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ها ی  ها و گسلچاله سنت اند و در ها ی ها فراوردهدین 

گام با  رویند. قابل درک است که هم ی اندیشه می  جغرافیا

علمی و شناختی، شاهد قبض و زوال  ها ی گسترش انگاره 

دینی باشیم. تاریخ دین، تاریخ شکست و  ها ی انگاره

ها ها و انفجار توهم ی حرافی  ال گی است که در البه سرافکنده

دینی و  ها ی ادعاه ی دامنها گم شده است. کاهش و ابهام 

ها ی  جدید انگارها ی برچیدن دامان دین در جهان 

ناپذیر و غیرقابل تحقیق نیست؛ چه، در بسیاری از  ابطال

آسانی قابل وارسی و داوری  دینی )از جمله فقه( به ها ی پهنه 

است. مطابق این انگاره، فقه به آرامی اما آشکارا در برابر  

جدید و رقیب عقب  ها ی  آوردها و راه حلدست ها، یافته 

 پذیرد.ها را می نشیند و آن می 
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 سرنویس 

از دو سو مورد هجوم و تاراج است؛  ها ی جدید خوانم در جهانمی " ی هویت هااسالم"هویت اسالمی یا آن چه من 

ها، این دو جریان در جهاتی مشترک و هم تبار  ی تفاوتستیزی در سوی دیگر؛ با همه گرایی در یک سو و اسالماسالم

گرا هستند؛ از  باور و وحدتانگار، ذاتشوند. هر دو مطلقشناسی مشترکی سیراب میاند؛ هر دو مهاجم اند و از شناخت

ی   داند؛ اسالمی که واحد است؛ هستهگو ی راستین اسالم راستین میبرند که خود را سخنای بهره میی ویژهشناس اسالم

که در   -توان آن را شناخت و از آن دفاع کرد یا آن را رد نمود. چنین اسالمی را  ای مطلق میگونهسختی دارد و به

 نامید. "حقیقت  اسالم"توان  می  -گوناگونی یافته است ی  هاگوناگون سرنامها ی  ها و جغرافیاگفتمان

گیرند.  ی حقیقت قرار می هاها هستم در برابر این اسالمهویتی که در این کتاب در پی شرح و تصویر آنها ی اسالم

که بیش از هر   ی حقیقتی  ها اند و در پی نابودی خود و جهان جدید اند. اسالمی حقیقتی که در برابر هم ایستاده هااسالم

انگاری حاکم بر  گرایی و مطلقچیز دشمن حقیقتی هستند که دیگری ساخته است یا در پی ساختن آن است؛ چه، وحدت

ستیزها  گراها و اسالماسالمها ی  گشاید. تفاوتها در اساس جایی برای حضور دیگری و حقیقت او نمیاین باورها و داوری

دانند و  خود و جهان جدید میها ی ی درد گراها اسالم را درمان همهتی است. اسالمها به چنین دریاف کرد آندر روی

 روز. ی مسلمانان و  انسان ام ها ها و ناکامیی بدبختی ی همه  ستیزها آن را ریشهاسالم

غرافیایی آن؛ و  ی ج ی گسترده اسالم هویت، اسالمی تاریخی و رنگارنگ است؛ در درازای تاریخ طوالنی اسالم و در پهنا

گیرد. در برابر، اسالم حقیقت، خود  مسلمانان موجود و  ممکن را دربرمیی  های کالن و باز اشاره دارد که همبه مجموعه

کالن  ی   هپذیرد. مجموعهایی از تاریخ اسالم را میداند و تنها برخی از مسلمانان و پارهرا فرا تاریخی و  غیرتاریخی می

شناسی برابر در میان  ای در حال پهن شدن و پخ شدن است که به توزیع برابر آزادی و ارجعهاسالم هویت، مجمو

شناسی حاکم  ای بسته، هرمی و در حال شقه شقه شدن است؛ ارجرسد. اسالم حقیقت اما مجموعهمسلمانان و دیگران می

حقیقت گوناگون را باید  ها ی ندارد. بر این اساس اسالمای توزیع برابر آزادی و شان میانه بر این مجموعه هرمی است و با 

شوند  هایی که در طول تاریخ تکثیر میها دید؛ هرمآنها ی اجتماعی و باورها و داوریها ی هایی گوناگون از هرممجموعه
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دانند؛ بر حقیقی می ها چنین اسالمی را اسالم ناب، اصیل، واقعی واندیشگراها و حقیقتایستند. مطلقو در برابر هم می

شود. اسالم در این خوانش ذات  رو هستیم که مسلمانان متفاوتی را شامل میی اصیل متفاوتی روبه  هااین قرار ما با اسالم

هویت،  ها ی گیرند. هر چه قدر اسالممتفاوتی شکل میها ی سختی دارد که با تعریف و تبیین آن، مجموعهی  هو هست

  هانظر، دگرساز و بدخیم. قرار گرفتن در اسالمی حقیقت انحصارگرا، تنگ   هااست، اسالمپذیر و دگرگرا طلب، شمولکثرت

ی   ها گردد؛ در حالی که درآمدن به اسالمی هویت یک حق است و بسیار ساده با انتخاب و اقرار هر فرد ممکن می

جو و  گردد. اگر اسالم هویت مسالمتمکن میواری و با داوری دیگری )و دیگران( محقیقت یک امتیاز است و به دش

طلب است، اسالم حقیقت با تنازع و شقه شقه شدن گره خورده است و دستگاه گوارش بسیار تنک و تنگی دارد. هر  صلح

ی سیاسی و فرهنگی   آید و در بسترهاآسانی کنار میی جدید و مناسبات تازه به های هویت با جهان ها چه قدر اسالم

ی سکوالر   های جدید، مناسبات تازه و سنجه ها ی حقیقت با جهان ها و پساسکوالر امکان رشد و نمو دارد، اسالمسکوالر 

ی حقیقت هنوز گرفتار جهان هرمسی اند و از دین، خدا و وحی   هانماید. اسالمو پساسکوالر مشکل دارد و ناسازگار می

 ت برآمد جهان هرمنوتیکی اند. ی هوی ها درکی پیشامدرن دارند؛ در حالی که اسالم

ی   های هویت و هویت های تاریخی، اسالم  هاتالشی است در دفاع از اسالم "گی خداوندان سایهدر هم"هرمنوتیک صلح  

هایی از اسالم که در دیگ جوشان مدرنیته،  جدید؛ خوانش ها ی رنگ اسالمی و مسلمانان گوناگون در جهانرنگ 

اند. در هرمنوتیک صلح در  حقیقت عبور کرده ادعا ی اند و از ی جدید باال آمده هاسکوالریته در جهانسکوالریته و پسا  

ی حقیقت در ایران و در برابر و در نقد مدام آن شکل گرفته   هامعاصر از اسالمی  هی تاریخی یک مجموع هابستر تجربه

روز و  روز، امی مسلمانان دی  کند همهسیده و تالش میهایی از اسالم حقیقت که به اسالم هویت دگردی است؛ خوانش

ی   هایی که در تالش هستند از ادعاهافردا را در چتر فراگیری از هویت رنگارنگ و جاری اسالمی قرار دهد؛ خوانش

که    هایی از اسالمفراتاریخی و فرا فلسفی عبور و به اشتراکات شکلی، تاریخی، فرهنگی و لفظی بسنده کنند؛ خوانش

آمیز و  ویژه در ایران چیره شود و راهی برای آمیزش اجتماعی مسالمتتالش دارد بر آمیزش اجتماعی ناتمام مسلمانان، به

 پایدار مسلمانان با خود و دیگری بجوید.

ای  رو نیستیم؛ چه، نویسنده در اساس با هر گونه تالشی بروگوهایی دینی )یا درون دینی( روبهدر این مجموعه با گفت

داند.  تکرار، شکست خورده میبیرون کشیدن دانش، حقانیت و حقوق از درون متون دینی مخالف است و آن را راهی به

دین، معنویت، اخالق یا  علم مخالف  ی   هسیاست از درون پهنی  هچنین با هر گونه تالشی برای ورود به پهننویسنده هم

ای خودبسنده و خودبنیاد است و باید باشد؛  سیاست پهنهی    هداند. چه، پهنمیاست و آن را پیشاپیش محکوم به ناکامی 

توان و نباید انتظار  نیاز هرگونه سازش و توافق پایدار دیگری است. در نتیجه نمیو سازش و توافق پایدار در آن، پیش

سیاست رسید. نه  ی  هی پایدار به پهناو گو یا  توافق دینی به  گونه دین و در پی یک گفتی   هداشت که از درون پهن

ی   هی دیگری از جمله در پهن  هاها و سازشی دینی منوط و موکول به توافق هاها و توافقروز که همیشه سازشتنها ام

تر اهمیت  گی دارد و پیشاند و خواهند بود. آن چه تازهشناسی، تفسیر و... بودهشناسی، روشقدرت، زبان، تاریخ، شناخت
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چنان که  ی سیاسی است که ضرورت هر توافق و سازش پایدار دیگری است. هم هاها و سازشآن آشکار نبود، توافق

ترین و  ایها( برآمد یک رژیم قدرت)بایدها( است و پایهاند هر رژیم حقیقتی)استتر متفکران بسیاری گفتهپیش

 ها است. ی پهنه سیاست پهنه ی آورند؛ پهنه ی سیاست سرمی پایدارترین بایدها از پهنه

زبان دینیِ این متن تا آن جا دراز است که بتواند منطق پوشالی این زبان و مبانی آن را در انحصار شان، آزادی، قدرت و  

ترین  نهاد شده است، در بهی ویژه، لخت کند و نشان دهد، آن چه به نام دین و داوری الهی پیش هاحق داوری برای گروه

شود، چنان  هایی دیگر. به زبانی دیگر  منطقی که در دین و مدعیات دینی دیده میزی نیست مگر داوری انسانحالت چی

 گذارد. گی آدمی نمیدرستی و تا پایان دنبال شود، راهی برای گریز از خودبنیادی و خودبسندهچه به

ی ماست؛   ها ها و توافقآمیز در گرو سازشتاز دیگر سو، باید پذیرفت که مدنیت، مدنیت، صلح و آمیزش اجتماعی مسالم

دینی، پیشاپیش،  ها ی  ها و توافقگانی است. در حالی که سازشو هر سازش و توافق پایداری در گرو آزادی و برابری همه

د،  جدیها ی "جامعه"گذارد. به عبارت دیگر، حقوق بخشی از جامعه را که غیر دینی یا پاد دینی اند، بیرون از توافق می

داران است؛ در نتیجه  دین  "اجتماع "تر و فراتر از ملی و جهانی همیشه فربهها ی ملی یا جهانی اند و جامعهها ی جامعه

ی   هها همیشه در جامعه و در پهنها و پایدارترین سازشترین توافقایتوانند دینی یا پادینی باشد. پایهجوامع جدید نمی

خورد. از این  رقم می - کند  گان را ضمانت میخواهد و برابری و آزادی همهو آزاد میگان را برابر که همه  -سیاست  

وگو از  از نظر اسالم و مسلمانان در مورد حکومت، حکومت دینی، اسالم سیاسی که  گفت وگوانداز نه تنها گفتچشم

 بار بسیاری داشته باشد.ی زیان  آمدهاپیتواند کننده است؛ و می راهبنیاد و گمبی ای دینی در اساسجامعه

چون هر اجتماع دینی، قومی و زبانی دیگر( این نیست و نباید باشد  بر این قرار پرسش اساسی در اجتماع مسلمانان )هم

که نظر اسالم در مورد سیاست و تنازع و توزیع قدرت چیست؟ پرسش اساسی آن است و باید باشد که آیا مسلمانان  

گی کنند؟ آیا مسلمانان در پی  ی جدید، در صلح و صفا و در امنیت و رفاه زنده هاگزینند که در جهانو برمیخواهند می

باشد، راه روشن و آشکار است؛ مسلمانان باید به توسعه،   "آری"آمیز اند؟  اگر انتخاب مسلمانان آمیزش اجتماعی مسالمت

دیگری اهتمام نشان دهند و از هر خوانش و گرایشی از اسالم که به   آمیز با خود ودموکراسی و آمیزش اجتماعی مسالمت

ی دینی نابرابر ساز و   هازند، بپرهیزند. )هرمنوتیک صلح( اهمیت ندارد این خوانشنابرابری و تنازع و جنگ دامن می

د، آن چه اهمیت دارد آن  اند و از جان و جهان و زبان چه کسانی جاری انانگیز چیستند و از کجا آمدهطلب و تفرقهجنگ 

ی   هاها جایی نیست و هر هویت و سنتی که سرایستادن در جهانی جدید برای این دست روایت  هااست که در جهان

بایست به آداب اجتماعی جدید که چیزی نیست مگر گردن نهادن به حضور و حقوق دیگری، احترام  جدید دارد، می

 هرمنوتیک صلح( بگذارد و او را به رسمیت بشناسد. )

ستیزها هم با  شناسند و اسالمو حقوق اش را به رسمیت نمی " دیگری"ی بدخیم خود    هاگراها با باورها و داوریاسالم

آنان چشم  ی  ه گونی گونه هاها و هویتپراکنی در مورد اسالم و مسلمانان، به خوارداشت آنداوری و نفرتپیش



 سرنویس   9
 

اند به هم  اند، اما در میدان بزرگ جنگی که پرداختهستیزها هرچند در برابر هم ایستادهگراها و اسالماند. اسالمدوخته

 کنند. رسند و هم دیگر را تقویت میمی

کم این خطر بزرگ را برای اجتماعات گوناگون ملی دارند که با  ستیزان هر خطر دیگری که نداشته باشند، دستاسالم

کاری نزدیک با  ستیزان در همکنند. اسالمگراها مهیا میبازی را برای اسالمزمین دینی/ پاد دینی   وگودامن زدن به گفت

داند در چنین  کنند؛ و چه کسی نمیی هویت اسالمی و غیراسالمی سرگردان میگرایان، مسلمانان را در دوراهیاسالم

  ن در عمل راه عبور مسلمانان از جهانستیزاشوند! اسالمگرایان رانده میشرایطی، بسیاری از مسلمانان به سوی اسالم

گراها با هر گونه تالشی  بردی خود با اسالمکاری راهها در همبندند. آنی جدید و مناسبات تازه را برمی هاسنت به جهان

نیست  سبب ی جدید و ترتیبات تازه نزدیک کند مخالف اند؛ و بی هاتواند مسلمانان را به جهانبرای برساختن پلی که می

 چون نواندیشان مسلمان و دشمنی مشترکی با نواندیشی دینی دارند.که دشمن مشترکی هم

ی   هاکه نام دیگر اسالم "ی اسالمی  هاسیاست"و   "ی سیاسی  هااسالم"هرمنوتیک صلح تالشی است برای عبور از  

ی حقیقتی که بیش از هر چیز   هاکند. اسالمی جدید خودنمایی می  هاحقیقت است و در اشکال گوناگون در جهان

در معرض خطر و نابودی قرار داده   - بزرگ مسلمانان ی  هکه چیزی نیست مگر خانواد  - حقیقتِ بزرگ تاریخ اسالم را 

گی خداوندان؛ تالشی   سایهآمیز در هماست. هرمنوتیک صلح تالشی است برای آشتی، صلح و آمیزش اجتماعی مسالمت

 اندیشد. گانی خدایگانی میپذیری که به خودبنیادی و توزیع همهگی، رقیت و والیتبردهاست برای عبور از 

ی مجازی در راه،   ی جدید هم هست؛ انفجار اطالعات و ارتباطات، ابرشهرها هاگی خداوندان توصیف جهانسایهدر هم

گرایی  با هرمنوتیک صلح نه اسالم جهانی، حضور خدایگان گوناگون در کنار هم و ضرورت هرمنوتیک صلح.ی   هدهکد

گانه اند.  و خطا کردن ی "حق ناحق بودن "ها به نوعی و در جایی با ستیزی؛ چه، آنقابل تحمل است و نه اسالم

ی   هانشان این جریانها شاهگی در برابر آزادی وجدان و آزادی بیان و محدود ساختن و محدود خواستن آنایستاده

ها  بار آنی فاجعه هاآمدپیی حقیقت و  هارا باید تالشی برای نقد مدام اسالم " هرمنوتیک صلح"ه  بدخیم است. در نتیج

و در   -ها و مسلمانان  ی گوناگون و رنگارنگ، اسالم هاداد کرد که از دو سو با چهرهستیزی قلمگرایی و اسالمیعنی اسالم

