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 الحکیم هو

 درآمد
 

 برای ایبهانه و بخت و وقت نیز نباشد قرن نوروز آخرین اگر حتی نوروز
 شمایلش و عدد که باشد سالی آغاز آنکه به رسد ، چه”احوال تحول“

 یبخواند؛ محاسبه فرا تحول شوق و محاسبه ذوق به را آدمی ناخودآگاه
 تهپرداخ و ساخته قرن این در که انسانی و زمان و زمین و آئین و خویشتن

 نیز دینی نقد فصلنامه. است آن سزاوار که تحولی در اراده و اندیشه و شد
 اشهویت و حیات سال دومین آغاز برای را نخست، عید سال پایان در

 کی گزارش به منظری از یک هر که است مقاالتی میزبان و شمرده مغتنم
 .اندپرداخته آن اندازچشم ترسیم یا تحول

 
 از و خوانیممی ایمان و دین تفاوت از” مؤمنانه تحول“ مقاله در نخست
 دین است؛ زیرا برکنار تظاهر و ظهور از و امرِ پنهان با دارد نسبتی که ایمانی

 علیرغم که ایمان خالف بر بخشدمی آشکار و دینداران، هویِت جمعی به
 ستا آدمی وجود در پنهان زندگی، اتفاقی مسیر و سیر در آشکارش نتایج

می رازدانی و رازداری این در را” مؤمنانه تحول“ شروع ینویسنده، نقطه و
 اندازدمی مکتب و کتاب به” حال تحویل“ سر از نگاهی منظر این از و داند

 .  کندمی جستجو را تازه ایمانی و انسان و
 

 اِستوِن با گفتگو یترجمه بر که ایمقدمه معز، در بهشتی رضا سپس
 جهان شدن کوچک با“ که گویدمی سخن مسلمانانی از است نوشته دُووارت



 درآمد
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 چنان غربیان اجتماعی، با-اقتصادی و زیستی مرزهای شدن رقیق و
 و اندممکن همزیستی راه بهترین درپی مدام که اندشده همخانه بضرورت

 دادیاج میراث و آیین در تکانی خانه به دیروز، نیاز از بیشتر هرروز رو این از
می نگاهی” تکانیخانه“ به نیاز همین دادن نشان با و” کنندمی احساس

 یکسو از جمعیت پیری با گویی“ که زمینمغرب در هاییهمسایه به اندازد
 طلبی توسعه دستخوش آنها خانه دیگر سوی از مسلمانان مهاجرت و

 همزیستِی ناگزیر این برای کارآمد اینسخه باید بنابراین و است مسلمانان
  دُووارت اِستوِن هایسنجینکته منظر همین از و” بیابند

 یترجمه به و کرده جلب را اشتوجه اسالمی گریشناسِی اصالحجریان در
 اصالح، تجدیدتعبیرِ  سه هایتفاوت از آن در دُووارت که پرداخته گفتگویی

 کارانه، اصالحمحافظه اصالح گرایش سه تفکیک به و گویدمی دینی احیاء و
 .پردازدمی قرآنی اصالح و لیبرال

 
 او هاییافته از شاگردانش از یکی آنچه در فراستخواه مقصود اما دیگر

 این چرایی و چگونگی و دینداران و دینداری تحول از گردآورده، تصویری
 استوار باور این بر البته شناسیتحول گذارد؛ اینمی ما روی پیش تحول
 به همه که دید شمشاد هایشاخه مانند را جامعه یک شودنمی که است

 حوالتیت کنند؛ مهم دینداری چگونه یا باشند دیندار غیر یا دیندار صورت یک
 خصوصیات فهم برای و افتاده اتفاق ایران جامعه در سالها طی که است

 دریافت تا کرد توجه آنها به باید جامعه در دینداران هایویژگی و دینداری
 .گذاردمی دینداران و دینداری بر تاثیری چه روندها این

 
 ذهن در مقدس متن تاریخی تحول سراغ علوی احمد دیگر ایمقاله در

 مهم هایچالش از یکی را هانسل میان تاریخی شکاف و رودمی مخاطب
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 محیط در ادیان انطباق“ او باور به. داندمی» دینی متن زبان« شناخت
 نزبا با شکلی به نخستین، تا دینی مفاهیم و گیردمی صورت فرهنگی

 شودمی مستقر که آنگاه و شودنمی مستقر نشود هماهنگ عرفی و روزمره
 جستجو جا همین از نویسنده و” شودمی ادغام خود زمینه و زمانه فرهنگ با

 .کندمی آغاز را” متن معنای معنای“ در
 

 تحلیل در اشنظری طرح“ تا هستیم علینقی امیرحسین میزبان آنگاه
 را یعهش سیاسی اندیشه و بگذارد میان در ما با را” شیعه سیاسی اندیشه

 کندمی تالش مقاله این در او. دهد نشان” برانداز اپوزیسیونی قامت در“
 یاسیس قدرت کانون از نزدیکی یا دوری در را سیاسی نظریه یک موقعیت تا

 است این مقاله محوری فرضیه و دهد قرار ارزیابی مورد حکومت یا حاکم
 مفاهیم و ارکان ترینقوی که است ایشیعه، نظریه سیاسی نظریه که

 فاصله او باور به. گذاردمی نمایش به اپوزیسیونی حوزه را، در اشنظری
 نقطه این به را ما هاحکومت خواندن غیرمشروع و حکومت از شیعه گرفتن

یم؛ نظریهباش» شیعه سیاسی نظریه« به قائل بتوانیم حداکثر که رساندمی
 اما نهاد؛ نام» تقیه نظریه« یا» انقالب نظریه« را آن احتماالً بتوان که ای

 یسیاس نظریه از بخشی عنوان به» شیعه در دولت نظریه« از توانیمنمی
هبراندازان وجه در را شیعه سیاسی اندیشه توانیممی تنها و کنیم یاد شیعه

 . بفهمیم گذار دوران مختص و اش
 

 نقرآ و صامت قرآن« کتاب متقی محسن شماره، نخست این یکتابخانه در
 زبان به است امیرمعزی محمدعلی اثر که کندمی مرور تفصیل به را» ناطق

 حوادث و قرآن گیری شکل و تکوین تاریخ میان اثر، رابطه این در او. فرانسه
 با را کار این و کندمی جستجو را اسالم اول قرن دو بار خشونت و خونین
 روایت به. دهدمی نشان اول قرن دو شیعیان هاینوشته از برخی به رجوع
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 منابع از برخی در که است اصطالحی" ناطق و صامت قرآن" متقی، عنوان
است؛  امیرمعزی کتاب محتوای بیانگر خوبی به و شودمی یافت شیعه

 امام به اساسی و مهم نقش آن آوردن سخن به و قرآن فهم برای شیعیان“
 رب تکیه با نویسنده. دانندمی قرآن شناخت دروازه به باِب ورود را او و داده

 شانن اسالمی اولیه متون بررسی و انتقادی گیری فاصله و تاریخی روش
 شکل با قرآن چندین شاهد اسالم، ما نخست قرن سه دو در که دهدمی

 ”.ایمبوده اسالمی های سرزمین در مختلف محتوای و
 
” شناسی دین اخالق“ کتاب از ایتازه چاپ بهانه به رضائیه سارا سرانجام و

 بر قاخال تقدم نظریه سود به بلند گامی“ را اثر این فنایی ابوالقاسم اثر
 بنیادگرایی جنگ فقه، به چهارچوب و زبان با او گویدمی و داندمی” فقه

 از اثر این جای جای در و رودمی جامعه به فقهی نگاه آن تبع به و دینی
 معرفت تقدم شناسی انسان کند، برایمی دفاع اخالقی سکوالریزم

 اریدیند و دیانت بر را انسانیت خداشناسی؛ زیرا بر است قائل شناختی
 .داندمی مقدم

❊❊❊ 
 

جهان و ایران و انسان برای ۱۴۰۰نوروز  مبارکی آرزوی جز نمانده سخنی
نهخا در تقدیرمان و تدبیر با شود قرن، قرین سال آخرین که مان؛ باشد

 .الحال أحسن الی… هاناخوشی و هاناراستی از تکانی
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 مؤمنانه تحول
 الحالاحسن به مکتب و کتاب تحویل در تأمالتی

 اکبرین جواد محمد
 
 
؛ نيست ريا و تظاهر و فرياد جنس از و امرِ پنهان با دارد ايمان، نسبتى )۱

 دینداران، هویِت جمعی به دین. است» ایمان« و» دین« تفاوت مرز اینجا
 ار » پیامبر نبوت و یگانگِی خدا« کسی ستکافی مثال و بخشدمی آشکار و

 علیرغم اما ایمان. شود شریک جمعِی مسلمانان هویت در تا آورد زبان به
. ستا آدمی وجود در پنهان زندگی، اتفاقی مسیر و سیر در آشکارش نتایج

 ستد به حراء غار در تدریج به كه بود عميق پيامبر، حاصِل خلوتى ىتجربه
 را خدا مؤمنان که آمد وحی نیز شد آشکار دین دعوت وقتی حتى اما. آمد

ْ » بخواهید و بخوانید پنهانی و نیازمندانه را تانخدای«: بخوانند پنهانى  عُوااد
�كُْم تََضر�عًا  خواندن در كه خواست نيز پيامبرش از و ﴾٥٥ األعرافۚ◌﴿وَخُفْيَةً  رَب

خویش؛  دل در را خدایت کن یاد: «باشد چنین خداوند خواستن و
�َك فِي وَاذْكُر» کنی آشکار و بلند را صدایت آنکهترسان، بی و نیازمندانه  ر�ب

 ﴾٢٠٥ األعراف﴿وَخِيفَةً وَدُوَن الَْجهْرِ مَِن الْقَوْلِ  نَفِْسَك تََضر�عًا
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 نه است اسرار جنس از» خداخوانی« و است» سرّ « مقابل در» َجهر«
 جز را اشترس و تواضع و کوچکی و نیاز انسان نیست سزاوار گویی! شعار

گناهان به اعتراِف مؤمنان از که روایاتی. کند آشکار خدايش با خلوت در
نخسِت  آيات. است نامعتبر و ُسست دهدمی خبر پیامبر حضور در شان
 زنی» پیری دوران در داشتِن فرزند« برای را زکریا آرزوی مريم، حتی ىسوره

 یادِ رحمِت خداوند به: «کندمی توصیف خدایش و او میان پنهانی آرزویی
�ا» خواند پنهانی را او که زکریا اشبنده بر �َك عَبْدَهُ زَكَرِي  ىإِذْ نَادَ . ذِكْرُ رَحَْمةِ رَب

�ُه نِدَاء �ا رَب  ﴾۳و  ۲مریم ﴿.خَفِي
است؛  ناشدنى رسدمی نظر به كه كندمی طلب را چيزى خدا از ناباورانه زکریا

 عدم از را هستى كه خدايى براى تو ىاجابِت خواسته: «شنودمی ناگهان اما
�نٌ وَقَدْ خَلَقْتَُك مِن» است آورده، آسان وجود به �َك ُهوَ عَلَي� َهي قَبُْل  قَاَل رَب

 ﴾۹مریم ﴿وَلَْم تَُك َشيْئًا
 خواست» پنهانى« زكريا! است ایخواسته پاسِخ چُنان البته اجابتى چنين

 و گذاشت میان در خدا با پنهانی را هايش»عدم. «شنيد آشکار پاسخى و
 !شد” یحیی“ اجابت این نام و برگشت» وجود« از پُر

 تحول شروع نقطه» الهی اجابت به اطمینان« و» خفی ندای« ترکیب
 . بخشندمی رازداران به که است ایمان، یحیایی و است مؤمنانه

 
 به و سنجندمی را ما وجود زندگی، عیار هایتجربه و روزگار حوادث )۲

مومن، یگانه. سازندمی را ما کنیممی برقرار ارتباط وقایع این با که میزانی
 از. فهمدمی خدایی و بیندمی خدا را هستی یهمه و است پرست

 را خود وجود با حوادث یرابطه تا کوشدمی و نیست منفصل» هستی«
 یرتعب به یا و امتحان، آزمون. کند معنا حوادث میان در را بودنش و دریابد
 و» دیگری« با ما. دارند آدمی عیار سنجش از حکایت ، همه»فتنه« قرآن
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 وقایع، متواضع محضر در اگر سربلندیم و شویممی امتحان» دیگران«
 . باشیم
 یبرگزارکننده نه خداوند! کندمی امتحان را ما خدا که نیست این مسئله
رابطه نوع در که ست»او خود«تماِم امتحان، ! داورِ آزمون نه و است آزمون

 جریاِن حضور از آگاهی در ما شخصیت و است جاری جهان و انسان با ما ی
 همین در هم پیامبران شخصیت حتی. گیردمی شکل که است خداوند
 بازار و سفره و سفر یمیانه در و شودمی الهی شاناجتماعی ظهور و حضور
  .شوندمی پیامبرتر که است
 ایمنفرستاده پیامبرانی نیز تو از پیش« گویدمی پیامبرش به خطاب قرآن
 را آدمیان شما رفتند؛ مامی بازار به و خوردندمی غذا نیز آنها آنکه مگر

 ».ایمداده قرار یکدیگر یفتنه و آزمون و امتحان

 

و  یراو یقصه، شنونده و خواننده با تجربه» قرائت«در 
 یعنی کنند،یم »یخودگر«و  شوندیم ریداستان، درگ یهاتیشخص

 تیقصه و شخص یهاتیو از شخص نندیآفر یدر آن قصه خود را م
گو، قرآِن قصه یی. گودهندیبه دست م یاخود محصول تازه

(عاطفه و  اشیودمتن است با انسان و سه ساحِت وج کِ یالکتید
نه کتاب شعر است و نه فلسفه.  لیدل نی) و به همو اراده شهیاند

بر مرز شعر و فلسفه که  ستادهیا ییو نه اثبات. جا کندینه اغراق م
راه است و  یاما نشانه ستیراه ن یصه است. قصه، نقشهنامش ق

 .انددهی(نشانه) نام هیبند بند قرآن را آ ،یرو نیاز هم
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�َعاَم وَيَمُْشوَن فِي قَبْلََك مَِن الْمُرَْسلِيَن إِال�  أَرَْسلْنَا وََما �هُْم لَيَأْكُلُوَن الط  إِن
 ﴾٢٠ الفرقان،﴿بَْعَضكُْم لِبَْعٍض فِتْنَةً ... وََجَعلْنَااْألَْسوَاِق 

 جایی به باید بیفتد شانجان در است قرار اگر اتفاقی برندمی گمان برخی
دست،  این از بگریزند؛ جماعتی هافتنه از و بروند آدم و عالم این از دورتر

 خدا صدای اما. بشنوند را خدا صدای تا شوندمی دورتر جامعه و جمع از
 . بازار و سفره و سفر یمیانه در جاست همین

 
 هاقول یهمه شنیدن هنرش. گذاردنمی ناشنیده را سخنی هیچ مؤمن )۳
میاِن  انتخاب و هاحرف بر بستِن گوش. انتخاِب بهتریِن آنهاست سپس و

 . نيست هنر كه» شدهتأییدصالحیت«سخناِن  از ایپاره
 رایب نه) شنیدن( استماع برای اما است خوب سخنی قرآن، هر تعبیر به

 ).کردن دنبال( اتّباع
 که باشد رساِن بندگانیمژده و مُبّشر و بشیر تا خواسته پیامبرش از خداوند

 خداوند که آنانند. کنندمی دنبال را اشترینخوب اما شنوندمی را سخنی هر
 .اندجاِن خالص صاحبان که آنانند و کرده شانهدایت

�بُِعوَن أَحَْسنَُه  �ذِيَن يَْستَمُِعوَن الْقَوَْل فَيَت رْ عِبَادِ ال �ذِينَ  أُولَٰئِكَ  ۚ◌ فَبَش�  دَاُهمُ هَ  ال
�هُ   ﴾١٨ و١٧ الزّمر،﴿اْألَلْبَاِب  أُولُو ُهمْ  وَأُولَٰئِكَ  ◌ۖ  الل
قوِل  هاقول میان در گویدمی آیه چون که اندبرده گمان مفسران از ایپاره

 باید هم هاقول یبقیه پس کنید دنبال را» ترینخوب/أحسن«
 معنا که ست»هاخوب« میان در» ترینخوب« زیرا باشد» خوب/َحسن«

 شنید را خوب سخن فقط هم شنیدن یمرحله در حتی باید پس. یابدمی
 را ترینشده، خوبتأییدصالحیت و سخناِن خوب از ایمیاِن پاره آنگاه و

 از آیه، سخن این از رسد؛ قبلمی نظر به نادرست اما تفسیر این. برگزید
 اهل از سخن هم آیه این از است؛ بعد هستی و خدا برابر در گرانطغیان
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 و» شنیدن/استماع« یعذاب، دوگانه و طاغوت یمیانه در. است عذاب
 و طاغوت اهل از حتی( قولی هر یعنی. شده مطرح» کردن دنبال/اتباع«

 مقاِم اتّباع در اما است» خوب/َحسن«استماع،  مقام در) عذاب اصحاب
 !نه

 هنرمندانی و است مؤمنان عقل اتباع، هنر و استماع میان مرز تشخیص
 اولو« و بستاید را آنان که خداوندند هدایت و بشارِت پیامبر چُنین، سزاوار

 .بخواند» خالص صاحباِن جان/ األلباب
 برایش باید نخست دیگران و ندارد را مرز این تشخیص عقل که کسی

 دنبال را ترینخوب» خوب هایشدهگزینش«میاِن  در او و کنند گزینش
 الهی ستایش و هدایت و بشارت سزاوار باید چرا و دارد هنری چه کند

 باشد؟!
 آیدمی» گزینش« برای ایطبقه تولید کار به دست، بیشتر آن از تفسیری

 شانبیدِ ایمان مبادا کنند ایدومرحله را مؤمنان به آگاهی انتقال مسیر که
 بنیان« و محکم بنای و صاحِب مبنا قرآن که نیست آن مؤمنی چنین. بلرزد

اقوال،  یمعرکه در و شنیده را هاقول یهمه خواند؛ آنکهمی اش»مرصوص
 .بردمی باد را ایماِن بادآورده وگرنه مطمئّن است و محکم آورده ایمان

 
 تسلیم و اسالم، سالم

 اوست؛ وَلَُه أَْسلََم َمْن فِي تسلیم است زمین و هاآسمان در چه هر )۴
َماوَاِت وَاْألَرْض  از قرآن مراد که پیداست» أسلَمَ « واژه از ﴾عمرانآل ٨٣﴿الس�

 . است خداوند برابر در» تسلیم« ، همان»اسالم«
می» اسالم« را پیامبران یهمه و اسحاق و اسماعيل و قرآن، دیِن ابراهیم

 اوَاحِدً  نَْعبُدُ إِلَٰهََك وَإِلََٰه آبَائَِك إِبْرَاهِيَم وَإِْسَماعِيَل وَإِْسَحاَق إِلَٰهًا خواند؛ قَالُوا
 ﴾البقرة ١٣٣﴿وَنَحُْن لَُه مُْسلِمُوَن 

 که دریافت را آیه آن معنای توانمی معیار این با
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�هِ » اوست برابر در تسلیم به خداوند، تنها نزد دینداری«  إِن� الد�يَن عِنْدَ الل
 ﴾عمرانآل ١٩﴿اْإلِْسَالمُ 

 رگزه کند اختیار دینى خداوند برابر در بندگى و تسلیم از غیر کس هر« و
 ٨٥﴿فَلَْن يُقْبََل مِنُْه  وََمْن يَبْتَغِ َغيْرَ اْإلِْسَالِم دِينًا» شد نخواهد پذیرفته او از

 ﴾عمرانآل
 جهانى در يا و سرِ اختيار از و جهان اين در يا مسلمانند؛ حال عالم یهمه
 . ستالهی یانسان، تسلیِم محکمه و نيست مختار كسى آنجا كه ديگر

 که( اشوجداِن الهی برابر در آئینی و دین هر با کس هر اما جهان اين در
 ما وجداِن بیدار. است مسلمان باشد تسلیم) دارد حضور ما تک تک در

 او، امرى با آشتى و قهر و خدا این برابر در تسلیم و خداست همان
دیگری حرم در محرِم حضور نه کسى. دروِن اوست و انسان میان خصوصى

 .گذردمی حرم آن در آنچه برای دارد مجازات و دخالت یاجازه نه و ست
 پیرواِن سایر از ایبافته جدا یتافته نیز مصطلح و رایج معنای به مسلمانان

 و امانت همان هم مسلمانان شما دین گویدمی نیستند؛ قرآن ادیان
 ندی سپرده؛ که عیسی و موسی و ابراهیم و نوح به خداوند که ستوصیتی

 .نشوید پراکنده تاندینداری در و کنید برپا را
ٰى بِهِ نُوحًا َشرََع لَكُْم مَِن الد�يِن َما �ذِي وَص� يْنَا إِلَيَْك وََما أَوَْحيْنَا وَال بِهِ  وَص�
 ﴾١٣ الشوریٰ ﴿ ۚ◌ فِيهِ  تَتَفَر�قُوا الد�يَن وَالَ  أَقِيمُوا أَنْ  ◌ۖ إِبْرَاهِيَم وَمُوَسٰى وَعِيَسٰى 

 نظر دینداری، مالمِت اختالف در پراکندگی و تفرقه عدم از قرآن مراد
 مکتب و مدرسه و سلیقه و ذائقه و شاخه همه این یآفریننده نيست؛ زیرا

�هَا است؛ يَا قرآن صاحب همان ممشا و مذهب و �ا أَي �اُس إِن  م�ن خَلَقْنَاكُم الن
 ﴾۱۳الحُجرات، ﴿...وَقَبَائَِل لِتََعارَفُوا وََجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا ذَكَرٍ وَأُنثَى

ِ دینداری و جوهر که دارد وجود چیزی پس  یهمه توانمی و ستگوهر
 هایتفاوت یشناختِن همه رسمیت به با توانآورد؛ می گرد آن بر را ادیان
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 تفاهم چیز آن سر انسانِی دینداران، بر و طبیعی هایاختالف و خدادادی
 نانمؤم میان قرمز چیز، خط همان دقیقا و نپذیرفت را تفرّق و تفرقه و کرد

تَدْعُوُهْم  الْمُْشرِكِيَن َما آید؛ كَبُرَ عَلَىمی گران آنها بر و است مُشرکان و
 ﴾١٣ الشوریٰ ﴿ ۚ◌ إِلَيْهِ 

 کدام الهی یواحده یکلمه و گوهر، وصیت، امانت آن و چیست چیز آن
 است؟

 گردهم شما و ما میان مشترک سخن یک بر بیایید! کتاب اهل ای بگو«
 به و ننشانیم او یپایههم و همسایه را چیزی و نپرستیم را خدا جز: آئیم
 ».نپرستیم را خودمان میان از کسانی او پرستش جای

�َه وَالَ ا نَْعبُدَ إِال�  وَبَيْنَكُْم أَال�  إِلَٰى كَلَِمةٍ َسوَاءٍ بَيْنَنَا أَْهَل الْكِتَاِب تََعالَوْا قُلْ يَا  لل
�خِذَ بَْعُضنَا وَالَ  نُْشرَِك بِهِ َشيْئًا  ﴾٦٤ان، عمر  آل﴿...دُوِن هللا م�ن أَرْبَابًا بَْعًضا يَت

 چراغ همین تنها و شود سنجیده ترازو همین بر هاهویت یهمه بود قرار
بود؛  پیامبران به وصیِت خدا همان این. باشد روشن جهاِن مؤمنان در

 و کرد تبدیل انسان انحطاط عامل به را ادیان اشفراموشی که وصیتی
 .شد تُهی الهی یواحده یکلمه و وصیت، امانت این از دینداری

 
) شرايع( اديان ساير در آنچه احياء برای و گیریشکل یمرحله در اسالم) ۵

داشت؛  صورت و ظاهر در هویّتِی پررنگى مرزهاى بود رفته دست از الهى
 تأکید. شدمی تر»اسالم« و یافتمی تکامل گذشتمی بیشتر چه هر اما
 تکمیل« و» اسالم تکامل« ، حاصل»خالص دین« یک بر گردآمدن بر

 در و است قرآن متأخر آیات از نیز عمرانآل یسوره ۶۴ی آیه. بود» نبوت
 ایعشر  پیروان از و شده نازل پيامبر حيات پايان با همزمان هجرى نهم سال
 تحدم» او پرستش و خدا یگانگی: «مشترک سخنی حول تا خواسته دیگر
  شوند
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دِن ش متعادل) مشترک سخن یا» (كلمةٍ سواء« محور بر اتحاد لوازم از يكى
 و اسالم تأسيس دوران براى كه هايىشكلاست؛  شكلِى دینداری مرزهای
 به لزومى استقرار، ديگر از پس و اندآمده مسلمانان به بخشىهويت

 در هم نخستین مرزهای همان دیگر، اگرچه عبارت به. نيست پررنگِى آنها
 و تاریخ گذر اما اندنداشته اخالق و عقالنیت با وحی، تضادی نزول دوران
 آن اهمیت و موضوعیت تواندوحی، می مخاطبان یزمانه و زمینه تغییر
 .ببرد سؤال زیر را مرزها
 دین« بر نیز مکّی هایسوره ميان در و رسالِت پیامبر اول یدهه در ترپیش

 جای به که بود مقابِل دینداریِ کسانی ینقطه در و بود شده تأکید» خالص
 توالی و اطاعت و پرستش به باشد شانموالی ولّی و خدا» فقط« آنکه

 به رسیدن برای ما یدیگران، واسطه آن گویندمی اما آورندمی روی دیگران
�خَذُوا أَال هستند خدا �ذِيَن ات �هِ الد�ينُ الْخَالُِص وَال ُ  مِْن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ َما لِل دُُهْم نَْعب

�هِ زُلْفَی إِلَى لِيُقَر�بُونَا إِال�   ﴾۳الزَّمر ﴿الل
 ترعریان تا رسید آن زمان و یافت تکامل اسالم صورت اما مدينه دوران در
 ترینروشن به مصداِق آن و شود تاکید خالص دين آن بر همیشه از

 دیگران« گویندمی که کسانی به اشاره از. شد خوانده» ِسواء کلمة«صورت، 
 گذاردمی پیش قدمی» هستند خدا به رسیدن یواسطه چون پرستیممی را
» رسول«هللا، رسول. همپایه نه خواهدمی همسایه نه خدا اصال گویدمی و

 او نام به اربابی نه خداست
 
 نارسیده را وحی یشد؛ میوهمی داناتر و ترپخته گذشتمى چه هر پيامبر )۶

 که خواستمی خداوند از و دانستنمی دانش از نیازبی را خود و خواندنمی
 ◌ۖ  يُقَْضٰى إِلَيَْك وَحْيُهُ  قَبِْل أَن تَْعَجْل بِالْقُرْآِن مِن وَالَ . ...بیفزاید دانایِی او بر

 و الهاماِت گاه و هاوحی آن و هایافته این او﴾١١٤طٰه ﴿عِلْمًا ر�ب� زِدْنِي وَقُل
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 برابر در که دیوارهایی بلندترین از یکی برد؛ امامی مردم میان به را بیگاه
 استناد با مخاطبانش. بود» وراثت بر لجاجت« دیوار دیدمی افراشته خود

 سخن هر برابر در بود رایج شانمیاِن گذشتگان آنچه و گذشته میراث به
رانپد آنچه از بیش به نداریم نیازی: «گفتندمی و کردندمی مقاومت ایتازه
 ﴾١٠٤ المائدةۚ◌﴿عَلَيْهِ آبَاءَنَا  وََجدْنَا َما َحْسبُنَا قَالُوا» ...یافتیم آن بر را مان

 به شانپدران هایدانسته که نبود این آنها یمسئله افزایدمی آیه این
 و علم از خالی اگر حتی« شانپیشینیان است؛ سخنان نزدیکتر هدایت
ْ كَاَن آبَاؤُُهْم الَ ... داشت ترجیح ایتازه سخن هر بر نیز» بود هدایت  أَوَلَو

 ﴾١٠٤ المائدة﴿يَهْتَدُونَ  وَالَ  يَْعلَمُوَن َشيْئًا
 نبود ازگارس گفتند و كردند گذشتگان آنچه با پیامبر معارف که همین یعنی
 . شود انکار سخنش تا بود کافی

 

 ینداریپس از د دانستندیم یعیو طب جیرا را یدارکه برده انینیشیپ
یکه خداوند بر آنها حکم م دندیفهمیهم جهان را بازار بردگان م

اصله ما را پر کرده ف یسنت یرهایکه تفس ریتصو نیاز ا یاگر کم کند؛
که  مینیبیرا م ی! انسانستیدر کار ن یکه بازار میابییدرم میر یبگ

 »انیازدحاِم تنها«و در  رودیتنها م د،یآیدر جهان تنهاست، تنها م
با خداست  پردهیاما، چنان نزديك و ب یانسان نیچن کند؛یم یزندگ

 .او را دارد شگاهیكه حق عرض اندام و بحث با او و احتجاج در پ
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 که گفتندمی او به را همین نیز پیامبر قرآن، مخاطباِن موسای گواهی به
 این ما«است؛  تازه و بدیع و ناشنیده چون کنیممی انکار را هایتحرف

 َسمِعْنَا وََما» ...ایمنشنیده و نداریم سراغ ماننخستین پدران در را سخنان
�لِينَ  آبَائِنَا فِي بِهَٰذَا  و مبنا گویدمی حتی دیگر ایآیه در. ﴾٣٦ القصص﴿اْألَو

�ا... بود پیشینیان هاییافته شانمالِک هدایت آثَارِهِْم مُهْتَدُوَن  عَلَى وَإِن
 ﴾۲۲ الزخرُف﴿

 آیات و مالمَت است سر آمده، از ميان به» آبائنا« از سخن قرآن در جا هر
ینا دانسته؛ با رشد و معرفت بزرگ مانع را» وراثت لجاجِت بر« بسیاری

 تاخته جاهالنه سنت آن بر چُنین شانالهی کتاب که مسلمانان اما همه
 به که هاییحرف بر را نوآمدگان و پیوستند سنت همان به اندک اندک خود

این اگر شاید. کردند مجازات مالمت، بلکه تنها نه آمدمی تازه شانگوش
 انپیرو از دیگر بسیاری و( مسلمانان» نوستیزیِ  و پرستیگذشته« همه
 و نوپرست« چُنین و افتادنمی واکنش یورطه به جهاِن تازه نبود) ادیان

 از بهاگران گوهرهایی بر را خود چشم و گوش و شدنمی» ستیزگذشته
 از دو جمعیت، هر این و جماعت آن. بستنمی ایمان و حکمت و معرفت

 .اندمحروم» تحمل و تأمّل«
 

 متن جهان و زبان و قصه کتاب
 هم پيشين است؛ پيامبران» قصه كتاب« دیگری چیز هر از قرآن، بیش )۷

عام، ان سوره/آياتي عليكم يقّصون منكم رسل يأتِكم ألم( اندبوده گوقصه
 ) ١٣٠آيه

 قصه برایت را هابهترین ما گویدمی پیامبر به خطاب کتاب این گویقصه
) ۳يوسف، آیه  سوره/ القصص أحسن نقّص عليك نحن( گوییممی

 بوده هازبان سر بر یا و) واقعه( داده رخ پیامبر، یا از قبل که ماجراهایی
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 لمن قبله من كنت وإن. (بوده غافل هاشانحکمت از پیامبر اسطوره)، اما(
 بازآفرینی را هااسطوره و هاواقعه آن ) قرآن۳یوسف، آیه  سوره/ الغافلين

 فاقصص( بگوید قصه مردم برای که خواهدمی هم پیامبر از حتی و کندمی
 ).۱۷۶اعراف، آیه  سوره/يتفكرون لعلهم القََصص

 هایشخصیت و راوی یتجربه با خواننده و قصه، شنونده» قرائت« در
 را خود قصه آن در کنند، یعنیمی» خودگری« و شوندمی داستان، درگیر

 به ایتازه محصول خود شخصیت و قصه هایشخصیت از و آفرینندمی
 .دهندمی دست
ساحِت وجودی سه و انسان با است گو، دیالکتیِک متنقرآِن قصه گویی
 نه و است شعر کتاب نه دلیل همین به و) اراده و اندیشه و عاطفه( اش

 هفلسف و شعر مرز بر ایستاده جایی. اثبات نه و کندمی اغراق نه. فلسفه
 از و است راه ینشانه اما نیست راه یقصه، نقشه. است قصه نامش که

 . اندنامیده) نشانه( آیه را قرآن بند روی، بند همین
 

 است؛ ضاللت و گمراهی کتاب است هدایت کتاب که اندازه همان قرآن )۸
ً و یضلّ به«  که نیست اینگونه يعنى». ٢٦كثيراً... البقرة  به يهدي كثيرا

 یزن این كنند؛ عکس» سوءاستفاده« آن از برخی اما باشد هدایت کتاب
. کنندمی» استفاده« آن از برخی اما است ضاللت کتاب است، یعنی صادق

 يضلّ و عنوان دو هر آن، برای مشابه موارد و آیه این در بود این از غیر اگر
ً «يهدي،   .دادمی ترجیح دیگری بر را یکی و آوردنمی» کثیرا

می» هدایت« کار به که اندازه همان بهمتن،  یک است ممکن چگونه اما
 بیاید؟!  هم» ضاللت« کار به آید

 بصر عقل، هم هم داده چشم هم شما به خداوند: اینجاست پاسخش
 و انسان( و کنید باز چشم اگر است خودتان سود به. بصیرت هم داده

 دیدببن چشم اگر است خودتان ضرر به و. ببینید) را آفاق و انفس و جهان
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َ  قَدْ َجاءَكُم! «نیستم شما مراقب و بمانید؛ مِن پیامبر، نگهدار کور و َصائِرُ ب
�كُْم  مِن يٍظ بَِحفِ  عَلَيْكُم أَنَا وََما ۚ◌  فََعلَيْهَا عَمِيَ  وََمنْ  ۖ◌  فَلِنَفِْسهِ  أَبَْصرَ  فََمنْ  ◌ۖ ر�ب

 )١٠٤(األنعام، 
. را جهان و سازدمی را کتاب که است انسان این. سازدنمی کتاب، انسان

 اب انسان، خودش را متن. است زندگی نیست، معنای زندگی قرآن، متن
 اگر. دهدمی معنا او متن به قرآن گاهنویسد؛ آنمی اشبصیرت و بصر

. ستا رفته بیراهه به کند جستجو قرآن در را بصیرت و بصر بخواهد کسی
 هایتجربه در تا نهاده امانت به هاانسان جان در خداوند را بصیرت و بصر

 اندگفته زبان هزار به خدا اولیاء. آورند کار به و کنند کشف را آن زندگی
 كس هر كه است چُنين و». شناخته را خدایش بشناسد را خود كس هر«

 . ترمهربان خدایش و است ترانسانی قرآنش کند مراعات را انسان بیشتر
 
. خویش یزمانه و زمینه با متناسب دارد عقلی ایجامعه و جمع هر )۹

 نمبارِک آدمیا نیستند؛ کوشش ابدی جهل، محصوالتی و محصوالِت عقل
 جمع. باشد» جمال و علم و خیر« جستجوی در که است این عصری هر در
 هر در» زیبایی و خوبی، دانایی« یگانهسه این از اما آدمیان یجامعه و

 همت جستجو این در شانفهم و عقل با متناسب و دارند دریافتی روزگاری
 . کنندمی

 گویدمی و خواهدمی را همت همین هم قرآن. است همت همین مهم
بسازد،  همت همین با را جهانش و نبازد غفلت به جان آدمی ستکافی
 ما در کهآنان. «گذاردنمی تنهایش و کندمی نصیبش را هدایتش هم خدا

». کنیممی شانهدایت خودمان هایراه به نیز ما کنندمی کوشش و همت
�ذِيَن َجاَهدُوا �هُْم ُسبُلَنَا فِينَا وَال  ﴾٦٩العنكبوت ﴿لَنَهْدِيَن
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کنند، می همت» ما راه در« کهآنان گویدنمی ها، قرآنترجمه برخی برخالف
 و کوشش ابتدای در چون. کنندمی همت» ما در« کهآنان گویدمی فقط

نمی ما را راه. جستجوست مقام جانیست؛ این هویدا راهی هنوز همت
 و دهدمی نشان خدا را راه كه است همت این از برند؛ پسمی را ما. رویم
 همت ما كار». کنیممی شانهدایت خودمان هایراه به نیز ما: «گویدمی

. همِت بندگانش به هدايِت اوست یها، هدایاراه. راهِ او در نه ست»او در«
» ُسبُلنا« جایش به. نداریم» هللاسبیل« یک اما داریم» هدایت« یک ما

 . رسندمی او به او هدایت با همه که راهها از انبوهی داریم؛ یعنی
 اصال گوییمی هدایت از آنها با وقتی« که هستند نیز جماعتی حال این با

 و بگذارشان! بینندنمی اما کنندمی نگاهت که شانبینیشنوند؛ مینمی
 ال الْهُدى وَإِْن تَدْعُوُهْم إِلَى». بپرهیز جاهالن از و کن حکم عُرف بگذر، با
ِ الَْعفْوَ وَأْمُرْ بِالُْعرِْف • يُبِْصرُوَن  وَتَراُهْم يَنْظُرُوَن إِلَيَْك وَُهْم ال يَْسَمُعوا خُذ

 هر همت حاصل» عُرف« این. ﴾١٩٩و  ١٩٨األعراف ﴿وَأَعْرِْض عَِن الَْجاهِلِين
» او در« خویش یزمانه و زمینه با متناسب که است ایجامعه و جمع

 پس فاصلهبی و گرفته قرار جهالت مقابل در دلیل همین به. است کوشیده
 در عُرف. است آورده را» وَأَعْرِْض عَِن الَْجاهِلِين« هشدار» وَأْمُرْ بِالُْعرْفِ « از

 و معروف به امر». منکر« همان جهل و است» معروف« همان آیه این
 .ندارد مصطلح حرام و حالل به ربطی هیچ منکر از نهی

 منکر. زمانه هر در است عقالئی و فالِح عقالنی و معروف، محصوِل صالح
 راهِ هدایت و ستعقالنیتی و همت نداشتِن چنین جهالِت و محصول هم
 . گذردمی عصر اجتماعِی همان و اخالقی منکر و معروف عصر، از هر در
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، کرده بیان خود تعریف و شناساندن برای قرآن که هاییتقسیم از یکی )۱۰
 در که شودمی خوانده» محکم« ایآیهاست؛ » مُتشابه و مُحکم« یدوگانه
 باشد، اما داوری و سنجش و فهم نظری، قابل حِکمت و عقلی حُکم ترازوی

 جز دلیلی هیچ محتوایش و مدعا اثبات برای که است ایآیه» متشابه«
 است تشابه و تشبیه زبان زبانش چون و ندارد وجود روایِت قرآن و آیت
 ماجرا. کندمی فراهم را سوءتفهم یا تفاهم سوء بستر و نمایدمی اندازغلط
 دهش استفاده زبانی چنان از آیات، عامدانه از دسته این در که نیست این

 تشابه، قابل و زباِن تشبیه به جز که ستمفاهیمی در مشکل باشد؛ بلکه
  .نیستند بیان

 قرار بحث مورد را مفادّ آیه توانطلبد؛ میمی دلیل» مُحکمات« آیات اثبات
. درسی رایِج آیات نتایج از غیر نتایجی بررسی، به و نقد آن یپایه بر و داد

دالِت ع با مرد، منافاتی و زن حقوق در تبعیض آیاِت شامل و احکام اگر مثال
عدالِت  ترازوی در تواندمی نداشت پیامبر زمان در مفهوم و» معروف«

 

را تازه  مانشیمؤمن است که با قرآن ا نیا سازد؛یقرآن، مؤمن نم
قرآن درباره اتیآ یمجموعه د؟یآیاز کجا م مانی. پس خودِ اکندیم
 شیپ ابدیینم معنایاش را بکه بودن یانسان دهدینشان م مانیا ی

ام بودن یمعنا پرسدیبرسد از خود م یامبریو پ امیاز آنکه به پ
 دیرا با یابفهمم و چه گره دیرا با یزین بودن چه چیدر ا ست؟یچ

ِ یب یشعله نیا م؟یبگشا  لُ یدل«را  یاست که متون اله رتیح قرار
ّ المتح  .خوانندیم »یوح«که آن را  شنودیم ییو صدا ابدییم »نیر ی
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 سرنوشت آن شرعی حکم و شود سنجیده ما زمان در مفهوم و» معروف«
 آیات یهمه در و است حکِم عقل به محکوم کامال مسیر این. بیابد دیگری

 .است جریان قابل» محکم«
. آیددرمی استدالل دام به نه و دارد راه عقل نه» متشابهات« آیات در اما
 پیامبر و وحی به ایماِن پیشینی که کسی کار به دیگر، متشابهات عبارت به

 .آیدنمی باشد نداشته
حرف مانند تعابیری یا نیستند؛ و اثبات قابل القدرليلة و روح و فرشته مثال
دست،  این از تصویرهایی و خدا خدا، دسِت خدا، عرش خدا، شنیدن زدن

 نیز نکرد؛ قرآ تشبیه را او بتوان که دارد صورتی خداوند نه و پذیرنداثبات نه
لَيَْس . نیست او شبیه چیز هیچ گویدمی باز تصویرپردازی همهاین علیرغم

مِيعُ  وَُهوَ  ◌ۖ كَمِثْلِهِ َشْيءٌ   ﴾١١ الشورىٰ ﴿الْبَِصيرُ  الس�
کسانی و خداوند یرابطه متشابه، حاصل آیات تأویل و مراد و معنا کشف

 داشته را آن یهسته به علم یپوسته از مؤمنانه توانایِی عبوری که ست
 جنس از آیات این که دریابند و بدانند جاِن جهان را خدا باشند، یعنی

 این کمتح به نگشاید و نگشود کس که« حافظ تعبیر به و نیست فلسفه
 ».را معما

 :است آیه این در تأمل وقت اکنون مختصر شرح این با
 ستا محكمات آيات آن از كرد؛ بخشی نازل تو بر را كتاب اين آنکه اوست«

کژدالن،  متشابهات؛ امّا ديگر بخش و دهدمی تشکیل را كتاب اساس كه
 درآمیختن و ریختن هم سرِ به از هم آن کنندمی دنبال را متشابهات تنها

نمی حاصل و[ داندنمی کسی را رازگشایِی متشابهات. قرآن کردن وارونه و
 راه آن یهسته به علم یپوسته از که کسانی و پیوندِ خداوند در جز] شود
 .برندمی
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�ذِْي أَنْزَلَ  عَلَيَْك الْكِتَاَب مِنْهُ آيَاٌت مُحْكََماٌت هُن� أُم� الْكِتَاِب وَأُخَرُ مُتََشابِهَاٌت  هُوَ ال
�بُِعوَْن مَا فَأَم�ا �ذِيَْن فِْي قُلُوْبِِهْم زَيْغٌ فَيَت َ  ال أْوِيلِهِ تََشابََه مِنُْه ابْتَِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتَِغاءَ ت
�ُه وَ الر�اِسخُوَن فى يَعْلَُم تَأْوِيلَُه إِال وَ مَا  ﴾۷ عمرانآلُ ﴿الْعِلِْم... الل

 
. است» منسوخ و ناسخ« یقرآنی، دوگانه تقسیمات از دیگر یکی )۱۱
 راست؛ برداشِت مشهو برداشتن میان از و ابطال معنای به اینجا در» نسخ«
 و کرده نسخ را دیگر قرآن، آیات آیات از برخی که است این دوگانه این از

 را ریدیگ چگونه و آیه کدام اینکه سر بر دارد وجود بسیاری مجادالت البته
ای، آیه که باشد آن از ترمنسجم قرآن رسدمی نظر به اما. است کرده نسخ

 !است دیگری منسوخ، چیز و ناسخ از مراد اصال و کند نسخ را دیگر یآیه
 سه این شودمی استناد آنها به نسخ اصل اثبات برای که آیاتی مهمترین

 :است آیه
 آن زا بهتر بسپاریم فراموشی به یا برداریم میان از که را اینشانه هر: یک

 ۗ◌ أَوْ مِثْلِهَا  نَأِْت بِخَيْرٍ م�نْهَا نَنَسخْ مِْن آيَةٍ أَوْ نُنِسهَا َما. آوریممی را آن مانند یا
�هَ  أَن�  تَْعلَمْ  أَلَمْ   ﴾١٠٦البقرة ﴿قَدِير َشْيءٍ  كُل�  عَلَىٰ  الل
 آنچه به خداوند که حالی در- نشاندیم دیگر ایآیه جای را ایآیه وقتی: دو

 دهی؛ بیشترشانمی خدا به ناروا نسبت تو گفتند -است داناتر فرستدمی
�هُ  ◌ۙ آيَةً م�كَاَن آيَةٍ  بَد�لْنَا وَإِذَا. گویندمی چُنین نادانی سر از �  بَِما أَعْلَمُ  وَالل لُ يُنَز

�َما قَالُوا  ﴾١٠١ النّحل﴿يَْعلَمُونَ  الَ  أَكْثَرُُهمْ  بَلْ  ۚ◌ أَنَت مُفْتَرٍ  إِن
 و اساس أّم و که حالی در آوردمی میان به و برَدمی میان از خداوند: سه

