهره
دهد. روشنفکر دینی معرفتی دیگر را مقید ساخته و بدان جهت می

یا  شناختیشناختی، روانسراغ آن دسته از مباحِث فلسفی، جامعه
ی فکری او داشته رود که جایی در پروژههای معرفتی میسایر شاخه

. ی او نیستای لزوماً مسالهی، مثالً، فلسفیالهمس» هر«باشند و 
ولی در عین حال برخی مسائل نیز هست که گریزی از پرداختن به 

یکی از اینهاست: اینکه تعریف » تعریف«ی آنها نیست و مساله
هایی باید چیست و برای تعریف یک موضوع چه عناصر و مولفه

 دست داده شود.به
ی ن است که اثرات آن تنها در نقطهی تعریف در ایاهمیت مساله
ی شود و در ادامهیابی یک جریان فکری متوقف نمیآغازیِن هویت

ی هنگام پرداختن به مباحث محتوایی و موضوعات مرتبهمسیر، و به
ی ای دارد. به بیان دیگر، مسالهکنندهبخش و تعییناول نیز اثر تعین

که گریزی از ورود به ای است شناختیتعریف از جمله مسائل روش
 آن نیست.

گذرد و در این ها از عمر جریان روشنفکری دینی در ایران میدهه
ً در دو دهه و » روشنفکری دینی«ی اخیر، تعریف مدت، خصوصا



 یمعز رضایعل|  فیو مسئله تعر  ینید یروشنفکر

٨٣ 
 

سازگاری یا ناسازگاریِ مفهومی اجزاء آن از جمله موضوعات اصلِی 
ن و مورد بحث بوده است، و هر از گاهی، خصوصاً از طرف مخالفی

 آورد.منتقدین آن، سر برمی
های عبدالکریم سروش و مصطفی در این نوشته به بررسی دیدگاه

ی تعریف پرداخته و خواهم کوشید تا ملکیان در مورد مساله
 های دیدگاه آنان را برشمرم.ها و نارساییالمقدور کاستیحتی

 
 ؟»شباهت خانوادگی«یا » ذاتی و عرضی«سروش:  -۱

کوشم تا با رجوع به برخی مکتوبات سروش، میدر این قسمت، 
رسد نظر میی تعریف را توضیح دهم. بهدیدگاه او در مورد مساله

 گوید وکه سروش در مورد تعریف به دو زبان و با دو مبنا سخن می
توان با یکدیگر در جمع و آشتی قرار داد. در ادامه، این دو مبنا را نمی

 شرح خواهم داد.هر یک از این دو را مختصراً 
را با بحث از معنایی  ١»ذاتی و عرضی در دین«ی الف) سروش مقاله

کند آغاز کرده و هدف این مقاله را که از این دو مفهوم مراد می
کند. او جداکردِن عناصر ذاتی دین از عرضیات آن معرفی می

گیرد و می» صورت و مضمون«را معادل » ذاتی و عرضی«ی دوگانه
جهانی و «داند که ی می»مدلول واپسین یا روح«عنصر ذاتی را 

قوام «ی است که به آن مفهوم »مایه ثابتدرون«است و » وطنبی
ها همواره روح یا ذات برهنه نداریم؛ ذات«بخشد. اما می» و هویت

؛ »کنندها عرضه میای از چهرهها و چهرهای از جامهخود را در جامه
رنگ و قطع فرهنگ و جغرافیا و زبان مردمی را دارند «هایی که جامه

اند. در برابر »مایه عرضیها برونآن جامه«و » دانکه آنها را دوخته

                                                
 ١٩-٤، صص ١٣٧٧، ٤٢ی ی کیان، شمارهمجله . ١
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ها اصالت محلی و عرضی«است، » وطنجهانی و بی«ذات که 
 ».ای دارند، نه اصالت جهانی و تاریخیدوره

ای تواند به گونهتوانست و میمقصود از عرضی... آن است که می«
ی و عارهای آن تهی ای از گونهگاه از گونهدیگر باشد گرچه دین، هیچ

نیست. و ذاتی دین، به تبع، آن است که عرضی نیست و دین بدون 
آن دین نیست و تغییرش به نفی دین خواهد انجامید. ذاتی اسالم 
آن است که اسالم بدون آن اسالم نیست و دگرگونیش، به پیدایی 

 ».دین دیگری خواهد انجامید
در  نرویکرد سروش در اینجا رئالیستی است و معتقد است که دی

ی سخت ثابتی دارد که جداناشدنی است، ولی ، هسته»مقام ثبوت«
ناگزیر، همواره در صورتی زمانی و مکانی ی سخت، بهاین هسته

 نماید.شود و در ظاهری عصری رخ میظاهر می
ی این مقاله، در بند بعدی آن، که به سراغ ب) سروش در ادامه

رود موضعی می») جزئی«مصادیق مفهوم دین (یعنی موارد 
ای گونههب» وجود تاریخی ادیان«ی او، گفتهگیرد. بهنومینالیستی می

وجود یک ذات و روح مشترک در میان همه آنها، امری «است که 
مسلم نیست و بلکه اثباتش نزدیک به محال است. ادیان، افراد یک 
کلی به نام "دین" نیستند و بیش از اینکه اشتراک در ماهیت داشته 

 .»د، با یکدیگر (به تعبیر ویتگنشتاین) شباهت خانوادگی دارندباشن
توانند از پس تعیین ذاتیات و عرضیات ها مینظر او، نه رئالیستبه

ز پسینی دین نی-دین برآیند و نه پدیدارشناسان. تعریف تجربی
فرجامی جز شباهت خانوادگی ندارد و محصولش این است که بین 

آوردِن رای میان. او در ادامه، ضمن بهنیست» عصاره واحدی«ادیان 
 مبنی بر اینکه» پژوهانشناسان و دینای از جامعهپاره«

های قدسی، و دین را های مذهبی را پدیده... پدیده
اند... ها و اشیاء مقدس تعریف کردهدستگاهی از سمبول
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و تقسیم امور و حوادث به دو سنخ مقدس و نامقدس، 
 انداجزای گوهری دین وانمودهفراتر و فروتر را از 

شمارد، و سرانجام چنین این دیدگاه را نیز به دالیلی مقبول نمی
ای از پاره«: دیدگاه [به فرض قبول آن «گیرد که نتیجه می

هم، مشکلی برای تقسیم تعالیم  ]»پژوهانشناسان و دینجامعه
 ».آوردها پدید نمیها و عرضیدین به ذاتی

ی او با تنوعی که در میان سروش (در مواجهه تلقی نومینالیستی
مصادیق جزئی مفاهیم برقرار است)، نه مختص این مقاله است و 

 ١»دین و مدرنیته«شده در سمینار ی ارئهنه مختص دین. او در مقاله
 نویسد:نیز می

 یتیاند. نه سنت هوته دو مغالطه بزرگ دورانیسنت و مدرن
خ. یدارد نه تار  ین گوهر ثابتیته. نه دیاست واحد و نه مدرن

م دچار یبدان یتینها را كه واجد ذات و ماهیو هر كدام از ا
، یم كه جز خاك افشاندن در چشم داوریاشده یامغالطه

ن چه یته با دینكه مدرنیندارد. سؤال از ا یو اثر یثمر
ن یت ابهام آلود و اغتشاش آفر یاست به غا یكند، سئوالیم

ته نه روح دارد و یاد شده... مدرنین افتادن در مغالطه یو ع
 یهاست جز علم مدرن، فلسفهین یزیته چینه ذات. مدرن

 یاست مدرن، اقتصاد مدرن، معماریمدرن، هنر مدرن، س
 ن چهیته با دیم مدرنیپرسیم یمدرن و امثال آنها. و وقت

اند و طالب ختهیها سئوال را برهم ر قت دهیكند، در حقیم
د ی. بایافتنیناست دست یم كه امریاپاسخ واحد شده

ا د بیجد یهاكند؟ فلسفهین چه مید با دید علم جدیپرس

                                                
1.  http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-CMB-
13850525-HoseiniehErshad.html 

http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-CMB-13850525-HoseiniehErshad.html
http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-CMB-13850525-HoseiniehErshad.html
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كند و ین چه مید با دیاست جدیكنند؟ سین چه مید
م. در یهذا. و حكم هر كدام را جداگانه بدست آور یعلقس 

را دوا  یهم درد» دیت جدیعقالن«ان آوردن قصة یم
د همان است كه در یت جدیباالخره عقالنكند. چون ینم

دار شده است و لذا ید پدیعلم و فلسفه و اخالق و هنر جد
ن هم مصداق یم. تازه دیگردیاول برم یدوباره بهمان جا

 زمیا بودیت یحیا مسیمان اسالم است ندارد، غرض یواحد
 ن استیالمثل، ایگر؟ پس سئوال مشخص، فیان دیا ادی

 كند؟یت) چه میحیا مسیاسالم ( نیكه علم مدرن با د
نیز از همین منظر » مدرنیته«بینیم، در اینجا او به که میچنان

در  ١بیند.می» ذات و ماهیت«و » گوهر ثابت«نگرد و آن را فاقد می
و مصادیق، دچار » جزئی«واقع دیدگاه سروش، در مقام تحلیل امور 

-چرخشی کامل شده و با کنارگذاشتِن رئالیسم نهفته در بحث ذاتی
 شود.عرضِی دین، به هیچ اشتراکی میان مصادیق قائل نمی

 
 ی سروشأنکاتی در نقد ر  -۲

ی ی انتقادی دربارهتوان به چند نکتهبر اساس این توضیحات، می
 ی تعریف اشاره کرد:رای سروش در مورد مساله

ن عنوای ذاتی و عرضی (بهباید توجه داشت که کارآمدی دوگانه -۱-۲
در تحلیل دین موکول به آن است که قابلیت ») کلی«مفاهیمی 

) »جزئی«عنوان اموری ها و مصادیق دین (بهاطالق و اعمال بر نمونه

                                                
ا با اینکه مدرنیته ر تواند چندان راهگشا باشد. این پیشنهاد سروش البته نمی . ١
هاي مدرن، هنر مدرن، سياست مدرن، اقتصاد مدرن، علم مدرن، فلسفه«

کند و صرفاً سوال از مساله ایجاد نمیجایگزین کنیم تفاوتی در » معماري مدرن
ی مدرن یا سیاست مدرن شود: منظور از فلسفهجایی به جای دیگر منتقل می

 چیست؟ میان شعب و اقسام آنها چه نسبتی برقرار است؟ و الخ.
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است. » معیار«نهادِن رپیشرا داشته باشد و این امر مستلزم د
ها در عالم واقع ی ما با پدیدهی ذاتی و عرضی، مواجههمطابق ایده

مواجهه با ترکیبی از صورت و مضمون است و جداسازی صورت (امر 
 متغیر) از مضمون (امر ثابت) مستلزم داشتن معیار است.

و » دین بدون آن دین نیست«اگر، ذاتی دیْن آن چیزی است که 
، »ای دیگر باشدتواند به گونهتوانست و میمی«آن است که عرضی 

ای برای تفکیک مصادیق ذاتی به معیاری نیاز است تا همچون سنجه
های کار آید، و در برابر یک صورت مفروض از صورتاز عرضی به

تاریخی و محقِق دین، بتواند نشان دهد که آن صورت و جامه، بر 
ی توان تبیینی و توضیحی ایدهقامت کدام مضمون نشسته است. 

 در گرو چنین معیاری است.» ذاتی و عرضی«
ی سروش نیازمند قدمی تکمیلی، و البته از این رو، گام اولیه

ای به دنی» ذاتی و عرضی»ِ «کلی«ضروری، است تا در پرتو آن، عالم 
دین تاریخی ملحق شده، و مشخص شود که » جزئی«مصادیق 

کاربستی در مورد مصادیق تاریخی دین  چه» ذاتی و عرضی«ی ایده
نهد. لذا اگرچه دارد. سروش اما چنین معیاری درپیش نمی
کند، اما در نبودِ مصادیقی از ذاتیات و عرضیات را فهرست می

توان در مورد هر یک از مصادیق با او معیاری برای این تفکیک، می
عرضی  کند،مناقشه کرد و آنچه را که او مصداق ذاتی معرفی می

 ١قلمداد کرد، و بالعکس.

                                                
 وبویای رنگنامیدِن هر مولفهدانستن یا عرضیدر فقدان چنین معیاری، ذاتی . ١

شود. در نتیجه، اصِل تمایز ذاتی و عرضی دچار تعلیق می کند ودلبخواهی پیدا می
ذات یک پندار؛ انتقاد از «ی از این روست که منتقدی مثل نیکفر، در مقاله

شود که وقایع ، مدعی می»ی سروشطلباِن دینی در نمونهباوریِ اصالحذات
ِ تاریخی از قضا برمالکنندهخشونت در « ری نیکفگفتهی ذات دین است. بهآمیز

دارند و الزم تشخيص سنِت ديني اما رسم شده است كه هر چه را خوش مي
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ا نومینالیسم بالتکلیف ره-ی رئالیسمسروش خواننده را در معرکه -۲-۲
در  ذاتی و عرضی«ی از مقاله» یکم«کند. از طرفی، در قسمت می

نگرد، آن را واجد ذاتیات ، که از منظر کلی و مفهومی به دین می»دین
وطن، و دومی را داند و اولی را اموری ثابت، جهانی و بیو عرضیات می

کند. ولی در قسمت ای و عصری معرفی میاموری محلی و دوره
هنگام مواجهه با تاریخ و مصادیق جزئی و همان مقاله، و به» سوم«

ی ذاتی و عرضی را یکسره رها کرده و به منتها الیه محقق دین، دوگانه
رود و جز شباهتی الغر و نومینالیستی میان مصادیق یطرف مقابل م

                                                
دهند، ذاتي بنامند و هرچه را ناپسنديده، دفاع ناپذير، به نفعِ رقيبان يا منتقدان مي

یکفر، این نقد ن». ها بگذارندي عارضيفايده بدانند، در دستهو بنابر محاسباتي بي
 ای نیندیشده است.سروش برای بستن آن چاره شود کهای جاری میاز سرچشمه

 

رها  فیبالتکل سمینالینوم-سمیرئال یسروش خواننده را در معرکه
در  یو عرض یذات« یاز مقاله »کمی«در قسمت  ،ی. از طرفکندیم
آن را واجد  نگرد،یم نیبه د یو مفهوم یکه از منظر کل ،»نید

یو ب یثابت، جهان یرا امور یو اول داندیم اتیو عرض اتیذات
. کندیم یمعرف یو عصر یاو دوره یمحل یرا امور یو دوم وطن،

 خیهنگام مواجهه با تار همان مقاله، و به» سوم«در قسمت  یول
 کسرهیرا  یو عرض یذات یدوگانه ن،یو محقق د یجزئ قیو مصاد

الغر و  یو جز شباهت رودیطرف مقابل م هیرها کرده و به منتها ال
 همچنان یدوگانگ نی. اندیبینم نید قیمصاد انیم یستینالینوم

 در آراء سروش حاضر است. زین
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ً دین نمی ی باقی بماند!). این دوگانگی »شباهت«بیند (اگر اساسا
مجدداً  ١ایهمچنان نیز در آراء سروش حاضر است. او اخیراً در نوشته

از ذاتیات و عرضیات دین سخن گفته، و در توصیف دوران کنونی گفته 
ی و روشنفکری دین» عرضیات دین جا را بر ذاتیات آن تنگ کرده«... که 

منحصر در  ]و[شریعتی... زدوده از زواید، «ای معرفی کرده که را نحله
ات فنسبت این توصی». کند... عرضه میضروریات و قطعیّات و ذاتیّات

ای که در جاهای دیگری ابراز کرده اما همچنان با دیدگاه نومینالیستی
 ناداده باقی مانده است.توضیح

که در ماند که اگر (چناندر عین حال، این نکته نیز مبهم باقی می
ها آمد) نه رئالیست» ذاتی و عرضی دین«ی الذکر از مقالهی فوقفقره
ن (و نیز فِرَق و مذاهب آنها را) توضیح توانند تنوع و تفرق میان ادیامی

شناسان و دهند، و نه پدیدارشناسان، و نه رای برخی جامعه
پژوهان واجد اتقان الزم برای گردآوردِن ادیان حول محوری واحد دین

رای مشکلی ب«کند که این مساله است، سروش بر چه مبنایی حکم می
 آورد.د نمیپدی» هاها و عرضیتقسیم تعالیم دین به ذاتی

شناسی رئالیستی قابل لحاظ نظری، آیا دینجدای از اینکه به -۳-۲
ی نومینالیستی آن، اگر یکی از اهداف تر است یا گونهدفاع

پیرایی و زدودِن باورهای خرافی یا روشنفکری دینی، دین
ای جز پذیرش حدی از رئالیسم پریشانه از دین باشد، چارهزمان

یل دین کدام شکل رئالیسم باید در دستور کار نیست (اینکه در تحل
روشنفکری دینی تنها در صورتی  ٢قرار گیرد، بحث دیگری است).

                                                
1.  https://www.zeitoons.com/75472 

دین... «... گوید: ، می»ذاتی و عرضی در دین«ی اینکه سروش، در مقاله . ٢
خن نا س، به یک مع»ماهیتی از ماهیات نیست که مقومات و ذاتیاتی داشته باشد

را در معنای متافیزیکی، و آن را ناظر به » ذاتی و عرضی«درستی است. اگر 
الوجود، درنظر بگیریم، البته که دین به این معنا فاقد وجودشناسِی ماهیات ممکن

https://www.zeitoons.com/75472
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گرایانه یا های متصلِب سنتی انتقادی با خوانشتوان مقابله
بنیادگرایانه را خواهد داشت که در مقام تحلیل دین، به جوهر و 

ی مفاهیم منظومه یدهندهگوهری باور داشته باشد، و آن را شکل
ی مالکی برای نقد و ارزیابی منزلهدینی قرار داده، و از آن به

های واقعی و تاریخی دین بهره ببرد. به عبارت دیگر، اهمیت صورت
تعریف رئالیستی از دین در آن است که به یک یا چند وجه 

دست آفرین برای دین ملتزم بوده و مالکی بهبخش و قوامهویت
 بودنصورتی از دین نتواند دعوی موجه» هر«در پرتو آن، دهد تا می

و مشروعیت معرفتی داشته باشد. تنها در این صورت است که 
تواند واجد کارکرد اجتماعی و سیاسی راهگشا روشنفکری دینی می

ق ها و مصادیباشد. نومینالیسم اما جایی برای فراروی از سطح جزئی
های دینی و مذهبی، که از صورتگذارد؛ ماییم و انبوهی باقی نمی

ای ثابت شناختی خود را دارد، و در فقدان هستهی دینهر یک داعیه
 ١ماند.ای برای داوری میان آنها باقی نمیبرای تعریف دین، سنجه

به » شباهت خانوادگی«ی سروش ذکری از از آنجا که هم در مقاله -۴-۲
از موافقین یا مخالفین  میان آمد و هم در آثار و مکتوبات برخی دیگر

ذکر این نکته نیز  ٢روشنفکری دینی نیز از این مفهوم استفاده شده است،
ورد تنها مآید که خوانش نومینالیستی از این مفهوم نهنظر میمفید به

                                                
ری ی دیگماهیت است و لذا نه ذاتیاتی دارد و نه، به تبع، عرضیاتی. اما اگر دایره

ارج بست خبگیریم، آنگاه شاید بتوان از این بن برای اطالق ذاتی و عرضی در نظر
ی سروش نیز هست که توضیح دهد که اگر شد. اما در عین حال، این بر عهده

 داند،را در تحلیل دین مفید نمی» ذاتی و عرضی«ی معنای وجودشناختی از ایده
 کار برده است.این ایده را در چه معنای دیگری به

ً در اینجا از اخت . ١ الفاتی که میان اشکال مختلف نومینالیسم وجود دارد طبعا
 االشتراک آنها نظر شده است.پوشی شده و صرفاً به مابهچشم

و همچنین در ادبیات فلسفی مربوط به تعریف موضوعات و مفاهیم دیگر نیز  . ٢
 شوداز این مفهوم بهره برده می
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اطالق این  یی مفسرین ویتگنشتاین نیست، بلکه بر سر دایرهاتفاق همه
شباهت  اندکه برخی مفسرین گفتهمفهوم نیز اتفاق نظر وجود ندارد. چنان

خاصی از مفاهیم (مفاهیم صوری و گرامری در » نوع«خانوادگی ناظر به 
ی تعریِف امور و معنای ویتگنشتاینی آن) است، و ارتباطی با مساله

جزئی مورد نظر است) ندارد. این نکته -که در بحث کلیها (چنانپدیده
 ١ن مجال مختصر جای آن نیست.تر است که در اینیازمند توضیحاتی فنی

طور که سروش و (آن» شباهت خانوادگی«چه تلقی رایج از چنان
کنند) را بپذیریم باید گفت که این مفهوم دیگران از آن استفاده می

هاست و بلکه به شباهت و فاقد کارآیی در مقام تعریف پدیده
شود! در تلقی رایج از چیز منجر میچیز با همهخانوادگِی همههم

(که » ۱درخت «شود که، مثالً، یشباهت خانوادگی گفته م
، a2های (که ویژگی» ۲درخت «را دارد)،  a3و  a1 ،a2های ویژگی

a3  وa4  ،(که ویژگی» ۳درخت «را دارد) هایa3 ،a4  وa5  ،(را دارد
» درخت«را دارد)، همگی  a6و  a4 ،a5های (که ویژگی» ۴درخت «و 

رقرار است و هر شوند چون میان آنها شباهت خانوادگی بخوانده می
یک با دیگری در یک یا چند ویژگی مشترک است، اما نه بدین خاطر 

اند. اگر این مدل که همگی آنها در یک یا چند ویژگی ثابت مشترک
ی مصادیق را بپذیریم چرا نباید یک برای داللت یک نام بر مجموعه

) است را درخت نامید؟ و a11و  a1 ،a10های (میز که دارای ویژگی
خویشان درخت وارد ی مشابهان و همرا سایر اشیاء را در دایرهچ

 نکنیم؟!
 

                                                
 عنوان یک نمونه، نگاه کنید به:به . ١

Ilham Dilamn, "Universals: Bambrough on Wittgenstein", 
Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol.79, (1978-
1979), pp.35-58 
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 ملکیان و ناسازگاری دین و مدرنیته -۳
ی مصطفی ملکیان چند سالی است که خود را بیرون از دایره

 داند، زیرا:روشنفکری دینی می
فکری دینی به نظر من یک مفهوم پارادوکسیکال روشن

کری قوامش به عقالنیت است، فاست به دلیل اینکه روشن
فکر نیست مگر اینکه به عقالنیت التزام فکر، روشنروشن

 ]و[داشته باشد، التزام صددرصد به عقالنیت داشته باشد.. 
 ١ورزی تعبد است.قوام تدین و دیانت پیشگی و دین

باید دید که ملکیان از چه مبنایی در تعریف بهره برده که او را به 
روشنفکری و دینداری رسانده است. او به صراحت ناسازگاری میان 

ی پذیرد و معتقد است که مجموعهنومینالیسم در تعریف را نمی
 ٢.»الاقل یک چیز مشترک داشته باشند«مصادیق یک مفهوم باید 

ها داریم... البته همین طور است... اما به گویند دموکراسیاینکه می«
موکراسی مشترک باشند... ها در دی این دموکراسیشرطی که همه

ها داریم، من می توانم وگرنه اگر شما گفتید که ما... دموکراسی
را  این سخْن او». توتالیتاریانیسم را هم از مصادیق دموکراسی بدانم

کند. اگرچه او به صراحت در مورد به معنایی از رئالیسم ملتزم می
 تقد است کهگوید، اما معگرایی سلباً یا ایجاباً سخنی نمیذات

الزمه سخن من ذات گرایی نیست، چون ذات گرایی 
ی اشیایی که نام واحد دارند، در عالم بیرون، گوید همهمی

ها در عالم تحقق الاقل یک ویژگی مشترک دارند... این
بیرونی باید الاقل یک ویژگی مشترک داشته باشند که این 

م ن حرفویژگی مشترک باید هم ثابت و هم واحد باشد اما م

                                                
1.  http://farhangemrooz.com/news/12421 
2.  https://bit.ly/2YDtPe8 

http://farhangemrooz.com/news/12421/%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://bit.ly/2YDtPe8
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خواهم بگویم گرایی نیست. چون من نمیبه معنای ذات
های عالم در عالم واقع لزوماً یک ویژگی واحد ی چوبهمه

خواهم بگویم ما ایرانیان وقتی مشترک ثابت دارند. بلکه می
بریم یک ویژگی ثابت واحد مشترک لغت چوب را به کار می

 ١.کنیمگیریم و اطالق نام چوب میرا در نظر می
 گوید:او سپس در تشریح دیدگاه مختار خود می

در باب معنای یک لفظ باید به شم زبانی، به گفته سرل، 
ر، به ترجوع کرد... باید به شم زبانی، یا به تعبیر متعارف

عرف اهل هر زبان باید رجوع کنیم و ببینیم وقتی این لفظ 
ظ ق آن لفبرند، آیا این مؤلفه را در کاربرد و اطالرا به کار می

 ٢دهند یا نه.مدنظر قرار می
 اطالق یک» ویژگی مشترک«پذیرد که وجود یک یا چند ملکیان می

ی این ویژگی(های) دهد، اما ریشهمفهوم بر مصادیق را سامان می
) است» های لغتفرهنگ«مشترک را در شم زبانی (که تبلور آن در 

 پرسد:داند. بر این اساس است که او میمی
نید در ایران یک کسی بگوید من هیچ کدام از فرض ک

سخنان مسیح را که در اناجیل آمده، بی چون و چرا 
ها از مسیح دلیل پذیرم، بلکه برای تک تک ایننمی
طلبم. آیا مردم در ایران به یک چنین کسی مسیحی می
 گویند؟می

 دهد:و در جایی دیگر، به این پرسش چنین پاسخ می

                                                
1. https://bit.ly/2YDtPe8 
2.  https://bit.ly/2YDtPe8 

https://bit.ly/2YDtPe8
https://neeloofar.org/1396/01/06/060196/
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عا کند که من مسیحی محال است که کسی اد
یک از هستم و بعد بگوید من نسبت به هیچ

 ١سخنان عیسی تعبد ندارم.
 