 ند. ارا در پرتگاه نابودی قرار داده - ی جدید  هانتیجه صلح، توسعه، دموکراسی و جهان

ی سیاسی بزرگ و کوچک ایران و جهان رشته   هادادی هفتاد و هشتاد میالدی و در کوران رخ هااین مجموعه در دهه

مان اسالمی و ایرانی آن دوران  تواند بازتابی از زیستکند و میشده است و در نتیجه از رنگ و بوی آن دوران حکایت می

ها در  خوانید بازنشر آن نوشتهمی ی ایرانی منتشر شده است؛ آن چه هاتر در رسانهاین مجموعه  پیشی  هباشد. همهم 

ستیز مالیم به یک منتقدِ  ویراستی جدید و تغییراتی اندک است. رد تغییر به روشنی در جان و زبان نویسنده از یک اسالم

کند با طرح  خود برخواسته است هویداست. نقدی که تالش میی  هه نقد گذشتگی، جنگ و نامدارایی که بنایافتهتوسعه

 جدید بگشاید.ها ی راه کند و راه آنان را به جهانها همی هویت، مسلمانان را با حقوق بشر، صلح و مناسبات آن هااسالم
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نزدیک داشته ام که خود را وام دار بسیار  ی شیرینی است که با دوستان دور و  وگوهااین جنگل پندارها برآمد گفت

اندازی با  کاری و چشمی اصلی این مجموعه در دوران مهاجرت در ترکیه و در هم هادانم. بخشها میبسیاری از آن

 ام علی اصغر حقدار ویرایش و مرتب شده است که الزم است از وی صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.  دوست فرزانه

به جهت   " همکار"هایی همانند برد ویرایشی حاکم بر نوشتار یاد کنم؛ در متن واژهدانم از چند راهمی در پایان الزم

اند. هر دو  آمده "گی زنده"در هم آوایی با گفتار به شکل   "زندگی "هایی همانند و واژه  "هم کار "جدانویسی به صورت  

تر  گامنوسی همرساند، با منطق درونی زبان و سادهمی کمک تغییر به باور من به یادگیری، آموزش و گسترش زبان فارسی  

وارتر کند. و نیز  تواند راه زبان فارسی را به جهان دیجیتال همپرهیزاند و میزبانی میها ی گیاست، از برخی از آشفته

که تا جسارت    -ها الشواژه بهره گیرم؛ این دست ت و ترکیبی از افعال تک ای هام به جای برخی افعال دو واژتالش کرده

وار  هر چند به علت آشنایی زدایی تا حدی خواندن متن را دش -رود  ای پیش میواژهاز افعال تک  برساختن اشکالی تازه 

 تواند به پویایی و پرتوانی زبان فارسی کمک کند. ی زایاتر می هاکند، اما به جهت باال آوردن واژهمی

 1396بهار 

 اکبر کرمی 
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 ( 1) در دفاع از دین تاریخی

 دین به مثابه یک گفتگوی بی پایان 

به تفکیک دین تاریخی و دین ذاتی  که به صدور حکم اعدام برای او انجامید،  سخنرانی  یک جری درقاآ هاشم  (1

یی است که در  هاها و اندیشهخوانشها، انگارهای از مجموعه نمراد وی از دین تاریخی ظاهراست.  دست یازیده

ها و  ا، فهمهقرون و اعصار گذشته تجربه و به کار بسته شده است. به باور وی، اسالم تاریخی برآمده از استنباط

  باشد، در حالی که دین ذاتی برآمده از مراجعه ی مستقیم به متن )قرآن( است.ی گذشته می های نسل هاسنت

 رانی دین ذاتی است.( خواه و مختار او در این سخنل)خوانش د

 

 به باور من تفکیک فوق نه ممکن است و نه مطلوب.   (2

واسطه، در ذهن  ای که خداوند، بیاولیه )نقش و الهاماگر به پیروی از جان الک وحی را به وحی اصلی  ( 1-2

(  3)رسد.(میمتعارف به دیگران بندی زبانی صورتکه در )نقش و الهامی و وحی نقلی  ( 2)گذارد.( مییک انسان 

چه مراد از دین ذاتی، دینی باشد که منطبق بر، یا برآمده از وحی اصلی است، چنین دینی  کنیم، چنان بخش

بردن به تجربه ی شخصی پیامبر و درک وحی،  خواهد بود. پیناپذیر دست نایافتنی و چنین ادعایی تحقیق

آدمی   ؛آن گونه که بر پیامبر الهام و خطاب شد یا هجوم آورد، برای آدمی ممکن نیست )عنداهلل یا عندالرسول( 

تواند از طریق گزارش و دعوت شخص پیامبر )وحی نقلی( در تجربه ی نبوی وی شریک شده و از آن  تنها می

 ناب حظی ببرد.  

تواند مدعی  از دین نمیشی خوانرو هیچ ، از اینناپذیرست منحصر به فرد و انتقالا ایوحی اصلی تجربه

 (.4پوشانی کامل با وحی اصلی باشد)هم -کم دست-همانی یا  این
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ی تجربه ی وحیانی   از دین باشد که با گزارش اولیه خوانشیممکن است مراد از دین ذاتی، انگاره یا ( 2-2

باید  این ادعا پوشانی داشته باشد. برای روشن شدن همانی یا همپیامبر ) وحی نقلی( درجه ی باالیی از این

   از تاریخ دین است؟ غیر آیا دین، چیزی ؛ به یک پرسش بزرگ پاسخ گفتتر پیش

  -از تاریخ اسالم در نظر باشد برشی از این که چه  جدا  -صحبت می کنیم  اسالم وقتی از دین  ،به عبارت دیگر

 باشد؟ ت میی دیگری غیر از تاریخ اسالم در دس آیا ابژه

 

توان به مشاهده ی یک پدیده نشست.  شناسی مدرن روشن کرده است که با یک ذهن خالی نمیروزه شناختام

واره  یعنی ما هم ؛ ی ما هستند  هاها و آموختهآوردها، پیشذهنها، پیشنگارها یعنی تمامی مشاهدات ما مبتنی بر

واره  ی ما هم هادر این صورت یافته(. 5زنیم)مشاهده دست می هایی منحصر به فر د، ناگریز و ناگزیر بهبا عینک 

یافتی را  مشترک عین و ذهن. اگر چنین رهبرآمد ی ذهنی ما  ها و با فته ؛ی ما هستند  ها آغشته به داشته

دینی( و  مشترک ذهن )داده های برونهوده ی  ترین حالت، ی دینی نیز در به هابپذیریم، روشن است که یافته

   (6باشند.)عین )متن، تاریخ دین( می

امکان مراجعه به متن و  همیشه گرچه . ی دینی خواهد بودها خوانشواره محدود به حظ ما از دین، هم یعنی

عرضی و ذاتی، ثابت و متغیر، ناسخ و منسوخ،  در مورد عناصر ، از آن جا که )تاریخ دین( وجود دارد  تاریخ متن

نظری و وفاق فراهم نیست و در  گونه امکان همی زبانی و ... هیچ هاو نحو، بازی  شان نزول، سنت، تاریخ، صرف

عمل به تکافوی  در ها( االدیانی )بین دین( و حوزه ی بینها )بین مذهب دینیبسیار ی از موارد در حوزه ی درون

دینی خود بسنده کرده و   ی هاخوانشکند که به فهم خویش و ایم، بنابر این تقدیر آدمی ایجاب میادله رسیده

دین ناب یا دین ذاتی،  دین حقیقت، هایی چون حقیقت دین، دین اصیل، دین ماهوی، با پرهیز از انگاره

تمامی و برای همیشه بست. )اسالم واقعی و حقیقی یک توهم است؛ اسالم بیش  بهگرایی را ی انحصار هاراهکوره

 مسلمانان نیست.( از تاریخ اسالم و مجموعه کالن  

بام و دو هوا   برد مسلط یکتواند داشته باشد و ما را از راهدیگری نیز می هوده یکردی، پذیرش چنین روی

راه و  ها، ادیان یا مذاهب رقیب، ایم در تحلیل و نقد انگارهبردی ما عادت کردهدهد. مطابق چنین راهنجات 

ها، همه چیز را به حساب مذهب و دین آنان  نیم و با نقد تاریخی آنداد کها قلمها را عین تاریخ آنآنخوانش 

  م نگذارید.ای مکتب آوریم که اشتباه مرا به پاواره فریاد برمیهم د مذهب خوراه و بگذاریم، در حالی که در نقد 

برای  شمولی دینی خویش هیچ مبنا و محک مشترک، ثابت و جهانواقعیت آن است که ما در قضاوت های درون

تاریخ  نیاز مراجعه به متن و یا فرض و پیشآرود، پیشهر معیار و مبنایی، خود، پیش ،، در واقع( 7داوری نداریم)

 انجام گیرد.  ی دینتواند در حوزه ی درونباشد که داوری و قضاوت در مورد آن به هیچ وجه نمیمی متن



تاریخی در دفاع از دین    13  
 

  

ها و  دینی، خود به خود به تحول و توسعه ی یافتهبرونی  هاای در یافتهرسد هرگونه تحول و توسعهبه نظر می

متناسب با هویت تاریخی، فرهنگی و  و جماعتی د. به عبارت دیگر، هر نسلی رس دینی میی درون هاانگاره

  واره باخود را خواهد داشت. بنابر این ما هم ویژه ی ی  ها اجتماعی خویش به متون دینی مراجعه و دریافت

از دین هستند )دین  و برآمده  گی برآمدهکه اگرچه هم؛  خواهیم بودرو روبهدینی ها ی انشخواز پیوستاری 

 ( 8) یستند.تاریخی( ولی هیچ یک عین دین )دین ذاتی( ن

 

)تاریخ دین( به عرضی و  هرچه که باشد و از هر کجا آمده باشد به باور من تفکیک عناصر سازنده ی دین ( 3

 . نیستدفاع  ذاتی یا ثابت و متغیر، قابل

 

تواند مورد اقبال و  ی موجود دینی است و نمیها  خوانشای برای چنین تفکیکی، خود یکی از هر انگاره( 1-3

 موجود و ممکن باشد. ها ی  سویی همه ی خوانندههم

  

تشکیل شده است که   ایویژهاطالعاتی ی نیازها از لوازم و پیش ، خود ای برای چنین تفکیکیهر انگاره( 2-3

 باشند.  پذیر انعطافمند و بایست سیال، تاریخمی نالزام

 

به تفکیک نسبی مفاهیم و عناصر ذاتی و عرضی دین دست   خوانش ویژهاگرچه ممکن است بتوان در یک ( 3-3

 دارد.ی رقیب )دیگر( کاربرد نها ن در خوانشیازید، ولی چنین تفکیکی الزام 

  

نه مطلوب است و نه ممکن. واقعیت آن   - بدون نیاز به تاریخ  - و مراجعه به متن )قرآن( ی بازگشت  ادعا  (3-4

ای تودرتو به  متون به گونه؛ زیرا ممکن استنا است که درک هر متنی بدون مراجعه به سایر متون انضمامی 

تواند و نباید باشد؛ زیرا تاریخ در واقع  خواه هم نمی)چنین ادعایی دل. شوندو بازمی انددیگر پیوند خوردهیک 

ها ی  واری ی خوانش تاریخ بازگشت به متن و خوانش آن است. با دور زدن تاریخ، یا پاک کردن تاریخ دوش

 شود؛ تنها تاریخ تکرار خواهد شد.(  گوناگون از متن از میان برداشته نمی

 

خواهی خویش با جسارت و شجاعت توصیف ناپذیری به نقد منصفانه ی  مهوریاکبر گنجی در مانیفست ج ( 4

الگو ی   اتفاق که ازها خوانشی دینی نشسته است و به خوبی توانسته است نشان دهد که آن  هاخوانش یکی از

پروسه ی  ی پروژه و  هانیازها و انگارهتواند با پیشنمی، ی معاصر است هادر فضای ذهنی حوزهچیره  مشهور و 

بشر هماهنگ گردد. به عبارت دیگر وی می گوید دین اسالم )به باور وی( یا  خواهی، دمکراسی و حقوقآزادی
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بشر،  ها )به باور من( با مبانی و لوازم اعالمیه ی جهانی حقوقدین اسالم در حوزه چیره یتصویر رایج و 

آمیز و برابر شهروندان از یک سو و مسلمانان با  زیستی مسالمتتواند همدمکراسی و آزادی سازگار نیست و نمی

 دیگران را از دیگر سوی فراهم کند. 

گونه و  )گونهی  ها خوانشتاریخی و  ها یو بسنده کردن به دین برگذشتن از دین ذاتیچنان که در باال آمد؛ هم

   دارد.  و دعواها را از میان برمی هانگرانیآشکارا این دست دینی رنگارنگ( 

گرفتار   باال  یابی به دین ذاتی در دام تراژدیچنین امکان دستباور من، گنجی نیز با تصور امکان وجود و همبه 

دمکراسی  هایی همانند برساختهدرست است که  آمده و در نهایت به امتناع اسالم و دمکراسی رای داده است.

الخلقه اند و امکان ادامه ی حیات طبیعی نخواهند  بشر اسالمی نوزادهایی ناقصدینی، آزادی مشروع و حقوق

ی دینی و تصاویر مذهبی آن چنان سنگی هستند که توان و امکان   هاخوانشداشت. درست است که برخی از 

مدرن را ندارند. درست است که بسیاری از این  جدید و ی  ها نشینی با بسیاری از پدیدهجوشی و همهم

به  نامدارایی ند و با پمپاژ خشونت، تعصب و  ا ی دینی، غالب و چیره  هاوزهی صلب و سنگی در ح هاخوانش 

از دین   خوانشیاما این بدان معنا نیست که نتوان  ؛اندی بسیاری را به ملت تحمیل کرده هاجامعه، هزینه

 برساخت )دین حداقلی( که بتواند در کنار دمکراسی، حقوق بشر و آزادی بنشیند.

  

به گمان برخی با نظریه ی مرگ مولف، دیگر جایی  »خواهی خویش می گوید: جمهوریگنجی در مانیفست 

کرد هرمنوتیکی، هر فهم، روایت، قرائت و برداشتی از متون  ماند و از طرف دیگر، رویبرای غرض شارع باقی نمی

یک، از دل دین،  مقدس را مجاز و ممکن می نماید. بر این مبنا برخی از نواندیشان دینی، با توسل به هرمنوت

وی در ادامه   « دمکراسی، پلورالیسم، جامعه ی مدنی، تساهل، تسامح، رواداری و حقوق بشر را بیرون می آورند.