�ُه َما يَمْحُو. است استوار او نزد کتاب ستون ُ  ◌ۖ يََشاءُ وَيُثْبُِت  الل  أُم�  وَعِندَه
 ﴾٣٩ الرّعد﴿الْكِتَابِ 

ابراهیمی،  دیِن واحد یک از شریعت سه تولد مرجّح، در تحقیقات بر بنا
تا  ۱۵عیسوی،  و موسوی شریعت در وحی نزول بوده؛ میان فاصله هاقرن
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 قرن۶محمدی  شریعت تا عیسوی شریعت میان و افتاده فاصله قرن۱۷
 دین یحوزه در اتفاق شرایع، سه دوراِن طوالنِی میان در. است بوده فاصله

 .مسئله تغییر و هدف تراکِم قول، تحریف: افتاد دینداری و
 قابل ناسره از سره که شد متراکم و زیاد چنان هاقول و هامتن وقتی

 به تحریِف معطوف دستخوش هم دین همزمان، غایات و نبود تشخیص
 »هدف تحریف و قول تراکم« مهار برای تا آمد قرآن شد جهالت و منفعت

پاسخ نیز و کند دعوت دیِن واحدِ نخستین همان بر گردآمدن به را همه
 با همزمان اینجا. بدهد معاصرش انسان یمسئله تغییر با متناسب هایی
بِخَيْرٍ ( هاثمرِ آنهم و برابر یا و پیشین احکام از بهتر که ایتازه هایپاسخ
می ورتص پیشین نسخِ شریعت کند تأمین را انسان نیازهای) أَوْ مِثْلِهَا م�نْهَا
 .کند تغییر الکتابامّ  و دین غایت آنکهبی گیرد

 پیامبرشان از ایدوره هر در) دینبی و دیندار از اعم( دیگر، مخاطبان سوی از
 را آن آمده میان به» معجزه« از سخن جا هر قرآن کردند؛ درمی طلب معجزه

 شریعت آخرین. است خوانده پروردگار از آیتی را معجزتی هر و نامیده» آیه«
 چشم و ببندد را تکوینی اعجاز باب و کند نسخ نیز را آیه این تا رفتمی اما الهی

 با هعادت، ک خَرق و معجزه ابزار با نه را او و بگشاید تحلیلی اعجاز به را انسان
 خواهیمعجزه همین به اشاره با نخست یآیه آن. کند تربیت عقالنیت و کلمه

 قرار اما» است قادر چیزی هر بر خدا« همیشه مانند اگرچه گفتمی که بود
 را آن مانند یا آن از بهتر تا بردارد میان از را اینشانه« که است این بر الهی

 در که مسيح إحياى و موسی عصای در نه دیگر را خدا قدرت مردم و» بیاورد
 .کنند تجربه محمد یکلمه
 همف قابل شرایع میان در منسوخ و ناسخ گذشت اختصار به آنچه بنابر

 .کتاب آیاِت یک میان در نه است
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نوپدید،  ایدین، شاخه تناور تاریِخ درخت امتداد تر، دردقيق عبارت به
 انجيل و تورات مقاِم ناسخ در قرآن و کرده نسخ را آن نازای و کهن یشاخه
 .است آمده

 
 حل برای ست؟ آیاجاری انسان شئون از دامنه کدام تا قرآن آیات دامن )۱۲
 این به برخی کرد؟ پاسخ مراجعه قرآن به باید ایحوزه هر در مشکلی هر

 گویدمی که است قرآن در آیاتی به هم شاناست؛ استدالل مثبت پرسش
 ات فرستادیم برایت را کتاب این: «آمده چیز همه) بيان( تِبیان برای قرآن
 لّكُلّ  تِبْيَانًا عَلَيَْك الكتاب وَنَز�لْنَا» باشد چیز همه یکنندهروشن و تِبیان
 هذا: اندمردم یروشنگری، همه و روشنایی مخاطِب اين و﴾۸۹النّحل ﴿َشئ

�اسِ   ﴾۱۳۸ عمرانآلُ ﴿بَيَانٌ لّلن
 و توانمی ایحوزه هر در مشکلی هر حل برای« که» تِبیان« از تفسیر این
 ندارد؛ معتقدان ملموسی و مُحّصل معنای هیچ» کرد مراجعه قرآن به باید

 جدید معارف از انبوهی بینندمی که قرآن، وقتی برای کارکردی چنین به
 :ندارند بیشتر راه چند عمل مقام در ندارد جایی کتاب این در بشری

 هاییافته با شانگمان به تا کنند مبارزه بشر جدید دوران معارف با باید یا
 ارجخ فهمی نه و شود عرضه قرآن از بیشتر چیزی نه که کنند کاری بشری

 رد مسیحی روحانیان روش این. (بگیرد قرار بشر دسترس در قرآن متن از
 پیش در را مسیر همین داعشیان از برخی نیز اکنون و بود وُسطی قرون
 ثالم یا اسالمی شیمی و فیزیک جنس از ترکیباتی به باید یا). اندگرفته

 از هایینمونه اکنون که( آورند روی کشاورزیِ اسالمی و طبابت و اقتصاد
 هرچند شده اندازیراه آن برای نیز مؤسساتی و شودمی یافت رویکرد این

 برای پنهانی هایحل راه بگویند یا) اندنرفته فراتر چندان ادعا سطح از
 کتاب این در را هاحلراه آن هنوز ما ولی دارد وجود قرآن در بشر مشکالت
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 هآنک حال بودند رأی این به قائل قدیم مفسران برخی که( ایمنکرده کشف
» مردم یهمه برای بیانی« قرآن که بود این مدعا! مدعاست نقض این

عموِم  تنها نه که است پنهان آنقدر که ستتبیانی و بیان چه است؛ این
 ینکها سرانجام ندارند؟) و را کشفش توانایی هم خواّص مفسران بلکه مردم

 با راحتی به که بفهمیم ایگونه به را تبیان و کنیم رها را نامعقول راههای
 .باشد »للناس بیان« کلمه واقعی معنای به و کند برقرار ارتباط مردم شعور
 اشتبیینی و تِبیانی یمتن، شیوه خود دید باید نخست فهمی چنین برای

می اسالم صدر در پیامبر پیروان به خطاب دهد؛ قرآنمی توضیح چگونه را
نجات،  یتجربه سقوط، لذت از ها، رهاییدوستی به هادشمنی تبدیل گوید
 هاتفرص کنید، این تجربه بفهمید، الهی بدانید، الهی الهی را اینها یهمه

تبیاِن  اینگونه خدا: گویدمی بالفاصله نهاده؛ آنگاه شما اختیار در خداوند را
�َف بَيَْن قُلُوبِكُْم فَأَْصبَحْتُمإِذْ كُنتُْم . را هایشنشانه کندمی بیان و  أَعْدَاءً فَأَل

�ارِ فَأَنقَذَكُم وَكُنتُْم عَلَٰى َشفَا بِنِْعَمتِهِ إِخْوَانًا ُ  كَذَٰلِكَ  ◌ۗ م�نْهَا  حُفْرَةٍ م�َن الن �نُ ي  بَي
�هُ   ﴾١٠٣عمران آل﴿آيَاتِهِ  لَكُمْ  الل
 جستجو آیات یمهه در را تبیان از شيوه همین هامصداق از عبور با اگر

 هایپدیده تک تک تا است این بر قرآن تالش تمام که یابیمدرمی کنیم
 خدا حضور چیزی هر در. شود تجربه و فهمیده الهی هایجهان، نشانه این

 علم قرآن. دهدمی دست به الهی تبیینی چیز آن از و کندمی یادآوری را
 و سیاست یتولیدکنندهانساِن  با اما کندنمی تولید اقتصاد و سیاست
 و اندیشه و عاطفه«ساحاِت  از یک هر بر تا گویدمی سخن اقتصاد

رساختهفنوِن ب و علوم در است ممکن البته تاثیر آن. بگذارد تاثیر اش»اراده
 مطلقا مسئله ندهد؛ اما یا دهد نشان ملموس صورت به را خود آدمی ی

اکر؛ ذ و غافل میان است» تفاوت« نیست؛ مسئله محصوالت چگونگِی آن
�نَاٍت م�َن  تبیان همین کارکردهای از یکی» فُرقان« و فرق این است؛ وَبَي

شاخه هیچ و هستی در مفهومی هیچ ذاکر،. ﴾١٨٥ البقرةۚ◌﴿الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَاِن 
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 میان فرق و بیندنمی جهان در خدا حضور جریان با ارتباطبی را علم از ای
 نتِبيا« همین با دیگران، پیوند با بیندمی جهان در حاضر را خدا که کسی

 .است» فُرقان و
 

 نشیندب زمیِن کلمه در و بیاید پایین است قرار» باالیی« معنایی وقتی )۱۳
 هم قرآن» تنزیل«آید؛ می پایین فهِم مخاطبش یاندازه به که ستطبیعی

 صورتبی و کلمهبی باالی آن از فرودش و نزول معناست، یعنی همین به
» لتنزی« را درآمده کنونی قرآن این شکل به پیامبر زبان در که چیزی به

خاطباِن م که بفهمیم چنان نیز ما را تنزیل این که نیست عاقالنه. اندخوانده
ظرفیِت  قدر به تا اندکرده ترنازل را تنزیل آنها. اندفهمیده وحی نزول دوران

 مخاطبان که نیست ممکن بسا چه و سزاوار. بفهمند را خود، آن وجودی
 ظرفیّت و ظرف همان در و کنند مراعات را پیشینیان فهم نیز امروز

 .بیندیشند
 ستبازاندیشی وحی، محتاج فهم در که مفاهیمی ترینمهم از یکی

 پس دانستندمی طبیعی و رایج را داریبرده که پیشینیان! است» انسان«
 حکم آنها بر خداوند که فهمیدندمی بردگان بازار را جهان هم دینداری از

اطاعت،  در و کندمی شانمجازات نافرمانی کشد، درمی کار آنها کند، ازمی
 .بخشدمی شانپاداش

 و گیریمب فاصله کرده پر را ما سنتی تفسیرهای که تصویر این از کمی اگر
! نیست کار در بازاری که یابیمدرمی بخوانیم دوباره امروز انسان چشم از

 در و رودمی آید، تنهامی تنهاست، تنها جهان در که بینیدمی را انسانی
 داده تکیه آنها به که هاییستون یکند، همهمی زندگی» ازدحاِم تنهایان«

 برای شفیعی و واسطه هیچ و دهدنمی پناه را او سقفی هیچ و شکندمی
 را هایشبافته یهمه و رودمی باد بر هایشیافته یهمه. ندارد نجات
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 هولناِک این تصویر در را جمالت این تک تک توانیمبیند؛ میمی شکافته
 گونههمین بار نخستين را شما چنانكه ايدآمده ما سوى به تنها: ببینیم آیه
 ايد، ونهاده خود سر پشت بوديم داده شما به را آفريديم؛ آنچه تنها

 پيوند! راستی. بينيمنمى شما با پنداشتيدمى تانشريكان كه را شفيعانى
 . ایدکرده گم پنداشتيدمى را آنچه شده، و بريده شما ميان

�َل َمر�ةٍ وَ تَرَكْتُم كََما فُرَادَى وَ لَقَدْ ِجئْتُمُونَا �لْنَكُْم وَرَاءَ ظهُورِك م�ا خَلَقْنَكُْم أَو ْم خَو
�ذِيَن زَعَمْتُْم أَن نَرَى وَ َما َ  لَقَد هُْم فِيكُْم شرَكَؤُاَمَعكُْم شفََعاءَكُُم ال �قَطَع ب يْنَكُْم ت

 ﴾۹٤ األنعام﴿كُنتُْم تَزْعُمُونَ  م�ا وَ ضل� عَنكم
 و اندام عرض حق كه خداست با پردهبی و نزديك اما، چنان انسانی چنین
! کردین یا کردی چنین من با چرا كه دارد را او پیشگاه در احتجاج و او با بحث

 محکوم و پاسخانسان، بی احتجاج برابر در خداوند تا اندآمده پیامبران و
�اِس عَلَى: نماند � يَكُوَن لِلن �هِ حُج�ةٌ بَْعدَ الر�ُسلِ  لِئَال  عرض چنین ﴾١٦٥ النساء﴿الل

 و پیامبر از مانده جا به دعاهای در هم و شده روایت انجیل در هم اندامی
 قریب اام نیست شریِک خدا و انسان، رقیب. است پررنگ بسیار او بیتاهل

 وَ إِذَا: کندمی عالج او در را تنهایِی عمیق آن گویی و اوست رفیِق نزديك و
 ﴾١٨٦ البقرة﴿دَعَانِ  إِذَا دَعْوَةَ الد�اع قَرِيٌب أُِجيب فَإِنى عَنى عِبَادِى سأَلَك

 و خداناباوران! «خداست" کافر، "بنده چه باشد شاکر انساِن قرآن، چه
�ذِيَن تَدْعُوَن مِن» خداوندند بندگان شما مثل هم مشرکان �هِ  إِن� ال دُوِن الل

اندیشید؛  باید بیشتر» قرآنی انسان« یدرباره. ﴾١٩٤األعراف ﴿عِبَادٌ أَمْثَالُكم
 انسان. کرد سازیساده پیشین هایبندیصورت در نباید را انسانی چنین
 کامال تاثیری و بینی، نتایججهان دو این و اوست ینیست؛ بنده خدا یبرده

 .دارند مانجهان و جان بر متفاوت
 

 پرسدمی کرده؛ بلکه نازل را وحی» کسی چه« پرسدنمی تنها قرآن )۱۴
 پرسش، صریح این به اشپاسخ است؟ و كرده نازل را آن» کسی چگونه«
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خداست؛  رحيميّت و وحی، رحمانيّت نزول مبداء: است مکرّر و روشن و
 ﴾۲ فّصلت﴿تَنزيلٌ مَِن الر�حَْمِٰن الر�حِيِم 

 رحمت مفهوم. گذاردمی تمام تاّم و تاثیرى قرآن از ما فهم در پاسخ این
 تابک تمام و است قرآن از تعابیر و تفاسیر و مفاهیم تمام بر الهی، حاکم

 گرچها قرآن از رحمانى تفسير. كرد فهم تنزيلِى آن مبدأ به توجه با باید را
 در هك است؛ مبنائى آن كُهن، پشتيبان مبنائى اما دارد نوانديشانه بنايى

 .گشایدمی را آن معرفتی هایگره از بسيارى و دارد ريشه صراحِت وحى
 آمده بار هاقدِم قرآن، ده به قدم در» رحمت« مشتقات و» رحیم« تعبیر

 هدایت از سخن که آنجا حتی. است کنندهوحی، تعیین تأویل و تفسیر در و
 ﴾٣ لقمان﴿وَرَحَْمةً لِلْمُحِْسنِينَ  ُهدًى: نشانده کنارش در را رحمت نیز رودمی
 کنارش» رحیم« باز رودمی سخن احسان و غفران و عزت از خداوند یدرباره اگر
�َك لَهُوَ الَْعزِيزُ الر�حِيمُ : نشیندمی �هَ  إِن� ﴾١٧٥ الشعراء﴿وَإِن� رَب �و�ابُ  هُوَ  الل  الت

�هُ  ﴾١١٨ التوبة﴿الر�حِيمُ   که خواهدمی پيامبرش از و ﴾۲۸ الطور﴿الر�حِيمُ  الْبَر�  ُهوَ  إِن
�ْئ عِبَادِي: برساند مردم به را» نبوّت« یشالوده این �ي نَب  ٤٩﴿الَْغفُورُ الر�حِيُم  أَنَا أَن

�ْئ عِبَادِي« تعبیر لطافت( ﴾الحجر  »)لِعِبَادِي قُل« جای به» نَب
 جاری» رحمت« این اندخواسته غرض یا جهل سر از کسانی اما همهبااین

 کهآن حال بنشانند میزان و وزن یک در الهی» جباریّت« با را مکرّر و مؤکد و
 اوصاف دیگر میان در هم آن و یکبار خداوند، تنها یدرباره» جبّار« تعبیر
: ودش قائل شأنی و وزن برایش اندازه از بیش کسی مبادا تا آمده غرق الهی

�ذِي �ُه ال َالُم الْمُؤْمُِن الْمُهَيْمُِن الَْعزِيزُ  إِلََٰه إِال�  الَ  ُهوَ الل ُهوَ الَْملُِك الْقُد�وُس الس�
�رُ  �ارُ الْمُتَكَب �هِ  ُسبَْحانَ  ۚ◌ الَْجب  ﴾٢٣ الحشر﴿يُْشرِكُونَ  عَم�ا الل

بمناس» رحمانی اسالم« یعنی آن مولود و رحمانِی قرآن معنا، فهم این به
 و باشد ما تفسیری الگوی هم تواندمی که ستتعبیری ترینقرآنی و ترین

 .مسلمانِی ما یشیوه هم
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عربی خدا زبان مگر پرسیدندبود؛ می قرآن زبان سر بر دعواها از یکی) ۱۵

 زبان یدرباره را سؤال همین شدمی بود دیگری زبان به قرآن اگر ست؟ البد
 چندان نه اینکته و دارد ساده پاسخی پرسش این حال این با. پرسید جدید
 نازل عربی سرزمینی و زمین به قرآن که است این اشساده پاسخ! ساده

 تلقِّی وحی دانستهنمی را اشزباِن سرزمین جز که زمینی شود، انسانیمی
 مولود که متنی ستطبیعی. خواندمی اشمخاطباِن عربی برای و کندمی

جغرافیایِی  شرایط در پیامبر اگر. ستعربی متنی باشد شرایطی چنین
 شامل حتی بلکه باشد توانستمی دیگری زبان به قرآن تنها نه بود دیگری

 .بود فهم قابل دیگر جغرافیای آن در كه بودمی دیگری آیات
 :ساده چندان نه ینکته آن اما و

 از نشان که هاستپرسش آن از نیست یا هست زبانی چه به وحی اینکه
 در نیست؛ مشکل کتاب زبان از مشکل گویدمی قرآن! دارد» دردیبی«

می دادیممی قرار) عربی غیر( عَجمی قرآنی را آن اگر: «است رواِن مخاطب
 مخاطِب عربی برای را عجمی نیست؟ متن روان و روشن آیاتش چرا گفتند

جان شفای و جهان چراغ تا آمده ایمان اهل برای قرآن فرستند؟ بگومی
ن؛ دید چشم نه و دارند شنیدن گوش نه ندارند ایمان باشد؛ آنانکه شان
 »زندمی صداشان مبهم و گنگ آوایی دور از گویی

�ا وَلَوْ َجَعلْنَاهُ قُرْآنًا �قَالُوا أَعَْجمِي لَْت آيَاتُُه  لَوْالَ  ل  وَ هُ  قُلْ  ◌ۗ  وَعَرَبِي�  أَأَعَْجمِي�  ◌ۖ فُص�
�ذِينَ  �ذِينَ  ◌ۖ وَِشفَاءٌ  ُهدًى آَمنُوا لِل آذَانِِهْم وَقْرٌ وَُهوَ عَلَيِْهْم  يُؤْمِنُوَن فِي الَ  وَال
 ﴾٤٤ فُصلت﴿م�كَاٍن بَِعيدٍ  مِن يُنَادَوْنَ  أُولَٰئِكَ  ۚ◌ عَمًى 

 قرآن با که است مؤمن سازد؛ ایننمی قرآن، مؤمن که است این مسئله
 آیات یآید؟ مجموعهمی کجا از خودِ ایمان پس. کندمی تازه را ایمانش

 یابدنمی معنابی را اشبودن که انسانی دهدمی نشان ایمان یدرباره قرآن
 امبودن معنای پرسدمی خود از برسد پیامبری و پیام به آنکه از پیش
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بگشایم؟  باید را ایگره چه و بفهمم باید را چیزی چه بودن این چیست؟ در
می» دلیلُ المتحیّرین« را الهی متون که است قرارِ حیرتبی یشعله این
 زبان هزار وحی این. خوانندمی» وحی« را آن که شنودمی صدایی و یابد
 اگر حیرت درد. بازدمی رنگ کتاب و زبان سر بر دعوا رسدمی وقتی و دارد

 .است بیهوده و معنابی دوا جستجوی نباشد
 زمین هایپَستی در جز که آبی از زندمی مثالی مثنوی دوم دفتر در موالنا
 :آیدنمی کار به نباشد درد تا که دوایی و دوَدنمی
 رود آنجا دوا دردی کجا هر
 دوَد آنجا آب ستپَستی کجا هر
 شو پست رو بایدت رحمت آب

 شو خَمرِ رحمت، مست خور وانگهان
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 اصالحگری اسالمی
 های شاخص آنهای فکری و چهرهجریان

ِ  ماتیلد روکسلگوی وگفت  ستوِن دُووارت و ا
 مقدمه و ترجمه  با

 مُعزرضا بهشـتی
 ١٣٩٩پائیز 

 
 مقدمه مترجم

و استاد جوان، آگرِژِه زبان عربی پژوهِ اسالم  Steven Duarteاستون دووارت 
خود  شناسیاست. او دکترای اسالم دپارتمان عربی دانشگاه پاریس سیزده

مدرسه مطالعات دینی دانشگاه پاریس" (اُ ِپ اَش اُ) با نگارش تزی در  را از"
-باره "اندیشه اصالح دینی در اسالم" با راهنمایی پرفسور "محمدحسین بن

های زبانی، تمدنی گرفته است. تمرکز اصلی او بر حوزه ۲۰۱۴خَـیره" در سال 
 های نواندیش و مناقشات فکری در اسالم معاصر است. و جریان

روی مهم است که جایگاه نواندیشی اسالمی انتخاب و ترجمه این گفتگو از آن
شود. شاید و اهمیت آن را در مطالعات امروز غرب، بصورتی فشرده یادآور می
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های خاورشناسی غرب، با همان شوقی که نزدیک به یک سده است که حوزه
 آورند، به مسئله نوزایی و بازپیرایی این دینوانی اسالم کالسیک روی میبه بازخ

کنند. از فرط آشکاری جای گفتن ندارد که در و آرای تاریخی آن هم همت می
-المسلمین در مصر و سپس با رخداد انقالبپنجاه سال اخیر، با جنبش اخوان

ها ین حساسیتاسالمی در ایران و پیامدهای جهادی آن در جهان معاصر، ا
فزونی گرفته و امروز با جرات باید گفت که شوق بازخوانی اسالم کالسیک و 
نقدتاریخی متون پایه اسالمی در غرب، در پرتو اهمیت و حساسیت همین آرای 

 نواندیشانه مصلحان اسالمی، قوت گرفته است. 
 امروز در غرب ندای ضرورت نواندیشی و اصالح اسالمی از دوسو بلند است:

شدن جهان و رقیق شدن مرزهای یکی ازسوی مسلمانانی که با کوچک
د که انخانه شدهزیستی و اقتصادی/اجتماعی، با غربیان چنان بضرورت هم

ند و از این رو هرروز بیشتر از مدام  درپی بهترین راه همزیستی ممکن
 کنند. دوتکانی در آیین و میراث اجدادی احساس میدیروز، نیاز به خانه

بینند، گویی که با پیری دیگر ازسوی غربیانی است که خود را در زاویه می
جمعیت از یکسو و مهاجرت مسلمانان ازسوی دیگر خانه آنها دستخوش 

ای کارآمد برای این طلبی مسلمانان است و بنابراین باید نسخهتوسعه
 همزیستی یافت. افزون براین غربیان در فرامرز هم (بویژه قلمرو جهان

اسالم) از چاالکی، اقتدار و اختیار الزم برای دفاع از منافع خود همچون 
گذشته برخوردار نیستند و با موج "بیداری اسالمی" باید ناگزیر اهمیت 

ای برای حضور کارهای تازهنواندیشی در اسالم معاصر را جدی گرفته و راه
 موثر خود پیدا کنند. 

نها را از دو سو به تکاپو انداخته درنتیجه، احساس این ضرورت تاریخی آ
گذاری (بورس، کُـرسی، پژوهانه، جایزه، است: یکم ورود جدی و سرمایه

های مطالعاتی ...) در حوزه مطالعات مربوط به اسالِم آغازین، قرآن فرصت
شناسی، و زیرورو کردن تُراث اسالمی در یک پایه اسالمی، رجالو متون
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دهای نوین علوم انسانی بویژه بکارگیری روش کالم، با استفاده از دستاور 
نقدوپژوهِش تاریخی مستند به متدولوژی تجربی و آزمایشگاهی و متکی به 

ای در حوزه جغرافیایی خاص اسالم تاریخی. های سنگی، خطی، نشانهیافته
های موثر در دوم هم تمرکز تخصصی بر جریانها، آراء، رجال و شخصیت

ه با هدف کشِف امکان و امتناع بازخوانی میراث فکر اصالحی و نواندیشان
انداز جهان ای روزآمد و بررسی پیامدهای آن در چشماسالمی، تولید نسخه

غرب. در برابر این دوجریان طبیعِی جستجو در گفتمان اصالحی مسلمانان، 
ای) ناسالمی هم هست که هماوردطلبانه و جدلی با جریان (اغلب رسانه

خوانی ذاتی میان دادن ناهمازخوانی اسالم، درپی نشانتاکید بر ضرورت ب
های مغالطی و عوامانه راه از شیوهارزشهای اسالمی و غربی است و در این

ای برای اثبات ناکارآمدی دین و بنابراین ایجاد شکاف میان مسلمانان رسانه
         برد.                                  و شهروندان جهان آزاد بهره می

با این مقدمه، دووارت یکی از پژوهشگران جوان این حوزه است که بر 
کند. رساله دکتری او نشر اسالم تمرکز و کار میروندهای نواندیشان جهان

از آن  هاییام گرچه جسته گریخته پارهنیافته و من بدان دسترسی نداشته
در  Mathilde Rouxelام اما گفتگوی زیر با او را که "ماتیلد روکسل" دیده
) صورت داده (این گفتگو در صفحه ۲۰۱۸(بازخوانی و ویرایش در  ۲۰۱۶

آکادمیای دووارت و همچنین در سایِت کلیدهای خاورمیانه 
www.lesclesdumoyenorient.com  یاب است) مدخل مناسبی دست

ویکرد تازه غرب نسبت به نواندیشان مسلمان یافتم. این برای آشنایی با ر
 آورم: کند که من در مقدمه زیر میگفتگو تامالتی را هم ضروری می

لقی دهد که تاستقرای ناقص نشان مینخست آنکه همین گفتگو هرچند به
محور است و اسالم یک تلقی سنیغالب غرب از جریان نواندیشی در جهان

سنت این امر بدیهی بنظر برسد و گستره جغرافیای اهلگرچه که با وسعت 
اما غفلت از سنت احیاگرانه دینی درمیان شیعیان از یکسو و سهم تعامل و 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/


یاسالم یاصالحگر  

 
٣٥ 

 

تاثیر متقابل میان دو اردوگاه شیعه و سنی ازسوی دیگر خود برای این میدان 
د که دانننوپدید پژوهشی، کاستی است. آگاهان تاریخ اندیشه اسالمی می

یعیان در باروری مجادالت عقلی و کاوشهای نظری روشنگرانه در سهم ش
اسالم کم نیست و سابقه نواندیشی به سبب اصالت امر اجتهادی، جهان

قوت نگاه اصولی، مرکزیت و حرمت عقل و گشودگی به دیگری در این طایفه 
  هایی را در تاریخ فکر اسالمی رقم زده است.ها و رویشزایشاز مسلمانان، 

من اقبال غالب پژوهشگران غربی به نواندیشی دینی اهل سنت را در درجه 

های اصالحگرانه سده اخیر در جهان عرب اول ناشی از قوت و گستره جریان
و بخصوص منطقه مصر و شام و در درجه دوم به سبب دافعه و چهره 

های مسلط و آثار جهادی آن میدانم. قالب اسالمی در رسانهرادیکال ان

 

در غرب از دوسو  یو اصالح اسالم یشینواند ی: امروز ندامعزیبهشت
 قیکه با کوچک شدن جهان و رق یمسلمانان یاز سو یکیبلند است: 

چنان  انیبا غرب ،یاجتماع-یو اقتصاد یستیز  یشدن مرزها
 یستیراه همز  نیبهتر  یاند که مدام درپبضرورت همخانه شده

ر د یبه خانه تکان ازین روز،یاز د شتریرو هرروز ب نیاند و از اممکن
 یانیغرب یازسو گری. دو دکنندیاحساس م یاجداد راثیو م نییآ

 کسویاز  تیجمع یریکه با پ ییگو نند،یبیم هیاست که خود را در زاو
 یخانه آنها دستخوش توسعه طلب گرید یو مهاجرت مسلمانان ازسو

 یِ ستیهمز  نیا یاکارآمد بر  یانسخه دیبا نیمسلمانان است و بنابرا
 .افتی ریناگز 
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کیشانه تراشی، سرکوب نواندیشان و غلبه جریان راستمحدودیت
ایدئولوژیک در حاکمیت ایران هم خود عاملی مهم در کاهش فضای تنفس 

شیعی است. بر این نکات باید زبان مشترک در جهان  و تعاملی نواندیشان
 های انتقادی درون دینی افزود.                                   افزایی اندیشهعامل همعرب را هم به عنوان 

دوم آنکه چنانچه خود دووارت در این گفتگو بدان هشیاری و تفطن داشته 
های میان سه تعبیر "اصالح"، "تجدید"، و "احیاء" دینی آگاهی باید به تفاوت

ازهم تفکیک کرد. تجربه اصالح  داشت و مرزهای ظریف اما مهم آنها را
های یکسانی از دهد که برداشتدینی در کشورهای مسلمان نشان می

تعریف و ضرورت اصالح در میان مصلحان نیست. برخی از آنها اصالحات 
ای و مفهومی، برخی تاریخی و برخی دیگر درسطح عوارض عصری را ریشه

مبانی و مفاهیم دین و دانند. دسته اول به ناکارآمدی و جغرافیایی می
اندیشند. دسته دوم اشکال را نه در مبانی که بنابراین به الغاء و نوزایی می

 بینند که باهای مختلفی میناشی از عوارض تاریخی و بنابراین خوانش
توان ها و پیراستن اصل دین از آن عوارض تاریخی میروزآمدی قرائت

 م دسته سوم با فاصله بیشتریاصل بدست داد و سرانجاروایتی نزدیک به
گرایی و تحویل آن احکام و تاویل آن های اولیه، راه تقلیلاز احکام و گزاره

 کنند.              ها را به اقتضائات عصری پیشنهاد میگزاره
گانه گرایش اصالحی همین تفاوتهاست که دووارت را به طرح تفکیک سه

ع بندی انواانیده است. اما این تقسیمکار"، "لیبرال" و "قرآنی" کش"محافظه
در   William Shepardبدیلی هم دارد از جمله تقسیمی که ویلیام شپرد  

)  The Diversity of Islamic Thought : Towards a Typologyای (مقاله
را  گتیـپولوژی گروههای اصالح اسالمی را به سه دسته سکوالر، اسالمگرا و سنت

های مفروض آنها از رادیکال تا نَرم) یا در باور همه زیرشاخهتقسیم کرده (با 
"محمد حداد"  شاگرد "محمد ارکون" که با کتاب خود "نقدی بر اصالحگری 
مسلمان" اصالح را برای مسلمانان امری نه اختیاری که از سر ضرورت و ناگزیر 
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هم همان  داند، با این استدالل که اسالم ادعایی جهانـگیر دارد، مدرنیتهمی
 میدان جهانی است و در نتیجه گوی و میدان هردو آماده است.  

 سوم: سنت سلف صالح 
تعبیر بازگشت به سنت "سلف صالح" در متون پایه اسالمی اغلب به عنوان 

های اصالحی و بازاندیشانه اسالمی تلقی شده است. منشا و رانـه جنبش
 یه صد سوره توبهترین مستند ضرورت بازگشت به سلف صالح آمحکم

�بَُعوُهْم بِإِحَْساٍن رَِضَي  �ذِيَن ات �لُوَن مَِن الْمُهَاِجرِيَن وَاْألَنَْصارِ وَال ابِقُوَن اْألَو (وَالس�
�اٍت تَجْرِي تَحْتَهَا اْألَنْهَارُ خَالِدِيَن فِيهَا أَبَدًا  �ُه عَنْهُْم وَرَُضوا عَنُْه وَأَعَد� لَهُْم َجن  ۚ◌ الل

ْ  ذَٰلِكَ  ُ ال ) است و پس از آن حدیثی از رسول خداست که بخاری الَْعظِيمُ  فَوْز
" آورده که بهترین مردمان را مردمان عصر الصحابهدر صحیح باب "فضائل

خود و پسیـنیان آنان خوانده است (خيرالناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم 
 سالذين يلونهم ثم ...) یعنی بهترين مردم، مردم زمان من هستند، سپ

آيند و مردمی كه از پی ایشان. بعد هم باستناد مردمی كه پس از آنان می
امام احمد حنبل اهالی سه قرن اول اسالمی به عنوان مرجع سلِف قابل 

اند. برداشت غالب در جهان اهِل سنت استناد بتدریج حجت و محکم شده
هستند  نآنست که "سلِف صالح" صحابه پیامبر، تابعین آنها و تابعاِن تابعی

اند باید و یا طاهر از دنیا رفته و چون عدول مومنان بوده، درِک محضر کرده
مورد حرمت و متابعت مسلمانان واقع شوند، و البته در این برداشت هم 

 ها شده است.  مناقشه
اگر ما تعبیر "سنت سلف صالح" را به عنوان نقطه عزیمت سنت نواندیشانه 

بنظرم مفادی جز این ندارد که به هر قیمت و اسالم فرض بگیریم در جهان
توان در منابع، مراجع و تاریخ اسالمی بازاندیشی کرد. با با هر شیوه نمی

این باور، هر بازاندیشی بدون نگاهی به میراث و عیار"سلف صالح" معنای 
اصالحی نخواهد داشت و ممکن است با انحراف معیار اقدامی "هرتیک" 

لف توانند سلقی شود. اما بر سر اینکه چه کسانی میگذار تزندقه و بدعت
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صالح باشند، دامنه تعریف آن تا کجاست، حجیت رفتار و قوه درک آنان 
برچه اساس و عیاری است، مالِک صالح سیره ظاهری آنهاست یا روح 
اعمال و افکار  آنها، قرن بمعنی صدسال است یا بمعنی نزدیکی و 

ی از کدام بخش حیات رسول و دقیقا تا همنشینی، آغاز این بازه زمان
کجاست و یا اینکه نقش عقل در تعارض با سنت صحابه و تابعین و پیروان 

هایی از این دست، میان مسلمین اختالف است شود، و پرسشآنها چه می
د به های سلفی بر سر تفسیر این موار و از همین روست که جنبش

 وند. شگروههای تکفیری، جهادی، تبلیغی، اصالحی و سیاسی تقسیم می
های سلفی جهان اسالم را نگاه کلی به ضرورت سنت سلف صالح، جنبش

ر قیم و احیاگتیمیه، شاگرد او ابندهد و حتی از ابنمشروعیت اصالحی می

 

"سنت سلف صالح" را به عنوان نقطه  ری: اگر ما تعبمعزیبهشت
جز  یمفاد میر یدر جهان اسالم فرض بگ شانهیسنت نواند متیعز 

در منابع، مراجع  توانینم وهیو با هر ش متیندارد که به هر ق نیا
دون ب یشیباور، هر بازاند نیکرد. با ا یشیبازاند یاسالم خیو تار 
نخواهد  یاصالح ی"سلف صالح" معنا اریو ع راثیبه م ینگاه

" زندقه و کی"هرت یاقدام اریداشت و ممکن است با انحراف مع
لف س توانندیم یچه کسان نکهیشود. اما بر سر ا یبدعتگذار تلق

 رفتار و قوه درک تیآن تا کجاست، حج فیصالح باشند، دامنه تعر 
دست،  نیاز ا ییهااست... و پرسش یاریآنان برچه اساس و ع

 اختالف است. نیمسلم انیم
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ن اکیش به عنوسنت آنها محمدبن عبدالوهاب و دهها فقیه و محدِث راست
هایی که برای بازاندیشی نه تنها نگاهی رو به کند. جنبش"مجدد" یاد می

 جویند.   پیش ندارند بلکه آینده را در گذشته می
ان تومُـجد�د عنوانی فـخیم و در سنت اصالحی تعبیری فرازین است و نمی

همه و باجماع علمای طایفه، شمار آن را به هر نواندیشی اطالق کرد. با این
 مجددان هر عصر (قرن) گاه از تعداد انگشتان یک دست بیشتر بوده است. 
"عبدالمتعال الصعیدی" یکی از اساتید االزهر در کتابی با عنوان "المجددون 

عشر" فهرستی کامل از این اصالحگران القرن األول إلى الرابعاإلسالم منفي
دهد که برخی از آنها برجسته اسالمی یا "مَُجـدِد" بدست میو تجدیدباوران 

شمارد. او در مقدمه اورده که منظور از را ناکام و برخی را مورد اختالف می
"تجدید" بازبینی مسلمین در امور دنیای خویش است. او با آوردن نام 

ای از شماری از مجددان مورد اتفاق هر عصر به تفکیک قرن، مجموعه
های مختلف علمی چون زکریا و فخر رازی، فارابی، غزالی، ندان حوزهدانشم

سینا، ابوالعال، ابن رشد، ابن عربی، ابن خلدون، شاه شریف ادریسی، ابن
هللا، در کنار برخی فقها و اهل حدیث چون ائمه مذاهب اربعه، ابن ولی

 

سه  یهاگفتگو به تفاوت نی: اِستوِن دُووارت خود در امعزیبهشت
اما مهم و  فیظر  یو مرزها ینی" داءی"،"احدی"اصالح"، "تجد ریتعب

هاست که او را به طرح تفاوت نیداشته و هم یاریدرهم آنها هش
" ی" و "قرآنبرالیکار"، "ل"محافظه یاصالح شیگانه گراسه کیتفک

 است. دهیکشان
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لله، باتیمیه، محمدبن عبدالوهاب و حتی امرا و خلفایی چون مامون، الواثق 
بیگ، شاه عباس، نادرشاه، برخی سالطین عثمانی و حتی مصطفى اُلُغ

-سعود را به عنوان مجددان بزرگ اسالمی یاد میپاشا و عبدالعزيز آلكمال

دستانه مفهوم "مـجدد" در کند. همین طیف وسیع حکایت از تعریف گشاده
 ) ۱۹۹۶االداب، قاهره، فرهنگ اسالمی دارد. (نشر مکتبه

چهارم سطح مناقشات مفهومی در ترمینولوژی تجدید، احیاء و اصالح  است. 
مفهوم "تجدید" برابر آنچه در تعریف افرادی چون علقمی، سیوطی، مناوی، 
مودودی آمده است در گرو مفهوم مخالف خود "اندراس" است، یعنی بازیابی 

نان خارج های متروک دین که در گذر زمان مندرس و از حوزه عمل مسلمابخش
شده است و مُـجدِد کسی است که زنگارهای زمان را از چهره عصری دین بزداید 
و آن را به ماهیت اصلی خود در زمان نزول وحی نزدیک سازد، یا با زنگارزدایی 
آن را برای نیازهای عصری کارآمد سازد. این تعریف البته گاه با سنت احیاء 

ه کند کـجدد دینی همان کاری را میشود یعنی مُ پوشانی داشته و یکی میهم
گری مصلحان تر از اصالحدهند و این رسالتی ژرفمُـحیـیان دین صورت می

الفکراالسالمی، از عدنان محمد أمامة، است (رک. به رساله دکتری التجدید فی
ه) و گاه با مفهوم اصالح پیوند خورده و یکی ۱۴۲۴الجوزی، بیروت، ناشر دار ابن

ابر فرض اخیر (تقریب مفهومی اصالح و تجدید) مالحظاتی در شود. بنمی
 رود کهسطوح مختلف اجرای تجدید یا اصالح در دین نسبت به احیاء آن می

در ادبیات این حوزه معرفتی، احیاء را معادل نوزایی یا رنسانس گرفته و تجدید 
یی نوزا گیرند. بنابر فرض اخیر، احیاء نوعیو اصالح را معادل رفرماسیون می

گانه سلوک سیاسی (حاکمیت)، سلوک عمیق هویتی دین در سطوح سه
اسالمی، ناسیونالیسم و وحدت عربی/اسالمی) و سلوک فردی اجتماعی (امت

(آداب و اخالق و ظواهر مسلمانان) است. نگاهی اجمالی به تعریف رایج این 
داز دهد که ساخت و بافت واژگانی این حوزه اغلب بعمفاهیم نشان می

فروپاشی امپراتوری عثمانی در دهه دوم قرن بیستم صورت بسته است. 
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 های جهانی و سپستحوالت مهم قرن بیست از فروپاشی عثمانی تا آثار جنگ
غروب عصر استعمار و آغاز استقالل کشورهای مستعمره در کنار رشد حوزه 

و آغاز  هشناسی آکادمیک، کمال مباحث مدرنـیتمطالعاتی خاورشناسی و اسالم
 های هویتیگیری جنبشفکر پُست مدرن و سپس انقالب ایران، هم در شکل

و هم در تعریف و تدوین تاریخ احیاء و اصالح اسالمی نقش مهمی داشته 
توان راه و خط است. در همه انواع بیداری اسالمی بویژه صورت هویتی آن، می

ز لب نه موافق تقلید اسومی (المشروع الثالث) را شناسایی و سراغ کرد که اغ
انی نهد بلکه نگران مسلمسنت گذشته است و نه به الزامات مدرنیته گردن می

است که پایی در سنت و پایی در مدرنیته در جستجوی "عقالنیت اسالمی" 
است. عقالنیتی که البته خود در مقام قبض و بسط احکام شریعت جایگاه 

اکش مفهومی از عقل معاد تا شفاف و اجماعی محکمی ندارد و مدام در کش
 عقل معاش در نوسان تفسیر و تاویل است.         