 نکاتی در نقد رأی ملکیان -۴
 توان مالحظات انتقادیبا این توضیحات، در مورد دیدگاه ملکیان می

 زیر را مطرح کرد:
اگرچه ملکیان با نومینالیسم بر سر مهر نیست و معتقد است  -۱-۴

یک مفهوم کلی باید در یک یا چند ویژگی مشترک  که مصادیق
ی میان دیدگاه خود با باشند، اما توضیحی که او در مورد فاصله

کند. از نظر او، شم دهد دیدگاه او را دچار ابهام میگرایی میذات
زبانی و عرف اهل یک زبان است که ویژگی(های) مشترِک مصادیق 

یژگی(های) مشترک مأخوذ کند. اگر این ویک مفهوم را مشخص می
از عرف اهالی یک زبان خاص باشد، آنگاه اهالی آن زبان، یا 

 کنند، یاویژگی(ها) را ناظر به اشتراکات واقعی مصادیق مطرح می
 نحو قراردادی (و دلبخواهی؟).به

ای نخواهد داشت. گرایی فاصلهدر حالت اول موضع او با ذات
هایی مصادیق یک مفهوم در ویژگی اند کهگرایان نیز قائل به اینذات

ها ثابت است. اگر ملکیان به این راه برود، اند و این ویژگیمشترک
آنگاه همچنان این توضیح را به مخاطب بدهکار است که چرا قوام 

 ٢داری به تعبد است.دین

                                                
1.  http://farhangemrooz.com/news/12421 

 
در مورد رای سروش گفته شد، در  ٦در این حالت، نکاتی که در پاورقی شماره  . ٢

 برابر دیدگاه ملکیان نیز قابل طرح است.

http://farhangemrooz.com/news/12421
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در حالت دوم جای این مناقشه هست که اگر انتخاب اهالی زبان 
 ۲ها باشد و انتخاب اهالی زبان طبیعیویژگیای از دسته ۱طبیعی
ی دیگری، در این صورت، لزومی نیست که این دو انتخاب دسته

واجد عناصری مشترک باشد. در نتیجه، اوالً دیدگاه ملکیان نیز به 
، و نومینالیسم نهفته »شباهت خانوادگی«از مفهوم » رایج«تلقی 

تاً کارآیی این مفهوم که او صراحدر آن، نزدیک خواهد شد، در حالی
ها را مورد تردید قرار داده است. ثانیاً، اگر در مقام تعریف پدیده

 مورد نظر ملکیان»ِ شم زبانی«انتخاب ویژگی(ها) بدین نحو باشد، 
ین های طبیعی مختلف را تبیوران زبانتواند گفتگوی میان کنشنمی

اهد بود، ی میان آنها امری تصادفی و احتمالی خوکند، و مفاهمه
های واحدی را برای تعیین چرا که مشخص نیست طرفین ویژگی

 ١شان انتخاب کرده باشند.مصداِق مفاهیم
داری ضرورتاً آمیخته با اینکه (علی فرض) در عرف یک زباْن دین -۲-۴

ین ها نیز چندهد که اهالی سایر زباندست نمیتعبد باشد، دلیلی به
های لغت در دعوت به بررسی فرهنگ داری مراد کنند.معنایی از دین

های مختلف (برای آگاهی از شم زبانی) در اینجا کارآ نیست، چراکه زبان
اوش ی این کمعنایابی مفاهیم را به امری تجربی مبدل ساخته، و نتیجه

محال «تواند منجر به این حکم شود که تجربی، هر چه باشد، نمی
که کسی ادعا کند که من مسیحی هستم و بعد بگوید من نسبت  است

اثبات ضرورت، امکان یا ». یک از سخنان عیسی تعبد ندارمبه هیچ
  ی پژوهش تجربی خارج است.امتناعِ یک چیز، از عهده

های ی حکم به امکان و امتناع، در هر یک از ساحتالزمه
ت که پای یک شناسی یا معناشناسی، آن اسوجودشناسی، معرفت

                                                
ی »نوع«اش، از تفاوت در بحث ملکیان در مورد نسبت یک مفهوم با مصادیق . ١

 اند.عرض بررسی شدهطور همی مفاهیم بهپوشی شده، و همهمیان مفاهیم چشم
 این بحث را باید در فرصت دیگری پیگیری کرد.
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بندیِ متناسب به میان آید. مثالً، اینکه حکم به شی الف امکان مقوله
 را داشته باشد، bرا دارد و محال است که ویژگی  aاتصاف به ویژگی 

که ای است که صفات آن شی را معین کند. همچنانبندینیازمند مقوله
حکم به امکان یا امتناع دسترسی معرفتی به یک چیز، یا حکم به 

 دارد. ایمعنایی یک عبارت یا یک گزاره، نیز چنین الزمهمعناداری یا بی
هایی که عنوان یکی از نمونهعنوان یک نمونه، حکم کانت (بهبه

نکه کند)  مبنی بر ایملکیان از او در توضیح روشنفکری استفاده می
الطرفینی است، بر ای جدلیگزاره» خدا وجود دارد«ی گزاره

ی معرفت استوار شده است. کانت با استفاده ای در حوزهبندیمقوله
گیری، و حدود آن دارد، اموری رفت، فرایند شکلاز تحلیلی که از مع

آن را دارند که متعلق معرفت قرار گیرند، از اموری » امکان«را که 
ی کند و بدین صورت مقولهی ندارند جدا می»امکان«که چنین 

سازد، و آنگاه این جدا می» توهم«ی را از مقوله» حقیقت«

 

و خصوصاً در  یاسالم یشهیاند یکرهیکه در پ یخدا و انسان ایآ
خود  یحیمس یهالیبا بد یقرابت شودیم یمتن مقدس آن، معرف

 یامثابه چارهمدرن را به میدارد تا بتوان مفاه یدر قرون وسط
 یسواالت و سواالت نیپاسخ ا ر؟یخ ایکار برد معضالت آن به یبرا

ته با اسالم را مشخص کرده و حدود یمشابه است که نسبت مدرن
 یاست که نه روشنفکر یراه نیو ا سازدیم نییتعامل آنها را تع

 آن. نیمنتقد یو نه برخ مودهیجد پآن را به ینید
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خدا وجود «ی یرد گزارهسازد که نتیجه بگبندی او را قادر میمقوله
 قابل رد و اثبات نیست.» دارد

تم، ی کانت نیسشناسانهمن در اینجا در مقام ارزیابی رویکرد معرفت
هایی، بندیبلکه غرض آن است که بگویم بدون داشتن چنین مقوله

 ».محال است«توان مدعی شد که دینداریِ غیرمتعبدانه نمی
 

 رک مدرنیتهای تکمیلی: برخی لوازم دنکته -۵
برای درک ماهیت مدرنیته، از جمله، الزم است به این نکته توجه 

ی غرب رخ داده، از بُعد نظری شود که این تحولی که در سیر اندیشه
ای مفهومی است و در بافتاری از مسائل و معطوف به پیشینه

معضالت تئوریک شکل گرفته است. به عبارت دیگر، مدرنیته در 
یج از خدا، انسان، معرفت، اراده، گناه نخستین و تقابل با فهم را

هایی را در پیش نهاده است. غیره در قرون وسطی سربرآورده و بدیل
از این جهت، سنجش نسبت مدرنیته با اسالم، اینکه پذیرش 

ی های نظری دوران مدرن و اعمال آن بر اندیشهرویکردها و فراورده
، مستلزم توجه به این اسالمی تا چه مقدار ممکن و مطلوب است

 ی مدرن است، وگیری و بسط اندیشهابعاد تئوریِک دخیل در شکل
توان در مورد امکان هایی است که میتنها پس از چنین موشکافی

ن ی ایی مدرن، و نیز میزان و نحوهگیری از اندیشهو مطلوبیت بهره
بندی رسید. از این جهت نیز، چه در آثار گیری، به جمعبهره

توان یک بررسی شان، کمتر میروشنفکران دینی و چه منتقدین
 کاوانه در مورد ماهیت مدرنیته را مشاهده کرد.جامع و مساله

ً منظور این نیست که از تعدد روایت هایی که در مورد مسلما
 هایی که دربنیادهای مدرنیته، نسبت آن با سنت، و تنوع جریان

 رده و به تعریفی ساده وپوشی کمسیر بسط آن شکل گرفت چشم
سردستی از آن برسیم. بلکه دعوت به این است که عناصر تئوریک 
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یری گگیری آن را درنظر گرفته و هرگونه بهرهو تاریخی موثر در شکل
 ی مدرن برای فهم دین را بر تصویریاز مفاهیم و مقوالت اندیشه

های فراوانی که در جامع از این پدیده استوار سازیم، و از پژوهش
 این زمینه انجام شده استفاده کنیم.

 هایی، که در ترکیب»رهایی«و » آزادی«عنوان مثال، مفاهیمی چون به
شود و مکرراً در ادبیات ظاهر می» بخش از دینتفسیر رهایی«مثل 

شود، اگر با تحلیلی از معنای این کار گرفته میروشنفکری دینی به
ی مدرن) و تحوالت دوره ی پیشامدرن و چه درمفاهیم (چه در دوره

داده در آن همراه نشود، و با رویکردی تطبیقی در کنار معنایی که رخ
ی اسالمی (بر اساس متن مقدس جریانات مختلف در اندیشه

ه تواند کاربستی شایستاند قرار نگیرد، نمیکردهاسالمی) از آن مراد می
 خواهد رفت.اجتماعِی روزمره فراتر ن-بیابد و از یک رتوریک سیاسی

ی مدرن، و سابجکتیویسِم نهفته در آن، شکل جدیدی با ظهور اندیشه
فرمایی از ایدئالیسم سربرآورد که در مفاهیم مدرنی مثل خویش

ی آزاد، آزادی (مثبت و منفی)، حقوق (اتونومی)، خودبنیادی، اراده
بنیادین بشر و غیره متجلی گردید و نتایجی نظری و عملِی پدیدآمده از 

 

 انیم یگفتگو تواندینم انیملک یمورد نظر مصطف »یِ شم زبان«
 یکند، و مفاهمه نییمختلف را تب یعیطب یهاوران زبانکنش

خواهد بود، چرا که مشخص  یو احتمال یتصادف یآنها امر انیم
مصداِق  نییتع یرا برا یواحد یهایژگیو نیطرف ستین

 انتخاب کرده باشند. شانمیمفاه
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ه کی مدرنیته دور نماند، چنانآنها، از چشم همراهان یا مخالفان پروژه
ای و هم در سنت فلسفه تحلیلی، ادبیات ی قارههم در سنت فلسفه

های فلسفی فربهی در ارزیابی این مفاهیم شکل گرفت. پژوهش
وبی ختواند بهای که در این موضوعات انجام شده، از جمله، میگسترده

درک این مفاهیم جدید تنها در بستر تقابل آنها با تلقی  نشان دهد که
قرون وسطایی از خدا، گناه نخستین بشر و تاثیر آن در فساد معرفت 

ی انسانی، طرد دنیا و نگاه انحصاری به آخرت و اصالت شهر و اراده
آسمانی (در برابر حکومت دنیوی) و مفاهیمی از این قبیل ممکن است. 

ن در بستر چنین معضالتی صورت پذیرفته و زایش آن مفاهیم مدر 
ریزی شده است. با برای فراروی از انحصار و استبداد ناشی از آن طرح

نظر به چنین زمینه و بافتاری است که معنای جدید مفاهیم در 
 ١نماید.ی مدرن رخ میاندیشه

ی های فراوانی در ادبیات فلسفی پیرامون مدرنیتهامروزه پرسش
واند تست، از جمله اینکه آیا چنان ایدئالیسمی میفلسفی مطرح ا

بخِش مفاهیم جدیدی که بر آن استوار بر پای خود بایستد و توجیه
شود و چه شده باشد؟ از آن ایدئالیسم، کدام اخالق و دین زاده می

آید؟ در کنار این، باید به این ی از آن بیرون می»ی حقنظریه«
ی هی اندیشانسانی که در پیکره پرسش نیز اندیشید که آیا خدا و

شود قرابتی با اسالمی، و خصوصاً در متن مقدس آن، معرفی می
های مسیحی خود در قرون وسطی دارد تا بتوان مفاهیم مدرن بدیل
 کار برد یا خیر.ای برای معضالت آن بهمثابه چارهرا به

                                                
اختی و شنگیری بسیاری از روشنفکران و نواندیشان دینی از مباحث معرفتبهره . ١

 هایی نشود، به نتایجی خواهدمتافیزیکی معاصر، اگر مسبوق به چنین موشکافی
پذیری آنها بر انجامید که از اتقان و استواری الزم برخوردار نبوده و در تطبیق

ای است که باید در مجالی دیگر ی اسالمی جای اما و اگر هست. این نکتهاندیشه
 و با تفصیلی بیشتر بدان پرداخت.
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م الپاسخ این سواالت و سواالتی مشابه است که نسبت مدرنیته با اس
سازد و این راهی است را مشخص کرده و حدود تعامل آنها را تعیین می

 جد پیموده و نه برخی منتقدین آن.که نه روشنفکری دینی آن را به
که در و البته این نه سخن بدیعی است و نه انتظاری ناممکن، چنان

هایی صورت موردی چنین دقتبرخی آثار متفکرین بومی بعضاً و به
ترین عنوان یکی از مهمرفته است. مثالً، دکتر سروش، بهصورت پذی

های روشنفکری دینی، در برخی آثار مکتوب یا شفاهی خود چهره
این رویکرد تطبیقی درست را درپیش گرفته و کوشیده است تا با 

امکان پذیرش برخی های بنیادین، امکان یا عدمنظر به برخی جنبه
این  ١می را مورد مداقه قرار دهد.مفاهیم جدید در درون الهیات اسال

نحو جامع پیگیری نشده، و همچنان به تداوم و بسط رویکرد اما به
 تری نیاز دارد.جانبهتر و همهجدی

به عباراتی کلی چون » روشنفکری«خالصه اینکه اگر در تعریِف 
اکتفا کرده و آن را به » بازخوانی انتقادی سنت«و » نقد سنت«

» یروشنفکری دین«آنچه که گفته شد نیاراییم، هایی نظیر تدقیق
گشایی موثر و مفید بوده و ما را همچنان در ابتدای مسیر فاقد گره

 دارد.متوقف می

                                                

کم در دو مقطع، در خصوص آن جمله، بحثی است که ایشان، دستاز  . ١
 ۴و  روشنفكرى دينى«طرح نموده است. در این خصوص نک به » سکوالریسم«

 در:» سکوالريسم معناى

 http://www.drsoroush.com/Persian/News_Archive/F-NWS-
13830602-The_Meanings_of_Secularism.html  

 ”سلوک دیندارانه در جهان مدرن“و نیز جلسات پنجم تا هشتم از سلسله جلسات 
 که در سایت شخصی ایشان منتشر شده است.

http://www.drsoroush.com/Persian/News_Archive/F-NWS-13830602-The_Meanings_of_Secularism.html
http://www.drsoroush.com/Persian/News_Archive/F-NWS-13830602-The_Meanings_of_Secularism.html
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 مسیح بە مثابەی روش
 های نواندیشی دینیو دشواری هاضرورت

 هاوژین مال امین
 پورترجمە از کردی: عدنان حسن

 
در ارتباط با مفهوم یا اصطالح نواندیشی دینی، ظاهرا" بە نوعی با 
دو امر متضاد و متناقض مواجه هستیم: نواندیشی و دین. 

الظاهر در پی آنیم کە بەسان مفاهیمی چون سرد و گرم، نجس علی
وم و مقدس، زمینی و آسمانی، مطلق و نسبی و...، از این دو مفه

یا مفاهیم متضاد، یک بنیاد سومین یا بە قول هگل یک سنتز تولید 
کنیم. مسیح و سرشت دوگانەاش، یا بە عبارت بهتر تعالی کلیەی 
این مفاهیم متضاد در نمونەای چون مسیح، ما را در ترسیم یک 

 گر خواهد بود.تصویر یا تصور از این هستی یا وضع سومین یاری
تواند نقشی برجستە و مهم در یح میاحتماال" خود ایماژ مس 

یابی ما بە فهمی مناسب از سرشت بنیادین نواندیشی دینی و دست
نواندیشان دینی، در همان نحو متعین و موجود کنونی، داشتە 

 ١باشد.

                                                
در «در همین ابتدای بحث خالی از لطف نخواهد بود:  جالباشارە بە یک روایت . ١

اش خواهی سوخت، ایمان شبیە اخگر خواهد شد، اگر در دست بگیری آخر الزمان
 ».و اگر دست از آن برداری شکست خواهی خورد
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کم برای نگارندەی این سطور، مسیح صرفا" یک نمونە یا ایماژ دست
ریم ری غیر از فرزند مپیامبرانە نیست، یعنی ارجاع بە هر پیامبر دیگ

تواند وافی بە مقصود باشد. طرح چنین انگارەای بە مفهوم نمی
دهندگی مسألەی تجمیع و وضوح تام و تمام، و بە تبع آن یاری

ە چنین بتعالی این مفاهیم متضاد در وجود فرزند مریم نیست، هم
معنای تقلیل جایگاه پیامبری و یا واالتر دانستن مسیحیت از دیگر 

هم نیست. بلکە دالیل بسیاری برای طرح چنین انگارەای وجود یاناد
ها را نداریم. یکی دارد کە در این مقال مجال پرداختن بە همەی آن

از دالیلی کە الزم است در این مقال بە جد بر آن تأکید کنیم، 
ی است؛ گریت مسیح و مسیحمسألەی یگانگی و استثنابودگی وضع

دیشی دینی و نواندیش دینی حقیقی، تکرار چو نواناستثنایی کە هم
و تحقق مجدد آن بسی دشوار و غامض است. نواندیشی دینی 

شدن و بر سر یک بەسان مسیح همارە خود را در مقابل مصلوب
بیند: عروج و تعالی بە سوی آسمان و درافتادن مجدد دوراهی می

 گرایی دینی و تبدیل شدن بە یک آیین یا مذهببە ورطەی تقدس
اد ز دیگر، و یا سقوط و توصیف آن بە مثابەی یک پدیدەی ناپاک

هم مترسک بر جای ماندە بر صلیب، بنیاد و منحرف! در نهایتبی
دغدغەی «نومیدانە و بە قدر حجم راستگویی خود و تا بدان جا کە 

پروردگارا چرا تنهایم «دارد، با تمام وجود فریاد خواهد زد: » ایمانی
 .١»گذاشتی!

                                                
گر مبرز و همکارمان در بنیاد سهروردی، بندە و آقای منصور تیفوری، پژوهش. ١

ە را بە کردی ترجم» مسیح و پیالت«ن تحت عنوان کتاب بسیار مهم جورجو آگامب
ن بر آ» پیالت و مسیح: تغییر جایگاه«و شرحی جامع و مفصل نیز تحت عنوان 

نگاشتەایم کە بە ضمیمەی همان کتاب چاپ و منتشر شدە است. در شرح مذکور 
 تر در سرشتتر و جزئیعالوە بر طرح نظریە و تزی متفاوت، سعی در تأملی دقیق
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مریم حامل دینی جدید نبود، او در پی انجام دو کار مهم بود:  فرزند
اعالن حلول عهد و زمانەای نوین و انجام اصالحات در دین یا 
شریعت موسی و سنت یهودی. وی آشکارا آمدە بود تا بە قول قرآن، 

ها را حالل کند، آمدە بود کە طلسم جمود و سرگردانی برخی از حرام
اسرائیل مستولی شدە بود، باطل نماید، آمدە را کە بر گردەی پسران 

بود کە تصور "برگزیدگان پروردگار" را چە در مقام امت و چە بە 
ها مثابەی مردان دین الغا کند، و حتی مهر باطلی بزند بر تمامی آیین

های نمادپردازانە و تعمیدگرایانەی مبتنی بر تمایزطلبی و و مراسم
 .١انگاریخودمتفاوت

رهای اها و هنجترین ارزشین امر یکی از اصلیشاید خود ا
نواندیشی دینی باشد، حتی فراتر از آن، شاید بتوان ادعا کرد کە 

کم بە مایەی اصلی پیام مسیح است، دستمورد پیش گفتە کە بن
ەی مایترین بنزعم بندە (بگذارید چنین فرض کنیم) همانا اصلی

زمانەای نوین و ابطال  نواندیشی دینی نیز هست: اعالن حلول عهد و
و حتی فرارفتن و نابود ساختن تمامی موانع ذهنی، فرهنگی، 

اش فراروی بشر و مقدسات انسانی، و نیز موانع ناشی از قدرت کە
گاه تعمیم آن بر کل بشریت، فارغ از جنسیت و قرار گرفتەاند، و آن

گری یا نواندیشی بدون هرگونە تفاوت و تمایز. در وضعیت مسیح

                                                
ها و ها و دوالیسمداشتەایم، بە ویژە در ارتباط با همین دوگانگیمسیح 

 الخصوص در نسبت آن با سنت اسالمی.علی
مقصود اصلی از این مناسک در نوشتار حاضر، ختنە کردن است کە نماد قوم . ١

برگزیدەی پروردگار بود. صدالبتە در فحوای ضمنی آن مقصود  ما هرگونە 
نهادن یا مناسک ورودیەای است کە در هر شکلی بر  گذاری، دستار بر سرنشان

ورود فرد بە جمع امت پروردگار داللت داشتە باشد؛ هرگونە امر نخبەانگارانەای کە 
غایت آن بە انحصار درآوردن فهم کتاب، دستور و خواست خدا بودە و حامل آن بە 

 صراط مستقیم تبدیل شود.تنها مبلغ مشروع و انحصاری 
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ینی، ابطال و فروپاشی این موانع بە عامل موجدەی برقراری ارتباط د
تبدیل نخواهد شد، و یا منجر بە نازل شدن مجدد وحی و الهام و 

هم دقیقا" همین حلول دینی جدید نخواهد شد، موضوع اساسی
. شودنکتە است: رفع موانع مذکور موجب آفرینش انسان/خدا می

ەی بشری آوردە و آن را بە گل و یعنی امر قدسی را بە سطح جامع
گونە است کە انسان مقدس، خاک زمینی آلودە خواهد کرد. این

انسان خداگونە و حتی انسان/خدا متولد خواهد شد؛ انسانی کە 
اش نیست، بلکە در حقیقت ایمان، خود نیازی بە اثبات ایمان

اش اوست، انسانی کە نیازی بە اثبات تقدس، پاکی و مشروعیت
بلکە در واقع مقدس، خود اوست. چنین انسانی  نیست،

نشانەگذاری و ختنە نشدە، تعمید و باجی بر او مقرر نگشتە، 
گونە نماد ایمانی بر پیشانی خود حک نکردە و هیچ جامەی هیچ

ویژەای جهت تمایز و تشخیص خویش بر تن نکردە است. پدر این 
 انسان ناشناختە است، مقدس بودگی و مرکزیت یافتگی و
مشروعیت خودبنیادش، پدر و نیای واقعی اوست، انسان نوزادەی 

سازی ما، زین پس قدرت و توان اعالن عهد و زمانەای نوین و حالل
 حرام را در خود حامل است.

پدری بە معنای سرشت رادیکال و شناختی، بیبە لحاظ هستی
انقالبی لحظە، عهد و حقیقت ایمانی نوین است، دقیقا" در همان 

ایی کە "تامس کوهن" در مورد "انقالب علمی" مدنظر داشتە و معن
بست رسیدن پارادایم، رهیافت و آن را نتیجەی بحران علم و بە بن

پذیری و داند. یا بە قول "کارل پوپر"، ابطالهای گذشتە میروش
احتمال فروپاشی و حتی کذب بودن هرگونە نواندیشی، جزء 

ایمانی است کە در پی اطالق خصایص ذاتی هر ایمان یا دغدغەی 
ە هم مواجعنوان نواندیشی بر خویش باشد. البتە با یک تناقض

هم این کە ایمان و دغدغەی جدید اساسا" جهت هستیم و آن
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گویی بە مسألە و ضرورتی جدید پای بە عرصەی وجود نهادە و پاسخ
 بست رسیدن عهد و زمانەیمشروعیت خود را نیز از بحران و بە بن

کند. بە همین دلیل وضعیت قدیم و ضرورت آغازیدنی جدید اخذ می
ژنتیکی و تبارشناختی است، جهشی کە فقدان  پدری نوعی جهشبی

کند. نواندیشی پدر را بە خصیصەی ذاتی آن وضعیت تبدیل می
 کتواند مشروعیت خود را از گذشتە کسب کند، اال در یاساسا" نمی

حالت سلبی و گفتن این کە من، او نیستم. بە همین دلیل است 
کە وابستە نمودن خود بە پدر، سلف و پیشینیان و جستجوی هرگونە 
پدر یا هر نوع پدرپردازی، بر فقدان نواندیشی داللت دارد، یعنی در 
چنین وضعیتی هیچ امر نو و تازەای (نوبودگی مستلزم یک 

 نخواهد داشت. شناسی جدید است) وجود هستی

 

 هر ەارجاع ب یعنی ست،ین ەامبرانیپ ماژیا ای ەنمون کی حیمس
مقصود باشد.  ەب یواف تواندینم میاز فرزند مر  ریغ یگرید امبریپ

است؛  یگرحیو مس حیمس تیوضع یو استثنابودگ یگانگیمسأله، 
 ،یقیحق ینید شیو نواند ینید یشیچو نواندهم ەک ییاستثنا

 یشیدشوار و غامض است. نواند یتکرار و تحقق مجدد آن بس
شدن و بر سر خود را در مقابل مصلوب ەهمار حیمس سانەب ینید
آسمان و درافتادن  یسو ەب ی: عروج و تعالندیبیم یدوراه کی

 ای نییآ کی ەشدن ب لیو تبد ینید ییگراتقدس ەیورط ەمجدد ب
 ەیدیپد کی ەیمثاب ەآن ب فیسقوط و توص ایو  گر،یمذهب د

 و منحرف! ادیبنیزاد بناپاک
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در همین راستا باید یک امر مهم و شایستەی توجە را مورد اشارە 
قرار داد: در نهایت خود همین گسست و گذار است کە بە لحاظ 

بخشد و آن را شناختی بە ایمان و عهد جدید مشروعیت میهستی
. دهدآمیز در مقابل گذشتە قرار میبە منزلەی وضعیتی تناقض

بذیری خصیصەی ذاتی این انگارەی کە ابطالیعنی در عین این 
گونە ضمانت و اطمینان قاطع و کاملی جهت ایمانی است و هیچ

زادی یا حقیقی بودن آن وجود ندرد، در همان حال هیچ اثبات ناپاک
هم برای بنیاد نهادن آن با ابتناء بر گذشتە وجود ندارد، و صد راهی

بە گذشتە امری است محال  البتە رد و ابطال آن نیز از طریق ارجاع
و ناممکن. گذشتە دیگر قادر بە در اختیار گرفتن آن نیست، چرا کە 
نواندیشی همیشە دل در گرو آیندە و امر نو داشتە و در برابر محک 

ناپذیر تجربە و استقرا قرار دارد. برای توضیح این مسألە نیز پایان
قبال" یا چە باید مجددا" بە پوپر ارجاع دهیم؛ بر خالف آن

شناسی استدالل، پنداشتیم، کارویژە و وظیفەی معرفتگاها"می
های معتبر و معهود اثبات استدالل نبودە و هرگز قادر ابتناء بر روش

بە انجام چنین وظیفەای نیست، بلکە بالعکس، وظیفەی حقیقی 
توان بە ضرس قاطع ادعا کرد کە استدالل، نقد و ابطال است. می

ض یا یک استدالل صرف توان آن را دارد کە انگارە تنها یک مثال نق
و فرضیەای را، و در موضوع مدنظر ما یک "ایمان" را ابطال نمودە یا 

زاد (در معنی غیرحقیقی) معرفی کند آن را یک تجربەی ایمانی ناپاک
اعتباری آن گردد. اما اگر قادر بە انجام چنین و موجب ابطال و بی

ە نحوی ضمنی و غیرمستقیم در ارتقای کاری نباشد بدون تردید ب
زادی) تجربەی جایگاه و تضعیف تردید غیرحقیقی بودن (ناپاک

ایمانی مزبور، ایفای نقش خواهد کرد. اما با توجە بە این  واقعیت 
ها هرگز پایان نخواهند کە زمینەها و عوامل موجدەی تجارب و مثال

 ەی استدالل،یافت، پس اگر بە هر نحو چنین بپنداریم کە وظیف
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 تردید دچار مغلطە وگرایانە است، بیاثبات و یا ایفای نقش اثبات
 شناختی گشتەایم.مشکلی معرفت

پدری است، چرا کە بە لحاظ تبارشناسانە، نواندیشی قائم بر بی
گونە کە اشارە شد، اگر پدر، تناسل، زادوولد و تواصلی وجود همان

ای وجود نخواهد داشت. واقعیت داشتە باشد دیگر نواندیشی
وضعیت نواندیشانە اینچنین است: مادری وجود دارد، بحران، 

هم وجود د، حتی زادوولد و والدتخفقان، زمینە و ضرورتی وجود دار 
دارد، اما هیچ پدری وجود ندارد. اگر مادر، پدر، آبا و نیا و سلف و 

تردید تواصل و فرزندآوری کلیت خانوادە وجود داشتە باشد، بی
کم قابل تداوم است، اما هیچ "نوزاد"ی تداوم خواهد داشت یا دست

هوم فلسفی، متولد نخواهد شد. یکی از شروط "نوبودگی" در مف
پدری و گسست شناختی آن، همان بیشناختی و هستیمعرفت

است و نە تداوم و تواصل. همین کە مادر وجود داشتە باشد یعنی 
این کە امکان و ضرورت بودن، درد زایمان و خود زایش وجود دارد، 
اما عدم وجود پدر بە معنای دشواربودن و عدم امکان زایش است، 

نعی فراروی درد زایش وجود ندارد اما موانعی با این حساب هیچ ما
دقیقا" همان » امر نو«جدی و دشوار فراروی خود زایش قرار دارد. 

تواند در چنین وضعی، یعنی در غیاب کامل کە میمعجزەای است 
زند فریا در عجز و ناتوانی کامل پدر، اتفاق بیافتد. بەسان تولد 

نادر و انگار مقدمە و یا تولد مسیح؛ تولد اولی امری  ابراهیم
زمینەسازی برای تولد دومی بود. اما تولد مسیح، همان امر نو، 
معجزە و رخدادی استثنایی است کە باید بە جد مطمح نظر قرار 
گیرد. طرفە آن کە سارە، همسر ابراهیم، کە خود سترون و 

رش نیز پیر و ازکارافتادە بود، هنوز دل در گرو گذشتە داشت و سهم
ایم جدید مواجە نشدە بود، پس امکان و احتمال تولد را بە با پاراد

)، ولی مریم شیخا یألد و أنا عجوز و هذا بعلشد (أکل منکر می
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اگرچە پدر نبود، اما بە درد زایش و بە زایش خویش اطمینان داشت، 
اش سرشار از آتش ایمان بود؛ ایمان بە حقیقت زمینە چرا کە قلب

ن تردیدی کە نواندیشی دینی نسبت و زمانەی خویش. (شاید همی
بە حقانیت خویش دارد را بتوان بە اطمینان سارە بە سترون بودن 

 شناسانەترین مانعترین یا هستیخودش تشبیە کرد و آن را بزرگ
 فراروی نواندیشی دینی دانست).