نه بر دانش هرمنوتیک هرج و مرج مطلق حاکم است و نه ساختار متن هر تفسیری را ممکن می  »می گوید: 

 « تابد.مکراسی تعارض دارد. چنان تفاسیری را بر نمیددمکراسی و سوسیالسازد. کتاب و سنت قطعی با لیبرال

  

گذشته است، من نیز به آن به گونه ی تفضیلی نمی پردازم و   " مرگ مولف"چون اکبر گنجی از کنار نظریه ی 

تواند یک گفتمان  شارع غرضی داشته است، گفتمان غرض شارع نمیحتا اگر تنها به این نکته اشاره می کنم که 

واره امکان طرح  هم ؛ یعنیباشددر این پهنه کسی نمی تواند مدعی حرف آخر ؛ یعنی باشد بخش و پایان متناهی 

م که بر دانش  ای تازه وجود دارد. در مورد هرمنوتیک، اگرچه با گنجی موافق هستم و بر این باور هادیدگاه

وده ی پیوستار تاویل و تفسیر را  هرمنوتیک هرج و مرج حاکم نیست، اما این به آن معنا نیست که بتوان محد

 گذاری کرد. عالمت گانبرای همیشه و برای همه
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ها را خواهد شکست.  فرض ایمانی عدم وجود خطا در متن، همه ی بن بستبه ویژه باید توجه داشت که پیش

گذارد و  یگوید، به خوبی انگاره ی دین ذاتی را در باور خویش به نمایش مگنجی وقتی از سنت قطعی سخن می

تواند مدعی دست  می گذرد که چگونه و چه کسی می پرسش از همین روست که پاورچین پاورچین از کنار این 

 یافتن به سنت قطعی باشد؟  

 

ی موجود و ممکن از تاریخ   هاخوانشمفهوم و نام انتزاعی است که بر تعداد نامحدودی ازبرساخته، یک  ،اسالم

ها نیست.  ی همه ی آن ها هست ولی در عین حال محدود به هیچ یک از آن  دین اشاره دارد. در بر گیرنده 

 ها است.()اسالم نام بزرگ مجموعه ی کالن مسلمانان و تاریخ آن

ها،  ی ناب جووست که جستا شناسی مدرن و پسامدرن دیریدینی و در سایه ی شناختدر ساحت برون

،  هاها، انگارهروز مبنای داوری اندیشهبه کنار گذاشته شده است. آن چه ام هاو ذات هاها و اصیلها، مطلققطعی

،  هاها، انگارهپسند مردم است که بر محصوالت برآمده از این اندیشه ،ی گوناگون است ها و تفسیر هاحدس

ی سیاست   پهنهچنان که در  توجه دارد. هم - شود که در سوپر مارکت اجتماع عرضه می - ها و تفسیر هاحدس

( همه چیز به پسند مردم  گونهگونهو ی گوناگون ها  توافق بین اتیک ( )9اخالق)در پهنه ی )قرارداد اجتماعی( و  

  ست.ا کننده است، قانون عرضه و تقاضا اندیشه و دین نیز آن چه تعیینپهنه ی گردد، در احاله می

  

گرچه از لحاظ عقالنی ممکن و در ساحتی خارج از  داوری در مورد مبانی دین مثل وحی، نبوت، متن و ... ا( 5

گاه  هایی هیچپذیری چنین قضاوتیا ابطال ،رسی است، اما درجه ی صدقگیری و دستحوزه ی ایمان قابل پی

دهد فراتر  ی تصدیقات و تصورات عقالنی محض که پایه و مایه ی علوم فرادینی را تشکیل می تواند از مرتبه نمی

(  10).ی دینی احاطه داشته و محیط خواهند بود هاواره بر یافتهی عقالنی و علمی هم هارو یافتهاز این ؛رود

ها  برساختن خوانشواره امکان ی نو، هم هادر کنار آموزه ، ایمانی عدم امکان خطا در دینآورد و پیشفرض پیش

 ماید.  نبلکه ضروری می ،روز( را ممکنی نو از دین )دین تاریخی به

 

نه تنها یک گزینه ی ناگزیر  یا حقیقی  اهوی، واقعیعبور از دغدغه ی دین ذاتی و برگذشتن از توهم دین م 

و در شرایطی که چرخ گوشت جهانی شدن به هیچ لقمه ای رحم   ؛ شناسی که یک ضرورت تاریخی استشناخت

ن پرچم سفید صلح، برابری و برادری و  نخواهد کرد و همه چیز و همه کس را به کام خود خواهد برد، بر افراشت

ولوژیک که بر خواسته از پنداره ی دین ذاتی هستند و هیمه ی  یی بنیادگرا و اید ها پس زدن تمامی گرایش

ی بشری، تنها راهی   ها باشند و مایه و پایه ی بسیاری از تبه کاریی مذهبی و دینی می  هامکشاصلی تون کش

 نجامد.او ادامه ی حیات تاریخی ما بی )دین هویت( دینی    -است که می تواند به نجات هویت ملی  
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  ها پهنهدر )  ، رواداری(ی دین و سیاست  پهنه در )  از پنداره ی دین ذاتی، امکان رسیدن به پلورالیسمار بدون گذ

بشر و  قوفاداری به مبانی اعالمیه ی جهانی حقو(، تاریخی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و گوناگون ی 

منتفی و   ، ای پایدار و متوازن هستندجدایی نهاد دین از نهاد دولت و قدرت که از لوازم بنیانی رسیدن به توسعه

 جانبی بسیار خواهد بود.  آمدها یپییا بسیار مشکل، خطرخیز و توام با  

 

استقرایی(، که خود محصول دو پروژه ی  برآمده از نقد ترکیبی )قیاسی دین تاریخی اشاره به فرایندی است

بسنده کردن به   باشد.نگر( دین مینگر( و پروسپکتیو )آیندهموازی و مکمل کالبد شکافی رتروسپکتیو )گذشته

رد  وا ماند؛ای است که تا ابد باز خواهد ی سرنوشت، نشستن بر سر سفره دین تاریخی و رضایت دادن به رضا 

پایان خواهد بود. دین به مثابه یک  شدن در دریایی است که بی کرانه است و آغاز کردن گفتگویی است که بی

پایان، لب انگاره ی دین تاریخی است. کرامت بخشیدن به آدمی و حرمت نهادن به پسند و  ی بی  گووگفت

و   جووپایان وی در جستنرژی بیی او، امید بستن به عقل سیال جمعی و ا ، رضایت دادن به رضااشخواست 

واره در لحظات خطر و بحران به زاد که همگی آدمیهی شگرف فرزان معنا و ایمان داشتن به نیرو آفرینش

 ی دین تاریخی است. آمدهااز پیهمه آفرین دست یازیده است، بخش و امیدگزینش نجات

  

به سرنوشت اگر ایمان داشته باشیم/ همین دم  »دین تاریخی تقدیر و سرنوشت ماست و به قول مارگوت بیکل:  

 « رسد.بختی فرامیخوش 

 

 ها پانویس

ی آفتاب و سپس در تارنما ی اخبار روز چاپ شده است. این نسخه وایرایش  نامه این نوشتار نخست در ماه( 1

 توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.  برای دیدن ویرایش نخستین میجدیدی از آن نوشته ی قدیمی است. 

 . 1382خرداد  5، تارنما ی اخبار روز، پایاندین به مثابه یک گفتگوی بی  ،  در دفاع از دین تاریخیکرمی، اکبر،  

ویراست  زبانان است با سرآغاز زیر آمده است. در گرایی در میان فارسیمتن قدیمی که نخستین نقد به ذات

 ام.ها آوردهجدید آن بخش را به پانویس

آغاجری و اکبر گنجی به جرم   )هاشم(   که جانان پاکی چون دکتر  -شاید در این زمانه ی ناجور و روزگار غریب  »

رد، حذف و ترور با  تگان افریت هاند و برزگران خشونت و توهین و بنداندیشی و آزاداندیشی به زندان شدهآزادی

برند و امید بسیار  گاه میاجری را به قربانق ی خونین خویش آ ها ی نیش و پنجه ها گذاشتن دندانبه نمایش  

ی رعب و وحشت این نسل به پاخواسته برای به چنگ آوردن آزادی و احقاق حقوق   ی فضا  اند که با القا بسته

اجری )در سخنرانی نا تمام دکتر  قفاخر آی    هااندیشه نقد  به  پرداختن  –نشینی وادارند اساسی خویش را به عقب
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موقع و زاید به نظر برسد، اما از  علی شریعتی و پروتانتیسم اسالمی( و گنجی )در مانیفست جمهوری خواهی( بی

چنین از آن جا که  ها تن درداد، همها به قربانی کردن اندیشهآن جا که باید آموخت به جای قربانی کردن انسان

و   ؛پاک در پی نزدیک شدن به حقیقت است نه به کرسی نشاندن این یا آن حرف  ها ینانهمه ی تالش آن جا

ی بلند و فاخری هستند که یک قوم، ملت و    هااجری و گنجی آیینهق باالخره از آن جا که قهرمانانی چون آ

ه کند، پرداختن  ها به تماشای خویش بنشیند و با افتخار و مباهات احساس بودن را تجربتواند در آنتمدن می

انگاری و  چه در این زمینه سهلبه باور من چنان. کندی آنان ضرورتی دو چندان پیدا می ها انتقادی به اندیشه

غفلت صورت بگیرد، هیچ بعید نیست که تراژدی دیگری رقم بخورد و دیر نباشد که این ملت در انتظار  

 « ای دیگری را به جشن بنشیند.پندار و پاداندیشه  قهرمانانی دیگر به سر ببرد تا بتواند شکستن اسطوره،

ها، ترجمه ی مصطفی ملکیان در کتاب سیری در  نآی متمایز  هاجان الک، در باب ایمان و عقل و ساحت( 2

 .1381سپهر جان، نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 

 همان. ( 3

انجامد. در  ادیان و بنیادگرایی مذهبی مین دولوژییشناسی ادیان به ایدچنین ادعاهایی از نظر آسیب( 4

ی   هاخوانشواره به ولی در عمل هم ،ادگرایی مذهبی، اگرچه شعار اصلی بازگشت به اصل و ذات دین استیبن

گرایی  گری و گذشتهگردد. بنیادگرایی در واقع نوعی سلفیمتقدم و اولیه )برشی از تاریخ( از دین اشاره می

که حظ ما از آن   ناپذیر ست منحصر به فرد و انتقالا ایوحیانی پیامبر تجربه ی تجربه)نوعی نقد قیاسی( است. 

به قدر پیاله ی   (نوشین)هرچند  کاسه ی سرمان و بهره ی ما از آن چشمه ی به اندازه   ( شیرین)هرچند نقل 

و هر دو   )نوعی نقد استقرایی( است؛ بافی و فرار به جلو دین نیز نوعی خیال دنولوژییمان خواهد بود. و ایدخیال

 !نامطلوب موجود هایی دفاعی اما عجوالنه نسبت به شرایط واکنش

به عبارت دیگر ذهن نامتناهی است و تمامی  و  ؛توان تصور کرداگرچه برای ذهن آدمی محدودیتی نمی( 5

اما باید دقت کرد   ؛ نوع هویتی برایش ممکن استتواند در خود جای دهد و هر گستره ی جهان و تاریخ را می

تواند هر هویتی را  قرار گرفته است نمی ویژهکه در یک محیط اجتماعی و فرهنگی   ویژهکه ذهن این یا آن فرد 

ی تاریخی و اجتماعی شخص را می پذیرد، اما ذهنیت کلی آدمی   ها. ذهن فردی انسان محدودیتبپذیرد

 پذیر نیست. محدودیت

 یند اطالعات آی برانگاره بق با مطا( 6

 . الف( آدمی مجموعه ای از اطالعات است

و گرفتن یا نگرفتن   ؛ آزاد نیست هادادهاطالعات جدید آدمی در گرفتن یا نگرفتن ها و دادهب( در برخورد با   

 باشد. که قهری و جبری می؛ به کمپلیانس و پذیرش برآیند اطالعات سازنده ی فرد مربوط استها آن

  سازنده ی اوها ی دادهی اطالعاتی( در جهت برآیند  های خالقانه و جهش )حتی رفتارها  ی آدمی  ج( رفتارها

 ست.ا
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یا صورت بگیرد، هیچ الزامی   ؛)در برخی از مقاطع تاریخی(  باشد نظری صورت گرفتههم ین وفاق و احتی اگر ( 7

وجود   و گوناگونیدن  واره امکان انشعاب و انشقاق عنی همدر کار نیست که چنین هم نظری و وفاقی ابدی باشد. ی

 دارد. 

)دین ذاتی( و بر این توهم هستند که بازگشت به قرآن   آنان که از بازگشت به متن )قرآن( دفاع می کنند ( 8

  ها خودکه یکی از آن  ؛اندها کمک کند، به دالیل متعددی به خطا رفتهها و انشعابتواند به پایان اختالفمی

هایی که دال بر امکان  چنین روایتی تاویل و هم  کنیم، جدای از فرایندهاقرآن است. وقتی از قرآن صحبت می

)گردآوری قرآن، افراد   .ای تاریخی استکنیم که قرآن خود پدیدهتحریف در متن قرآن است، فراموش می

ها  انگارهی موجود و موثر در گردآوری، کتابت قرآن، خوانش قرآن،  ها و باورها گردآورنده، زمان گردآوری، ایده

  ها ی واریدشو ... همه و همه،   خوانشدخیل در نحوه ی گردآوری و کتابت و ( ناآگاهانه یا آگاهانه ی )ی زبان

روز، بسیاری از  و اگرچه ام .نجامدای تازه بی  هاتواند به انگارهها میر مورد آنی جدید د هامهمی هستند که یافته

و تبدیل شدن   های نادر در مورد آن نظری دارند، ولی امکان پیدایش باورها هم هاآن برخی از مسلمانان در مورد 

 ندرت به کثرت محال نیست.  

ست که از بیرون به انسان  ی پیشینی ا  بایدها و نبایدهاای از مدرن مجموعهشای مدرن و پی و مورالیت اخالق ( 9

ی دهد و خود را به   ها جا گردد و انسان اخالقی انسانی است که خود را در این چارچوبها ارایه و تحمیل می

نیست که از بیرون به   امری یا اتیک  در حالی که در دنیای پسامدرن اخالق ؛ها بتراشدوبچارچه اندازه ی آن 

ست که هر کس در درون خود  ی پسینی ا ای از بایدها و نبایدهااتیک مجموعه ؛ا تحمیل یا القا بگرددهانسان

 گزیند. سازد یا برمیکند، برای خود برمیحس می

انجامد. ابتدا به خطا، بین وحی  می باالیافت شناسی شایع به عدم درک و پذیرش رهیک خطای شناخت( 10

و سپس وحی با علم   ؛ گرددهمانی برقرار میی آدمی از وحی( رابطه ی این  ها)دین( و علوم دینی )دریافت

ی آدمی از   هادریافت  ل.او: گیرد. باید توجه داشت کهی آدمی از طبیعت و ...( مورد مقایسه قرار می ها )دریافت

. میان مناسبات هرمسی و هرمنوتیکی بسیار فاصله است. مناسبات هرمسی به مناسبات  وحی نیست همانوحی 

گیرنده )مومنان( است.  میان خدا و پیامبر مربوط است و هرمنوتیک مناسبات میان پیام )متن مقدس( و پیام

ده در جایی  ها ی آینبر و مومنان هم شکلی از مناسبات هرمنوتیکی است. و نیزدرصفحه)مناسبات میان پیام

ام که مناسبات هرمسی هم ناتمام و شکلی از مناسبات هرمنوتیکی است؛ مگر آن که به نوعی از خداانگاری  آورده

 انگاری در مورد خدا تن بدهیم.(  بر و انساندر مورد پیام

گ خداوند( و  ی آدمی از طبیعت )کتاب بزر هاای انجام داد باید این مقایسه بین دریافتاگر بتوان مقایسهدوم. 

ی   ها از وحی )کتاب کوچک خداوند( صورت بگیرد. در این صورت مشخص است که دریافتاو  ی هادریافت

آدمی با دستورات خداوند و   ی  ها آدمی از دو منبع متفاوت مورد توجه و مقایسه قرار گرفته است و نه دریافت

 . پیامبر
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 دین در کمند عقالنیت

طور تدریجی دین نیز از جغرافیای ذهن،  آرام و بهطور تلویحی وجود داشت که آرامپس از اعالم مرگ خدا، این انتظار به

ی   هگیری فشردزیر بر آن است که با پیی  هبپیوندد. اما این گونه نشد. نوشتبشر خارج شود و به تاریخ ی  هزبان و اندیش

شناسی و تاریخ به ویژه در قلمرو فرهنگ شیعی، نشان دهد  پژوهی، حدیثقرآنی وجود شناسی،  تحوالت دین در پهنه

ی آن بوده است که مومنان  اند، به بهاها ماندهاند. به زبانی دیگر اگر دینی شان را وانهاده اند، اما ادعاهاها ماندهگرچه دین

نام نهاد که سراسر   "ایمن شدن از طریق تهی شدن"توان اند. این فرآیند را میی خود دست شسته  از بسیاری از ادعاها

 تاریخ ادیان را درنوردیده است.