 رضا بهشتیمعز 
ُـرماندی. دیماه ۱۳۹۹   ن

 

 اصالحگری اسالمی
 های شاخص آنهای فکری و چهرهجریان

ِ  ماتیلد روکسلگوی وگفت  ستوِن دُووارت با ا
 

        
 گری اسالمی چیست، و از چه زمانی آغاز شده است؟ س: اصالح

طلبی مسلمان"، "اصالِح اسالم" یا بهتر بگویم "جریان بسیاری از "اصالح
زنند اما کمتر افرادی در جامعیت و مانعیت طلبی اسالمی" حرف میحأصال

کنند. کاری که نتیجه آن گفتمانی این إصصالحات غور و تامل دقیق می
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در  شوند که بویژهمول پشت این عناوین دانشورانی ردیف است که طبق مع
های علمی نظر کمی باهم دارند، وضعیتی که پژوهشمرحله اقدام اشتراک

هم متاثر از آن است. بدتر از این حتی آنست که برخی از این نویسندگان، 
های بشدت سیاسی پردازان جنبشهای اصالحی و نظریهدانشوران جریان

-های سازمانهللا) و حتی گاهی برخی چهرهالمسلمین و حزب(مثل اخوان

-(مثل القاعده و داعش) را در یک ردیف می ١های جهاد هجومی فراگیر

 گذارند. این وضع نمایانگر ضرورت و اهمیت مسئله است. 
واند تطلبی اسالمی" جریانی اندیشه محور است که بنابراعتقاد ما می"اصالح

الجمله هایی که فیپنج ویژگی شناسایی شده، ویژگیبا پنج گرایش خاص یا 
 تواند آن را از جریانهای دیگر فکری متمایز کند: می

 آگاهی بر وجود بحرانی عمیق   .۱
 اشراف کمینه و ضروری بر ادبیات و مواریث کهن اسالمی (تُـراث)   .۲
 های اسالمی) اندازی از انتظارات و مخاطب ترجیحی (ملتچشم وجود .۳
 دیگری و امر دیگر  گشودگی بر .۴
 آراستگی به هنجار دینی  .۵

 
اسالم با همه یکم. اندیشمندان اصالحی نسبت به وجود بحران در جهان

دانند بازگشت دارند که می تنوع و اختالف موجود آن، چندان آگاهی دقیقی
یابی مشکالت و خروج از بحران کفایت کند. تواند برای چارهبه گذشته نمی

های گرا و جنبشمشخص آنها را از گروههای سنت گرایشی که بطور
کند، گروههایی که توهم و آرزو  اجازه سیاحت  و خروج احیاگرانه جدا می

                                                
های مسلط و غالب اصطالح "جهادتهاجمی" حشو قبیح نیست، دستکم برابر انچه رسانه . ١

توان دهند، این را نمیاسالمی کالسیک، تحویل ما میاروپایی از اسالم به عنوان دین یا تمدن
 . دریافت
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از مرزهای تحمیلی معطوف به سنت گذشتگان (اسالف یا سه نسل اول 
 دهد. اسالم) به آنها نمی

د در اننای ضروری از دانش عربی دارند، چندانکه بتودوم. اصالحگران کمینه
در زبان اصلی و همچنین به میراث   ١آثار خویش به "متون پایه اسالمی"

های دینی مرتبط، ارجاع دهند. این اشراف مذاهب فقهی رسمی یا به دانش
دهد تا با (نسبت به هر دانشور اصالحی متفاوت است) به آنها اجازه می

ازند عملیاتی دست یبازتفسیری گاه جسورانه از درون این میراث مکتوب به 
حال معطوف به گذشته و ضامن نوعی بندی اصیل و درعینکه نوعی صورت

 تداوم تاریخی است. تداومی که خود نوعی بازآفرینش ضمنی هم هست.   
سوم. نویسندگان اصالحی ترجیحا مخاطب آثار فکری خویش را مردمانی 

یراتی بتواند تغی ای که هدف آنها به نیکی و کفایتدانند بگونهمسلمان می
در سطح دینداری همین مردم بهمراه آورد. برای همین است که انها باید 
جایگاه تعادلی دشواری را میان این مخاطبان مفروض و جوامعی که صدای 
انها در آن بلند است، برقرار کنند. و این مشکلی جدی (حتی یک قمار) برای 

ند. امسلمان نشوونما کردهاصالحگرانی است که در جوامعی با اکثریت غیر 
به  شود،درواقع مطالب آنها همیشه بسادگی در آمریکا یا اروپا شنیده نمی

این معنا که  توقع نقادانه آنها تنها محدود به دینداران نیست که همچنین 
 گیرد.      های موردنظر (غرب) در جهان اسالم را هم هدف میسیاست

در حکم منبعی سرشار و زایاست و نه  چهارم. برای مصلحان دینی "دیگری"
ای برای پناه بردن به خویش از واقعیات بیرونی. دلیل آن اینست که بهانه

حتی برخی از این اصالحگران اگر بتوانند مثال در برابر سیاست خارجی آمریکا 
یا سیاستهای قدیم  استعماری فرانسه و انگلیس، موضع نقادانه محکمی 

کنند درعین اینکه  سخاوتمندانه از ه تردید نمیداشته باشند، بهیچ وج

                                                
   غالب اهل سنتقرآن و سنت نبوی ازنظر  . ١
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، اند. عالوه براینکهمند بردهفرهنگ و دانش همین کشورها بمعنای عام بهره
برخی از خود همین نویسندگان اصالحگرا، بواسطه پیشینه شخصی در 

اند و درنتیجه این فرهنگها نه تنها بیگانه نیست که در همین فرهنگها بالیده

ملک مشاع آنهاست. مواضع شخصی این حکم سرمایه مشترک و 
خواهد باشد، در اینجا آنچه مهم و گرفتنی است نویسندگان هرچه که می

این است که اصالحگران در برابر پرسشهای باروری که از هرسو میرسد 
-گشوده و پذیرا هستند و این همان چیزی است که انها را اشکارا از محیط

تمایز میسازد. جریانهایی که بخصوص م های احیاگرانههای سنتی و جنبش

 

گران اصالح شیبه عنوان مثال گرا توانیاِستوِن دُووارت: م
 ییچون طارق اوبرو و طارق رمضان شناسا ییکار را با نامهامحافظه
محمود محمد طاها و  یهابا نام ژهیهم بو برالیل شیکرد. گرا

را هم ما  شیگرا کیاست.  ییهللا قابل شناسامحمداحمد خلف
چون  ییهابا چهره م،یاکرده یی" شناسایقرآن یبنام "اصالحگر

 هیاتنها برپ یبنددسته نیو جمال بنا.  ا یمحمد شحرور، محمد طالب
راسر در س یاریبس سندگانیاستوار است چرا که نو یهیبد یمقدمات

 دیآنها را با وسواس و دقت فراوان کاو دیاند که باجهان پراکنده
 است. کیسنت آکادم یچنانکه اقتضا
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وقتی پای دین درمیان باشد، بنام پرهیز از "آرای بیگانه"، درکار ساختن و 
  ١اند.پرورش غیریتی دوبنی، صفر یا صدی و فروکاهنده

یستند اپنجم. و سرانجام اینکه، اصالحگران هرگز از تکرار این نکته باز نمی
ویکم حرفی برای گفتن دارد و نه تنها که اسالم به عنوان دین در قرن بیست

ند آمیز کای سکوالر با دیگران همزیستی مسالمتتواند حتی در جامعهمی
 های زیستیهای وجودی و دغدغهتواند به پرسشکه حتی باالتر از این، می

بخش عصر ما بخش بدهد و با اصول حیاتی خود الهامآنان پاسخ رضایت
 باشد.      

 
اینک محل ظهور و عزیمت تعبیر "اصالحگری ی اینکه از همبنابراین برا

دهیم: هر فرهنگی، هر اسالمی" را مشخص کنیم، معیاری بدست می
 اندازیجریان فکری و حتی هنریی، در خود امکاناتی برای تجدید و پوست

مناسب در طول زمان را داراست. اسالم هم به عنوان دین  از این قاعده 
سیار مهم است که این نوع از امکانات (درون دینی) را مستثنی نیست اما ب

بخشی برخی جریانهای فکری از آرای بازسازی شده پسینی که بقصد وجاهت
اند، تفکیک های فکری مقطعی خاص طرح شدهیا مشروعیت برخی چهره

کنیم، حتما به سنت نبوی که قاعدتا در کرد. وقتی این نکته را گوشزد می
اندیشیم: "خداوند برای این امت ح" آن را مدنظر داریم، مییادآوری از "اصال

فرستد تا دینش را تجدید و در آغاز هر قرن کسی (فرد یا گروه) می
  ٢بازآفریند".

                                                
فرض شریکند کار اروپایی، ازجمله در این پیشحتی اینها با نزدیکی به جریانهای محافظه . ١

گیر نیستند و مهر و نشان ابدی خاستگاه خود را دارند (مثل ها جهانی و عالمکه آراء و اندیشه
     .دیگری باشند هایتوانند مناسب تمدناینکه دمکراسی انحصارا غربی است) و بنابراین نمی

�َه یبَْعُث لِهَذِهِ اْألُم�ةِ عَلَى رَأِْس كُل� مِائَةِ َسنَةٍ َمْن یجَد�دُ لَهَا دِینَهَا " رک. به حدیث نبوی "إِن�  . ٢ الل
 ٤٢٩١سنن ابوداوود، کتاب المالحم، باب ما یذکر فی قرن المائه، شماره 
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باری، حتی اگر چنین فرض کنیم که اصالتا این سنتی قدیمی است، این 
سنت چندان از نظر تاریخی، مفهومی اساسی در اندیشه اسالم کالسیک 

 ١فریده تا چه رسد به آنکه نهادی (اصالحی) را تاسیس کرده باشد.نیا
بنابراین از اطالق وصف "مُـجـدِد" (اصالحگر) به هر اندیشمندی باید پرهیز 
کرد، چنانکه از بکاربردن اضافه "اصالح" (بازسازی) که برای نشان دادن 

    ٢اب کرد.رود، نیز باید اجتنروندی نوسازانه و درون دینی فراوان بکار می
-با این مالحظات ما برساختن و ظهور تعبیر "اصالحگری اسالمی" را به سال

رسانیم. درواقع از این زمان است که تمدن های پایانی قرن هفدهم می
شود نه چنانکه گاهی در اسالمی درحقیقت وارد دوره انحطاط خود می

م تا سیزدهم شود، تاریخ آغاز این انحطاط را قرن دهها دیده مینوشته
-اند. مورخ آمریکایی "مارشال جی.اس. هاجسون" بیمیالدی ذکر کرده

فرض عربی" و مقتضای چنین تاریخی را به اعتقاد ما اعتباری این "پیش
 ٣استادانه نشان داده است.

و باالخره، "آگاهی از وجود بحرانی عمیق" که جریان اصالحی را از سایر 
کند. چنانکه ما دیدیم این آگاهی تمایز میهای درون دینی اسالمی مجریان

تواند جز با احساس خسارتی غیرقابل جبران دست دهد و همین نمی

                                                
 رک. به . ١

Ella Landau-Tasseron, « The “cyclical reform” : a study of the mujaddid tradition 
», Studia Islamica, 70 (1989), p. 79‒117 

های عرب کالسیک و معاصر برای روشن شدن مقصود باید به تحلیل ما درباره فرهنگ . ٢
 ." در اثر زیر مراجعه کرد٢١تا  ١٩زیرعنوان "اسالم در فرهنگ لغات عربی/فرانسه قرن 

« L’islam dans les dictionnaires arabe-français, XIXe-XXIe siècles », dans 
L’islam dans les dictionnaires français (XVIIe-XXIe siècle), François Gaudin 

(éd.), Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018 (à paraître) 
٣ . Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, 3 vol., Chicago, University of 

Chicago Press, 1974. 
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-شود. بهگران بسوی دیگری میاحساس است که سبب گشودگی اصالح

گرا و احیاگر را به عبارتی این همان احساسی است که جریانهای سنت
ل راند، احساسی که بطورمثادینی) میخویش و پیوریتانیسم (پاکبازگشت

توان آشکارا در پیدایش وهابیت قرن هجدهم در عربستان شناسایی می
کرد. و درست به همین دلیل است که ما این جریان اخیر را (برخالف 

ی بندهای اصالحی جهان اسالم طبقهبسیاری محققان دیگر) در زمره جریان
     ١م.آوریهای احیاگرانه میریانکنیم اما بخوبی و درستی آن را در شمار جنمی

 
 ند؟س: مهمترین روشنفکران اصالحی جهان اسالم چه کسانی

شماری و گوناگونی آنها، دست ما از شناختی جامع حقیقتا با پراکندگی، بی
و مانع نسبت به سلسله این روشنفکران (نه تنها از جهان مسلمان) کوتاه 

تا  ۱۹۵۰مهمترین انها از سال است. رساله دکتری خود من بر شناسایی 
امروز در جهان عرب و اروپا متمرکز بوده است. مطالعات علمی بسیاری 

) صورت گرفته اما ۲۰و اوایل قرن  ۱۹های پیش از آن (قرن نسبت به دوره
نسبت به دوره کنونی ما کار کمی صورت گرفته است. حتی در کارهای 

ایسته بندی و تفکیک شچ دستهگرفته (بویژه آثار انگلیسی زبان) هیصورت
-دقیقی برای تمیز میان این اندیشمندان اصالحی، خطوط فارق آنها، گرایش

بندی ابتکاری پیشنهاد ام. باری من خود یک طبقهها و موارد مشابه ندیده
 کردم که بر اساس آن بتوان:

 . مرزهای بیرونی "اصالحگری اسالمی" را رسم و تعریف کرد،  و سپس۱ 

                                                
های اصالحگر در جهان اسالم" با شناسی جریانبه اثری از من زیر عنوان "مدخلی بر گونه . ١

  :نشانی زیر رجوع شود
Steven Duarte, « Contribution à une typologie des réformismes de l’islam : les 

critères distinctifs du “réformisme islamique” », May 2016.  Arabica, Brill. 
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ها و حتی ها، حساسیتدرون این مرزهای تعریف شده، گرایش . در۲ 
 ها را بتوان ازهم تمیز و تشخیص داد.       رقابت

من خود در اصالحگری اسالمی و براساس نظم تاریخ تولد تاکنون بر 
ام: مالک بن نبی از الجزایر، محمود های زیر تمرکز و کار کردهشخصیت

هللا از ی از تونس، محمداحمد خلفمحمد طاها از سودان، محمد طالب
مصر، جمال بنا از مصر، حسن حنفی از مصر، محمد شحرور از سوریه، 

 نصرحامد ابوزید از مصر، طارق اوبرو از فرانسه، طارق رمضان از سویس   
 

 ها و مکاتب مختلف روشنگران اصالحی را نام ببرید؟ س: گونه
گفته هرگز یک های پیشاخصهها و شاین جریان "اصالح اسالمی" با ممیزه

توان بسادگی خطوط فارق درونی آنها را که من کل بهم پیوسته نیست و می
-انکه وارد همه جزییات شویم مینامم از هم تفکیک کرد. بی"گرایش" می

کار) را با کار (اصالحگران محافظهتوان به عنوان مثال گرایش محافظه
 ١ن را شناسایی کرد. گرایش لیبرالنامهایی چون طارق اوبرو و طارق رمضا

هللا قابل هم بویژه با نامهای محمودمحمد طاها و محمداحمد خلف
شناسایی است. یک گرایش را هم ما بنام "اصالحگری قرآنی" شناسایی 

 هایی چون محمد شحرور، محمد طالبی و جمال بنا.    ایم، با چهرهکرده
ان ی استوار است چرا که نویسندگبندی تنها برپایه مقدماتی بدیهاین دسته

اند که باید انها را با وسواس و دقت فراوان بسیاری در سراسر جهان پراکنده
ت اندازی که گذشکاوید چنانکه اقتضای سنت آکادمیک است و بلطف چشم

 دهد.   زمان اجازه نگاه با فاصله را بما می
 

 های اصلی کدامند ؟ س: در متن این مکاتب فکری، گرایش

                                                
 .کنیمدقیقا به همان معنایی که ما از یهود لیبرال یاد می . ١
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خوبست که ما روی سه گرایش برشمرده در باال تمرکز کنیم: جریان اصالح 
 کار"، "لیبرال" و "قرآنی".  "محافظه

انی برد، حتی زمکار معموال کمتر متون پایه را زیر سئوال میگرایش محافظه
های نبوی را نقد کند، باز حریم میراث مکتوِب پایه که بتواند شماری از سنت

کند. این گرایش بطورمثال در مورد روش نقدِتاریخی  یا ابزار و را حفظ می

های زبانی نسبت به متن مقدس بسیار هشی در دانشهای نوین پژوشیوه
محتاط و بدبین است.  همان چیزی که درست بعکس گرایش لیبرال با ان 

کند. بهترین مثال در این زمینه مشکلی ندارد و بسادگی در آن ورود می
) است که مدعی ۱۹۵۱هللا (منتشره بسال رساله مشهور محمداحمد خلف

از اثار بزرگ تخیلی ادبی است: این آثار مبتنی است قصص قرآنی برگردانی 
بخش نوعی احساس یا حتی آگاهی بر هیچ واقعیت تاریخی نیست اما الهام

 به خواننده است.  

 

 یاسالم یهاجنبش یکه تمام میاِستوِن دُووارت: فراموش نکن
پا به عرصه وجود گذاشتند که  یانگذارانیبا اقدام بن قایمعاصر دق

-نها شبهآاز  کینبوده و هر  نید یرسم یدر شمار علما کیچیه
 البناء معلم بودند (به عنوان نمونه حسن یمذهب یخودآموختگان

بود، و  یناقد ادب دقطبیبود، س ارنگروزنامه یمودود یبود، ابوالعل
 تیوهاب یقرن هجدهم گذارهیمحمدابن عبدالوهاب پا یحت
 ییخود شناسا نیمعاصر  یاز سو یرسم یبه عنوان عالم چگاهیه

 نشد).  
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های بزرگ کالسیک حقوقی هم همین نگاه جاریست، این در سطح سنت
د ناندیشمندان تالش بر حفظ آنها یا دستکم بر زدن گریز و گشودن راهی

ها را معاصرت داد و یا با بکارگیری آنها را بتوان حتی بخشی از این سنتکه 
در متن جاری زمان دوام بخشید. به عنوان مثال همه تالش طارق رمضان 

و یا کوشش طارق اوبرو را در اثر تازه   ١را در اثر او با عنوان "رفرم رادیکال"
کرد. مسلم این  توان مشاهدهبا هدف بازتاسیس نوعی الهیات جدید می

 -یماچنانکه ما گفته-گرایش با نقدهای فراوان بویژه در اروپا روبروست، زیرا 
این مسئله یک "شکاف بزرگ" دایمی میان مسلمانان مقیدی که هنوز 

-دینی عادت ندارند از یکسو،  و رسانهچندان به مقوالت ساختارشکن درون

ت به هرچیزی (نه فقط های مسلطی که مدام القای بدگمانی و تردید نسب
-کنند که بوی راستو حتی در زمان نوزایی و تجدیدحیات) می در برابر اسالم

 کند.            دهد از سوی دیگر، ایجاد میمی Orthopraxieکرداری دینی 
هد دچنانکه نام آن نشان می –و سرانجام گرایش ویژه "اصالحگری قرآنی" 

محوریت اساسی قرآن و طرد کمابیش  و بروایت پژوهشگران آن، با ویژگی
صریح سنت نبوی، است. بهترین نمونه شایان ذکر در اینجا اثر "جمال البنا" 

 ٢متفکر مصری با عنوان "تجريد البخاری و مسلم من األحاديث التي ال تلزم"
است که در آن او صدها حدیث را با موازین اجتهادی و حتی برپایه 

 کند.   د از قرآن، رد میمعیارهای تفسیری بیواسطه خو
 

س: اصالحگران مسلمان چه نسبتی میان خود با روشنفکران مدرنیست 

 کنند؟ برقرار می

                                                
١ . Tariq Ramadan, Islam: la réforme radicale : éthique et libération, Paris, 

Presses du Châtelet, 2008 
 ٢٠١١رک. به "تجرید البخاری ومسلم من األحادیث التی ال تلزم" بیروت داراالنتشارالعربی،  . ٢
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نواندیشان مسلمان نسبت به روشنفکران مدرنیست، به اسالم به عنوان 
کنند که درعین حفظ برخی ارزشهای معاصر ما،  با دینی عصری نگاه می

ش بختواند الهامانتظارات اخالقی، می های اساسی از افقپاسخ به پرسش
ف ها چنانچه وصانسان امروزین باشد، و این تنها ویژگی نیست. مدرنیست

دهد، برآنند که "مدرنیته" و/یا فکر "ترقی" جریان عنوانی آنها نشان می
بالمنازع، عیار قطعی و مُدل مقـدر سراسر جهان اسالم است. این افراد 

ن را بخصوص در اروپا و آمریکا، حتی آرایی که تقریبا هیچگاه آرای مدر 
شالوده آن ازسوی جماعت معروف به "پست مدرنیست" پاشیده است، نقد 

ی تفاوت دیدگاهی است که مثال میان اندیشمند تونسی کنند. این همهنمی
ین شود گفت. اما ا"عبدالمجید شرفی"  و نواندیشان دینِی برشمرده باال می

ی هم میان اندیشمندی چون "محمد ارکون" با حتی وجه ممیزه خوب
روشنفکران مدرنیست و نواندیشان دینی است به این دلیل مختصر که 

گونه هنجاری را نه از سوی "دین ترقی" و نه از سوی  اسالم ارکون هیچ
 ام بنظرمم آوردهپذیرد. چنانچه من هم در رساله دکتریمثابه دین نمیبه

 ١ی خود را به "جزمیتی" مستقل بدل کرده است.گریزارکون بنوعی جزمیت
             

هایی که امروزه روشنفکران مسلمان با ان روبرو س: مهمترین چالش

 هستند، کدام است ؟  

های موثری از هایی که متاسفانه بازخوردها و رویاروییفراوان است، چالش
در هیئتی  هاکنند چرا که اغلب این چالشسوی نواندیشان دریافت نمی

نظر هم ندارند و باالخره جز در است و حامالن آنها اتفاقفردی پراکنده 
توانند مخاطبان عام و انبوهی گردِ خود آورند. ساده مواردی نادر، حتی نمی

                                                
 با عنوان,EPHE   Paris از تز دکترای استون دووارت در ٤٠٦رک. به ص  . ١

 L’idée de réforme religieuse en islam depuis les indépendances, 2014.   
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بگویم، با چنین مشکالت متنوع و در سطحی دینی، باید ابتدا نسبت به 
که در جهان اهل سیطره منطق اسالم معاصر مقاومت ورزید. گفتمانی 

عجین و تفته شده است  ۱۹۳۰سنت با جان وهابیت سعودی از سالهای 
بازگردیم).  ۱۸(بی انکه بتاریخ بلند این جریان عقیدتِی پاگرفته در قرن 

سنت یا با های اسالمی معاصر در جهان اهلدرواقع، منطق تمام جریان
قط به مالت وهابیت سعودی قالب زده شده (همان جریان بازگشت ف

ه، اعتبارسازی صوفیستیزی، توحید ربوبی/الوهی، بینصوص پایه، بدعت
قیم و ...)،  و یا اینکه بشدت زیر تیمیه و شاگرد او ابنتمرکز بر میراث ابن

-نفوذ و تاثیر این جریان شکل گرفته است حتی اگر امروز همچون اخوان

ا کوشند تمیالمسلمین رقیب آن باشد. باری، نواندیشان و اصالحگران 
ز آن، تر اشالوده چنین منطق و گفتمانی را ازهم بپاشند و باالتر و مشکل

ای هکوشند تا با استفاده از دستاوردهای علوم انسانی، بویژه شیوهآنها می
نوی دریافت و تجربه زیست دیانتی نرم را مطرح کنند. اجماال نوعی راه سوم 

! 
بعدی را علیه سه نوع آمیز سه در سطح سیاسی، آنها یک مبارزه مسالمت

برند: چنانکه پیـشتر آوردم آنها هژمونی گفتمان اسالمیی هژمونی پیش می
اسالم نیز دهند که از سوی موسسات سنتی جهانرا مورد نقد قرار می
شود (مثل جامع االزهر در قاهره که بمثابه دستگاه حمایت و تبلیغ می

کند که متون پایه اسالمی را از مبنا رسمی سانسور علیه همه آثاری عمل می
های دهند). آنها همچنین به گونه قاطع رژیممورد پرسش و نقد قرار می

دهند و سرانجام اینکه آنها زورگوی جهان اسالم را مورد نقدوحمله قرار می
 برند که با صدای بلند و رسا مدافعسیاسِت خارجی قدرتهایی را زیر سئوال می

اسالم زمان به دیکتاتورهای جهانند اما همنسانیارزشها و کرامت ا
کنند: مظهر کامل این نوع برخورد، مشروعیت داده و آنها را پشتیبانی می
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علی رییِس سابق جمهوری تونس در العابدین بندفاع آشکار فرانسه از زین
 بود.  ۲۰۱۱اوج خیزش مردمی ابتدای سال 

باید برای مردمی که مخاطب آنها اجتماعی به تعبیر ما، آنها در سطح روان
-کنشهستند معتبر و موجه باقی بمانند، بی آنکه مبنای رسالت شالوده

ساز میراِث اسالمی خود را فروبکاهند. این ایجاد توازن بسیار شالوده
ای زیر: هشود، بطورمثال در نمونهشکننده گاه برای آنها بسیار گران تمام می

، یا نصرحامد ابوزید در مصر)، حیات و هللاآینده شغلی (محمداحمد خلف
زندگی (محمد محمود طاها در سودان)، محبوبیت اجتماعی در میان مومنان 

اسی سی-ایالبنا در مصر) و محبوبیت رسانهالطالبی در تونس و جمال(محمد
(طارق رمضان). شاید تنها کسی که در این میان توفیق نسبی بهتری داشته 

سجدی در بوردوی فرانسه است که توانسته با مدیریت طارق اوبرو  امام م
 یک مسجد، پایگاه اجتماعی خوبی در منطقه ایجاد کند. 

تواند ایجاد و تاسیس جمعیتی آزموده نیز مییکی از راههای دیگر هنوز کم
 اند: مثل جریانتازه از وفاداران باشد که از گفتمان مسلط اسالمی بریده

کوشد با هدایت شخصیتی ه آمریکایی که میخوانوپای مسلمانان ترقی
 مطرح چون امینه ودوود خود را در اروپا جابیندازد.                   

  

س: در میان رهبران سرشناس مسلمان از چه کسانی به عنوان مخالفان 

 توان یاد کرد؟     آشکار رادیکالیسم دینی می

نمایندگان رسمی  پرسش مهمی است. مقصود شما از "رهبران مسلمان"،
نهادها(مجامع)ی اصلِی اسالم فراگیر (جهانی) در کشورهای اسالمی است؟ 

-آنها خود بویژه درفشارند چرا که مسلم آنها هرخشونت کوری را محکوم می

کنند ولی مسئله اینجاست که متر و عیار دینداری آنها اساسا چندان از عیار 
 ت.   دینداری گروههای مدعی جهاد هجومی دور نیس
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سازی بازیگران جریانهای بسیار  اعتبارتوانند بکنند بیتنها کاری که انها می
خشن است با اعالم این مطلب که انها سخنگوی مجاز و مشروِع اسالم 
نیستند. اما حتی این هم مشکل ساز است چرا که در جهان اهل سنت 

، درحقیقتکس سخنگوی مجاز و نماینده مشروع اسالم نیست چرا که هیچ
 ١برعکس اسالم شیعی، یک دستگاه روحانیت مشروع وجود ندارد.

های جاست و فراموش نکنیم که تمامی جنبشپیچیدگی ماجرا همین
اسالمی معاصر دقیقا با اقدام بنیانگذارانی پا به عرصه وجود گذاشتند که 

-یک در شمار علمای رسمی دین نبوده و هریک از انها شبههیچ
البناء معلم بود، مذهبی بودند (به عنوان نمونه حسن خودآموختگانی

نگار بود، سیدقطب ناقد ادبی بود، و حتی ابوالعلی مودودی روزنامه
گذار قرن هجدهمی وهابیت هیچگاه به عنوان محمدابن عبدالوهاب پایه

 عالمی رسمی از سوی معاصرین خود شناسایی نشد).  
 شان، به اعتقادسوای اختالفاتآفرینان جریان "اصالحگری اسالمی" نقش

رحمتی هستند که درعین اینکه به مردمان جهان اسالم  ما امروزه مجرا و باب
دهند تا میراث اسالمی خود را محترم دیده و مغتنم بشمارند، که امکان می

آمیز همین مردم با بسیاری از امکان همسازی فرهنگی و مسالمت
سازند با این توجه مهم ا هم میسر میدستاوردهای دمکراتیک جهان امروز ر 

تواند به دیانت این مردمان فروکاسته شده و یا که آن دستاوردها هرگز نمی
 دین این مردم بسود آن دستاوردهای دمکراتیک مصالحه شود.

                                                
فقدان سازمان بدیلی بجای نظام روحانیت نیست که متکفل همان وظایف این بمعنای  . ١

 "رسد که دو سطح "دستگاهمشابه باشد ولی وام گرفتن این تعبیر از "پیر بوردیو" بنظر مفید می
appareil و "نهاد" institution   را ازهم تفکیک کنیم.   
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 دینداران و دینداری احوال تحول
 فراستخواه مقصود

 
 گفتگوست یک و تحقیق یک از ایخالصه آیدمی پی در آنچه: یارسان مهسا

اه، فراستخو مقصود استاد. است شده انجام گذشته دهه نیمه و آغاز در که
 در گذشته دهه یک طی تأمالتش و آراء پژوه، کهدین و شناسجامعه

درستِی دریافت نیز و کشور عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه
 در است گرفته قرار توجه مورد همیشه از آینده، بیش و جامعه از هایش
 چرایی و چگونگی و دینداران و دینداری تحول از حاضر، تصویری مطلب

 . گذاردمی مخاطب روی پیش اخیر دهه یک طی را تحول این
 حاصل ایشان خود تعبیر به که است گزارشی خالصه یکسو نکته، از ده این

 باوری دین درباره» موردیِ ملی و میدانی و پیمایشی« تحقیق ۵۶ارزیابی 
 تحصیالت اینامه پایان تحقیقات آن مورد پنج که است ایران در دینداری و

 نهاآ راهنمای استاد فراستخواه دکتر که است بوده دانشجویانی تکمیلی
” عارفم سمانه“ خانم که است گفتگویی برگزیده دیگر سوی از. است بوده

 .اندداشته ایشان با
 ورزی ندی موضوع پیچیدگی به توجه با که است باور این بر صاحبنظر این

دین امر تواندنمی خاص نظریه ایران ، یک جامعه و فرهنگ تفاوتهای نیز و
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 از توانمی حال عین در. دهد توضیح خطی صورت به را آن در ورزی
 رزیو دین مختلف روندهای و ابعاد توضیح نظریات، برای متنوع ظرفیتهای

 دارای ایران در دینداری و باوری دین  او، وضع باور به. گرفت بهره ایران در
 یاجتماع نمود چند با را خود و است ناسازی حتی و پیچیده و مختلف وجوه

 بزرگ، تفاوتهای مقیاس در دینداری جمعیتی نمود: جمله از سازدمی آشکار
، ورزی دین الگوی در دینداری، تحول اجتماعی دینداری، قشربندی نسلی
 پیش ینکته ده انتخاب در. دینداری هویتی ابعاد و دینداری سیاسی ابعاد

 . است گرفته قرار توجه مورد بیشتر نمودها این از رو، برخی
❊❊❊ 

 وجه خود،  همچنان جمعیتی کالن نمود در دینداری و باوری دین: یکم
 ایه پیمایش فراتحلیل. است  بوده ایرانی جامعۀ پایدار و غالب مشخصۀ

یم تأیید را گذشته ، این دهۀ چند طی در متعدد تحقیقات و گرفته انجام
 در را خود که اند کرده اظهار ها پیمایش در مردم از باالیی درصد. کنند

 نظریۀ با  شاید ها داده این. دانندمی دین به عامل  و قائل مجموع
  مقیاس در دینداران  از بزرگی جمعیت. باشند توضیح قابل اینگلهارت

  یدبازتول را خود مدرن امکانات از استفاده با حتی و گیرد می شکل جهانی
 زا بیش درصدی چند  معناداری طرز به زنان دینداری و باوری دین.  کندمی

 جمعیت« رشد بعدی های چرخه در زنان دینداری.  است بوده مردان
 درش در مؤثری عامل فرزندان تربیت در آنها نقش طریق از مثال» دینداری
 در پدران از بیش مادران که دهدمی نشان شواهد. است دینداری

 ارکتمش و دارند حضور  آنها روزمرۀ زندگی نیز و ها بچه تحصیلی فعالیتهای
 جمعیتِی دینداری وجه. شودمی بازتولید فرزندان در آنها روحیات و کنندمی

 فرزندان شدن ، به اجتماعی فرایند وطی ومدارس  ها خانواده طریق از
 واملع اما. هستند مذهبی وسالتر  ، بیشتر سن کم نسل.  شودمی منتقل
 از بازتابی  مجموع در نیز  امروز دنیای» وارتباطیِ  ای رسانه«بعدیِ 
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 طبق.  دارند را خود خاص وتأثیرات هستند شدن عرفی فرایندهای
 یابد، دینداری می افزایش دانشجو جوانان سن هرچه ایرانی، تحقیقات

 نیدی شعائر و مناسک انجام به کمتری تمایل آنها و شودمی تر ضعیف آنها
  .شودمی کمتر نیز دینی نهادهای در حضورشان و دهندمی نشان

 وجود کالن مقیاس در جوانان جمعیت شدن دین بی از تجربی شواهدی
 و دقیق چندان گردندبرمی دین از جوانان که عمومی تلقی این پس.  ندارد

 یزتلقیِ شایع،   چ نوع این منشأ شاید. نیست پژوهشی شواهد بر مبتنی
 جوانان ورزی دین الگوهای و ها سرمشق در وآن،  تحول است دیگری
 وجود جوانان در انحاء از نحوی به زندگی در دینی وتجربۀ حّس وحال. است

 بی حتی و دینی ضد  هایپدیده. است شده اظهار آنها سوی از و داشته
 نه هایخانواده  در گاهی حتی. دارد قرار اقلیت در جوانان میان در دینی

 بسیاری. شوندمی دیده  دینی های گرایش نوعی با مذهبی، جوانانی چندان

 

 کیکه همه به  دیشمشاد د یهاجامعه را مانند شاخه کی شودینم
م بکنند، مه ینداریچگونه د ایباشند  ندارید ریغ ای نداریصورت د

 یط افتد؛یاتفاق م رانیهاست در جامعه ااست که مدت یتحوالت
وجود دارد  رانیدر ا ییکالن روندها یگذشته روندها و حت یهاسال

در جامعه  ندارانید یهایژگیو و یندارید اتیفهم خصوص یکه برا
بر  یریروندها چه تاث نیا میتا متوجه شو میبه آنها توجه کن دیبا
 .گذاردیمردم م یندارید
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 ویا سنتی معنای به دیندار نه البته و  دینی ضد و دینی غیر نه جوانان از
 .هستند روشنفکری معنای به حتی
 هستند ایران جمعیت کل از معرفی نمونۀ جهات برخی از نیز جوانان پس

 اما. شودمی اظهار کمتر آنها میان در بودن دینی غیر  یا دین  با ضدیت و
 واعان. است متکثر بسیار و است تحول در شدت به آنها ورزی دین الگوی

 نه. شودمی دیده جوانان میان در مختلِف اقتضایی صور به ها ورزی دین
 ودنب ایدئولوژیک بودن، نه سنتی بودن، نه دینی غیر بودن ، نه دین ضد
مین تشکیل را آنها  ورزی دین غالب وجه هیچکدامبودن،   روشنفکرانه ونه

 توجهی درخور دینداری،  شیوع از حّس اخالقی یک به گرایش البته. دهد
 تبعیت منسجمی الگوی از جوانان ورزی این،  دین وجود با. دارد آنها میان
 واحیانا متفاوت اشکال در را خود ناسازه یک صورت به بلکه و کندنمی

 . دهدمی نشان متعارض
 

 یک به همه که دید شمشاد هایشاخه مانند را جامعه یک شودنمی :دوم
 والتیتح بکنند، مهم دینداری چگونه یا باشند دیندار غیر یا دیندار صورت
 گذشته هایسال افتد؛ طیمی اتفاق ایران جامعه در هاستمدت که است

 خصوصیات فهم برای که دارد وجود ایران در روندهایی کالن حتی و روندها
 متوجه تا کنیم توجه آنها به باید جامعه در دینداران هایویژگی و دینداری

 روندها این از گذارد؛ یکیمی مردم دینداری بر تاثیری چه روندها این شویم
 خر حال در ایران جامعه در اتفاق این که است» شناختی جمعیت تغییر«

 رمه رود، وقتی می باال ها ایرانی سن میانگین مثال عنوان است، به دادن
 دینداری نوع در هم تغییراتی اینکه کند، احتمالمی پیدا تغییر ما جمعیتی

 رت جوان ایران گذشته دهه چند جمعیت دارد؛ مثال بگیرد، وجود شکل ما
 زیاد گرایی جوان، آرمان جمعیت میان در که است طبیعی و بود امروز از

 احتمال این هم میزان همان بهرود،  می باال سن متوسط است، وقتی
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 آرمان کمتر جامعه و کند پیدا کاهش مقداری ها گرایی آرمان که دارد وجود
 بسیار هایدینداری نوع یک است ممکن واقع شود؛ در گرا واقع بیشتر و گرا

 .یابد کاهش قبل های دوره به نسبت آرمانی
 ایران جامعه که داخلی و ای منطقه و جهانی شرایط از خاص دوره یک در

 شکلی ها آن در که آیدمی وجود به دینی هایایدئولوژی انواع  داشت قرار
 دینی فاضله های مدینه یک و شوندمی برجسته سیاسی دین از آرمانی
 شاید و داشت وجود ایران در شمسی ۵۰و  ۴۰دهه  در که گیرد می شکل

 و ها آرمانگرایی این تاثیر تحت ۵۷سال  در اسالمی انقالب معنا یک به
یم نوگرایانه شکل در را آن برجسته نمایندگان که بود دینی هایایدئولوژی

 اییه آرمان و داشتند دین از ایدئولوژیکی تعبیر که دید شریعتی در توان
 اه پردازی آرمان این به نیز ایران جوان جمعیت سن. کردند می ترسیم را

 .کرد می پیدا گرایش آن سمت به و شد می  وسوسه
 

 به هنوز ما که چند رود؛ هر می باال ایران در» تحصیالت سطح« :سوم
 متوسط و هستیم عقب بسیار آموزشی و اجتماعی های زیرساخت لحاظ

 الس سیزده دوازده به نسبت و است سال هشت حدود ایران در تحصیالت
 زایشاف روبه روند تحصیالت در این وجود است، با کم پیشرفته کشورهای

 تتحصیال و است رفته باال ایران جامعه در سواد است، میزان داشته وجود
 وعن با تحصیلکرده افراد دینداری نوع که است طبیعی شودمی بیشتر که

 نوع یک و دارد هایی دارند، تفاوت کمی تحصیالت که کسانی دینداری
 در مابها و پرسشگری، نقد، تنوع، شک، اعتراض انتظار که است دینداری

 اطالعات و تحصیالت که کسی دینداری است طبیعی. است بسیار آن
 کم واجور جور هایبینیجهان و ها منابع، دیدگاه با و دارد متضاد و مختلف

 اب کارش و سر و ندارد اطالعاتی منابع که کسی با دارد آشنایی بیش و
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 دافرا. است نیست، متفاوت مذاهب و ها دانش، آگاهی، اندیشه، فلسفه
 در شتربی بخواهند و بپرسند سوال بسیار است ممکن آگاه و تحصیلکرده

 و معقول دینداری یک واقع در و دهند خرج به عقالنیت خود ورزی دین
شد، گروهبا سازگار کثرت با که دینداری از کنند، شکلی دنبال را  پرسشگر

 با را دینداری خواهندمی آیندمی بار به جدید شهروندی تربیت با که هایی
 راییگ کثرت و دوستی انسان و  بشر حقوق و منشی آزاده و نزاکت و نجابت

 اب باید هم ها لباس و است تغییر حال در ایران جامعه اندام. بکنند جمع
شود؛ می عوض هم افراد دینداری رفتارهای و افکار نتیجه در کند تغییر آن

 یآلود، ب شتاب شهرنشینی یک با ایران جامعه گذشته دهه چند در مثال
 دهش تر پیچیده و  تر تخصصی ها فعالیت و شده رو روبه بدقواره و رویه

 تهداش انتظار دین از همچنان که است طبیعی آیا وضعیتی چنین در است
 سیک گذشته در است دهد؟! ممکن پاسخ نیازی و پرسشی هر به که باشیم

 ایدش آورد، اما دست به دین از باید را چیز همه کرد می بود، فکر دیندار که
 ساحتی دارای چیزی هر که کندمی عادت نباشد؛ جامعه اینطور امروز

فلسفی، ادبی، هنری، علمی،  مختلف های است، ساحت خود مخصوص
 روشها و قواعد خودشان برای و هستند دین از مستقل همه و همه  اخالقی

 جامعه در و دهندمی جواب را بشری مسائل از هایی بخش و دارند زبانی و
 دین. شود وارد آنها حوزۀ در داشت انتظار دین از تواننمی امروزی متکثر

 به جامعه شاید.  دارد خاص روشهای و زبان و خاص ساحت خود برای هم
 مسائل هم دین درباره که کندمی پیدا سوق سمت این به طبیعی طور

 یند حقیقت درکند؛  دنبال دین از را چیز همه اینکه نه کند دنبال را خاصی
 .خواهندمی خاصی انتظارات  و ها حیطه و اهداف برای را
 

 مطرح دین از انتظار بحث جامعه در گذشته دهه چند طی اینکه :چهارم
  هم یشناخت جامعه ابعاد بلکه نبود شناختی معرفت مفهوم یک شد، تنها
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 و عینی، تحوالت شود، تغییراتمی ناشی جامعه متن از امر این. داشت
 پروسه یک عنوان به که است آن شدن مندکثرت و جامعه شدن تخصصی

 هب دین از انتظار یعنی تازه سازی مفهوم این و کرده فراهم زمینه عینی
است؛  ارتباطات دنیای و اطالعات فناوری آن واضح آید؛ مثالمی میان

 ایانهرس و اینترنت دنیای به بیشتر که ای جامعه در دینداری است طبیعی
 و دارد دسترسی متنوع و متعدد اطالعات به و شودمی پرتاب شدن

 ایجامعه چنین کند؛ درمی کند، تغییرمی پیدا توسعه ارتباطاتش
 ای کلیشه هایدینداری شودنمی مثال است؛ یا ناکارآمد بسیار انحصارگرایی

 است آورد؛ ممکن وجود به دولت هم آن باال از مخصوصا جامعه این در را
 جامعه از زیاد احتمال به کنند، اما تحمیل جامعه به را مسایلی کسانی
 دهد؛ درمی نشان را مسئله این درستی موجود گیرند؛ شواهدنمی جوابی
 نوع در تواندمی هم این که دارد وجود جامعه در چموشی نوع یک نتیجه

 لهجم از دنیا کل در تحوالتی چنین. بگذارد تاثیر ایران جامعه هایدینداری
 خاصی وضعیت متاسفانه ما جامعه در افتد؛ البتهمی اتفاق ایران جامعه

 به کنیم درونی و درک تدریجا را جدید تحوالت این اینکه از پیش داریم، ما
 نوعمل« یک مثال عنوان شویم؛ بهمی پرتاب جدید مابعد دنیایی سوی
می گرایی نوعمل نوع این که آیدمی وجود به مشابه های گرایش و» گرایی
 در زرو به روز دنیا در شدن بگذارد؛ کاالیی تأثیر هم دینداری نوع در تواند
 خدمات و  کاال یک عنوان به چیز همه که ایگونه به است توسعه حال

 دین عنوان با نیز مذهبی سازمانهای و نهادها سوی از هرچه. شودمی تلقی
 لقیت رستگاری کاالی نیز دین. گیرد می خود به کاالیی جنبه شودمی مطرح

 شود، حالمی عرضه و بندی بسته دین حوزه در مختلف شود؛ کاالهایمی
 کاالهای و  دیگر جای نبود، به جالب متقاضی ذائقه برای بندی بسته این اگر

 الماس دینی سازمانهای کلیساها، یا در مثال عنوان به. کندمی مراجعه دیگر
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 که کنندمی دقت هستند، افراد مختلف ها بندی بسته دیگر های فرقه و
 یا لذت یا فایده چه و دهدمی ارائه را دینی مفاهیم نوع چه بسته هر

 خدمات، تبلیغات، مراسم، آیین مخاطبان. دارد آنان برای معنا و مطلوبیت
 هاینک حسب بر و دارند مختلفی های ذائقه دینی های قرائت و ها، مفاهیم

 دین بازار خورد، از می دردشان به و است الزم شان ذائقه برای یک کدام
 های ارزش. کنندمی استفاده آن از و آورند می فراهم رستگاری کاالی

 نوعی نتیجه در هستند افزایش حال در دنیا در روز به روز مصرفی

 از یبخش هم دین و یابد می اهمیت زندگی سبک و فرهنگی کاپیتالیسم
 یدنیا با روند این. است دینی محصوالت مصرف از نوعی و زندگی سبک
، بود متفاوت کامال قدیم دنیای که بگویم خواهمکند، نمیمی تفاوت قدیم
 گسست دارد، اما وجود هم جدید دنیای در قدیم دنیای از عناصری اتفاقا

 

رود یکه م ستین نید نیرود اما ا یم نیدارد از ب نید ندیگویم
دارند و  یرود آنها انتظارات حداکثریبلکه انتظارات آنهاست که م

 تیرا به رسم یتحوالت اجتماع خواهندیهستند که هنوز نم یکسان
 خواهندیاند و نمختهیاز عقربه زمان آو نکهیبشناسند؛ در واقع مثل ا

 ستین ینید گریجامعه د شودیگفته م نکهیعقربه جلو برود. ا نیا
به  قتیدر حق کند،ینم ینداریو د یورز نید گرید دیو نسل جد

یدئولوژیها اگروه یبرخ یبرآورده نشدن انتظارات حداکثر یمعنا
 هاست
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 تغییر حال در ایران جامعه در دینداران هایدارد؛ ویژگی وجود هم هایی
  .است ایران جامعه مهم تغییر، مسئله این فهم و است

 
 باید کنندمی سیاستگذاری جامعه عمومی و دینی حوزه در که کسانی :پنجم

 هده در آنچه با امروز دینداری صورت هر به که کنند توجه مسئله این به
تحصیالت،  چون دارد؛ روندهایی داشته، تفاوت وجود گذشته های

 سائلم برخی و تکنولوژی و زندگی ساختار تحوالت و افراد شهرنشینی، سن
 کدر بندی،  دینداری، جزییات، تفاسیر، صورت نوع که شودمی سبب دیگر

 دینی حوزه در خواهدمی کسی اگر نتیجه در و کند تغییر افراد تجربه و
 وجهت تغییرات این به باید شود درگیر نحوی به مدیریت یا سیاستگذاری

 راگ دولت. ندارد وجود رسمی سطح در توجه این ایران در من نظر به و کند
 دده ترویج و تبلیغ، احیا، اشاعه را دین جامعه این با متناسب خواهدمی
ین، ا اصوال. کند استفاده دین اشاعه و ترویج برای روشی چه از بداند باید
 دولت. است فرهنگی و اجتماعی و مدنی نهادهای کار نیست دولت کار

قانون،  حفظ دولت شود؛ کار اخالق و فرهنگ، دین محتویات وارد نباید
 محتویات است، حفظ جامعه کالن معنای به اجتماعی جامعه، نظم امنیت

 به و ووگ گفت با دموکراتیک، همراه شکل به باید دینی و فرهنگی، اخالقی
 و مردمی، مدنی، متفکران، مربیان، علما نهادهای به خشونت از دور

 کنشود، ی اتخاذ دولت سوی از رویکردی چنین اگر. شود واگذار دانشمندان
 تازه های تعارض و آیدمی وجود به دینی حوزه در آشفتگی، ناکارآمدی نوع

 نو مه و سنتی اشکال هم که هست اصرار حتی متأسفانه. گیرد می شکل
 و خواهی تمام نوع یک نتیجه در. بشود کنترل جامعه دینداری از