نواندیشی دینی دغدغەای ایمانی جهت دفاع از متون و گزارەهای 
ریف دین بە مثابەی گزارەها، آموزەها و دینی، زدودن خرافە و تع

مفاهیم عقالنی و متناسب با عقالنیت معاصر نیست، در صورت 
الخصوص در صورت تأکید بر مفهوم اطالق تعریفی اینچنین و علی

"دفاع"، دیگر باید نواندیشی دینی را صرفا" دغدغەای کالمی دانست 
ە است ککە عمیقا" وابستەی نوع کلیشەای و منسوخ علم کالم 

 مشغولی طرفدارانچو دلتوانستە تا بە امروزهم بەسان گذشتە (هم
تواند عهد و زمانەی قدیم) بە حیات خود ادامە دادە و اساسا" نمی

گونە معنای نواندیشانەی بنیادین باشد. در حقیقت چنین حامل هیچ
رهیافتی هیچ نسبتی با نواندیشی دینی نداشتە و نخواهد داشت، 

ندیشی دینی در جهت عکس این رهیافت عمل کردە و با اتفاقا" نوا
ابطال ایمان و گزارەهای مزبور، در جهت تأسیس کالم و الهیاتی 

 نوین حرکت خواهد کرد.
های پژوهش فلسفی و علمی، های علمی، روشبینیجهان
شناسی و علوم انسانی و اجتماعی، بە ویژە در مسألەی پژوهش دین

ورەشناسی، تاریخ و دیگر موضوعات چون اسطدینی، دین را هم
 شناختی، و نە منبععلمی در عداد موضوعات تحقیق علمی و معرفت

ند و مگری قدرتتردید علوم مزبور یاریکنند. بیمعرفت، قلمداد می
گر قابل توجە برای نواندیشی دینی در بسیاری اوقات یک چالش

ساس را هستند، اما خود هرگز قادر نیستند بار این مسولیت ح
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شخصا" بر عهدە بگیرند. چرا کە در صورت تعریف نواندیشی دینی 
بە مثابەی نوعی دغدغەی آکادمیک و علمی کە با سرشت پژوهش 

 هگادر باب دین و نقش دین در حیات و دنیای جدید سروکار دارد، آن

گران برجستەی این حوزەها را نیز باالجبار باید پایەگذاران یا پژوهش
در عداد برجستەترین و حتی اولین نسل از نواندیشان دینی قلمداد 
کردە و اصول پژوهش علمی و آکادمیک را هم بە عنوان معیارهای 
اصلی پژوهش دینی در رهیافت نواندیشی دینی در نظر بگیریم (بر 

شناسی دین و بە طور کلی امعەشناسی دین، مردماین اساس باید ج
شناسی، آگوست ها، پایەگذاران علم دینتمامی علوم مشابە با آن

کنت، مارسل موس، ماکس وبر، دورکیم و حتی مارکس را در زمرەی 
نواندیشی و نواندیشان دینی قرار داد.) بدین ترتیب دیگر هیچ 

ینی بین نواندیشی دکم مستقیم) ماارتباطی (حتی یک ارتباط دست

 

 ە، بباشد یبتواند حامل معنا و ارزش ایاگر بخواهد  ینید یشینواند
و عهد کهن در  ەزمان ەک اغازدیب یاەاز همان نقط قایدق دیناچار با

 دیدر جان دارد با یاست. و اگر هنوز رمق ەدیرس انیپا ەآن ب
ادن نه ادیو بر بن ەافتیرا باز  شیوجود خو یقیو ضرورت حق گاهیجا

 ایمتمرکز شود و  د،یجد ینید ەو ن مانیقا ایدق د،یجد یمانیا
 یابر  یستیفیمان نیجهت طرح و تدو یاەنیعنوان زم ەکم بدست

 یافیو نو، ا دیجد مانیا کی ەب یمانیاضطراب و عطش ا نیا لیتبد
و  منسوخ یدتیعق یهاەشیکل زانیدگربار آو ەآن ک ەنقش کند، ن

 شود. ەگذشت ینمانخ



 ۱۳۹۹خرداد |  ۱شماره| سال اول | 

١١٠ 
 

گری و ها، و مابین اصالحو دغدغەها و باورهای فردی انسان
 هایها و پرسشهای اختصاصی نواندیشی دینی و پژوهشاضطراب

هم بە وجود آن احساس نخواهد شد. شاید آن وجود نداشتە و نیازی
ن را توان آتردید نمیبتوان این امر را نوعی نقد دین نام نهاد، اما بی

ها، واندیشی دینی، یعنی اندیشەای دانست کە حامل ارزشن
های مختص بە خود است. بدین ترتیب چنین مضامین و ویژگی

گری و مسائل مبتال امری بە تمامی عاری از هرگونە دغدغەی اصالح
داری، کە موتور محرکەی اصلی نواندیشی دینی است، خواهد بە دین

دینی معطوف بە یکی از بود. اگرچە در نهایت نگاه نواندیشی 
الوقوع مابین دین، جهان و انسان کنونی خواهد مناسبات محتمل

بود، ولی چنین توجهی صرفا" بە منظور طرح یا تبیین دیدگاه مزبور 
نیست، بلکە استقرار، حمایت و تقویت آن را نیز مدنظر خواهد 

چنین نباشد، پس نواندیشی دینی بە طرفدار یا داشت. اگر این
یک یا چند نمونە از این ارتباطات و کارویژەها تبدیل گشتە  مخالف

ترین بخش آن را، صرف و بخشی از توان خویش را، احتماال" اصلی
استقرار و تعیین تکلیف این امر و ارائەی تعریفی جدید از دین 

تردید نواندیشی دینی بە معنای یک دفاع مبتنی بر خواهد نمود. بی
دین نیست، اما در عین حال دغدغەی  دغدغەی دینی و ایمانی از

 های آن است.ترین محرکدینی و عقیدتی نیز یکی از اصلی
 تواند نقش موتور محرکەینواندیشی دینی میبە تعبیر هابرماس،  

تحول را ایفا کند، احتمال دارد نوعی فهم از دین بە ایدئولوژی یک 
تمل خواه و مخالف وضع موجود تبدیل شود، یا محجریان تحول

است فهم نواندیشانە از دین در راستای تحقق آزادی و عدالت و در 
برابر یک حکومت تحمیلی، ناعادل و ضدآزادی، بە مبارزە برخیزد، بە 

های مشروع مردم از سوی یک قدرت و رژیم ویژە اگر حقوق و آزادی
ر چە کە ددینی و یا تحت عنوان دین پایمال شدە باشد، بەسان آن
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های جهان عربی ی، ترکیەی اردوغانی و بسیاری از رژیمایران اسالم
رغم نقش مهم ها و علیرغم تمام اینگذرد. اما علیو اسالمی می

نواندیشی در نوسازی و بازسازی جامعە، بە دشواری بتوان آن را یک 
 فکرانە قلمداد کرد.دغدغەی روشن

نواندیشی دینی بە عنوان شکلی از روشنگری و تالشی در جهت 
تغییرات اجتماعی، تأمین آزادی و عدالت، و نیل بە جامعەای 

مدار، شایستەی آن است کە بە عنوان دغدغەای انقالبی و اخالق
ایدئولوژیک فهم و تعریف شود. حصول معرفت نسبت بە 

زمینەهای فکری، اجتماعی و روانی آن مستلزم تأمل، تحلیل و پس
 متوجە خواهیم شد پژوهشی متناسب و جامع است. اگر چنین کنیم

کە نواندیشی دینی فاقد یک معنای قائم بە ذات و الیتغیر فکری 
نیم، نظر کپیوستە است، و اگر از اهتمام بە چنین تالشی صرفبەهم

زمینەها و چە اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد، همان پسآن
ای است کە دغدغەهای های فکری، اجتماعی و سیاسیزمان/مکان

شوند. در این صورت ها متولد میانە در متن آندینی نواندیش
نواندیشی دینی نیز بە شکلی از اشکال فراوان کاالی مصرفی فکری 

زمینەها و و علمی تبدیل خواهد شد؛ کاال و زائدەای از همان پس
شرایط سیاسی و اجتماعی. این در حالی است کە بە زعم نگارندەی 

و زمینەهای این سطور، نواندیشی دینی دارای شرایط 
رغم تمامی ارتباطات و شناختی مختص بە خود بودە و علیهستی

اش، اساسا" محصول زمینەای مستقل و تأثیر و تأثرات متقابل
شناسانەی مختص بە خود های هستیها و مخاطرەجوییپرسش

هم بە نوبەی خود ناشی از تألمات و تأمالت باشد کە آنمی
توان داری است. در واقع مییندینی خود دشناسانەی درونهستی

ت داری اسگفت کە این پدیدە محصول دیالکتیک مابین دین و دین
یعنی محصول دیالکتیک  -بە مفهومی کە مدنظر جورج زیمل است-
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ان شدەی هممیان واقعیت دینامیک و پویا و وضع مستقر و تثبیت
واقعیت. صد البتە چنین مسألەای در صورتی صادق است کە فرض 

های دینی مشغولیبر این قرار دهیم کە ارتباطی میان دلرا 
گویم، تر بشناسانەی بشر و عصر مدرن با کلیشەها، یا صریحهستی

ادیانی کە فرد نواندیشی دینی خود یا زمینەی کاری خود را نزدیکتر و 
توان بە نسبت ما داند، وجود دارد، برای مثال میتر با آن میمرتبط

ین توان بە اد. این در حالی است کە بە سادگی میبا اسالم اشارە کر 
نتیجە رسید کە هرکدام از این ادیان (اعم از کل سنت، میراث، 

ها) بسی بیش از آن کە ها و حتی متون و نصوص مرجع آنآیین
مرجع و منبع باشند، اگرچە بە درجات متفاوت، اما خود اتفاقا" 

 بخشی از مشکل هستند!
شدە کە چنین مسألە و معضلەای مربوط بە  همارە چنین بازنمایی 

نوع برداشت و تفسیر از دین و یا فالن قدرت حکومتی بودە و هیچ 
ارتباطی با خود متون، منابع، مبادی و مراجع دینی ندارد، 

بخش و برخی اوقات نیز در راستای سرچشمەهایی کە گاها" الهام
تکا قرار نواندیشانەی دینی" مجددا" مورد اتقویت یک پروژەی "

 توان گفت نواندیشی دینیگیرند. بر اساس چنین برداشتی میمی
تر، صرفا" تالشی است در جهت ارائەی یک تفسیر مناسب

گرایانەتر و معاصرتر از ادیان یا از یک دین مشخص. بدون تردید خرد
چنین تالشی بە مانند هرگونە تالش فکری دیگری شایستەی احترام 

 را نواندیشی دینی دانست. توان آناست، اما نمی
گری" اکنون در پی آنم کە بە مثال آغازین خود، یعنی انگارەی "مسیح

ی دینی نواندیشنگرانەی خود را در قبال بازگشتە و کالم نهایی و مثبت
تقدیم کنم. نواندیشی دینی همان وضعیت روحی، فرهنگی و حتی 

تر، تر و عمیقهم صحیحفراتر از آن، اجتماعی و سیاسی، و از آن
ای است کە در بطن زندگی مسیح شناختیهمان وضعیت هستی
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یابد. اما باید در نظر داشت کە پس از مرگ مسیح، تبلور می
د و روایت تبدیل شد، روایت مذکور حتی مسیحیت بە یک دین، نها

روایت وضعیت مذکور نیز نبود، بلکە اتفاقا" روایتی بود کە 
کرد. شاید بر زبان راندن مشروعیت خود را از آن وضعیت کسب می

این ادعا کە حتی یهودیت و مخصوصا" اسالم نیز دو روایت دیگر از 
رنوشت گر دو سهمان وضعیت و داستان بودە و هر دو نمایان

مقدرشدەی مسیح هستند، موجب سوءتفاهم بسیار گردد؛ 
دیگر است، اما هر دو بدان های آنان اگرچە متفاوت از همروایت

پرداختەاند (هم اسالم و هم یهودیت بە کشتن مسیح، اقرار بە 
کشتن وی و سرنوشت خود ایمان پرداختەاند.) در حالی کە یهودیت 

صفت زاد، کذاب و شیطانپاکچو یک فرد منحرف، نامسیح را هم
تصویر کردە است، اسالم بر داستان عروج مسیح بە آسمان جهت 
تأسیس یک دین، کالم و الهوت جدید تأکید نهادە است. جهت 
پرهیز از اطالەی کالم در این مجال کوتاه و با توجه بە این کە مقصود 
بندە اساسا" پرداختن بە خود مسیحیت نیست (چرا کە در نهایت 

سیحیت نیز همان راهی را رفت کە اسالم رفتە و اتفاقا" بر اسالم م
شود)، فضل تقدم داشتە و بە نوعی نیای آن نیز محسوب می

چە پردازم. بە زعم بندە آنمستقیما" بە مقصود اصلی خویش می
کە برای نواندیشی دینی امری ضروری و شایستەی تدبر و تأکید 

وضع مسیحایی و تأکید بر بسیار است، ضرورت بازگشت است بە 
این حقیقت کە نواندیشی دینی حقیقی امری است دقیقا" مشابە با 

چە کە در زندگی شخص مسیح، و نە در مسیحیت در مقام یک آن
گاهی حقیقی کە جوهرەی آن عبارت دین، تجلی پیدا کرد؛ خاست

داری کە از پایان یافتن است از حلول عصری جدید از ایمان و دین
ترین گوید و اصلیداری و دین سخن میو عهد قدیم دینزمانە 
شناسانە، پایەگذاری اند از اضطراب هستیهایش عبارتویژگی
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داری نوین، طرد و کنار گذاشتن هرگونە خویش بر مبنای نوعی ایمان
مناسک و مراسم پذیرش و تعمید، و در نهایت عدول از 

یش با ارجاع و یابی یا هرگونە احتمال پایەگذاری خومشروعیت
کم گاها" موجب هاست کە دستتمسک بە گذشتە. همین ویژگی

تر از هرگونە "کفرورزی" ظهور نواندیشی دینی در اشکالی رادیکال
ترین شاخصەی نواندیشی دینی این است کە شود. اصلیمی

رغم تمامی تضادها و اختالفات آن با کلیەی گفتارهای پیشین علی
غم انتقادات شدیدش در قبال کلیەی نیروها، ر در باب ایمان، و علی

آورد. در گاهی دیگر سر برمیها و جوامع دینی، اما از خاستفرهنگ
واقع نواندیشی دینی اگر خواستار اعالن یک ایمان و حقیقت 

شناختی دیگر و متفاوت نباشد، ایمان و حقیقتی کە با عطف هستی
 ی نهادها وشناسی کلیەشناسی و معرفتتوجە بە سقوط هستی

گیرد، بە جز نوعی دفاعیە و ایمان دینی پیش از وی شکل می
 مشغلەی کالمی واجد هیچ معنای دیگری نخواهد بود.

گویی بە وضع انسان و جهان مدرن و فروپاشی ساختار معرفتی پاسخ
و مادی جهان پیشامدرن مستلزم تکانە و زلزلەای چنین عظیم است؛ 

تر از تمامی نمونەهای گذشتە، واقعیمندتر و زلزلەای بسیار قدرت
مخصوصا" از تکانەهایی کە در درون خود ادیان بە وقوع پیوستە و 

ها معرفی شدە همارە بە عنوان عامل تکثیر، نوسازی و تداوم آن
 است.

در اینجا باید بە یک نکتەی مهم الهیاتی اشارە کنیم: شاید ظهور دین 
 ن خاتم پیامبران و ادیان، چنیناسالم و اعالم پیامبر و اسالم بە عنوا

تصوری را بە ذهن متبادر کند کە زین پس بدون باور بە ضرورت 
شناختی و بدون نیاز بە قبول تام و تمام پارادایم گسست معرفت

اء های احتمالی ابتندینی جدید کە مدعی پایان یافتن کلیەی امکان
 ،است نواندیشانەبر میراث، جهان و ذهنیت پیشین جهت کنش 
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بتوان با توسل بە همان هنجارها، اصول، معیارها، مفاهیم، 
اصطالحات و لوازم معرفتی گذشتە، امر جدید و متفاوت را خلق کرد. 

توان بە همان دو تفسیر پیش گفتە در قبال چنین تصوری صرفا" می
ارجاع داد: انسان یا ایمانی جدید در کار نیست و بە تبع آن، 

 دشوار و عاری از محتوا تبدیل خواهد شد.نواندیشی نیز بە امکانی 
 شناسانەای را بپذیریم وشناسانە و معرفتاگر چنین تصور هستی

 نواندیشانەی دینی باشیم،گری بازهم مدعی وجود زمینەهای کنش
مخاطرە و فاجعەای بس عظیم را فراروی خود خواهیم دید: خطر 

د الوقوع مصلوب کردن دغدغەی نواندیشی بە دست خوقریب
گری بە هر دلیل ممکن و محتمل. چنین امری موجب دچار مسیح

ر تهایی خواهد شد کە پیششدن نواندیشی بە یکی از سرنوشت
مورد اشارە قرار دادیم و مصادیق تاریخی متعددی برای اثبات این 

گرایانە، های اصالحتوان بە حجم انبوە حرکتمدعا وجود دارد (می
هایی اشارە کرد کە در نهایت تحت عنوان انتقادی، نوگرایانە و ادعا

زندق و خوارج تکفیر و طرد شدند و یا با گسست از دین پیشین، 
خود مبادرت بە تأسیس دین و مذهبی جدید نمودە و بدین ترتیب 

توان خود مسیحیت و اسالم مهر پایانی بر حیات خود زدند)، حتی می
ی قرار داد. بە را نیز در نسبت با یهودیت در زمرەی چنین مصادیق

میز آزعم بندە خود این موضوع، یعنی زیستن یک تقدیر شکست
حتمی، تا حدی ریشە در عدم گذار از جهان قدیمی و لوازم و 

های آن دارد، در تالش برای بازآفرینی خویش بدون عبور بینیجهان
از طفیلی و وابستگی بە موارد مذکور، در عدم ورود بە یک وضعیت 

شناسانەی ایمانی، و در عدم ناسانە و هستیشحقیقی معرفت
های عظیم ایمانی و عقیدتی. از این دیدگاه و با مواجهە با بحران

توجە بە حقایق مذکور، باید اذعان داشت کە احتماال" خروج مردم 
و ساکنین جوامع اسالمی از دین و آنچنان کە مشهور است "گمراه 
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توان پدیدەای است کە میشدن" آنان، بهترین یا مفیدترین نشانە و 
توان آن را پدیدەای کامال" طبیعی و بدان امید بست. صدالبتە می

مشروع نیز قلمداد کرد، چرا کە مردم در پیوند با احساس نیاز طبیعی 
کنند. و اگرچە خویش بە وادی اضطراب و دغدغەهای دینی ورود می

ایمان قادر بە یافتن مفرها و دریچەهایی برای رهایی از بحران 
نیستند، اما خود همین خروج و بە اصطالح "گمراه شدن"، بهترین 

کند. ترین زمینە را برای ظهور دریچەهای رهایی فراهم میو حقیقی
 ها ومردم و یا اغلب مردم اکنون دیگر پی بە وجود خالءها، گسست

های دین بردە و بر آن آگاه شدەاند، بە همین جهت و با بستبن
 رسند کە گرمای دینیطبیعی خویش بدین نتیجە می اتکا بە ادراک

 سوزی نیست.قادر بە پوشش دادن چنین سرمای استخوان
بخش عظیمی از نحلەهایی کە اکنون خود را در پوشش نواندیشی  

دینی استتار کردەاند صرفا" نوعی مشغلەی کالمی و تا حدود زیادی 
همین  فروشندەی همان کالم قدیمی در جامەای نو هستند، بە

دلیل پس از گذشت مدتی کە متوجه کسادی بازار خود شدند دچار 
آورند. آنان شوک شدە و روی بە عتاب و گالیە از مردم و روزگار می

در بسیاری از موارد همین تغییر سادەی جامەی ایدە و افکار و افتتاح 
کنند، و های تازە را بە عنوان رهیافتی واقعی قلمداد میفروشگاه
هم فراتر رفتە و کسادی بازار را بە موضوع تأمل و پرسشی آنحتی از 

گری پرسند "بە چە دلیل نواندیشی و اصالحفلسفی تبدیل کردە و می
 مشتری شدە است؟!".دینی کساد و بی

گردد کە آنان بخشی از این مشکل بە همین واقعیت برمی
 ی"فروشندە" هستند (در ادبیات اسالمی و دینی چنین فروشندەهای

کنندە، مژدەدهندە و حتی هشدار دهندە، بشیر و نذیر را دعوت
تردید نواندیشی دینی پیوستگی تنگاتنگی با کنند.) بیخطاب می

ها و عصر خویش داشتە و ضرورتجامعەی هدف و هم
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کند، و های خود را از شرایط حاکم بر آن جامعە اخذ میجهتگیری
 نی موجود نیز بر کمیت وطبیعتا" کلیەی متغیرهای اجتماعی و انسا

کیفیت آن تأثیر خواهند گذاشت. نواندیشی دینی قلب تپندە و 
خروش زمانەی خویش است، پس طبیعتا" باید شرایط و 

بوم مزبور، های اجتماعی و سیاسی زمانی و مکانی زیستضرورت
گیری سیمای کم در شکلبازتاب، تأثیر و نقش عمدەتری دست

ز این نظرگاه، توجە و مداقە در جامعەی بیرونی آن داشتە باشد. ا
ایرانی و تجربەی حکومت دینی این کشور، از دو جنبەی کامال" 

ترین هدف نواندیشی متمایز واجد اهمیت بسیار است. اگر اصلی
دینی نجات جامعە از تسلط قدرت دینی، سکوالریزاسیون و 

 توان گفت کە زمینەهای کاری مساعدتری راتکثرگرایی باشد، می
جهت انتشار و تبلیغ گفتمان مدنظر خویش در اختیار داشتە و خود 

تر شدن آن در مواجهە تر و انقالبیشرایط موجود نیز لوازم رادیکال
با دین را فراهم خواهد کرد. اما اگر هدف از نواندیشی دینی دفاع 
از دین و عقاید و آموزەهای دینی باشد، بدون شک هم اعتماد و 

بسیار تضعیف خواهد شد و هم کار را بر خود بە  اشاعتبار مردمی
شدت دشوارتر خواهد نمود، بە ویژە در خصوص بازشناسی مرزها و 

های خود دچار مشکالت بس سترگی خواهد گشت. در پایگاه
جامعەای چون ایران، نواندیشی دینی مجبور است بە بسیاری از 

ودی و های وجها پاسخ دادە و ضرورتاعتمادیها و بیسوءظن
چنین ناچار است های خویش را توجیە نماید. همطلبیسازش

های مردم را بدون لحاظ کردن میزان بسیاری از مطالبات و ذهنیت
ها، مشروع جلوە دهد. مشروعیت، حقیقیت و صدقیت آن

تواند بدان بپردازد کە مطالبات و نواندیشی دینی حتی نمی
هراسی و یا واکنش نهای مزبور تا چە اندازە محصول دیذهنیت

گونە است کە نسبت بە تجربەی مشخص مذکور هستند، و این
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ختی شناشناختی و هستیسقوط و افول آن بە سطح زائدەای معرفت
نمود آشکارتری خواهد یافت. این در حالی است کە نواندیشی دینی 
ابدا" نباید کفاش، صافکار و یا فروشندەی باور و عقیدە باشد، 

ی باید فرزند بالفصل همان اضطراب و عطش نواندیشی دین
شناسانە باشد؛ تشنەی ایمان در بافتار و جهانی کە در آن هستی

تمامی مبانی و ساختارهای ایمانی، منسوخ و کهنە گشتە و زمانە و 
عهد قدیم نیز بە احتضار افتادە و دیگر توان زیستن را از کف دادە 

 است. 
وس کرونا، یعنی تسلط گفتار همین بحران اخیر ناشی از شیوع ویر

علمی و پزشکی مدرن کە بە قول آگامبن بە نوعی دین جدید تبدیل 
شدە، نشانەهای مهمی را در خود مستور دارد. هم سرمایەداری و 
هم دین (مسیحیت، اسالم و دیگر ادیان نیز) همە و همە دچار 
 اشکستی بزرگ شدە و توان مقابلە با این دین جدید را نداشتند. تنه

ها یک هشدار و توصیەی سادەی دین جدید کافی بود تا همەی آن
تردید هایی قایم شوند. بیبساط خود را جمع کردە و در سوراخ

تعریف و تعبیر پاندمی کرونا بە ابلیس یا قهر و غضب آسمانی و 
تعابیری مشابە، هیچ گوش شنوا و خریداری پیدا نخواهد کرد. 

تحت عنوان "طب نبوی" یا دعا و  چە کەخالصتا" باید گفت هر آن
د، اعتبار گشتناوراد دینی بە مردم حقنە شد، سریعا" ورافتادە و بی

نمازهای جمعە و جماعت و زیارت اماکن متبرکە تعطیل شد، 
داران مجبور بە اختفا در منازل خویش شدند و در نهایت پزشکی دین

خش هم بو علم موفق شدند بە عنوان تنها منجی و گفتار رهایی
دین و هم سرمایەداری را بە زیر بکشند. وضعیت بە وجود آمدە 
آشکارا و بە صراحت مبین این حقیقت است کە کلیشەهای منسوخ 
و قدیمی دینی از معنا تهی شدە و دیگر توان تأثیرگذاری و 

آفرینی خود را از دست دادەاند، بە عبارت گویاتر، سحر و نقش
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. بە همین جهت باید مجددا" ها دیگر باطل شدە استطلسم آن
تأکید کنیم کە نواندیشی دینی اگر بخواهد یا بتواند حامل معنا و 
ارزشی باشد، بە ناچار باید دقیقا" از همان نقطەای بیاغازد کە زمانە 
و عهد کهن در آن بە پایان رسیدە است. و اگر هنوز رمقی در جان 

اد ازیافتە و بر بنیدارد باید جایگاه و ضرورت حقیقی وجود خویش را ب
نهادن ایمانی جدید، دقیقا" ایمان و نە دینی جدید، متمرکز شود، و 

کم بە عنوان زمینەای جهت طرح و تدوین مانیفیستی برای یا دست
تبدیل این اضطراب و عطش ایمانی بە یک ایمان جدید و نو، ایفای 
نقش کند، نە آن کە دگربار آویزان کلیشەهای عقیدتی منسوخ و 

ها بە توجیە خویش نمای گذشتە شود بلکە بە واسطەی آننخ
بپردازد. کلیشەهای مذکور کامال" برازندە و متناسب با انسان، جهان 

شناسی بطلیموسی با زمینی بینی پیشامدرن بود؛ کیهانو جهان
اش زمین را چراغان کردە هایتخت و هموار و آسمانی کە با ستارە

انی تردید با انسکنیم بیو نوین زندگی میبود. اگر ما در جهانی مدرن 
شناختی های هستیمدرن، یک دغدغەی ایمانی جدید و اضطراب

هاهم موتور محرکەی واقعی نوینی مواجه خواهیم بود و باید همین
خوردگان جنگ را بە خود نواندیشی دینی باشند، ما باید شکست

 شان را دفن کنند.وانهیم تا مردگان
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 :دینی نواندیشی مهم دغدغه
 اختیار و تعقل احیای
 وسمقی صدیقه

  
 معرفی مسلمانان به گذشته قرن چهارده در که ای گونه به دین

 هعرص با چنان و تنیده آنان فرهنگ و عرف پود و تار در شده، چنان
 زندگی از آن کردن جدا که درآمیخته مردمان زندگی گوناگون های

 هب آسانی کار میان این در ناسره از سره کردن جدا حتی و مسلمانان
 نفوذ و اسالم معرفی در را سهم بیشترین کالم و فقه. رسد نمی نظر
 رعیش با فقه. اند داشته مسلمانان زندگی نظری و عملی ی عرصه در

 لیلد ترین اصلی عنوان به آن مبنای بر احکام صدور و سنت سازی
 سرزمینی کهن های سنت نگهبانی به ها سده طول استنباط، در

 .است کرده ظهور آنجا در اسالم که پرداخته
 مبانی زا تنها نه که پرداخته باورهایی پردازش به نیز کالم سو دیگر از 

 عوسی ی حوزه آن موازات به رود، بلکه می شمار به اصول و فقه مهم
 هک باورهایی. است گرفته اختیار در اسالم جهان در را اندیشه مهم و

 اذهان در تابوهایی است، به متکلمین ی پرداخته و ساخته
 در و رسوخ باورها در چنان آنها از برخی و شده تبدیل مسلمانان

 زا آسانتر عرب شاعر قول به زمین مدار تغییر که کرده رسوب اذهان
 کالم و فقه تاثیر. است مردمان ی اندیشه در ها سنگواره این تغییر

 گرا را تفکر و تعقل باب که بوده ای گونه به نظر و عمل ی حوزه در
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 قفل گفت توان کرده، می قفله چهار مسلمانان میان در نگوییم
 سر بر را هایی تفکر، آفت و تعقل باب شدن قفل. است کرده

 فتآ این زیر از آمدن برون و آنها با مقابله که ریخته فرو مسلمانان
عقل، ت باب شدن قفل. است گشته دشوار سوز بنیان و بار زیان های

 را دین که طلبانی جاه و داران بافان، دکان خرافه برای را زمینه
 راهماند، ف یافته قدرت و ثروت کسب برای فرد به منحصر فرصتی

 مردمان جهل پشت خویش موقعیت حفظ برای همانان. است کرده
 غییرت همچون تغییری هر بر را راه اند کوشیده گرفته، همواره سنگر

 یدستاوردها پذیرش نیز و زندگی سبک تغییر یا و باور و اندیشه
 .کنند آن، سد مانند و علمی

 ماندگی عقب اسباب ترین مهم از یکی که دریافت توانمی
است،  جوامع این در دین نهاد تعصب و جمود همانا مسلمانان

 چنان و ساخته خود برای طویلی و عریض دستگاه چنان که نهادی
 امپراطوری یک به که داده گسترش زمان طول در را خود تشکیالت

 واندخ می شریعت را سنت که قدرتمندی امپراطوری. است شده بدل
 را سنت از مردمان، حفاظت جیب از هنگفت ی هزینه صرف با و

 یاربس های پیرایه و ها خرافه با که داند، سنتی می خویش ی وظیفه
 هتوج. است گشته مسلمانان آالم و رنجها برخی علت و درآمیخته

 اگر که آمده فقه در: کنم می جلب مثالی به را محترم ی خواننده
 به را دو هر تواند می دید بستر در دیگر مردی با را خود زن مردی
  ١شود. قصاص نیست، اگرچه او بر گناهی خدا نزد و برساند قتل

                                                
 قبمل العاملی مکی الدین جمال بن محمد الدمشقیه ، تالیف للمعها کتاب در . ١

 :است آمده چنین الحدود کتاب ۲۳۷اول ، صفحه  شهید به
 لبینها مع اال القود یجب ولكن اثم ال و قتلهما فله بها یزنی رجال زوجته مع وجد ولو
 ود هر تواند می بیابد زنا حال در مردی با را خود زن شوهر اگر: ترجمه.التصدیق او
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 گرا که اند عقیده این بر فقها غالب که معناست این به سخن این
 ادعای برای شاهدی و بکشد حال این در را زناکار مرد یا و شوهر، زن

 در باب این در موجود روایات. شود می قصاص باشد نداشته خود
 یردگ می قرار شیعه فقهای استناد مورد معموال که الشیعه وسائل
 . ١داند نمی جایز شاهد چهار آوردن بدون را قتل به اقدام

 دورقضا، ص امر سپردن باب، یعنی این گذاشتن باز که است بدیهی
 دارد، با منافات عدالت با اساسا تنها نه شوهر به آن اجرای و حکم
 وارد برای را استفاده سوء بوده، راه ناسازگار نیز روایات و قرآنی آیات
 زا یکی این. کند می باز زنان به ناموسی و جنسی اتهامات کردن
 هزاران قتل به امروز تا که است جاهلی دوران قوانین شاید و باورها

 گناه جزای یا و اند بوده گناه بی یا که است، زنانی شده منجر زن
 درشوهر، پ مرگبار ی سلطه بار زیر که است، زنانی نبوده مرگ آنان

 اراسفب های پیرایه گونه این زدودن. اند سپرده جان برادر حتی یا و
 بشر، در حقوق و مدنیت عصر کیست؟ در ی وظیفه دین ساحت از

                                                
 اهدش چهار آنکه مگر شود می قصاص اما نیست او بر گناهی و برساند قتل به را

 .نماید تصدیق را خود کار زناکار یا و بیاورد
 .نیست آن به پرداختن محل اینجا در که است وارد فراوانی نقدهای عبارت این بر
صفحه.     ۲۸جلد. العاملی،  الحر حسن بن محمد شیخ  الشیعه، تالیف وسائل . ١

 ۲باب   ۱۴
 در حتی شده داشته برحذر قتل از شوهر ابواب دیگر و باب این روایات برخی در

 که شده خواسته شوهر از. باشد دیده زنا حال در مردی با را زنش خود که صورتی
 خودسرانه داشتند عادت افراد که دوران آن در رسد می نظر به. بیاورد شاهد چهار

 ی پروسه به آنان شود می بپردازند، تالش خود زنان ویژه به یکدیگر مجازات به
 شاهد آوردن زیرا. بیاورند مدرک و دلیل خود ادعای برای و شوند بند پای قضایی

 هادتش درستی است، اگر آنان شهادت درستی و شهود گفتار صدق بررسی مستلزم
 می کشته باشد، قصاصا کشته را او همراه مرد یا زن شوهر و نشود احراز شهود
 .شوند می مجازات نیز شهود و شود
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 آیین و عالی و مدنی محاکم عصر و قانون حاکمیت گفتمان عصر
 و سیاسی های نظام و عدالت فحوای از بحث عصر دادرسی، در

 و انسانها جان با ابتدایی و سخیف برخورد عادالنه، چنین قضایی
 چه و دارد اعراب از محلی چه تعصب و خشم دست به آن سپردن

 با ندکیا نسبت که سنتی دیدگاه که بینیم می دفاع؟ اما برای جایی
 نونقا در و بسته هایی پیرایه نیز جاهلی حکم همین دارد، بر تعقل

 یچه قتلی چنین اساسا که آورده شکل این به را آن اسالمی مجازات
 آوردن به نیازی حتی نه و! دیه نه و قصاص ندارد، نه مجازاتی
 آن از پیش و هشتم و هفتم قرن فقه از حتی که دیدگاهی ١شاهد.