ای که در آن آدمیان با دیدن و  ورهمشخص تقسیم کرد. دی  هتوان به دو دورانداز تاریخ هر دین را میدر این چشم

ای که مومنان  شدند؛ و دورهمی آورند و از زالل آب اش سیرابمی برند، ایمان ی متن به حقانیت آن پی میوجوجست

اند. برش نخست، با این ادعا که  اند، حقانیت اش را پذیرفته و تسلیم شدهپیش از مشاهده و کاوش در متن، ایمان آورده

 شود. می یابد، اما برش دیگر از این نقطه آغاز می پایان " طا وجود ندارددر متن خ"

 فرآیند تهی شدن/ ایمن شدن 

ی   هاها یا متنای وارونه، پاسخ چرایی معجزه تلقی شدن دینگونه( پاسخ این پرسش سترگ، به1میرند؟)نمی هاچرا دین

  برد بشر دور مانده است، باور دارند و مباهاتای که از دستعنوان معجزهقرآن به  ها نیز هست. مسلمانان به منسوب به آن

 ( 2کنند.)می

ها نیز از جغرافیای  آرام دینرفت آرام(، انتظار می3اهمیت این سوال آن جاست، که پس از اعالم مرگ خدا توسط نیچه)

دین در   ها پرچنان شاهد آن هستیم که دینمبشر خارج شوند و به تاریخ بپیوندند. اما این گونه نشد و ما هی  هاندیش

  چنان امیدوار به آینده، به تاریخ لبخندروند و مومنان همکمند عقالنیتانرژی در برخی از مناطق جهان پیش می



 دین در کمند عقالنیت  20
 

  هازمینهها و مذاهب، جستار پیش رو بر آن است که خانوادگی بین دینها ی ها و همانندی وجود مشابهت( با 4زنند.)می

ای  جویی کند و چشم اش را بر انگارهاندیشه اسالمی/ شیعی پیی  های را تنها در پهنچنین تلقیی  هشناسانشناخت  ی

 ها در نظر میگیرد برمی بندد. که خاستگاه، سرشت و سرنوشت مشترکی را برای تمام دین

والت نظری و تاریخی گفتمان اسالمی شیعی  گردد که سیر تحدرک دقیق پرسش باال به این پرسش مهیب نیز برمی

 است و چرا؟ گونه( چه5چیست؟ چگونه است؟ و به کدام سو است؟ به عبارت دیگر قبض و بسط تئوریک شریعت)

دانش دینی اتفاق افتاده است به هیچ روی بسط تئوریک شریعت نبوده است. مطالعه دقیق  ی   هبه باور من آن چه در پهن

دهد که تا کنون، آن چه مومنان انجام  می دینی، نشانی  هشریعت و دانش دینی، یعنی تاریخ اندیشی  هشناسانو شناخت

ی  ( نبوده است. بر این اساس مقایسه و همانند6هایی برای رهانیدن دین از ابطال)اند، چیزی فراتر از یافتن گریزگاهداده

ست نادرست و ناراست است. آن چه به عنوان قبض و بسط  ای ای بشری از بن، مقایسه هادانش دینی با سایر دانش

نگاه مومنانه به شریعت و متن است، اما در واقع، تراشیدن  ترین شود، گرچه هوشیارانهمی تئوریک شریعت مطرح

 شناسانه نیز هست. و آخرین سازوکار گریز دین از هر گونه داوری شناختترین ظریف

  گاه آن شود،  راههم "متن در  خطا امکان عدم " ی  هانگارپیش  با – مشابه هر متن دیگری  - متن دین ی  ههر گاه مطالع

گفتمان اسالمی، علوم گوناگون دینی  ی  هانداز و در پهنتر از کالم نخواهد بود. از این چشمتر و پیشبرآمد آن چیزی بیش

ی   آوردهاتقلیل به علم کالم اند. در واقع علوم گوناگون اسالمی، دستقابل تحویل و   -ی مومنانه آوردهابه عنوان دست -

                                       کالم جدید نیست. کالمی گوناگون هستند و نواندیشی دینی نیز چیز فراتر از یک 

 وجودشناسی

ی معنوی مومنان خرج اثبات واجب الوجود شده   هاسرمایهی فکری و   هاداشتهی  هی وجود شناسی تا کنون هم در پهنه

که در اثبات وجود خداوند در سنت سامی تراشیده شده است، حاصل این جهاد مقدس  ای  گانهاست. دالیل و براهین نه

ی   ی جدیدی در پهنه  های منطق روی داد و نیز یافته ای در پهنه( با انفجار اطالعات تحوالت تازه7است.)

خدا  "هایی همانندشناسی پدید آمد؛ در نتیجه نقاط ضعف تمامی این براهین در برابر آفتاب قرار گرفت. گزارهاختشن

ناپذیر اند. یعنی این همه  ناپذیر و در نتیجه تحقیقهایی ابطالنهادهبر "خدا وجود ندارد."ها  آنی   هیا پادین " وجود دارد.

 هیاهو برای هیچ!

کند که تمام دالیلی سامی در  می با صالبت آشکار  "دالیل خداشناسی "مند  ن مسیحی در کتاب ارزشدامیرچاالیاده الهی

( با این وجود نباید  8گیر وجود ندارد.)ای دنداناثبات خداوند، ناقص و ناتمام هستند و در این پهنه برای مومنان توشه

ها صد جان  دین " کنند. به قول ویل دورانت می ترافدارند و به شکست اعمی خود دست برها ی پنداشت مومنان از ادعا
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دین  شناسی  معرفتی   تینجا، آلستون، لیندا زابینسکی و ولتر ستورف در پهنه. آن چه متفکرانی چون پلن"دارند

  انداند هم دلیل آشکاری است بر این ادعا که خداباوران به ایستگاه آخر رسیدهشده( پیش گذاشتهشناسی اصالح)شناخت

( در سنت اسالمی/شیعی نیز همین معرکه، با تاخیری قابل درک،  9ها است برای گشودن راهی تازه.)و هم موید تالش آن

همان راه را   "عقالنیت و معنویتی   هپروژ"ی نواندیشی دینی همانند  هابه وقوع پیوسته است و برخی از جریان

 ( 10روندد.)می

اند. گروهی با چشم بستن به آن چه دیدنی است،  ی تازه، دو رویکرد متفاوت گزیده اندازهاچشممومنان در مواجهه با این 

  هاتازه و سالحها ی تر دینی بود، به سنگرکنند و گروهی نیز با چشم بستن به آن چه پیشمی ها را تکرار سمفونی گذشته

زده و  طلب، غربنظرغیرت، تجدیدهروان آن را خودباخته، بیکرد دوم را التقاط و راول رویی  هاند. دستی نو پناه آورده

 مقدس، مرتجع، متعصب و ...کرد نخست را ارتجاعی و رهروان آن را خشکهی دوم روی نامند و دستهالتقاطی می

ی   اهوهای پر تالطم مرکز، به دور از هی ی اندیشه در حاشیه -چنان  ای از فلسفه/ کالم اسالمی هماین که بخش چیره

نامسکون   ایجزیره چونان  و است مشغول  گذشته   تکرار به – بهره از تحوالت ساختارشکن آن کن دانش جدید و بیبنیان

ی آرام خود خفته است، چیزی نیست جز تراژدی دگماتیزم و بازگشت به غفلت و غار. تنها وقتی موجی   و متروک در رویا

گان را به بازگشت  ای همهدهد و با دندان غروچهسرگردان، سری از سر غرور و نخوت تکان میی  هخیزد، این جزیربرمی

رود تا به گفتمان چیره در  می گراییکند. و نیز این که ایمانی شیرین کودکی دعوت می  ی رویاوجوبه گذشته و جست

ی شخصی قدسی   های مومنانه را به تجربه ها هها  و بافتی داشته بین دینداران مدرن تبدیل شود و آهسته آهسته همه 

وجوی  چون ستچون حیاط خلوت مومنانه، یا دین همی تازه. دین هم وجوی سنگرهافرو کاهد، چیزی نیست جز جست

سوم بپیوندد. این دو روی کرد مومنانه در جهان اسالم نیز قابل  ی  هی خروشان هزارآرام به دریارود که آراممعنا، می

چون  تازه همها ی گری و ... طرح ادعاگرایی، سلفیگرایی، بنیادی و داوری است. بازگشت به گذشته زیر لوای اصولوارس

نواندیشی دینی، دین ذاتی، دین عادالنه، دین رحمانی، شریعت عقالنی، دین به مثابه معنویت و ... دو مسیر متفاوتی  

تلخ تاریخ آن جاست، که گرچه این دو گروه به هیچ روی یک دیگر   هستند که مسلمانان در حال پیمایش آنان اند. طنز

 کنند.اند و هم آماج و هدف مشترکی را دنبال میتابند، اما هم از نیای مشترکی برآمدهرا برنمی

یابند  میی دینی را غیرقابل دفاع  هاشناسی، گزارهشناختی  هشود که مومنان هم در پهنگی از این نقطه آغاز میدوپاره

اند که  اجبار به این نتیجه رسیدهبسیار در نهایت و بهها ی تجربه و با پرداخت هزینهعمل. مومنان بهی  هو هم در پهن

گی بر بحران در هر دو پهنه، هدف مشترک هر دو گروه  جدید دچار بحران معنا و کارکرد است. چیرهها ی دین در جهان

کند و جریان دیگر، گشودن راهی تازه را. اولی با  ت بازگشت به گذشته را تجویز میاست؛ با این تفاوت که جریان نخس

ها ی  اندازکند، چشمتازه خلق میها ی ها و گفتمانتازد، عرصهپیش میکه چهار نعل به  -چشم بستن به واقعیت  
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ی معاصر ماسک بگذارد و  دنیا  در  یبحران این به کند می تالش –رباید آورد و هوش از آدمی مینواز بسیار بوجود میچشم

 پیشین.ها ی  گذشته و قلمروها ی کشیدن از ادعادومی با چشم بستن به تاریخ دین، نفی و تحریف آن، پا پس

اند که آماج  الهیات مدرن در مسیحیت بر آن شدهها ی برای پرهیز از این دست مشکالت بوده است که بسیاری از جریان

وت و متمایز از یک دیگر تعریف کنند؛ چه، تعارض بین علم و دین همیشه به ضرر دین حل  و روش علم و دین را متفا

ناشده باقی بماند، همیشه احتمال آن  گوناگون دانش مبهم و تنقیحها ی  شاخهها ی شده است. به باور آنان، چنان چه مرز

اعتبار کردن دین  آوردها جدید به بیدستعلمی دخالت کنند یا دانشمندان به کمک  ها ی ها در کاردانهست که الهی

 دست بیازند. 

ی متفاوت و متمایزاند، و چنان چه به درستی درک شوند نه تنها تعارضی با یک  برآمد این پندار، دین و علم دو مقوله 

ها ی  یافتاز رهای را در برخی آورد یک دیگر هم نیستند؛  شاید مکمل یکدیگر نیز باشند. چنین انگارهندارند، که هم دیگر

مبتنی  ی  ه( و فلسف 14(، پوزیتیویسم)13(، اگزیستانسیالیسم)12(، سورن کیرکه گارد)11چون باروخ اسپینوزا) فلسفی هم

(، الهیات  17(، الهیات لیبرال شالیرماخر)16ها در الهیات مدرن نظیر نئوارتودکسی)( و در پی آن15بر زبان متعارف)

 توان دید.  می ( و ...19اریخی پانن برگ)(، الهیات ت 18وجودی بولتمان)

خیاالنه در کمدی تکرار  چنان و خوشدینی گذشته است، همی  هتوجه به آن چه از سر تاریخ اندیشاسالمی بیی  هفلسف 

شود و به اعتراض و هیاهو به منتقدان  کوبد و از صدای آن مست میزند، بر کوس براهین خداشناسانه  میپا میودست

  " عقالنیت حداکثری" چنان در رویای طناب برند! اینان همها لذت نمیآنها ی زند که چرا از حرافینهیب میخود 

ها است که پنبه شده است. »اگر دیدگاه برآمده از عقالنیت حداکثری  کنند، غافل از آن که این رشته سالبندبازی می

کم در مورد برخی از براهین خداشناسی صورت  یی که دستهاها و مقاومترفت بدفهمیمی درست بود، حداقل انتظار 

ای این براهین را معتبر و به لحاظ عقلی مجاب  زمان متفکران به نحو فزاینده مروررفته از میان برخیزد و بهگرفته، رفته

ین خاصی را صحیح  رسد که در عمل ماجرا وارونه بوده است.  فیلسوفانی هم که زمانی براهنظر میکننده بیابند، اما به

اند که این امور به سوی  اند و به این نتیجه رسیدهها را مخدوش یافتهتر، آنبیشها ی ظاهر و با بررسیدانستند، بهمی

شوند که، هیچ یک از این قبیل  نمون میکنند، بلکه ما را به تصدیق این نکته رهنوعی اجماع و توافق عام حرکت نمی

 ( 20کننده نیستند.«)براهین، برای همه قانع

کنند براهین  بندند، بلکه، »مادامی که فکر میها چشم میسوزتر این که نه تنها برخی از مومنان بر این واقعیتاستخوان

ها را بسته  راهی   هکنند، و فقط وقتی همخداشناسی خوبی در اختیار دارند با طیب خاطر از آن براهین استفاده می

گرایی )ایمان محض( بسنده  یابند، به ایمانشوند یا براهین را خالف رای خود میار مخمصه میبینند، در بحث دچمی

کنند از خود بپرسند »آیا  کنند. به قول دانیل بل، انگار فراموش میشخصی سخن ساز میی  ه( و از تجرب21کنند.«)می

تواند بدون  ایمانی میی  هود؟ آیا چنین تجربلوحانه و بدون خاطره، از نو خلق شای سادهتواند به شیوهایمان می
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(واقعیت  فراتر از این  22اشته باشد؟«) د معنا  اند گذشته  ها خلجآن همین  خالل  از که  –  پدران – گی به دیگران وابسته

 . اندکار ناخودآگاهانه تن دادهگوناگون به نوعی تقسیمها ی  است، زیرا در عمل مومنان گاهی در گستره

گویند و  کنند، بلند بلند دروغ میکنند، شلوغ میکنند. جوسازی میمتفاوتی را بازی میها ی الزم باشد نقشو چنان چه 

گوناگون تاریخ دین،  ها ی  رسد که برشانداز، به نظر میکنند. در این چشمبه این ترفندها از ریزش مومنان جلوگیری می

 اند. یک دیگر ی  هدر واقع بدیل یک دیگر نیستند، ادام

 اند. مهم اشاره کردهی   هدینی به دو نکتها ی ها در بازخوانی اندیشهدانبرخی از الهی

 اول. امکان نقد و داوری در مورد اعتقادات دینی وجود دارد. 

گان مجاب  توانند درستی و صحت یک نظام اعتقادی را چنان قاطعانه اثبات کنند که همهعقالنی نمیها ی دوم. بررسی

 دینی تنها در قالب عقالنیت انتقادی ممکن است. زیراها ی اند که دفاع از اندیشهشوند و سپس نتیجه گرفته

دینی باشد، به نقش عقل در نقد یا سنجش  ها ی  گرایی انتقادی به جای آن که در پی اثبات قطعی صدق گزارهعقل _ اول

 گذارد. اعتقادات دینی تاکید میی  هنقادان

گرایی حداکثری از عقل دارد، تلقی فروتنانه و  ای که عقلبینانهایی انتقادی بر خالف تلقی بیش از حد خوشگرعقل _ دوم

 عقل دارد. ها ی  محدودتری از توانمندیی 

گذارد و از حقیقت وابسته به  گرایی محض گام میبه این ترتیب عقالنیت انتقادی به ورای عقالنیت حداکثری و ایمان

وجودشناسی، صرف پیش کشیدن این ادعا  ی  هجدید در پهنها ی دانتالش الهیی  ه( عمد23.)کندشخص دفاع می

تواند در برابر اموری چون خدا، غیب، جهان پس از مرگ، معجزه، روح و  گردد که علم محدود و ناقص است، پس نمیمی

غیرمعقول نیز نیست؛ چه مسیر طوالنی و پر  ... اظهار نظر کند. پس اعتقاد به این امور، اگرچه قابل اثبات نیست، اما 

سنگالخی است حد فاصل آگوستین تا ریچارد سویین برن! چه گسل سهمگین و مرد افکنی است بین اصل ارتداد و اصل  

 ( 24آسان باوری!)

، نه  هاها را در پیچیدن آنگان آنکند و نخبهدینی تشویق میها ی گیری نسخهگاهی آن چه پیروان ادیان را در پی

دینی در طی سالیان دراز  ها ی  انکارناپذیر شان، کجاست که سنتها ی مذهب و استداللی  هقدرت اغنا کنند

( از همین روست که  25گذارند.)اند و از نسلی به نسل دیگر به ارث میآوردی برای مخاطبان خود فراهم آوردههمبی

شود. وقتی مسلمانان و    معنا میی شان، کم معنی و گاهی بیدینها ی نفوذ سنتی   هدینی، بیرون از حوزها ی  کاال

ها ی  خورد، دچار کژپنداریمشترکی آب میها ی ها و سرچشمهمسیحیان در دل سنت مشترک سامی خود که از ریشه
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ا، یا رواداری  آوری هستند، عجیب نخواهد بود اگر بسیاری از مسلمانان، هندوها را نه به نیروانا، برهما، ویشنو، اهیمیس رنج

 که به احترام گذاشتن به گاوها بشناسند و هندوئیسم در باور شان برابر گاوپرستی است. 