 کمال و دولتی پدرساالری نوع این حقیقت در که گیرد می شکل اقتدارگرایی
 و امنیتیفیزیکی،  های روش با دولت مواردی در. است سیاسی گرایی
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 جامعه البته. کند کنترل را جامعه دینی زندگی حوزه خواهدمی سیاسی
 هک مشکالتی همه است؛ با بلوغ از درجاتی مستعد و پویا جامعه یک ایران
 پویاست؛ تغییرات جامعه یک همچنان آمده وجود به جامعه این برای

 متنوع و متکثر خواهدمی و است دادن رخ حال در جامعه این در اجتماعی
 گیرد، در صورت صحیحی های حمایت جامعه این از اگر نتیجه باشد، در

 وجود به تواندمی مناسبی و فهم، منظم قابل های روال نیز دینی حوزه
 .بیاید

 
 بین رد دین و نیست دیندار دیگر جدید نسل که نیستم معتقد من :ششم

 بین از دارد دین گویندمی کسانی بینیممی است؛ گاهی رفته بین از آنها
 ودر می که آنهاست انتظارات بلکه رود می که نیست دین این اما رود می
 تحوالت خواهندنمی هنوز که هستند کسانی و دارند حداکثری انتظارات آنها

 ویختهآ زمان عقربه از اینکه مثل واقع بشناسند؛ در رسمیت به را اجتماعی
 دیگر جامعه شودمی گفته اینکه. برود جلو عقربه این خواهندنمی و اند

 حقیقت کند، درنمی دینداری و ورزی دین دیگر جدید نسل و نیست دینی
ایدئولوژی و هاگروه برخی حداکثری انتظارات نشدن برآورده معنای به

 نسل میان و جامعه در چون و دارند دینداری از انتظاراتی هاست؛ کسانی
 نیست، مردم خواهندمی افراد این که صورت آن به دینداری از جوان، درک

 لینس مسئله اینجا ما مسئله که حالی در کنندمی متهم نبودن دیندار به را
 و قبلی نسل میان باید که است کند، طبیعیمی تغییر نسل است، وقتی

 یانم های تفاوت و وگو گفت این بگیرد، اگر صورت وگویی گفت یک جدید
شود؛ یم نسلی تعارض و شکاف به نشود، منجر شناخته رسمیت به نسلی

 تحمیل جدید های نسل بر را خود الگوهای بخواهد نسل یک اگر مخصوصا
 زمان دهیم، آن توضیح خوبی به را تکثر و تغییر این بتوانیم ما اگر. کند

 یا اردد دینی بی به میل جامعه که باشیم داشته اصرار نیست نیازی دیگر
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می عرفی نیز ها دینداری خود حتی و نیست چنین شود؛ بلکهمی الئیک
یم پیدا گرایش مردم تدریج به دارد وجود جامعه کل در تکثر وقتی. شود
 هم اه دینداری صورت این در کنند زندگی هم با ها سبک انواع با که کنند

 در شما نتیجه در کنندمی تحمل را همدیگر و شودمی گرا کثرت و متفاوت
 تفاوتم بسیار پوششی سبک شما به نسبت کسی که بینیدمی کالستان

 درسی، فعالیت عاطفی، مبادله ارتباط او با دارید تمایل حال عین در و دارد
 هب بیشتر مختلف امور امروز دنیای باشید؛ در داشته دوستی و علمی

 ای دهع. بردارند دست بودن متفاوت از اینکه بدون دارند گرایش همزیستی
 نیست درست افراد این کنند، امامی مهم خود برای بسیار را دینی مناسک
 کنندمی تلقی شکلی شعائر از تر عمیق و تر وسیع را دین که را دیگرانی

 ضاوتق برای کافی مالک گرایی مناسک این کنند؛ لزوما دینی بی به متهم
 که یزن مناسک این در حتی این وجود با. نیست دین با مردم نسبت درباره
 جدید مختلف هایگروه از است، جوانان محرم سوگواری مراسم آن نمونه

 معنای به و سنتی معنای به که افرادی و کرده تحصیل اجتماعی، افراد
 فرهنگی و زندگی سبک عالیق برخی حسب نیستند، بر دیندار کلمه قدیمی

 این در و آیندمی دیگری دالیل به و خود روحی نیازهای و هویتی و محلی و
 دهدمی نشان کنند، اینمی است، شرکت مهم بسیار آنها برای که مراسم

دیگر،  هایبندی صورت یک در و هاشکل به هم دینی شعائر حتی که
. دیدج تفاسیری و ها ترکیب با منتهی بکنند پیدا معنا تواندمی همچنان

 زا بسیاری و پوشیدن لباس مراسم، سبک این در پسرها و دخترها حضور
 .است آمده وجود به دینداری نوع در تغییراتی که دهدمی نشان دیگر موارد

 
 نای به و است جامعه واقعی روندهای از یکی تجدد و سنت مسئله: هفتم
 معنای به تجدد بلکه بردمی بین از را آید، سنتمی تجدد که نیست معنا
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 از ایتازه درک یک و شوندمی نقد ها سنت خود یعنی است سنت در تجدد
 اتفاق سنت بر نقد و سنت در نقد حقیقت در و آیدمی وجود به هاسنت

 همه لزوما است، اما هاییگسست و هاتنش با توأم البته که افتدمی
ها، درک بلکه نیست سنت نهادن کنار و سنت حذف معنای به نقدها

 این از باید. است سنت از متکثری و تازه هایبندی صورت و هاخوانش
 کنند، گذشت دینداری خواهندنمی دیگر جامعه جدید هایگروه که فرض

 نتیس جامعه اندازی پوست در. کرد دقت تکثرات و تحوالت به آن جای به و
دینی،  دین، مفاهیم از ها پسامدرن، درک سپس و مدرن جامعه سمت به

همدیگر،  با دینی غیر امر و دینی کند، امرمی تغییر انتظارات و دینداری
 دین اجتماعی تظاهرات نوع و شوندمی پذیر هم و همزیست و همسایه

 و ها بحران شود، چونمی دگرگون ها نگرش و ها مختلف، تجربه ابعاد در
ها، ها، باورها، روایتتجربه نتیجه در است متفاوت جامعه دیگر مسائل
 از بخشی شاید مثال عنوان به. کندمی تغییر هم دینی اعمال و هاقرائت

 آن جای به باشد، اما نداشته رواج قبلی صورت آن با دیگرجمعی،  مناسک
 همفکری و همدلی با تر جماعتی یا تر فردی شکل در دینداری نوع یک

 تکثر بلکه نرفته بین از دین که دهدمی نشان امر بگیرد؛ این شکل بیشتر
 شده تبدیل مختلفی هایبندی صورت و حالت به حالت یک از و یافته

 یقبل مرسوم باوری دین یا دینداری های صورت از بعضی که چند است؛ هر
 امر اصل اینکه نه اما شودمی کم و رود می حاشیه کند، بهمی پیدا کاهش

 همسئل به ایران جامعه در دین مسئله دادن تقلیل. رود می بین از دینی
 مسئله دنبای. است گرایانه تقلیل و گرایانه فروکاست مقداری تجدد و سنت
 دیگری مفهوم یک ما بلکه دید تجدد و سنت چالش نوع از صرفا را دین

 مسئوالن شودمی سبب که است دین شدن دولتی مسئله هم آن داریم
 رایب فرصتی چندان و دهند قرار مبنا را دین از رسمی ایدئولوژی یک جامعه

 دارند اصرار نتیجه گذارند؛ در نمی باقی دیگر های درک و ها ایدئولوژی
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 شناخته دینی مشروع و مجاز روایت تنها دینی رسمی ایدئولوژی همان
 تندهس جدید عده یک و سنتی عده یک که نیست این مسئله اصال. شود
 یدولت رسمی ایدئولوژی  آن و است سومی عامل از ناشی مشکالت بلکه
 سطح در گوید می ایدئولوژی کند، اینعمومی را خود خواهدمی که است
 ایدئولوژی این مطابق تجددگرایان، باید چه و گرایانسنت همه، چه عموم
 افتد، برمی اتفاق تغییراتی جامعه در چون کنند؛ اما دینداری و باوری دین

می وجود به ای تازه تعارضات نتیجه در برود خواهدنمی اصال سیاق این
 هم دارد، آنها مشکل هم گرایان سنت با ایدئولوژی این اکنون حتی آید

  .کنند همراهی و همدلی ایدئولوژی این با توانندنمی
 

 

 خواهندینم گریجامعه د دیجد یهافرض که گروه نیاز ا دیبا
آن به تحوالت و تکثرات دقت کرد.  یکنند، گذشت و به جا یندارید

به سمت جامعه مدرن و سپس  یجامعه سنت یدر پوست انداز
 رییو انتظارات تغ یندارید ،ینید میمفاه ن،یپسامدرن، درک ها از د

 ستیو همز  هیهمسا گر،یبا همد ینید ریو امر غ ینیامر د کند،یم
در ابعاد مختلف،  نید یو نوع تظاهرات اجتماع شوندیم ریو هم پذ

چون بحران ها و مسائل  شود،یتجربه ها و نگرش ها دگرگون م
 ها،تیها، باورها، رواتجربه جهیجامعه متفاوت است در نت گرید

 .کندیم رییهم تغ ینیها و اعمال دقرائت
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 درک فرزندانشان که رسیدند نتیجه این به مادرها و پدرها امروز :هشتم
 نسل میان در که اندرسیده نتیجه این به دارند؛ تحقیقات دین از دیگری
 د،دار  شدن شخصی حتی یا شدن فردی به میل که دینداری نوع یک جوان

 یک من برای خدا گوید می که دینداری نوع یک یعنی است رشد حال در
 بینمنمی هم لزومی و دارم ارتباط او با خود تنهایی در که است شخصی امر
 داشته خدا از دیگری تعریف خواهممی و بپذیرم را خدا از رسمی تعریف که

 دخو زندگی در و دارند خدا از متفاوتی تجربه حقیقت در افراد این. باشم
 خدا این به جاهایی یک کنند؛ مثالمی استفاده گروهی تجربه این از نیز

 پدر، مادر، خواهر رسمی عقیده همان که بیندنمی لزومی ولی برد می پناه
 را او با ارتباط و خدا وجود واقع باشد؛ در داشته خدا باب در را برادرش یا

 او به برم، گاهی می پناه خدا این به گاهی من گوید می کند، امانمی نفی
. کنممی حل او با را خود روحی های بحران و مشکالت گاهی و امیدوارم

 وجود آن در تکثر بلکه باشد دیندار صرفا که نیست ای امروز، جامعه جامعه
 بیمذه اما نیستند دین ضد که دارند دوستانی و هستند دارد؛ دیندارانی

 رام یک را دین که هستند، دیندارانی متفاوت هم دینداران. نیستند هم
 و بینندنمی فردی تنها را دین که دیندارانی و دانندمی خدا و خود بین فردی

 عنوان به. دانندنمی دولتی دانند، امامی فرهنگی و اجتماعی مسئله یک
 امر کی بلکه نیست شخصی امر یک فقط دین که است معتقد فردی مثال

 .نیست دولتی حال عین در و هست نیز فرهنگی و اجتماعی
 

 عالیتف مدنی شکل به که هستند، دینی مدنی دین به قائل کسانی: نهم
 ستیده دیندار شما مثال عنوان به. کند مشارکت اجتماعی مسائل در حتی و
 از نوع این اساس بر و کندمی تأکید" عدالت" بر من دین که گویید می و

 شده فراموش هایگروه فکر به و دارید خواهی عدالت نوع یک دین
 آمددر  با هایی آدم چرا که گویید می شما مثال عنوان به. هستید اجتماعی
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 کنند، اینمی زندگی فقر خط زیر ای عده دارند، چرا وجود جامعه در پایین
دهید، می برنامه آنها برای شما نتیجه نیست، در درست طبقاتی اختالفات

 از شما اصلی انگیزه و کنیدمی مبارزه مسئله این پای بر و کنیدمی فعالیت
 کی شما برای دین مورد این در است، بنابراین دینی و آیدمی دست به دین

 بلکه باشد دولتی خواهیدنمی حال عین در و است خواهی عدالت منشا
 و وگو گفت روش با و مدنی، آزادمنشانه صورت به را آن خواهیدمی

 دینی و فرهنگی هایگذاریسیاست. کنید مطرح جامعه در آمیز مسالمت
 یعنی باشد آن تنوعات و تغییرات با متناسب باید جامعه این در

 زقهرآمی تحمیل از دور به و انحصارگرایی و خشونت از دور آزادمنشانه، به
 خصایص اقتضای به ایران جامعه صورت این دینی؛ در احکام و عقاید

 هم را خود دینی ها، ساحت ساحت سایر کنار در تواندمی خود تاریخی
 .باشد داشته مبادله هم دیگر های ساحت با و داشته

 یرس از را جامعه نشود گرفته جدی ایران جامعه در دینی تکثر و تغییر اگر
 هایواکنش نوع یک که است طبیعی و داریم می باز خود حرکت طبیعی

 عیطبی رشد و زندگی گذاریم نمی وقتی. گیرد می شکل افراطی و ناموزون
ها، ها، واکنشالعملعکس نوعی به که است طبیعی برود پیش جامعه در

 بن علی  از. داشت خواهیم هایمان سنت در هاییوازدگی و ها سرخوردگی
 خودتان آداب به نکنید اکراه را خود اوالد: «که است شده نقل ابیطالب

 در حتی که بینیممی» شما زمان از غیر شدند آفریده زمانی به آنها چون
 همان ها بچه داشت انتظار تواننمی که دارد وجود هم ما سنتی های آموزه
 این درمِن پ امروز است، وقتی داشته قبلی نسل که باشند داشته را آدابی

 زبان، سبک همان فرزندم که دارم اصرار خیلی و شناسمنمی رسمیت به را
 این با توانمنمی دیگر که است باشد، طبیعی داشته عینا را من درک و

 دچار فرزندم نتیجه در دهم انجام سازنده و سالم وگویی گفت فرزندم
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 سالم فرایند و شودمی اضطراب و پرخاشگری خانواده، عصیان از بیگانگی
 .شودمی مختل وگو گفت سازنده و

 رد دینداری که دارد میل زندگی شرایط هم جامعه یعنی تر وسیع سطح در
 ما بکند، اما زندگی مختلفی هایشکل در  و دینی غیر افکار و عالیق کنار

 یاییپو جامعه صورت این کنیم، در تحمیل را ایدئولوژی یک که داریم اصرار
می تحمیل جامعه بر بسیاری های هزینه و دهدمی دست از را خود رشد و

 هایگروه و اجتماعی، نسلی هایها، واگرایی ها، طغیان شود، بیگانگی
 نوع این در تواندمی مسائل سایر و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مختلف
 .بیاید وجود به جامعه

 
 گرایی نخبه فضای در که است ایگونه به ایران جامعه تغییرات: دهم

 نخبه رفتارهای نوع یک امروز جامعه در چند دهد، هرنمی جواب قدیمی
 گرایی نخبه فضای آن مجموع، در باشد، اما داشته وجود تواندمی گرایانه

 پدر زا گذشته مانند دیگر فرزندان یعنی. ندارد جایی جامعه در دیگر قبلی
 کالس بر و بود سخنران معلم گذشته در. کنندنمی کامل اطاعت مادر و

 یاد را آنها باید آموز دانش یا دانشجو و گفتمی را داشت، حقایقی سلطه
، سیاه جعبه دیگر تعبیر گرفت؛ بهمی دادن، نمره پاسخ از پس و گرفتمی

 رد بلکه دانشگاه در تنها نه آموختگان دانش اکنون بود، اما معلم ذهن
 هایافزار  نرم از استفاده با همچنین و اطالعات و ارتباطات با نیز ها مدرسه

 .دارند خود برای سیّالی اینترنتی، زندگی پیشرفته
 که قدیمی هاینخبه ها، مخصوصانخبه تعداد دیگر هم فرهنگ سطح در

 و فکر و بپذیرند بگویند، مردم چه کنند، هر تقلید آنها از مردم کنند فکر
 اییباشند، ج نداشته تردیدی و نکنند نکنند، اعتراضی آن درباره سوالی

 کنند بولق باید اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، دینی نخبگان نتیجه ندارد؛ در
 یستن این فقط مسأله. نیست قبلی گرای نخبه جامعه آن دیگر جامعه که
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 به بلکه. آیندمی وجود به قدیمی هاینخبه مقابل در جدید هاینخبه که
 کند؛ شاهد عبور خواهدمی هم جدید نخبگان از ایران جامعه حتی من نظر

 است؛ مدام اجتماعی هایگروه و جامعه زیست در تغییر سخن این بر
متعدد،  های قهرمان وجود با گاهی و آیدمی وجود به متعددی های قهرمان

 شودمی گفته کند؛ گاهی عبور ها قهرمان آن از خواهدمی جامعه باز
 و بیایند تا داشت هایی قهرمان  به چشم که بود ای جامعه گذشته جامعه

یم خود و رسد می بلوغ سطح به رفته رفته امروز جامعه اما بکنند کاری
 .کند قهرمانی خواهد

 جدید، مدل نوع از محوری نخبه چه و سنتی نوع از ساالری نخبه چه
 نیاز ام نیست، بله عامه متن در اجتماعی روزمره دینی زندگی برای مناسبی

 به این ماا داریم دانشمند و منتقد و متفکر نخبگان به نیاز و پروری نخبه به
. نیست مردم اجتماعی زیست متنوع و واقعی جهان به توجهی بی معنای
 طریق زا ایران کنونی جامعه.  شود توجه باید نکته همین به نیز دین درباب
 شهرنشینی، جمعیتی، تحصیالت اجتماعی، اینترنت، تغییرات های شبکه

 این نتیجه در شودمی پرتاب جدیدی دنیای به اجتماعی نهادهای تنوعات و
 یرییادگ و دانش بر مبتنی نیست، جامعه قبلی  مدار نخبه جامعه، جامعه

 تحوالت این روز به روز و  است اجتماعی گروههای و مردم عموم سطح در
هم و تنوع و تحول به نیاز هم جامعه در دینی امر نتیجه در رود می پیش

 اجتماعی امر یک دینی امر چون دارد دنیا هایدگرگونی با گراییهم و سخنی
 کی عنوان به دین به است؛ ما اجتماعی نهاد یک و واقعیت یک دین. است

، است اجتماعی تحوالت و تغییر مجموعه از بخشی که اجتماعی واقعیت
 اب باید بگذارد تاثیر و کند مشارکت اجتماع در خواهدمی اگر و کنیممی نگاه
 .رود پیش تنوع و تحول و تغییر منطق این
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 دینیدر جستجوی معنایِ معنای متن 
 احمد علوی

 
 مقدمه 

است که از » متن قرآن«مهمترین منبع الهام اندیشه دینی مسلمانان 
ها و سوره های گوناگون در مصحف ها در قالب آیهمجموعه ای از گزاره

ن و اعم از متکلمی -تدوین شده است. بنا به توافق بسیاری اسالم پژوهان
ار و زبانی که بعدا در قالب کارگیری گفتبه  -مفسران، متقدم و یا متاخر

مدون شد، موثرترین ابزار پیامبر اسالم برای دعوت » متن قرآن«
 آمد.مخاطبینش به پذیرش یکتاپرستی به شمار می

ه ای البته در زمان-دعوت و گفتگوی پیامبر اسالم و مخاطبینش در دوره بعثت 
با توجه به  -که زمینه فرهنگی و اجتماعی و جغرافیای معین جریان داشت
 شود. چنینآهنگ کند دگرگونی اجتماعی آن زمان، نسبتا ثابت تصور می

قرآنی های شرایطی، امکان مفاهمه فعال در خصوص مضمون و معناهای آیه
نمود. زمینه چنین ارتباط موثر و بسیار بیشتر از دوره های بعد فراهم می

مفاهمه فعال البته همیشه مهیا نیست. چه این امکان، در گذر زمان با 
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درگذشت پیامبر اسالم و همزمان با دگرگونی ساختار اجتماعی، انتشار پیام 
 بین رفت.نبوی در جغرافیای گسترده تر، و آمد و رفت نسل ها از 

بدین ترتیب فرایند گسست متن از زمینه و زمانه ای که متن در آن فراهم 
) اجتناب ناپذیر می نماید. در راستای Decontextualizationآمده است (

این ادعا، ابن خلدون بر این باور بود که با دگرگونی اجتماعی و زبانی، و 
بانها ا آمیخته شدن زگسترش اسالم به مرزهای جغرافیایی گسترده، و نیز ب

هایی که امکان زمینه و رواج آموزه های دینی در میان سایر جوامع، 
آورده، از می مفاهمه فعال در خصوص مضمون و معنای آیات را فراهم 

های بین رفت. یکی از دالیل دشواریهای فهم معناها و درون مایه گزاره
 متون مدون دینی نیز همین است. 

های زبانی در قرآن نظیر استعاره، کارگیری گسترده آرایهبه اما همزمان، 
تشبیه، تمثیل، قلب، مبالغه، تقدیم، تأخیر، حذف، تکرار، اخفاء، و اظهار 
که متکی به فرهنگ هر جامعه بوده و فهم آن مشروط به رمز زدایی 

)Decoding ،است نیز بر دشواری فهم قرآن افزود. به همین دلیل (
ت در زمینه و زمانه دیگری تالش کردند تا با بکارگیری نسلهای پسا بعث

ها و نشانه های گذشتگانشان بخشی از فرهنگ دوره بعثت را گفته بقایای 
به صورت روایات، آثار، حدیث، شعر، امثال و حکم، و حتی تاریخ گذشته 

 بکار گیرند. » متن قرآن«بازسازی و برای فهم معنای 
ین تفاسیر و تاویل هایی که از قرآن فراهم در همین راستا است که نخست

آمد به تفسیر منقول یا ماثور موسوم است. مفسران این نحله تاویلی ادعا 
می کردند که برای فهم قرآن، شناخت سنت (در عرف تاویلی اهل سنت) 
یا عترت (در عرف تاویلی شیعیان امامیه) یعنی آنچه وزنه دیگر خوانده 

طی قرنها مسلمانان دوره های گذشته در  شود، نیز ضرورت دارد.می
چارچوب فرهنگ های گوناگون و با تجربه های متفاوت، قرآن و منابع دیگر 
از جمله سنت و عترت را بارها بازتاویل نموده اند. این بازتاویل ها، هرچند 
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در دوره خود شاید گام مثبتی برای فهم منابع اندیشه دینی مسلمانان بود 
تحوالت تاریخی و تحول ساختار اجتماعی و دگرگونی فرهنگی اما با توجه به 

کافی به نظر نمی رسید، و گرنه ضرورتی برای تاویلها و تفسیرهای بعدی 
  احساس نمی شد.

های مهم برای مسلمانان امروز این است که غالبا در مسیر یکی از چالش

اند، هزیستمطالعه و بررسی بازتاویل مسلمانان دیگری که پیش از آنها می
شوند. حجم تاویل هایی که با منابع نخستین اندیشه دینی خود مواجه می

کاف ت. شبر منابع روائی و قرآن صورت گرفته چندین برابر حجم خود آنهاس
 »زبان متن دینی«های مهم شناخت تاریخی میان نسل ها یکی از چالش

است. سرشت زبان گفتاری دوره بعثت همان سادگی و ساخت نیافتگی 

 

است که غالبا در  نیمسلمانان امروز ا یمهم برا یهااز چالش یکی
ز آنها ا شیکه پ یگریمسلمانان د لیبازتاو یمطالعه و بررس ریمس

. شوندیخود مواجه م ینید شهیاند نیبا منابع نخست اند،ستهیز یم
 نیو قرآن صورت گرفته چند یکه بر منابع روائ ییها لیحجم تاو

از  یکینسل ها  انیم یخی. شکاف تار تبرابر حجم خود آنهاس
است. سرشت زبان  »ینیزبان متن د«مهم شناخت  یهاچالش
و  ینسب یافتگیو ساخت ن یدوره بعثت همان سادگ یگفتار
 یعرصه ها ریبا سا ینینوع زبان د نیآن است. ا یائیپو نیهمچن

 یاو فرآورده ه باتیفرهنگ بشر در تعامل است و بطور مستمر ترک
 .شوندیتعامل، زاده م نیا زا یدیجد
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نسبی و همچنین پویائی آن است. این نوع زبان دینی با سایر عرصه های 
فرهنگ بشر در تعامل است و بطور مستمر ترکیبات و فرآورده های جدیدی 

 شوند. ز این تعامل، زاده میا
گیرد. مفاهیم میدر چنین فرایندی، انطباق ادیان در محیط فرهنگی صورت 

دینی نخستین، تا به شکلی با زبان روزمره و عرفی هماهنگ نشود مستقر 
شود با فرهنگ زمانه و زمینه خود ادغام شود و آنگاه که مستقر مینمی
مقصود نخستین گزاره متن دینی از  شود. بدین ترتیب، تفکیک مراد ومی

اسخ شود. در پبرای آیندگان دشوار می -به دالیلی که آمد -فرهنگ زمانه بعثت
به این چالش فهم درون مایه فهم متن قرآن، بنیانگذاران و توسعه دهندگان 

 ۴۵۳یا  ۴۱۳ق)، قَیْروانی (متوفی ۲۵۵-۱۶۰همچون جاحظ (» علم بالغت«
ق)، ابویعقوب یوسف سکّاکی  ۴۷۴یا  ۴۷۱ی (متوفی ق)، عبد القاهر جُرْجان

ق)، ابن اثیر (متوفی  ۶۸۲-۵۹۴ق)، قاضي سراج الدين ارموي ( ۶۲۶(متوفی 
ق)، محمد بن عبدالرحمان قزوینی معروف به ۷۹۲-۷۲۲ق)، و تفتازانى ( ۶۹۷

 یکی از سه-» دانش معانی«)، تالش کردند با بکارگیری ۷۳۹خطیب (متوفی 
 انیمع«اللفظی متن قرآن، با گذار از مفهوم ظاهری و تحت - شاخه علم بالغت

 و آگاهی از حال و موقعیت مخاطب» حال مقتضای«آن را بر پایه  »ثانوی
ر این بود که ه» بالغیون«کشف نمایند. یکی از پیش فرض های این گروه از 

چند هدف اصلی از گفتار، بیان یک مفهوم برای مخاطب است؛ اما مقاصد 
شود که فراتر از معنای ظاهری است گر یا معانی مجازی ضمن بیان دنبال دی

متن را همان » معنای ثانوی«شود. برخی مراد از و معانی ثانوی آن تلقی می
 دهد.اند که روح و کالم جسم را تشکیل میمعنای معنای آن دانسته

 
 هایی از جستجوی معنای معنانمونه

پژوهانی مانند یات، بخشی از تالش قرآندر راستای کشف معنای معنای آ
های قرآنی در متن و زمینه اجتماعی، زبانی، زرکشی و سیوطی به قراردادن آیه
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فرهنگی، و وقایع دوره بعثت اختصاص یافت. آنها با استناد به گفته ابن عباس 
( که هرگاه چیزی از متن بر ما پنهان ماند برای شناختش به دیوان شعر رجوع 

 م) برای فهم معنای معنا به اشعار عرب استناد می کردند.می کردی
همین نویسندگان برای فهم قرآن، از امثال و حکم عرب در قرآن کمک گرفته 

 توان بههای قرآنی را میدر فرایند تاویل آیه» معنایِ معنا«اند. روش کشف 
خر ف” يبمفاتيح الغ“شکل صریح و نظام مند در تفسیرهای قرآنی نظیر تفسیر 

این  -آلوسی مالحظه نمود. برای مثال، مفسران” روح المعانی“رازی، یا تفسیر 
بقره (نيكى  ۱۸۹ضمن گزارش و گذر از معنای نخستین و ظاهری آیه  -دو تفسیر

ها بدرون آن آیید، بلكه نيكى آن است كه كسى آن نيست كه از پس خانه
، بر این باورند که منظور از ها از درب ورود به درون آن رود)پرواگیرد و به خانه

این آیه همانا انجام امور بر پایه راه و روش صحیح، اسباب منطق، و عقالنیت 
سوره  ۹۲سوره آل عمران و آیه  ۱۸۷های است. رازی بر پایه همین روش، آیه

 -ندپشت سرخود انداخت«هود را تاویل نموده است. قرطبی نیز در تفسیر عبارت 
 انداختند خود سر آل عمران (پس آن را پشت ۱۸۷در آیه  »فنبذوه وراء ظهورهم

 گذرد، می در آن ظاهری معنای از ،)آوردند دست به ناچيز بهايى آن برابر در و
 نواگذاشت و فراموشی اعتنایی، بی در مبالغه نوعی را انداختن سر پشت و

 . داندمی چیزی
نمونه دیگر از تالش مفسران برای کشف معنای معنای آیات، تاویل آنها از 

آن نوشتاری که «سوره بقره است. در بخشی از این آیه آمده است:  ۲آیه 
ذلک الکتاب الریب  -شکی در آن نیست هدایت است برای پروا گرفتگان

اللفظی این آیه قابل مناقشه هر چند ترجمه تحت». فیه هدی للمتقین
ست اما به جهت حفظ سادگی به این ترجمه قناعت میکنیم. چرا که قصد ا

این نوشتاربه کنکاش گذاشتن کل این آیه نیست. به عنوان مثال، بخشی 
در نظر بگیرید. دست کم » شکی در آن نیست«ازآیه یعنی آنجا را که آمده 

 سه برداشت و تاویل از این پاره آیه متصور است. (آلوسی ذیل تفسیر آیه
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دوم سوره بقره و همچنین قرطبی). نخستین برداشت این است که گزاره 
. »در قرآن شکی نیست«خبری است. بنابراین، معنی آیه این است که 

توان این بخش آیه اگر به تنهایی خوانده شود مبهم است. چرا که می
پرسید: در چه چیزی شک نیست؟ احتماال این معنا در تقدیر آیه اشاره دارد 

 (ابن کثیر)،» شکی در اینکه از سوی خداوند است، وجود ندارد«به اینکه 

این بخش از گزاره حذف شده است. چه » حذف«اما بنا به قاعده بالغی 
ی گیرکارشاید در فرهنگ و حافظه جمعی مخاطب آن روزگار قرآن، تکرار به 

یا سیاق حال، عبارت را تکمیل می کرده است و مخاطب منظور 
در ” حذف”ست (رجوع کنید به جرجانی در خصوص دالیل فهمیده امیرا 

  زبان عربی).

 

 یپژوهان، مفسران، متکلمان تالش کردند تا فهماز قرآن یاریبس
. دنیجستجو نما یقرآن یهاهیآ یاللفظتحت یموجه را در پس معنا

 ینیمتن اعم از متن د یمعنا یمعنا افتیدر  یتالش برا زیدر غرب ن
 یورزشهیسنت اند انیم سهیبوده است. مقا انیدر جر  ینید ریو غ
 دشوار اریبس یپردازان زبان غرب هینظر  ومسلمان  پردازانهینظر 

 مسلمانان از ینیمربوط به زبان متن د اتیاست. چراکه اغلب ادب
بر گرفته شده و به گذشته دور تعلق دارد حال آنکه  یگریفرهنگ د

در گذشته دارد، اما در شکل  شهیفلسفه زبان در غرب هرچند ر 
 است. یامروز دهیپد اشیکنون
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ابی کت«برخی مفسرین مانند ابن کثیر، احتمال معنای دیگری را همچون 
ین اند. با اکردهنیز مطرح » است که در حقانیت و درستی آن شکی نیست

های قرآنی، توان انکار کرد ابهام، شک و تردید در خصوص آیهحال، نمی
کم در میان منتقدین قرآن کم نیست. کما اینکه در این خصوص در  دست

از انبیاء).  ۴از صافات و آیه  ۱۵خود قرآن هم از آن یاد شده است (مثال آیه 
باید چگونه معنا کرد؟. » شکی در آن نیست را«در این صورت این آیه 

ز انشاء ا آلوسی و قرطبی بر این باورند که گزاره از نوع اِخباری نیست و نوعی
شود. است و خطابی است که از آن برای تعظیم و تکریم استفاده می

بنابراین معنای پاره آیه را باید به معنی زبان روزمره دوره بعثت برداشت 
برای تجلیل از امری می گفتند که  -شاید مانند دوره ما -کرد. در آن زمان

خبری است اما  شک در آن راه ندارد! البته گزاره هر چند دارای ساخت
توان آیه را این گونه تواند دارای داللت انشائی باشد. برای مثال میمی

فهمید: آن کتابی است که نباید شکی در آن باشد. استناد مفسرآن یاد 
 وال -از سوره بقره است (در حج فسق و کشمکش نباشد ۱۹۷شده به آیه 

ر الرازی در ذیل تفسیفسوق وال جدال في الحج). در تایید نکته ای که آمد، 
اگرچه -براى آن گفت شك نيست در او«سوره نساء آورده است:  ۸۷آیه 

درستى خواهد بودن و اين كه بر حقيقت و به -كافران در او شك كردند
 ».مبالغه باشد از صحّت وقوع و وجود كار

افزون بر این برداشتهایی که آمد، برداشت سومی نیز وجود دارد، که عبارت 
: پروا گرفتگان شکی در آن ندارند (آلوسی و قرطبی). روشن است است از

که پذیرش هر یک از این برداشت ها مبتنی بر یک سلسله پیش فهم 
داللت شناسانه است و البته دارای پیامدهای بسیار مهمی از نظر شناخت 

 کلیت آیه است. 
 شود در مورد یک گزاره که از کلمات بسیارهمانگونه که مالحظه می

رد توان انکار کمحدودی تشکیل شده این برداشتها امکان پذیر است. نمی
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پیش فهم های مفسران در تنوع برداشت های آنها از آیات قرآن موثر 
است، اما راهکار بالغی و زبانی قرآن که از جمله بر حذف، اختصار و اقتصار 

 تمبتنی است دلیل مهم دیگری در پیدایش این برداشتهای گوناگون اس
(زرکشی و سیوطی). پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که چرا 
برداشت های گوناگونی از یک پاره آیه امکان پذیر است. چرا داللت بخشی 
از آیه چند پهلوست و دارای داللت یگانه ای نیست؟ آیا بطور کلی برداشت 

در زمانه و  هیگانه از گزاره ای که بر بستر دگرگونی زبانی گذشته آفریده شد
زمینه تاریخی دیگر امکان پذیر است؟ در چه شرایطی یک آیه، یا پاره آیه 

تواند معناهای گوناگونی را به ذهن مخاطب متبادر کند؟ دگرگونی می
 تاریخی فرهنگ و زبان چه سهمی در تنوع برداشت ها دارد؟ 

 
 زبان متن؛ زبان متنوع 

نظامی از نشانه هاست که  زبان دینی بخشی از زبان رایج هر جامعه و
دارای کارکردهای گوناگونی است. از جمله این کارکردها، بیان طیفی از 
موضوعاتی مانند اظهار اصول عقاید، سرانجام انسان، موعظه، گزارش 
قصص، بیان برخی از احکام و عبادت است. اما "بیان" و "ابراز" عقیده که 

د آن نیست و زبان دین اعم از کارکرد ارتباطی زبان دین است، تنها کارکر 
گفتاری یا نوشتاری کارکردهای بسیار بیشتری دارد. برانگیختن احساس و 
عاطفه جمعی، تهییج، ترغیب، دادن بیم و امید، دعا، نفرین، تشویق، 
خطاب از دیگر کارکردهای زبان دین است. وجود چنین کارکردهایی موجب 

ها نظیر زبان علمی یا کالمی به شود تا زبان دین در چارچوب دیگر زبانمی
 Speach actمعنی اخص آن نگنجد و غالبا دارای کارکردی کنشمند (

funtion) شود. زبان دین گاه رسمیت یافته (Creedal 
languageشود. اما بخش عمده )استاندارد شده و در نهایت نهادینه می

آن، بخصوص آن بخش که در عرصه فردی یا مناسبات جمعی پیروان 



 ۱۴۰۰ز | نورو ۴شماره| سال اول | 
 

٨٠ 
 

) باقی می ماند. Parasitic languageقراردارد، به شکل غیر رسمی (
)Gellman ,١٩٧٧( 

زبان نوشتاری متن دینی که زبان رسمی دین است، غالبا به عنوان محک 
ن رود. بدیهای متن و انگاره های دینی به کارمیدرستی یا نادرستی گزاره

کنند و ا پیدا میترتیب تدوین کنندگان گفتمان دینی نقش مرجع عقاید ر 
) مییابند. چنین اقتداری بر چگونگی Religious authorityاقتدار مذهبی (

توزیع منزلت اجتماعی، قدرت سیاسی و منابع اقتصادی تدوین کنندگان 
مهمی را  نقش» زبان دینی«گفتمان دینی موثر است. بدین ترتیب تثبیت 

ر توان زبان دین را از نظکند. بطور کلی میدر توزیع منابع یاد شده بازی می
 ).٢٠٠٧, Harrisonموضوع به دو دسته تقسیم نمود. (

) و زبان خاص و First order languageزبان دینی عمومی یا زبان اولیه (
). زبان دینی اولیه یا عام شامل Secondary order Languageثانویه (

ثت ش دین و بعزبانی است که در متن زندگی روزمره در زمینه و زمانه پیدای
شود و شامل زبانهایی نظیر زبان دعا، گفتگوی پیامبر میپیامبر مربوطه پیدا 

با مخاطبین، موعظه و پند و اندرز و اسطورها است و در زمینه و زمانه معین 
رود. هرچند این زبان ابتدائا گفتاری، ساده و عامه فهم بوده است بکار می

ر متن یک گفتمان معین به شکل محاوره و در بستر زمانه و زمینه معین و د
و گفتگو جریان داشته است. اما، این زبان بعدا ممکن است کم یا بیش 
بوسیله پیروان و مومنان تدوین شود. زبان ثانویه اما زبانی است ساخت 
یافته وتدوینی که از متکلمان، حکیمان و فقیهان و مفسران برای فهم متن 

زبان مجرد است که از نظر درجه انتزاعی بودن  شود. ایندین بکار گرفته می
و چگونگی استدالل از زبان نخستین به کلی متفاوت است. از دیگر 
ویژگیهای این زبان اینکه استداللی است و دیگر آنکه دقت آن غالبا باالتر 
از زبان اولیه است. از سوی دیگر، تفاوت های آشکاری میان زبان گفتار 

جود دارد. با دگرگونی زمینه اجتماعی و زمان بعید  نخستین و زبان نوشتار



ینیمتن د یمعنا یِ معنا یدر جستجو  

٨١ 
 

نیست که متن در چارچوب گفتمان دیگری بازتاویل شود. کما اینکه متن 
های گوناگونی بازتاویل شده نوشتاری قرآن طی تاریخ در متن گفتمان

 است.
از تفاوتهای زبان گفتاری نخستین و نوشتاری یکی این است، که سخنگو 

تواند هر و در روند یک گفتگوی فعال با مخاطبش میدر موقعیت معین 
گونه سوء فهم احتمالی از منظور نهایی کالمش را تصحیح کند. درحالیکه 

نار در ک -به ویژه در شرایطه فاصله تاریخی-در زبان نوشتاری، نویسنده 
مخاطب حضور زنده و فعالی ندارد و نوشتار جای او را میگیرد. گفتگو 

ان کنشگر گفتار و مخاطب است، درحالیکه نوشتار باز فرایندی بسته می
توانند آنرا خوانده و تاویل کنند. مخاطب در چارچوب است و بسیاری می

زبان گفتاری معین اما در زبان نوشتاری نامعین است. مخاطب در زبان 
یتی اعم از زمانی و موقع-نوشتاری بدون فاصله اما در زبان گفتاری با فاصله 

ب در هنگام گفتگو با جهان سیال واقعی روبرو است حال آنکه است. مخاط
مخاطب نوشتار با جهان ایستای متن. بدین ترتیب متن از زمینه و زمانه 

) و با Distantationگیرد (می) و فاصله Decontextualizationتهی شده (
این فاصله، ارجاع مستقیم به متن جهان واقعی و مصادیق اولیه دیگر 

ذیر نیست. مخاطبان نخستین در زمینه و زمانه مشترکی با گوینده امکان پ
زیسته اند و بنابراین دارای ذهنیت و فرهنگ یا افق مشترکی با او بوده اند. 

ها را بنابراین شانس بیشتری را برای فهم درونمایه و منظور گفتگو و گزاره
طب دیگری رخ دارند. بنابراین هر تاویلی که در زمینه و زمانه دیگر و مخا

دهد نوعی حادثه جدید است و بعید است که با فهم گوینده نخستین می
 »متفاوت«از جهان خواننده » جهان متن«سازگاری داشته باشد. بدین رو 

است. البته با گسترش شمار مخاطبان متن نوشتاری و پیدایش زمینه و 
آید و تاویل ) پدید میRecontextualizationزمانه جدید نوعی زمینه زایی (

گر در این فضای جدید است که به فهم متن همت می گمارد. این فرایند 
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به ویژه میان مفسران، متکلمان، و فقیهان که قصد دارند به تاویل متن در 
 ا ب -متفاوت با جهانی که خود متن در آن افریده شده است -جهان دیگری 

 )٢٠٠٥-١٩١٢, Paul Ricoeurکارگیری زبان ثانویه بپردازند مصداق دارد. (به
 

 در ادبیات زبان شناسی و فلسفه زبان نوین »ثانوی معانی«
و همچنین » معنای معنا«و همچنین  »ثانوی معانی«آنچه در خصوص 

در علم معانی از سوی » انشاء«و » خبر«و » مقتضای حال و مقام«
ان زببالغیون متقدم مسلمان موضوع بررسی بود، به نوعی با نظریات 

 John Langshaw)، جان آستین (١٩٨٢– ١٨٩٦شناسی یاکوبسن (
Austin ,١٩٢١-٢٠٠٩)، ويليام پي. آلستون (١٩٦٠-١٩١١William P. Alston ,

) دارای هم پوشی است. برای John Searle -١٩٣٢) و فلسفه زبان سرل (
مثال یاکوبسن در بررسی خود پیرامون ساختار و کارکرد زبان مدعی است 

ش شرط را برای برساختن گفتار و فهم پیامی که در آن است الزم که ش
است. این شروط به ترتیب عبارتند از: گوینده، مخاطب، پیام، زمینه 
اجتماعی فرستادن پیام (مخاطب باید آنرا بشناسد تا معنای پیام را دریابد)، 
رمز(که هردو طرف گوینده و مخاطب از آن اگاهی داشته باشند تا یکی از 
آنها بتواند پیام را بفرستد و دیگری بتواند از آن، معنای پیام را کشف کند)، 
و سرانجام رسانه (که واسطه رابطه میان گوینده و شنونده است). بدین 

گیرد نقش برجسته ای را در میای که گفتگو در آن صورت زمینه ترتیب، 
به گمان پل کند. همچنین رمزگشایی و دریافت پیام هر گزاره بازی می

ریکور، باور دینی عمدتا خود را بوسیله زبان به شکل یک گفتمان نشان 
دهد. هرچند، زبان تنها وسیله بیان تجربه دینی نیست چرا که این می

تواند به شکل رفتار جمعی و احساسات نیز بروز کند. وی استدالل تجربه می
در چارچوب آن کند که مدلول زبان تابعی از گفتمانی است که زبان می

 داند.میکارکرد با معنائی دارد. او مفهوم زبان را از گفتار متمایز 
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نظام زبانی مستقل از افراد وجود دارد و در واقع افراد در فضائی که زبان 
می آفریند به گفتار میپردازند. اساس نظام زبانی همان ذهنیت جمعی 

ی آستین، گفتار را نوعپایدار است، گفتار اما چنین نیست. ریکور همانند 
داند که گاه کارکرد آن اظهار و بیان است، اما در شرایط دیگر به میکنش 

اور شود. به بعنوان کنش ضمن گفتاری یا کنش فراگفتاری متبلور می
ریکور، زبان گفتاری از زبان نوشتاری متفاوت است، چراکه هدف گوینده و 

، . زبان نوشتاری اما چنین نیستمعنای گفتار او در یک راستا قرار میگیرند
زیرا عمر متن نوشتاری از حیات نویسنده متن طوالنی تراست. ویژگی زبان 
نوشتاری، ماندگاری آن و ویژگی زبان گفتاری، زوال پذیری آن است. آنچه 

شود معموالبیش از آن است که هدف نویسنده میاز متن نوشتاری تاویل 
 بوده است.

ی هیچ یک از زمینه اجتماعی مستقل نیستند. معنای زبان گفتاری و نوشتار
بل و شود. بررسی نقش سممتن به وسیله تبیین ساختار گفتار میسر می

تشبیه در ادبیات دینی یکی از عالقه های ریکور بود. او معتقد بود که زبان 
دینی زبان حقیقت نیست بلکه از صورت های گوناگونی متشکل از حکایت 

یدایش جهان و انسان، پیشگوئی پیامبرانه، پند و اندرز، اخالقی، اسطوره پ
دعا، تشبیه، مجاز، تمثیل و ضرب المثل یا حکمت تشکیل شده است. او 
بر خالف ارسطو و برخی اثبات گرایان امروزی برای تشبیه و تمثیل نوعی 
آفرینندگی و سازندگی قائل است. به گمان او همه دستاوردهای بشر در 

روشهای همچون تشبیه و استعاره بدست آمده است سایه بکارگیری 
)Vanhoozer ,برای او تشبیه نوعی تصویر پردازی خالق در قالب ١٩٩٠ .(

که غالبا بر پایه تشبیه  -). زبان دینیVerbal imaginationکلمات است (
با معیار آزمون پذیری که از سوی تجربه  -و مجاز و استعاره بنا شده است

, Pellauerشود قابل بررسی و نقد نیست (نهاد میگرایان منطقی پیش
زبان  -). او همچنین مدعی است که زبان دینی با الهیات و فلسفه١٩٨١
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آمیخته شده است بنابراین ضرورت دارد تا این زبان در چارچوب  -ثانوی
 خواستگاه نخستین آن به بررسی گذاشته شود.