 .است تر عقب نیز
 دلب هایی سنگواره به که کالم و فقه نادرست مبانی که هنگامی

است،  کرده سلب را دینی های حوزه در تحول گونه هر امکان و شده
 قبال در مسئولیت احساس با که هستند دینی نواندیشان این

 دایجا برای جدید افکار طرح به مسلمانان زندگی و خویش ی جامعه
 ی دغدغه. پردازند می ها اندیشه و باورها کهن ساختمان در تحول

 و کهنگی از دین نجات نه نگارنده ی عقیده به دینی نواندیشان
 و نموری از مسلمانان زندگی در اندیشه نجات فرسودگی، بلکه

س، پ. گیرد می نشأت فرسوده و نمور باورهای از که است فرسودگی
 از اجتماعی دینی، اصالح نواندیشی هدف ترین مهم و نخستین

 و رفتارها اصالح با جز اجتماعی اصالح. است دینی اصالح طریق
 اب باورها و رفتارها این که هنگامی و نیست ممکن مردمان باورهای

                                                
 شوهر که کند می بیان ۱۳۹۲مصوب  اسالمی مجازات قانون ۳۰۲ماده  ث بند . ١

 ار  دو آن و ببیند مردی با زنا حال در را خود زن که صورتی در است معاف قصاص از
 :تاس شده زیر قرار به شرط چهار به مشروط قصاص از معافیت. برساند قتل به

 کافی مشاهده بدون خبر زنا، شنیدن حال در دو آن ی زن، مشاهده تمکین به علم
 .است شوهر به منحصر حق نیست، این
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 و رفتارها اصالح به توان نمی دینی اصالح با آمیزد، جز می در دین
 املت کمی. یافت دست دین به منتسب نامعقول و نادرست باورهای

 اهمیت است کافی اسالمی جوامع در سنتی اقشار زندگی در
 هک اسالم جهان از ای گوشه هر به. سازد آشکار را دینی نواندیشی

 چون را نامعقولی و بار خسارت باورهای و ها نگری، خرافه می
 باید دینی نواندیشان که یابی می خود روی پیش سخت سدهای

 کی مسیر ساختن بسته، هموار همت کمر سدها این برداشتن برای
 .سازند خود پیشه را معقول زندگی

 یشیوه در مؤثری نقش که فقهی احکام اکثر و کالمی باورهای
 که شده استوار هایی پایه کنند، بر می ایفا مسلمانان زندگی

 و انشد و فکر بضاعت ی برساخته و پیشینیان ی اندیشه محصول
 اب مستقیم نسبت که بینشی و دانش و است، فکر آنان بینش

 هک نیست عینی واقعیت یک دین. دارد مکانی و زمانی مقتضیات
 سپرده گریکدی به تغییرناپذیر طور به نسل به نسل و دست به دست
 شخص هر های برداشت و تفکرات و تأمالت محصول دین. شود
 کس بپردازند، هر دین باب در تعقل و تامل به همگان اگر و است

 است ای مقوله دین. ببیند خویش انداز چشم از را دین تواند می
 و زندگی ناگزیر تحوالت با و نشود نو اگر هانسل شدن نو با که

 ودش می طرد نگردد، یا سازگار بشری عقالنی و انسانی دستاوردهای
 . مردمان پای بر باری اسارت بند و قید یا و

 دستاوردهای و عقل با دین کردن سازگار دینی نواندیشی یوظیفه
 و قید از ها انسان ساختن رها و بشری های تالش و علمی و فکری

 نساخت آگاه. است فرسوده و کهنه دین بار اسارت های خرافه و بند
 رینت مهم از تعقل به او واداشتن و خویش اختیار به مسلمان انسان
 عقل و اختیار. رود شمار به تواند می دینی نواندیشی های دغدغه

 گم را آنها برخی دارند، اما را آنها انسانها ی همه که است کلید دو
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 یاد هب را کلید دو این دینی نواندیشی. اند نهاده کناری یا و اند کرده
 .دنمای آنها از استفاده به تشویق را همگان کوشد می و آورد می همه

 فراهم تاریخی فرصت این بریم می سر به آن در ما که ای زمانه در
 اسالم همان سنتی، یعنی اسالم نمایش واقعی طور به که آمد

 آن پیامدهای با را تعقل از دور به و کهن کالم و فقه ی برساخته
 انافغانست در شریعت قوانین اجرای هدف با طالبان. کنیم مشاهده

 و جنگ و خونریزی و قتل جز تاکنون و برافراشت را خویش پرچم
 هدف با اسالمی جمهوری  .است نیاورده بار به ای نتیجه ناآرامی
 و آورد در اهتزاز به را خود پرچم ایران در شریعت قوانین اجرای
 خارجی، افزایش داخلی، تنش ثباتی بی سال دو و چهل آن پیامد

 ولتد. است بوده نارضایتی و اجتماعی، تبعیض نابسامانی و فقر
 با و شریعت قوانین اجرای هدف داعش) ، با( شام و عراق اسالمی

 و لقت نمایش جز و برافراشت پرچم انسانها ساختن رستگار ادعای

 

لکه ب ،یو فرسودگ یاز کهنگ نینه نجات د ینید شانیدغدغه نواند
 است که یو فرسودگ یمسلمانان از نمور یدر زندگ شهینجات اند
و  نی. پس، نخستردیگینمور و فرسوده نشأت م یاز باورها

اصالح  قیاز طر  یاصالح اجتماع ،ینید یشیهدف نواند نیتر مهم
 یرفتارها و باورها حجز با اصال یاست. اصالح اجتماع ینید

ر د نیرفتارها و باورها با د نیکه ا یو هنگام ستیمردمان ممکن ن
 یبه اصالح رفتارها و باورها توانینم ینیجز با اصالح د زد،یآمیم

 .افتیدست  نینادرست و نامعقول منتسب به د
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چهره چنان گروه این. نبود چیزی جهالت و بردگی و اسارت و غارت
 ردانرویگ آن از نیز مسلمانان که درآورد نمایش به سنتی اسالم از ای
 . منزجرند و

 در و نهفته کتابها در که است اسالمی عملی نمایش ها نمونه این
 همان این. پردازند می آن تعلم و تعلیم به دینی مدارس و ها حوزه

 یم گوناگون زوایای از آن نقد به دینی نواندیشان که است اسالمی
 روی پیش را دین از مقبول ای چهره و تازه ای پنجره تا پردازند

 اسالم که بدانند دین داران دوست دهند، تا قرار دین دوستداران
 ودب مسلمان توان می. گویند می گرایان سنت که نیست آنی فقط

 جهان با حال عین در و بود مسلمان توان می.  عاقل حال عین در و
 معقول دستاوردهای و گوناگون ادیان و ها فرهنگ و مردمان و

 

کهنه و  نید کوشندیم ینید شانیباورند که نواند نیبر ا یبرخ
طرد شود و نه اصالح. در پاسخ  دیکه با ینیکنند؛ د ایرا اح بارانیز 

تان با آنان همداس زین ینید شانینواند یگفت که اگر حت دیآنان با
 یرویپ شانیاز ا باوراننیشده، از اسالم اعالم برائت کنند، د

 دیبگذار  دییراه خود را خواهند رفت. اگر بگو هنخواهند کرد، بلک
بر  روند،یکهن م یباورها یکه آنان بر مبنا ی: راهگفت دیبروند، با

 نیاست و هم رگذاریمشترک ما تاث یسرنوشت من و شما و جامعه
را بر  هایتا سخت داردیرا بر آن م ینید شانیاست که نواند راتیتاث

 یپاک کردن صورت مسئله، برا یخود هموار کرده، بکوشند به جا
 .ابندیب یحل آن راه
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 به دین ی حوزه در که آنان. داشت همزیستی و سازگاری بشری
 می روبرو زیاد های پرسش و ابهامات با و پردازند می تعقل و تامل
 ریافت، د توانند نمی سنتی دین منابع در را آن پاسخ که شوند

. پردازند می خود های پرسش پاسخ جستجوی به دینی نواندیشی
 و ازنی یک از برآمده بوده، بلکه ضرورت یک همواره دینی نواندیشی

 . است بزرگ ضرورت
 نمیا تضاد که کنونی ی دوره مانند هایی دوره در ویژه به ضرورت این

 می افزایش انسانی ی عاقالنه و آزاد زندگی مقتضیات و سنتی اسالم
 را ودخ کارکرد که کهنه قوانین و باورها. شود می احساس یابد، بیشتر

 قانع را امروزی انسان عقل نه دیگر و اند داده دست از زمان مرور به
 خرافه ی حوزه آورد، به می ارمغان به را انصاف و عدالت نه و سازد می

 اعمال برای تالش و آنها از دفاع بر اصرار و شود می ملحق دینی های
 ینید نواندیشی. گردد می تلقی پرستی خرافه و ناآگاهی از ناشی آنها
 نبنیادی حال عین در و گر اصالح نقشی تواند می هایی دوره چنین در

 معلو تحول به نسبت خود دانش و تعقل و تامل مدد به و کند ایفا
 فکری مهم دستاوردهای و روز مقتضیات از آگاهی و نظری و عقلی
 دین گوناگون ابعاد در بازنگری به تعصب و جمود از دور به بشری

 .بدمد دینی تفکر فضای در تازه پرداخته، نفسی
 زیان و کهنه دین کوشند می دینی نواندیشان که باورند این بر برخی

 خورد نمی امروز زندگی درد به که دینی آنان گمان به. کنند احیا را بار
. اصالح نه و شود طرد باید است خسارت و ماندگی عقب موجب و

 آنان با نیز دینی نواندیشان حتی اگر که گفت باید آنان پاسخ در
 ایشان از باوران کنند، دین برائت اعالم اسالم شده، از همداستان

 دبگویی اگر. رفت خواهند را خود راه آنان کرد، بلکه نخواهند پیروی
 مبنای بر آنان که راهی: گفت بروند، باید را خود راه آنان بگذارید
 مشترک ی جامعه و شما و من سرنوشت روند، بر می کهن باورهای
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 بر ار  دینی نواندیشان که است تاثیرات همین و است گذار تاثیر ما
 کپا جای به کرده، بکوشند هموار خود بر را ها سختی تا دارد می آن

 این دینی نواندیشی. بیابند راهی آن حل مسئله، برای صورت کردن
 مگا مسیر این در نیز کنون تا و داند می خود مسئولیت را تالش
 و مخرب ای پدیده جای به دین از تا است برداشته بلندی های

 ملیعا جای به دین از بسازد، تا سازنده و انسانی ای زیانبار، پدیده
 اخالقی و سازگار انسانی، عاملی بلند آرزوهای و آمال با ناسازگار

 یامپ باشد، به خشونت و جنگ پیام آنکه جای به را دین بسازد، تا
 مدد به آشتی و صلح صدای که باشد. سازد بدل آشتی و صلح

 .گردد دشمنی و جنگ صدای از بلندتر دینی نواندیشی
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  جنبش بروز چرایی و چگونگی
 اسالم جهان در معاصر دینی اصالح

 هابایسته و راهبردها
 اشکوری یوسفی حسن

  
 درآمد

 آغاز اسالم جهان در قبل سال پنجاه صدو حدود از که ای تازه جریان
بود،  ماندگی عقب و خرافه و جهل از مسلمانان رهایی مدعی و شد

 می جمله از. است بوده متنوعی و مختلف های نام و عناوین دارای
ینی، د احیاگری، اصالحگری، نوگرایی: کرد اشاره عناوین این به توان

اسالمی،  اندیشه مذهبی، بازسازی دینی، روشنفکری تجدد
 حتت عام پروژه این از نیز. . .  و دینی دینی، نواندیشی روشنفکری

 الباسالمی، انق اسالمی، پروتستانتیسم رنسانس: چون عناوینی
. تاس شده یاد مسلمانان میان در و اسالم جهان در فرهنگی و فکری

 حاصطال توان می» انقالب« پدیده و مفهوم بودن مدرن به توجه با
 ریاصالحگ عام جنبش مصادیق از نیز را اسالمی انقالب تازه کامال
 .دانست دینی
 دو هب نیستند، بلکه و نبوده هم با تعارض در لزوما عناوین این البته

 معطوف عناوین این از هریک که آن یکی. اند شده دلیل، متفاوت
 یگرد و بوده اشاره مورد عام پروژه مختلف و متنوع ابعاد از بعُدی به

 ای مرحله گذاری هدف و شرایط تناسب به عنوان و نام که، هر این
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 و شده برساخته معاصر اجتماعی – دینی جنبش این مقطعی و
 و سیر در و تاریخی روند در که دانیم می اصوال. اند یافته شهرت

 تقدم ها اسم بر اصطالحات، مسماها و مفاهیم جعل صیرورت
 بیان و تفهیم برای آنگاه و داشته وجود نیازی و واقعیتی دارند؛ یعنی

 و شده انتخاب و جعل) نامناسب شاید و( مناسب نامی واقعیت آن
 و اج به همیشه ها گذاری نام این البته. است یافته رواج تدریج به

 .نیست و نبوده ها خودی سوی از لزوما یا و سنجیده و آگاهانه حتی
 و مخالفان سوی از عنوان و نام تاریخی، گاه تحوالت روند در

 حاوی رو این از و شده جعل جریان یک یا و اندیشه یک دشمنان
 جنگ پایان از پس مدتها که» خوارج« عنوان مانند. است طعن

 .      است شده اطالق آنان به جریان این مخالفان سوی از نهروان
 شمول و جامعیت از» دینی اصالح« عنوان گمانم به میان این در

 عیّنت عملی و نظری شاخه دو در عنوان این و است برخوردار بیشتری
 رب آن پردازی نظریه و نظری شاخه. شود متعین تواند می و یافته
 نواندیشی« عنوان امروز که است اندیشمندان و متفکران عهده
 و سیاستمداران عهده بر آن  عملی شاخه و گرفته خود به» دینی

 قتعل اندیشه این به که است دولتمردانی وقع در و ریزان برنامه
 هنحل بتوان آنها، شاید معنایی بار و لغت به توجه با. دارند خاطر

 هرچند». اصالحگر« را دومی و دانست» طلب اصالح« را نخست
 پیدا عملی ضرورت گاه شاید و نیستند الجمع مانعه دو این

 واقع در و است اصطالح، عام این از مراد که بیفزایم البته.کنند
. دورانهاست تمامی در و اسالمی جوامع تمامی برای سازی مفهوم

 مترک مصلح دولتمردان اسالم، متأسفانه جهان کنونی وضعیت در
 مختلف جریانهای مقهور جملگی واقع در و دارند فعال حضوری
 .اند شده ویرانگر افراطی و بنیادگرا
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 عنوان یک اکنون اسالم جهان در اصالحگری و اصالح که بیفزایم
 زا علمی منابع در توان می که شود می شمرده آکادمیک و تاریخی

  ١. گرفت سراغ عنوان این
 هتاریخچ بر است ای شد، دیباچه خواهد ارائه نوشتار این در آنچه اما

 این که نماید می چنین. معاصر اسالمی طلبی اصالح عام عنوان
 عناوین ترین شامل هم اش، هنوز سالی دیرینه رغم عنوان، به

 ثمبح این. است اخیر سال پنجاه صدو این در جریان این با مرتبط
 هدف و مضامین و تاریخچه به و شد خواهد آغاز اصالح تعریف از

 جنبش که دهد می پاسخ پرسش این به و پردازد می آن های گذاری
 .    است بوده اهدافی چه پی در کالنش سطح در دینی اصالح

  
 اسالمی ادب و تاریخ در» اصالح« واژه اجمالی تعریف

، »مصلح«، »اصالح« قالب در آن مشتقات با» َصلح« مادّه
 فمختل موضوعات با ارتباط در و بارها» مصلحون« و» مصلحین«

بقره؛  سوره ٢٢٨ و ٢٢٠ آیات به بنگرید( است رفته کار به قرآن در
اعراف؛  سوره ١٧٠ و ٨٥، ٥٦نساء؛ آیات  سوره ١١٤ و ٣٥ آیات

                                                
 :کرد مراجعه ذکر قابل مدخل چند به توانمی عریضه نبودن خالی برای اینجا در.  ١
 تحت مقاله ) این۱۹۷۳لیدن  چاپ» (اسالم المعارف دائرة« در» ISLAH« مقاله 

 جعفری سیدمحمدمهدی دست به» اسالم جهان در بیدارگری نهضت« عنوان
 تهالب. است شده منتشر انتشار سهامی شرکت وسیله به ۱۳۶۲سال  در و ترجمه
 افزوده آن حجم بر و کرده ترغنی را کتاب بسی ایرانی مصلحان افزودن با مترجم

اصالح« مدخل دیگر. باشد نیز تازه ویرایش دارای مقاله این دارد احتمال. است
 و است مفصل مقاله این. است اسالمی بزرگ المعارف دایره نهم جلد در» طلبی

 دیگر نوشتار. اندنگاشته را آن مختلف فصول) من خود جمله از( متعدد نویسندگان
 مقل به که است تشیع المعارف دائرة« دوم جلد در» اصالحگران و اصالح« مدخل
 .است شده نگاشته جعفری مهدی محمد
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 این در. قصص سوره ١٩ آیه و هود سوره سوره ١١٧ و ٨٨ آیات
نبی، می آیه، هود این در. است زدنی مثال هود ٨٨ آیه میان
 توانم حد در یعنی.» مااستطعت االصالح اُرید ان: «. . . گوید

  .ندارم اصالح جز قصدی

می تشکیل را ای دوگانه» فساد« و» صالح«اصطالحی،  لحاظ به
 و نور یا و روز و شب دوگانه مانند( ها دوگانه در که آنجا از. دهند

 ، فهم»باضدادها االشیاء تُعرف« باب شرّ و . . .)، از و خیر و ظلمت
 توان شود، می می آن متناقض مفهوم فهم موجب یکی معنای
 پارسی، به و عربی زبان در و دینی ادب و عرف در» فساد« گفت

 مگویی می که این مانند. است چیزی تباهی و نابودی و زوال معنای
 حیوانات)، و گیاهان دیگر و( ها میوه در. است شده فاسد میوه فالن
 و بالندگی و رشد و حیات موجب که دارد وجود حیاتی نیروی یک

 

ضرورت بود، در قرن دوم و سوم  کی یاز آنجا که روش اجتهاد
د قواع یساختارمند و دارا شیعلم مدون و کم ب کیشد به  لیتبد

اجتهاد و  یمشخص. علم اصول فقه، به عنوان متدلوژ یو متدلوژ
علم، عمدتا برآمده از علم منطق  نیشد. هرچند ا نیفقاهت تدو

 یبرا ،یعالمان اجتهاد یدبا هوشمن یبود ول یونانیو  ییارسطو
به کار  یو فقه یشرع یاجتهادها یمندو قاعده یروش شناس

عام کلمه، در فقاهت و  یبه معنا همه، اجتهاد نیگرفته شد. با ا
محدود و محصور نماند و در اصالح و  یاحکام خاص شرع

 قاعده اجتهاد به کار گرفته شد. زین ینیخاص د یاصالحگر
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 معنای به عنایت با. است بقایشان عامل نهایت در و آنها سالمت
 المتس یعنی نیز صالح. است روشن نیز صالح مفهوم و فساد، معنا

 .بقا و زندگی و حیات نیروی واجد و
 هپیامبران اصالحات قرآنی، با و دینی ادب در فساد و صالح دوگانه
 یغایت و هدف گوید می نبی هود که این. دارد عملی و مفهومی پیوند

 یم آشکار را نبوت فلسفه ابعاد از یکی واقع ندارم، در اصالح جز
 رانپیامب اسالمی، تمام و قرآنی زبان و ذهن دیگر، در عبارت به. کند

 وعن این البته. اند بوده اجتماعی و اخالقی ابراهیمی، مصلح و الهی
 جمع یک در که دارد مختلفی پیامبران، ابعاد سلسله در اصالحگری

 و ذهن در اصالحات از است عبارت اصالحگری گفت توان می بندی
 زندگی و معیشت و فرهنگ و اخالق در یا و عمل و اندیشه در و عین

 .مردم
 است نای مسئله فرض گفت بایدما،  گفتار موضوع با ارتباط در حال

 یا و دینی های آموزه فهم در فسادهایی تاریخ، همواره طول در که
 در کسانی و آید می یا و آمده پدید مؤمنان زیست نحوه و عمل در

 و ها ذهنیت از فسادزدایی مصلح، به عنوان تحت و اصالح مقام
 .کنند می مؤمنان، همت این عمل

  
 اسالم؛  تاریخ در دینی اصالح سابقه به اشارتی

 » اجتهاد« کلیدواژه
 مسلمانان میان شد، در تعریف که معنایی به اصالح که دانیممی

 حضرت نبوّت و وحی پیرو و اسالم به مؤمنان. است سال دیرینه
 ترمیم و تغییر برای اصالحی های روش انواع از آغاز همان محمد، از

 عمل و اخالق و اندیشه در متصو�ر انحرافات یا و اشتباهات برخی
 روش در را» اجتهاد« کلیدواژه توان می. اند جسته سود مسلمانی

 اصالحی عزیمت نقطه آغازین مسلمانان ادبی و دینی شناسی
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 لمع یعنی سنتی، اجتهاد تعریف وفق. دانست مؤمنان برای مشروع
   ١.تفصیلی ادلّه اساس بر شرعی احکام استنباط

 تاس متفاوت نظرها البته است شده مطرح کی از اجتهاد که این در
 لجب معاذبن به اسالم نبی توصیه از را اجتهادی روش عمدتا ولی

 نابعم در.  اند زده تأیید مهر آن دینی مشروعیت بر و کرده استنباط
 برای پیامبر سوی از صحابی جبل بن معاذ وقتی كه است آمده

 آن از ویرفت،  می یمن به مردم اجتماعی و دینی امور تصدی
 ای و دلیل فقد صورت در مشكالت حل مورد در كه پرسید حضرت

 به صورت آن در: فرمود بكند، پیامبر باید چه سنت و كتاب در حكم
 در را نبوی سخن این مسلمانان عموم ٢.كن عمل خود تشخیص

 شخص كه است شده گفته حتی. انددانسته اجتهاد جواز بر دلیلی
 خلیفه اساس، نخستین این بر ٣.است كردهمی اجتهاد هم پیامبر
 تهاداج از تازه مشکالت برخی از گشایی گره برای بود مدعی ابوبکر

 عدهقا و اصل این از عمر خلیفه او از پس. کند می استفاده شخصی
 ندیتس از پس طالب ابی بن علی امام ویژه به. کرد استفاده وفور به

                                                
 .۲۲االصول، ص  ثانی، معالم شهید.  ١
 بیانی به حداقل روایت این . البته۲۰۱، ص ۱النحل، جلد  و شهرستانی، الملل.  ٢
 مفاهیمی و اصطالحات هنوز آن در زیرا. است تردید و تأمل محل شده نقل که

 عوض و فقهی اجتهادهای در استناد مورد متن مثابه به» سنت« و» کتاب« چون
 . بود نیامده پدید مدنی و حقوقی مقررات

 علم یعنی متأخر معنای به اگر را . اجتهاد٩-٨، ص ١الفقهیة، جلد  الموسوعة ٣
 رهروزم جاری امور در هم پیامبر تردید نگیریم، بی نظر در شرعی احکام استنباط
 نشده نازل وحی طریق از خاصی حکم حداقل که مواردی در کرده، یعنیمی اجتهاد
 .است کردهمی عمل خود تشخیص بود، به
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 خود شخصی اجتهاد ، بر١نبوی قطعی سیره و سنت و قران حجیت و
 و داشت اصرار حکومتی و اجتماعی معضالت با مواجهه قلمرو در

 .کرد می عمل بدان
 تبدیل سوم و دوم قرن بود، در ضرورت یک اجتهادی روش که آنجا از

 و قواعد دارای و ساختارمند بیش کم و مدون علم یک به شد
 و اجتهاد متدلوژی عنوان فقه، به اصول علم. مشخص متدلوژی
 منطق علم از برآمده علم، عمدتا این هرچند. شد تدوین فقاهت

 اجتهادی، برای عالمان هوشمندی با ولی بود یونانی و ارسطویی
 کار فقهی، به و شرعی های اجتهاد مندی قاعده و شناسی روش
 و فقاهت کلمه، در عام معنای به همه، اجتهاد این با ٢.شد گرفته
 ذهنیت قاعده این. نماند محصور و محدود شرعی خاص احکام

 زمان آن دینی متعارف معارف دیگر های شاخه در را دینی عالمان
 موجب و کرد خالق) فلسفه حتی و کالم و الحدیث علم مانند(

 .شد تمدنی و علمی های افق گشایش
 ریاصالحگ و اصالح یعنی ما کنونی بحث مورد موضوع با ارتباط در

 کتبم پیدایی اصوال. شد گرفته کار به اجتهاد قاعده نیز دینی خاص

                                                
 بر یمبن قبلی سخن گرنه و است موجود منابع گزارش حسب شد، بر نقل آنچه.  ١

 نیز علی امام باره نخست، در قرن در سنت و کتاب چون یمفاهیم ظهور عدم
 .است صادق

 لمدخ به توانید می آن تحول سیر و اجتهاد مفهوم با بیشتر آشنایی برای.  ٢
 یپاکتچ احمد آقایان قلم به اسالمی بزرگ المعارف دائرة ششم جلد در» اجتهاد«
 دمهمق در طباطبابی مدرسی حسین سيد آقای مفصل مقاله و گرجی ابوالقاسم و

 من مقل به» اجتهاد و فقه« مقاله نیز و» اسالمی فقه در زمین« کتاب نخست جلد
 ۱۳۷۳محبی، سعید نشر»  تشیع تاریخ و فرهنگ در تشیع؛ سیری« کتاب در

 .کنید مراجعه
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 های فرقه ظهور یا و فقهی و اجتهادی متعارض گاه و متنوع های
 اعدهق بدون مسلمانی سنت و اسالم عام عنوان ذیل شمار پر کالمی
 مذهبی های نحله به توان می خاص طور به. نبود ممکن اجتهاد
 تمامی از ایآمیزه یا و عرفانی های مشرب یا و شیعی فقهی – کالمی
 که الصفا اخوان مهم جریان نمونه عنوان به( زمان آن رایج معارف

 ممه رسائل و شد نهاده بنیاد ایرانیان دست به هجری چهارم قرن در
 .کرد اشاره) نحله این

  
 اخیر روزگار در اسالم طلبی اصالح جنبش ظهور
 در طلبی اصالح جنبش چرایی و چگونگی به خواهیم می اکنون
 ختاری درازای در. است نوشتار این موضوع که بپردازیم اخیر روزگار
 و شرایط مقتضای به هجری، همواره سیزدهم قرن تا آغاز از اسالم