چون  کند و عقالنیت انتقادی این اعتراف را همخود اعتراف میها ی درست است که عقل مدرن فروتنانه بر محدویت

( درست  26خود قرار داده است، اما نباید فراموشید که ما پناهی جز عقل نداریم.)ها ی گزارهی   هنیایش آپولون، سرلوح

ها ی  تر و دانایی ها پیرامون چراغ، مهیبگیگردد، تیرهتر میتر و دانایی ما افزوناست که هرچه چراغ دانش ما فروزنده

ما را به شورش بر علیه دانش بکشاند. درست است  گردد، اما نباید این واقعیت تر میمان هم گستردهها ی مان به نادانی 

عمر اطالعات را به کسری از ثانیه تبدیل کرده است، اما این بدان معنا نخواهد بود که آدمی  که انفجار اطالعات نیم

توانیم  نمی ی تسلیم شود و با هر دله بادی از جای کنده شود. درست است که ما همه چیز راادعا ی آسانی و در برابر هر به

توانیم بپذیریم. تاریخ بشریت، تاریخ دیدن است. تاریخ بشریت، تاریخ تحول  بینیم، نمینمی ببینیم، اما هر چیز را هم که

 (27در فرآیند دیدن است. وجودشناسی چیزی جز تاریخ دیدن نیست.)

 پژوهی قرآن

شیعی اند. این دسته  ی   هاندیشی  هپژوهی در پهنرآنق ها ی ترین ابزارترجمه، تفسیر، تاویل، تاریخ، درایه و رجال، اصلی

ترین  شوند. از اساسیشناسی و ... تغذیه میای چون صرف و نحو، ادبیات عرب، زباناز علوم با به خدمت گرفتن علوم پایه

. یعنی متن  "قرآن خطا و تحریفی وجود ندارددر متن "مومنانه است که  ی  هقرآن، این انگاری  همطالعها ی آوردپیش

قرآن هیچ گونه خطایی وجود  مطلق و قادر متعال است، پس در متن دانا ی قرآن قطعی الصدور است و چون خداوند 

متن   دین در کمند عقالنیت  برناپذیر است. به ویژه اگر هرمنوتیک حاکم ناپذیر و تحقیقاشکارا ابطالندارد. اما این انگاره

تواند قطعی الدالله باشد.  نیز نمی – آن  محکمات حتی  –قرآن  ما را به این نتیجه برساند که برخالف پندار مومنان، متن 

آدمی به درستی آموخته است که دانش هرچه باشد و از هر جا آمده باشد، بشری است و چون بشری است، ظنی الدالله  

 است.

قرآن( تفکیک کرد. دفاع از متن  قرآن در آن قرار دارد)تاریخ قرآن را از متنی که آشکارتر شدن این ادعا، باید متن برای 

وثاقت تاریخی و  ی  هشناختی، هم در پهنحجیت شناختی   هقرآن در آن قرار دارد هم در پهنقرآن و دفاع از متنی که 

رسد. به زبان دیگر ساده اندیشی است اگر باور داشته باشیم کالمی  ممکن به نظر میاعتبار هرمنوتیکی غیری  ههم در پهن

طور  طور حتم و یقین کالم خداوند )قطعی الصدور( باشد و بهکم در شرایطی، میتواند بهکه منتسب به خداوند است، دست

 آن مفهوم )قطعی الدالله( است.معنا ی حتم و یقین 
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هایی که  گوییها که به نام خدا انجام گرفته است. درشتگوییت بر این که چه بسیار درشتتاریخ شاهد منصفی اس  _ اول 

داد، در حالی که گذر زمان نشان داد که آن  خود برای مومنان به قطع و یقین کالم خداوند را انعکاس میی  هدر زمان

 قدسی حضرت حق.ی  هها، چیزی نبود جز پاشیدن غبار بر چهرگوییگنده

انگیزترین کلید  وسهی کالم خداوند رقم خورده است؛ کالم خداوند وس واره در سایهترین فجایع تاریخ همفجیع  _ دوم

 قلمرو جان آدمی است. 

نادرست و پیشاعلمی که به نام  ها ی تاریخ ما مسلمانان ایرانی در طول یکصد سال اخیر متورم است از برداشت _ سوم

هنگفتی که از این رهگذر به مردم تحمیل  ها ی قدس به جامعه تزریق شده است و چه هزینهخداوند و برآمده از متون م

 ( 28نشده است.)

  همومنان کالم و خطاب خداوند اند، اما، هم به زبان آدمیان اند و هم در انداز ادعا ی دینی اگر چه به ها ی متن _ چهارم

ی    ههم به زبان آدمیان مکان و زمان نزول آن اند و هم در قد و قواردینی اگرچه کالم خداوند اند، اما ها ی  ها. متنآنی 

 تواند قطعی الدالله باشد. دهند که هیچ کالمی نمی( گواهی می29شناسانه)شواهد هرمنوتیکی و زبانی  هها. همآن

  قطعی  و  یقینی تواندنمی آن دهبرون ناچار  است؛  غیردینی  پژوهشی خداوند، به منتسب چند هر متن،  هر پژوهش _ پنجم

گر گونه است و به لحاظ روش  دی  دریافتی  که  مای   همومنان باور و  ایمان از فارغ  – " الهی کالم"  کالمی هیچ . باشد

 تواند قطعی الدالله  گونه که نمیتواند قطعی الصدور تلقی شود، هماننمی - شناسانه غیرقابل داوری است

  عمل  در  چند  هر آورند،می چراوچون کمتر - نظری  هپهن   در  کمدست – ی دوم  باشد. علمای دینی در پذیرش گزاره

اند و با   واره طفره رفته( اما در پذیرش گزاره اول، هم30اند.)الم خداوند پنداشتهک عین  را خود ها ی دریافت وارههم

 اند. وریسمان به هم بافتن، از ظنی الصدور بودن متن فاصله گرفتهآسمان

  محکم  مدارک و استنادها تواندمی -حالت  ترینبه در -  متن  بودن الصدور  قطعی   طرفداران استدالل ترینمهم _ ششم 

ها ی  آورددست. ظنی البد  و است انسانی  پژوهشی  –  محکم قدر هر و هرچه –  تاریخ که  آن از غافل  باشد؛  اریخی ت

ن از غبار عدم ایقان و اتقان زدود. پژوهش، هم درقلمرو متن  توانمی –  باشد آمده کجا  هر از و باشد  چه  هر -  را تاریخی 

قرار دارد، پژوهشی انسانی است و ظنی؛ بنابر این خیال قطعی بافتن، هم در  قرآن در آن قرآن و هم در قلمرو متنی که 

بافی  قرآن در آن قرار دارد، خیالی باطل است و هیچ کرشمه و نازی بر این خیالقرآن و هم در فهم متنی که فهم متن 

 ( 31شود.)خام چیره نمی

پذیر  متاخر تفاوت گذاشت. پیشینیان و متقدمان در فهممتقدم و ها ی رسد، باید بین تفسیربر این اساس به نظر می 

شدند؛ چه،  دغدغه از زالل اش سیراب میفهمیدند و بیقرآن را عاری از خطا می(، 32قرآن و به سخن آوردن آن)کردن 
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ن را در سر  آ سودا ی ماند؛ اما متاخرین ای نمیها با متن و ماتن آن در حدی بود که دغدغهپوشانی ذهن و زبان آنهم

  و  هالحن که  موقع همان  –ای بخوانند که پاک از خطا باشد. این دغدغه خیلی زود گونهپرورانند که متن را بهمی

به جان مسلمانان افتاد، تا آن جا که، در دوران خالفت عثمان،   -کرد    بروز متن از متعارض  گاهی و  متفاوتها ی خوانش 

آوری آن و توافق بر لحن و خوانشی خاص، کلید خورد. قرار و  قرآن با جمعجدی برای دفاع از متن ها ی اولین تالش

اگر ترجمه، تفسیر،  نا مطلوب حذف شوند. بر این قرار عجیب نیست ها ی بیرون از توافق، لحنها ی تالش شد،  متن

فرض و  ای که به پیشگونهتاویل، درایه، تاریخ و رجال همه ابزاری هستند در خدمت مومنان، برای خوانش متن، به

قرآن قطعی   " یا  " قرآن خطایی وجود ندارددر متن "هایی همانند  انگارهآوردها و پیشها آسیب نرسد؛ پیشآورد آنپیش

 . "الصدور است

شود. در  چون علم کالم ظاهر میپژوهی همقرآناست که کالم مقدس در لباس تفسیر، تاریخ، در آیه، رجال و این چنین 

 آورد  . این دو برنهاده و پیش"شودقرآن معجزه است، زیرا در آن هیچ گونه خطایی یافت نمی"این خوانش 

  که  – نخست را بپذیریم ی   هعبارت دیگر، اگر گزار سان نیستند، اولی از نوع اعتقاد است و دومی از نوع ادعا. بهیک 

  ایش کبریای   ساحت  از که  گوید  سخن ایگونهبه باید  متن  و شود خوانده ایگونهبه باید قرآن ناچار  -   پذیرندمی مومنان

  متن باشد. گزارهی  هش غیر مومنانخوانی  هنتیج بایستمی دومی   هگزار  که  حالی در  شود، زدوده ایشبه و شک  هرگونه

 دوم را باید از دهان متن بشنویم. ی  هگذاریم، در حالی که گزارپذیریم و در دهان متن میی نخست را می

 توان تاریخ اسالم را به دو برش تقسیم کرد.می بر این اساس

)اسالم  تصاص دارد وجوگران حقیقت با وی اخبخشی از تاریخ اسالم که به بشارت محمد و گفت و شنود جست _ نخست 

 چون حقیقت(. هم

ی شیرین آن تعلق دارد؛ که هرچه  شنود و رویاوی تاریخ اسالم اما به انعکاس این بشارت، گفتی چیره  چهره _ دوم

 چون هویت(.)اسالم همی حقیقت نیست وجوهست، جست

 قرآنی   هقرآن معجزه یا معجز

شود.  قرآن هیچ گونه خطایی یافت نمیقرآن معجزه است؛ به داوری آنان در ای از مسلمانان بر این باورند که پاره

دوم اشاره دارد، اما در واقع و در عمل متکفل  ی  هپژوهی و تفسیر در فرهنگ اسالمی/شیعی گرچه به ظاهر به گزارقرآن

چون ناسخ و منسوخ، محکم و  هایی همها و سازوکاراول است. برای نمونه علم تفسیر با تدارک دوگانهی  هبرد پروژپیش

بخشی برای مفسر  متشابه، ثابت و متغیر، تنزیل و تأویل، عام و خاص، مدنی و مکی، مقدم و موخر، و ... بستر اطمینان
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آورد نخستین محافظت  فرض و پیشگی خاطر جوالن داده و از تمامیت پیشفراهم ساخته است که او بتواند با آسوده

ای تعریف و تمهید شده است که با هر گونه خوانشی از متن که بر  گونهرسد، فن تفسیر بهاس به نظر میکند. بر این اس

وجو کند. کارکرد مفسر در این  آورد نخست خدشه و آسیب وارد کند، درافتد و راهی برای برون شد از آن جستپیش

عبارت دیگر، فن تفسیر در این معنا معطوف به نوعی   مطلوب نیست. بهها ی پهنه، چیزی فراتر از توجیه متن با انگاره

پرهیزد؛ و مفسر در  گرایی کالمی است که از طریق برچیدن پروبال متن، از وارد آمدن هرگونه گزندی بر آن میکاستی

پاسداشتن  ها راهی برای برپا داشتن و ها و یافتهتواند با دست انداختن به همه داشتهای است که میترین حالت عالمهبه

 مومنان پیش گذارد. ها ی ها و باورایمان

که    "دین حداقلی "شود. شان نزول متن و فربهی آن کاسته میها ی روز از ادعادر نتیجه در چالش واقعیت و متن، روزبه

جدید  ها ی داران به جهانراه رسیدن دین( و خوانش حداقلی از دین که بزرگ33نواندیشی دینی پیش گذاشته است)

ی   گونهایمن شدن آن، یا به سودا یست، همین جاست. برآمد این فرآیند طوالنی و تاریخی، تهی شدن متن است، به ا

وارونه ایمن شدن متن در برابر هر انتقادی از راه تهی شدن آن. این فرآیند سرانجام و فرجام هر متنی است که مومنانه  

 خوانده شود.

راه متن زاده شده  ای تازه و بدیع نیست، بلکه این فرآیند همیشه و از همان ابتدا همنکتهایمن شدن متن و تهی شدن آن 

فرآیند گردآوری، تحدید  ی  هبرآمده و برآورندها ی ها و ضرورتاست. زمانی که فرایند گردآوریِ متن آغاز شد، انگاره

ی   هگی حفظ و به خاطر سپاری آن به وسیلونهگتر، چهممکن متن در همان ابتدا و حتی پیشها ی ها و خوانشقرایت

متن و گریز از مشکالت کالمی و زبانی است.  ی  هقرآن و ... همه و همه موید اهتمام مومنان برای خوانش مومنانحافظان 

  شخصی از ادیان نام دیگر این تاریخ است.           ها ی تر شخصی شدن ادیان و روایتبه زبانی جهانی

 قرآنمشابهات در   محکمات و

آورد که در آن، برخی از آیات از  ای را فراهم میقرآن به محکمات و متشابهات پهنهگروهی بر این باورند که تقسیم آیات 

تواند قابل دفاع باشد و از گزند نقد در  ای  نمییابند. چنین انگارهگی ارتقاء میگی به مقام قطعی الداللهمقام ظنی الدالله

زبان شناسانه، تاریخی و هرمنوتیکی بر نادرستی و ناراستی چنین پنداری گواه  ها ی بماند. چه، بسیاری از آموزهامان 

 (34اند.)

کم مومنان در مصادیق  مومنان باشد. دستی   هتواند مورد اجماع همای بیرون متنی است، و نمیاین انگاره، انگاره _ اول

وکیف این  محکم و متشابه اشاره شده است، اما کمبندی گرچه در متن به تقسیم آن بسیار پر گونه اند. به زبان دیگر

 تواند مورد اجماع باشد.گی اطالق آن بیرون دینی است و مصادیق آن هیچ گاه نمیگونهانگاره و چه
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ن آغاز  گی آن، در اساس، پرسشی بیرون متنی است و قبل از باز کردن متگونهخوانش یک متن و پرسش از چه _ دوم

توان آن سوال را به خود متن ارجاع داد و به داوری آن دل خوش ساخت. این استدالل در مورد  شود؛ بنابراین نمیمی

 (35نگاه بانی از آن نیز صادق است.) ادعا یمعجزه تلقی شدن متن، یا 

ای کمینه نوعی وفاق و اجماع  گونهبهاند و اگر بخواهیم قرآن اجماع نداشتهمومنان هیچ گاه در مورد محکمات  _ سوم

حداقلی را در میان مذاهب، فرقه ها، گرایشات گوناگون و ... نشان دهیم، هیچ اطمینان و دلیلی در دست نخواهد بود که  

واره با حرکت از نصی به نص دیگر )یا از  در آینده نیز این وفاق حداقلی حفظ شود و مخرج مشترکی بماند. مومنان هم

 اند که بتواند متن را با عقاید، باورها، به محکمی دیگر( در پی خوانشی از متن بوده محکمی

ها ی  آوردواره با دستای از مسلمانان همدلیل نیست که پارهداستان کند. بیراه و همها، رویاها و ... هممناسک، اضطراب 

اند، تسلیم شده و  ب هرگونه مقاومتی را از دست دادهاند و تنها وقتی در برابر قوت و صالبت آن، تاعلمی مخالفت کرده

ها، تالش کنند نوعی وفاق کمینه  اند. این که مومنان در گریز از کمند این دست استداللدرک خود از متن را تغییر داده

 ده است.هاست فرایند ایمنیدن و تهی شدن متن آغاز شدهد که قرنمحکمات متن به رخ بکشند، نشان میی  هرا در پهن

دینی، تاریخ و ... کمک  ها ی هایی که به درک فرهنگ، سنتای جاری است. درک زبان بدون انگارهزبان پدیده  _ چهارم

شناسی و در مقابله با  هستیی  هکران هرمنوتیک در عرصانداز بیسبب نیست که چشمکنند، غیر ممکن است. بیمی

 گشاید. ما دهان می گی فاعل شناسا به روی پدیدارشناسی و سرگرده

گردد: به  شود و سپس ادعا میآسانی پذیرفته میها بهاین استداللی  هگفتمان شیعی، گاهی همی  هدر پهن _ پنجم

قرآن و برای هدایت مومنان برگزیده است؛ تنها امامان معصوم هستند که  همین دالیل خداوند امامان معصوم را در کنار 

نمون شوند)حدیث ثقلین(. اما شیرینی این استدالل هم  این سرگردانی به ساحل آرامش رهتوانند مومنان را از می

قرآن، به متن  گر دوام بیاورد. زیرا تنها مشکل جا به جا شده است؛ و پرسش از متن پرسشی  هتواند در کام اندیشنمی

شناختی دین، وثاقت تاریخی و اعتبار  روزه بسیاری از دینداران حجیت شناختشود. این که اماحادیث کشانده می

 خورد.اند از همین جا آب میهرمنوتیکی آن را به چالش کشیده

یک متن خواهیم  ها ی اگر بپذیریم دریافت مفهوم، معنا و داللت یک متن، ظنی و ناقطعی است، به پیوستاری از خوانش 

است و روشن است که قبض و  ی دیگر این انگارهرسید. قبض و بسط تئوریک شریعت و تفکیک دین از معرفت دینی سیما

درک متن، نه تنها ممکن که الزامی است.  ها ی  ی قبض و بسط لوازم و سازوکار کم در پهنهبسط تئوریک شریعت، دست

راه و  شناسانه همشناختخطا ی با این همه هم طرفداران قبض و بسط تئوریک شریعت و هم مخالفان اش در یک 

دانند. برآمد چنین پنداری است که موافقان به  ای قطعی الصدور میکنندههیچ دلیل اقناعها متن را بینرای اند. آهم

گی آن دو. موافقان گرفتار نوعی دوانگاری  گانهشوند و مخالفان به یتفکیک دین از شناخت دینی کشیده می
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توانند متن  انگاری. چه، نواندیشان انگار نمیم و مطلقباوری اند و مخالفان در بند نوعی پوزیتیویسشناسانه یا ذاتشناخت

انگاری  ها ناگزیر به دوگانهگانه بخوانند و هر دو را ظنی الداله بدانند. آنقرآن در آن قرار دارد یقرآن و متنی را که 

قرآن(  عی و متن دیگر)متن قرآن در آن قرار دارد( را قطشوند تا بتوانند یک متن)متنی را که شناسانه کشیده میشناخت

  را ظنی تلقی کنند. 