کند تا با وضع نوعی روش تاویلگرا به کشف معنای معنای ریکور تالش می 
های زبان دینی نائل شود. آثار جان آستین، نقطه عطفی در فلسفه گزاره

شود. وی نظریه کاربردی زبان ویتگنشتاین را زبان قرن معاصر تلقی می
ر د توسعه داده و توجه خود را بر روی نقش کارکردی زبان و تبیین معنا

) از Speech act theoryکارکرد زبان معطوف نمود. کنش گفتاری (
رود. بنا به درک دستاوردهای ماندگار این فیلسوف زبان به شمار می

ت تر رود بلکه درسآستین، گفتار همیشه به عنوان گزاره خبری به کار نمی
 است. » کارگفت«آن است که بگوئیم گفتار غالبا نوعی کنش یا 

گزاره خبری قابل تعمیم به کنش گفتاری نیست. به گمان این  معیار صدق
تواند دارای سه جنبه باشد. او این سه جنبه را به نظریه پرداز یک گفتار می

)، کنش مضمون Locutionary actجنبه کنش گفتاری بیانی یا اظهاری (

 

 یبا معنا یتفاوت آشکار یمتن، البته دارا یمعنا یمعنا
دوره  یدارد. در چارچوب زبان عرب اتیآ یو ظاهر یاللفظتحت

استعاره، مجاز،  لیاز قب یو بالغ یگوناگون زبان یهاهیبعثت، آرا
آن بازتاب قر  اتیکه در آ رفتهیبکار م» مبالغه« یبرا هیو تشب لیتمث

 یدر انواع کنشها ینقش مهم یزبان یهاهیآرا نیداشته است. چن
 نیا یاز بررس تواندیموجه نم لیتاو کیکنند و  یم یزبا یگفتار

 باشد. ازین یب یینقش ها نیچن
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)، و جنبه کنش فراگفتاری یا کنش به وسیله گفتار Illocutionaryدر گفتار (
)Perlocutionary actکند. به عنوان مثال، قول دادن نوعی ) تقسیم می

کند. هدف نهائی از ابراز آن، کنش است که کسی را متعهد به کاری می
مبتنی بر درخواست نوعی انشاء است بنابراین، بیان یک خبر نیست بلکه 

 ها را بطور کلینوعی کنش است. بنا به طبقه بندی جان آستین، گزاره
 Locutionaryکنش بیانی اظهاری ( -۱توان به سه گروه تقسیم نمود. می
act نوعی کنش گفتاری است که کارکرد آن بیان یک معنا بر اساس ،(

خبر دادن (اِخبار و  -۲معنای متعارف، معمول و پذیرفته شده آن است. 
اِظهار یک گزاره)، و پرسش کردن (برای کسب اطالع) از مصادیق کنش 

)، که Illocutionaryکنش مضمون در گفتار ( -۳هاری است. گفتاری اظ
کند و گوینده آنرا با استفاده از معنای گزاره از چارچوب عرفی عدول می

روش معین برای انتقال معنای خاص خود بکار میگیرد و فراتر از اظهار 
دهد. اللفظی است. در همه این موارد، گوینده کاری را انجام میتحت
که در برگیرنده کارگفت گوینده است بر اساس قصد اوست که  هاییگزاره

کند. وضعیت روانی در فهم این گونه کنش قابلیت معنای دوم را پیدا می
گفتاری اهمیت زیادی دارد. آرزو کردن، ترغیب، تهدید، ستایش، سرزنش، 
 نشان دادن نیاز و باور از مصداق های چنین کنشی است. کنش فراگفتاری،

) نوعی گفتار Perlocutionary actوسیله گفتار یا فراگفتاری (کنش به 
دارد. می است که موجب تاثیر بر مخاطب شده و او را به انجام کاری وا

تواند به صورت عمدی یا غیر عمدی باشد. امر فرایند کنش فراگفتاری می
مستقیم، مطمئن کردن، بیم دادن، وادار کردن، درخواست کار از جمله 

ها مد نظر است ای کنش فراگفتاری است. آنچه در همه این گزارهمصداقه
تاثیر بروی مخاطب است. خواه این تاثیر به کار بیانجامد یا نیانجامد. این 

جنبه کنش گفتاری بیانی یا اظهاری، کنش مضمون در  -سه کنش گفتاری
فک کامال من -گفتار، و باالخره جنبه کنش فراگفتاری یا کنش به وسیله گفتار
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نبوده و ممکن است یک گزاره همزمان دربرگیرنده همه این سه کنش هم 
 باشد. 

 
 زبان توصیف و زبان تغییر

م شود؛ بلکه تغییر جهان هزبان تنها برای توصیف جهان به کارگرفته نمی
های کنش –) کارگفت ها ١٩٦٩, Searlاز کارکردهای آن است. سرل (

ر کنش کند. درا به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم، تقسیم می -گفتاری
میان معناي ظاهری عبارت و معناي ضمنی مورد نظر  گفتاری مستقیم،

 -گوينده مطابقت وجود دارد، حال آنکه در کنش گفتاری غیر مستقیم ظاهر
است. ضرب المثل ها، و عبارت از معنای مضمون آن متفاوت  -گرامر

استعاره و مجاز و تشبیه جزء در کنش گفتاری غیر مستقیم به شمار می 
 آیند، که معنای پنهان آنها ممکن است با ظاهر و گرامر آنها نخواند. 

 کند.های گفتاری را به پنج دسته تقسیم میسرل در ادامه کنش 
): Assertives statement or Peresentativesگزاره مبتنی بر داوری (  -۱

مضمون آن اِخبار یا داوری در مورد موضوعات گوناگونی است که قابلیت 
های اِخباری ادعا کردن، اطالع دادن از جمله ابطال و اثبات دارد. گزاره

 های چنین کنش گفتاری است.نمونه
) که گوینده ضمن Commissives statementگزاره مبتنی بر تعهد ( -۲ 

شود یا کاری را می پذیرد. مصادیق نجام کار یا وظیفه ای میآن متعهد به ا
گوناگون چنین کنش گفتاری عبارت است از: قول دادن، دعوت کردن، 

 وعده و وعید.
): کارکرد آن انجام کاری از سوی Directives statementگزاره راهنما ( -۳ 

ز ا تحت تاثیرقراردادن گیرنده گزاره است. پرسش کردن، درخواست کردن
 های راهنما است. جمله گزاره
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): موقعیت روانی گوینده را Expressives statementگزاره بیانی ( -۴ 
دهد. آرزو کردن چیزی، تبریک گفتن، تشکر کردن تنها معدود نشان می

 های گزاره بیانی است. نمونه
): دگرگونی در واقعیت Declaratives statementگزاره اعالمی ( -۵ 

وسیله ابراز کنش گفتاری. تصیم به انجام یک رفتار گروهی، اجتماعی ب
اعالم آغاز یک دگرگونی اجتماعی. مانند اینکه اعتصاب گارگران امروز پایان 
می یابد (به قصد انجام و نه اعالم آن). به گمان سرل استفاده از معیارهای 

) Truth conditionsهای خبری (معمول برای آزمون صدق و کذب گزاره
های گفتاری مانند کنش گفتاری اعالمی، رای ارزیابی برخی از کنشب

 تعهدی، راهنمایی موضوعیت ندارد.
 

های گفتار بی اطالع نبودند. به البته، اهل بالغت از متقدمین از کنش
کارکردهای گوناگونی از قبیل انتقال فهم و معنا برای ” جاحظ“عنوان مثال 

نخستین و معمولی ترین زبان است. شود. چنین کارکردی زبان قائل می
این نویسنده در ادامه، تاثیر گذاری بر مخاطب و کسب توجه او، و باالخره 

ز نی” سیوطی“داند. میمجادله و اجبار به کاری را از دیگر کارکردهای زبان 
برخی از کارکردهای امثال قرآنی را بجز انتقال معنا همان کارگفتهای 

امل اموری از جمله یادآوری، بیم، امید، تشویق و داند که شمیگوناگونی 
های متعدد، جایگاه ترغیب، سرزنش، تحقیر است. او با یادآوری نمونه

امثال و حکم عرب و غیر عرب را به عنوان کارگفت های یاد شده به نمایش 
کارگیری کارگفت بر زبان قرآنی به می گذاشته و تاثیر فرهنگ عامه عرب در 

مجاز  ها، استعاره،شود انکار کرد که فهم ضرب المثلدهد. نمیرا نشان می
و تشبیه جزء در کنش گفتاری غیر مستقیم بدون انضمام به زمینه و زمانه 

آنها میسر نیست. چه تنها » معنای معنای«کاربرد آنها و دست یابی به 
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رجمه که مبتنی ت-اکتفا به معنای نخستین آنها یا جنبه بیانی یا اظهاری 
 راهگشا نیست. -اللفظی استتحت

 
 مبالغه به مثابه نوعی از کنش گفتاری

اه در کنش زبانی، آنگ -کوچک نمایی-یا  -بزرگنمایی-آرایه مبالغه به صورت 
ای را بیش از حدّ معمول عرفی خود به صفاتی اعم از دهد که پدیدهرخ می

مثبت یا منفی نسبت دهند. مبالغه دارای درجاتی همچون، مبالغه، اغراق، 
زبان «این آرایه روش بسیار معمولی در ادبیات  و غلوّ هست است.

زرکشی و جرجانی با یادآوری یا روزمره و زبان ادبی عربی است. » نخستین
های مجاز دهند که چگونه آرایهمی های متعدد از آیات قرآن نشان نمونه

رود. جرجانی بر این باور است که و استعاره برای مبالغه در گفتار بکار می
ز مبالغه را ا” ن وهباب“یکی از هدفهای استعاره، مبالغه در تشبیه است. 

کند عرب آنگاه که روش های متعارف گفتار عرب دانسته و عنوان می
بخواهد بر درستی گفته ای تاکید کند به زبان مبالغه سخن می گوید. 

کارگیری مبالغه مناسب نبود، دیگر به بر این باور است که اگر ” قیروانی“
 بکارگیری ابزارهای تشبیه و استعاره موضوعیت نداشت. فایده و اهمیت

بالغی و مبالغه از قبیل تشبیه، استعاره و مجاز این است که بر مخاطب 
 گذارد. بیش از زبان حقیقت تاثیر می

کند، مبالغه در وصف و سیوطی مبالغه در قرآن را دوگونه دسته بندی می
مبالغه در صیغه. مبالغه در وصف صریح نیست حال انکه مبالغه درصیغه 

ف افعال است و صراحت دارد. برای مثال مبالغه در وصف در آیه بر پایه ص
بزودی روغنش، با آنكه آتشى به آن نرسيده است، روشن «سوره النور:  ۳۵

 این به بنا. »ٞ◌ نَار هُ ۡ◌ َسسۡ◌ تَم ۡ◌ لَم ۡ◌ وَلَو يُِضٓيءُ  تُهَاۡ◌ يَكَادُ زَي -خواهد شد
 باز نرسد خداوندی نور چراغ روغن به آتش چند هر مبالغه زبان در آیه

و به بهشت هم «سوره اعراف است:  ٤٠ آیه دیگر مثال. شودمی روشن
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�ةَ ۡ◌ لٱ خُلُونَ ۡ◌ وََال يَد -نیایند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن درآید! �ىٰ  َجن  َحت
 .»خِيَاطِ ۡ◌ لٱ َسم�  فِي َجَملُ ۡ◌ لٱ يَلِجَ 

مانند: الرحمن، و » فعالن«توان دربه نظر سیوطی، مبالغه در صیغه را می
مانند: التواب و الغفار و القهار، و » فعال«مانند: الرحیم، و » فعیل«
پژوهان، مفسران، و ادیبان شیوه گفتاری شمار برشمرد. قرآن» فعول«

سوره بقره  ۱۹بسیاری از آیات قرآنی را مبالغه میدانند. برای مثال در آیه 
سر  گشتان، منظور از ان»از بيم مرگ انگشتان خود را در گوشهايشان نهند«

رای که بکارگیری مبالغه ب -انگشتان است. استفاده از کل برای اشاره به جزء
به تصویر کشیدن فرار و خودداری کافران از شنیدن پیام است. در نظر 

اش به بهشتی که عرض«در سوره آل عمران از  ۱۳۳مراد آیه ” زمخشری“
 مبالغه بر پایه تمثیل است.». اندازه آسمان و زمین است

گویی چهره «سوره یونس آمده است؛  ۲۷نوع دیگری از مبالغه در آیه 
؛ پوشش چهره با پاره »هایشان با پاره هایی از شب تاریک پوشیده شده

هایی از شب اشاره به تاریکی نادانی و گمراهی است (الرازی). یا مثال در 
 زدوزخ]ا«[سوره الملك، در وصف دوزخ نیز مبالغه بکار رفته است؛  ۸آیه 

شم که نسبت خ» خشم شكافته شود هر بار كه گروهى در آن افكنده شوند
به جهنم نوعی مبالغه تلقی شده است و  -که صفت انسانی است –

همچنین بکارگیری شعله آتش برای نشان دادن آسیب بزرگی است که بر 
سوره کهف نیز راهکار مجاز تشبیه را برای  ۲۹شود. آیه جهنمیان وارد می

ایم که برای ستمکاران آتشی آماده کرده«گذارد ه نمایش میمبالغه ب
گیرد و اگر فریاد کمک خواهی سردهند میسراپرده های آن ایشان را در بر 

د، دهنکند، جوابشان میبه آبی چون مس گداخته که رویشان را بریان می
 ». چه بد شرابی و چه آسایشگاه بدی است

شود راهکار ج در قالب تمیثل متبلور میسوره ح ۲آرایه مبالغه که در آیه 
] ستر  از[ اى روزى که بببينيد هر شيردهنده« دیگری برای مبالغه است؛ 
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 مردم تو و نهد فرو را خود بار آبستنى هر و واگذارد دهد مى شير كه را آن
. »است شديد خدا عذاب اما نيستند مست آنكه حال و بينى مى مست را
 ). آلوسی( 

سوره  ۷آیه » معنای دوم«در همین راستا، زمخشری در تالش برای کشف 
بقره و معنای مهر زدن بر دل و گوش و پرده افکندن بر چشم کافران بر این 
باور است که زبان آیه زبان مجاز یا ترکیبی از مجاز و تمثیل است و حقیقی 

ای ان پردههایشها آنان مهر نهاده؛ و بر چشمها و گوشخدا بر دل«نیست 
 این مفسر سپس استناد». هاستافکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آن

مهر زدن بر دل و گوش و پرده افکندن بر چشم کافران به خدا را با دادگری 
خدا هرگز کمترین «سوره حج،  ۱۰داند. چه بنا به آیه خداوند سازگار نمی

 راهی انسان بر پروردگارو کار قبیح و گم»! ستم در حق بندگان نخواهد کرد
ر مهر زدن ب«جایز نیست. زمخشری سپس با استمداد از عرف زبانی عربی 

را مبالغه در تثبیت کفر در دل » دل و گوش و پرده افکندن بر چشم کافران
های ادبی زبان کارگیری آرایهبه کند تا با کند. او تالش میکافران قلمداد می

هستند به متن زمینه و » ابهام«که دارای  هاییعرب و همچنین ارجاع آیه
ها را آشکار وحکم معمول و باورهای بومی، معانی پنهان آنزمانه و أمثال 

کسانی «سوره بقره،  ۲۷۵کند. برای مثال زمخشری در تفسیر خود بر آیه 
مانند آنکه به وسوسه شیطان دیوانه شده که ربا خورند برنخیزند جز به 

ا آنکه خدا تجارت ر فرقی بین تجارت و ربا نیست؛ حالاست چه آنان گویند 
این از پندارهای عرب بود که «نویسد: ، می»حالل و ربا را حرام کرده است

ن کرد و ...آیه قرآای دیوانه میبردند شیطان انسان را با زدن ضربهگمان می
ها آورده شده است... و این از پندارهایشان بود که بر اساس باورهای آن

هایی رود... و... داستاناگر جن کسی را لمس کند، خردش از بین می
مثابه انکار مشاهدات ها بهوغریبی برای دیو داشتند که انکار آنعجیب

کارگیری به در آیات دیگری که در خصوص آخرت است نیز ». شدتلقی می
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ره ومبالغه به شیوه های گوناگون و البته بر پایه عرف زبان روزمره عرب د
سوره دخان، در عرف زبان  ۲۹درباره مفاد آیه شود. مثال میبعثت تکرار 

عرب آن زمان برای بزرگنمایی در مورد حادثه مرد بزرگ می گفتند که عظمت 
آن حادثه آنگونه بود که در نبودنش خورشید تیره شد، ماه تار شد! و زبان 

وره شعرا آمده س ۱۵عرفی قرآن هم بر همان سیاق آمده است. یا در آیه 
ای تمثيلی ؛ عبارت استعاره»من همراه شما هستم و می شنوم« است

شود. منظر نظریه کنش گفتاری است و برای مبالغه بکار گرفته می
های که برای مثال مطرح شد را چنین صورت توان، وجه مشترک آیهمی

 بندی کرد.
ده یاد ش هایترین وجه آیهسطح نخست یا کنش گفتاری بیانی: بیرونی

آید. البته اللفظی و اِخباری است که از ظاهر آیه برمیهمان معنای تحت
در پس معنای ظاهری آیه که غالبا بر تشبیه، تمثیل، مجاز و استعاره است، 
یک پیام ضمنی وجود دارد که همان معنای معنا عبارت مربوط است و آن 

عبارت  است، که کنش گفتاری ضمن بیانی است. این پیام زمانی قابل فهم
مخاطب نهاده شود. کنش ضمن » حال«در متن فرهنگ زمینه و زمانه و 

بیانی ترکیبی از انتقال بیم، امید، ترغیب، نوید، سرزنش و غیره برای انتقال 
به مخاطب است. اما در پی این کنش گفتاری ضمن بیانی کنش بوسیله 

 ه هایگفتاری است که متضمن تغییر بینش و کنش مخاطب در عرص
های متضمن کنش گفتاری گوناگون رفتاری، اخالقی، و اجتماعی است. آیه

آنگاه که ناظر به  -توان به فعل امر که از مقوله انشاء استرا حتی می
 را تعمیم داد.  -وجوب نیست و از مقوله مجاز است 

 »پس گفتيم بوزينگانى رانده شده باشید« ۶۵برای مثال از سوره بقره آیه
ار شمردن و اهانت برداشت شده است (سیوطی). برخی مفسران نوعی خو

سوره جمعه و سیاق آن (كمثل الحمار يحمل أسفارا:  ۵با استناد به آیه 
 آیه ندا گفته) كشدداستانشان چون خرى است كه كتابهايى را برپشت مى 
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 اآنه قلب مسخ آن منظور و است تشبیه و مثال قالب در بقره سوره ۶۵
الب مجاز به ق در امر فعل البته). آلوسی و الرازی -کثیر ابن( است بوده

)، ۱۵۱)، دعا (األعراف: ۴۰)، تهدید (فصلت: ۴۹معنای اهانت (الدخان: 
) نیز آمده است. در سطح کنش گفتاری بیانی این ۳۰هشدار(ابراهیم: 

از آن  -شوندکه از نظر گرامر و سینتاکس در قالب امر مطرح می –افعال 
سطح کنش گفتاری ضمن -مر حقیقی نیستند، معنای آنها در جهت که ا

 شود. اهانت، تهدید، دعا و هشدار تلقی می -بیانی
 

 گیرینتیجه و بندیجمع
کوششی است که  -یا معنای دوم آن  -جستجوی معنایِ معنای متن دینی

قدمت بسیاری در میان مسلمانان دارد. در همین راستا بسیاری از 
پژوهان، مفسران، متکلمان تالش کردند تا فهمی موجه را در پس قرآن

های قرآنی جستجو نمایند. در غرب نیز تالش برای اللفظی آیهمعنای تحت
عنای معنای متن اعم از متن دینی و غیر دینی در جریان بوده دریافت م

پردازان مسلمان و نظریه ورزی نظریهاست. مقایسه میان سنت اندیشه
پردازان زبان غربی بسیار دشوار است. چراکه اغلب ادبیات مربوط به زبان 
متن دینی مسلمانان از فرهنگ دیگری بر گرفته شده و به گذشته دور تعلق 

حال آنکه فلسفه زبان در غرب هرچند ریشه در گذشته دارد، اما در دارد 
اش پدیده امروزی است. اما این تنها مشکل این مقایسه شکل کنونی

شناسی مورد استفاده در دو سنت یاد نیست. مفاهیم، اصطالحات و روش
توان موارد نسبتا مشابهی را در میان شده نیزمتفاوت است. با این وجود می

های استعاره و یافت. برای مثال توافق وجود دارد که کاربرد آرایه دوسنت
به عنوان نوعی  -مجاز و تمثیل و تشبیه در در متن دینی از هر نوع آن

 بسیار گسترده است.  -کارگفت و کنش گفتاری
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آورد تا از تجربه دو سنت استفاده نمود میچنین امری این امکان را فراهم 
های گوناگون و پرشماری از آیات قرآن ررسی نمونهو از هر دو آموخت. ب

های دهد آنگاه که متن آیهنوشته در پرتو نظریه کنش گفتاری نشان می
قرآنی به بستر زمینه و زمانه فرهنگ عربی دوره بعثت، ضمیمه شود، معنایِ 

شود. این معنای دوم البته قابل تاویل می -یا همان معنای دوم آنها-معنا و 
اللفظی و ظاهری آیات دارد. در فاوت آشکاری با معنای تحتدارای ت

های گوناگون زبانی و بالغی از قبیل چارچوب زبان عربی دوره بعثت، آرایه
 بکار میرفته که در آیات» مبالغه«استعاره، مجاز، تمثیل و تشبیه برای 

های زبانی نقش مهمی در انواع قرآن بازتاب داشته است. چنین آرایه
ن تواند از بررسی ایگفتاری بازی می کنند و یک تاویل موجه نمی کنشهای

توان انکار کرد که چنین روش تاویلی چنین نقش هایی بی نیاز باشد. نمی
شناسانه رایج از متن قرآن بی سابقه نیست و ریشه در دل سنت روش
ین گیری چنکاربالغی مرسوم میان زبان شناسان متقدم مسلمان دارد. به

برای تاویل آیات قرآنی با دستاوردهای نوین در فلسفه زبان امروز روشی 
 سازگاری دارد. 
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 سیاسی شیعهطرحی نظری در تحلیل اندیشه 
 علینقی امیرحسین

 
 برانداز اپوزیسیونی قامت در شیعه سیاسی اندیشه
 :مقدمه

. کرد ارزیابی توانمی مختلفی زوایای از را سیاسی هاینظریه و دیدگاهها
 در قضاوت به بودن گراجمع یا فردگرا زاویه از توانمثال، می عنوان به

 یک ارزیابی مبنای توانمی همچنین. پرداخت سیاسی نظریه یک خصوص
این در. کرد جستجو آن گرایانهعدالت و توزیعی بعد در را سیاسی نظریه

 به خاص، متمایل سیاسی نظریه یک که شودمی طرح پرسش حالت، این
 داشته تمرکز مالکیت حقوق بر دهدمی ترجیح اینکه یا است منابع توزیع
 انسان به که نگاهی منظر از توانمی را سیاسی هاینظریه همچنین. باشد

 سیاسی نظریات توانسیاق، می همین به. کرد تقسیم دارند او عاملیت و
 .کرد بندیطبقه مختلف اعتبارهای به و هابرش اساس بر را

 تقسیمی اساس بر شیعه سیاسی نظریه تا شودمی تالش مقاله این در
 قابل اهمیت واجد نگارنده نظر به که تقسیمی. شود گذارده آزمون به ناآشنا

 یا دوری در سیاسی نظریه یک تقسیم، موقعیت این در. است توجهی
. گیردمی قرار ارزیابی مورد حکومت یا حاکم سیاسی قدرت کانون از نزدیکی
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 است ایشیعه، نظریه سیاسی نظریه که است آن مقاله این محوری فرضیه
 به اپوزیسیونی حوزه را، در خویش نظری مفاهیم و ارکان ترینقوی که

 آن توانیممی که اپوزیسیون مفهوم از سطحی در همگذارد؛ آنمی نمایش
 یسخت به که است آن فوق فرضیه معنای. بنامیم ١»برانداز اپوزیسیون« را

 ینا پوزیسیونی ابعاد از همچنین و اپوزیسیونی ابعاد دیگر از توانیممی
 که رسدمی نظر واقع، به به. کنیم یاد فعال و موثر نحو به سیاسی اندیشه
 موقعیت در گرفتن قرار برای الزم نظری سازه از شیعه سیاسی نظریه

 د، شایدباش چنین اگر. نیست برخوردار غیربرانداز اپوزیسیون و پوزیسیون
 هایتناقض یا و هاناکامی پایانبی مدار تحلیل ها، براییافته این از بتوان

 در چه و حاکم موقعیت در چه، ۱۳۵۷انقالب  از پس ایران حکومت
 دیگر، به بیان به. کرد پا و دست نظری منتقد، تبیینی اپوزیسیون موقعیت

 اپوزیسیون موقعیت از غیر شیعه، در سیاسی اندیشه که رسدمی نظر
 موفقیت به شدن نایل برای الزم عملی و نظری هایظرفیت برانداز، فاقد

 .است
 مفهوم خصوص در کوتاه توضیحی تا است بحث، ضروری ادامه از پیش

 یستن این» برانداز اپوزیسیون« از مقصود. کنم ارائه» برانداز اپوزیسیون«
 عالیف تمایل و داشته اکتیو و فعال شیعه، الزاماً، وجهی سیاسی نظریه که

 درازدامن سکوت. است داشته نامدمی» جور حکام« آنچه براندازی برای

                                                
 و نمادها، گفتمان قدرت به که شودمی توصیه نیز زیر منبع مطالعه همچنین زمینه این در. ١

 توضیح این با. کندمی اشاره رادیکال تغییرات ایجاد  در سیاسی اسالم در موجود زبان
 ارقر  استفاده توسعه، مورد و نوسازی نظریات چارچوب در تحلیل زیر، این منبع در که

 :به کنید نگاه. است گرفته
Thomas Butko, Unity throuth opposition: Islam as an instrument of redical political 
change, Middle East Review of International Affairs (MERIA), Vol 8, No 4, 

December 2004, Pp 33-48 
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 یاسیس عمل و اندیشه اصلی حاکم، وجه قدرت از گرفتن فاصله و شیعیان
است،  مقاله این محوری فرضیه آنچه واقع در. است بوده هاقرن طول در

می هاحکومت خواندن غیرمشروع و حکومت از شیعه گرفتن فاصله همین
 یسیوناپوز « به شیعه سیاسی اندیشه زاویه، احتماالً توصیف این از. باشد

 طوالنی دوره طول حال، در این با. نباشد واقعیت تمام گویای» برانداز
 بیش نیازمند که را دیگری مناسب گذاریزمینه، نام این در تفکر و مطالعه

 یسیوناپوز « ترکیب به توجه از نتیجه، بیش در. باشد، نیافتم کلمه دو از
 این از شده ارائه نکات و توضیحات این تا دارد تمایل نگارنده» برانداز

 .باشد فهم و قضاوت مبنای اصطالح
 حکومت برون یا درون در سیاسی نظریه هر موضع و نظری چارچوب

عملی، الجرم، می و نظری عرصه در موفقیت سیاسی، برای نظریه یک
 هاپرسش این به پاسخ. دهد پاسخ هاپرسش از بسیاری به بایست

پاسخ در استحکام و انسجام از حد چه تا نظریه این که کندمی مشخص
سیاسی،  امور عملی هدایت سیاست، و بنیادین هایپرسش به نظری گویی

 تموقعی نظری، از انسجام این به رسیدن در ضعف هرگونه. است برخوردار
 ارزش از انسجام عدم سمت به بیشتر حرکت با و کاهدمی هانظریه این
 .شودمی کاسته هم باز آن

 آشکار را سیاسی نظریه یک عیار تواندمی که هاییعرصه ترینمهم از یکی
 زا دوری یا نزدیکی تناوب، در نظریه، به این که است هاییسازد، موقعیت

ها، موقعیت این تغییر با آیا که نکته این. کندمی پیدا حاکم سیاسی قدرت
 تتحوال دستخوش نیز سیاسی نظریه این کلیدی مفاهیم و فکری سازه
 این ارزشیابی برای را الزم خیر، ابزار یا شودمی تناقض متضمن و جدی

ها، مثال برخی بیان بیشتر، و توضیحات از پیش. آوردمی فراهم هانظریه
 فراگیر نظریه هر که پردازیممی عملی و نظری عرصه سه بررسی به ابتدا
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 داشته را الزم پاسخ و هاظرفیت هاعرصه آن با ارتباط در بایستمی سیاسی
 .باشد

 از را کلی عرصه دو توانیمگران، میکنش سیاسی عمل سپهر به نگاهی با
 ود به تقسیم قابل نیز، خود عرصه دو این از یکی. دهیم تمیز یکدیگر
نشک یا سیاسی نظریه یک مانور اساس، فضای این بر. است مجزا ساحت

 به توانمی را) کشورها-دولت مانند( کالن سیاسی جامعه هر آن، در گری
 .کرد تقسیم عرصه سه

 پوزیسیون موقعیت در سیاسی نظریه: اول عرصه. ۱
 یا و» قدرت در« یا پوزیسیونی موقعیت یا سپهر توانمی را عرصه اولین

 خاص عملی و نظری اقتضائات عرصه این. نهاد نام بودن» حکومت در«
 برخی به حکومت، موظف یا قدرت در عرصه، نیروی این در. دارد را خود

 برای را الزم نظری طرح بایستمی سیاسی نظریه لذا، این. کارکردهاست
مثال، می عنوان به. باشد داشته اختیار در کارکردها این اجرای و تحقق
 و حکومتی، توسعه نهادهای و حکومت امنیت، کارایی تامین از توان

 کارکردها این از مصادیقی عنوان به کشور یا جامعه هایظرفیت افزایش
 وظیفه خصوص در بایستمی اینکه از جدایسیاسی،  نظریه یک ١.کرد یاد

 تعارض بدون و منسجم چارچوب از کارکردها این اجرای در حکومت
 نوانع به. ببرد بهره نیز آنها تحقق برای الزم نظری ابزار باشد، از برخوردار

                                                
 گروه دو به را تحلیل واحد این کلی اهداف توانیمباشد، می ملی دولت ما تحلیل واحد اگر. ١

. املتک و آبادانی بر ناظر اهداف و بقا و امنیت بر مبتنی اهداف: کنیم تقسیم اهداف از
 کانال در اثر دو هر کامل متن. امآورده زیر اثر دو در را زمینه این در بیشتر توضیح

 :است دسترس در) https://t.me/alinaghi_ch( تلگرامیم
 ۱۳۸۱ ، تابستان۱۶راهبردی، شماره  مطالعات ملی، فصلنامه استراتژی در امنیت جایگاه
 ۱۳۹۹اینترنتی، بهار  کشور، نشر ملی استراتژی در توازن عدم و هابحران توالی
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 کارکردهای و وظایف اجرای برای تواندنمی سیاسی نظریه مثال، یک
  .کند بسنده سخنرانی و اندرز و پند به حکومت، تنها

 کارکردهای میان متقابل مناسبات بایستمی سیاسی، همچنین نظریه یک
 برای را هاییشاخص و نماید حل خویش نظری سامانه در نیز را متعدد
 تعارض کارکردی اهداف این عمل، میان که، در زمانی در اولویت تعیین

به ظرین سازه یک مثال. کند باشد، ارائه مواجه منابع محدودیت با یا و افتد
امنیت،  و توسعه به ناظر اهداف میان تعارض در بایستسامان، می

 سازگاری یا آنها از یک هر میان انتخاب خصوص در را الزم نظری توجیهات
 یک چرا، در که دهد توضیح و باشد داشته اختیار در اهداف آن میان

 اینکه یا و دهدمی ترجیح بالعکس یا و توسعه بر را خاص، امنیت موقعیت
 .کندمی روانه هدف دو هر سوی به محدودش منابع

 یزن دیگری مهم حکومتی، مسایل کارکردهای تحقق از سپهر، جدای این در
 منسجم، موظف سیاسی اندیشه یک. اندگوییپاسخ نیازمند که دارند وجود

 

بر اساس  عهیش یاسیس هیتا نظر  شودیمقاله تالش م نیدر ا
ارنده که به نظر نگ یمیناآشنا به آزمون گذارده شود. تقس یمیتقس

 کی تیموقع م،یتقس نیاست. در ا یقابل توجه تیواجد اهم
 ای حاکم یاسیاز کانون قدرت س یکینزد ای یدر دور یاسیس هینظر 

مقاله آن  نیا یمحور هیرض. فردیگیقرار م یابیحکومت مورد ارز 
ارکان و  نیتر یاست که قو یاهینظر  عه،یش یاسیس هیاست که نظر 

 گذاردیم شیبه نما یونیسیرا، در حوزه اپوز  شیخو ینظر میمفاه
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 مجدد آن، تالش دادن دست حکومت، از کسب نحوه خصوص در تا است
 حکومتی، مانند فعالین دیگر با عمل آن، نحوه آوردن بدست برای

 این اینکه. کند پردازی قدرت، نظریه تقسیم و ائتالف، سازش سازوکارهای
بهتر،  عبارت به برد، ومی بهره قدرت کسب برای ابزارهایی چه از نظریه
داند، می نامشروع را ابزارها کدام و مشروع منظور این برای را ابزارها کدام

 یک مثال، در عنوان به. است سیاسی اندیشه یک هایبخش ترینمهم از
 ای کودتا برای تالش آیا که شد خواهد منسجم، مشخص سیاسی نظریه

 طبیعی. خیر یا اندمشروع سیاسی قدرت کسب برای انتخابات یا و انقالب
 ابزارهای تواندباشد، نمی تناقض از خالی که سیاسی اندیشه یک که است

 .بیانگارد نامشروع دیگران برای و مشروع خود برای را قدرت کسب
 مفروض، حاکمان هایصورت کدامین در که نکته این به پرداختن همچنین

 مانند( دهندمی قرار رقیبان اختیار در را آن و خالی را قدرت هایکرسی
 در و )خیابانی، انقالب، مرگ، کودتا، جنگ انتخابات، استعفا، اعتراضات

 هم باز( کنندمی فکر قدرت به مجدد بازگشت راه به صورت، چگونه این
 در نظری طرح یک ضروریات )، ازو... انتخابات، انقالب یعنی راهها همان

 یک به توجه بدون بایستنظری، الزاماً می طرح این. است سیاسی اندیشه
 اکمح یک تغییر تا شود سازماندهی عام بافتی در و شود تهیه خاص حاکم

 .نکند ویران سیاسی نظریه یک خاص، بنیاد حاکمان یا
 دو حاکمان)، با( قدرت در حاضرین برخورد و عمل نحوه همچنین، اینکه

 رخوردارب نظری پشتوانه از حد چه تا و است چگونه) اپوزیسیون( دیگر عرصه
 سیاسی پردازی نظریه در دیگر توجه و تامل قابل مسایل جمله است، از

 فتنگ پاسخ بدون سیاسی نظریه یک که است آن نویسنده مفروض. است
 و عمل در تناقض، بدون و فراگیر نظری بافت یک در هاپرسش این به

 سیاسی واحد هر یا کشور-دولت( سیاسی واحد یک اداره به درازمدت، قادر
 .نیست) دیگر
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پاسخ وظیفه عرصه این که هاییپرسش ترینمهم جمله نیز، از نهایت در
. است عمومی هایآزادی و حقوق به مربوط دارد، پرسش را آن به گویی

. ستنی سیری سر از و» شیک« شاید و حقوقی مساله یک تنها مساله این
 مشخص عمال که است ایواژه عمومی، کلید هایآزادی و حقوق واژه کلید

 نادیده با. است دیگر دوگانه هایعرصه به سیاسی اندیشه نگاه کننده
 عرض و وجود برای عمومی، اصوالً فضایی حقوق دیگر و هاآزادی گرفتن
 لذا. ماندنمی باقی) اپوزیسیونی هایموقعیت یعنی( دیگر عرصه دو اندام

عمومی،  هایآزادی و حقوق به سیاسی، نسبت اندیشه یک تکلیف تعیین
 برای نظر، جایگاهی مورد سیاسی اندیشه آیا که ساخت خواهد مشخص

 خیر؟ همانگونه یا هست و، حتی، براندازان، قایل حکومت داخل رقیبان
 . است قائل خود برای را حقوقی براندازی، احتماالً چنین موضع در که
 راندازغیرب اپوزیسیون یا مخالفان موقعیت در سیاسی نظریه: دوم . عرصه۲

 اپوزیسیون و مخالف نیروهای از بخشی عرصه توانمی را دوم نظری زمینه
 قدرت در شراکت و موجود ساختار در مشارکت به متمایل که دانست
» غیربرانداز اپوزیسیون« توانمی را مخالف نیروهای از گروه این. هستند

 ستا اقلیتی غیربرانداز، گروه اپوزیسیون. نامید» غیربرانداز مخالفان« یا
 به دنش تبدیل و اکثریت موضع در گرفتن قدرت، قرار کسب به متمایل که

 تغییر و براندازی مجرای از را تمایل این اینکه است، بدون حاکم قدرت
تعبیر،  این در اقلیت گروه از منظور. کند تعقیب حاکم ساختار کامل

تصمیم و رسمی نهادهای از خارج در که است سیاسی فعاالن از گروهی
 به موظف سیاسی نظریه یک نیز عرصه این در. دارند قرار حاکم گیر

 .است کلیدی هایپرسش برخی به پاسخگویی
 و ریتاکث به شدن تبدیل برای ابزارهایی چه غیربرانداز، از اقلیت گروه این

 ابزاری قدرت، هر کسب برای کند؟ آیامی استفاده قدرت مسند بر نشستن
 کسب برای آمیزخشونت هایروش گروه این برای داند؟ آیامی مباح را
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روش برخی به نسبت است ممکن زمینه این اند؟ درمباح سیاسی قدرت
 تحت اصوالً، یا هم برخی و باشد داشته وجود مخالفت آمیزخشونت های

 با تاقلی از گروه این مناسبات و ارتباط نحوه. شوند شمرده شرایطی، مجاز
 راست؟ د صورت چه به) غیربرانداز چه و برانداز چه( اقلیتی گروههای دیگر
 نتخاباتیا انتخاباتی، شعارهای انتخابات، تبلیغات مانند مباحثی عرصه این

 سازوکارهای و مشروعیت بلکه و انتخاباتی هایرای، ائتالف کسب برای
  .شودمی طرح پارلمانی هایائتالف

 حاشیه در که هاپرسش برخی به دادن پاسخ از سیاسی، جدای نظریه یک

 و عرصه این به نسبت را موضعش تا دارد دارد، وظیفه جریان اول عرصه
 هایچالش از عرصه، یکی این در. کند مشخص آن در موجود هایپرسش

 حاکمان با مخالفت است، حدود سیاسی نظریه هر متوجه که توجه قابل
 اقلیت سیاسی گروههای دیگر و) سوم عرصه( اول)، براندازان عرصه(

 به جازم برانداز غیر اپوزیسیون آیا. است) دوم عرصه باقیمانده( غیربرانداز

 

 یو فاصله گرفتن از قدرت حاکم، وجه اصل انیعیدرازدامن شسکوت 
ها بوده است. در واقع آنچه در طول قرن یاسیو عمل س شهیاند

از  عهیفاصله گرفتن ش نیمقاله است، هم نیا یمحور هیفرض
 ه،یزاو نی. از اباشدیها مخواندن حکومت رمشروعیحکومت و غ
ً توص » دازبران ونیسیاپوز « به عهیش یاسیس شهیاند فیاحتماال

 یحال، در طول دوره طوالن نینباشد. با ا تیتمام واقع یایگو
 ازمندیرا که ن یگریمناسب د یگذارنام نه،یزم نیمطالعه و تفکر در ا

 .افتمیاز دو کلمه باشد، ن شیب
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 کلیدی پرسش یک آری، آنگاه است؟ اگر حکومت چرخ در گذاشتن چوب
 چوب به مجاز نظری زاویه از اپوزیسیون نیروهای اگر. کندمی علم قد

 گروههای برای را حق این اند، آیااکثریت و حکومت چرخ در گذاشتن
می رسمیت به اند، نیزقدرت مسند در خود که زمانی رقیب، در سیاسی

 شناسند؟
 نگاه یابد، بررسیمی طرح مجال عرصه این در که هاییپرسش از دیگر یکی
مدنی،  هایانجمن و تحزب مانند مفاهیمی به نسبت سیاسی اندیشه یک

 حزب خصوصاً، مفهوممیان،  این در. است عمومی عام، عرصه معنای در و
 به تحرک مستقیماً برای احزاب که دارد، زیرا بیشتری برجستگی تحزب و

 همان شوند؛ یعنیمی تشکیل قدرت مناصب و حکومت تصدی سمت
 .کندمی منتقل پوزیسیون موضع به را اپوزیسیون یک که ابزارهایی

 ومد عرصه در که سیاسی، آنگاه فعاالن مقابل در نیز، پرسشی نهایت در
غیربرانداز،  عملی، اقلیت و نظری زاویه از آیا. کندمی اندام فعالند، عرض

 دتش با البته پرسش کند؟ این همکاری حکومت با که داندمی مجاز را خود
 برانداز اقلیت که شود، زیرامی مطرح برانداز اقلیت برای بیشتری حدت و

 رودمی احتمال این و داندمی حقانیت و مشروعیت فاقد را اصوالً حکومت
 .دباش نامشروع، غیرمجاز حکومت با همکاری گونه هر براندازان نگاه در که
 ازبراند اپوزیسیون یا مخالف موقعیت در سیاسی نظریه: سوم . عرصه۳

ً و که است ایسوم، عرصه عرصه  خارج حکومت چارچوب عمالً از رسما
 از ات دارد مخالف، امید اقلیت یک عنوان غیربرانداز، به اقلیت اگر. است
 امیدوار حکومت و قدرت کسب به موجود ساختاری سازوکارهای طریق

 جمله اش، ازرسمی ساختارهای و حکومت این بنیان، با باشد، براندازان، از
 دوم، این عرصه دلیل، برخالف همین به و ندارند موجود، آشتی حکومت

 رصهع با آشکار تقابل در که دانست عمومی عرصه از بخشی باید را عرصه
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 سپهر این در. غیربرانداز، است اقلیت و حکومت از رسمی، اعم سیاسی
 .شودمی مطرح سیاسی نظریه در طرح برای مهمی هاینیز، پرسش

خشونت،  با براندازان و سوم عرصه نسبت که است این هاپرسش از یکی
 و هاخشونت کدام براندازان است؟ برای چگونه آن آماج و نوع، چگالی

 ابزارهای کدام از نیست؟ براندازان مجاز کدام و است مجاز هاشکنیقانون
 گیرند؟ بعالوهمی نادیده را ابزارها کدام و کنندمی استفاده مردمی بسیج

 برای که را عرصه، آنچه این حامیان آیا که شودمی مطرح نیز پرسش این
 یا شناسندمی رسمیت به نیز دیگران شناسند، برایمی رسمیت به خود

 یترسم به خود، و برای حقوقی شناختن رسمیت به که است خیر؟ آشکار
 مسیرهای بستن جز معنایی رقیب مدعیان برای حقوق این نشناختن

 حذف و خشونت مسیر به شدن هدایت اشنتیجه که ندارد همزیستی
 بستبن جز که معنایی که است دسترس در هایبدیل میان از گفتگو کامل

 .ندارد سیاسی اندیشه در
 ینا که است این دیگر عمده مساله شد، یک بیان که همچنین، همانگونه

 را موجود حکومت با همکاری عینی و نظری هایمخالفان، زمینه از گروه
 مشروعیت عدم علت به کنند؟ آیامی وارد خود نظری سامانه در چگونه

 عمالً مسدود را همکاری هر حاکم، راه بودن جائر و) ایشان نگاه از( حکومت
 میان تعامل هایزمینه برخی به بتوان است ممکن اینکه یا دانندمی

 طیشد، رب گفته آنچه که است شد؟ آشکار قائل حاکم نیروهای و براندازان
 سیاسی نظریه یک اگر. ندارد سیاسی و فقهی و حقوقی هایگذارینام به
 منکر از نهی و معرفبه امر حق خود برای برانداز اپوزیسیون موقعیت در

 معروفبه امر براندازش مخالفان را حکومت، آنچه موضع در و باشد قائل
 و خود نشاندن صدر در جز بنامد، چیزی دانند، بغیمی منکر از نهی و

 به ورود و سیاسی ورزیاندیشه پایان که نیست رقیب هاینظریه سرکوب
 .است خشونت چرخه
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 ومتحک مقابل در سکوت یا) انتخابات مانند( سیاسی امر در دخالت مساله
 را هاییپرسش نیز هامخالفت این بیان شیوه و مخالفت احتماالً بیان یا و