 .است داشته وجود گری اصالح ها، انواع موقعیت
 یشترب گذشته در که( جنبش این آغاز چرایی و چگونگی نظر نقطه از

 هجری سیزدهم قرن شد)، به می یاد آن از» نهضت« عنوان تحت
 جددت و تمدن با مسلمانان مواجهه نخستین به و میالدی نوزدهم/  

 .گردد می باز غربیان و غربی
 :    انددهش رویارو مسیحی غرب با بار سه کنون تا مسلمانان که دانیممی

 )هجری ششم تا اول قرن( اسالمی تمدن اعتالی و گیری شکل دوره
 )هجری سیزدهم دوم قرن نیمه تا ششم قرن( انحطاط دوره
 )کنون تا سیزدهم قرن دوم نیمه( بازخیزی دوره

 به( مدینه در هجری نخست سالهای همان تاریخ، از گواهی به
 ندچ با تدریج به و شد تیره یهودیان با مسلمانان دالیلی)، روابط

 کشیده نظامی درگیری به آن پیرامون و مدینه یهودی مهم قبیله
 جدال اما کرد فروکش زودی به یهودیان با خشن جدال هرچند. شد

 وحاتفت گسترش و سیاسی اقتدار با. یافت افزایش مسیحیان با
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 رنق دوم نیمه در امویان اسالمی – عربی خالفت نظام در مسلمانان
 با مسلمانان هجری، رویارویی دوم قرن در آن تداوم و اول

/  سوریه مرزهای در نیز جدال این محور. شد افزون نیز مسیحیان
 تسخیر و بیزانس سرحدات به مسلمانان حمله با که چرا. بود بیزانس

 دوران از. شد جدا بیزانس آباد و مقتدر قلمرو از دمشق، بخشی
 تانزمس و تابستان در بار دو سال هر تقریبا امویان پایان تا معاویه

 به مسلمانان بار یک حتی و شد می حمله شرقی روم مرزهای به
 و مهم شهر این و کرده نفوذ) قسطنطنیه( بیزانس پایتخت

 قرنها بیزانس هرچند. گرفت قرار سقوط آستانه در استراتژیک
 دین دو پیروان دشمنی و اختالف مهم محور ولی کرد مقاومت
 مسلمانان مجموع در دوره این در. است بوده منطقه بزرگ تبلیغی

 .اند داشته برتر دست رقیب بر نسبت واقع در و بوده پیروز
 رنهایق فاصله در که شد منتهی صلیبی جنگهای به وضعیت این تداوم

 جنگ همواره دوران این در هرچند. داد رخ میالدی سیزدهم تا یازدهم
 سلمانانم با اروپاییان تابع آسیایی یا و اروپایی مسیحیان بین گریز و

 میانه در خونین و بزرگ جنگ هفت ولی بوده جریان در ای خاورمیانه
 مسلمانان آن از برتری حداقل و پیروزی جنگها این اغلب در و داد رخ

میالدی،  هفدهم تا نهم قرن یعنی دوران این در ویژه به. است بوده
 مانانمسل آن از ناپذیری قیاس شکل به) فنون و علوم( تمدنی برتری

 .            است بوده) عباسی( اسالمی خالفت و
 کلی به را داد، مسلمانان رخ نوزدهم قرن در که سوم مواجهه در اما

 امالک مسیحی غرب با جدید، مسلمانان آشنایی این در. کرد غافلگیر
 لمانانمس که است بوده آن نیز غافلگیری این دلیل. شدند آشنا ای تازه
 چهاردهم( هجری هفتم قرن در عباسی مقتدر خالفت زوال از پس

 سیر بلکه بازماندند تمدنی پیشرفت از تنها نه دلیلی میالدی)، به
 نچنی توان می. کردند آغاز را ماندگی عقب و انحطاط سوی به معکوس
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 را دینی رفرماسیون و رنسانس غربیان که دورانی همان در کرد تقریر
 و دادند می پایان خود وسطی قرون به آن پی در و کردند می تجربه

 کامال سازی جامعه و فنون و علوم زایش و شده جدید قرون وارد
 و رخوت به معکوس شکل به کردند، مسلمانان می آغاز را متفاوتی

 ریامپراتو مرکز که این با. شدند می دچار تمدنی  علمی ماندگی عقب
 و افتاد مسلمان دست به میالدی ١٤٥٣ سال در شرقی مسیحی
  رقیش مسیحیت مذهبی اقتدار نماد عنوان به ایاصوفیا مهم کلیسای

 – خالفت. نگشود گرهی چندان نهایت در ولی شد مسجد به تبدیل
 به عدب به چندی و کرد آغاز را کارش قدرت با عثمانی نوبنیاد سلطنت

 به را مسیحی سبز قاره این از هایی بخش حتی و کشید لشکر نیز اروپا
 همچنان زمین مغرب و نشد کامیاب نهایت در اما درآورد خود تصرف

 و تمدنی مختلف های عرصه در پیاپی های موفقیت با و ماند مسیحی
 و نیف و علمی برتر قدرت با و افکند پی را استعمار صنعتی انقالب
 المیاس های سرزمین مستقیم غیر و مستقیم تسخیر به خود نظامی

 چشم زمانی مسلمانان. زد دست) هندوستان قاره شبه تسخیر ویژه به(
 قیبر  با رقابت قدرت دیگر که شدند بیدار دوشین خواب از و گشودند
 .نداشتند را امروز قدرتمند

 ورانتد ویل. برآورد سر دینی اصالح جنبش که است بستری چنین در
 در تواند می که است کرده نقل مهمی مطلب خود» تمدن تاریخ« در

 ها غربی تازه تحوالت است گفته او. باشد صادق نیز مسلمانان مورد
 این گروهی برای و بود یافته پایان صلیبی های جنگ که شد آغاز زمانی

 وبخ بنده ما خوردیم؟ مگر شکست چرا: که شد مطرح ستبر پرسش
 او مقدس خانه نجات برای ما و نیست ما با مسیح مگر و نیستیم خدا

 یم کافر را رقیب مسلمانان مانند نیز مسیحیان( کفار با جنگ به
 و خورده شکست مسیح یاران و دوستان بودیم؟ چرا نرفته) شمردند
 نامدار مورخ این روایت به). مضمون به شدند؟ (نقل پیروز دشمنان
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 و بازاندیشی آغاز خوردگان شکست جبهه تلخ پرسش غربی، همین
 وسطی قرون به طوالنی روند یک در که شد ای تازه های اندیشه خلق
 .کرد فراهم تازه های پیروزی برای را  زمینه و داد پایان

 انمسلمان سیاسی و فکری نخبگان از شماری نوین مواجهه روزگار در
 فتپیشر  راز از پرسش پاسخ یافتن پی غربی، در تجدد و تمدن با

 لعل« عنوان تحت عمدتا زمان آن در که( ماندگی سرّ عقب و غربیان
 زامیر عباس بنیادین پرسش. بودند) ١شدمی یاد» مسلمانان انحطاط
 شناس ایران و سیاستمدار ژوبر از قاجار فتحعلیشاه ولیعهد

 پارسی زبان که( قاجار شاه دربار به ناپلئون ویژه فرستاده و فرانسوی
 .دهد می نشان را پرسشی چنین عمق تبریز در) دانست می نیز

«.  :پرسد می دردمندانه اروپایی سیاستمدار به خطاب میرزا عباس
.  باشم داشته را زمین مغرب جنگجویان قیمت و قدر که کنم چه. . 
 کرده، مسلط ما بر را) ها اروپایی( شما که قدرتی این دانم نمی. . 

 بگو! بزن حرف چه؟ اجنبی شما ترقی و ما ضعف موجب و چیست

                                                
 یتمام ادب و اندیشه در بسامد پر عنوان یک» مسلمانان انحطاط علل« عنوان.  ١

 باب ابن در مقاله صدها و کتاب هاده و است اخیر سال دویست حدود مصلحان
 الهوری الدین، اقبال جمال احمدخان، سید سید چون کسانی. است شده عرضه

 هرستیف البته یک هر و گفته سخن باب این در… و) فارسی اشعار کلیات در ویژه به(
 کتاب الندوی ابوالحسن. اندداده ارائه آن از خروج هایراه نیز و» انحطاط علل« از
 در را خود دیدگاه آن در که دارد» المسلمین بانحطاط خسرالعالم ماذا« عنوان با

 عنوان حتت زمانی مصطفی وسیله به کتاب این که بیفزایم. است بازگفته باب این
 رجمهت پارسی به» سقوط خطر در دنیا مسلمین ضعف با« -دقیق چندان نه البته–
 .است شده منتشر و
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   پرسِش مهم این» ١نمایم؟ هشیار را ایرانیان که بکنم باید چه من
 رنق سیاستمداران و روشنفکران و نخبگان از شماری مکرر داستان

 عنوان به. بود اسالم جهان سراسر در میالدی نوزدهم و هجدهم
 الحاالص زعماء« کتاب در مصری امین احمد گزارش به بنگرید نمونه

 میمه سیاسی و فکری نخبگان از کتاب این در». الحدیث عصر فی
 الدین جمال عبده، سید عبدالوهاب، محمد محمدبن چون

 مبارک، سید پاشا پاشا، علی هندی، مدحت اسدآبادی، احمدخان
 سید و ندیم تونسی، عبدهللا پاشا هندی، خیرالدین امیرعلی

                                                
 قلم به» ایران و ارمنستان به مسافرت« کتاب در را آموز عبرت و مهم گفتار این.  ١

 .ببینید هدایت محمود ژوبر، ترجمه برون یرپی

 

و مصطلح  یسنت یبا اجتهادها یعتیاجتهاد مورد نظر اقبال و شر 
کامال متفاوت است. از جمله  یعیو ش یکهن سن یهادر حوزه

به گونه » اجتهاد در فروع«بر » اجتهاد در اصول«وفق نظر آنان 
است مقدم است.  جیرا یکه در حوزه اجتهاد و فقاهت سنت یا

(هرچند  یاساس تهاددوران مدافع اج نیدر ا زین یمطهر یحت
ت نسب نییتع ،ی، موضوع محورقلمرو نیمتفاوت) بوده است. در ا

 بوده است.» زمان اتیاسالم و مقتض«
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 رایب آنان های دغدغه و ها اندیشه و رفته سخن کواکبی عبدالرحمان
   ١.تاس شده بازگو مسلمانان سرنوشت و زندگی در تغییر و اصالح

  
 مسلمان مصلحان هایبایسته

 برای هایی ای، بایسته مواجهه واقع در و آگاهی چنین پی در
دند، ش شناخته» مسلمان مصلحان« عنوان تحت بعدتر که نخبگانی

 هایی حل تازه، راه چالش و معضل این با مواجهه طبعا. شد مطرح
 .طلبید می کارآمد و مناسب

 در ار  سخنگویانش و اصالحی جنبش نظری های بایسته بتوان شاید
 این در: کرد بندی صورت چنین هجری چهاردهم/  سیزدهم قرن

 و علوم در غربیان -١: داشت وجود فرض پیش دینی، دو نوین جنبش
 بر و تریم عقب آنان از مسلمانان ما -٢اند،  پیشرفته سیاست و فنون

 نتایج .هستیم فرهنگی و علمی تأخر و تمدنی انحطاط گرفتار قیاس این
 این -١: بود منطقی نتیجه دو نیز مفروض امر دو این منطقی الزامات و

 قبع و ضعف و تأخر این باید تر دقیق عبارت به و کرد کاری باید که
 رفتهپیش بالفعل که غربیانی از باید و توان می -٢ و شود جبران ماندگی

 .آموخت هستند فنون و علوم به مجهز و ترند
 فرنگی فنون و علوم اخذ مسیر در مهم مانع دو زمان این در حال این با

 قواعد و شرعی احکام برخی که نمود می یکی، چنین. داشت وجود
 اروپایی مدرن های سنت و قوانین از های پاره با اسالم فقهی عملی

 از هک بود استعمار دیگر، وجود. نماید می متعارض حتی و ندارد انطباق
 قرن در و شده چیره اسالم جهان بر بعد به میالدی هفدهم قرن

                                                
 یلهوس به» جدید عصر در مسلمان تجددگرای پیشگامان« عنوان با کتاب این.  ١

 فرهنگی علمی انتشارات سوی از ۱۳۷۶سال  در و شده برگردانده پارسی به اینجانب
 .است شده منتشر
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 در ویژه به و آسیا و آفریقا در اسالمی جوامع غالب بخش بر نوزدهم
 و ادیاقتص و نظامی و سیاسی استیالی و شده مسلط عربی خاورمیانه
 .بود شده تثبیت بیش و کم جا همه در استعماری فرهنگی

 واجههم در اسالمی کشورهای و مسلمانان که بینیم می ترتیب بدین
 سو یک در. شدند آشنا غربی متفاوت چهره دو با همزمان جدید
 نیف و علمی درخشان توسعه و پیشرفت و مدرن تمدن زیبای چهره

 گری نظامی و گری سلطه زشت و مخوف چهره دیگر سوی در و بود
 مواجهه، جز این در. اسالمی و شرقی های سرزمین نظامی اشغال و

 در و ماندند تفاوت دلیل، بی هر که، به مسلمانان عددی اغلب
 قواعد از و داده ادامه خود کارانه محافظه و سنتی زیست به مجموع

 راراضط یا و لزوم صورت در نیز شان زندگی در غربی مدرن یافته راه
 یزهست راه گروهی: آمد پدید متفاوت واکنش کردند، دو می استفاده

 ویانهج ستیزه جنبشهای قالب در و گرفته پیش در را نظامی مقابله و
 از( جنگیدند فرنگی اشغالگران با اسالم جهان جای جای در نظامی
 عبدالقادر هند، قیام در مسلمانان ١٧٥٧ سراسری قیام جمله

 انداغست در شامل شیخ استعماری ضد الجزایر، جنبش در گیالنی
 ینید مصلحان و نوگرایان اندیشه و دیگر، سیاست واکنش و و . . .)؛

 اغلب مانند نه اینان. گرفتند پیش در را ای میانه راه که بود
 ندمان نه و دیدند مناسب را عملی بی و تفاوتی بی راه مسلمانان

 مندش با مسلحانه مبارزات و گری نظامی در را کار چاره گران ستیزه
 بین معرفتی لحاظ به که بنیادینی تفاوت. دانستند می رقیب یا و

 تحت اخیرا که( نخست گروه که بود این داشت وجود جریان دو این
 یعناوین تحت اخیر سال سی در و شده شناخته» بنیادگرا« عنوان
) اند یافته شهرت دیگر نام دهها و داعش و القاعده و طالبان چون

 یدد نمی آن مثبت معنای به تمدن تمام به چیزی زمین مغرب در یا
 هب اش آلودگی دلیل به بیند می چیزکی هم اگر یا و بیند نمی و
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 را غربی جهان و غرب و بخشد می لقایش به را عطایش استعمار
دینی،  اصالح جریان اما. شمارد می مردود و ظالم و فاسد یکسره

 و گری سلطه رویه و غربی مثبت پیشرفت و تمدنی رویه بین
 .است قائل جداگانه حکمی یک هر برای و نهد می فرق اشغالگری

 نینچ نماینده ترین برجسته الهوری اقبال احتماال جمال سید از پس
 و ترین منسجم اسالم جهان سطح در او که چرا. است تفکری

 رائها باب این در را نظریات کارآمدترین حال عین در و ترین فلسفی
 با اشدید بلکه نبود موافق غربی استعمار با تنها نه او. است داده

 باید نانمسلما که بود معتقد وی ولی کرد می مقابله فرنگی استیالی
 ارو ابراهیم خودش تعبیر به و کنند رها را» دام« و بگیرند را» دانه«

نواندیش،  مصلحان ١.آیند در به سالم ولی بروند آتش دل در
 را استعمارگران برابر در اقتصادی گاه و سیاسی و فرهنگی مقاومت

 برخی در خارجی کاالهای تحریم مانند( دیدند می الزم و جایز
 پس و مشروطیت از ایراِن پیش در جمله از و اسالمی های سرزمین

 لیک طور به و فنی و علمی توسعه و پیشرفت و تمدن با ولی) آن از
 موختنآ با را شدن متمدن بلکه بودند موافق تنها نه مدرنیت و تجدد

 پذیرگریزنا و الزم) کردن شاگردی طریق از شریعتی تعبیر به حتی(

                                                
 :گویدمی خودش باره در اقبال.  ١
 شکستم را حاضر عصر طلسم 
 گسستم دامش و دانه ربودم 
 براهیم مانند که داند خدا 
 نشستم پروابی چو او نار به 
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 موزهآ با منطبق و اسالم عین را این البته و دانند می و دانسته می
   ١.شمارندمی و شمرده قرآنی و مذهبی های
 رزشا یا و قواعد از های پاره سازگاری عدم مشکل ترتیب، برای بدین
. دش پیدا هایی حل راه نیز غربی مدرن زندگی قواعد با اسالمی های

 :برشمرد چنین توان می را ها حل راه این از بخشی
 ادابع وانهادن و غربی تمدن مفید و مثبت جوانب برگرفتن: یکم

دینی،  معرفتی مبانی نیز و شناسی غرب چهارچوب در آن منفی
 به و شرع و عقل حکم به که است بوده آن مهم گام نخستین
 را  غربیان ضروری و مفید و خوب جوانب زندگی، باید ضرورت
 عمناف و مصالح با متعارض و ناسالم و مضر های جنبه و برگرفت

 مایزمت و سراندیشه یک مثابه به گزینه این. کرد رها را ملی و دینی
 بنیادگراهای و گراها ها، سنتی سنتی( مسلمان دیگر های نحله با

 .هست و بوده جهادی)، اساسی
 ریقط از مدرنیت با اسالمی ناسازگار احکام انطباق یا و تطبیقدوم: 

 اجتهاد چون قواعدی
 ای و تطبیق گزینه دوم حل نبود، راه تمام حل راه چنین که آنجا از

 بوده مدرن زندگی قواعد با کهن و دینی ناسازگار احکام ٢انطباق
 سنت در مشروع های مکانیزم از که شد پیشنهاد جمله از. است

 یاتمقتض با شرعی سنتی قواعد تطبیق یا و انطباق برای اسالمی
 پیشنهادها، اصل این ترین مهم از یکی. شود استفاده مدرن زندگی
 صالحا نوگرایان تمامی تقریبا. گرفت قرار توجه مورد که بود اجتهاد

                                                
 بورژوازی رویه دو با ایران گراناندیشه هایرویارویی نخستین« کتاب مورد این در.  ١

 . بود تواند مفید امیرکبیر انتشارات از حائری عبدالهادی اثر» غرب
 اندمتفاوت انطباق و تطبیق مفهوم و تر، لغتفنی و تردقیق نگاه یک در البته.  ٢

 .اندآمده مترادف تسامح با اینجا در ولی
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 زا. اند کرده دفاع اجتهاد از اخیر سال پنجاه و صد اصالحگر و طلب
 حرکت موتور را اجتهاد» اسالمی اندیشه بازسازی« در اقبال جمله
. است داده اختصاص بدان را کتابش از مهم فصلی و خوانده اسالم

 بارها و بوده اجتهاد مدافع قوت و گستردگی به ایران در نیز شریعتی
 فتهگ سخن» فرهنگی منابع تغلیظ و استخراج« کار در آن ضرورت از

 اب شریعتی و اقبال نظر مورد اجتهاد که افزود باید البته. است
 کامال شیعی و سنی کهن های حوزه در مصطلح و سنتی اجتهادهای

 داجتها« بر» اصول در اجتهاد« آنان نظر وفق جمله از. است متفاوت
 رایج سنتی فقاهت و اجتهاد حوزه در که ای گونه به» (فروع در

 اجتهاد مدافع دوران این در نیز مطهری حتی. است مقدم) است
 موضوع قلمرو این در واقع در. است بوده) متفاوت هرچند( اساسی
 است بوده» زمان مقتضیات و اسالم« نسبت تعیین محوری

 ).دارد عنوان همین تحت کتابی مطهری(
 احکام تغییرپذیری اندیشه و نبوت و وحی تاریخیت طرح سوم:

 اسالم اجتماعی
 ویژه به و نبوت و وحی تاریخیت اندیشه تر، طرح مهم دو آن از

 زا برخی وسیله به که است بوده) معامالت( اسالم اجتماعی احکام
 دیدگاه، این در. است شده پیشنهاد و مطرح مصلح متفکران این

. ندا مکان حتی و زمان بند تخته در خاص طور به دینی قواعد اساسا
 تا کند، عمال پیدا مقبولیت و شود پذیرفته جد به دیدگاه این اگر

 چون قواعدی هرچند. شد خواهد بالموضوع دوم پیشنهاد حدودی
 تاریخی فهم این در تواند می ان فنی و دقیق معنای به اجتهاد

       ١.باشد گشا گره و مفید همچنان

                                                
 برابر نیز دیگری هایحل راه اخیر قرن در بیشتر و اسالم تاریخ در که این گفتنی.  ١

 اسالم اجتماعی احکام« مقاله در من که است شده ارائه زمان مقتضیات و اسالم
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                   سخن واپسین

 چرایی و چگونگی از است ناتمام و کوتاه گزارشی شد گفته آنچه
 تاس اشارتی و اسالم جهان اخیر دینی اصالح جنبش ظهور و پیدایش

 این انیمی و نخستین سخنگویان که هایی بایسته و ها حل راه برخی به
 تمدن اب مواجهه در مسلمانان فروبسته کار از گشایی گره برای جنبش

                                                
 در امیرپور کتایون وسیله به مقاله این هرچند. امآورده تفصیل به» بشر حقوق و

 عنوان با کتابی
Untergs ZU einem anem anderen islam 

می را آن فارسی متن شده؛ ولی منتشر آلمان در ۲۰۰۹سال  در و ترجمه آلمانی به
 .کنید مالحظه من سایت وب در توانید

 : است چنین پیشنهادها یا و هاحل راه این عناوین
  اجتهاد•
  اسالم در متغیر و ثابت احکام•
  سنتی فقه و پویا فقه•
  حکومتی حکم•
  شریعت و دین بین تمایز•
  غیبت عصر در اسالم احکام از شماری تعلیق•
  فقیه مطلقه والیت•
 و اجرایی هایزمینه آمدن فراهم به مشروط( اجتماعی احکام از شماری تعلیق•

 ) آنها عملی
  آن عرضیات از دین ذاتی تفکیک•
  حداکثری اسالم برابر در حداقلی اسالم اندیشه طرح•
 سخت احکام برخی کنندمی استدالل نظریه این مدافعان( نشدن اجرا برای احکامی•

 اندشده تشریع بازدارندگی انگیزه به صرفا سارق دست قطع و سنگسار مانند دینی
 ). است نشدن اجرا برای احکامی واقع به و
 کاماح بودن زمانمند و تاریخیت مهم اسالم؛ موضوع اجتماعی احکام تغییرپذیری•
 قلمرو این در» الشرایع علل« یا و» مقاصدالشریعه« چون قواعدی به توجه با

 .اندبرجسته
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 هایی پاسخ یا و پاسخ ارائه برای. اند کرده مطرح زمین مغرب تجدد و
 ریتدابی و گرفت صورت فراوانی های گشا، تالش گره و کارآمد و روشن
 .شد ارائه و اندیشیده ای گسترده عملی و نظری

 نبدو و دارد وجود زمینه این در فراوانی های گفتنی هنوز حال این با
 این آغاز از قرن دو از کمتر اکنون. است ناتمام سخن آنها طرح

 ایج جای در اثرگذار و نامدار شخصیت صدها و است گذشته جنبش
 هایی حل راه و گفته سخن باب این در و آمده عرصه به اسالم جهان
 اآنه تحقق برای سیاستمدار و دولتمرد هزاران و شده عرضه نظری

 دهای این آیا که است مطرح مهم پرسش این اکنون اما. اند کوشیده
 این است؟ هرچند نشسته ثمر به ها تالش این و شده محقق ها

 باده هزار« هنوز که ندارد گفتن ولی نبوده دستاورد بی جنبش
 مسلمانان کنونی سرنوشت و سرشت و» است تاک رگ در ناخورده

 غالبا های کوشش این چرا. است دردناک بس و بحرانی مرحله در
 ینا کنونی های بایسته است؟ اصال نرسیده مطلوب اهداف به پاک

 جخرو محوریت با اهداف تحقق به توان می چگونه و چیست جنبش
 نآ بنیادین های پرسش شد؟ از نزدیک ماندگی عقب بست بن از

ر، دیگ های پاره وانهادن و مدرنیت از هایی پاره اخذ پیشنهاد که است
 و برگرفت را غربی تکنولوژی توان می آیا است؟ مثال ممکن عمال
 و شناسی جامعه و روانشناسی و ادبیات و فلسفه( انسانی علوم

 کرد؟   رها. . .)  و اقتصاد
 اندتأمل قابل و مهم موضوعاتی دیگر های پرسش و ها پرسش این
 .ردیگ وقتی شاید. پرداخت بدانها نوشتار این ادامه در توان می که
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 القدسپدر، پسر، روح
 اکبرین جواد محمد

 
 نایرا از هجرت آستانه در شریعتی علی مرگ، دکتر از پیش روز ۳۴

 .نویسدمی شریعتی تقی محمد پدرش به اینامه
 طلوع نزدیک« نوشته پایانش در خود چنانکه نامه دقیق زمان

 ۲۶، دوشنبه »حرکت به مانده ساعتی سه دو و است دوشنبه
 است شریعتی تصویر آخرین حاوی که ای، نامه۱۳۵۶ماه اردیبهشت

 آثار در پراکنده هایحلقه تواندمی که است» مانع و جامع« چنان و
 تلقی هایشالخطاِب خطبهفصل و عصاره و کند متصل هم به را او

 . شود
 به هک معنا این ، به»جامع« تا است» مانع« بیشتر شریعتی آثار

 ورودش مانع و» خواهدنمی آنچه« با کشدمی مرز صراحت و دقت
» خواهدمی آنچه«تعریِف  و تبیین در ابهام گاهی شود، امامی

. تنیس چنین اما نامه باشد؛ این برانگیز سوءتفاهم است ممکن
 خواستهمی عمرش سالهای در که آنچه از است ایخالصه و شفاف

 نوعی و سازدمی» نامهوصیت« نامه این از خواسته، کهنمی و
 .گذاردمی جای به خود از مانیفست

 : خوانیممی نامه آغاز در
 دارد اسالم كه است محسوس روشنی به! مرادم و پدر، استاد«

 عمق که هاوجدان اسالمی بعثت این عوامل. ابدیمی دوباره تولدی
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 و طرح جای اینجا و است متعدد است گرفته بسیاری دامنه و
 بستبن عامل، به موثرترین کنممی فکر نیست، اما تفسیرش

 ناتوانی و علم شکست و است عصر این روشنفکران رسیدن
 هایکژی و هانارسایی شدن ویژه، آشکار به و هاایدئولوژی

 که تاس غربی دموکراسی سوسیال و مارکسیستی و سوسیالیسم
 و عدالتخواهان و دوستانانسان همه میان در بزرگی امیدهای

 به نهایت در و بود برانگیخته مردم نهایی نجات جویندگاِن راه
 اشمیت رژیم چون هاییرژیم یا شده منجر مائوئیسم و استالینیسم

شایسته جانشین کهآن جای به که هم علم و! کاالهان و موله گی و
 غالم و درآورد اتم بمب از کرد، سرمی ادعا که شود مذهب برای تری

 و غنی جدید، بدبختی انسان از نتیجه در زور، و و داریسرمایه
 شد بازی میدان هم دموکراسی و آزادی و ساخت متمدن ایوحشی

 مال لجن و مردم آزاد غارت و شهوت و پول مهاربی تازیترک برای
 را نهیزم تلخ هایتجربه نیا تمامی. انسانی هایارزش یهمه کردن
 ». است كرده مساعد مانیا یدوباره طلوع برای

 شناخته گراییاسالم امروز که آنچه با مرزبندیش از اما بعد اندکی
 :نویسدمی شودمی

 جستجوی و خدا سوی به بازگشت این عوامل و علل از دیگر یکی«
 است این پرست حقیقت و طلب حق و سرکش نسل این در ایمان

نمی ارتجاع کافر و کهنه و زشت هایپرده پس از را مذهب دیگر که
 و جهل و تخدیر و ریا چرکین و تیره یلکه صدها که هاییبیند، پرده

سازش و پرستیمصلحت و کاریمحافظه و توجیه و خرافه و تعصب
 و عقل تحقیر و تقلید و تعبّد و اندیشیتنگ و جمود و رکود و کاری
 که( حاکم ثروت و قدرت با نامشروع قرابت و انسان تالش و اراده

 و سنت و قرآن و کالم و فقه و پرستش و اخالص و ایمان همیشه
 و شهادت و اجتهاد و جهاد و عقل و امام و پیغمبر و خدا و والیت
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 و خالق هایارزش یهمه… و نجات و معاد به ایمان و عبادت و دعا
 نکاح این کابین در مردم و مذهب نفیس و عزیز هایگنجینه و خلق
ایمان،  و افتاده فرو اکنون هاپرده این. بود افتاده آن بر) شدمی حرام

 دیده بر را خویش روشن و شسته و زیبا ینقاب، چهرهبی و حجاببی
خدا، بی و است نمایانده نظرصاحب و دل صاحب هایانسان دل و

قلب و کندمی پر را هاجان و شده ظاهر هایشآیه و هاسایه واسطه
 هایکفن و شوراندبرمی را قبرها و روشن را هاافق و گرم را ها

 ١».دارند...برمی را پوسیده
 

❊❊❊ 
 را شریعتی دکتر جانبی پیکر که روزی از گذردمی خرداد وسهچهل

 هک روشنفکری. یافتند انگلستان همپتونساوت در ایاجاره اتاقی در
» کارنامه و یادنامه« دهها کوتاهش عمر پایان از پس دهه چهار طی