 شناسیحدیث

تری  قرآن، از اهمیت به مراتب کمنظر در مقایسه با ی  هاست. حدیث هر چند در پهن حدیث، ستون فقرات سنت اسالمی

 قرآن ناسازگار بود بر دیوار کوبیده  داری قرار بود هر حدیثی که با برخوردار است و مطابق با روایت نام

یطره  پژوهی را زیر سقرآنقرآن و سنگین احادیث و منقوالت، ی  ه( اما در عمل همه چیز وارونه شده است و سای36شود)

 و نفوذ خود قرار داده است. 

خوانش   -قرآن باشند  که قرار است مفسر رسمی دین و متن  - شیوخ ی  هفرآیند نهادسازی دینی و پدید آمدن طبق  _ اول

گان  رس، درک و زبان همهقرآن را که در دستتر تخصصی شد. این فرآیند، قرآن را به سوی برد، که فهم آن هر چه بیش

 شخصی( ها ی ها با روایتبرآمده از نهادها ی ها تبعید کرد. )تنازع روایتآرام از میان مومنان به داخل حجرهبود، آرام

قرآن در انبوه احادیث گم شده است و  ای پرداخته شد که گونهشیعی، بهی فقه در جوامع اسالمیهم مبنا و هم بنا _ دوم

 پژوه اندک پس زده شده است. قرآنها به اندرونی چند قرآن از داخل حجره

کند. اگر  فربهی فقه در جوامع اسالمی آن چنان است که در عمل جا را برای سایر علوم اسالمی تنگ می _ سوم

پژوهی در جوامع اسالمی متروک شده است و سرآمدان مسلمان از این آسیب گالیه دارند و اگر فلسفه در جوامع  قرآن

 اند شاهدی است بر این ادعا.وقال فقها، تا حد تحریم و فالسفه و عرفا تا مرز تکفیر پیش رفتهقیل بار شده از اسالمی تلن

تر است و از این روست که  ای مذاهب مهیاگیران حرفهاحادیث، برای معرکهی  هگیری در پهنامکانات معرکه _ چهارم

راه  ها همخوانیها و حدیثسازیواره با انبوهی از حدیثفرهنگ دینی همی    هانشعابات تاریخی در جهان اسالم و در گستر

 بوده است.

ی   هپهن در  شیوخ ی  هطبق رفتار بر چیرهها ی گیویژه  از  –  عمل و نظر در  گی دوگانهمعنا ی  به –  گیوارونه _ پنجم 

  امکان  داراندین به که  است شدن  تهی  راه  از شدن ایمن فرآیند ی  هچیری  هچهر عادت، این ( 37.)است شیعی  کالم

دیگری از  ی  هگی چهرتازه پناه آورند. این دوگانهها ی ه سنگر ب و  بنشینند پس  روزدیها ی  سنگر از  آسانیبه دهد می

کنند برجسته شده  بینی عوام و دوربینی خواص است که در میان عوامی که در قامت خواص خودنمایی میتنازع نزدیک 
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گری عقل را خلع  ( خوانده شد. اخباری38گری و شریعت عقالنی)است. بر این اساس، پیوستار متن، حد فاصل اخباری

دهد. عجیب نیست اگر اخباریون جدید، از عقل به عنوان  رع قرار میچون ابزاری در خدمت شکند و آن را همسالح می

دین  ی  هاش بیرون از پهنها ی شود عقل و فرآوردهکنند. در سوی دیگر تالش می( یاد می39)" عقل متصل به شرع"

 اش محاط بر این فرآیند خوانده شوند.ها ی کشی قرار گیرد و دین و آموزهمورد داوری و وزن

شود، اما تنها درون دین است که هم در مقام  طور تلویحی پذیرفته میگری گرچه تفکیک درون و برون دین بهیدر اخبار

ی دین است، اگر به کار دین بیاید،   گردآوری و هم در مقام داوری اصلیت و حجیت دارد. بنابراین، آن چه بیرون حوزه

ی   هدوگانی  هشود و در چنبرتوجهی تمام، نفی مینیاید در بی شود و اگر به کار دینخود دینی میبهپس از مدتی خود

شود. در این خوانش،  الحادی عَلم میی  هسیاسی/اجتماعی داراالیمان و دارالکفر در برابر فرهنگ دینی به عنوان اندیش

شوند. به عبارت  ا میبشری تلقی و الق ها ی آورددینی محیط بر اندیشه و دستها ی  دین، مبانی و مبادی آن و فرآورده

 ( 40گیرد.)چون کالم بشر( قرار میچون کالم خداوند( در برابر دانش سکوالر)همدیگر در این معرکه، شناخت دینی)هم

 در شریعت عقالنی الزم است. 

ته  ی بیرون و درون دین( به رسمیت شناخ گوناگون اندیشه، زبان و خرد )از جمله پهنهها ی تفکیک و تمایز پهنه _ اول

 شود.می

 قرآن و متن احادیث مورد توجه است. برآمده از متن ها ی ها و انگارهتفکیک اندیشه _ دوم

 اش خوانده شود.ها ی قرآنی و فراودهبایست محاط بر معارف برآمده از متن احادیث میها ی ها و انگارهاندیشه _ سوم 

 شود.می تا انتهای منطقی آن دنبال ی درون و برون دین با دقت تمام و  تفکیک پهنه _ چهارم

 شود. می بیرون دین خوانشی  هدرون دین محاط بر پهنی  هپهن _ پنجم

درون دین است.  ی  هبیرون از دین و ناچار پهنی  هعقل خودبنیاد، عقل نقاد یا عقل مستقل از شرع، تنها داور پهن  _ ششم

 هم عقالنی و هم معقول باشد. تواند دینی باشد که ای میبنابر این، تنها گزاره

فقه و پروژه  ی   هدر پهن " شریعت عقالنی" ی  هی نواندیشی دینی، پروژ منطقی پروژهی   هبه عبارت دیگر، ادام

( به نظر  43( و شریعت عقالنی)42عقالنیت و معنویت)ها ی دین خواهد بود. پروژهی  هدر پهن  "عقالنیت و معنویت "ی

را از پیش پای   " در متن خطا وجود ندارد" آورد فرض و پیشاند پیشاند؛ هر جا توانستهردهرسد که هر دو یک کار کمی

 اند.اند برداشتهاند، آن بخش از دین را که در آن خطا دیدهاند و هر جا نتوانستهدین پژوهان برداشته
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معرفت شناسی، هم در  ی  هپهنهم در   - و پژوهش دینی   هنخست مصطفی ملکیان این تکنیک را در مطالعی  هدر پروژ

دوم، احمد قابل این تکنیک را در مطالعه و  ی   هبه کار برده است و در پروژ -هرمنوتیک ی   هتاریخ و هم در پهنی  هپهن

گاه نتوانست یا  هر چند هیچ " قبض و بسط تئوریک شریعت" ی  هانداز شاید بتوان گفت که انگارپژوهش فقه. از این چشم

نزدیک شود، اما در واقع همه چیز را آماده کرد تا گام آخر برداشته   "در متن خطا وجود ندارد "پیش فرض نخواست به 

شود. جریان نواندیشی دینی اگر برآن است که متون دینی را از پس عینک عقالنیت زمانه به مشاهده بنشیند باید تکلیف  

دیشی دینی، بازتاب و برآورد تحول در فرآیند دیدن است و باید  نوانی  هخود را با این دو پروژه روشن کند. در واقع پروژ

 پایان. وگویی بیچون گفتپذیر کند؛ دین هممعرفت دین را شناور، تاریخمند و نقد

ی   هسوی در  هم  و –  دیگر روایت به روایتی  از حرکت با  –گری اخباریی  هشناسی شیعی هم در سویبرآمد حدیث

  این. نیست پیوسته و  مکرر  ها نشینیپس  از فراتر چیزی –  دیگر پارادایم   به پارادایمی از  حرکت با  –  دینی نواندیشی

ست که  ا متونی ی  ههم محتوم سرنوشت عمل   در.(  است شده تند دینی   نواندیشی در   و کند گریاخباری در)  گرایی کمینه

اند. درک  خود را جاودانه ساخته " امکان خطا در متنعدم "اند و با برچسب  پیشاعلمی برآمدهها ی از دل سنت و انگاره

 تهی شدن/ ایمن شدن نهفته است. ی   هگی و جادو تا حد بسیاری در دل انگاراین جاودانه

 تاریخ 

شناسی دینی ناگزیر از قدسی و  واره در گمان پاالیش تاریخ است. چه، شناختشناسی آن همنظام دانایی دینی و شناخت

تواند  شناسی دینی نمیفرآیندی شناختتاریخی است. بدون چنین ها ی دادها  و شخصیتفراتاریخی کردن برخی از رخ

ماند.(. از همین  ای الهی گام بگذارد و راه ملکوت الهی را بگشاید)برهان لطف ناتمام میانسانی خود به مرتبهی  هاز مرتب

در کنار   " در متن خطا وجود ندارد"فرض  چون پیشاسالمی، همها ی نحله( در برخی از 44)" عصمت" روست که انگاره 

ی   هشود که غباری بر چهرای خوانده میگونهناچار متن تاریخ بهانجامد.  بهتاریخی به پاالیش تاریخ میها ی متن

 (45گان ننشیند.)کبریایی برگزیده

هجوم اعراب به  "گرایان گراها مقایسه کنید با خوانش ملیخوانش اسالم( را در 46)"ورود اسالم به ایران"مطالعه تاریخ  

( یاد کنند،  48)"پذیرش اسالم توسط ایرانیان"دهند از این برش تاریخی به عنوان  گراها ترجیح می( اسالم47.)"ایران

آزادی کامل اسالم را    گی خاطر و گویی اسالم با سالم و صلوات به ایرانیان عرضه شده است و ایرانیان هم با آسوده

اند تا این برش تاریخی آلوده را بیاالیند. خشونت لشکریان اسالم در تسخیر  گراها تالش فراوانی کردهاند! اسالمبرگزیده

( عمق فاجعه آن  49کوب ایرانیان را به دو قرن سکوت و بهت کشاند.)دهنده بود، که به قول زرینایران، آن چنان تکان

ی خویش بر   ام دادند / بُرج ِ موریانه را به دستان ِ پُرپینهگوید. »اعراب فریب ست که احمد شاملو میبار اچنان دهشت

( مسلمانان پدران ما را کرور کرور کشتند،  50گان را بر نطع ِ سیاه نشاندند و گردن زدند.«)ایشان در گشودم، / مرا و همه

مکه و مدینه به حراج گذاشتند، هر قامتی را که توان  ها ی ند و در بازار کودکان ما را زنجیر زنجیر به غالمی و کنیزی برد
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توانستند دریا دریا بردند و  ما را خرمن خرمن سوزاندند و هرچه را میها ی گی داشت انبوه انبوه درو کردند، کتابایستاده

پرداختند، یا مسلمان  یا ذلیالنه جزیه میمردند، هر چه را ماند صحرا صحرا به حاکمان جدید بخشیدند. ایرانیان یا باید می

( و این چنین بود که ایرانیان فوج فوج مسلمان شدند. زنجیر غالمان و کنیزکان ایرانی آن چنان طوالنی و  51شدند.)می

کان  تازه تاسیس لبریز شدند از موالی )فرزندان اعرابی که از کنیزها ی ناپذیر بود، که تنها پس از مدتی کوتاه، شهرتوصیف

بار و موحش به این تصور پالوده،  گراها بر سر این تاریخ چه آوردند که آن تصویر آلوده، خونشدند(. اسالمایرانی متولد می

 انگیز رسید؟ فانتزی و خیال

گام هرچه را  آرام و گام بهو سپس آرام " در متن خطا وجود ندارد"نخست در برابر متن تاریخ، این باور را گذاشتند که  

ا پنداشتند، در طی یک فرایند طوالنی ناخودآگاهانه و گاهی آگاهانه پاک کردند، تاریخ را شستند و همه چیز برای  خط

 چسب فراهم آمد.پذیرش آن تصور فانتزی و تصویر دل

و این   / دیگر را بکشیمگاه قرار نهادند که ما و برادران  مان یک بار شیعه شدن ایرانیان نگاه کنید. »آنداد خونبه رخ

( مطالعه کنید تصور شیعیان را در مورد سیمای بزرگان تاریخ شان با سیمای  52ترین طریقِ وصولِ به بهشت بود!« )کوتاه

کنند، گاهی آن چنان  متاخر عرضه میها ی گراروزه اسالمتاریخ متقدم، با آن چه امی  هها در آثار تاریخی متقدم. فاصلآن

اسالم  "کاذبی چون ها ی  ( دوگانه53ماند.)ها به هم، به چیزی شبیه معجزه میدن آنعمیق و عجیب است که ربط دا 

گی تاریخی. طرفداران  کالم جدید، بازتابی است از همین چالش سترگ و شرمندهی   هدر پهن  "اسالم تاریخی "و  " ذاتی

ر آن اند که این تفکیک از نظر  کنند و بتابند، از آن پرهیز مینمیدین تاریخی، تفکیک دین از تاریخ دین را بر

 شناسانه نه ممکن است و نه مطلوب.شناخت

شود. این که  تاریخی تغذیه میها ی ای تاریخی است و از دادهای در کاربست آن، خود انگارهممکن نیست، زیرا هر انگاره

دهد. آشکار است که  ادعا تغییری نمیچه برشی از تاریخ اسالم را بپذیریم و مبنای باور، داوری و عمل قرار دهیم، در اصل 

( این تفکیک مطلوب  54تاریخی نیستند.)ها ی ی ادیان و مذاهب گوناگون، چیزی فراتر از چالش گونهگونهها ی چالش

گذارد جز خاطرات شیرین گذشته؛ و شاید همین  داد آن برای مؤمنان چیزی باقی نمیهم نیست، زیرا برونده و پس

گوناگون  ها ی  بخشد. با در نظر گرفتن نحلهای میست که به بنیادگرایی در جهان معاصر جان تازهاحساس نوستالژیک ا

ها  ها از تاریخ اسالم، برای بافتن قطعههر یک از آنها ی ها و برشگوناگون مذهبی و گزینهها ی در فرهنگ اسالمی، فرقه

 این پندار چیزی فراتر از هیچ نخواهد بود. گوناگون پازل اسالم ذاتی، روشن است که مخرج مشترک ی 

خورند و برآمده اسالم ذاتی آب میی   هبنیاد گرایی و نواندیشی برآمد برخورد مسلمانان با جهان جدید اند؛ هر دو از انگار 

اریخ، گزینشی  گراها و  نواندیشان مسلمان با ت از نفی تاریخ اند. برای هر دو، تاریخ اسالم، تاریخ بدفهمی است. اگر اسالم