 در آنها طرح به موظف حکومت مخالف پردازان نظریه که انگیزدبرمی
 .هستند خویش فکری سامانه

 نیم بایستمی آنها. اندمواجه دیگری چالش با نیز، براندازان نهایت در
 ترسیم. دهندمی را اشوعده که باشند داشته برینی بهشت به نیز نگاهی

می که را نظمی و پرورانندمی ذهن در براندازان که ایآینده از روشن افقی
 پردازی نظریه الزامات از مهمی کنند، بخش موجود نظم جایگزین خواهند

 میان مناسبات به واقع اخیر، در پرسش. است سیاسی اندیشه یک در
 را سیاسی هاینظریه از بسیاری کشتی که گرددبازمی واقعیات و هاآرمان

 در تواندمی سیاسی نظریه یک که است آشکار. است نشانده گل به
 پردازیهنظری به زاویه همین از تنها و بماند باقی برانداز اپوزیسیون موقعیت

 اپوزیسیون یا حاکمان برای بدیلی عنوان به را خود که آنگاه اما. بپردازد
 تبیین را نظرش مد شهرآرمان بایستمی کند، الجرممی مطرح غیربرانداز

 .ببرد بهره شهرآرمان این تحقق برای الزم عملی و نظری ابزار از و کرده
 زاویه از تنها را خمینی هللاآیت فقیه والیت کتاب مثال، اگر عنوان به

 طالعهم برانداز اپوزیسیون موقعیت در گرفتن قرار و جور حکام با مخالفتش
 دنش وارد زاویه از را کتاب این که حالتی با کتاب این از ما کنیم، ارزیابی

 بایستاخیر، می فرض در. بود خواهد متفاوت کنیممی مطالعه حکومت در
 نبالد کتاب، به این سطور میان یا و سطر سطر جائر، در حاکم نفی بر مازاد
کتاب،  نویسنده کندمی مشخص که هاییباشیم؛ شاخص هاشاخص برخی

 و پوزیسیون موقعیت در گرفتن قرار اقتضائات و هاپرسش حد، به چه تا
 اقتضائات این به مربوط هایپرسش به و کرده اعتنا غیربرانداز اپوزیسیون

 .است گفته پاسخ
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تنگاش تک مقاله، مطالعه این در شده مطرح فرضیه آزمون زاویه اتفاقاً از
 سیاسی اندیشمندان و فقهی نظرانصاحب دیدگاههای تحول سیر یا ها

 یا فقیهان توسط تالیفی متون که کندمی مشخص خوبیغیرمعمم، به
 و یفراگیر، شدن سیاسی اندیشه یک کننده ترسیم حد چه تا نظرانصاحب

 .است تناقض از فارغ
 تقسیم این فواید

 در سیاسی هاینظریه برخی که است آن مقاله، مفروض این دیدگاه از
 ها، ازعرصه دیگر مقابل، در در و توانمندند شده اشاره عرصه سه از یکی
 هاینظریه تواننمی را هایینظریه چنین. نیستند برخوردار الزم غنای

 .دانست فراگیر سیاسی
 توان از اما باشد قدرتمند سوم یا دوم عرصه سیاسی، در نظریه یک اگر

 به دستیابی صورت نباشد، در برخوردار اول عرصه در کنش برای الزم نظری
حالت،  این در. برسد توفیق به داریحکومت توانست، در قدرت، نخواهد

 انهم در تنها را نظر مورد سیاسی اندیشه که است آن مناسب گیرینتیجه
 .نیمبدا اعتنا محل و دانسته تواناست، قدرتمند نظری لحاظ از که ایعرصه

باشد،  براندازی بر اشاصلی سیاسی، تمرکز اندیشه یک مثال، اگر عنوان به
 حکومت، به در پارلمانی؛ یا اقلیت یک عنوان پارلمان، به در حضورش

، دلیل همین به و بود نخواهد قرین موفقیت حکومت، با از بخشی عنوان
ظریهدانست، ن براندازانه سیاسی نظریه باید را فرضی سیاسی نظریه این
 اقلیت یک عنوان به عمل یا داریحکومت برای الزم نظری توان فاقد که ای

 .است غیربرانداز
 به رایج، اعتقاد هایدیدگاه چه، برخی مذاهب، اگر و ادیان خصوص در

. نیستند کارمحافظه مذاهب، همیشه و ادیان دارند، اما ادیان کاریمحافظه
 در حضور برای نیرومندی موتور مثابه تاریخ، به طول مذاهب، در و ادیان

 تهییج عامل عنوان غالباً به ادیان. اندکرده عمل برانداز اپوزیسیون موقعیت
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سیاسی،  نظر که، از کسانی رو این از. اندکرده عمل نیز انقالبی بسیج و
 این به حمله برای تواننداند، میناراضی موجود نظم معنوی، از یا اجتماعی

 ١ .بیابند دین در خود برای نیرومندی نظم، تاییدات
 برای سیاسی نظریه یک توان چه هر که زد گمانه توانمی نهایی تحلیل در

 ریبیشت باشد، احتمال فراگیرتر شده ذکر عرصه سه هر به دادن پوشش
 مراهه بیشتری موفقیت سیاسی، با عمل به ورود و عمل هنگامه در تا وجود
 .ببرد رنج کمتری هایناتوانی و هاکاستی از و بوده
 سوم، حرف عرصه در است، احتماال اول عرصه بر متمرکز که نظریه یک

 تواننمی دلیل همین به و داشت نخواهد کردن عمل و گفتن برای چندانی
 خوبی راهنمای براندازی و انقالب به نیاز زمان در تا داشت انتظار آن از

 ابلهمق سیاسی، متوجه نظریه یک انرژی تمام سیاق، اگر همین بر. باشد
 از نظری، پس ساخت این که انتظار باشد، این جور حاکم با براندازنه

 باشد، انتظاری داشته را کشور اداره جور، توان حکام جابجایی و فروپاشی
 .بود خواهد بیهوده

 ارزیابی هایشاخص
 هاییشاخص سیاسی، نیازمند هاینظریه با فوق مباحث تطبیق مقام در

 به سبتن سیاسی نظریه هر موقعیت بتوانیم آنها از استفاده با تا هستیم
 شاخص دو که رسدمی نظر به. کنیم شناسایی گانهسه هایعرصه از یک هر

 .است بازشناسی قابل زمینه این در مهم

                                                
دین،  المعارفدائره مقاالت برگزیده: دین و الیاده، فرهنگ میرچا: انقالب؛ در: ایوئی گونتر. ١

 اول، تهران، طرح نقد، چاپ طرح خرمشاهی، نشر بهاءالدین نظر مترجمان، زیر هیات
 ۵۱۹، ص ١٣٩٧نقد، 



عهیش یاسیس شهیاند لیدر تحل ینظر یطرح  

١٠٩ 
 

 سیاسی اندیشه نظری سازه و بافت . تحلیل۱
 ربهتج فاقد سیاسی نظریه یک که دارد کاربرد شاخص، بویژه، زمانی این

 حالت، این در. باشد کرده اندام عرض نظریه سطح در تنها و باشد عملی
 این بنیادین هایگزاره و استفاده مورد مفاهیم تحلیل به تا است کافی

 بنیادین هایگزاره و استفاده مورد مفاهیم تمرکز. بپردازیم سیاسی نظریه
عرصه برخی به توجه عدم و گانهسه هایعرصه از یک هر بر نظریه این

 کدام در و غنی هاعرصه کدام در نظریه این که دهدمی دیگر، نشان های
 .بردمی رنج نظری پشتوانه از هاعرصه

 هب چیز، اشاره هر از سیاسی، بیش اندیشه یک تمرکز مثال، اگر عنوان به
 را نگاهش خمیرمایه توانمی باشد آنها نفی و هانظریه دیگر ضعف نقاط

» نه« بر گرا سیاسی اندیشه یک دیگر، تمرکز تعبیر به. دانست اپوزیسیونی
 این بازیگران، باشد، گوهر دیگر چه و هااندیشه دیگر دیگران، چه به

 تعداد وجود همچنین. بود خواهد اپوزیسیونی سیاسی، گوهری اندیشه
 این فراوان کاربرد سیاسی، و نظریه یک براندازی، در عرصه واژگان زیاد

 کرد تحلیل گونهاین جز تواننمی گفتاری، را و نوشتاری ادبیات در واژگان
 حد زا بیش گاه کافی، و قدر به براندازانه حوزه در سیاسی اندیشه این که

 .است ناتوان و رنجور هاعرصه دیگر در و بوده ضرورت، فربه
 کاربرد پر هایگزاره و مفاهیم، اصطالحات در عمیق اینکه، تحلیلی نتیجه

 گفتمانی عرصه که کندمی مشخص سیاسی اندیشه یک استفاده مورد و
 متمایل که اقلیتی ساحت یا است داریحکومت سیاسی، عرصه اندیشه این

 وییب و رنگ نظریه این اینکه یا برسد، و حکومت به قانونی مجاری از است
 .دارد براندازانه

 شناآ بسیار اصطالحات و واژگان برخی عمیق بررسی امکان مختصر این در
 فراوان استفاده تا نباشد لطف از خالی وصف، شاید این ندارد؛ با وجود
 به زمان یک و، از» داریسرمایه« مفهوم از مارکسیستی سیاسی نظریه
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 نکهای. زد شد، مثال طرح آنچه بر شاهدی عنوان را، به» امپریالیسم«بعد، 
می مقاله این نظر مورد گانهسه هایعرصه از کدامیک در را هاکلیدواژه این

 عنوان با مفهوم این از لنین تحلیل با بتوان شاید را داد جا توان
 .کرد فهم ترراحت» داریسرمایه مرحله امپریالیسم، باالترین«

 اهیممف تحلیل و تجزیه متوجه مارکسیستی ادبیات از زیادی بسیار حجم
یم نوید را آنها» فروپاشی« و بوده» امپریالیسم« سپس و» داریسرمایه«

 براندازی، با همان فروپاشی، یا فردای به رسیدن از پس اما، اینکه. دهد
 مواجه مارکسیستی سیاسی ادبیات در سازیمفهوم در عظیمی کاهش

بی تمرکزی مارکسیستی سیاسی نظریه که دهدمی نشان شویم، آشکارا
 دنیای که گیردمی مفروض گویی که ایگونه دارد، به براندازی عرصه بر بدیل
 و رسید خواهد صالح و بهبودی به خودبخود داریسرمایه فروپاشی از پس
 و نجات فرشته تا برداشت میان از را داریسرمایه دیو که است کافی تنها

 .شود وارد خودبخود رستگاری
 که است آن از ترروشن مارکسیستی سیاسی نظریه عملی فرجام چه اگر

 پیش، توجهی که، از بود آن ترمناسب وصف، شاید این باشد، با انکار قابل
 بعد در مارکسیستی سیاسی نظریه که شدمی واقعیت این به بیشتر

 است آن از ترنظری، ضعیف لحاظ غیربراندازانه، از اپوزیسیونی و حکومتی
 حکومت« زاویه، مفهوم این از. سپرد آن به را حکومت فرمان بتوان که

 قدفا که سیاسی اندیشه یک. است متناقض مفهومی ،»مارکسیستی
 داریحکومت عرصه در غنی نظری هایگزاره و مفاهیم و نظری پشتوانه

 .گیرد قرار حکومت یک صفت تواندباشد، اصوالً نمی
. تنیس) حکومت( سیاسی اندیشه اول عرصه به محدود تنها محدودیت این
 نمخالفا( دوم عرصه در مارکسیستی سیاسی اندیشه که رسدمی نظر به

 از راهشاک با توام کاربرد که است، آنجا بوده الزم توانایی فاقد نیز) قانونی
 این که شد حزبی» تک« هاینظام ایجاد به منجر انتها تحزب، در کلیدواژه
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ً با» تحزب« که زیرا. است تناقض مستلزم ایواژهکلید نیز  تک« ذاتا
 .ندارد سازگاری و تناسب» بازیگری

 گیرد، مروریمی قرار تحلیل مورد شیعه سیاسی اندیشه که ادامه، آنجا در
 شیعه سیاسی اندیشه در رایج هایکلیدواژه و مفاهیم برخی به مشخص
 از برداشت سوء و مفاهیم برخی خالی جای داشت، همچنانکه خواهیم

  .داد خواهیم قرار اشاره مورد نیز را دیگر رایج مفاهیم برخی

 سیاسی هاینظریه عملکرد به . نگاهی۲
 به توانمی همچنین سیاسی اندیشه یک موقعیت تحلیل و تجزیه در

 مدت، این کوتاه در چه اگر. کرد اشاره سیاسی نظریه یک عملی تجربه

 

که  یاهی. نظر میباش »عهیش یاسیس هینظر «قائل به  میتوانیم
اما،  نام نهاد؛ »هیتق هینظر « ای» انقالب هینظر «احتماالً بتوان آن را 

به عنوان  »عهیدولت در ش هینظر «از  توانیکه نم رسدیبه نظر م
 شناسانه،یهست هیکرد. از زاو ادی عهیش یاسیس هیاز نظر  یبخش

د. کر  ادیبراندازانه  یدر وجه عهیش یاسیس شهیانداز  توانیتنها م
 هشیاند گر،ید انیکه اختصاص به دوره گذار دارد. به ب یاشهیاند
 کند،یدوره گذار را فراهم م یو ابزار الزم برا میمفاه عه،یش یاسیس

خواهد افتاد و کدام حکومت  یگذار چه اتفاق یدر فردا نکهیاما ا
استفاده  ینظر یکدام مبان ازحکومت  نیمستقر خواهد شد و ا

 یراب یپاسخ عهیش یاسیس شهیاست که اند یخواهد کرد، موضوع
 آن ندارد.
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 از مانع خارجی هایواقعیت فشار است ممکن که اعتناست قابل احتمال
 را خود هایناتوانی یا هاظرفیت تمامی سیاسی اندیشه یک که شوند آن

 نظریه یک از مدت دراز خصوصا و مدت میان حال، در این کند، با متجلی
 یا آمدن فایق خود، ضمن درونی هایمکانیسم طریق از تا رودمی انتظار

 اهداف به شدن نایل برای را محیطی، مسیر هایمحدویت بر نیامدن
 ازدس اپوزیسیونی، آماده سپهر در چه و پوزیسیونی ساحت در خویش، چه

 بگذرد هادهه و هاسال اگر واقع در. کند آشکار را هایشناتوانی اینکه یا و
 از توانباشد، نمی ناتوان اهدافش به شدن نایل از سیاسی اندیشه یک و

 در اهدافی تکاپوی در نظریه یک اگر. شست دست نظریه آن سرزنش
 زمان و زمین به را هاناکامی تمام توانداست، نمی جامعه یک روزمره زندگی
 سازوکارهایی کردن نظری، مشخص سازه یک وظیفه از بخشی. دهد نسبت
 اختیار در رو پیش هایمحدویت و موانع از گذر برای نظریه این که است

 هک کنیم مشخص اینکه برای موجود ابزارهای از ننیجه، یکی در. گذاردمی
 گانهسه هایعرصه از کدامیک به معطوف سیاسی نظریه یک توان و جنس

 نظریه یک مدت دراز و مدت میان عملکرد به نگاهی که است است، این
 . باشیم داشته سیاسی

 سطتو محیط با انطباق از ناشی دوام و یکسو از شوروی اتحاد افول تجربه
 نظریه دو این از کدامیک که دهدمی نشان داری، آشکاراسرمایه هاینظام

 غیربرانداز اپوزیسیون و پوزیسیون موضع در الزم سازوکار از سیاسی
نظام هک باشیم همراه مارکسیستی تحلیل این با اگر حتی. اندبوده برخوردار

بحران امپریالیستی، بر هاینظام به خود ارتقای طریق از داریسرمایه های
 این از داریسرمایه که ایمپذیرفته اند، آشکاراآمده فائق خود در نهفته های
 و امپریالیستی مرحله به انتقال با تا است بوده برخوردار کارکردی غنای

 بحران از رفتبرون برای را خود پیرامون، کارآمدی به مرکز از بحران انتقال
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همزمان، نظام که حالی ، در١دهد ادامه خود بقای به و بگذارد نمایش به
 ناتوان بقا و داریحکومت عرصه در موفقیت حاکم، از مارکسیستی های
 .اندبوده

 گانهسه هایعرصه در شیعه سیاسی اندیشه موقعیت به نگاهی
 هاینظریه موقعیت ارزیابی مقام در که کندمی مشخص فوق توضیحات

 ینیع عملکرد بررسی از نوشتار، جدای این نظر مورد عرصه سه در سیاسی
 هایگزاره و استفاده مورد نظری، کلیدواژگان مفاهیم تواننظریه، می یک

 .کرد پایش را سیاسی نظریه آن اصلی
 عملی کارنامه به نگاهی ضمن تا شودمی ادامه، تالش اساس، در این بر

 به نیز زمین، نگاهی ایران ۱۳۵۷انقالب  از پس شیعه سیاسی اندیشه
 داشته فکری سازه این نظری ساحت در موجود هایمحدویت یا هاظرفیت
 اول هایعرصه در سیاسی اندیشه فقر از نوشتار این اصلی فرضیه. باشیم

 .دارد حکایت سوم عرصه در اندیشه این غنای دوم، و و
 شیعه سیاسی اندیشه مفهومی . سازه۱

 غیربراندازنه مخالفت و حکومت از شیعه غربت) الف
 ینوع به شیعه، که سیاسی نظریه در» امامت« مفهوم به اعتقاد رغم به

د، دار  پوزیسیون موقعیت در شیعه سیاسی اندیشه دادن قرار از حکایت
 و فلسفه و شیعه فقه در آن متعاقب هایپردازینظریه و تاریخی فرایند
 )است بوده شیعه سیاسی اندیشه سخنگوی هاقرن برای که( ایرانی عرفان

 اندیشه این جور، دامان حکام غلبه علت به که دارد غربتی غم از حکایت
 هدانست مردمانی ناسپاسی و انحراف آغاز سقیفه ماجرای. است گرفته را

. ندراند حاشیه به را صالحان و کرده غصب را حکومت یا امامت مقام که شد
                                                

 هایگرایش از مثبت ارزیابی و موافقت معنای به فوق توضیحات که ندارد توضیح به نیاز. ١
 فهم هتج شد، تنها گفته آنچه. نیست پیرامون به مرکز از بحران انتقال و امپریالیستی

 .باشدارزشیابانه، می گیریجهت از فارغ موضوع، و
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 ها، عمالً تابزنگاه برخی در شیعه، جز تاریخ روایت به نشینی حاشیه این
 به قفو فقهی-کالمی نگاه کنار در. است داشته ایران، دوام اسالمی انقالب
 و »کامل انسان« والیت بر اصرار طریق از نیز ایرانی امامت، عرفان مساله

 حاشیه در نبودند، عمال» کامل« چندان موجود حاکمان که واقعیت این
 موضع از را شیعه سیاسی نشینی، اندیشهحاشیه این. گرفت قرار

 .کرد دور حکومت و پوزیسیون
 و معصوم امام بودن ذیحق به اعتقاد. نیست ماجرا اما، تمام گذشت آنچه

 تواندب شیعه سیاسی اندیشه تا نداد حاکمان، اجازه موقعیت بودن غصبی
 به ورود با و کرده بازسازی را غیربرانداز، خود اپوزیسیون موقعیت در

واقع،  در. باشد قدرت کسب جستجوی در ائتالف و سازش سازوکارهای
 بغص علت نظری، به جنبه از آنها با سازش و جور حکام با گفتگو راههای
 داییز  ترتیب، مشروعیت این به. بود شده بسته) ع( معصوم امام جایگاه

 رویکرد این ١موفقیت و حرکت اصلی زمینه حاکمان و هاحکومت از همزمان
 .است بوده فکری

 خود تتنها، نتوانس شیعه، نه فقهی-کالمی اندیشه نظری نتیجه، مبانی در
 پوزیسیونی و حکومت موقعیت ع)، در( امیر حضرت محدود دوره در را، جز

 دیگر غیربرانداز، با مخالف موقعیت انتخاب با توانستنمی ببیند، بلکه
 کرده شساز نداشتند،  مشروعیتی نیز طبیعتاً آنها غیربرانداز، که مخالفان

 ارموقعیت، قر  این محتوم نتیجه. برآیند» جور« حکام با گفتگو در از یا و
قرن ایبر  که است برانداز اپوزیسیون موقعیت در سیاسی اندیشه گرفتن

 ار  دوره این تمام. بود کرده دور) پوزیسیونی( حکومتی مسایل از را خود ها
 اپوزیسیون موضع از شیعه سیاسی اندیشه که دانست دورانی توانمی

 در ناتوانی خاطر به کند، گرچهمی نگاه جامعه سیاسی مسایل به برانداز

                                                
1 .- Thomas Butko, op,cit, p40. 
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 باشد، وصفی فعال اینکه از بیش موضع جور، این حکام بر شورش
 .است داشته منفعالنه

 توجه قابل هایچالش جمله از. است ضروری مهمی نکته به اشاره اینجا در
 حکام با شیعه روحانیون مراودات از که هاستگزارش زمینه، برخی این در

 حالی در این. کندمی سو، حکایت این به صفویه زمان ایرانی، خصوصاً، از
 فقیهان غالب جور، کماکان، گزاره حکام مشروعیت عدم ایده که است

 معصوم امام آن از اصل در شیعی، حکومت تلقی در. است بوده شیعه
 ارکان و غاصب سلطان و بود غصبی امری امام، سلطنت غیبت در و بود

 اختالفی شیعه، همیشه نظریه در جهت همین به. جور عمله سلطنت
 احتماالً برای ١.»داشت وجود دولت و) شریعت و دین( ملت بین اساسی

 از ایران، که زمان آن حکام میان برد-برد بازی چالش، نوعی این از گذر
 اند، بانبوده مطلوبی وضعیت در اقتصادی گاه و اجتماعی موقعیت جهت
 ینا مشروعیت و آن، اعتبار طی که است افتاده جریان به روحانیون برخی
 منطق که است حالی در این. اندکرده اعالم فقیهان اذن از ناشی را حکام
 باشند این به واقعاً قائل قاجاری مثالً حاکمان که را نکته سیاست، این اولیه

. کندنمی است، تایید فقیهان اذن از ناشی شانحکومت مشروعیت که
 :است خواندنی رابطه همین در عنایت حمید قضاوت

 سر بر که هاییقدرت با هرگز تشیع که نیست معنا این به گفتیم آنچه«
 در شیعه فقهای و متکلمان برعکس. است آمدهنمی اند، کناربوده کار

 عملی راههای یافتن در ایسنجیده تاریخش، هوشیاری از بخش بهترین
 را خود پیروان بقای و امنیت تا اندداده بخرج وقت حکام با هماهنگی

 در را شیعی) پراگماتیسم( اندیشیمصلحت این آنچه ولی. کنند تضمین
 این که است این گرداندمی متمایز سنی اندیشیمصلحت از موارد اینگونه

                                                
  ۱۷۱، ص۱۳۸۳اختران، دوم، تهران، ایرانی، چاپ مشروطه: آجودانی ماشاءهللا. ١
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 هرگز و داشته موقت و مستعجل غالباً ماهیتی هادادن نشان هماهنگی
 را نیوی د هایدولت و هاقدرت همه که را شیعه اساسی عقیدتی موضع

 ١.»است کردهنمی تضعیف یا داند، تهدیدمی نامشروع غائب امام غیبت در
 حامالن بافت در تمرکز نوعی ایجاد و اخیر قرن دو تحوالت با همزمان
ی، البته، اجتماع سازمان این با اجتماعی بدنه بیشتر پیوند و شیعی اندیشه
 خروج، به این شد، اما خارج خود انفعالی حالت از شیعه سیاسی اندیشه
 ایران، نماد ۱۳۵۷انقالب . نبود برانداز اپوزیسیون موقعیت از خروج معنای
 رخالفب که است شیعه سیاسی اندیشه براندازانه نگاه پیروزی از روشنی

 مندیچه، کنش زاویه، اگر این از. دارد فعالی گذشته، موقعیت هایقرن
 حال، این است، با متفاوت پیشین ادوار با ۱۳۵۷انقالب  دوران در شیعیان

 ردرویک. است نکرده ایجاد رفتارها ماهیت در رفتاری، تغییری تفاوت این
 گذشته نشینیعزلت و) آن انقالبی (ماهیت ۱۳۵۷انقالب  در موجود فعال

 اندیشه این حضور: شوندمی سیراب سرچشمه یک از دو شیعه، هر
 در و فعال صورت به یکی در که برانداز اپوزیسیون موقعیت در سیاسی
 تحلیلی در آموزگار جهانگیر. شودمی مشاهده منفعالنه صورتبه دیگری

 :دهدمی شرح چنین ماجرا به خود نگاه
 به ربیشت اسالم جهان متمدن و پرشور جوانان برای اسالم وسیع جذابیت«

. آن مذهبی و دینی مشیخط تا است آن ایدئولوژی و سیاسی مواضع دلیل
، است شده... پیروزی کسب به موفق اسالم که کشوری هر در حقیقت در

هد، د نشان مذهبی باورهای با تشکیالت یک عنوان به آنکه از بیش را خود

                                                
 دوم، خرمشاهی، چاپ بهاءالدین معاصر، ترجمه اسالم در سیاسی اندیشه: عنایت حمید. ١

 ۵۵، ص۱۳۶۵تهران، خوارزمی، 
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 دیتمحدو و فقر علیه بر معترض یک و حاکمیت ضد سیاسی جایگزین یک
 ١.»است داده نشان
 تنها« که کندمی قضاوت اینگونه شیعیان رویکرد تحلیل مقام در الگار حامد

 امامان تعلیمات از توانمی که موجود قدرت و دولت به نسبت اینظریه
 به تمایل عدم و موجود قدرت حقانیت انکار از است کرد، معجونی استنباط

 عنصر یک«او،  نظر از ٢.»عمل از پرهیز و شکیبایی با توام مخالفت اظهار
 وقتم ماندن کمون در از پس تا ماند باقی صفوی از پیش تشیع از اصلی

 حقانیت عدم عنصر آن و. بگردد دست به دست آن از پس و قاجار دوره به
 دخالت عدم احتیاط از اشگانه دو هایمفهوم با. بود دولت چرای و چونبی
 اخیر استقرار وجود با. بودن مخالف جبهه عضو تهدید و سیاسی امور در

 بیشتر که نمایدمی چنین شیعه عالمان نظر زیر ایران اسالمی جمهوری
 تمامی به دولت یک که آوردمی پدید را اندیشه این کمابیش شیعه تاریخ
... گریشیعه اصطالح همین. دارد تناقض اصطالحات لحاظ از شیعه

 دمع حالت در که دارد پافشاری شیعه برای اقلیت حالت یک بر براستی
 موجود نظام با مخالفت از دست اما برندمی بسر سیاسی امور در دخالت
 میسر امام ظهور و بازگشت راه از تنها گریشیعه پیروزی.... داندبرنمی

 رویکردی همان یا گریانقالبی از سر او نیز، تحلیل نهایت در ٣.»بود خواهد
 :نامیدیم برانداز اپوزیسیونسوم،  رویکرد عنوان تحت که آورددرمی

 هر از .نداشتند روشنی ایدئولوژیکی بینش قاجار دوره عالمان راستی به«
 ظریهن بودند، یک بیگانه دولت بنیادهای قاطع شکل تجدید به تمایلی

                                                
 SAIS اسالمی، نشریه بنیادگرایی درباره ناصحیح تصورات و هاواقعیت: آموزگار جهانگیر. ١

(School of Advanced Int. Studies١٩٩٣ پاییز و )، تابستان 
سری،  ابوالقاسم قاجار، ترجمه دوره در علماء نقش و ایران در دولت و دین: الگار حامد. ٢

 ۱۹، ص١٣٦٩دوم، تهران، توس،  جاپ
 ۲۳-۴پیشین، صص: الگار حامد. ٣
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 تاثیر زیر در بعد روزگارانی انقالبی هایهدف راه در اسالم از ایدئولوژیکی
 پدید متجدد دنیای رقیب هایایدئولوژی با رقابت و امپریالیسم دوگانه

 ١.»آمد
 کالم رد برانداز، تنها اپوزیسیون موقعیت در شیعه سیاسی اندیشه حضور
 زا برخی در. است نیامده شیعه سیاسی تاریخ از روحانی غیر گرانتحلیل
 آللهآیت. کرد مشاهده را ایاندیشه چنین رد توانمی نیز فقهی منابع

 .دارد موضوع این به اشارتی نیز فقیه والیت معروف کتاب در خمینی
 عادل و متقى و مؤمن طاغوت، انسان حاکمیت در خمینی هللاآیت نظر از

 در راه دو و. بماند باقى صالحش رفتار و ایمان بر و کند زندگى تواندنمى
. تاس ناصالح و آمیز شرک که شود مرتکب اجباراً اعمالى یا: دارد خود برابر

 قوانین و اوامر تسلیم و نشود مرتکب اعمالى چنین که این براى یا
 بین زا را فاسد شرایط آن تا کند مبارزه و مخالفت آنها نشود، با» طواغیت«

 ندهکن فاسد و فاسد حکومتى دستگاههاى که این جز نداریم چاره ما. ببرد
 سرنگون را جائر و ظالم و فاسد و خائن حاکمۀ هاىهیئت و ببریم بین از را

 و یکسو از غیرطاغوت و طاغوت دوگانه که ندارد توضیح به نیاز. ٢کنیم
 رویکردهای دیگر، در سوی از خائن حاکمه هایهیات سرنگونی کلیدواژه

 ایشان. نیستند ردیابی قابل) غیربرانداز اپوزیسیون( دوم و) پوزیسیون( اول
 سؤال امام از آن طی که کندمی اشاره روایتی خویش، به منظور تایید در

کنیم؟  رجوع قضات و حکومتى قدرتهاى و سالطین به آیا که شودمى
 چه و اجرائى چه ناروا حکومتى مقامات به مراجعۀ جواب، از در حضرت

 نباید خود امور در اسالم ملت که دهندمى دستور. فرمایندمى قضائى، نهى

                                                
 ٣٨٥همان، ص. ١
 امام آثار نشر و تنظیم موسسهدوازدهم، تهران،  فقیه، چاپ والیت: خمینی هللاروح. ٢

 ۳۵-۶قمری، ص ۱۴۲۳خمینی، 
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 کنند، هر رجوع هستند آنها عمال از که قضاتى و جور حکام و سالطین به
. نندک اقدام آن گرفتن و احقاق براى بخواهند و باشند داشته ثابت حق چند

 ندارد حق باز اندکرده غارت را اشخانه یا اندکشته را او پسر اگر مسلمان
 اهدش و است طلبکار اگر چنین هم. کند مراجعه دادرسى براى جور حکام به

 مراجعه ظلمه عمال و سپرده سر قضات به تواندنمى دارد دست در زنده
 قدرتهاى یعنى. طاغوت به کرد رجوع آنها به مواردى چنین در گاه هر. نماید
 دستگاههاى و قدرتها این وسیلۀ به که صورتى در است، و آورده روى ناروا
 حق و کرده پیدا دست حرام به... آمد نائل خویش مسلم حقوق به ناروا
 که اندگفته شخصى عین در فقها از بعضى حتى. کند تصرف آن در ندارد
مىن گرفتید پس جور حکام وسیلۀ به شما و بردند را شما عباى اگر مثال

 فوق، گزاره مقدمات قهری نتیجه که است آشکار ١.کنید تصرف آن در توانید
می را اشنظری جایگاه که رسدمی نظر به که ایبود؛ گزاره خواهد زیر

 .کرد جستجو برانداز اپوزیسیونی بعد در بایست
 مسلمانان شودمى سبب که است حکمى. است اسالم سیاسى حکم این«
 دارىخود هستند آنها نشاندۀ دست که قضاتى و ناروا قدرتهاى به مراجعه از

 ٢.»شود بسته اسالمى غیر و جائر دولتى دستگاههاى تا کنند
 فقهی سیاسی اندیشه در رایج مفاهیم برخی به نگاهی) ب

 یعیانش فقهی-سیاسی اندیشه در استفاده مورد واژگان ثقل مرکز به نگاهی
 رویکرد به واژگان این تعلق غلبه از متمادی، حکایت قرون طول در

به جور، قیام حاکم مانند واژگانی استعمال کثرت. دارد برانداز اپوزیسیون

                                                
 ۹۰همان، ص. ١
 ۹۱همان، ص. ٢
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 مفاهیم برخی و ١معروف، توریه، غیبت، تقیهامربه سطوح سیف، برخی
 وبرس از نشان هستند برانداز اپوزیسیون بینیجهان به وابسته که مشابه،
 که است حالی در این. دارد شیعیان نظری سازه در بینیجهان این تاریخی

ستند، ه سیاسی اندیشه پوزیسیونی ابعاد به ناظر که واژگانی جایگاه اصوال
غیربرانداز)،  اپوزیسیون( دوم عرصه به مربوط هایواژه کلید همچنین و

 به کنزدی که بیانی در کدیور محسن. نیست اتکایی قابل و غلیظ جایگاه
 :گویدمی چنین است فوق توضیحات

 دیگریو سلبی یکی: است شده بحث گونه دو به دولت درباره شیعه فقه در
 .ایجابی

. تاس نامطلوب دولتهای برابر در منفی مواضع اتخاذ سلبی بحث از مراد
 را منفی مبارزه یک حقوقی ابعاد تمام موشکافی و ظرافت با شیعه فقیهان

 دقیق مرزبندی ما فقهی احکام در. اندکرده ترسیم جائر دولتهای علیه
 قاطع اظهارنظر. است مشاهده قابل وضوحبه جائر دولتهای با شیعیان
 سلطانجانب از ، والیتسلطان جوایز قبیل از مسائلی در شیعه فقیهان

 و فرهنگی هویت حفظ اسباب از خراجیه اراضی و ظالمین جائر، اعانت
، علیسلبی مواضع این در اگرچه. است بوده قرنها طول در شیعه استقالل

 فقیهان بین در همداستانی و نظر اتفاق، نوعیجزئی اختالفات بعضی رغم
 بسیار فقیهان نظر اختالف ایجابی درمواضع خورد، امامی چشم به شیعه
 ٢.است جدی

                                                
 از شیعه طرفداری« که کندمی تحلیل اینگونه را تقیه از شیعیان طرفداری عنایت حمید. ١

 بتعقی تحت اقلیت یک سوی از احتیاط معقول اصل رعایت بر تقیه، مبتنی ضرورت
 ۲۹۹عنایت، پیشین، ص به؛ حمید کنید نگاه.» است

، صص ۱۳۷۶اول، تهران، نشرنی،  شیعه، چاپ فقه در دولت هاینظریه: کدیور محسن. ٢
۴-۳۳ 
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 بدین و کندمی یاد ایجابی نظریه سلبی، از نظریه مقابل در ادامه او، در
 :نمایدمی ترسیم را شیعه فقه در دولت ایجابی نظریه صورت

 جامعه اداره کالن طرح شیعه فقه در دولت ایجابی هاینظریه از ما مراد
 یخاص حکومت نحوه که است فقیهانی سوی از اسالمی تعالیم اساس بر
 دولت ایجابی نظریه یک از. اندکرده استنباط فقهی ادله از غیبت زمان در را

: باشد کردهتبیین شفاف و روشن شکل به را ذیل مطالب رودمی انتظار
 اسالمی دولت که امتی یا ؛ ملتاسالمی دولت سیطره تحت سرزمین قلمرو

 تمام یا مسلمانان تمام( راندمی حکم آنها بر و است مسئول آنها قبال در
 قدرت توزیع )، نحوهخاص سرزمین یک ساکن افراد همه یا شیعیان
 قدرت ؛ محدودهسیاسی قدرت هرم رأس شرایط ویژه به سیاسی

 و بشری نظارت چگونگی و )؛ امکانسیاسی قدرت تقیید یا اطالق(دولت
 مسأله( سیاسی قدرت جایگزینی ؛ نحوهسیاسی قدرت کارکرد بر جهانی این

 العمر مادام یا بودن ؛ موقتسیاسی قدرت مشروعیت )؛ منشأعزل و نصب
 اسالمی از مراد و اسالمی حکومت ؛ شکلاسالمی  حاکمزمامداری بودن
 دممر  مشارکت خداوند؛ نحوه با اسالمی دولت ارتباط ؛ نحوهحکومت بودن

 ؛ نحوهمردم حقوق نشناختن یا شناختن رسمیت ؛ بهسیاسی قدرت در
؛ مردمی حق و الهی حکم توافق ؛ نحوهاسالمی حکومت در سیاسی رقابت
 نهادهای وجود عدم یا وجود و اساسی قانون اعتبار میزان و جایگاه

 دولت رئیس استیضاح یا سؤال ؛ حقمردم آزادیهای ، محدودهفراقانونی
 زندگی سپهر در دولت دخالت ؛ میزانمردم توسط) اسالمی حاکم(

 ؛ ضوابطاسالمی حکومت ومدنی جامعه ارتباط ؛ نحوهمردم خصوصی
 مهمتر همه از ؛ وجهان در اسالمیدولتهای تعدد و ؛ وحدتنظام مصلحت

 ١...سیاست و دین ارتباط نحوه

                                                
 ۳۹-۴۰همان، صص . ١



 ۱۴۰۰ز | نورو ۴شماره| سال اول | 
 

١٢٢ 
 

 پیش صفحات در که دوم و اول عرصه در شده مطرح هایپرسش برخی اگر
 کدیور محسن توسط شده طرح هایپرسش مجموعه به را شد بیان

 اندیشه نظری غنای اصلی بخش که گرددمی مشخص آنگاه بیفزاییم
 متس به سوم عرصه از حرکت با و دارد قرار سوم عرصه شیعه، در سیاسی

 رسیدن با و گرددمی کاسته نظری احکام و هاسازیمفهوم این از دوم عرصه
 است، اصوالً مباحث آمده کدیور آقای کالم در آنچه اول، برخالف عرصه به

 فقیهان میان اختالف به قائل اینکه به رسد ندارد، چه وجود طرحی قابل
 .باشیم

 تالیف یک به نگاهی) ج
 فاتتالی از یکی بر مروری ضمن تا شد دیده قسمت، مناسب این انتهای در

 اپوزیسیونی رویکرد و موضوع از شیعی، ابعادی ادب حوزه در شده انجام
 یفاتیتال چنین که شود ادعا که است ممکن. شود گذاشته بحث شیعه، به

 مبنای تواننمی را شده تالیف ایران ۱۳۵۷انقالب  گیریشکل بستر در که را
 هب حال، نیاز این با. داد قرار شیعیان سیاسی اندیشه تحلیل و تجزیه

 هایمقام ارشدترین از است، برخی هنوز که که، هنوز ندارد یادآوری
 رفتار زممستل که حکومتی مناسب باالترین در حضور رغم ایران، به سیاسی

 نقالبیا نوستالژیک، به نحوی است، به انقالبی یک نه و حاکم یک مثابهبه
 .کنندمی اشاره حاضر زمان در خود بودن
 انقالب ادبیات عنوان با دوجلدی تالیفی وند، درآئینه قبل، صادق هامدت

 موضوع زاویه را، از شیعه در ادب اهل و شعرا از برخی شیعه، دیدگاه در
 در کمابیش که رویکردی او. دهدمی قرار توجه مقاله، مورد این در بحث

 تحت را شد گذارینام برانداز اپوزیسیون رویکرد عنوان مقاله، تحت این
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 کتاب جلد دو طول در و کندمی گذارینام ١»شیعی متعهد ادب« عنوان
 و سیاست موضوع به شیعه شعرای و ادبیان نگاه از خویش، زوایایی

نام که پربار ادب این او زعم به. کندمی را، ترسیم عملی ورزیسیاست
 از و قرآنی فرهنگ خدمت در است اند، ادبیداده سخن داد آن در آورانی

 دو درازای در که گونه همان. بود خواهد ما انقالب محکم پشتوانه رو این
 سرسخت معارض و بود اسالمی اصیل هاینهضت پشتیبان نیم و قرن

مین مراعات را مصلحتی شاعران، هیچ این صریح زبان ابوسفیانی اسالم
 بودند فرار در یا... است زدهنمی لب بر سکوت مهر حق از دفاع در و کرده

 ترجمه از نقلی در وندآئينه. ٢روزگار دژخیمان ناوک طعمه یا و تبعید در یا و
 و سازش جایگاه کننده آشکار که کندمی نقل را عبارتی ٣الشیعهاعیان

یم نقل این در او. است شیعه شعرای و ادبیان از برخی رویکرد در ائتالف
 وجه هیچ بودند؛ به معین اصولی نظرات دارای شیعی انقالبیون« که گوید

نمی همکاری داشتندبرمی گام آنان هایهدف مخالف که کسانی با
 ٤.»کردند

. است اولیاء و ائمه و پیامبر و خدا خاص شیعه در اطاعت که کندمی بیان او
 امام و) ص( پیامبر والیت روشن، شیعه، چون و جامع تعلیمات اساس بر
 این بر ٥.کرد نفی را هااطاعت و هاوالیت گرفت، همه گردن بر را) ع(

 نلغزانده حوادث هایطوفان در را شیعه پیوسته که صفت دو اساس، آن

                                                
اسالمی،  فرهنگ نشر اول، تهران، دفتر شیعه؛ جلد در انقالب ادبیات: وندآئینه صادق . ١

 ۷، ص۱۳٥٩
 ۸همان، ص. ٢
 ٤٣١-٢ ص. موسوی کمال ترجمه. الشیعه اعیان ترجمه اول جلد. ٣
 ۱۰۴وند، پیشین، ص آئینه صادق. ٤
 هب خوارزمی ابوبکر نامه شرح و ترجمه: دوم شیعه؛ جلد در انقالب ادبیات: وندآئینه صادق. ٥

 ۱۱، ص۱۳۶۲اسالمی،  فرهنگ نشر نیشابور، تهران، دفتر شیعیان
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 ار  شیعه که عاطفه دو آن و اطاعت و است است، عصیان نیفکنده پای از و
 ستا است، تولی بوده مددکار سیاسی، نیکوترین اعتقادی گیریموضع در
 و غاصبان و جور و کفر ائمه متوجه همواره شیعه عصیان. ١تبری و

نمی لعن را غاصب حکام تنها عاشورا، شیعه زیارت در... است ناصالحان
 تمکین واسطه که را مباشرانی و چینانزمینه یعنی» ممهدین« بلکه کند،
 نهایت در ٢.داردنمی دور نفرین شوند، ازمی حکام کارهای برابر در مردم

ً راههای که شویممی مواجه باطل و حق دوگانه با نیز  و مذاکراه طبیعتا
 . کندمی مسدود را ائتالف و سازش

 و کامل جریانی صورت به ابعاد تمام با شیعه، باطل عمیق بینش در«
 گوناگونش هایچهره و آن برابر در شیعه و گیردمی قرار مداقه مورد شامل
 ٣.»است نافرمان و عاصی

 عمل در شیعی دولت . ارزیابی۲
 فوق، یک در شده ذکر نظری مبادی از شیعه، جدای سیاسی نظریه اما

 ردرویک خصوص در نظریه این دیدگاه بررسی امکان که دارد عملی سابقه
 عملی تجربه آیا که پرسید توانمی اکنون. کندمی ترنمایان را دوم و اول

داز، غیربران اپوزیسیون و پوزیسیون موقعیت در گرفتن قرار و داریحکومت
 خیر؟ یا است بوده موفق

 پتانسیل و هاتوانایی شیعه، از سیاسی نظریه که دهدمی نشان شواهد
 ربهتج. است برخوردار برانداز اپوزیسیون موضع در گرفتن قرار برای الزم

یکسو،  از شودمی نامیده جور حکام آنچه مقابل در مقاومت متمادی قرون
 که دهدمی ایران، نشان در بیستم قرن اواخر در شیعیان انقالبی حضور و

                                                
 اندیشه به مقاله این نگاه از تریدقیق درک تواندمی شیعی اندیشه در تبری عنصر مطالعه. ١

 .دهد دست به شیعه سیاسی
 ۹-۱۰همان، ص. ٢
 ۱۰همان، ص. ٣
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 نفی. است برخوردار گریانقالبی برای الزم توان از شیعه سیاسی اندیشه
 آمیزخشونت هایروش از معجونی او، با سرنگونی برای تالش و جور حاکم

 ادعا این بر شاهدی توانمی غیرفعال، را و فعال یا آمیزغیرخشونت و
 .دانست

 خیابان در حضور و میدانی بسیج
 سیاسی اندیشه این توانمندی به توانعمل، می صحنه در میان، و این در
 سطح در اجتماعی هایگروه اندامعرض و خود هواداران اجتماعی بسیج در

 اعتراض و مخالفت هایاستراتژی از که، همیشه، بخشی کرد اشاره خیابان
عاشورا،  حادثه با مرتبط مراسم در شیعیان تاریخی حضور. است بوده

 دقت با تواندمی که است استراتژی این کاربرد تاریخی عقبه از بخشی
 به جدید هایگرایش بتوان شاید حتی. گیرد قرار مطالعه مورد بیشتری
 سیاسی اندیشه بیشتر گسترش برای تالشی را اجتماعی حضور این توسعه
 و) س(زهرا فاطمه درگذشت ایام در عزاداری هایدسته طراحی. کرد شیعه