 اشدرباره آنچه از بسیاری اخیر سالهای در شد، اما منتشر او درباره
 گویی. دارد شباهت» دادنامه« به بیشتر شودمی نوشته و گفته

 شتشسرنو نظاِم شرّ بر استبداد، دادِ تسلط از خسته نسل از طیفی
 اسالمی حکومت برآمدن در مقصر یا مؤثر را او و ستاندمی او از را

است؟  دادخواهی این در اتهاماِت وارده سزاوار شریعتی آیا. داندمی
 یاآ بود تولدش نزدیکی از شادمان شریعتی که جنیِن ایمان آن یا

 و ودب محاسبه خطای یا توهم دچار شریعتی شد؟ آیا ِسقط نارسیده
 تاسیس و جهان در جهادی هایسازمان دیگر و هاالقاعده برآمدن

کرد؟  آب بر نقش را رؤیایش تمام ایران در» خدا هایواسطه«نظاِم 
 ایران، تمام در مثال که دارد اهمیت جهت این از ویژه به پرسش این

 گویی بود کرده توصیف» ارتجاع زشت هایپرده« از شریعتی آنچه

                                                
 ۴۷ص/آشنا هایمخاطب با . ١
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 پس ماه ۲۰از  کمتر که است؛ نظامی اسالمی آئیِن جمهوری و آینه
 با بیشتر گذشت عمرش از که ساعت هر و آمد کار سر مرگش از
 و جمود و رکود و توجیه و خرافه و تعصب و جهل و تخدیر و ریا«

 این و آمیخت و زیست» عقل تحقیر و تقلید و تعبّد و اندیشیتنگ
 خالق هایارزش یهمه...حاکم ثروت و قدرت با نامشروع قرابت«
 این کابین در را مردم و مذهب نفیس و عزیز هایگنجینه و خلق و

سایه واسطهبی« شریعتی رؤیای در که خدا آن آیا»! کرد حرام نکاح
واسطه دست به دهه چهار این در» شده ظاهر هایشآیه و ها

می پدرش از نامه همین ادامه در است؟ شریعتی شده نابود هایش
 محفوظ ما مقدس میراث باشید مطمئن توانیدمی« اینکه آیا: پرسد

 استاد پدرش» نیست؟ آمیزبشارت و بخشآرام ماند، برایتان خواهد
شناس، قرآن و بود اسالمی االهیات معلم که شریعتی تقی محمد

 سالهای و اسالمی ماند، نظام زنده فرزندش مرگ از پس سال ۱۰
 ۱۳۶۶فروردین  ۳۱در  مرگش روز تا و کرد تجربه را ۶۰هولناِک دهه 

شِب  از نامه، روایِت رمانتیکی این تمام آیا. ندید بشارت این از اثری
ببیند؟  را اشخمارِ مستی بامداد تا نماند که است شریعتی شراب
ِ « در است کوششی آیدمی پی در آنچه  .شریعتی رؤیای» تعبیر

 
 ایدئولوژی و شریعتی، ایمان

 طلوع« برایش» اسالم دوباره تولد« گویدمی صراحت به شریعتی
 ایمان و دین تمایز درباره هم ترپیش است؛ چنانکه» ایمان دوباره
ترین، کاملعالی« توصیف در که آنجا جمله بود؛ از گفته بسیار

 که است ایمانی« گویدمی» ایمان ترینمطمئن ترین، وترین، عمیق
 زدین، ا نام به را آتِش شک، آنچه با که کرده طلوع جاِن انسانی در

تر، کاشته، پیش او در محیط و وراثت داشته، و خود با گذشته
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 سوزیدین از سازیِ شریعتیایمان دیگر عبارت به ١است". سوزانده
 . است محیط و وراثت محصول که گذشت؛ دینیمی

 روشن ایمان و دین میان تمایز با تکلیفش که قدرهمان شریعتی

 و تاس روشن هم ایدئولوژی و دین میان نسبت با است؛ تکلیفش
 ودوج شریعتی سوی از دین کردن ایدئولوژیک از که متأخری تلقی
می تاکید نیست؛ زیرا سازگار شریعتی کالم نص با کم دست دارد
 و فکری، علمی، اجتماعی تعهد جانشین هرگز ایدئولوژی« که کند

 ٢».شودنمی انسان اجتهادی
 :  گویدمی کندنمی مراد ایدئولوژی از که را دقیِق آنچه شرح در او

                                                
  ۱۷۸/ ص ۳۴آثار/ مجموعه . ١
 

 ۱۱۱/ص۲۳آثار/ مجموعه . ٢

 

ه معنا که ب نی، به ا»جامع«است تا » مانع« شتریب یعتیآثار شر 
و مانع ورودش  »خواهدیآنچه نم«با  کشدیدقت و صراحت مرز م

 »خواهدیآنچه م« فِ یو تعر  نییابهام در تب یاما گاه شود،یم
نامه او به پدرش اما  نیباشد؛ آخر  زیممکن است سوءتفاهم برانگ

 یاز آنچه که در سالها است یا. شفاف و خالصهستین نیچن
 »نامهتیوص«نامه  نیکه از ا خواسته،یو نم خواستهیعمرش م

 .گذاردیم یاز خود به جا فستیمان یو نوع سازدیم
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 راه آن روی از بخواهند افراد که راهنمایی کتابچه ایدئولوژی، یک«
 یک ایدئولوژی، تلقی از ایتلقی چنین. نیست کنند پیدا گنج و یابند

 هب را او که علومی فراگرفتن جای به که است عامی متعصب مؤمن
 رساله کند، یک هدایت مذهب اساسی مبانی و مذهب شناخت

 در که مشکلی وهر گیردمی الشرایط جامع مجتهد یک از عملیه
 و کندمی جستجو آن به مربوط مسایل از ایصفحه دارد، در زندگی

 ١»کند.می پیدا قاطع و روشن، صریح خیلی را جوابش
: کندمی نقد را ایدئولوژی از روزها آن رایج انقالبی هایتلقی حتی او
 این و ایمشده اشتباه یک دچار ایدئولوژی تلقی و تعبیر در اساسا«

 دوجو سوم دنیای روشنفکران ذهن در غالبا که است همان اشتباه
 را آنها بتواند که است ایوسیله به شتابزده یافتن دست آن و دارد

 مثابه به شانسیاسی، اجتماعی، انقالبی اهداف به یافتن دست در
 نماید، یک یاری راهنمایی نامهآیین یک یا عملیه رساله یک

 براساس که هاییدگم از است عبارت صورتی چنین در ایدئولوژی
 ٢».است گرفته شکل موجود خاص شرایط و وضع

 الماس از او تلقی با تنها نه» ایمان معنای به اسالم« که اینجاست
 و مانیمسل احوال تحول با بلکه است جمع قابل ایدئولوژی مثابه به

 جمع قابل هم مختلف جغرافیای در شریعت هایدگم از زدن بیرون
: گویدمی مارکسیسم از دگماتیک تلقی نقد در است؛ چنانکه

 که سمارک... نیست ایدئولوژی کند تکیه جزئیات به که ایدئولوژی«
 محیط مرز از را پایش تا که بینیممی کندمی تکیه کارگر طبقه به

 دتجدی به احتیاج ایدئولوژی این دیگر گذاردمی فراتر خود جغرافیائی
 ٣».دارد نظر

                                                
 ۱۱۹/ص۲۳آثار/ مجموعه . ١
 ۱۰۳/ص۲۳آثار/ مجموعه . ٢
 ۱۱۱/ص۲۳آثار/ مجموعه . ٣
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 ناگزیر و ناخواسته یتجربه

 حقیقت و طلب حق و سرکش نسلی« از نامه این در شریعتی
 و مارکسیسم استبداد پیامدهای از همزمان که گویدمی» پرست

 تواندنمی حال عین در اما است بریده و خسته لیبرالیسم استثمار
کافرِ  و کهنه و زشت هایپرده پس« در که بیاورد مذهبی به روی

. بنددمی امید» دوباره تولد« به نتیجه است، در نشسته» ارتجاع
 ودخ خودی به اسالم که است نکته این متذکر کامال او یعنی این
 ریعتیش اینکه بگذارد، چه نسل این پای پیش را نجاتی راه تواندنمی

 ایمانی طلوع از و نبود اسالِم رایج، مسلمان هایمقیاس به اساسا
 اب تنها نه او. بود تولد آستانه در سالمش و اسالم که زدمی حرف

 بیگانه اسالمی جوامع در پرستیکهنه و نوستیزی و ارتجاع یتجربه
ب، انقال از بود؛ پیش سهمگیِن آن تیرهای قربانی خود بلکه نبود

 هایشکتاب از بسیاری انقالب از پس و بود روحانیان اکثریت مغضوب
 ایمان برای نمادهایی را مذهب ظاهر زیرا نیافت؛ نشر مجوز سالها تا
 در مثال که کاری( کردمی روایت و فهمیدمی زندگی معنای و امنیت و

 اسالِم رایج، از و روحانیت اما) برآمد آن عهده از خوبی به حج کتاب
طبیعی نتیجه که کردمی استخراج» ظاهر مذهب«مذهب،  ظاهر

 . بود ارتجاع اش
 دراز ارتجاع، راهی هایپرده زدن کنار برای اما» سرکش نسل« آن
 »ثروت و قدرت با اسالم نامشروع قرابت« آن زیرا. داشت پیش در
 برای راه کردنمی ظهور تمامت به تا دادمی هشدارش شریعتی که
 تربیش شریعتی رؤیای دیگر عبارت به. شدنمی هموار» ایمان طلوع«

                                                
 
 



 ۱۳۹۹خرداد |  ۱شماره| سال اول | 

١٥٦ 
 

 در طلبسرکِش حقیقت نسل متراکِم آن و عظیم انرژی به ناظر
 مین میدان پرانرژی، یک لشکر آن بود؛ اما ایران روزهای آن فضای

 زا روز دینِی آن جامعه طبیعِی تصور نتیجه که داشت رو پیش در
آن،  شکست و دینی حکومت ظهور و بود روحانیان و رایج اسالم

اندِک  گروه و شریعتی. بود تصوری محتوِم چنان اما تلخ تقدیر
صرِف  را) شانتوان از بیش حتی و( شانتوان تمام همفکرانش

 القاعده که طور همان کردند، اما اسالِم رایج و ظاهر مذهب با مبارزه
 بودندن اتفاق یک تنها آفریقا در بوکوحرام یا آسیا در مشربانشهم و

 با تا نبود حادثه یک محصول تنها نیز ایران در اسالمی جمهوری
نجات« توقع. شود پاالیش و مهار دینی نواندیشان از اینحله تالش

 آن از نشانی شریعتی آثار در هرگز که( اسالمی حکومت از» بخشی
 نذه در اسالمی جمهوری میلیونها) است شده انکار نیست، بلکه

 "کوئلیو پائولو. "کردمی ناگزیر را فاجعه وقوع که بود کرده برپا جامعه
 در روزی گویدمی: کندمی کمک وضعیت این فهم به که دارد مثالی

 

 ییرهایاست سند دارد و نه تفس یعتیکه متوجه شر  ینه اتهامات
به متن آثارش مستند است! اگر قرار بر اتهام هم  شودیکه از او م
 رانیماه قبل از انقالب ا ۲۰که  ستیسزاوار اتهام ن یعتیباشد شر 

که  دیپرس دیامانتش را به بازماندگانش سپرد. از بازماندگانش با
 جیو اسالِم را تیاز آفات روحان یعتیشر را که  یریچگونه تصو

شدند که جز  یسفر کسانسفره و همبردند و هم ادینشان داد از 
 عرضه نداشتند. یبرا یفقه، کتاب و مکتب
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 بر چیزهایی جاده از بود، دورتر حرکت در مقصدی سوی به ایجاده
 راهش کنجکاوانه. کرد جلب را اشتوجه زدمی برق طال مثل که زمین

 و شد دور جاده چیست؟ از برّاق اشیاء آن ببیند تا کرد منحرف را
 هایبطری هایشکسته جز چیزی دید رسید نقطه آن به که هنگامی

 غمگین. زدندمی برق و کردندمی منعکس را آفتاب نور که نبود آبجو
» هیچ« به و کرده دور را داده، راهش هدر را وقتش چرا که شد

 نبود تجربه این اگر که اندیشید این به بعد اندکی اما. است رسیده
 روز آن اگر که ماندمی توهم این حسرت در همیشه تا بود ممکن
 از هاییتکه به بسا چه گرفتمی را برّاِق دوردست اشیاء آن سراغ

 . کردمی تغییر اشزندگی و رسیدمی طال
 که نیست این مرادم و کندنمی تمثیل را ممثّل تمام همیشه البته مثال

 هایهزینه است، چون مثال این شبیه کامال اسالمی جمهوری تجربه
ارزد؛ نمی ایتجربه هیچ به که است هولناک چنان نظاِم شرّ گاه برآمدن

 یشریعت نه و بود» آگاهانه« کلمه دقیق معنای به تجربه این نه اما
 هک کرد؛ شریعتی دعوت اسالمی حکومتی ساختن به را مخاطبانش

 توانستمی چگونه شدمی توصیف» روحانیت منهای اسالم« پرچمدار
 همیتکند؟ ا ترسیم روحانیت را قانونش و افق که باشد حکومتی طالب
 نسل. هاستپیچیدگِی تجربه و درازیِ راه در اما کوئلیو پائولو مثال

 تواننمی همیشه برای و همیشه را است حقیقت جویای که سرکشی
 ردادهد، ف ثمر مدتی منع این گیرم! کرد منع براق اشیاء در کنجکاوی از

ستهشک سراِب همان به برید، باز دل و شد خسته موجود وضع از باز که
 و هاخانوادههم و اسالمی حکومت. کندمی کج را راهش هابطری های

 به که بود هابطری همان از انداز غلط و براق هاییتکه هایشهمسایه
 در کشتی بشکند یا بگذرد یا« موالنا قول به تا شد تجربه ناگزیر، یکبار

 اسالمی، تحقق جمهوری تلخ تجربه اینکه سخن جان». هاسیالب این
میقع بلکه نینداخت عقب را» اسالم دوباره تولد« در شریعتی رؤیای
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یبرالیسم، ل استثمار و مارکسیسم استبداد از خستگان تا کرد ترفربه و تر
 که ثروت و قدرت با دین نامشروع قرابت« از را» دوباره تولد« هرگز
 و مذهب نفیس و عزیز هایگنجینه و خلق و خالق هایارزش یهمه
 . نکنند جستجو» کندمی حرام نکاح این کابین در را مردم

 
  متنبی سند، تفسیرهایبی اتهامات

 که تفسیرهایی نه و دارد سند است شریعتی متوجه که اتهاماتی نه
 اشدب هم اتهام بر قرار اگر! است مستند آثارش متن به شودمی او از

 امانتش ایران انقالب از قبل ماه ۲۰که  نیست اتهام سزاوار شریعتی
 ونهچگ که پرسید باید بازماندگانش از. سپرد بازماندگانش به را

 از ددا نشان اسالِم رایج و روحانیت آفات از شریعتی که را تصویری
 و فقه، کتاب جز که شدند کسانی سفرهم و سفرههم و بردند یاد

 . نداشتند عرضه برای مکتبی
 متحکو با شریعتی مرزبندی که شخصیتی مهمترین شاید قضا از

 شریعتی با هرگز او. بود خمینی هللاآیت شخص بود دریافته را اسالمی
 طلبحقیقت سرکش نسل سوگواریِ همین روزهای در. نبود مهر سر بر

 رد او فرستادند تسلیت پیام خمینی هللاآیت به شریعتی، وقتی برای
 فقد در« شانپیام از بلکه نگفت شریعتی ستایش در ایپاسخ، کلمه

 توصیف و پسوند و پیشوند هیچ بدون کرد تشکر» شریعتی علی دکتر
 احسان! بود خودش نصایح و حرفها فقط پاسخش بقیه. تعریفی و

 :گویدمی روزها آن روایت در دکتر فرزند شریعتی
 درص موسی آقا نزدیکان و خمینی امام نزدیکان بین گاهی البته« 

 هک بود نظر اختالف تسلیت پیام در. داشت وجود نظرهایی اختالف
 آمده خمینی هللاآیت سوی از شریعتی دکتر برای که پیامی گفتندمی

 شده گفته آن در کند، چوننمی برآورده را اسالمی هایانجمن انتظار
 که رسید من به زیادی هایتسلیت شریعتی دکتر فقدان در که بود
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 باید و نیست کافی این گفتندمی. دهم پاسخ همه به توانمنمی
 ».کردندمی بیشتری اظهارنظر

 باقی هم امروز همین تا شریعتی سوژه با خمینی هللاآیت مکر میراث
 احسان. داد نشان را خود هم پیکرش انتقال ماجرای در آثارش و است

 انتقال تقاضای باید ایران دولت: «گویدمی گفتگو همان در شریعتی
 ترکیه زا افغانستان که تقاضایی بدهد، مانند سوریه دولت به را پیکر
 هم ترکیه و دهند تحویل هاآن به را افغانی الدینجمال سید تا کرد

 خودشان که میناچی مرحوم مورد در که بینیدمی شما اما...کرد موافقت
 بودند، اجازه کرده هم وصیت و بودند ارشاد حسینیه مسئول و مالک
 نتیجه رد. شریعتی دکتر به برسد نشد، چه داده ارشاد حسینیه در دفن

 و خیابان حتی و شده شناخته رسمی نظر از شریعتی دکتر اگرچه
 هایرسانه سوی از است، اما زیاد او نام به بیمارستان و مترو ایستگاه

 همیشه و بینیمنمی را ایشان با کامل و جامع و صادقانه برخورد رسمی
می ائهار  سالگردها در ایشان از سربسته و خالصه و گزینشی تصویری

 بزرگداشت مراسم دهندنمی اجازه که است سال چند حتی و کنند
 ١».کنیم برگزار ایشان برای رسمی

 اب شریعتی قامت نه و بود خمینی آمال سود به شریعتی آثار نه
 اگر اسالمی جمهوری بنیانگذار. بود جمع قابل امامِت خمینی

. خواستن اینکه نه نتوانست نکرد نابود یکسره را آثارش و شریعتی
 تاب خمینی که بود نسل، چندان چند در شریعتی جاذبه قدرت

تدریجی حذف و تحریف جز ایچاره و نداشت را برابرش در ایستادن
 ینخون و تفاهِم تاریک سوء یک تنها اسالمی جمهوری. نیافت را اش

 ممته شریعتی و بود استبداد از خسته نسل یک رؤیای از ناشی
 .نیست تاریخی تفاهم سوء این از انتقام برای مناسبی

                                                
 ۹۳تیرماه۲۳ایرانی/ تاریخ سایت با گفتگو . ١
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 کنندمی شعار به متهم اششاعرانه نثر برای را شریعتی برخی که عجبا
 راهزنی هایگاهمتعدد، کمین استنادات با او اندازه به هیچکس اینکه با

 تابک و گذشته هیچ که را خمینی اما نداد نشان را روحانیت و اسالم در
 کرامت و آزادی با اشسازگاری برای استداللی و کارنامه و مکتب و

 گفتند دبع و شناختند» صداقت« به شعارهایش با تنها نداشت انسانی
 نشد منحرف بعدها خمینی. شد منحرف اشنخستین شعارهای از او که

 او اشدب گفتن شعر بنابر اگر که بود نامطمئن و آغاز، نیازموده از بلکه
غربِی  نه-شرقی نه  .است توصیفی چنین سزاوار که است کسی تنها

 آثارش گواهی به و بود معرفت و نقد سر از انکاری و شریعتی، نفی
 نیز اسالمی جمهوری شبیه حتی چیزی به اشاثباتی مواضع در هرگز
یجهنت و بود سیاسی شعاری غربِی خمینی نه-شرقی نه اما رسیدنمی
 را معایبش اما ماند محروم غرب و شرق محاسن از که شد همین اش

 راستثما و مارکسیستی استبداد از مرکب داد، حکومتی جای خود در
 پای هب را ایرانی و ایران که اشکمی و دم و یال شیرِ بی لیبرالیستی، و

 .کرد درمانده و نظام، جامانده مصلحت
 

 انذار و القدس؛ بشارتروح
! نوشت» القدُسروح« از پدرش به نامه آخرین در پسر سرانجام و

 رسم بازگشت، بههجرِت بی آن از پیش ساعات اضطراِب آخرین در
 و حیرت، دلخوش میانه آدمیان، در آن در که هاییسنت همه

 دبزن: حافظ قول به تا کرد باز را مقدس اند، کتابتفأل به سرخوش
! آقاجان: «نویسدمی نامه همین پایان در او. بیاید فریادرسی و فالی
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 منظورش». القدسروح نزّله: گفت و كردم تفألی قرآن با شبیپر 
 :بود نحل سوره از ۱۰۲آیه 

 ِ �َك بِالْحَق� ل �ذِ یقُلْ نَز�لَُه رُوُح الْقُدُِس مِْن رَب �َت ال وَ هُدًى وَ  َن آَمنُوایثَب
 به پروردگارت از القدُس روح را آیات آن َن (بگویلِلْمُْسلِمِ  بُْشرى

تسلیم،  اهل برای و کند پایدار را ایمان اهل تا آورده فرود حقیقت
 ).باشد بشارت و هدایت

 یزن نامه پایان در و داده پدر به نامه آغاز در که بشارتی در شریعتی
می که دارم تردید اما. نکرد اشتباه بود کرده متبرکش تفألی به

 نشان آن به نشان»! دارد فشانخون موجی چه دریا این« دانست
 و است دوشنبه طلوع كینزد كه اكنون و: «نوشت بعد خط در که
 وا مصرّ از و محتاج كه صبح نماز از حركت، پس به ساعتی سه دو

 االیبزند، ب را حرفش و بزند حرف من با سفرم نیا درباره تا خواستم
 شوق از خواندم را هیخوردم، آ تكان»! بد: «بودند نوشته صفحه

 

یمخود ن ینکته است که اسالم به خود نیکامال متذکر ا یعتیشر 
 یعتیشر  نکهینسل بگذارد، چه ا نیا یپا شیرا پ یراه نجات تواند

 یمانیمسلمان نبود و از طلوع ا ج،یاسالِم را یهااسیاساسا به مق
که اسالم و سالمش در آستانه تولد بود. او نه تنها با  زدیحرف م
 گانهیب یدر جوامع اسالم یپرستو کهنه یزیوستارتجاع و ن یتجربه

ب، از انقال شیآن بود؛ پ نِ یسهمگ یرهایت ینبود بلکه خود قربان
از  یاریبود و پس از انقالب بس انیروحان تیمغضوب اکثر 

 .افتیتا سالها مجوز نشر ن شیکتابها
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ِ ی تَنْفِرُوا ] إِال� ۳۹توبه  سوره: [ستمیگر  ً أَل ً وَ یَعذ�بْكُْم َعذابا  ْستَبْدِلْ یما
 دردناك عذابى به را شما نروید، خداوند بیرون (اگر» رَكُْم...یقَوْماً غَ 
 ).آوردمى شما جاى به گرید گروهى كند، ومى عذاب

کرد، یم تشویق رفتن به را او تفألش چون گریست شوق از شریعتی
 تهنوش قرآن به تفألش صفحه باالی چرا که درنیافت را انذارش اما
 مسیر که است راه در او قوم از غیر قومی که دانستنمی»! بد« بود
 بسیار تقدیری. کندمی طوالنی و منحرف را القدُسبشارِت روح آن

بود،  ایمانش و ایران انتظار در پنداشتمی شریعتی آنچه از دشوارتر
 از تصوری بود؛ اما مطمئن مقصد از و دیدمی را» دوباره تولد« او

 . نداشت بود آمده آیه آن در که آوریعذاب زایمان
 : خواند را نامه باید دیگر بار روزها آن از پس سال ۴۳اکنون 

 دارد اسالم كه است محسوس روشنی به! مرادم و پدر، استاد«
 هاینشیِن جانپرده اما مولودِ دوباره این»! ابدیمی دوباره تولدی

 تا شودمی بریده قدرت از دستش. بازاری شاهد نه است مؤمنان
اسالِم  حکمت، نه و اسالِم معنویتبماند؛  ایمان اهل هایدل بندپای
. حکومت نهاد
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 خواهی؟سینمای دینی؛ ژانر یا تمامیت

 شهاب عموپور
 

آمیزش دین و هنر در یکدیگر، آبستن شدن دومین از نخستین، 
پیدایش فرزندان مکرم تا منفور، هم از دیرگاهِ تاریخ در هرکجای 

ی پیش و کمی بیش جغرافیای زمین مرسوم بوده، و هم از سده
تنیدن فراهم گاهی پر برق و زرق را برای این درهمخواب هنرهفتم

نه ی داستان، مادیآید که نرینهدید میگاه پاما آن مشکلساخته است. 
ی معاملهگی کند و از دمادمرا به تخت بندد که چارفصل عمر را فحله

معاشقه، دست نکشد. مشکل؟ حتی گاه بی پیشکشی از مقدماِت 
آری، مشکل! همان که در نظری زنجیرِ بایدِ ادیان است بر گردن غالم 

کی تماِم زشت است و در هنر و در نظری دیگر، نوردبام الهی. در ی
کوشد با ارزیابی ساده از همین نگارنده می دیگری کماِل برکت و وصل

اروی که در یکی مانع است و در دیگری یدر منظرهای رو مشکلمفهوم 
جویی بحث در صحنی که در عنوان هدف، آن را کلیدی کند برای پی

ک در حد یسینمای دینی مطلب به آن توجه شده است، یعنی: کارکرد 
ی ابزاری از آن از سینما برای استفاده خواهیتمامیتو یا گونه {ژانر}، 

به منظور فربهی دین، و سپس امتداد محتوم آن در حاکمیت بر سینما 
کمال و نقصان، هژیری و پلشتی،  و سرانجام بر جاِن مخاطب

هایی ست که در تمهایی همیشگیاختری و شقاوت از دغدغهنیک
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. شودکار گرفته میهای سینمایی همه کشورها بهمحصولمتنوع در 
که  ستهایینامهتوجه از فیلماین دغدغه سبب پیدایش درصدی قابل

، ی آنترین گونهدستیرود. از دمهر سال نوشته و مقابل دوربین می
های پلیسی را نیز مثال زد که در سیر داستان، یک توان فیلمحتی می

وجوی ر قالب کارآگاه یا شهروندمسئول در جستمدار چه دفرد قانون
کار ی شر که جانی، خالفارویی با نمایندهیکشف حقیقت و محتملن رو

بینِی مولف و کارگردان، این و ... است برمیاید. در پایان بر اساس جهان
شود شود و یا برعکس. کنون آیا میهژیر است که بر پلشت پیروز می

ی دینی ارزیابی کرد؟ پاسخ نگارنده این ر گسترهاین بسته را د یکه همه
کم اند چون دستقابل به جمع معنویای ها در گسترهاست که این

تن به نرفها را به دلیل نشانهخاستگاه اخالقی دارند، حتی اگر نشود آن
منسوب کرد. حال آیا این سینمای دینی طور ویژه به یک دین خاص، به

ند که کدینی بودن است؟ نگارنده سکوت می معنوی بودن در تقابل با
 .علمای دین قاعدتن بگویند: خیر! لکن در امتداد آن است

سینمای دینی به آن نرمی و لطافت که در پاراگراف باال آمد و رفت، 
نشسته  ترتر آمده و هم سفتدرشتنبوده و نیست. بسا که هم گل

ا به آفریده ت و دیگر برنخاسته. همین است که برای بسیاری مشکل
دارها تقابل، تمسخر و گاه حذف آن نیز متمایل شوند. مشکل

 اند؟ها کهمشکلکیستند و بی
فرض کنیم که آقای شاتی، خانم تاتی را که در یک میکده به تسلی 

شدن، به هللا مشغول است، بعد از یک دل نه صد دل عاشقخلق
تنش را در زالل  برد تا به درگاه حرمشیعی میای زادهپابوس امام

توبه بشوید و راهی جدید برایش بگشاید. در نخستین ورسیون 
اری گسشود و شاتی از آن پس به جای مینامه، تاتی منزه میفیلم

اش ی خانگی و خصوصیکِش خمرهدر محفل عمومی، دُردی
ک گویند این نه یشود. اگر از مخالفان دین بپرسیم، قاعدتن میمی
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ای مغشوش، مغلط و ابزاری است از استفاده سینمای دینی بلکه
ست ی سنت ادین. اگر هم معنویتی در آن یافت شود، بیشتر از برکه

دوم نه فقط خانم تاتی  ی دین. در ورسیونکه نوشیده، نه از چشمه
زاده، گاهی در مسیر بازگشت از امامکند، بلکه در استراحتتوبه می

دهد که او نیز تواب شده، ی میای مقابل آقای شاتی روچنان معجزه
بسا که از پس آن مرد خدا کوبد و چهشات عرق را برزمین می

گزار مومنان. این سینمای دینی است؟ مخالفان شود و خدمتمی
ای از تربیون تبلیغاتی دین است گویند که این نمونهدین حتما می

لهی، ا در سینما. علمای دین اما قاعدتا از این دگردیسی شیطانی به
هم تعبیر معنوی و هم اکیدا اسالمی خواهند داشت، گرچه یقینا 

عیب عیب در یک سینمای دینِی بیآن را یک محصول دینی بی
پنداشتند، در دوران شاه از این دست تولیدات پندارند که اگر مینمی

ها هرگز کلیت سینما را برنتافتند و فاسدش خواندند کم نبود اما آن
شان از سینما و هنر دیگر است. این م، چون توقعو آثارش را ه

 پردازمپارچگی است که دورتر باز به آن میدیگر، همان کماِل یک
ها که پس از استقرار جمهوری اسالمی، سینما را از خطر آن

شدن توسط نظام نجات دادند، دستاویزشان برای جلب نظر برچیده
عنوان وسیله برای هتوان بحاکمان وقت این بود که از سینما می

ترویج دین استفاده کرد. فضا آماده بود و چه جمعی از فیلمسازان 
ی سینمایی عبور هم سابق، چه برخی که هرگز از کنار یک پروژه

هایی با مضامین دینی در سیر نکرده بودند به میدان آمدند و فیلم
 یتولید قرار گرفت. دین و انقالب در تکمیِل هم و به پشتوانه

اشیه و به حانقالبی غیر دینیاکمان و عوامل، در تقابل با سینمای ح
 .راندن و حذف آن برآمد

توان به تاکیدات سینمای دینی اسالمی از این منزل به بعد بیشتر می
گرا پی برد. اگر در صحن محتوا بنگریم، چنین سینمایی اهل مماشات یکپارچه
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 آمیزی فیلمرویدادها، بلکه در رنگنیست. نه فقط در طراحی پرسوناژها و 
شامل بر محیط، ظاهر افراد، موسیقی، رنگ، صدا و ... نیز باید ظاهر اسالمی 
{شاید اینجا حتی بشود مدعی شد که تظاهر به اسالمی بودن} رعایت شود. 