شان سازگار است، عجیب نیست. چه، دین  ها ی پذیرند که با رویاها و باورهایی از تاریخ را میکنند و تنها برشبرخورد می
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مکرر  ها ی ذاتی هر گونه تعریف شود، چیزی فراتر از یک دین تاریخی کوچک شده و کمینه نیست که از جراحی

                               ن مانده است.ایدئولوژیک و استراتژیک تاریخ در اما 

 قبض تئوریک شریعت 

گام با گسترش  رویند. قابل درک است که همجغرافیای اندیشه میها ی ها و گسلسنت اند و در چالهها ی ها فراوردهدین

گی است  کست و سرافکندهدینی باشیم. تاریخ دین، تاریخ ش ها ی  علمی و شناختی، شاهد قبض و زوال انگارهها ی انگاره

دینی و برچیدن دامان دین  ها ی  ادعای  هها گم شده است. کاهش دامنها و ابهامها و انفجار توهمی حرافیالکه در البه

دینی )از جمله  ها ی  ناپذیر و غیرقابل تحقیق نیست؛ چه، در بسیاری از پهنهای ابطال( انگاره55جدید)ها ی در جهان

آوردها و راه  ها، دستآسانی قابل وارسی و داوری است. مطابق این انگاره، فقه به آرامی اما آشکارا در برابر یافتهبهفقه( 

 پذیرد. ها را مینشیند و آنجدید و رقیب عقب میها ی حل

 ( 56زارش کرد.)توان گفقه شیعی معاصر این گونه میی   هفرآیند تهی شدن/ ایمن شدن را در پهنی   هبرجستها ی گام

 ی ثابت و متغیر. )محمد حسین طباطبایی(  دوگانه

 ( 55ی منصوص و غیرمنصوص. )محمد حسین غروی نائینی() دوگانه

 ی اختالفی، غیر اختالفی و منطقه الفراغ. )محمد باقر صدر(  گانهسه

 فقه حکومتی، فقه المصلحة، والیت فقیه. )روح اهلل خمینی( 

کرد منظور از عقل و عدالت، عقل و  ر، فقه عادالنه یا عقالنی. )محسن کدیور(. )در این رویمدااسالم معنوی یا غایت

 عدالت عالمان دین یا حداکثر دینداران و دین شناسان است. عقل و عدالت متصل به شرع است.(

 ی قبض و بسط شریعت. )عبدالکریم سروش(  انگاره

 بنیاد و مستقل از شرع است.(این روایت عقل خودشریعت عقالنی. )احمد قابل(. )منظور از عقل در 

 ی عقالنیت و معنویت. )مصطفی ملکیان(  پروژه

 ( 58.)"چون قانوندین هم"یا  " چون دانشدین هم"در برابر  "چون بینش دین هم"

تفسیرها،  ها، نخستین، متون، شرحها ی ی حفظ شریعت مشهود است، اما در گام واره دغدغهها همگرچه در این خوانش

ها  بیرون دینی اند، در حالی که در گامها ی تاریخ  و ... چنان چه بتوانند اصالت دینی خود را نشان دهند، محیط بر یافته
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ی   هچنان که در پهنبیرون دینی اند. همها ی ها هرچه باشند و از هر جا آمده باشند محاط بر یافتهواپسین، این یافتهی 

فرآیند فرسایش شرع هم برآیند اقتصاد شریعت و  شود، و زیاد نمی اهانه و از سر تفنن، کمخواقتصاد هیچ چیز دل

برآمده از  ها ی دینی در سایش با واقعیت است. روشن است که هر چه درک مومنان از فشارها ی آموزهها ی آورددست

نظری، که  ان، نه از سر بوالهوسی یا کوتهشود و در نهایت مومنتر میها هم بیشنشینیشود، پستر میواقعیت بیش

 کنند. اجبار برای حفظ حداقلی از دین به دینی حداقلی بسنده میبه

آینده نیز چنین  ها ی ها است و در سالرفتفقه شیعی، سرشار از این پسی   هتاریخ ما در طول یکصد سال اخیر در پهن 

جدید بهداشتی، آموزشی، ارتباطی،  ها ی نست به پذیرش انگارهبستان فقه و عرف در گذشته تواخواهد بود. اگر بده

تواند. دیری نخواهد پایید که فقها به جواز دموکراسی،  گی، سیاسی، اجتماعی و ... تن دهد، در آینده نیز میخانواده

قصاص، حق سقط  ی عقیده، برچیدن مجازات اعدام و  جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، آزادیی  هاعالمی

اشکال تبعیض از زنان،آزادی سکسی و ... نیز فتوا  ی  هی پوشش، برابری ی جنسیتی، کنوانسیون رفع کلیجنین، آزادی

 جدید و خداوندان تازه تن دهند. ها ی گی با جهاندهند. فقها، حداقل برای حفظ دین حداقلی، ناگزیرند به همسایه

 نواندیشی دینی ی  هگرایی در پهنای از کمینهنمونه

 سپارم.ای به داوری میفرآیند ایمن شدن از راه تهی شدن را با آوردن نمونه

(  59زمانه تالش دارد دین را هرس کند.)ها ی  درک ضرورتی   همصطفی ملکیان از نواندیشان مسلمان است که به واسط

 عبارتند از: " عقالنیت و معنویت" ی  هانگیز پروژستایشها ی آورددست

تاریخی کم شود. »معنویت گرایشی است که کمترین اتکا را به  ها ی دادی دین تا آن جا که ممکن است بر رخاتکا -یکم 

 تاریخی دارد.« )بی اعتمادی به تاریخ( ها ی دادرخ

 معنویت با تعبدی بودن و غیر استداللی بودن منافات دارد. )عقالنیت(  - دوم

 گی( گرایی دینی این مکانی و این زمانی است. )گیتیانهمعنویت نوعی تجربه -سوم

 کهن( ها ی  معنویت نوعی دیانت است که بار متافیزیکی آن به حداقل رسیده است. )عبور از مابعدالطبیعه - چهارم

 طلبی( شود. )برابریزدایی میاز اشخاص قداستدر معنویت   -پنجم 

 گرایی(شود. )جهانمی  ریزند و همه چیز جهانیمی محلی فروها ی گیدر معنویت ویژه -ششم 

 گرایی( در معنویت دین برای انسان است و نه انسان در خدمت دین. )انسان  -هفتم  
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 دهد. )سکوالریزم( می  گوناگون اجتماعی تنها ی  معنویت به تمایز، تفکیک و تنازع کارکردی نهاد -هشتم 

 ( ملکیان در توضیح و توجیه معنویت خود دو گام مهم برمی دارد. 60اما چرا معنویت؟)

گرایش به  " آدمیان در پی آرامش، شادی و امید اند. )ی  هروان شناختی است. به باور وی همای گام نخست مقدمه 

 ( "خود

دهد که رضایت باطنی آدمیان یعنی  می تاریخی. وی بر این باور است که »مطالعات تاریخی نشاناست ای گام دوم مقدمه

کنند »اگر  می ( وعجیب تر آن که ادعا 61آرامش، شادی و امید به سه چیز وابسته نیست: دین، علم و نظامات اجتماعی.«)

گوناگون و با نظامات  ها ی اگون، با آگاهیما در پی آرامش، شادی و امیدیم و اگر کسانی که در ادیان گونی  ههم

اند، آن وجوه مشترک  اند، حتمن این افراد وجوه مشترکی داشتهاجتماعی گوناگون به آرامش، شادی و امید رسیده

ها مشترک بوده است، که همگی، به رغم سه تفاوتی که بیان شد به یکسان به آرامش،  چیست؟ چه چیزی در این انسآن

 (62اند؟«) ست یافتهشادی و امید د

کسانی که به  ی   هگاه و امنیت هستند و همها در پی غذا، پناهآدمی  هاین استدالل همانند آن خواهد بود که بگوییم هم

آوردن  اند، پس علم، تکنولوژی و ... در به دستسانی رسیدهگاه و امنیت یک اند، به غذا، پناهگاه و امنیت رسیدهغذا، پناه

اند  و در کجا نشان داده گونهگاه و به آغوش کشیدن امنیت هیچ تاثیری ندارند! مطالعات تاریخی چهکردن پناه غذا، برپا 

ها ی  اند و در نظاماند، از سطوح گوناگون دانایی برخوردار بودهدینی گوناگون زیستهها ی هایی که در سنتآنی  هکه هم

اند؟! و چه  سانی برخوردار بودهگی از رضایت باطنی یک اند، همهکردهگوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تنفس می

دلیلی در دست است که بتوانیم تصور کنیم سلمان فارسی همان قدر از کشف محمد و شنیدن بشارت وی شادمان شد،  

 عقالنیت و معنویت؟ی  هکه جناب ملکیان از کشف پروژ 

ید(، چرا رضایت باطنی و کسب شادمانی و امید ذومراتب و اشتدادی  گوچنان که وی میاگر معنویت ذومراتب است )هم

ترین میل آنان طلب آرامش، شادمانی و امید است،  ترین گرایش آدمیان و غاییممکن است بگوییم اصیل گونهنباشد؟ چه

هم دین، هم علم و هم  ای بخوانیم که  گونهو تاریخ بشر را که به تعبیر تاریخ دین، علم و تنظیمات اجتماعی است، به

نیل به آرامش، شادی و امید بیرون بگذاریم؟! )چه نوستالژی عمیقی  ها ی وسایل و راهی  هتنظیمات اجتماعی را از گردون

فرض  آدمیان و همین پیشی  هشود.( همین تلقی سیاه از کارنامبرای بازگشت به ملکوت الهی در این پندار دیده می

دارد در شرح ضرورت معنویت آسمان و ریسمان را به هم ببافد و شأن  اریخ است که ملکیان را وامیناامیدکننده در برابر ت

آدمیان و  ها ی ها درگذشته پتانسیل شناخت دردنویسد »دیننزولی هر چند اندک برای معنویت بتراشد. ملکیان می

ها، ما مجبوریم چیزی غیر  انهدام ساختمان آن روز به علت فرو ریختن درک سنتی از دین و ها را داشتند، اما امتشفی آن

دهد »انسان قبلن هم برای رشد باطنی خود نیاز به دین داشت و هم  ( او ادامه می63از فهم سنتی از دین ارائه کنیم.«)
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خواست سامان زندگی جمعی را نپذیرد، یا  می برای سامان زندگی جمعی خود. ولی در عین حال در آن زمان، اگر کسی 

روز قدرت فراوانی برای تخریب سامان  اجتماعی نداشت. ما امها ی را تخریب کند، قدرت فراوانی برای تخریب سامانهآن 

 ( 64اجتماعی داریم، از این رو جهت کنترل آدمیان به معنویت نیازمندیم.«)

چنان   بسیاری همها ی حدیثگیری نمانده است و حرف و  جدید چیزدندانها ی ها در جهاناز این آسمان و ریسمان بافتنن

 پابرجاست.

ها ی  ها یا خوانششود بدون مدرک، تصدیق کنیم دیننمی اند؛ این دلیل ها در گذشته کارکردهایی داشتهگیریم دین _ اول

باستان، جادو و جنبل، رمل و اسطرالب، دعا، قربانی کردن  ی  هها هنوز آن کارکردها را دارند. در پهنآنی  هکمین

سوم و در هیبت  ی  هرساند در هزار نمی اند، اما این نکته ما را به آن جاو ... در تشفی آالم آدمیان موثر بودهکودکان 

باشکوه جدید، بتوانیم از کارکرد جادو و جنبل سخن بگوییم. به ویژه آن که، معنویت در این قد و قامت،   آوردها ی دست

 ( 66روان شناسی، تحقیق شود.)ها ی تواند در زیرشاخهمی کند،می ه( اشار65همان طور که ملکیان در نوشتار دیگری)

اجتماعی،  ها ی نباید فراموش کرد که هم گام با رشد و پیش رفت توان آدمیان در تخریب محیط و انهدام سازه _ دوم

خطراتی که  ها و خطرها بیش تر شده است. آسیب شناسی صلح جهانی و شناخت و کنترل آدمیان نیز بر این آسیب

ی کنترلی و ضد کنترلی   هاکند، این امکان را به ما داده است که بتوانیم با گسترش مکانیزممی زیست جهان ما را تهدید 

علمی  ها ی  اندازی که پیش رفتاجتماعی را کمتر از گذشته کنیم. به عبارت دیگر، چشمها ی احتمال تخریب سامانه

ها و علوم  ایبرنتیک، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، کلونینگ، علوم کامپیوتر، ریزپردازهژنتیک، سی   هاخیر، به ویژه در پهن

  تیره شهادتها ی ای شگرف است که آدمیان دیگر آن چنان هم )که عینک گونهدهد، بهمی انسانی، در برابر ما قرار

و البته کمی                                                                         -ش  گی خویتوانند به مدد نیروی فرزانهمی پا بسته نیستند وودهند( دستمی

ها ی  ها یا کهکشآنبا مهار و کنترل عوامل مخرب انسانی، طبیعی و تکنولوژیک برای تراگسیل اش به سیاره - شانس 

 ( 67دیگر برنامه ریزی کنند.)

سوم و انفجار اطالعات چنان چه به درستی درک شود، گرچه آدمیان را در  ی  هگام نهادن آدمی بر ماه، شبیه سازی، هزار

  اما اندازد،می خضوع و خشوع به   -...  و  ثالثه اهرام پرسپولیس،  بقایای برابر در  که  چنان هم –برابر شکوه و عظمت سنت  

  در   و اینترنتیی  هکنند خیره شاهراهای  در  بلکه  ها،آن کنار در  نه را  شهرهایمان که  کند می آوری  یاد ما به حال عین در

  .کنیم بنا  راه  در  مجازی جهان
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 ها پانویس

. رک:  "تر باشند دین ترندای  ها هر چه قدر اسطورهدین"و  "ها صد جان دارنددین"ویل دورانت در جایی گفته است -1

 . 66تاریخ، ویل دورانت، ص ها ی درس

   _ گردد. دومنمی تحریف تنها منحصر به تحریف لفظی  _ گوییم نباید فراموش کرد اولمی وقتی از تحریف سخن  -2

طور الزامی با نیت تخریب دین یا  تحریف به _ شود. سومنمی طور الزامی از سوی دشمنان دین یا متن اعمالتحریف به

تحریف ممکن است تدریجی و   _ مشود. پنج نمی طور الزامی خودآگاهانه انجامتحریف به _ گیرد. چهارمنمی متن انجام 

از  ای هر مجموعه _ اندازها نیز آلوده باشند. ششمچشمترین انداز ممکن است مومنانهبسیار کند انجام گیرد و از این چشم

اطالعاتی قابل درک است. )انباشت اطالعات به  ها ی انداز جهشنظمی و فساد دارد و از این چشمبی اطالعات )متن( رو به

 گردد. و ...(می طور وارونه جهش اطالعات به انباشت اطالعات منجرعات منجر میشود و بهجهش اطال

مارکی دوساد و تئودور داستایوفسکی در عصر جدید و در میان  ها ی تر از نیچه، در آموزهسخن از مرگ خدا پیش -3

بوده است. نسبت دادن اعالم مرگ خدا به نیچه  خداناباوران در دوران باستان و میانه از فرهنگ و تمدن بشری نیز مطرح 

 غلطی مشهور است که شاید بازتاب اهمیت کار وی در نظریه پردازی این سرنام است.