 است شده انجام گذشته هایسال در که اربعین هایراهپیمایی همچنین
 ١.دانست مدعا این بر شاهدی توانمی را
 اول هایاینکه، عرصه آن و دارد وجود مهمی نکته میان این حال، در این با
 ژیاسترات از) غیربرانداز اپوزیسیون( دوم حدودی، عرصه تا پوزیسیون)، و(

 مالحظات برخی که آنجا از. برندنمی چندانی بهره خیابانی و میدانی حضور
 رمتغی هر از خیابانی، بیش و میدانی تجمعات در اجتماعی روانشناختی

                                                
 این با. ندارد سنت اهل سیاسی پردازینظریه تحلیل در چندانی مشخصاً دست نگارنده. ١

 این به بیستم قرن اواخر آن، از اساس بر که کرد طرح را ایفرضیه بتوان وصف، شاید
گشایش ایجاد زبان، برای عرب کشورهای در موجود انقالبی دیدگاههای از سو، بعضی

 مورد رفتاری هایزمینه و ابزارها خود، برخی جوامع در گریانقالبی توان در بیشتر های
 فرضیه این اعتباریبی یا تر، رواییدقیق مطالعات. باشند کرده اقتباس را شیعیان عمل

 .ساخت خواهد آشکار را
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 از موثری هایبخش حکومت، و در حاضر است، نیروهای دیگری، موثر
 مجاری از را خود قدرت نمایش تا دهندمی غیربرانداز، ترجیح اپوزیسیون

 .کنند عملی خیابان عرصه در حضور و میدانی تجمعات از دیگری، غیر
 تجمعات مستقر، در حکومت یک حامیان حضور باشد، آنگاه چنین اگر

هعرص در سیاسی اندیشه آن توان به آنکه از بایست، بیشمی را میدانی
 در سوم عرصه رسوب از ناشی بایستداد، می نسبت دوم و اول های

 رد سیاسی اندیشه واقع، اقتضای در. دانست سیاسی اندیشه آن ساخت
 تجمعات بر جدی تمرکز و برگزاری دوم، با عرصه حدودی تا اول، و عرصه

 ادهاستف خود مقاصد برای ابزار این از حکومتی اگر و ندارد سازگاری میدانی
. ردب بهره دیگر عرصه دو در براندازی عرصه ابزارهای از تا کندمی کند، تالش

 بایستمی را حکومت یک خیابانی هاینمایش دیرپای دیگر، تداوم بیان به
 .دارد وجود حکومت آن سیاسی نظریه آن بطن در که دانست تناقضی
 اپوزیسیون موضع از اظهارنظر و گوییپاسخ فقدان

 از بسیاری گریعمل، کنش در. نیست ماجرا اما، تمام گذشت آنچه
 فعاالن از که است ایگونه حکومت، به عرصه در فعال سیاستمداران

 امروز، حتی ایران در حکومتی هایمقام از بسیاری. رودنمی انتظار حکومتی
 خودشان هایصالحیت بالفصل و مستقیم دایره در که اموری به نسبت

 از بسیاری. گویندمی سخن مخالف و معترض یک زبان گیرد، ازمی قرار
 و بشود بایدمی آنچه خویش، از گفتگوهای و هانطق ایرانی، در هایمقام

 برانداز مخالفان اصوالً این که حالی گویند، درمی سخن است نشده تاکنون
 الیهگ است نشده و بشود باید آنچه از و دارند لحنی چنین که غیراندازند و

 از مندبهره هایشخصیت و حکومتی هایمقام از بسیاری اینکه. کنندمی
 را گیرندمی قرار موجود وضع به معترض و نقاد موضع حکومت، در مواهب

 عرصه در اخیر دهه چندین در که دانست ابداعاتی جمله از توانمی
دارند،  قرار حکومتی مواضع در که آنها. است شده رایج ایران ورزیسیاست
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 خود، به اینکه باشند، نه پاسخگو نقدها و هاپرسش مقابل در بایستمی
 قرار وضع نقاد و اپوزیسیون موضع حکومتی، در مواضع در حضور رغم

 وزهن گویا که بود آن بر بتوان عمل، شاید شیوه این تحلیل در. گیرند
 به و دارند تن بر را موجود وضع نفی و گریانقالبی شیعه، لباس انقالبیون

 دموجو وضع از انتقاد حکومتی، به مناصب در حضور رغم دلیل، به همین
 .پردازندمی) حکومت/ خود(

 داریحکومت فراگیر چتر از دوری و نگریخاص
 وممفه از که گسترشی به رو تحلیل در توانمی را موضوع از دیگری از بخش

هب از پوزیسیون، اصوالً پس موضع در حاضران. کرد شود، فهممی دشمن
نمی هاموقعیت این تخریب به جدید، دست هایموقعیت آوردن دست

موقعیت و خود اعتقادات میان همدلی نوعی ایجاد مجرای از زنند، بلکه
 آینده برای گذاریسرمایه و مشروعیت کسب دنبال آمده، به دستبه های
جدید،  هایموقعیت در مشروعیت کسب در افزایش واحد هر با و گردندمی

می ترویج را خشونت که آنچه هر یا آمیزخشونت هایروش کارگیریبه از
مقابل،  در. کنندمی ترسهل را گریحکومت مجرا این از و کاهندکند، می

 از گرهاسن فتح به بیشتری دارند، گرایش براندازانه دیدگاه که هاییگرایش
 هایاستراتژی سمت به حرکت ترتیب، با این به. دارند دیگران حذف طریق

ن، فعاال دیگر حذف عدم و اجتماعی سرمایه ایجاد برای پوزیسیونی، تالش
براندازانه،  دیدگاه سوی به حرکت آنکه یابد، حالمی ایبرجسته موقعیت

 برخی از کردن صرفنظر با. شودمی حذفی دیدگاههای تقویت به منجر
حساسیت برخی بر آنها، مشتمل به پرداختن داخلی، که هایسیاست

 سیاست که کندمی مشخص خارجی سیاست عرصه به هاست، نگاهی
 .دارد قرار براندازانه رویکردهای تسلط حد، در چه ایران، تا خارجی
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 ایران خارجی سیاست به نگاهی
 زبان این در موجود سنت و فارسی ایرانیان، زبان تاریخی نفوذ رغم به
 شده ترویح زبان این همراه که اسالم نوعی و گریایرانی بر مشتمل(

 قیمتذی و ارزشمند سرمایه یک تاریخی، که نفوذ این است)، امروزه
 که است گرفته قرار گرینظامی از خاصی نوع الشعاعاست، تحت تاریخی
 ینپیش سنت نفوذ. است دیگران و دیگری نفی در قدرتش و توان تمامی

 سترهگ روز هر و داشت قرار سنت این چتر بیشتر چه هر گسترش مبنای بر
 هزینه، و کم نفوذ چنین شواهد. گرفتبرمی در را غیرایرانیان از بیشتری

 عراق و ترکیه تا میانه آسیای و هند از هاییبخش از شدمی مفید، را بلکه
 .ردک مشاهده مردم تنش بدون و روزمره زندگی لبنان، در بلکه و سوریه و

 ایران، از حکومت حضور از توجهی قابل حاضر، بخش حال مقابل، در در
 ایران حکومت نمایندگان ترینمهم و گرفته شکل» دیگران« با تقابل مجرای

مستقر،  حکومت یک اینکه. اندچیز، نظامیان هر از عرصه، بیش این در
 هایسرزمین از وسیعی هایبخش در خود هزینهکم و تاریخی نفوذ

 یشکند، ب جایگزینش را مبارزه و تقابل گفتمان و گرفته نادیده را همجوار
یم کند، نشان پوزیسیون، نمایان عنوان را، به حکومت این ماهیت آنکه از

، پوزیسیون موضع در استقرار از سیاسی، پس اندیشه این گویا که دهد
 رو، براندازی همین به و دهد وفق داریحکومت شرایط با را خود نتوانسته

 تعقیب خویش جغرافیایی قلمرو از خارج در را خویش گوهری ماهیت و
 .کندمی

 سیاسی کنش فضای در ائتالف عملی و مفهومی غیاب
 که هاستائتالف سیاسی، مساله اندیشه یک در توجه مورد مسائل از یکی

 سیاسی تحوالت به نگاهی. شودمی متجلی گوناگونی وجوه و هاقالب در
 داریحکومت روند آغار از پس که دهدمی نشان کشور در اخیر ساله چهل

 هاانفکاک باشیم، شاهد هاائتالف شاهد آنکه از ایران، بیش در شیعیان
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 از هاانفکاک و هاانشقاق از متعددی موارد برای آنکه جالب و هستیم
 زاویه، مساله این از. دارند مذهبی مایه خمیر که شودمی استفاده عناوینی
اند، اصوالً دوم و اول عرصه در نظری ابزارهای از بخشی که سازش و ائتالف

ازش، غیربراند و برانداز مخالفان بلکه ایران، و شیعه حاکمان عملی بنای در
 و سازش به تمایل عدم که رسدمی نظر جهت، به این از. ندارد جایگاهی

ب انقال از است، پس براندازنه فکری ساختار سازه از بخشی که ائتالف
 داشته شیعی، رسوخ فعاالن از بسیاری فکر و جان عمق نیز، در ۱۳۵۷
کلیدواژه که است نشده نیز، باعث حکومت در حضور واقع، حتیبه. است
 میان دارد، در مصداق براندازانه سنت از خارج در که سازش و ائتالف های

 .یابد غیربرانداز، حضور اپوزیسیون حتی و حاکمان
 اهداف به وصول در ناتوانی

ً آشکار ناتوانی به نیز نهایت در  جهو در شیعی سیاسی اندیشه تقریبا
 ینید حکومت به تشکیل از نظر مورد اهداف به رسیدن همانا مثبتش، که

 رغمبه. کرد است، اشاره جامعه توسعه و مردم امور تدبیر همچنین و
 گیریدست به و پیشین حکومت سرنگونی از دهه چهار از بیش گذشت

 یک گیریشکل از نظر مورد اهداف هنوز که رسدمی نظر حکومت، به
 . است نشده محقق دینی حکومت

 در کشید را مقاله این ابتدایی نسخه مطالعه زحمت که دوستانی از یکی
 حلیلت در ما که اهدافی از برخی شاید که کرد اشاره نکته این به توضیحی

 این ریزانپایه که نباشد شمریم، اهدافیبرمی شیعه سیاسی اندیشه
 هک باشند دیگری اهداف دنبال به آنها باشند، شایدمی دنبالش به اندیشه

 کنند، متفاوتمی نگاه ماجرا به بیرون از که منتقدانی نظر مورد اهداف با
 چه» دینی حکومت« یک تشکیل اهداف اگر که است آن واقعیت. باشد

 آورده نظر در» دینی« سازه یه عنوان به چه و» حکومت« یک عنوان به
 اهداف، امتیازی به دسترسی اخیر، در دهه چهار تجربه به توانشود، نمی
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 نگاه موضوع به دینی برون ایزاویه از چه که رسدمی نظر به. داد مثبت
حکومت نوعاً از که باشد اهدافی حکومت، همان اهداف از مانتلقی و کنیم

 ارشدترین و گذارانبنیان اعالمی اهداف زوایه از چه رود، ومی انتظار ها
 ادایج ماجرا اصل در کنیم، تفاوتی نگاه موضوع به ایران انقالب هایمقام

 .شد نخواهد
 اداره توانمندی باب در خمینی آللهآیت سخنان از یکی به اینجا، نگاهی در

ماه  شهریور در ایشان. نمایدمی مفید حکومتی کارکردهای ایفای و کشور
حکومت باب در خویش نظری دیدگاه ترینخالص که زمانی ، یعنی۱۳۴۳

 ار  وظایفش انجام در دینی حکومت توانایی و حکومت وظایف داری، برخی
 بیان حضار خود، برای حوزه دروس آغاز در را زیر داشت، نکات ذهن در

 :است کرده
 کسی یک ما]. کنیممی[ اداره خودمان ما؛ ما دست را فرهنگ این بدهید«
... نکردیم اداره بهتر شما از اگر. کنیممی اداره و کنیممی فرهنگ وزیر را

فرستنده،  هایدستگاه و فرهنگ وزارت اگر فقط... ندارید را اشعرضه شما
می آشنا را کنیم؛ دنیامی آشنا را مردم ما باشد ما دست مقداری، در یک

 کنل... مستقل فرهنگ یک را فرهنگ اسالممان؛ و و اسالم احکام به کنیم
 نخواهد استعمار خبیث گذاشت؛ دست نخواهد استعمار که بکنیم چه

 یک ام کنیم تعیین بگذارید... بدهند ما دست را فرهنگ وزارت که گذاشت
کنیم؛ ب اوقافش وزیر هم نفر کنیم، یک فرهنگش رئیس را آقایی را، یک نفر

 شودمی خورلوطی دارد اآلن که اینطوری که ببینید وقت آن را، اوقاف
 دببینی وقت آن. شد خواهد چه ببینید تا بدهید ما دست.... شد نخواهد

 اوقاف، با همین کنیم؛ بامی شانغنی را فقرا این اوقاف همین با ما که
 محک تا چند برای بشوید خاضع شما. کنیممی غنی را فقرا اوقاف، ما همین

 با اسالم که آنطوری به را اسالمی مالیات که بدهید اجازه را ما اسالم، شما
 باقی فقیر یک دیگر که ببینید وقت مردم، آن از بگیریم گرفتمی شمشیر
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می هم کشتی شما برای سازم؛ منمی هم راه شما برای ماند؟ منمی
 ١.»خرم

نشد، بر نقل که متن از که دیگری هاییبخش فوق، و متن از که آنگونه
 معنا این است؛ به محدود مدت یک به ناظر خمینی هللاآیت آید، کالممی
 قرار ما اختیار در را ابزارها برخی محدودی مدت برای که است کافی که

 عرصه در حضور یعنی( داریحکومت امر در را خود هایتوانایی تا دهید
 فروریزی از دهه چهار از بیش که است حالی در این. کنیم نمایان) اول

 است شده طوالنی، اعالم دوره این گذشت رغمبه و گذردمی پیشین نظام
 انقالب در جدیدی هایگام کردن طی به دین، نیاز و اسالم تحقق برای که

 از حاکی که عینی هایشاخص و سخنان برخی از اعالم، جدای این. داریم
 که دهدمی نشان خود خودیاست، به دینی حکومت اهداف تحقق عدم
 تمعناس این به نقیصه این. داریم فاصله نظر مورد اهداف تحقق با هنوز

 یک) باشد بیگانگان توطئه تواندمی حتی دلیل این( دلیل هر که، به
 داریحکومت سال، ادعاهای چهل از است، پس نتوانسته مدعی حکومت
 توانمیرا، احتماالً،  تحقق عدم این. کند نزدیک تحقق عرصه به را خویش

 که راداد، زی نسبت پوزیسیونی عرصه در سیاسی اندیشه این ناتوانی به
 و اهداف تحقق برای الزم ابزار از بایستمی پوزیسیونی سیاسی نظریه یک

ظرفیت این حکومتش دوره طول در اینکه یا و باشد برخوردار هایشوعده
 ابزارهای از شیعه سیاسی اندیشه که رسدمی نظر به اکنون. کند ایجاد را ها

 ساله چهل طوالنی دوره یک برای هایشوعده و اهداف تحقق برای الزم
 .است نبوده برخوردار

                                                
 ۳۹۱-۲اول، صفحات  امام، جلد هللا)، صحیفهآیت( خمینی موسوی هللاروح. ١
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 مدیریت مساله و فقیه والیت اندیشه
 یسیاس اندیشه اپوزیسیونی ابعاد رسوخ بر مازاد گذشت، و آنچه از فارغ

 دیگری جهت از توانشیعه، می غیربرانداز اپوزیسیون و پوزیسیون بر شیعه
 اشاره داریحکومت و پوزیسیون موقعیت در سیاسی اندیشه ناتوانی نیز
 گرفتن دست در معنای حکومت، به و پوزیسیون موقعیت در حضور. کرد

 اختیار در نیازمند که است جامعه یک مدیریت برای مدیریتی ابزارهای
 والیت اندیشه که است حالی در این. است متعددی هایتوانایی داشتن

 هفقیه، ب و مجتهد نشستن مسند بر حیث مجتهدان، از حکومت یا فقیه
 این بررسی که آنجا از. نیست هاتوانایی این گذاردن اختیار در معنای

 بیشتر طرح کند، ازمی طلب طرح برای را بیشتری مجال و موضوع، فرصت
 پی دیگری نوشتار در را آن به راجع بیشتر توضیح و کرده اجتناب موضوع
 .گرفت خواهم

 کارآمدی مساله و ایران حکومت
 کنندهامیدوار نیز، شرایط جامعه توسعه و مردم امور تدبیر خصوص در

 رغم، به۱۳۵۷انتهای  در حکومت تصدی زمان در که حالی در. نیست
 شرایط در کشور قانونی و اقتصادی هایگسترده، زیرساخت هایاعتصاب

 ینا فرسایش با و مرور بود، به کم آنها استهالک نرخ و بود ایاستفاده قابل
 سرمایه به اعتنایی قابل هایزیرساخت که رسدمی نظر ها، بهزیرساخت

 که بود مدعی توانمی دیگر بیان به. است نشده اضافه کشور موجود
 جامعه شده، توسط خلق هایسرمایه از هامدت انقالبی، برای حکومت

 که است نتوانسته خود و کرده خود، استفاده از پیش هایدهه ایران، در
 یکم و بیست قرن ابتدای و بیستم قرن انتهای در نیاز مورد سازیظرفیت به

 .بزند دست
 ایران جامعه گیریبهره اگر که است آن گویای نیز فرضیات و شواهد برخی

 دبیرت نامطلوب نبود، احتماالً وضعیت نفت و معدنی خداداد منابع برخی از
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 هستیم، ناتوانی شاهدش آنچه از زودتر کشور، بسیار توسعه و امور
 .کردمی آشکار را حاکم گفتمان

 ققزاویه، تح از دینی، بلکه حکومت اهداف تحقق بعد در تنها نتیجه، نه در
 تنیس آن گویای نیز، شرایط دارد آنها تحقق وظیفه حکومت هر که اهدافی

 زا جدای. باشد کرده طی را دفاعی قابل شیعه، دوران سیاسی اندیشه که
 موثر، این متغیر موضوع، یک این در دخیل احتمالی متغیرهای بسیاری

 هگرفت شکل اپوزیسیونی بستر در که ایسیاسی اندیشه اصوالً از که است
 .داشت پوزیسیونی کارکرد انتظار تواناست، نمی

 ایران در دین اجتماعی حضور آینده از هراس: نتیجه
. است آمیزتناقض عبارتی» شیعه حکومت« گذشت، عبارت آنچه اساس بر

 علمی و نظری هایدیدیم، بنیان آنچه اساس که، بر زیرا است آمیزتناقض
نظری،  ساخت این نسبی مزیت دیگر عبارت به یا شیعه، و سیاسی اندیشه

 زانهبراندا ماهیت در غیربرانداز، بلکه اپوزیسیونی و داریحکومت زاویه در نه
 بررسی و تحلیل به ایزاویه هر از که است دلیل همین به. است نهفته آن

 دازنهبران اپوزیسیونی موقعیت در را بپردازیم، آن شیعه سیاسی اندیشه
 به را» شیعه« توانیم، کلمهنمی باشد، آنگاه چنین اگر. یافت خواهیم

 ریهنظ« یا» شیعه حکومت« اضافی ترکیب از و نماییم اضافه» حکومت«
 .کنیم دارد، یاد براندازی از پس دوران به اختصاص که» شیعه در دولت
 که اینظریه. باشیم» شیعه سیاسی نظریه« به قائل توانیممی البته

 نظر اما، به نهاد؛ نام» تقیه نظریه« یا» انقالب نظریه« را آن احتماالً بتوان
 نظریه از بخشی عنوان به» شیعه در دولت نظریه« از تواننمی که رسدمی

 اندیشه از توانمی شناسانه، تنهاهستی زاویه از. کرد یاد شیعه سیاسی
 دوره به اختصاص که ایاندیشه. کرد یاد براندازانه وجهی در شیعه سیاسی

 رایب الزم ابزار و شیعه، مفاهیم سیاسی دیگر، اندیشه بیان به. دارد گذار
 افتاد خواهد اتفاقی چه گذار فردای در اینکه کند، امامی فراهم را گذار دوره
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 نظری مبانی کدام از حکومت این و شد خواهد مستقر حکومت کدام و
 پاسخی شیعه سیاسی اندیشه که است کرد، موضوعی خواهد استفاده

» انقالب« سنگرهای همان در بایستمی نظریه احتماالً این. ندارد آن برای
 اپوزیسیون و جدید، حکومت انقالب از پس فردای در تا بماند باقی

 .دهد قرار نظر تحت را غیربراندازش
 در سیاسی هاینظریه بقای و وجود. دارد وجود مهمی اما، نکته اینجا در

. است عمومی عرصه تخریب عدم و بقا حکومت، نیازمند عرصه از خارج
 اپوزیسیون( دوم عرصه از بخشی گیریشکل شد، محل گفته که همانگونه
 و تاس عمومی عرصه) برانداز اپوزیسیون( سوم عرصه تمامی و) غیربرانداز

 یعهش سیاسی نظریه از که است عرصه این تخریب عدم و بقا شرط به تنها
نیز،  هاآینده برای را خود انقالبی و انتقادی نقش تا داشت انتظار توانمی
ایران،  در موجود حکومت که است حالی در این. باشد داشته اختیار در

 .دارد عمومی عرصه با ایگرایانهتقابل رویکرد
 موضع در است ایشیعه، اندیشه سیاسی اندیشه که بپذیریم اگر

 ایدش که ایران موجود حکومت که کنیم قبول اگر همچنین اپوزیسیون، و
 با ایگرایانهتقابل نهاد، رویکرد نام ١»قدرت در اپوزیسیون« را آن بتوان
 ایران در دین حضور زاویه از ایکنندهنگران نتیجه دارد، آنگاه عمومی عرصه

                                                
 که رسدمی نظر به چه اگر. است گرفته قرار استفاده مورد زیر متن در بار اول تعبیر این. ١

 نسبت حاکم گروههای از بخشی را، تنها، به تعبیر این تا کرده متن، تالش این نویسنده
 وهگر به محدود تنها تلقی گرفت، این قرار بحث مورد مقاله این در که گونهدهد، همان

 مالحظات گرفتن نادیده زیر، با متن اگر که رسدمی نظر به. نیست خاص گروههایی یا
 قرار مطالعه شد، مورد پرداخته آن به مقاله این در آنچه چارچوب گروهی، در و حزبی

آسیب تحلیل برای را الزم نظری ابزارهای و بوده سازگارتر موجود هایواقعیت گیرد، با
مهدوی داود: به کنید نگاه. کندمی مهیا۱۳۵۷انقالب  از پس ایران حکومت شناسانه

 .۱۳۸۱، بهار ۲۲نقد، شماره  قدرت، کتاب در اپوزیسیون سیاسی زادگان، رفتارشناسی
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 با را تیزبینان از بسیاری هاستمدت که ایداشت، نگرانی خواهیم فردا
 مجرای ایران، از موجود حکومت که رسدمی نظر به. است کرده درگیر خود

 اندیشه که است سنگرهایی تخریب حال عمومی، در عرصه با معارضه
ته، گذش مانند به خود، و نسبی مزیت و طبیعت حکم شیعه، به سیاسی

جهنتی این آشکار ترجمه. باشد داشته اختیار در ایران آینده در تواندمی
خود،  اپوزیسیونی ماهیت با ایران حکومت گویی که است آن گیری

 به و اجتماعی مهم نیروی یک عنوان دین، به تخریب حال نادانسته، در
 .است ایران آینده در آن راندن حاشیه

 هایدیدگاه از بسیاری الهام ایران، منبع انقالب که بپذیریم اگر همچنین
یبسیار، م نگرانی با است، آنگاه، و بوده خاورمیانه در غیرشیعی مذهبی
آفریقا،  و، احتماالً، شمال خاورمیانه تمامی به را خود گیرینتیجه توانیم
 اندیشه همان براندازان، بارسد، می نظرکه، به ایدهیم؛ منطقه تسری

 .دارند گریحکومت و حکومت خود، داعیه براندازانه
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 ۱کتابخانه 

 های انسانیهای وحیانی و یافتهداده
 محسن متقی

 
 
 

ای زیر عنوان "قرآن صامت و قرآن گردی هایم نگاهم به نوشتهدر کتاب
ناطق" جلب شد. عنوان در ذهن من طنینی سروشی (عبدالکریم) داشت و 
ناگهان مرا به سال های دور برد. زمانی که عبدالکریم سروش نخستین 

های خود را، در نیمه دوّم دهه شصت، پیرامون شریعت صامت در نوشته
هان فرهنگی نوشت و دورنمای تازه ای جهت دین شناسی در فضای مجله کی

ایران اسالمی و حکومت دینی فراهم کرد. با نگاهی به نویسنده کتاب، 
امیرمعزّی، دریافتم که او نیز هموطن و هم زبان خودمان است. سال ها 
پیش کوشش من برای فهم یکی از کتاب های او بی نتیجه مانده بود به 

ز خریدن کتاب منصرف شدم ولی وسوسه محتوای آن مرا رها همین دلیل ا
نکرد و سرانجام چند هفته بعد، آن را از طریق انترنت خریدم امّا دلم آنچنان 
به خواندن آن نرفت تا اینکه برای شنیدن سخنان او به زبان فارسی در جلسه 
 ای در پاریس شرکت کردم وکالم دلنشین او و چیرگی اش به زبان فارسی و
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شنیدن برخی از استدالل هایش مرا به خواندن این کتاب تشویق کرد. 
مطالعه کتاب او بار دیگر مرا وارد دنیای قرآن کرد. انس و همدلی من با این 
کتاب فرصت دوباره ای فراهم کرد تا در کنار خواندن کتاب امیرمعزّی به 

ه ام پایان رساندبازخوانی قرآن نیز بپردازم. اکنون که خواندن کتاب او را به 
عالقمندم تا این لذّت معنوی را با خوانندگان فارسی زبان تقسیم کنم که 

   امکان مراجعه مستقیم به کتاب ایشان را ندارند
نوشته امیر معزّی، در باب دیدگاه شیعیان پیرامون شکل گیری قرآن است 

ته داش که بیش از یک سوّم مردم دنیا با راه و روش های متفاوت به آن باور
دانند. اهمیت این کتاب در زندگی از تحریف می و آن را متنی قدسی و مُبرّا

مسلمانان و در خیالواره جمعی اشان آنچنان مهم است که شناخت ذهنیت 
این جوامع و زبان آنان و بسیاری از واژه ها و اصطالحات آنان بی ارتباط با 

عزّی، در گذشته، با دستگاه واژگانی قرآن و فرهنگ اعراب نیست. امیرم
گردآوری قرآن پژوهان بزرگ، کتاب "قاموس قرآن" یا "واژگان قرآن" را با 

منتشر و راه را برای شناخت این کتاب در نزد  ٢٠٠٧مسئولیت خود در سال 
. سخن گفتن در باره قرآن و ١پژوهشگران به ویژه در غرب آسان کرده است

پژوهشهای انتقادی در این نقش آن در مقام متنی قدسی میان مسلمان، 
حوزه را کمی مشکل کرده است و گاهی بحث های علمی آغشته به مسائل 

شود. برای نمونه کافی است که اشاره ای به تازه ترین مناقشاتی سیاسی می
کنیم که در باب قرآن در این چند سال گذشته در ایران در گرفت. این 

ای از دارد، با نوشته مناقشات که ریشه در سنت اصالحی جهان اسالم
عبدالکریم سروش، در باب منشا الهی یا زمینی قرآن آغاز شد و برخی این 
 پرسش را به پیش کشیدند که رابطه کالم خدا با تجربه پیامبر چگونه است.

                                                
1.  Moezzi M, Dictionnaire du coran (ouvrage collectif), Robert Laffont, 
collection « Bouquin », 2007  
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اگر چه اهمیت قرآن در مقام کتاب مقدّس مسلمانان در ایران سابقه ای 
بس دراز دارد اما پس از استقرار حکومت اسالمی بازار قرآن پژوهی به لطف 
کمک های نظام برآمده از انقالب رونق تازه ای یافته و مجالت و کتاب های 

کتاب  ی از اینبسیاری در این باب انتشار یافته است. اما بررسی های انتقاد
و توسل به روش های مدرن و تاریخی جهت نقد و تحلیل این کتاب با 

توان آنرا تنها محدود به تنگناها و دشواری های خاصی روبرو است که نمی
 روش حکومت دینی دانست. 

در نظام در کنار انتشار این آثار قرآن پژوهی همچون رشته علمی
ن پرداختن به قرآن و تاریخ اسالم دانشگاهی، در میان پژوهشگران همچنا

رواج بسیار دارد و مجالت و نشریات قرآن پژوهی چه از سوی نهادهای 
دولتی و یا دانشگاهی رونق بسیار داشته و در این میان از جمله بهاءالدین 

 

 یجستجو» قرآن صامت و قرآن ناطق«در کتاب  یرمعزیروش ام
و  نیقرآن و حوادث خون یریو شکل گ نیتکو خیتار  انیرابطه م

 یکار را با رجوع به برخ نیخشونت بار دو قرن اول اسالم است و ا
 لیدل نی. به همدهدیدو قرن اول نشان م انیعیش یهااز نوشته

 تیتا اهم کوشدیم سندهیسطور نو نیدر همان آغاز و در نخست
 دو قرن نخست اسالم را برجسته کند. یبازشناس
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خرمشاهی هم در ترجمه قرآن و هم پژوهش در این باب کارهای ارزشمندی 
 ١ .ارائه داده است
ای مسلمان پرداختن به کتاب مقدّس دین اسالم با برخی از اگر در کشوره

موانع روبرو است اما قرآن پژوهی امروزه و در فضای غرب حضوری آشکار 
داشته و پرداختن به اسالم و نقش آن و تاریخ این دین و تحوالتی که در 
طول زمان به خود دیده است هم در دنیای رسانه ای و هم در حوزه های 

همچنان زنده است. کتاب های بسیاری در مدح یا ذّم این  پژوهشی غرب
شود ولی جای پژوهش های عالمانه و دین و کتاب آن به بازار عرضه می

بیطرفانه در باب اسالم همچنان خالی است و به همین دلیل انتشار کتاب 
تازه محمد علی امیرمعزّی در باب قرآن، تاریخ دوقرن نخست اسالم، جمع 

 تدوین آن را باید به فال نیک گرفت.  آوری قرآن و
گردد زیر کتابی که معرفی آن خدمت خوانندگان فارسی زبان عرضه می

با عنوان فرعی "سرچشمه  ٢٠١٢عنوان "قرآن صامت و قرآن ناطق" در سال 
های نوشتاری اسالم میان تاریخ و باورداشت" در فرانسه منتشر شد. این 

محمدعلی امیرمعزّی است. او در این اثر کتاب حاصل تازه ترین یافته های 
خود کوشیده است تا دریچه تازه ای برای فهم تاریخ تکوین قرآن و حوادث 
دو قرن نخست اسالم به خواننده بدست دهد. امیرمعزّی بر این باور است 
که ما نیازمند دیدگاهی علمی و با فاصله با منابع قدسی هستیم و چنین 

توان انجام داد. به باور او تاریخ و مطالعه متون می کاری را تنها با رجوع با
از آنجا که شیعیان شکست خوردگاِن تاریخ هستند در نتیجه بسیاری از 

                                                
خرمشاهی جدا از ترجمه قرآن آثاری هم در باب قرآن شناسی و یا به تعبیر خودش قرآن   . ١

 پژوهی منتشر کرده است.  برای نمونه ای از کارهای او نگاه کنید
مشاهی، قرآن شناخت مباحثی در فرهنگ آفرینی قرآن، طرح نو چاپ پنجم، بهاء الدّین خر 

١٣٧٩  
از او کتاب هایی چون "تفسیر و تفاسیر جدید"، "قرآن پژوهی"، "فرهنگ موضوعی قرآن مجید" 

 نیز منتشر شده است 
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ها نوشته های اکثریت پیروز یعنی سنیپژوهش ها تاکنون بر مبنای نوشته
کند تا به شده است. با این وجود امیرمعزّی پژوهشگران را تشویق می

 یان به اندازه ُسنّیان اهمیت دهند. های شیعنوشته
نویسنده کتاب دانش آموخته کشور فرانسه و استاد اسالم شناسی و الهیات 

در دانشگاه سوربن است. او صاحب آثاری چند در باب این دین،  اسالمی
 تشیع و جریانات فکری اسالم نخستین است. 

بر  ١تشیع نخستین"نخستین کتاب امیرمعزّی با عنوان "راهنمای ربّانی در 
 ٢٠٠٧به بازار عرضه شد و در سال  ١٩٩٢اساس رساله دانشگاهی او در سال 

چاپ تازه ای از این نوشته در قطع جیبی منتشر گردید. از آن سال تا کنون 
نویسنده به اسالم پژوهی و قرآن شناسی مشغول است. در کنار انتشار واژه 

 ٢٠٠٤سوی کریستیان ژامبه در سال نامه قرآن، او همراه با اسالم پژوه فران
 را منتشر کرد. ٢کتاب "تشیع چیست؟"

روش نویسنده در این کتاب تازه، جستجوی رابطه میان تاریخ تکوین و شکل 
گیری قرآن و حوادث خونین و خشونت بار دو قرن اول اسالم است و این 

هد. دهای شیعیان دو قرن اول نشان میکار را با رجوع به برخی از نوشته
کوشد تا به همین دلیل در همان آغاز و در نخستین سطور نویسنده می

 اهمیت بازشناسی دو قرن نخست اسالم را برجسته کند.
از دید نویسنده دو واقعه به هم پیوسته نقش تعیین کننده در تحوالت 
تاریخی و معنوی این دین بازی کرد: نخست شکل گیری منابع نوشتاری 

یکسو، و از سوی دیگر خشونت دامنگیری که در شکل  چون قرآن و حدیث از
کند. بنا بر روایت سنتی به فاصله کمی پس جنگهای داخلی تجلی پیدا می

                                                
1.  Amir-Moezzi M, Le Guide divin dans le shi’isme originel. Aux sources de 
l’ésotérisme en Islam, Verdier, 1992, 2ème édition 2007),    
2.  Amir-Moezzi M, Jambet C, Qu’es-ce que le shi’isme, Fayard, 2004  
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از مرگ پیامبر و در دوران خالفت عثمان با تشکیل شورایی از دانشمندان و 
 عالمان مسلمان نخستین مُصحف قرآن شکل گرفت. 

شکل گیری قرآن و حوادث خشونت  از دید نویسنده این دو رویداد، یعنی
در تاریخ این دین، شکل گیری آن و بار دوران آغاز اسالم، نقش مهمی

 تحوالت بعدی اش بازی کردند. 
، گرددتا آنجا که به مورد نخست، یعنی شکل گیری قرآن و حدیث بر می

دیدگاه رسمی و رایج و پذیرفته شده متعلق به اهل سنت است که معتقدند 
اول مسلمین و سپس شورایی از اهل علم زیر نظر عثمان تشکیل  دو خلیفه

داده و بنای شکل گیری مصحف رسمی قرآن را ممکن کردند. امیرمعزّی بر 
های موازی از این باور است که پس از شکل گیری مصحف رسمی، نوشته

میان نرفت و فقط بخشی از مسلمانان این روایت رسمی از دین را پذیرفتند. 
حدیث نیز همین اتفاق افتاد چرا که علمای اسالم گرد هم آمدند تا  در باره
 های صادق از کاذب را تفکیک کنند. حدیث

با این وجود، روایت سنتی بر حوزه های پژوهشی غرب غالب بود. امّا به 
رسد که از دو قرن پیش در جهان غرب، پژوهش های انتقادی نظر می

منابع اسالمی و غیر اسالمی آغاز شد و  پیرامون شکل گیری قرآن با تکیه بر
این برداشت ها در آزمون تاریخی و واژه شناسی قرار گرفت. یکی از نتایج 
این پژوهش ها این نکته بود که قرآن رسمی نه در دوره عثمان بلکه در 

 ) شکل نهایی به خود گرفته است.٧٠٥-٦٨٥یا  ٨٥-٦٥زمان عبدالملک (
ر دوران سلطنت آنان ما شاهد اعتراض با به قدرت رسیدن امویان و د

در باب مصحف تعدادی از مسلمانان در باره صحّت و سقم روایت رسمی
قرآن بوده و در میان معترضین با تعدادی علویان مواجهه هستیم. در باره 
حدیث نیز همین اتفاق افتاد. زمانی که اهل سنت تصمیم گرفتند تا پیکره 

زیادی از شیعیان و دیگران حتی در باره رسمی حدیث را شکل دهند تعداد 
تعریف حدیث و معیار سنجش حقیقت آن مخالفت خود را با روایت رسمی 
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دانیم که در میان اهل سنت واژه اهل سنت نشان دادند. برای نمونه می
حدیث در برگیرنده مجموعه سنتی است که به زمان پیامبر و شخص او بر 

ن همین واژه سنت پیامبر، فاطمه، علی گردد در حالی که در نزد شیعیامی
  گیرد.برگزیده منصوص آن دو را در بر میو فرزندان 

توان به نقش حوادث آغازین در شکل گیری در کنار مسئله تکوین قرآن می
اسالم اشاره کرد. رویداد های خشونت آمیزی که در تاریخ اسالم و مخصوصا 

در خیالواره مسلمین دارد. پس از وفات پیامبر اتفاق افتاد، نقش مهمی
دهد که در سال های آخر حیات پیامبر، ما شاهد تاریخ اسالم نشان می

جنگ های بسیار هستیم. در این میان نقش جنگ بدر (سال دوم هجرت)، 
که در آن ما شاهد پیروزی پیامبر در مقابل دشمنان مکی و قبیله قریش 

 شود.هستیم، بسیار مهم است. چرا که نتایج آن تا قرن ها دیده می

 

کتب مقدس گذشتگان در قرآن و در  فیکه مسئله تحر  میدانیم
 فیکه مسئله تحر  ستیچند مورد به آن اشاره شده است و شک ن

ن سخ لیمتن و زمان تبد یریشکل گ خیجدا از تار  توانیقرآن را نم
ان اهل سنت اگر بتوان نش هیبه متن جدا دانست. بنا بر نظر  امبریپ

باشد در  کینزد یقرآن به زمان وح یجمع آور خیداد که هر چه تار 
ه ب دی. شادیتر به نظر خواهد رس فیآن ضع فیامکان تحر  جهینت
است که  یمدع یاسالم یشیاست که سنت راست ک لیدل نیا

 اد.اتفاق افت امبریقرآن به سرعت پس از مرگ پ یجمع آور میتصم
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ر و هم خلفای راشدین یا بدلیل مسمومیت در ذهنیت مسلمانان، هم پیامب
و یا در اثر جنگ و خونریزی از دنیا رفتند. برخی روایت ها حکایت از آن دارد 
که علت اصلی وفات پیامبر مسموم شدن اوست. ظاهرا ابوبکر  نیز در اثر 
مسمومیت و عمر به ضرب سم وتیغ از این دنیا رفتند. عثمان نیز وضع 

دهد که در واقعه ای خونین از دنیا رفت. نشان میبهتری نداشت و تاریخ 
زندگی خلیفه چهارم مسلمین و امام اوّل شیعیان نیز آنچنان اظهر من 
الشمس است که تنها نام او یادآور جنگهای صفین، جمل و نهروان است 
که در فرهنگ ما زیر عنوان جنگ با قاسطین و ناکثین و مارقین مشهور 

کین فرجام یافت. در دوران بنی امیه ما همچنان است و زندگی او با تیغ 
 شاهد کشتار علویان و سرکوب قیام آنان بودیم. 

حوادثی که پس از مرگ پیامبر اتّفاق افتاد مسیر تاریخ اسالم و فرقه های 
مختلف آن را رقم زد و نتایج آن همچنان در ذهنیّت مسلمانان حاضر و 

ینی داشته است. پیامبر از در شکل گیری فرقه های مختلف دنقش مهمی
دنیا رفت و علی در حال شستن پیکر او بود که بزرگان قبیله قریش در 
سقیفه گرد هم آمدند تا مسئله جانشینی پیامبر و رهبری امت اسالمی را 
حل کنند. در این وضعیت بود که شورای حاضر در سقیفه ابوبکر را در مقام 

اریخی نشان از کشمکش های خلیفه مسلمین انتخاب کرد. بررسی های ت
آشکار و پنهان و جنگ های بیشمار میان مسلمین بر سر جانشینی آن پیامبر 

توان به تعارض میان مهاجرین و انصار که در قرآن است که برای نمونه می
نیز نامی از آنها وجود دارد اشاره کرد که نخستین رویارویی میان مسلمانان 

 است.
سقیفه اتفاق افتاد. جمعی ابوبکر را شایسته اما حادثه مهم در شورای 

جانشینی پیامبر و رهبری امت اسالمی انتخاب کردند. روایت رسمی متعلق 
به جهان تسنن کوشیده است تا اختالف علی با ابوبکر را کمرنگ و ناچیز 
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جلوه دهد  اما منابع تاریخی و تاریخنگارانه، حتی سنی ، نشانگر روایت 
 تاریخی است. دیگری از این رویداد

شورای سقیفه، بر اساس سنت های دوران جاهلیت و روش ها و ارزش 
اد دانیم که شیعیان، حتی به استنهای قبیلگی، ابوبکر را انتخاب کرد امّا می

اند منابع روایی اهل سنت، روایت دیگر از مسئله جانشینی پیامبر ارائه داده
د آشکار داماد و پسر عم خود و بر این باورند که پیامبر در دوران حیات خو

را در مقام جانشین معرفی کرد. از دیدگاه عقلی نیز شیعیان مدعی هستند 
سال کوشید تا پایه های امّت اسالمی را  ٢٣که چگونه پیامبر، که در مدت 

بریزد، پذیرفته است که سرنوشت و تقدیر امتش را به حال خود رها کند ؟ 
قرآن در شکل اصلی اش، نشانه های آشکار به باور برخی از شیعیان اولیه، 

بسیاری در باره شخصیت و رفتار علی و جانشینی او دارد اما امویان با به 
قدرت رسیدن به تحریف آن همت گماشتند. به باور آنان اصحاب قدرت 
برای تحکیم پایه های حکومت خود، صفحات بسیاری از قرآن را از بین 

 کشند که چگونهپرسش را به پیش میبردند. برای نمونه شیعیان این 
توان پذیرفت که نام های بسیاری از پیامبران و حتی نام افراد خانواده می

آنان در قرآن وجود دارد اما ما نشانی از معاصرین و دوستان پیامبر و دختر 
 یابیم.و داماد او نمی

علی در دوران حکومت سه خلیفه اول به جنگ با آنان بر نخاست ولی پس 
سال حکومت خود در سه جنگ به  ٥از قتل عثمان به خالفت رسید و در 

رویارویی با برخی از بزرگان قبایل عرب و مخصوصا نزدیکان پیامبر چون 
طلحه و زبیر و یا همسر محمد، عایشه برخاست اما خود او نیز سرانجام 

یله خوارج کشته شد. پس از کشته شدن علی کم کم خاندان امیه بوس
قدرت را در دست گرفتند. در دوران سلطنت این خاندان ما شاهد جنگ 
های ناتمام بر علیه خانواده علی و نزدیکان او هستیم که در تاریخ نام شیعه 
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به خود گرفته است. امویان نیز در نبردی سخت و بوسیله انقالبی مسلحانه 
  ز سوی عباسیان سرنگون شدند.ا

هدف این کتاب، نه بررسی قرآن و یا حدیث، بلکه آشکار کردن جنبه هایی 
از درگیری و کشاکش میان مسلمین و تعارضات تاریخی آغاز اسالم و شکل 

 های اسالم آغازین است. گیری نوشته
 گران غربی انجام گرفته وجنبه هایی از این مسئله بارها از سوی پژوهش

نویسنده کتاب نیز بر این متون تکیه کرده است. با این وجود امیرمعزّی 
معتقد است که این پژوهش ها بر مبنای منابع سنّی انجام گرفته و برداشت 
های شیعیان از تاریخ اسالم و تحوالت آن تا کنون توجه چندانی در میان 

انه اضعپژوهشگران بر نیانگیخته است. هدف او در این کتاب  تالش متو
برای  پر کردن این کمبود و جبران آن است. او در بیست سال گذشته و در 

کوشش کرده است نقش کالس های درسی خود و در گردهمایی های علمی
منابع شیعی را در پژوهش های مربوط به شناخت تاریخ اولیه اسالم 

 برجسته کند.
امی اتفاق افتاد ن در ذهنیت شیعیان و در منابع آنان، بر آنچه که در سقیفه
توان گذاشت امّا جز کودتا از سوی طرفداران بنی امیه بر علیه علی نمی

احترام و قدرشناسی جهان اسالم نسبت به دو خلیفه اول و اعتقاد به قدسی 
بودن قرآن در روایت رسمی آن سبب شد که اعتراض تعداد انگشت شماری 

ن به بررسی تاریخ دوقر گرانی که از شیعیان به شدت سرکوب شود. پژوهش
اول اسالم پرداخته اند خود را محروم از پژوهش های شیعه شناسی 

اند و دلیل آن را جانب دار بودن این پژوهش ها دانسته اند اما این کرده
اند که همین امر در باره گران، به قول امیرمعزّی، فراموش کردهپژوهش

 منابع سنّی نیز معتبر و صادق است.
توان مدعیّات شیعیان را به رسد که در پژوهش تاریخی نمیبه نظر می

ناکامی سیاسی و اجتماعی آنان فروکاست بلکه دو عامل نقش مهم و تعیین 
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کننده در این امر داشته اند: عامل نخست اینکه برخی از مدعیات شیعیان 
توان در ادبیات اهل تسنن یافت اما این را هر چند به صورت جزئی، می

اند.عامل دوم اینکه ادعای شیعیان با برخی یافته های سانسور شدهادبیات 
توان انتقادی همخوانی دارد. در کنار این دو عامل می -پژوهش های تاریخی

جنگ و درگیری میان ابوبکر و عمر و کال بنی امیه از یکسو با علی و خاندانش 
 را مبارزه میان دو قبیله قریش دانست. 