 سازی همراه با الگوافکنیجهان دینی سینما در این سیر، اهتمام بر یکسان
ر روند. اگاند و به سمت اعلی میارند و یا نه. اگر دارند علیددارد. افراد یا دین

و مظاهر  رود. جامعهاند و هر آینه گمان بر سقوط بیشتر میندارند، معیوب
ست و یا نه. اگر نیست که هیهات و اگر هست پس حتمن آن یا اسالمی

رود. اینجا ممکن است پرسش شود ترتر میست و به سمت متعالیمتعالی
خوب، باشد! ضررش کدام است؟ برای پاسخ باید صحنی دیگر را ورود کرد: که 

 .تولید، عرضه، تکثیر و رانش
ند. اگر کاز یک الگوی اقتصادی باز پیروی نمیصنعت سینمای ایران 

ی مذهبی کارگردان، در هالیوود تجارت مسلک، به پشتوانه
ایب صممحور کننده و یا دیگر فرضن فیلم دینکننده، پخشتهیه

شود، در هنگام پخش باید به رقابتی آزاد با سایر تولید میمسیح 
گذاری تولیدها بنشیند. گرچه ممکن است که حسب سرمایه

ها، برخوردار از هزاران سالن سینما هنگفت، شهرت عوامل و ارتباط
 های پرشمار و ادامهباشد، اما برای جلب نظر تماشاگر، حفظ سالن

ود رسیدن، تابع قواعد بازار است. گفتم که در س یافتن نمایش و به
ی فیلمنامه، تا یای گونه نیست چون از الِف حمایت از ایدهایران این

دی فیلم به فالن نهاد در چند سال ویی دیفروش آخرین نسخه
بعد نیز، تابع قواعدی دیگر است. سینمای ایران بر اساس الگوهای 

ها هم ر است، البته که برخالف آنپرواروپایی سینمایی رانتی و نگاه
دینی نگاهی ایدیولوژیکها در پرورش نگاه بر هست، چراکه آن

–اند. هرچقدر در سینمای اروپا امکانات و سوبسید متمرکز نشده
های نادیده، متوجه آثار مستقل، بدیع، اقلیت -ویژه تولیدبه

یت های ناگفته و استعدادهای متفاوت است، در ایران اولوحرف
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ست که در خدمت اسالم {تاریخ مطلوب اسالم، مطلق با ایده و اثری
ر تازگی داسالم در پیوند با انقالب، سپس جنگ، بعد نظام و به

ی خاص نظام} باشد. این اولویت نه فقط در پیوندش با چکیده

 هایسرمایه و تولید بلکه در ارایه و پخش هم همان است و از سالن
دی در نهادها ویی و کادو یا خرید اجباری دیسینما تا پخش ویدیوی

در چنین سیری وقتی به هزینه تولید فیلم، سد را هم درمینوردد. 
ارزشیابی ارشادی، تعداد معدود سالن، هزینه بلیط و مشکالت 

ها و بینیم که کار سایر بخشاقتصادی جامعه هم توجه کنیم، می
ن شود و این رقابت نابرابر به آتولیدکنندگان سینما چقدر دشوار می

پارچه دینی است، چه توانی با بخشی که به دنبال سینمای یک
 .دهدتصاعدی ریشتری می

یک سوی رقابت شقاوت است اما سوی دیگرِ هر رقابِت سالم ممکن 
است که تعهد بیاورد و دلدادگی و خلوص. این دوی آخری در تولید 
یک اثر هنری ممکن است حتی الزم هم نباشند، اما از دیگر سو ممکن 
است سبب پیدایش یک شاهکار شوند. درسینمای آمریکا معموال 

شان هایدکنند که عاشق هایی تولید میتکنیسینشاهکارها را نوابغ

 

 . نه فقطستیاهل مماشات ن گراکپارچهی یاسالم ینید ینمایس
شامل  لمیف یزیآمبلکه در رنگ دادها،یپرسوناژها و رو یدر طراح

 یظاهر اسالم دیبا زیرنگ و صدا ن ،یقیظاهر افراد، موس ط،یبر مح
 نیدر ا نمایس ینیشود. جهان د تیبودن رعا یتظاهر به اسالم ای

 دارد. یهمراه با الگوافکن یسازکسانیاهتمام بر  ر،یس
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ها داده شده، و در سینمای آسیا، ی کافی هم به آناند و بودجهبوده
هایی تولید مولفی التین معموال شاهکارها را نوابغاروپا و امریکا

اند و پولی چندان هم در اختیارشان شان بودهی ایدهکنند که دیوانهمی
ای ریزند که نابغهنبوده، و در سینمای ایران هرچه بیشتر پول می

شود، که حتی اگر نابغه بسازد، کمتر میسور می اسالمی شاهکاری
 اش کارگینظیر، دیوانهک و مولفی بیباشد و تکنیسین درجه ی

فرِض دینی از درماِن خواهد حسب مقرر و پیشکند چون او مینمی
وجوی درمان که دردش آمده و در جستالزم به دردِ ملزوم برسد، نه

کاهد و ی دین رسیده باشد. این، خلوص اثر را میبه داروخانه
رد یک سینما اصل دتر از هرکسی در سالن تار تماشاگرِ هوشمند پیش

گویند که حتی درباره بهترین و دهد. میرا از بدل آن تمییز می
های سینمایی نیز تا زمانی که اولین واکنش ترین ساختهکامل

شود تخمینی درست از شکست یا تماشاگر بر آن دیده نشود، نمی
موفقیت آن داشت. یکی و فقط یکی از دلیل آن را نیز میزان صداقت 

د که کننیسنده، کارگردان} با اثر و اثر با تماشاگر ذکر میمولف {نو
که البته تشخیص و تحلیلش امری بسیار پیچیده است. اما در این

تواند این صداقت را تشخیص تماشاگر بیش و پیش از هر دیگری می
 دهد و با اثر همدل شود یا آن را از خود براند، تردیدی نیست. 

 {پروردگار به موسی}ده فرمان فیلم  یهودی تبار ب دومیل سیسیل
سال آن را بر اساس محاسباتی در  ۷۰را ساخت که بعد از قریب به 

رقابت با سایر آثار هنوز ششمین فیلم پرفروش تاریخ محسوب 
اخت را سمصایب مسیح مومن مسیحی فیلم مل گیبسون کنند. می

اش هها برابرِ سرمایهای وقت هم بود و فیلم دهکه منتقد یهودی
فی مصطتریِن تاریخ سینما. فروخت و تبدیل شد به یکی از موفق

{معروف به  رسالتسوری برای گرفتن مجوز ساخت فیلم عقاد 
های رادیکال مصری کنده شد و } پوستش نزد مفتیهللارسول محمد
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پولی برای تامین بودجه تا نزد قذافی هم رفت و در حضیض بی
علمای اسالم بلکه با دل خود ساخت سرآخر نیز فیلم را نه با مجوز 

تا شد یکی از ماندگارترین تولیدات سینمای دینی. در ایران این 
وتاب و ها هم حسب بستر همیشه مهیای ایدیولوژیک، آبسال

وسوارِ ساختن فیلمی در مورد پیغامبر ومه و پیادهوبرق و آفتابباد
بشود  اشنتیجه نام فراهم شد، تااسالم توسط یکی از کارگردانان به

فیلمی که نه در تاریخ، که در دوران خود هم توفیقی نیافت. آیا آن 
ن زدهای برشمرده و این پسی دنیا با فیلمهمدلی تماشاگران همه

داخلِی فیلم اخیر، محصول همان وجود یا عدم صداقت مولف با اثر 
دین  ردداند که درد، دداند اما میو اثر با تماشاگر است؟ نگارنده نمی

دادنی و ... باشد، درد یا هرچه، اگر حاکمیتی، دولتی، سفارشی، هل
شود نیز درمان نیست، که نیست، محصولی که به درمان ارایه می

پیچد و در سبد مشتری ست که داروگر حسب نسخه میدارویی
بسا گذاردش درون کمد حمام و چهاندازد و مشتری هم میمی
 .اندازدهم نگاهکی نمی گاه به تاریخ انقضایشگاه

اثر شدن آثار تولیدشده در سینمای سفارشی و در جوار بی
تر، پیدایش های تازهتوان گفت که در دههگرای دینی، مییکپارچه

ابزار ارتباطات جهانی  و به تبع آن افزایش آگاهی، ارزش و 
هایی فراوان را جهانی کرده و نزد مخاطبان نشانده است. ضدارزش

 سازی با میزان و تعبیریقینا دینی–سازی های دینید دشواریاین خو
گان ارشد، بیش از دهندهرا در سینمای ایران برای خط -خودشان

شود سراغ همان مثال پیش کرده است. برای روشنایی مسأله می
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کار رفت. اگر بخواهیم در طراحی خالفهژیر و پلشت و پلیس و 
 برویم، باید خیر را در پلیسنامه با همان آیین همیشگی پیش فیلم

 بینی شخصیکار و داستان را طبق جهانبنشانیم و شر را در خالف
مولف به پیش ببریم. اما فرض کنیم که همین آیین قرار باشد در 
یک سینمای دینِی تحت حاکمیت نظام اسالمی پیاده شود. پلیس، 

نه شهربان بلکه پلیس ارشاد باشد و سوی دیگر ماجرا دختری 
حجاب. پلیِس خیر، حسب مسئولیت خیری که دین و حاکمیت بی

گیر شر و نامه نیز جاری شده، باید یقهتعیین کرده و در فیلم
ی آن یعنی دختر بشود و او را هدایت و یا دستگیر کند، تا نماینده

متنبه و تبدیل به خیر و یا مجازات شود. در چند کشور چنین موازینی 
شود در روزگار کنونی که طلب ام دارد؟ آیا میهنوز محل اعتبار و احتر 

 

رسالت  لمیگرفتن مجوز ساخت ف یبرا یعقادِ سور یمصطف
 کالیراد یهایهللا) پوستش نزد مفت(معروف به محمد رسول

بودجه تا نزد  نیتام یبرا یپولیب ضیکنده شد و در حض یمصر
ه اسالم بلک یرا نه با مجوز علما لمیف زیهم رفت و سرآخر ن یقذاف

 ینمایس داتین تولیاز ماندگارتر  یکیبا دل خود ساخت تا شد 
 یایمه شهیحسب بستر هم ران،ی. اما در اخیدر تار  ینید
م اسال امبریدر مورد پ یلمیو سوارِ ساختن ف ادهیپ ک،یولوژ یدیا

 بشود اشجهینام فراهم شد، تا نتاز کارگرداناِن به یکیتوسط 
 .افتین یقیدر دوران خود هم توف یکه حت یلمیف
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ی چرخش اطالعات واسطهآزادی پوشش و سایر حقوق بشر به
شود، خالف هایی شدید مواجه میگیر شده و نفی آن با واکنشهمه

های جهانی فیلم ساخت و در انتظار بازخورد مثبت هم این ارزش
ای ی تماشهمه امکان برانشست؟ اگر بیست سال پیش بود و این

شد، اما امروز چنین تصمیم و های دیگر نبود، شاید میگزینه
های دور زدن هم البته که راه ١گذاری جز حماقت نیست.سرمایه

غیر مستقیم. بر فرض پرسوناژ  ی آن روشبسیار است و از جمله
ِ بالتردید مثال یک قاچاقچی را با ظاهر و آرایشیک خالف اش کار

کنند که با ظواهر مورد پسند دین تطابق نداشته طوری ترسیم می
رار و تک شود و باباشد. این در مورد پلیس دقیقا برعکس انجام می

تکرار و تکرار، پخش و پخش و پخش، موازین ذهن مخاطب 
 .شوددستمالی می

رخی سو، اما بگرای دینی به یکمبارزه با استیالی سینمای یکپارچه
حتی کارکرد دین را در قالب یک ژانر که به رقابت با تولیدات سایر 

 هنریند تابند. عمده دلیل آن هم استفاده ازژانرها بپردازد نیز برنمی
های آن برای تهییج و دستکاری احساسات، عواطف، و ظرفیت

ی مخاطب است که همگی در نهایت در ذهنیت، آرمان و شیوه
اش در خدمت حاکمیت دینی و اهداف خدمت دین و در فاز پیچیده

تر شدن، کارکرد آن درمیاید. یک مثال بیرون از سینما برای روشن
ییج رزمندگان اسالم برای نوای صادق آهنگران است در ته

 .فشانی در راه امام سیزدهِم شیعیان انقالبی ساکن ایرانجان

                                                
ویژه های ایدیولوژیک و بهکه چرا سردمداران نظامست بر اینهمین خود گواهی . ١

اش باشد، که مبلغبشر و هر آناش، با مفاهیم جهانی حقوقاز نوع مذهبی
 خصومتی بیش دارند
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گرای دینی به نظر نگارنده نباید تردید کرد. در نهی سینمای یکپارچه
گرچه که هنوز که هنوز است در ذیل حکومتی غیردموکراتیک چون 

 آن کوبیدهای سال باز بر طبل نظام حاکم بر ایران بعد از چهل و خرده
ا گرا ر پارچهشود. این خاصیت را گریزی نیست، چون حاکمیت یکمی

از چنین خصوصیاتی گریزی نیست که اگر بود، آنی نبود که هست. 
ایضا همه محصوالِت چنین دوران هم اگر اثری بر مخاطب و محتمال 
جامعه بگذارند، گذرا است و ماندگار نخواهد شد. کارکردش در قابی 

های دوران نازیسم که بعد از سالیان شود مانند فیلمهایت میندیگر در
سال صرفا جای کنکاش و تحلیل علمی و آکادمیک و روانی دارند، نه 

 کهجای بازخوانی و ماندگاریِ و حکاکی  بر جان و روح یک مردم. اما این
ردیف با دیگر ژانرها هم، با حضور سینمای دینی در مقام یک ژانر هم

فی مواجه شود و حسب پرهیز از تاثیرات احتمالِی تنفس واکنش و ن
دین در فضای هنر، از حضور و درکش ممانعت شود، این دیگر جای 

 گرایی غیر دموکراتیکنظر نگارنده، یک یکپارچهتامل و پرهیز دارد و به
 .از سوی دیگرِ ماجرا است
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 حکومت، مشروعیت، عدالت
 بابایی رضا یادزنده با گفتگو

 
 مانهمز  دینی نقد فصلنامه شماره نخستین انتشار و امسال بهار

در  که بابایی دینی، رضا نواندیش و نویسنده درگذشت با است شده
 .رفت ما جمع از سرطان به ابتال ماهها از پس و سالگی۵۵

 هنشد منتشر او حیات زمان در که است گفتگویی خوانیدمی آنچه
 چنین را او شانتسلیت پیام در دینی نواندیشان از است؛ جمعی

 تکلّفبی و قلندر گرانکاوش یزمره در او نام: «اندکرده توصیف
 ثمربخش و ماندگار هایکوشش و شد خواهد ثبت دینی نواندیشی

 مبارک یسلسله از زرّین اینو، حلقه نسل بیداری و آگاهی در او
 کایتح جملگی بابایی آثار. است ما دیار در خردگرایی و ستیزیخرافه

 یدوره در او بنان و بیان تراوشات و کندمی او مشتاق و آزاد روح از
سرنوشت قلمرو به دین ادای در ارجمندی هایتالش او فکری پختگی

 نواندیشی حوزوی، عَلَم سنّت متن در او. است» دین و عقل« ساز
 و منّت هیچ بی و شنیدمی کشید، مالمتمی دوش به را دینی

 برای و نوشتمی مردم آگاهی ورزید، برایمی استقامت رشوتی
 او اوّل یدغدغه اخالقی و بخشرهایی دین. کوشیدمی ایران آزادی

 و تقلید عبوس صورت از دین معنوی گوهر تفکیک راه در و بود
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 ام کهن ادبی و فرهنگی میراث از هوشیاری با و نیکی تنّسک، به
 ».کاشتمی تأمّل و تحقیق بذر و جستمی سود

، »حافظ شناسیدین بر درآمدی«، »قرآن و مولوی« هایکتاب
 در پژوهش هایشرطپیش«، »قرآن بیانی اعجاز«، »بنویسیم بهتر«

 .اوست آثار جمله از» دینداری و دین« و» دینی علوم
 سلگی محسن دکتر گفتگوی رو، حاصلپیش هایپاسخ و هاپرسش

 :است بابایی رضا یادزنده با
 

 هچ اینکه از شیعی، فارغ سیاسی اندیشه در آیا: سلگی محسن
 مشروعیت نوع این مخالف پوپر کارل که کندمی حکومت کسی

 سخن کردن حکومت چگونه به ناظر مشروعیت از تواناست، می
 گفت؟

 بنایم. کرد درنگ» شیعی سیاسی اندیشه« چیستی در باید ابتدا
کلش شیعی، گفتمانی سیاسی اندیشه که است این شما سؤال

ً این. است اجماعی و یافته، ثابت، مستقر اوالً . نیست گونهمطلقا
 متون با هاآن نسبت که داد نشان توانمی را سیاسی اندیشه چندین
 هم. دارند متفاوت هایماهیت است، اما هم تقریباً مانند شیعی

 و آورد بیرون متون این از توانمی را نوری هللافضل شیخ باورهای
 و خراسانی آخوند گفتمان هم و را نائینی میرزای اعتقادات هم

 هم و را طالقانی هللا آیه هایدیدگاه هم و را مازندرانی مالعبدهللا
 از برآمده هاآن از یکی که نیست گونهاین. را صفوی نواب اقدامات

 یا وهابیت یا سنت اهل متون دادبرون بقیه و است دینی متون
، دینی عالمان شمار به است؛ بلکه عرفی روشنفکری یا بهائیت
 .دارد وجود سیاسی اندیشه

» ساله هزار اسرار« کتاب در آنچه که داشت عقیده زادهحکمی حتی
 الصهخ طور به. نیست بیگانه شیعی خالص باورهای است، از نوشته
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 از طیفی با» شیعی سیاسی اندیشه« گوییممی وقتی که کنم عرض
تجربه از هاآن وریبهره میزان در هاآن تفاوت که مواجهیم رویکردها

انی، خراس آخوند سیاسی مثالً اندیشه یعنی. است بشری جدید های
 بینیجهان و هادغدغه و دردها اضافه به است دینی متون به مستند

 به تاس نوری، مستند هللا فضل شیخ سیاسی اندیشه همچنین او؛
بله؛ می. او شخص هایدغدغه و دردها اضافه به روایات و آیات
 مقبولیت یا اندیشه، رسمیت این از یکی ایدوره هر در که گفت توان

 هاندیش به اقبال و رونق شصت، روزگار مثالً دهه. یابدمی شهرت یا
 و نائینی به توجه نود، دهه دهه و بود صفوی نواب مرحوم سیاسی

 .است خراسانی آخوند
 هب را شما بود، توجه شما سؤال در که» ناظر مشروعیت« درباره اما

. غیرخودی و خودی: داریم ناظر گونه دو که کنممی جلب نکته این
 بر نظارت برای حکومت خود که نهادی و شخص خودی، یعنی ناظر
 و نظارت از بیرون( غیرخودی دوم، نهاد ناظر و کندمی تعیین خود

 هایجریان و ملل سازمان و مردم است؛ مانند) حکومت کنترل
 نهادی از مستقل قضائیه قوه و مطبوعات و احزاب و ملی مستقل

 باید ناظر که آورد هایینمونه توانمی دینی، فراوان متون از. دیگر
 .است مؤید نیست؛ خودی، ناظر اساساً ناظر باشد؛ چون غیرخودی

 رنیست؛ ب نافذ خود نفع به اقرار که داریم اسالمی متون مثالً در
 :گویدمی هم فردوسی. است نافذ و جایز که خود علیه اقرار خالف

 گوا؟ باشی تو هم کنی دعوی تو
 روا ندارد بخرد مرد چنین
 خودت هم اگر. گواه هم و باشی مدعی هم توانینمی تو یعنی

 هم را شاهدت و گواه هم و باشی قاضی خودت هم و باشی مجری
 .تاس بیابد، نابخردانه موجودیت تو نظر زیر یا کنی تعیین خودت
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) ضمان المؤتمن علی لیس( ضمان عدم قاعده از تواننمی اینجا در
 و بخورد سوگند که همین و است امین حاکم: گفت و جست چاره

 مانند( مستقل گواه به نیازی و است بیاید، کافی پرهیزگار نظر به
 کسی اوالً اگر است؛ اما مؤتمن بله؛ امین. ندارد) آزاد هایرسانه

نمی برخورد آن با سطحی و ساده گونهبشناسد، این را قدرت ماهیت
 را آن ارب یک که نیست طال مانند قدرت، شیئی و کند؛ ثانیاً حکومت

قدرت،  قایاب بپذیرد؛ بلکه پایان داستان و بگیرند بار یک و بسپارند
ً هر( مختلف زمانی هایدوره در تمدید به نیاز پیوسته  چهار مثال

 احراز و شود احراز او شرایط باید واگذاری بار هر برای و دارد) سال
 رو بدین. دارد مستقل گواهان و شائبهبی هایداللت به نیاز شرایط
 نهادهای و مستقل هایگواه حضور به انتخابات اعتبار حتی که است

  .است خودی غیر
 علی لیس« حکم از که امانتی. است امانت نوع دیگر، در سخن

. است ثروت و مال جنس کند، ازمی تبادر ذهن به» ضمان المؤتمن
 صاحب توانمی بود، همچنان» قدرت« جنس از امانت اگر آیا ولی

 اندکرد؟ گفته خوش دل او سوگندهای به و دانست امین را قدرت
 از ربیشت بار قدرت، هزار افسونگری و شیرینی که نداند کسی اگر

 و سیاست از درکی است، هیچ ثروت و شهوت افسونگری و شیرینی
 و زودتر ترهامعموالً جوان که است رو همین از. ندارد مدارسیاست

 و آنان، شهوت اکثر افتند؛ چونمی مدارانسیاست دام به بیشتر
 که کنند باور تا اندنچشیده را قدرت طعم فهمند، امامی را ثروت

 قدرت هایبازیاند، شعبدهدیده سیاست دنیای در آنچه از بسیاری
 شده وارد نیز اسالمی روایات در. کشورداری اقتضائات است؛ نه

 طلبیرود، جاهمی بیرون صدیقان دل از که چیزی آخرین که است
 تن او که آن: «است گفته که موالنا برخالف. است خواهیریاست و
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 تالزمی هیچ» کند؟ کی خالفت و میری کند، حرص پی سانبدین را
  .نیست نام زهد و نان زهد میان

 
چگونگی و هامشروعیت این فاکتورهای تریناصلی: سلگی محسن

می چه باره این در دینی نصوص واقع چیست؟ در دین متن در ها
 گویند؟
. است حکومت هایچگونگی و ماهیت همین در اساسی اختالف
. ایدئولوژیک و عرفی: کنندمی تقسیم دسته دو به را هاحکومت
ً حکومت حکومت  بودن ایدئولوژیک نیست؛ اما عرفی دینی، قطعا

 مه دینی حکومت که بدانیم باید ابتدا. است خاص نوعی از هم آن
 افغانستان حکومت. ندارد یکسان مسلمانان، ماهیتی همه نزد در

 

 نیاست؛ بنابرا یروش یدر امر عدالت، خطا یعلت ناکام نیتر مهم
و  یداد. هر اقدام رییروش را تغ دیبا دینجامیبه عدالت ن یاگر روش

 یهایبر ناکام دیجد یافزودن ناکام ن،یاز ا ریغ یهر واکنش
که ما را به مقصود  میگرفت شیدر پ یراه یاست. وقت نیشیپ

و  هاتین ینه در درست م،یکن دیدراه تر  یدر درست دینرساند، با
از اهداف  دینبا مداراناستیو س هااستیس یابیها. در ارز اراده

 ،ییبه اهداف ادعا دنیرس یدانست که برا دیبلکه با د؛یها پرسآن
و  ییبه آن اهداف، آشنا دنیرس یهاها و راهچه اندازه با روش

در بند  د،باش شیاز آنکه در گرو گرا شیتجربه دارند. عدالت ب
 دانش و روش است.
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می ولی. پاکستان حکومت نیز و داندمی دینی حکومت را خود هم
 دو آن چقدر و است متفاوت چقدر هاحکومت این ماهیت که دانیم

 وجود یکسان الگوی حتی. دارند تفاوت ایران اسالمی جمهوری با
ً حکومت. ندارد  شکل خأل در مدینه در) ص(پیامبر اسالمی مثال

 وقتی .باشد فرامکانی و فرازمانی آن جزئیات تا کلیات از که نگرفت
ترتیب،  بدین. کرد رسالت، امارت پایآمد، هم مدینه به) ص(پیامبر

 و یافت آیینی وسویزمامداری، سمت. درآمیخت امارت با رسالت
 ای بود رسالت از مدینه، جزئی امارت آیا زمینی؛ اما وبویرسالْت رنگ

یب) ص(پیامبر ارتحال روز یثرب، در مردم رسالت؟ چرا ناگزیر همراه
 تریاس به را انصاری عباده بن سعد تا آمدند گرد سقیفه در درنگ
 و را) ص(پیامبر خویشان از یکهیچ نه و را علی برگزینند، نه شهر

دارد؟  اسالم در بیشتری افتخارات که کس آن نه و را مهاجران نه
 ار  شهرمان امور که است رسیده آن وقت که بود این آنان استدالل

 رسیدند راه از) دوم و اول خلیفه(مهاجران اما. بگیریم دست در خود
 و بازداشتند جداسری از را قومی، انصار و دینی هایاستدالل با و

 هگذاشتند؛ اگرچ بنیان اسالم تاریخ در را دینی حکومت نخستین
 رب مسلمانان حکومت از بیش آنان، معنایی نزد در اسالمی حکومت

 .نداشت سنت پایه
بود؛ ن رسالت ادامه و اسالم، جانشینی صدر مسلمانان نزد در خالفت

 شینجان آنان، خالفت نزد در. نداشت تردید نبوت ختم در کسی زیرا
 زمال مسلمانی دوام برای را امارت اگر بود، و پیامبر زمامداری و امارت

 و اسالمی امارت بدون را رسالت که نبود رو آن دانستند، ازمی
 بدون را شیعه، رسالت البته( پنداشتندمی ناقص راشدین خالفت
 نبوت میراث حامی را امارت و خالفت داند)، بلکهمی ناتمام امامت

 مسلمانان، خالفت بسیار، نخستین هاینشانه گواهی به. دیدندمی
 ترسال برنامه از جدا و مدینه در) ص(پیامبر عرفی زمامداری میراث را
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 تاریخ مبدأ برای هجرت روز تعیین هانشانه آن از یکی. دانستندمی
 آغاز) ص(پیامبر میالد یا بعثت با را اسالمی تاریخ چرا. است اسالمی

 بعثت ادامه را خالفت آنان و بود رسالت بعثت، آغاز نکردند؟ چون
 دانستندمی مدینه در پیامبر زمامداری ادامه کردند، بلکهنمی قلمداد

 مبدأ هم را میالد. بعثت بود، نه شده آغاز هجرت با زمامداری و
 با )ص(پیامبر شخص از آنان اوالً تصور نکردند؛ چون اسالم تاریخ

یاً ثان و است متفاوت حدی داریم، تا ایشان از اکنون ما که تصوری
 نداشت؛ برخالف بلند و گرامی عرب، جایگاهی فرهنگ در میالد

. ر( است بوده عرب فرهنگ در مهم بخشی که مردگان داشتگرامی
 ویالگ که است این زُرْتُُم الَْمقَابِرَ). منظورم َحتَی: … تکاثر سوره: ک

 انچند است، نه مدینه در) ص( پیامبر زمامداری که اسالمی حکومت
 .دارد را دو هر هایحسن اما. عرفی نه و است ایدئولوژیک

 باشند داشته کشورداری داعیه باید نخست هاحکومت آنکه خالصه
 ابیاحز  نیستند، بلکه حکومت ایدئولوژیک؛ وگرنه اهداف سپس و

تهنگرف برعهده مسئولیتی دارند، اما اختیار در را قدرت که هستند
 اینکه بدون اندحاکم جای در نشسته حزب دیگر عبارت به. اند

 همین حزب با حکومت فرق. کنند تعهد را حاکم هایمسئولیت
 هاحکومت و باشند خود هایاندیشه پاسخگوی باید احزاب. است
 یحکومت اگر دارند؛ اما اختیار در که ثروتی و قدرت پاسخگوی باید