یسنده در سراسر کتاب و با رجوع به چند متن شیعی پس از این مقدمه، نو
کوشد تا به اثبات نظریه خود در باب ضرورت شناخت دو قرن نخست می

 اسالم و نقش آن در شکل گیری قرآن بپردازد.
" عنوان خشونت و متون مقدس از خالل کتاب سلیم ابن قیس هاللی"

یکی از مدافعان بخش اول کتاب امیرمعزّی است. ظاهرا این ناِم مستعار 
معاصر علی است. کتاب سلیم ابن قیس یا "اسرار آل محمد" با نام "کتاب 

توان قدیمی ترین نوشته متعلق به سقیفه" نیز معروف است. این اثر را می
آغاز قرن دوم هجری قلمداد کرد. موضوع این کتاب از یک سو اشاره به 

ان در میان مسلمانخشونت هایی است که در باب مسئله جانشینی پیامبر 
در گرفته است و از سوی دیگر دربرگیرنده تنش هایی در باره شکل گیری 
سرچشمه های متون مقدس اسالم در میان مسلمانان اولیه است. در 
حدیثی منصوب به امام صادق آمده است " آنکس از میان ما شیعیان که 

بانی از م کتاب قیس را نداشته و نخوانده باشد مانند کسی است که چیزی
داند.  این کتاب الفبای شیعه و رازی از اسرار محمد دین و آئین ما را نمی

 است". 
دانیم. بر طبق روایت سنتی از تابعون بوده از زندگی قیس چیز زیادی نمی

و با عمرِ دراز خود همروزگار پنج امام اوّل شعیان بوده است. بنابر روایتهایی، 
پس از مرگ پیامبر را با توجه به  قیس حوادث و کشمکش های دوران

های نزدیکان علی چون سلمان فارسی و ابوذر غفاری  و مقداد جمع نوشته
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آوری کرده است. پس از مرگ علی و خشونت هایی که دامنگیر نزدیکان او 
شد ظاهرا حکمران ضد علوی عراق یعنی حجاج ابن یوسف در صدد 

ترس دستگیری، عراق را  دستگیری قیس بر می آید. در نتیجه ، قیس از
ترک و به سوی ایران می رود. در مورد سلیم، بجز دیدگاهی که او را از منابع 
موثق شیعی می شمارد، دو دیدگاه موجود است: برخی از پژوهشگران 

اند. از جمله حسین مدرسی طباطبایی معاصر در وجود قیس شک کرده
ی او ابان ابن ابی معتقد است که قیس هرگز وجود خارجی نداشته و راو

عیاش است، بلکه گروهی از مدافعان علی و مخالفان سرسخت بنی امیه 
ر اند. به نظهای خود استفاده کردهبنابر سنت تقیه از این نام در نوشته

گران پذیرش این دیدگاه کمی سخت امیرمعزی و برخی دیگر از پژوهش
اب وجود قیس و کتاست چرا که منابع کتاب شناسانه و نوشتاری حکایت از 

توان او را به عنوان رجلی معتبر توثیق مستند کرد کند، جز آنکه نمیاو می
وان تو باید او را یک راوی شمرد. در میان مسلمانان و دانشمندان شیعه می

از ابن ندیم نام برد که کتاب قیس را از نخستین کتب شیعیان دانسته 
 است. 

که تاریخ شیعه به خود دیده است  کتاب قیس علیرغم فراز و نشیب هایی
همچنان از کتاب های محبوب شیعیان است. امیرمعزی پس از اشاره به 
زندگی قیس بخشی از فصل سوم کتاب او را معرفی و ترجمه کرده است. 
این فصل به ارائه گزارشی از حوادثی که در سقیفه اتفاق افتاد از زبان براء 

در این میان ما شاهد حیله هایی ابن عازب که از همراهان علی است. 
 هستیم که ابوبکر و عمر برای کنار گذاشتن علی بکار بردند. 

بخش چهارم بازگویی حادثه سقیفه از زبان سلمان فارسی است. دسیسه 
چینی ابوبکر و عمر از یکسو و مقاومت علی در باره این حادثه از زبان سلمان 

 نقل شده است. 
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گیرد. معزی از آن بسیاری را در بر می بخش دهم کتاب قیس موضوعات
میان به مسئله وثاقت حدیث و رابطه آن با رویدادهای سیاسی و خشونت 

 های آن دوران پرداخته است. بخش یازده مربوط به جمع آوری قرآن است.        
دهد که چگونه معاویه از راویان و قضات مطالعه این کتاب نشان می

اختن احادیث تازه در دفاع از حکومت بنی امیه استفاده کرده تا ضرورت س
را نشان دهد و به بیان دیگر ما شاهد نوعی استفاده سیاسی از دین 

 هستیم.
 

نام دارد که به  "جمع آوری قرآن و گرایش های سیاسی" فصل دوم کتاب
بررسی کتاب  "تنزیل و تحریف نوشته احمد ابن محمد سیّاری (ابوعبدهللا 

 ری)" پرداخته شده است. سیار کاتب قمی بص
ه از او ای ککند که مانی پیامبر در تنها نوشتهامیرمعزّی حکایتی را نقل می

به جا مانده است دو دلیل اصلی برای انحطاط و زوال و فساد ادیان گذشته 
نام می برد. دلیل نخست اینکه رسول تنها در سرزمین خود و به زبان مردم 

اینکه این رسوالن آموزش و پیام خود را  خود سخن گفته است. دلیل دیگر
در شکل نوشته تغییر ناپذیر ارائه ندادند و فقدان متن باعث شکاف در امّت 
های ایشان و فرقه فرقه شدن ادیان شده است. امیرمعزّی با اشاره به این 

گر مدرن خود را هم آوا و همدل با این مسئله معتقد است که پژوهش
داند. خالصه اینکه تحریف و ابطال ادیان، رانی میسخن حکیمانه پیامبر ای

به باور مانی، جزء تاریخ دین است و گریزی از این امر نیست. این قضیه 
محور نوشته احمد سیّاری است که در کتاب خود در باب تحریف وتنزیل 
قرآن نوشته است. مسئله نه پرداختن به تاریخ تکوین و جمع آوری قرآن 

عالمان دینی از تاریخ وحی قرآنی از خالل مسئله  بلکه بررسی تصورات
تحریف این کتاب است. به بیان دیگر هدف نویسنده بررسی رابطه کتاب 

 سیّاری با حوادث خونین دو قرن نخست اسالم است. 
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دانیم که مسئله تحریف کتب مقدس گذشتگان در قرآن و در چند مورد می
وان تبه آن اشاره شده است و شک نیست که مسئله تحریف قرآن را نمی

ان تبدیل سخن پیامبر به متن جدا جدا از تاریخ شکل گیری متن و زم
دانست. بنا بر نظریه اهل سنت اگر بتوان نشان داد که هر چه تاریخ جمع 
آوری قرآن به زمان وحی نزدیک باشد در نتیجه امکان تحریف آن ضعیف 
تر به نظر خواهد رسید. شاید به این دلیل است که سنت راست کیشی 

ن به سرعت پس از مرگ اسالمی مدعی است که تصمیم جمع آوری قرآ
وانیم تپیامبر اتفاق افتاد. اکنون این سئوال مطرح است که ما تا چه حد می

به "مصحف عثمان" اعتماد کنیم؟ تا چه اندازه این قرآن وفادار به بیان 
آسمانی خداست که پیامبر دریافت کرد؟  مسلمانان اولیه چه نظر و 

اسخ به چنین پرسش هایی، دیدگاهی در باره این مسئله داشتند؟ برای پ
دست نوشته قرآن هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. ما هیچ دست خطی از 

 

از منابع  یاست که در برخ یعنوان "قرآن صامت و ناطق" اصطالح
ست. ا سندهیکتاب نو یمحتوا انگریب یو به خوب شودیم افتی عهیش
 یفهم قرآن و به سخن آوردن آن نقش مهم و اساس یبرا انیعیش

. دانندیبه امام داده و او را باِب ورود به دروازه شناخت قرآن م
 یررسو ب یانتقاد یریو فاصله گ یخیتار بر روش  هیبا تک سندهینو

که در دو سه قرن نخست اسالم،  دهدینشان م یاسالم هیمتون اول
 یها نیمختلف در سرزم یقرآن با شکل و محتوا نیما شاهد چند

 .میابوده یاسالم
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پیامبر نداشته  هر چند اکنون یقین داریم که محمد خواندن و نوشتن 
 دانسته است. می

در باره زندگی سیاری اطالعات زیادی در دست نیست و نظر شیعیان در باره 
هرا در عصر دو امام هادی و حسن عسگری او مبهم و دو پهلو است. او ظا

کرده است. در هیچ یک از آثار امامیه ما نشانه ای دقیق از زندگی زندگی می
او را نمی یابیم. سیاری از سوی نویسندگان علم الرجال از دو سو به دلیل 

نزدیکی با ایده های افراطی و انتقال برداشت های غلط از اسالم  نقد شده  
یژه از سوی رجالیان شیعی تضعیف شده است، هرچند که و وثاقت او بو

  .اندهمین رجالیان از او فراوان نقل کرده
 

وان تشود را میکتاب سیاری که با عنوان "کتاب القرائات" هم شناخته می
مرتبط با مکتب تاویلی و تفسیری پیش از دوره آل بویه دانست. اصل این 
کتاب احادیث زیادی از امام صادق در باره "مصحف عثمانی" است و در عین 

نشانی  دهد که در قرآن موجودحال نقل قول های زیادی از قرآن بدست می
 از آن را نمی بینیم. 

مسئله جمع آوری قرآن ذهنیت بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول 
های اسالمی ما شاهد تناقض و مشکالت بسیار میان کرده است. در نوشته

زمان رسمی شکل گیری نهایی قرآن در عصر عثمان و اولین نوشته ها در 
وهش های غربیان در باب باره شکل گیری قرآن نوشتاری هستیم. در پژ

جمع آوری و صورت نهایی قرآن در مقام کتاب، ما با دو رویکرد روش 
شناختی روبرو هستیم: نخست رویکرد روش شناختی بسیار نقادانه و دوم 

 رویکرد نقادانه. 
ا کند تامیرمعزی پس از اشاره به این دو رویکرد روش شناسانه تالش می

 دهد.تعریفی از این دو روش به دست 
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تاری کنند که سنت نوشگرانی نمایندگی میرویکرد بسیار نقادانه را پژوهش
مسلمانان را کنار زده و وجود آن را نمی پذیرند. این افراد برای مدعای خود 
به وجود تناقضات آشکار کاتبان وحی از یکسو و نبود مرجعیت و نهاد 

یان ند. در این مکنمستقل برای کنترل انتقال وحی از سوی دیگر تکیه می
"آلفونس مینگانا" در ادامه برداشت های "پل کازانوا" و با تکیه بر کتاب هایی 
چون  طبقات ابن سعد و صحیح بخاری و نیز منابع غیر اسالمی نشان 

دهد که شکل گیری نهایی قرآن مربوط به دوران خلیفه اموی عبدالملک می
کسانی چون "جان وانسبروگ ابن مروان است و نه عثمان. این راه را بعدا 

" ادامه دادند. او در دو کتاب "مطالعات قرآنی" و "محیط های ٢٠٠٢ـ ١٩٢٨
فرقه ای" هر نوع شاخص تاریخی گزارش های مربوط به جمع آوری قرآن را 

 کند.رد می
در سوی دیگر ما با رویکردی انتقادی مواجه هستیم. مدافعان این رهیافت 

تون اسالمی و با مطالعه روشمند ما قادریم معتقد هستند که در میان م
اطالعات و رابطه های معتبر و دقیق  را از داده های ناپذیرفتی جدا کنیم. 
اکنون این سئوال مطرح است که معیار تمیز اطالعات معتبر از نامعتبر 
چیست؟ از دید آنان یکی از سنجه های اساسی برای چنین جدایی، همانا 

ی و عقیدتی نویستدگان این متون است. برای شناخت گرایش های سیاس
توان از تئودور نولدکه و ادامه دهندگان کارهای او چون نمونه می
)نام برد Otto Pretzl) و اوتو پرتزل (Gotthelf Bergstrasser )برگستراسر

 که با تکیه بر این روش بسیاری از متون اولیه اسالمی را نامعتبر دانستند. 
 

 ضرورت هرمنوتیک و بررسی تفسیر قرآن حبری "ن "بخش سوم با عنوا
است که احتماال از دو هم عصر سابق خود جوانتر است. عنوان فرعی این 
بخش قرآن صامت و قرآن ناطق نام دارد. از قرن سوم به بعد آثار قابل 
توجهی زیر عنوان "تنزیل و تحریف"، تنزیل و تغییر"، "قرآن و تحریف" وجود 
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دهند که شمار زیادی از مسلمانان ها به روشنی نشان می دارند و این متن
و مخصوصا شیعیان معتقد بودند که روایت عثمان از قرآن تحریف شده 
است. از دید شیعیان، چنین امری نتیجه حوادث غم انگیزی است که پس 
از مرگ پیامبر در باب جانشینی او اتّفاق افتاد. برای اثبات دیدگاه خود، 

فسیر و تاویل قرآن را گشودند و از یکسو به مسئله رابطه شیعیان باب ت
قرآن و حدیث پرداخته و از سوی دیگر دیالکتیک وحی و رابطه آن با تاویل 

ه کنند که در آن پیامبر گفترا پرسیده اند. آنان به حدیت ثقلین تکیه می
است که من دو گوهر گرانبها برای شما گذاشته ام: نخست قرآن و سپس 

ه و اهل بیتم. به باور شیعیان محروم کردن امت اسالمی از وجود خانواد
علی همانا محروم کردن مسلمانان از یکی از دو گوهر گرانبهاست. در روایتی 
منسوب به پیامبر نقل شده " در قیامت از شما در باره آنچه که بر سر دو 

 قرآن گوهر گرانبهای من آوردید بازخواست خواهد شد" مبادا بگویید که ما
 را تحریف کردیم و در باره بیتم نگویید که ما آنان را رها کرده و یا کشتیم".

بنابر برخی منابع شیعی و مخصوصا کتاب حبری، قرآن در اثر تحریف زبانش 
را از دست داده است و برای بازگرداندن زبان قرآن باید به امام تکیه کرد. 

مرجع اقتدار (اتوریته) خدا در در اینجا می بینیم که در نزد سنیان شیعیان 
کتاب است در حالیکه در نزد شیعیان تجلی اقتدار خدایی در شخص امام 

 است که قادر است تا قرآن را به سخن آورد.  
مسئله تحریف قرآن و جستجوی دلیل برای مشروعیت علی ذهن شیعیان 
اولیه را به خود مشغول و با گشوده شدن باب تاویل و تفسیر شیعیان 

سئله قرآن صامت و ناطق را طرح کرده تا با چنین تفکیکی زمینه به سخن م
آوردن قرآن در دفاع از حقانیت علی را آماده کنند. به سخن آوردن قرآن 

 توان آنرا به دست آورد.نیازمند دانش است که با تکیه بر حدیث می
ن، کند که در هر دوی آناامیر معزی به دو حدیث از امام صادق اشاره می

امام اشاره به تحریف قرآن کرده است و شیعیان با تکیه بر این احادیث به 
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تحریف قرآن باور دارند. یکی از روش های به سخن آوردن قرآن تکیه بر 
نقش امامان است و بسیاری از شیعیان علی و دیگر امامان را قرآن ناطق 

 دانسته اند.
ری های اهل تسنن را از قرن چهارم به بعد (آل بویه) شیعیان موضع گی

اتخاد کردند و نظریه تحریف قرآن را کم کم کنار نهادند. اما مسئله تحریف 
پذیری قرآن را برخی از محدثان و قرآن پژوهان شیعه ادامه دادند.  برای 

توان به "اصول کافی کتاب الحجه، و در تفسیر عیاشی، نمونه می
)  اشاره کرد ٨٦شاهی ص بصائرالدرجات و غیبت نعمانی و تفسیر او"( خرم

که قول به تحریف پذیری قرآن در آن آمده است. عالمه مجلسی در کتاب 
ذیل بابی به نام "ماجاء فی کیفیه جمع القرآن" همه  ٩٢بحاراالنوار در جلد 

این نقل قول ها را آورده است. پس از آن نیز مسئله تحریف قرآن از 
توان از "حاج میرزا نمونه میدلمشغولی برخی از عالمان شیعه است. برای 

حسین معروف به محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل که از بزرگترین 
محدثان شیعه امامیه در قرن چهاردهم هجری است نام برد که کتاب زیر 
عنوان "فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب االرباب نوشته است که انعکاس 

) در دوران معاصر ٨٧در جهان اسالم داشته است. ( خرمشاهی ص عظیمی
که  اندبرخی از محققان شیعه در رد کتاب محدث نوری آثاری را منتشر کرده

توان برای نمونه به کتاب " البیان فی تفسیر القرآن" نوشته آیت هللا می
خویی و یا "صیانه القرآن من التحریف" نوشته محمد هادی معرفت و یا 

ضی عاملی و یا از کتاب رسول "حقائق هامه حول القرآن کریم" نوشته مرت
 )٨٨جعفریان زیر عنوان "افسانه تحریف قرآن" نام برد. ( خرمشاهی ص 

توان از اکنون ببینیم حـبری چه نظری در این باب دارد. کتاب او را می
نخستین کوشش های شیعیان در باب تفسیری باطنی از قرآن دانست که 

شخصیت ها و رویدادهای  کوشیده است معنی این کتاب را در ارتباط با
 تاریخی بررسی کند. 
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بنا به روایت های تاریخی، حـبری در نزدیکی کوفه پا به جهان گذاشت. 
رسد که او شیعه با گرایش زیدی بوده علیرغم برخی از شبهات به نظر می

است. با این وجود شیعیان اثنی عشری (دوازده امامی) به کتاب او رجوع 
 از بی پایه بودن مرزهای عقیدتی در این دوران است.  کرده و این خود نشانی 

حدیث در باره  ٦٣از حـبری دو کتاب در دست است: کتاب مسند که شامل 
موضوعات مختلف زمان پیامبر است. کتاب دوم تفسیر قرآن که دو چاپ و 
چند عنوان از آن وجود دارد: "تنزیل آیات در باب منزلت و مناقب اهل بیت" 

 در باب آنچه در قرآن در مورد امیر مومنین وحی شده است".  و "آیات وحی
تفسیر حبری نوعی برداشت باطنی از قرآن است. هدف این تفسیر در 
خوانش قرآن نشان دادن شخصیت های نهفته در کالم االهی است. شک 
نیست که شخصیت های موجود در قرآن از دید مسلمانان و مومنین جایگاه 

تنزیل برای فهم نهفته در قرآن کافی نیست و ما خاصی دارند. شناخت 
 نیازمند تفسیر و تاویل آن از سوی امامان هستیم. 

حـبری در کتاب خود کوشیده است تا با رجوع به برخی از آیات قرآن، تفسیر 
خاص خود را برای مشروع جلوه دادن خاندان علی در رسیدن به قدرت و 

یه ای را نقل و پس از آن حکومت نشان دهد. به همین دلیل نخست آ
 ٢٥آیه  ٨٩دهد. برای نمونه او مدعی است که سوره تفسیر خود را ارائه می

 ١٠و آیه  ٩از سوره  ١٠٠به ابوبکر و عمر نسبت داده شده است و یا آیه  ٢٦و 
در شان دوستان و  ٩٨از سوره  ٦و  ٧در شان علی است. آیات  ٥٦از سوره 

و  ٢٢از سوره  ٧٧و آیه  ١٤از سوره  ٣٧ه دشمنان علی تعبیر شده است. آی
 به علی نسبت داده شده است.  ٢از سوره  ١٤٣آیه 

 
بخش چهارم کتاب معزی مربوط به ظهور جریان غنوسی در جهان اسالم 
است. در کنار تفسیرهای قرآن ما شاهد نوعی تفسیری عرفانی از قرآن 

صائرالدرجات" هستیم که نمونه اعالی آن صفارقمی و کتاب معروف او "ب
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است. اگر چه نام او در همه کتابشناسی های امامیه حاضر است اما 
اطالعات مربوط به زندگی او را مدیون نام زندگی نامه نویس قدیمی 
مسلمان، نجاشی و شیخ طوسی هستیم. صفار قمی ازموالی اشعری های 

بر شهر قم بود و هم عصر و روزگار امام یازدهم و دوازدهم شیعیان. بنا 
های زیادی را جمع آوری کرده بود که شمار روایتی، صفار قمی حدیث

انده ای که از او باقی مبسیاری از آنان در باب مسائل حقوقی بود. تنها نوشته
 است زیر عنوان "بصائرالدرجات فی فضائل ال محمد" به ما رسیده است.

نی ریان باطهای مربوط به جاین کتاب از قدیمی ترین و وفادارترین نوشته
 و فوق عقالنی اسالم امامیه است. 

برخی از عناوین کتاب او عبارت است از: "تعلیم علم باطنی وظیفه دینی 
است". "امام مخزن العلم و شجره نبوت است". "امام حجت، باب و ولی 

 امرهللا است". "امامان وارثان علم خفی هستند". 
ای اساسی اسالم است که هکتاب صفار قمی نشانگر تحول یکی از جریان

در شکل های اسماعیلیه،  نصیریه  و اثنی عشری تجلی می یابد. غنوس 
(گنوس یا گنوز) به معنی منبع شناخت و سرچشمه تحول و رهایی است و 
محور این معرفت اگرچه پیامبر خاتم النبیین است اما به لطف غنوس و 

 تجلی آن در امام یا ولی ادامه خواهد یافت.
س این دیگاه جهان ما صحنه نبرد میان خیر وشر جهل و علم و اینکه بر اسا

اکثریت مسلمانان در جهل بسر می برند. انسان هستی چند گانه ای است 
که شراره نورانی او در حجاب تاریکی و جهل ماده فرورفته است. راه خروج 
از این هسته توسل به قطب معنوی است که در مسیحیت نام مسیح و در 

رسد که نام امام به خود گرفته است. رهایی واقعی زمانی فرا می تشیع
اند رهایی پیدا کنند شاخه های کوچک نور که در بند تاریکی گرفتار شده

 شرط رهایی دست یافتن به معنی باطنی متون مقدس است.
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در ورود جریانات مطالعات علمی نشانگر نقش مهم تشعیع دوازده امامی
 درون اسالم است. عرفانی باستانی به 

"اکمال دین مالحظاتی در باره کلینی ( والدت فصل پنجم کتاب زیر عنوان 
ست.  کتاب کافی ق ) و اثر او "(کتاب کافی) "٣٢٩و یا  ٣٢٨ــ وفات  ٢٥٩

نوشته محمدبن یعقوب کلینی رازی در باره شناخت مذهب شیعه است. 
ز آئین ر پذیری شیعیان ااین کتاب نیز به نوعی نشانه گذار از برداشت و تاثی

های دینی سنت باستانی ایران در شکل عرفانی (گنوز) و نوافالطونی آن 
 است. 

دوران کلینی زمانه کاهش قدرت مرکزی خالفای عباسی و شکل گیری 
حکومت های محلی است و چنین امری باعث قدرت گیری گرایشهای شیعی 

ایران و یمن،  توان از حضور زیدیه در شمالاست. برای نمونه می
اسماعیلیان در آفریقای شمالی تا مغرب عربی و حضور شیعیان حتی در 
بغداد نام برد. در نیمه دوم قرن سوم، خلفای عباسی با تغییر و تحوالت 
بسیارو کشمکش های زیادی مواجهه شدند. ریشه بسیاری از این کشمکش

ها تحوالت  ها در جنگ برادرکشانه امین و مامون بود و نتیجه این جنگ
دولت و تا آنجا که به ایران مربوط اساسی در ساختار سیاسی، اداری و نظامی

است سه حکومت محلی مهم هستند: زیدیه در طبرستان، صفاریان در 
میالدی)   ٨٦٤شرق ایران و سامانیان در خراسان. به قدرت رسیدن زیدیه ( 

ان و آماده در شیعه شدن بخش هایی از ایر در شمال ایران نقش مهمی
 کردن به قدرت رسیدن  آل بویه داشت. 

کتاب کلینی یکی از کتب اصول اربعه و یکی از مهمترین کُتب شیعیان است 
چرا که هم جنبه های عقیدتی (اصول کافی) و هم برای اولین بار فروع را 
(فقه) جمع آوری کرده است. کتاب کافی به مسلمانان شیعه نشان داد که 

تاب صفار است که عالوه بر اصول،  فقه هم در آن یافت این کار مکمل ک
 شود. می
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 پایان سخن:

عنوان "قرآن صامت و ناطق" اصطالحی است که در برخی از منابع شیعه 
شود و به خوبی بیانگر محتوای کتاب نویسنده است. شیعیان برای یافت می

او را  فهم قرآن و به سخن آوردن آن نقش مهم و اساسی به امام داده و
دانند. نویسنده با تکیه بر روش تاریخی باِب ورود به دروازه شناخت قرآن می

ر دهد که دو فاصله گیری انتقادی و بررسی متون اولیه اسالمی نشان می
دو سه قرن نخست اسالم، ما شاهد چندین قرآن با شکل و محتوای مختلف 

  .ایمدر سرزمین های اسالمی بوده
محترم بنا به سنت پژوهش، در این کتاب نه مدافع  شک نیست که نویسنده

عقاید شیعیان است و نه مخالف روایت رسمی و سنتی از جمع آوری قرآن. 
از دید او شیعیان علیرغم اینکه اقلیتی محدود در تاریخ بودند اما نقش مهم 

گران منصف و ماندگاری در شکل گیری و بسط اسالم داشتند و پژوهش
این سرچشمه مهم برای شناخت تاریخ اولیه اسالم و زمینه نباید خود را از 

های شکل گیری قرآن محروم کنند. به همین دلیل مجموعه متون ارائه 
شده در این کتاب نشانه وجود سنت فکری و آئینی شیعیان و روشن کننده 

های فکری مقتدری در میان آنهاست. مرکزی بودن نقش رهبر و جریان
دینی و در روایت شیعی دو نتیجه ضمنی مهم برای  آموزش های او در سنت

 تاریخ شیعیان داشته است:
نخست اهمیت دادن به حدیث نسبت به قرآن. چرا که احادیث توسط امام 
حّی و حاضر کنترل شده و پرتوی برای قرآن می افکند. قرآنی که، بنا بر برخی 

م جوع به احادیث فهمتونی که در این کتاب از آنها یاد کردیم، تنها در پرتو ر 
 پذیر خواهند بود.

دوم اینکه تشیع در گرایشها و شاخه های مختلف آن تبدیل به آموزه ای 
اساسا تاویلی شد که مبنای اصلی آن نوعی ایمان عرفانی است که تجلّی 
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توان یافت. از دید بسیاری از آن را در شخص علی و دیگر امامان می
ل متن صامت بلکه توسط شخصی که شیعیان، تجلی خداوند را نه از خال

 محور آن پیام است، یعنی امام، باید جستجو کرد. 
رسد که چنین معنویتی درونی و اعتقاد به مقام امام و نوعی به نظر می

 بدبینی به تاریخ یکی از نتایج ناکامی شیعیان در تحقق آرمان های خود و
ی معنویت گرا با وجودشان در مقام اقلیتی مظلوم است. این گرایش درون

در دوران آل بویه رو به کاهش نهاد چرا که این قدرت گرفتن فقهای امامی
فقها، در گفتمان حقوقی ـ سیاسی خود به مسلمانان سنی که اکثریت 

های دینی داشتند، نزدیک شدند و کم کم بخش های مهمی از آموزه
این وضعیّت  معنویت گرا و عرفانی را کنار گذاشتند. به باور امیر معزّی

سرآغاز ابزاری کردن سیاسی دین بود که نتایج آن تا دوران ما ادامه یافته 
 است. 

توان شاهد نوعی پیروزی برداشت معنوی از با وجود چنین وضعیتی می
اسالم بود. شواهدی در دست است که آئین معنوی تشیع باعث آبیاری 

بسیار سرچشمه نوعی عرفان حتی در جهان سنی شد که در مدت قرنهای 
زنده نوعی اندیشه تاویلی و پویایی معنوی شد. اما این قصه سر دراز داشته 

 و حدیث آن را باید به زمان دیگری واگذار کرد.
 

با سپاس فراوان از دوست فرهیخته و فیلسوف جناب آقای بهشتی معز که با بازخوانی و ❊ 
ای امیر معزّی نیز نکاتی را به من ویرایش متن از خطاهای من کاست. استاد ارجمند جناب آق

یادآوری کرد. با این وجود خطاهای موجود در این نوشته همه متوجه من و برداشت من از این 
 کتاب است و تقصیری از این بابت متوجه آن دو عزیز نیست. 
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 ۲کتابخانه 

 فقه بر اخالق تقدم در دیگر گامی
 فنایی ابوالقاسم اثر” شناسیدین اخالق“ کتاب بر مروری

 رضائیه سارا
 

 و اخالق پژوه، فیلسوفتهران، دین در ۱۳۳۸متولد  فنایی ابوالقاسم
 ظریهن طرح به که فنایی. است مفید دانشگاه فلسفه دپارتمان استادیار

 این ربیشت بسط و شرح به خود آثار است، در مشهور” فقه بر اخالق تقدم“
 عقالنیت گسترش در دینی، سعی و فقهی چهارچوب در و پرداخته نظریه

 ندم بهره الهیات و فلسفه چشمه دو هر از که او. دارد دینی نگاه نوسازی و
 زهآمو با آن نسبت و ربط و شناسی دین مبانی در هایی پژوهش بوده، با

 اسالم رادیکال بعضا های دیدگاه با انتقادی ای مواجههاخالق،  های
 او انتقاد به توانمی راستا همین در. است داشته مدرن و سنتی شناسان

 .داشت اشاره او شناسانه دین خوانش و سروش عبدالکریم الهیات از
 معرفت و اخالقی مبانی باب در شناسی، پژوهشی دین اخالق کتاب

 دست به ۱۳۸۹سال  در معاصر نگاه نشر سوی از که است فقه شناسانه
 از اخالقی نقد به فصل هفت در حاضر کتاب. رسید حوزه این مندان عالقه

 .پردازدمی یکدیگر با دو این نسبت در راهکار ارائه و رسمی دین
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 عنیی خود مکتوب اثر دیگر به را مخاطب کتاب مقدمه در فنایی ابوالقاسم
 اخالق ترازوی در دین: "گویدمی و دهدمی ارجاع اخالق ترازوی در دین

 بر انسانیت که داد نشان و کاویدمی ثبوت مقام در را اخالق و دین نسبت
 اممق در را دو این نسبت شناسی دین اخالق اینک و دارد تقدم اسالمیت

 گرو در دینی متون درست تفسیر و فهم که دهدمی نشان و کاودمی اثبات
 جهنتی. است اخالق و عقالنیت ترازوی با دینی معرفت پسینی سنجش

ع، تشری مقام در که بود این رسیدیم بدان اخالق ترازوی در دین در کهعامی
 از فقه خدای تشریعی اراده و است آن بر مقدم و دین از مستقل اخالق
 و. برعکس کند، نهمی پیروی) آرمانی ناظر( اخالق خدای شناخت و اراده

. برعکس اند، نهاخالقی نبایدهای و بایدها و ارزشها تابع شرعی احکام
 کاری تواندنمی خدا و دارد تقدم دین بر متافیزیکی-وجودی لحاظ به اخالق

القاً اخ که را کاری یا کند مباح و شرعاً جایز است نادرست و اخالقاً ناروا که را
ً حرام است واجب و درست  تواندنمی خدا همچنین. کند مباح یا شرعا
 نقض و بگیرد نادیده را حقوق این از برخاسته تکالیف و بشر طبیعی حقوق
 د، زیراکن تفویض خود بندگان از ای بنده به را حقوق این نقض حق کند، یا
 ینب نیست فرقی نظر این از و است عدالت اصل نقض بشر حقوق نقض
 ."خدا غیر باشد، یا خدا کننده نقض اینکه

 
 ای شناسی دین اخالق توضیح در کتاب مقدمه از دیگر بخشی در فنایی
 پرثمرترین و مهمترین از یکی اخالق این: "گویدمی اجتهاد اخالق

 گارندهن گمان به. بگیرد قرار تحقیق و بررسی مورد باید که است موضوعاتی
 نیز و شودمی وارد سنتی فقه به مدرن جهان در که نقدهایی از بسیاری
 سرشتی کنندمی مطرح نقدها این برابر در سنتی فقه هواداران که دفاعی

 .فقه به مربوطند، نه فقه فلسفه به و دارند فلسفی
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قهیف مسائل شایسته آمد، حل خواهد تفصیل به کتاب متن در که چنان
 پدید اسالمی جوامع به آن ورود و مدرنیته گسترش و ظهور اثر در که ای

. است فقه فلسفه بسط و فقه مبانی بازنگری و تنقیح گرو در است آمده
 از ما مقصود. است ناپیموده و دشوار راه این در مقدماتی گامی کتاب این
 است، نه شریعت کلمه، یعنی خاص معنای به دین موارد اغلب در دین
 دین اخالق از. است آن از بخشی شریعت که کلمه عام معنای به دین

 اارزشه اجتهاد، مجموعه اخالق یا فقهی تفکر و پژوهش اخالق یا شناسی
 یا اجتهاد راهنمای که کنیممی مراد را ایشناسانه معرفت هنجارهای و

 باور نای بر قلم این صاحب. باشند باید یا هستند فقهی تفکر و پژوهش
 مقام در شناسانه معرفت هنجارهای و ارزشها از کردن پیروی که است

یگر، د بیان به. است انسانها ما اخالقی وظیفه باور توجیه و معرفت کسب
 دین رابطه باب در رقیب دیدگاه دو شناسانه معرفت هایروایت کتاب این

 منطقی رابطه اینجا در ما کاوش اصلی موضوع و کندمی بررسی را اخالق و
 هرابط اخالق، خصوصا و دین رابطه. است اخالق و دین شناسانه معرفت و

 فقه فلسفه از. رودمی شمار به فقه فلسفه مسائل از اخالق، یکی و فقه
 به فلسفی روشی با که حقوق فلسفه همانند کنیممی مراد را دانشی
 ."پردازدمی فقه های فرض پیش و مبانی بررسی

 
 درنیتهم تبع به که شکافی و مدرنیته نقش بررسی به ادامه در نویسنده

 بررسی اخالقی دید از را شکاف این و پردازدشد، می ایجاد سنت و بشر میان
 :کندمی

 شپیدای اصوال و است آن اخالقی مدرنیته، بعد مهم ارکان و ابعاد از یکی"
 و آدمیان اخالق در که است تحولی مرهون زیادی حد تا مدرنیته رشد و

 نتس شکاف. آمد پدید اخالق ماهیت و سرشت به نسبت آنان های دیدگاه
 که فتگ بتوان شاید که آنجا تا. است اخالقی شکافی عمدتا هم مدرنیته و
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 فاختال پرتو در را مدرن جهان و سنتی جهان تفاوت یا تجدد و سنت چالش
 تبیین توانمی بشر حقوق و خداوند حق میان جمع چگونگی باب در دو این
 آمدناکار  اصلی علت صورت این باشد، در درست تبیینی چنین اگر. کرد

 است مهم نکته این از غفلت سنتی جوامع در مدرن مدنی نهادهای شدن
 بر مبتنی و اند برآمده خاص اخالقی نظام یک دل از نهادها این که

 کارآمدی و سودمندی دلیل همین به دقیقا و. اند اخالقی عمیق مفروضات
  .دشون اداره اخالق همین قواعد و اصول با که است وقتی تا نیز نهادها این

 وهرگ کردن مثله و گرفتن نادیده و نهادها این ظاهری صورت اقتباس و اخذ
 این کردن جایگزین آنهاست، یا بر حاکم اخالق همان آنها، که باطن و

 و ارزشها اساس بر نهادها این کردن اداره و سنتی اخالق با اخالق
 نگری سطحی و اندیشی ساده نوعی از حقیقت در سنتی هنجارهای
 درخت. است شکست به محکوم و نافرجام تالشی و گیردمی سرچشمه

 مدرن عقالنیت از بخشی اخالق این و کندمی تغذیه مدرن اخالق از مدرنیته

 

بودن اخالق، ادعا  ینیمدافعان د ای ینیاز هواداران اخالق د یپاره ا
 نیو معرفت شناسانه به د یکه اخالق به لحاظ منطق کنندیم

باورمندان به  ایکه هواداران اخالق سکوالر  یدارد، در حال یوابستگ
مستقل  زینظر ن نیکه اخالق از ا کنندیسکوالر بودن اخالق، ادعا م

 یادعا کوشدیم یشناس نیبر آن است. اخالق د ممقد ای نیاز د
ق و اخال نیو معرفت شناسانه د یدو گروه را در باب رابطه منطق نیا

 و نقد کند. یرا بررس هیدو نظر  نیا ینظر یامدهایو لوازم و پ
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 النیتعق بر موسس و مبتنی که سنت سرزمین در نهال این کاشتن. است
. آوردمی بار به تلخ هایمیوه است، یا ثمربی است، یا سنتی اخالق و

 خدا حق میان باید و توانمی چگونه:  است این ما پیشاروی اصلی پرسش
 دینی، یعنی بنیادگرایان و گرایان سنت کرد؟ پاسخ جمع بشر حقوق و

اند، قائل اخالق جای به فقه نشاندن یا اخالق بر دین تقدم به که کسانی
 اراده از بشر حقوق و است مطلق خدا حق: است چنین فوق پرسش به

 حقوق این شود، یعنیمی او، انتزاع نواهی و اوامر خداوند، یعنی تشریعی
  ."طبیعی است، نه قراردادی و اعتباری

 
 گاهدید شناسانه معرفت پیامدهای توضیح ادامه، در در فنایی ابوالقاسم
 قوقح ثغور و حدود تعیین برای فقه به مراجعه لزوم سنتی، بر باورمندان

 در هنگیفر  گرایی نسبیت به دیدگاه این که است معتقد و دارد تاکید بشر
 تفاوت قبول جز ایچاره رویکرد این با که چرا شودمی منجر بشر حقوق باب

 

مشهور  هیبلند به سود نظر  یگام ،یشناس نیبا کتاب اخالق د ییفنا
 یو ،گرید انیتقدم اخالق بر فقه، برداشته است. به ب یعنیخود، 

گاه و به تبع آن ن ینید ییادگرایبا زبان و چهارچوب فقه، به جنگ بن
 زمیاثر از سکوالر  نیا یجا یرود. او که در جا یبه جامعه م یفقه

و روش،  وهیش نیر ااست که بنا ب یکند، مدعیدفاع م یاخالق
 رایدارد، ز  یتقدم معرفت شناخت یبر خداشناس یانسان شناس

 مقدم است. ینداریو د انتیبر د تیانسان
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 که است حالی در این و ماندنمی" بشرغربی حقوق" و" اسالمی بشر حقوق"
 البته. اشدب داشته وجود نباید اسالمی بشر و غربی بشر میان تفاوتی قاعدتا
 حقوق از را دو بشر، هر حقوق و خداوند حق که دین بر اخالق تقدم نظریه

 معرفت پیامدهای این مورد در او که دارد پیامدهایی داند، نیزمی طبیعی
 خواه و خداوند حق طبیعی، خواه حقوق شناخت اوال: " گویدمی شناسانه

 بطر و بشر حقوق ثانیا. نقل و وحی شان است، نه عقل بشر، شان حقوق
 زا یکی است، نه فقه فلسفه مسائل از یکی خداوند حق با آن نسبت و

 شرطی هب شرع احکام بیانگر متون از فقیهان استنباط ثالثا. فقه مسائل
 ای همسال مهمترین ما گمان به. باشد سازگار بشر حقوق با که است موجه

 ندخداو حق رابطه اخالق، یا و فقه کرد، رابطه روشن را آن تکلیف باید که
 رابطه این باب در فقیه یک که موضعی شک بدون. است بشر حقوق و

 محصوالت و ها میوه باب در او فتواهای در و او فقه در کندمی اتخاذ
 چیزی این و گذارد خواهد جای بر چشمگیری و عمیق تاثیرات مدرنیته
 چشم با توانندنمی فقیهان. فقه اخالقی و عقالنی بسط و قبض مگر نیست
 و ها میوه از درستی درک به مدرنیته اخالق و مدرن عقالنیت از پوشی

 از باب این در موجود فقهی فتواهای لذا و یابند دست مدرنیته محصوالت
 که رسدمی نظر به و. نیست برخوردار الزم شناختی معرفت اعتبار و اتقان

 در دین. است ما دیار در فقهی مدیریت ناکارآمدی اصلی علت امر این
 حل در مقدماتی کوششی توانمی را شناسی دین اخالق و اخالق ترازوی

 ."آورد شمار به نزاع این
 

می اخالق، ادعا بودن دینی مدافعان یا دینی اخالق هواداران از ای پاره
دارد،  وابستگی دین به شناسانه معرفت و منطقی لحاظ به اخالق که کنند

 اخالق، بودن سکوالر به باورمندان یا سکوالر اخالق هواداران که حالی در
. تاس آن بر مقدم یا دین از مستقل نیز نظر این از اخالق که کنندمی ادعا
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 و منطقی رابطه باب در را گروه دو این ادعای کوشدمی شناسی دین اخالق
 را نظریه دو این نظری پیامدهای و لوازم و اخالق و دین شناسانه معرفت
 ابطال اخالقا فقهی فتواهای که گویدمی سکوالر اخالق. کند نقد و بررسی
 با باید را اخالقی های ارزش که کندمی ادعا مقابل در دینی اخالق و پذیرند
 .کرد توزین فقه ترازوی

 
 :است زیر شرح به فصل هفت بر مشتمل شناسی دین اخالق کتاب

. پردازدمی اخالق جای به فقه نشاندن مهم بسیار موضوع به اول فصل"
 دهد نشان کوشدمی فصل این
 و گردیده تعطیل عملی عقل اسالمی تمدن و فرهنگ در چگونه و چرا که

 یها چالش و فقه به دوم فصل. است شده اجتماعی اخالق جایگزین فقه
 خاطر به سنتی فقه در تحقیق روش فصل این در. پردازدمی جدید عصر

 هایتفاوت از غفلت خاطر به خصوصا و شناسی موضوع به توجهی بی
 مواجهه در سنتی هایحل راه نیز و قدیم دنیای و جدید دنیای ساز سرنوشت

 ایپاره سپس و گیرندمی قرار نقد و بررسی مورد جدید عصر هایچالش با
 احکام شناخت در که تاثیری حیث از جدید دنیای هایویژگی مهمترین از

 سکوالریزم، نشستن از عبارتند هاویژگی این. شوندمی فهرست دارند شرعی
 .مدرن هایگفتمان و هاپارادایم و مدرن حق، اخالق جای به اراده

می نتیجه و کندمی مقایسه را سنتی عقالنیت و مدرن عقالنیت سوم فصل
 و عقالنیت کردن عصری بر متوقف دینی اندیشه کردن عصری که گیرد

 عقالنیت چهارم فصل. کندمی تغذیه آن از دینی اندیشه که است اخالقی
 نوع دو این فاصله و فرق و کندمی مقایسه را عرفی عقالنیت و فقهی

 .دهدمی نشان را عقالنیت
 فقه کردن کارآمد برای که مدرنی نظریه کتاب، سه بعدی فصل سه در

 شده، مورد ارائه جدید عصر هنجاری هایپرسش به پاسخ مقام در سنتی
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مسلمان،  نواندیشان آراء از نظریه سه این. گیرندمی قرار نقد و بررسی
 و ها، اقتباسنظریه این از سروش عبدالکریم دکتر خوانش از خصوصا

 .اندشده داده بسط و شرح سپس
 به بلند شناسی، گامی دین اخالق کتاب با فنایی که شد مدعی توانمی

 بیان هب. است فقه، برداشته بر اخالق تقدم خود، یعنی مشهور نظریه سود
 آن عتب به و دینی بنیادگرایی جنگ فقه، به چهارچوب و زبان با ویدیگر، 

 سکوالریزم از اثر این جای جای در که او. رودمی جامعه به فقهی نگاه
روش، انسان و شیوه این بر بنا که است کند، مدعیمی دفاع اخالقی
 دیانت رب انسانیت دارد، زیرا شناختی معرفت تقدم خداشناسی بر شناسی

 .است مقدم دینداری و
 