 قدرت که است پرداخت، حزبی دیگر کارهای به و کرد رها را کشور
 آفت این از باید سخت دینی حکومت. نیست پاسخگو دارد، اما
 امان در آفتی چنین از اینکه برای. شود حزب به تبدیل به که بپرهیزد

 هایتجربه و اصول پایه بر کشورداری او هدف نخستین باید باشد
می سبک را حکومت ایدئولوژیک گذاری، بارهدف این. باشد جهانی

 .کند
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 عهجام به رسیدن در حکومت کالن هدف به توجه با: سلگی محسن
 جایگاهی چه راستا این در خاص، عدالت نمونه عنوانمحور، بهعدل
 دارد؟

 اجتماعات تاریخ درازای به اجتماعی عدالت درباره گفتگو تاریخچه
 رهک روی در انسانی جامعه نخستین که روزی از است؛ یعنی بشری
 شد، اما احساس نیز اجتماعی عدالت گرفت، ضرورت شکل زمین

 عدالت امروزه. داشت تعریفی و معنا ایدوره هر در اجتماعی عدالت
گروه و افراد میان در هافرصت و منابع منصفانه توزیع« را اجتماعی

 ثابت آن هایباشد، پایه داشته تعریفی هر عدالت. دانندمی» ها
 :از اندعبارت عدالت هایپایه و ارکان ترینمهم. است

 جاری کسانی دست به تنها عدالت: عدالت به معطوف اراده. یک
 بکوشند آن راه در و بشمارند خود هدف ترینمهم را آن که شودمی

 عدالت، دشمنانی. ننهند وقعی راه این در ایبهانه و عذر هیچ به و
 اهداف برخی آیند؛ مانندمی نیز موجه نظر به هاآن از برخی که دارد

 ذبح را عدالت همواره مدارانسیاست از بخشی. محترم ظاهربه
 از ترمهم هدفی اکنون که بهانه این مثالً به کنند؛ یعنیمی شرعی
 اصلی دشمنان. رانندمی حاشیه به را است، آن میان در عدالت

می عدالت شعار که اندکسانی نیستند؛ بلکه عدالت، ستمکاران
می تأخیر دیگر، به اهدافی به رسیدن تا را آن همواره دهند، اما
می سست هاانگیزه یا رودمی کف از هافرصت که آنگاه اندازند، تا

 گروه و خود برای جز را عدالت نیز مدارانسیاست از گروهی. گردد
رسد، می دیگران نوبت رو، چون بدین. خواهندنمی خود همسوی

  .کنندمی بسیار هایتراشیمانع و آورندمی بهانه هزار
 به رسیدن عدالت، روش پایه و رکن ترینمهم شاید: روشمندی. دو
 ار  سیاست، عدالت اهل حتی و جهان مردم بیشتر یا همه. باشد آن

؟ کند ستایش را ظلم که کیست. بیزارند ستم از و دارند دوست
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 نداده عدالت شعار مدارسیاست نجوید؟ کدام را عدالت که کیست
می را کسی است؟ چه شمرده مهم را عدالت از غیر هدفی یا است

 ؟ کدامباشد نگفته سخن ظلم رذیلت و عدل فضیلت در که شناسید

 است؟ همه» ظلم قُبح« و» عدل حُسن« از تراخالقی، مهم اصل
برمی آن سوی به نیز هاییگام و دارند عدالت آرزوی دل در هاانسان

 کرده دور جوامع و هاانسان دسترس از را عدالت آنچه دارند؛ اما
 و هامکتب تفاوت. است آن به رسیدن هایراه در است، خطا

 نیست؛ در خواهیعدالت اصل سیاسی، در هایجریان و هاگفتمان
 حتی. نهندمی پیش عدالت به رسیدن برای که است هاییروش

 خویش حکومت خودکامگی و قدرت مزاحم را عدالت اگر مستبدان
 عدالت یانمناد بیشتر آنچه. ندارند آن از رویگرانی برای نبینند، دلیلی

نیست؛  عدالت اجرای برای آنان اراده سستی کند، تنهامی ناکام را
 که است تصوری و گیرندمی پیش در که است روشی آن از ترمهم

 

ثابت، مستقر  افته،یشکل یمطلقا گفتمان ،یعیش یاسیس شهیاند
از  توانیرا م یهللا نورفضل خیش ی. هم باورهاستین یو اجماع

را و هم  ینینائ یرزایآورد و هم اعتقادات م رونیمتون ب نیا
 یاهدگاهیرا و هم د یو مالعبدهللا مازندران یگفتمان آخوند خراسان

 ستین گونهنیرا. ا یاقدامات نواب صفو مرا و ه یهللا طالقان هیآ
 داد متونبرون هیباشد و بق ینیها برآمده از متون داز آن یکیکه 

 یعرف یروشنفکر ای تیبهائ ای تیوهاب ایاهل سنت 
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اقتصاد،  ماهیت از غلط تصور. دارند سیاست و اقتصاد و جامعه از
، آن اقتضائات و سیاست از غلط انجامد؛ تصورمی اقتصاد ویرانی به

 نابودی خواستار کس هیچ. کندمی تبدیل مشکالت انبار به را جامعه
 در را اقتصاد تواندنمی نیز کسی هر نیست؛ اما کشورش اقتصاد
 .بیندازد درست مسیر

 عدالت به معطوف اراده اندازه به عدالت به رسیدن باری، روش
 عدالت اراده و آرزو که کنندمی گمان مردم بیشتر دارد؛ اما اهمیت

 .است کافی آن به رسیدن برای
 گرا بنابراین است؛ روشی عدالت، خطای امر در ناکامی علت ترینمهم

 هر و اقدامی هر. داد تغییر را روش باید نینجامید عدالت به روشی
. است پیشین هایناکامی بر جدید ناکامی این، افزودن از غیر واکنشی

 به رسیدن برای: «گفتمی هند فقید وزیر گاندی، نخست ایندرا
 کنون تا که برویم راهی از باید ایمنرسیده آن به کنون تا که مقصدی

 مقصود به را ما که گرفتیم پیش در راهی وقتی یعنی.» ایمنرفته
. هااراده و هانیت درستی در کنیم، نه تردید راه درستی در نرساند، باید

 هاآن اهداف از نباید مدارانسیاست و هاسیاست ارزیابی در رو بدین
 ندازها ادعایی، چه اهداف به رسیدن برای که دانست باید پرسید؛ بلکه

 آنچه. دارند تجربه و اهداف، آشنایی آن به رسیدن هایراه و هاروش با
 گروهی آنچه است؛ اما خواهییافت، عدالت توانمی جایی هر در

 آن به رسیدن برای مجرب و علمی هایبرخوردارند، روش آن از اندک
 آنکه از بیش عدالت که گفت توانمی پس. است حیاتی و بزرگ هدف

 .است روش و دانش بند باشد، در گرایش گرو در
 ایدب القاعده باشد، علی حکومتی نخست هدف عدالت اگر بنابراین

 شعارها بهترین باشد، نه عدالت اجرای هایشیوه ترینموفق دنبال
 و است ساالریشایسته گرو در عدالت عقیده به. عدالت برای
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 حذف گرو در گراییتخصص و گراییتخصص گرو در ساالریشایسته
 .است نماییخودی و ریا و تملق مانند دیگر فاکتورهای

 
 هایحکمرانی، ویژگی نوع به ناظر بندیدسته در: سلگی محسن 

 برابر نامشروع، در یا فاسد حکومت چنین هم و فاسد جامعه
 است؟ چگونه مشروع حکومت

 که است آن حکومت فاسدترین که کنممی عرض قاطعیت با
. دهستن خودی که باشد شایسته، کسانی کارگزاران از تعریفش

 نه( ندک فکر من مانند که است کسی شایسته: گفت حکومتی وقتی
 دانیدمی) دارد را تخصص بهترین و بیشترین خود کار در که کسی

 کارگزاری صالحیت که ریاکار و متملق ایافتاد؟ عدهمی اتفاقی چه
 در را امور رشته و کنندمی سرسپردگی اظهار بلند صدای ندارد، با

 .است جا همین فسادها ریشه… و گیرندمی دست
 
 صالح حکومت و صالح جامعه ماجرا دیگر طرف در: سلگی محسن 

 شود؟می ترسیم چطور هاویژگی لحاظ از
 مردم اینکه باشد، نه مردم خدمت در که است صالح، آن حکومت

 وامدار را خود که است حکومتی صالح حکومت. باشند او خدمت در
 مخالف و من طرفدار گروه دو به را مردم اینکه داند، نهمی مردم همه
 هب را موانع و بدهد اول گروه به را امکانات بعد و کند تقسیم من

 وصف را آنان قرآن که هستند مردمی همان صالح مردم. دوم گروه
 کنندنمی ورزیکینه و دارندمی پاس را عدالت که کسانی: است کرده

 مردم. دارند نیز معنوی آرمانی و کنندنمی پایمال را همدیگر حقوق و
 انسان که کنندمی گمان برخی. نیستند غریبی و عجیب صالح، مردم

 عجیب هشیو این. باشد شده رد فیلتر گونه صد که است کسی صالح
 شبی که) ص( اسالم پیامبر روش با بسنجید را داریدین در غریب و
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: گویدمی زید بن اسامه. شمردنمی الزم مسلمانی برای را شهادتین از
 کافر جنگجوی آن. کردم غلبه او بر و شدم روروبه کافری با جنگ در

 فرو او بدن در را امنیزه من داد؛ اما گواهی خدا یگانگی به دمهمان
 سیک آیا: گفت من به) ص( جنگ، پیامبر از پس. کشتم را او و کردم

: رمودف! بود بیم از او اقرار: داد؟ گفتم شهادت توحید به که کشتی را
) ص( پیامبرگوید؟ می دروغ که دانستی و شکافتی را دلش مگر

می اعتماد بزرگ کارهای در گومسلماناِن شهادتتازه به همچنین
 ار  مدینه، شهر به بازگشت هنگام و مکه فتح از پس کهکرد؛ چنان

هم و بود امیهبنی از سالهنوزده جوانی که سپرد اسد بن عتّاب به
 ار  ولید بن خالد بود؛ یا آورده ایمان ناچاری روی از مکه فتح با زمان

ود، ب کشته احد جنگ در را اسالم، مسلمانان به گرویدن از پیش که
 امام والیان و کارگزاران از بسیاری نیز. کرد مسلمانان سپاه فرمانده

 .بودند پیشین خلفای والیان و کارگزاران ع)، همان( علی
  آنالیندین وبسایتاز  •
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 رضائیه سارا

 

 
 

 ماندگارش مهر و ملکیان
اصفهان،  شهرضای در ۱۳۳۵خرداد ۱۲ملکیان، زاده  مصطفی 

 پدرش. است ایرانی روشنفکر و پژوه، مترجم فیلسوف، اخالق
 همجموع یک که بود شهرضا عارفان و عالمان از ملکیان عبدالرحیم

 .است مانده یادگار به او از ایقمشه ناصح دیوان عنوان با اشعار
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سال  رد و گذراند شهرضا در دیپلم مقطع تا را خود تحصیالت ملکیان
 یلتحص ادامه به تبریز دانشگاه مکانیک مهندسی رشته در ۱۳۵۲

 شد باعث کالمی و فلسفی های دغدغه مدتی از پس اما. پرداخت
 در تحصیل و برود فلسفه رشته سراغ به و رها را مهندسی که

 دارش کارشناسی دوره اواخر در. بگیرد پی همزمان را حوزه و دانشگاه
 المیاس فلسفه ارشد نامه پایان دفاع تا گام یک تنها که حالی در و

 تحصیالت از دالیلی به داشت، ناگهان فاصله تهران دانشگاه
 و شخصی مطالعات به خویش خلوت در و کرد نظر صرف آکادمیک
 اخالقی مباحث پیگیری این گذشته های سال در .پرداخت پژوهش

 فلسفه و انسانی علوم حوزه در ارزنده های پژوهش نیز و عرفانی و
  .ساخت آوازه بلند را او نام که بود

ً نظریه  از آمده بیرون ای پروژه که" معنویت و عقالنیت" مشخصا
 رینت تامل قابل و مهمترین است، از دینی روشنفکری بطن و متن

 لحاص و ملکیان فکری تحول نشانگر که ای پروژه. اوست نظریات
 ستا معنویت و عقالنیت مرحله به بنیادگرایی از او ای مرحله ۵گذار 

 به اام است دینی روشنفکر یک فکری تراوشات نتیجه اینکه با و
 های چهره چه آن با متفاوت منظری از نظریه او، این خود اعتراف

 .گویدمی کنند، سخن می ارائه جریان این شاخص
 و داند نمی کارآمد را مدرن جهان در دین از سنتی نظریه، فهم این

 است مدرنیته های مولفه با سازگار که را معنویت از جدید فهمی
 این آن از انسان انتظار و دین کارکرد طبیعی طور به. کند می معرفی

 یریتعب به یا بشری پایان بی های رنج و درد به باید ادیان که است
 ا، ماه رنج این به معنابخشی با و بدهند معنا ما زندگی به تر کلی

 دمعتق او اما. برسانند مطلوب احوال و اوضاع به و برهانند آنها از را
 نحیف های شانه از را سنگین بار این مدرن، باید جهان در که است
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 از او هک دین از جدید فهمی به رفته رفته باید و برداشت سنتی دین
 .رسید کند می یاد معنویت تعبیر با آن

 طفیمص ترجمه و تالیف" ماندگار مهر" کتاب بررسی به حاضر مقاله
 به معاصر نگاه نشر توسط صفحه ۳۴۴در  که پردازد می ملکیان

 شناسی اخالق موضوع با مقاله ۱۷شامل  که کتابی. شد عرضه بازار
 حوزه این تخصصی نشریات در این از پیش آنها عمده که است

 .بود شده منتشر
 انایو مک از پیروی به را زیستن اثر، اخالقی این مقدمه در ملکیان

)Mc Ewen (هم که عشقی. داند می جاودانه عشق راه یگانه 
 ی مقاله ۱۷همه . دیگران به مهرورزی هم و است خود به مهرورزی
 لشام خود که شناسی اخالق حوزه به ماندگار مهر کتاب در گردآمده

 روانشناسی و دستوری تحلیلی، اخالق اخالق ی مجموعه زیر سه
 .دارند شود، تعلق می اخالق

 ایجغرافی" عنوان با کتاب مقاله اثر، نخستین نویسنده گواه به
 نظری مباحث تر، مهمترین تمام چه هر اجمال به" شناسی اخالق

 کند، به می تعریف و احصاء را اخالق درباره و اخالق در فلسفی و
 مقاله ۱۶از  یک هر مقاله، جایگاه این محتوای در دقت که ای گونه

 که کند می اشاره ملکیان نوشتار این در. سازد می آشکار را دیگر ی
داد :  جای عمده گروه چهار در را اخالق مباحث ترین مهم توان می

. ۳هنجاری،  یا دستوری . اخالق۲فرااخالق،  یا تحلیلی .اخالق۱
  .اخالقی النفس . علم۴و  توصیفی اخالق

کجا؟  از درد"  عنوان حاضر، با کتاب مقاالت ترین مهم از یکی در
 در مختلف رای ۸درباره  استقرایی حصری با کجا؟" ملکیان از رنج
 هک رایی هشت. گوید می سخن بشری های رنج و درد خاستگاه باب

 رای، چهار ۸این  از. دارد سرسختی مدافعان و طرفداران هم هنوز
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 انسان رویکردهای دل از دیگر رای چهار و دینی های سنت دل از رای
  .اند سربرآورده متاخر ی گروانه

 مدرن دنیای از برآمده دلیلی مقاله، از این قسمت مهمترین در او
 نیاکنو و اینجایی" را بشر های رنج العلل علت که کند می صحبت
 به بتنس عیار تمام قلب دیگر، "حضور عبارت به. داند می" نزیستن

 زندگی درد تواند داریم، می قرار آن در که ای مکانی و زمانی مقطع
 ."برساند ممکن حداقل به را بشری

 ییجو علت است شایسته" که کند می اشاره مقاله این پایان در او
 ژرفنگری انسان هر فکری دغدغه آدمیان، بزرگترین های رنج و دردها
 ."باشد

 عنوان با ای مقاله در و ماندگار مهر کتاب از دیگر بخشی در 
 دفاع اب فرهنگی؟" ملکیان داوری یا فرهنگی نمایندگی: روشنفکری"

 را امعهج مشکل یگانه یا روشنفکری، "بزرگترین از فرهنگی تلقی از

 

" یشناساخالق یایمهر ماندگار با عنوان "جغراف یمقاله نینخست
در  یو فلسف یمباحث نظر نیتر، مهمتر به اجمال هر چه تمام

که  یاکند، به گونه یم فیاخالق و درباره اخالق را احصاء و تعر 
را  گرید یمقاله ۱۶از  کیهر  گاهیمقاله، جا نیا یدقت در محتوا

مباحث اخالق  نیتر مهم توانیم دیگویم انی. ملکسازدیآشکار م
فرااخالق،  ای یلی. اخالق تحلکیداد:  یرا در چهار گروه عمده جا

و چهار. علم یفیسه. اخالق توص ،یهنجار ای یدو. اخالق دستور
 .یالنفس اخالق
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 ددارن خاطر تعلق آن به جامعه شهروندان که داند می فرهنگی نظام
 ."دانند می ملتزم آن عمالً به نظراً و را خود و
 دنق با و است مردم ناقد اول درجه در روشنفکر"  که است معتقد او

 نه دشمن که دهد می توجه آنان به خود جامعه شهروندان فرهنگی
 جاآن در و کرده رخنه آنان یکایک درون به است، بلکه خانگی فقط

 ."است گزیده سکنی
 از فرهنگی تلقی در" که کند می اشاره مقاله این پایان در او

 صدد رد روشنفکر و است نظر مد طلبانه حقیقت روشنفکری، رویکرد
 اییه مولفه و برکشد حقیقت ترازوی به را مردم هویت که است این

 ."کند امحاء و ندارند، نفی سازگاری طلبی حقیقت با که را آن از
 ثماندگار، بح مهر کتاب مقاالت سلسله از مقاله آخرین در ملکیان 

 یم پایان به نام همین به ای مقاله پرستی، در ذّم عقیده با را خود
 قیبر  بزرگترین را پرستی بحث، "عقیده مورد نوشتار در که او. برد

 ندارند، ای خداپرستی دغدغه که کسانی شمارد، به می خداپرستی
 چهی باشند، یعنی رقیب این کامالً مراقب باید که دهد می را انذار
 ."را خدا وجود به عقیده نکنند، حتی عوض خدا خود با را چیز

، نداشتن خدا" که کند می نشان خاطر مقاله این از جایی در ملکیان
 توق که کند می توصیه و است داشتن خدا چند از بهتر مراتب به
 و مطلق، کامل من که بباوراند خود به ما از یک هر که رسیده آن

 باید هک نیستند هایی داشته سنخ آن از من هعقید و نیستم مقدس
 ارزش زمانی تا دارم، بلکه نگهشان ایهزینه هر با و قیمتی هر به

 اشتهد استداللی رجحان شان نقائض به نسبت که دارند داشتن نگه
 ."باشند

 زا کرده تالش خود سخنان این راوی بگوییم اگر نیست بیراه پر 
 خود اهر  چراغ را پرستی عقیده نفی و طلبی حقیقت که باشد کسانی
 تغییرات از را خود مخاطب که است دهه سه به نزدیک او. اندساخته
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 هاندیش تغییر. "است ساخته همراه خود با و کرده آگاه خویش احوال
 برای حتی روز"، اما مد نه و بوده طلبی حقیقت سر از چند هر که ای

ملکیان،  مصطفی .است نبرده یاد از را امروز انسان رنج ای ثانیه

 ارتمر  تقلیل از دفعات به و بارها که است روشنفکری و فیلسوف
 ار  خویش فکری سرمایه و عمر حاصل حق به و گفته سخن آدمیان

 .است نموده عرضه تفکر عالم به راه این تبیین در
 راننگ دل سنتم، نه نگران دل نه من: " اینکه بر تاکید با بارها او

 چهی نگران دل نه و فرهنگ نگران دل تمدن، نه نگران دل تجدد، نه
 تپوس و گوشت های انسان نگران دل قبیل، من این از انتزاعی امر

 و." روند می و برند می آیند، رنج می که هستم داری استخوان و
 خیانت از را آن مردم، که فریب و مجیزگویی دام در افتادن بدون
 مرارت تقلیل داند، برای می تاریخ طول در روشنفکران آشکار های

 .است کرده تالش حقیقت تقریر و
. نیست باال ندبل لیستی ملکیان مصطفی تألیفی آثار فهرست اینکه با

یانهم در که کتابی. دارد آنها میان در رفیع جایگاهی" ماندگار مهر" اما

 

را  یپرستدهیمقاله از کتاب مهر ماندگار، عق نیدر آخر  انیملک
که دغدغه  یشمارد، به کسان یم یخداپرست بیرق نیبزرگتر 

 نیکامالً مراقب ا دیکه با دهدیانذار را م نیدارند، ا یخداپرست
 یرا با خود خدا عوض نکنند، حت زیچ چیه یعنیباشند،  بیرق

خدا نداشتن، به مراتب بهتر از  وبه وجود خدا را. به باور ا دهیعق
 چند خدا داشتن است.
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 انانس اخالق، به گمشده حلقه بازشناسی در مدرن، سعی زندگی ی
 از که زندگی، همان معنای. دارد را معنایی بی همه این از عاصی

 .است مساله و پرسش ترین فوتی و کامو، فوری آلبر دید
 

 
 

 فرهنگ بدون دین مقدس؛ زمان جهل
 نام اب که است کتابی فرانسوی، نویسنده شناسروآ، اسالم اولیویه

 ناصری عبدهللا ترجمه با» فرهنگ بدون دین مقدس، زمان جهل«
 در مروارید انتشارات همت به و طباطبائی ساداتسمیه و طاهری

 .است شده منتشر ایران
ده، مدتکر  تحصیل سیاسی علوم و فلسفه رشته دو در که نویسنده

 و کرده زندگی افغانستان سرزمین در و افغان قبایل میان در ها
نبشج« برای مناسبی زادگاه را افغانستان تا داده امکان او به همین

 رادیکال اسالم که است باور این بر روآ اولیویه. بداند» جهادی های
 هایجهادی و ندارد دینی شعائر و دین به ربطی منطقه این در
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 گرایش یک هاآن مذهبی انتخاب و نیستند مذهبی الزاما تکفیری
 جهادی، اسالم هایافراطی روآ نظر از. است شورش برای ابزاری

 البته و مذهب یک تا دانندمی سیاسی ایدئولوژی یک صرفا را اخالقی
کهنه آئین« یک به اتهام از باید را اسالم ساحت کندمی تاکید

 هعالو را رویکرد همین» مقدس جهل« کتاب. دانست مبرا» پرستی
 هر در که است معتقد و داندمی صادق مسیحیت مورد در اسالم بر
باشند،  نداشته تعامل فرهنگ و دین که مذهب، زمانی دو

 .گیردمی شکل بنیادگرایی
 جهل کتاب اصلی جوهر: اندآورده مقدمه از بخشی در مترجمان

علم،  به که هاییاست؛ شکل بنیادگرایی جدید اشکال درباره مقدس
 رتاثی که این درباره و اعتناستبی شدنجهانی روند و فرهنگ، الهیات

 فرار باعث واقعیت یک عنوان به یکدیگر بر دین و شدن جهانی
 طرخ. است شده تعبد در دین کردن خالصه و فرهنگ از بنیادگرایی
 عدم و گیردمی نادیده را فرهنگ و دین ضروری تعامل که روزافزونی
. است زده دامن را مقوله دو این میان خصومت دو آن سازگاری
می کمتر که باشیم» اعتقاد سخت« چه هر گویدمی نویسنده
 البته و یابدمی تقلیل ایمان به دین که جاست آن. بدانیم خواهیم
 قلیلت او نظر از. است دینی تعصب انواع به که دین به نه او اعتراض

 تعالی نویسنده دغدغه. است مقدس جهل همان ایمان به دین
 هایساختار با تعامل بدون دین که اصل این بر تکیه با است جهان

 رشد شخصی ایمان یعنی خصوصی حوزه در فرهنگی و اجتماعی
مسیحیت،  جهان در. کندنمی پیدا عمده طرفدار جهان در و کندنمی

 هاآن و ندارند توجه هافرهنگ به که هستند تبشیری هایکاتولیک
 .دانندمی آلودشرکت را
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 را سازی، ادیانجهانی و سکوالریزاسیون که است معتقد روآ اولیویه
 فرهنگ از مستقل را خود دین و کرده فرهنگ از گسست به مجبور

 بیش) مسیحیت( دین چند هر کندمی تاکید البته. کندمی تعریف

. است شده منحرف خود اصل از غالبا آید؛ امامی چشم به گذشته از
 دینداری حوزه در» هیچ یا همه« سخن شدن جهانی با سازگاری برای

 طرد با همبارز  برای است معتقد کتاب این نویسنده. نیست پذیرفته
 لیاص معضل این و زد پیوند فرهنگ و دین میان باید جامعه در دین

 رهنگف چیستی به اگر دیگر عبارت به. است دینی جوامع از بسیاری
 هلج غلبه یکی: باشیم پدیده دو انتظار باید ندهیم پاسخ دینی

 فرهنگ نوکیشان. نوکیشی افزایش به رو روند دیگری و مقدس
 بر را» الهیاتی« مجادله و بحث و کنندمی نمایندگی را دین از زدایی

 

در دو رشته فلسفه و علوم  ،یشناس فرانسوروآ، اسالم هیویاول
 نیافغان و در سرزم لیقبا انیها در مکرده، مدت لیتحص یاسیس

به او امکان داده تا افغانستان را  نیکرده و هم یافغانستان زندگ
باور  نیبداند. او بر ا »یجهاد یهاجنبش« یبرا یزادگاه مناسب

 ینیو شعائر د نیبه د یطقه ربطمن نیا در کالیاست که اسالم راد
 یو انتخاب مذهب ستندین یالزاما مذهب یریتکف یهایندارد و جهاد

بر را عالوه  نیشورش است. او هم یبرا یابزار شیگرا کیها آن
و معتقد است که در هر  داندیصادق م تیحیاسالم در مورد مس

 ییادگرایبنو فرهنگ تعامل نداشته باشند،  نیکه د یدو، زمان
 .ردیگیشکل م
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رهنگف برای تالش صورت در است مدعی نویسنده البته و تابندنمی
 عنوان به فرهنگ لذت از و رودمی بین از دین اصلی زدایی، انگیزش

 او. تاس بشر حیات بقای شرط فرهنگ. نیست گریزی بشر دستاورد
 هایکند، نشانه توجه اصلی عنصر چهار به باید جهانی دین گویدمی

 اخالقی، تدین هایمعیار مثل هامناسک، هنجار و شعائر مثل دینی
 هایاستدالل و الهیاتی هایتئوری و زندگی در جاری ایمان و

  .عقیدتی
 بر روآ اولیویه که اندآورده مقدمه از دیگری بخش در مترجمان

 از بعد است معتقد جهان در خود گرایانهمشاهده تجارب اساس
 یا نهادها، آگاه و هادولت از برخی میالدی ۲۰۰۱سپتامبر  یازده

 معتقدند و دارندمی بر گام سکوالریزاسیون سوی به ناخودآگاه
 فرهنگی هویت نشینیعقب از ها؛ بلکهتمدن برخورد از نه خشونت

 نقش فرهنگ اگر دیگر عبارت به. گیردمی نشئت دین برابر در
» دین« و شد ساز هویت ایمان فقط و داد دست از را هویت سازنده

 اجتماعی بستر از دینی هاینشانه و گرفت کناره فرهنگی ارجاع هر از
 پس آن از و شودمی تضعیف و سست» اجتماعی ایمان«شد،  جدا

 آن مسبب خود که نهادی و فرهنگ از جدا شودمی دینی، تقویت
 مروج خود مسیحیت، ناخواسته جهان در کلیسا بوده، مثل

 دینی هایریشه دیگر، فرهنگ سوی از و شودمی سکوالریزاسیون
 جهل از که دین با ستیزه سر از نه این و دهدمی دست از را خود

می استفاده دین ظواهر از مردم که جاستاین. گیردمی سرچشمه
 فرهنگ سوی از دین که زمانی و شناسندنمی را دین کنند؛ اما
فرهنگ،  پذیرد؛ بلکهنمی خاتمه» صالح اعمال« شد، فقط فراموش

 دین در آنچه با که کندمی تعریف را جدید هایهنجار و هاارزش
 هب که را آنچه و دینی فرهنگ از جدایی. است متناقض داریم سراغ
 .زندمی است، فریاد شده تحمیل مردم به مسلم عقیده عنوان
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 تألیف مؤخره یک و مقدمه فصل، یک بخش، هفت دو در اثر این
 عنوان و است» دین آمیزیفرهنگ« اول بخش عنوان. است شده

 ترتیب به آن هایفصل عناوین». دین و شدنجهانی« دوم بخش
 تکثرگرایی تا تمدن از )۲فرهنگ  و دین ) مواجهه۱است:  عبارت

 آزاد بازار )۵گسست : فرهنگ و دین )۴دین، نژاد، ملت  )۳فرهنگی 
 . دینی سبک سازییکسان )۷دینی   )بازار۶بازار  واسطه به سیطره یا

 آن از هاییبخش که رسدمی پایان به مترجمان پاورقی با کتاب
 نوشته کتاب مجوز صدور مشکل حل برای رسدمی نظر به بیشتر

پاورقی،  در هابرائت اعالم و توضیحات از ایپاره بدون شده؛ زیرا
 با همواجه در سیاسی اسالم شکست که کتابی اگر است درک قابل

 !نگذرد ارشاد وزارت ممیزی فیلتر از کندمی روایت را سکوالریسم