تمدنی  ها ی ها آن چنان باال گرفته است که قرن آینده را قرن برخورد حوزهها و دیناز برآوردها کار مذهبای در پاره  -4

ها ی  هانتینگتون،ت محمد علی رفیعی، تهران، دفتر پژوهشها، سامویلدانند. رک: برخورد تمدنمی برخواسته از ادیان 

 .1378فرهنگی، 

دین و دانش دینی دو چیز هستند.   _ لب سخن عبدالکریم سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت، آن است که اول -5

  _ دینی متغیر، ناکامل، بشری و قابل نقد است. سوم اگرچه دین ثابت، کامل، قدسی و غیرقابل نقد است، اما دانش _ دوم

  دانش دینی بخشی از دانش بشری است؛ در نتیجه با قبض و بسط دانش بشری، دانش دینی نیز مورد قبض و بسط واقع 

ترین و آخرین گام  ترین نگاه مومنانه به شریعت و متن و البته ظریفگردد. قبض و بسط تئوریک شریعت هوشمندانهمی

ابطال ناپذیر کردن آن نیز هست. رک: با این همه الزم به ذکر است که تفکیک باور از تلقی ما از باور به تاریخ    برای

جدید نیز کاظم زاده ایران شهر از روشن فکران مقیم برلین در سلسله مقاالتی  ی  هگردد. رک: و در دوراشعریگری باز می

 کند. رک:  جدایی دین از معرفت دینی تصریح میایران شهر به چاپ رسانده به ی  هکه در مجل

هایی که  )ابطال پذیر( هستند و گزارهپذیر هایی که تحقیقداند. گزارهمی گوناگون را در اساس دوگانهها ی پوپر گزاره -6

کان ابطال  بیشتر ام ای ابطال پذیری است. بر این اساس، هر چقدر گزارهبندی تحقیق ناپذیرند. مالک وی برای این تقسیم

 تر خواهد بود. خود را تعریف و فراهم بیاورد، در واقع ابطال پذیرتر، تحقیق پذیرتر و در نتیجه علمی
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فلسفی اثبات وجود باری(، پل ادواردز، ت بهاءالدین خرمشاهی، مؤسسه مطالعات و  ها ی  رک: خدا در فلسفه )برهان  -7

؛ 1376دینی، مایکل پترسون و همکاران، ت نراقی و سلطانی، تهران، طرح نو، ؛ عقل و اعتقادات  1373تحقیقات فرهنگی، 

 .1377، دفتر انتشارات اسالمی، یطوس ندیرالیصالم، ند االسایق عر الریحت یف   المکاسالمی رک: تجدید الی  هدر دور

   .وم انسانی و مطالعات فرهنگیدین پژوهی، میرچاالیاده، ت بهاءالدین خرمشاهی، پژوهشگاه عل   -8

پایه قرار  باورها ی ممکن الصدق دینی را در مقام  ادعاها ی اصالح شده، بر آنند که برخی از شناسی معرفتنمایندگان   -9

خود را تا ابد و برای ها ی تواند استداللنمی جدید نشان داده است که آدمیشناسی معرفتها، اول: دهند. به باور این

  _ پایه است. سوما ی ها به عنوان اعتقادههمیشه ادامه دهد. دوم: آدمی ناگزیر و ناگریز از پذیرفتن برخی از پیش فرض

رسند که:  می پایه در نظر گرفت و به این ترتیب به این نتیجه ها ی توان به عنوان گزارهمی اصلی دینی راها ی پس گزاره

گویند به صرف این که اعتقادی محال نباشد و ممکن  می اینان در واقع به ما دینی غیر معقول نیستند. باورها ی  پس 

که از سوی لطف اهلل    "عقالنیت وحی" ی  ههنوز پوست گیری نشد ادعا یرسد، می باشد. به نظرمی باشد، پس محقق هم 

 میثمی پیش کشیده شده است، نیز از این جنس باشد. 

شریعت  "از مصطفی ملکیان و   " عقالنیت و معنویت"از مهدی بازرگان،   " انبیاخدا و معاد تنها هدف رسالت "   -10

شوند. البته به این  می از احمد قابل آثاری هستند از این دست که با تاخیری چند ده ساله در ایران منتشر  " عقالنی

ا میگذریم. و نیز باید توجه داشت  هکالم از آنی   هتوان افزود که برای پرهیز از اطالمی لیست اسامی بسیار دیگری را نیز

شناسی  معرفت سقف که است هاییکرشمه و  نازها لبریز و ها اشاره از  سرشار –البته در وجه سلبی  -که میراث عرفانی ما  

 . کشدمی چالش  به را ( طریقت  و شریعت ) دینی 

 . 1388عبدالرحمن برومند، سیاسی، باروخ اسپینوزا، ت الدن برومند، بنیاد  - رک: رساله الهیاتی   -11

 .1378گارد، ت عبدالکریم رشیدیان، تهران، ن نی، رک: ترس و لرز، سورن کیر که   -12

روز بر  گارد از همان ابتدا تا اماگزیستانسیالیسم دینی )در برابر اگزیستانسیالیسم الحادی( به پیروی از سورن کیرکه   -13

تی غیر شخصی و عینی است، در حالی که معرفت دینی، معرفتی عمیقن  این باور بوده است که معرفت علمی، معرف 

ها  ها ست، اما موضوع دین واقعیتها موضوع علم، اشیای مادی و نقش و کارکردهای آنشخصی و ذهنی است. به باور آن

با اشیا را از  یک شخص ی   هشخصی و اخالقی است. مارتین بوبر متاله یهودی به پیروی از همین سنت است که رابطی 

ها  اگزیستانسیالیست. داندمی " تو – من "ی  هرابط جنس  از  را  خدا با  مومن یک ی  هرابط و  "آن  – من "ی  هجنس رابط

  دور  علم غایت  از  را  آن کلی  به و دانستندمی شخص  دو متقابلی  هرابط به معطوف نیز را  دینی  معرفت غایت   خداباوری 

  هارغنون، شماره ویژی  هگذاشتند. رک: فصل ناممی که بین روش علمی و روش الهیاتی تمایزنه بود گو این  و انگاشتند می

 دین، عقل و اعتقاد دینی،  ی   هالهیات مدرن؛ درآمدی بر فلسف ی 

هاسکر، بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر، ت احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، انتشارات طرح نو،  مایکل پترسون، ویلیام

1376.  
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دینی به کل  ها ی  ها گزارهو تجربی باشند. به باور آنپذیر دانستند که آزمونمی هایی را علمیها گزارهپوزیتیویست  -14

. به  اند متفاوت علمیها ی  گزاره  با –  اند ناسازگار  علمیها ی روش با نیز و  نیستند گانیهمه وپذیر آزمون که  جا آن  از –

  ور، تاربب ان، اینو دی ملکردند. رک: عمی معنا و غیرقابل اعتنا تلقی بی کالمی راها ی ها گزارهپوزیتیویستتر،  عبارت روشن

 .1362، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، یاهشرمخ ندیاءالهب

ها با توجه به  متعارف، برخالف پوزیتویستزبان ی  هفلسفی  هزبان شناسی، به ویژه در نحلی  هفیلسوفان پهن   -15

تجربی نیست، بلکه زیبایی شناسی،  ها ی زبانی گوناگون، بر این باورند که تنها کارکرد زبان، حکایت واقعیتها ی بازی

که  گذارند می تاخت و تاز زبان اند. تحلیل گران این پهنه به درستی بر این نکته انگشتی  هاخالق، دین و ... نیز عرص

ی   هکند. برای مثال کارکرد زبان در پهنمی متفاوتی را نیز دنبالها ی متفاوتی دارد، بلکه غایتها ی زبان نه تنها کارکرد

زبان دینی کارکرد زبان نیایش و کسب آرامش است. رک:  ی   هزبان علمی، پیش بینی و کنترل است، در حالی که در پهن

هاسکر، بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر، ت احمد  تقاد دینی، مایکل پترسون، ویلیامدین، عقل و اعی  هدرآمدی بر فلسف 

 .1362نراقی و ابراهیم سلطانی، انتشارات طرح نو، 

نامدار نئو ارتود کسی معتقد بود الهیات و علم در اساس با موضوعات  ی  هکارل بارت، متاله پروتستان، نمایند   -16

دارند. به باور وی موضوع الهیات، تجلی خداوند در مسیح است و موضوع علم، جهان و طبیعت. هم  متفاوتی سروکار  

طور کامل از یکدیگر متفاوتند. خداوند را تنها از راه تجلی اش بر  علم و الهیات نیز بهها ی  چنین وی معتقد بود که روش

د عقل بشری گشود. بارت بر این عقیده بود که گناه،  توان شناخت، در حالی که قلمرو طبیعت را باید به مدمی آدمیان

بایست به لطف خود این شکاف را پر کند و خود  می عقل بشری را در کشف خداوند کور کرده است و از همین رو خداوند

را برای شود. دین برآن است که آدمی می دادرا بر ما آشکار سازد. غایت دین نیز در این انگاره متفاوت از غایت علم قلم

ی   همواجهه با امر قدسی مهیا کند؛ در حالی که علم در پی کشف الگوهای حاکم بر جهان است. رک: درآمدی بر فلسف 

هاسکر، بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر، ت احمد نراقی و ابراهیم  دین، عقل و اعتقاد دینی، مایکل پترسون، ویلیام

 . 1362سلطانی، انتشارات طرح نو، 

  .1376، تهران، نو گروس، دییبر درههوچنم ؛ تسکایس ونتاخر، اسرمالیش شدریری: ف رک   -17

 . 1382رحمتی، تهران، ن گام نو،   ، ت انشااهللرک: رودلف بولتمان، دیوید فرگوسن -18

 . 1376صراط، رک: الهیات تاریخی، آلن گالووی، ت مراد فرهادپور، تهران، موسسه فرهنگی   -19

هاسکر، بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر، ت  دین، عقل و اعتقاد دینی، مایکل پترسون، ویلیامی  هدرآمدی بر فلسف  -20

 .77و  76، ص 1362احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، انتشارات طرح نو، 

 همان.  -21

 .18ارغنون، ش ی  هپسا صنعتی، دانیل بل، فصل نامی  هرک: دین و فرهنگ در جامع -22
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هاسکر، بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر، ت  دین، عقل و اعتقاد دینی، مایکل پترسون، ویلیامی   هدرآمدی بر فلسف  -23

 .77و 76، ص 1362احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، انتشارات طرح نو، 

  "که چیزی وجود دارد، احتماال رسد می (: وقتی شخصی به نظرشPrinciple of credulityاصل آسان باوری ) -24

 آن چیز وجود دارد، مگر آن که مالحظات خاصی آن ادعا را تضعیف کند. )مگر آنکه خالفش ثابت شود.(

مذهب هستند، ممکن است این پندار را در سر  ی  هها از این که مشتری پروپاقرص آشپزخاندر واقع مذهبی   -25

این افراد به غذایی غیر از غذاهای این  ی  هترین است، غافل از آن که ذائق خوشمزهبپرورانند که غذاهای مذهب بهترین و 

افراد برای این داوری ناگریز و ناگزیر است. و همین  ی  هاهتمام مذهب تربیت ذائق ی  هآشپزخانه آشنا نیست! در واقع هم

 کشاند. می ذهبی در دوران کودکی م ها ی ممنوعیت آموزشها ی نکته است که مذهبی را به مخالفت شدید با طرح

 . 1384، سکوالریسم و حکومت دینی، مصطفی ملکیان، ا صراط، تهران، "سنت و سکوالریسم"رک:    -26

ابژکتیو قابل  ها ی گذارد که تنها حقیقت )گزارهمی وی در بحث آزادی، پس از طرح آزادی اجتماعی، بر این نکته انگشت

توانند در قلمرو آزادی  می سوبژکتیو یا ابژکتیو غیر قابل تحقیق و از طریق انتخابات(ها ی تحقیق( و عدالت )گزاره

شود، به  می رومطلب وقتی با مشکل احتمال استبداد اکثریت روبهی  هدیوارکشی کنند و بر آن قید بزنند. وی در ادام

آدمی در این مورد دست بسته است و تنها در عمل  کند برای پیش گیری از این معضل راهی نیست و عقل می آسانی ادعا

. این گونه برای معنویت جا باز کردن  263و  262توان بر این مشکل چیره شد. صمی و با معنویت )نوعی سلوک باطنی(

سیاسی سکوالر و گفتمان دموکراسی، سالها است  ی  ههم عجیب است و هم تکان دهنده. عجیب است، زیرا سنت فلسف 

جهانی حقوق بشر و قید زدن به مدل  ی   هاستبداد اکثریت را با تعبیه اعالمیی  هیاز به معنویت عبور از گردنکه بدون ن

 هایی  کند. برای مثال انگارهمی  اقلیت، تمرین و تبلیغ  -اکثریت

،  "دموکراسی یعنی من هم هستم"هاسنر به همین موضوع اشاره دارند. رک:  از پیر "مثلث طالیی دموکراسی "چون 

 به قلم نگارنده. اما این   "سوم ی  هآزادی در آستانه هزار "و   "پایان بی وگویدموکراسی به مثابه یک گفت"

عقالنیت و معنویت توقف  ی   هدهد که در پروژمی گیری کردن تکان دهند نیز هست و برای مثال به ما هشدارگونه نتیجه

 است تا پایان منطقی اش باید ادامه داد. نباید کرد و آبشاری را که ملکیان به راه انداخته 

تواند به روشن شدن این ادعا کمک کند. این  می در باب وجود داشتن و مشهود بودن در فلسفهای  درک مساله  -27

توان طرح کرد که آیا هرچه مشهود است وجود دارد؟ یا آن که وجود داشتن هیچ ارتباطی به  می مساله را این گونه

یا دیدن ندارد؟ ممکن است در ابتدای امر تصور کنیم وجود داشتن هیچ نسبتی با دیدن ندارد و ادعا کنیم  مشهود بودن 

  پذیریم که هستند. برای مثال اگر از ما بپرسند با آن که برج ایفل را می بینیم، امانمی ها راکه بسیار چیزها هستند که آن

کنید برج  می ؟ چه خواهید گفت؟ اگر از شما بپرسند که به چه دلیل فکربینید، آیا به باور شما برج ایفل وجود داردنمی

دهند. در این صورت در  می اند و میبینن و گزارشایفل وجود دارد؟ چه خواهید گفت؟ ممکن است بگویید دیگران دیده

، برج وجود نخواهد داشت چه  ها نیز برج را نبینندبینند برج وجود دارد و اگر آنمی ها چون برج رابرابر این ادعا که آن
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پذیریم که بودن ارتباطی  می کنیم ونمی خود از این منطق پیرویی  هخواهید گفت؟ روشن است که ما در زندگی روزمر

در فیزیک   _ آورد. اما همچنان روشن است: اولنمی با مشهود بودن ندارد و چنین پیش فرضی مشکلی برای ما به وجود

ها هنگامی که مشهودند با هنگامی  تواند باشد. برای مثال رفتار الکتروننمی حاکم نیست و  میکروسکوپیک چنین منطقی 

گردد که احتمال  می باشد. دوم. اگر در مسئله فوق دقت بیشتری بکنیم آشکار می که نامشهود هستند بسیار متفاوت

ها  ( یا تحقیق پذیری ) دیدن با چشموجود داشتن در ارتباط مستقیم با دیدن )دیدن خود(، گزارش شدن )دیدن دیگران

مسلح( است. برای مثال چنان چه از شما بپرسند که آیا زایانتا وجود دارد؟ چه خواهید گفت؟ روشن است چون زاپانتا  ی 

  را شما دیده اید، گزارشی هم از آن در دست نیست و مطالعات علمی هم در مورد آن سکوت است شما به راحتی

 کند.می ود ندارد. در واقع احتمال وجود زاپانتا آن قدر کم است که به صفر میل گویید زاپانتا وجمی

اند که باید بین دین و فهم از دین تفاوت گذاشت،  اجبار و اکراه پذیرفتهاین که در نهایت برخی از سرآمدان دینی به  -28

 اینان حاصل بازخوانی این تاریخ استخوان سوز و غمبار است و از همین روست که به 

ها ی  چنان با ولع باورها و آموزهچنان مرده ریگ خوار سنتند و همگویند، در مقایسه با کسانی که هممی نواندیش دینی 

 برند. می ها سجدهپراکنند و به عنوان کالم خداوند بر آنمی سنت را

اند با دقت بیشتری نگاه کنیم، درک این  گذرانیدهدایره المعارف نویسی از سر ی   هکه حلق ای به ویژه اگر به تجربه    -29

 تر خواهد شد. گزاره روشن

 اند.یاد کرده "تفسیر به رای "از این مفهوم در تاریخ گفتمان دینی به    -30

ترکیبی  ها ی تحلیلی )آنالیتیک( و گزارهها ی شناخت شناسی با دو دسته گزاره روبرو هستیم. گزارهی  هدر پهن -31

ها بین مقدمه و  ریاضی یا منطق؛ در این گزارهها ی  هایی هستند از جنس گزارهنخست، گزارهها ی گزاره  )سنتتیک(.

تر و نه  تحلیلی مقدمه همیشه مساوی است با نتیجه، نه بیشها ی نتیجه این همانی وجود دارد. به عبارت دیگر در گزاره

  به نتیجه وارههم هاگزاره  این در. …فیزیک یا شیمی و  ها ی گزارههایی هستند از جنس  دوم، گزارهها ی  تر. گزارهکم

  یا کالسیک   شناسی شناخت در. کندمی عمل تخصیص یا  تعمیم  طریق از  که  دارد اشاره  مقدمه از  ترکم  و تربیش چیزی

هایی بودند که شواهد  انگارهشدند. قوانین می قانون و انگاره تقسیم ی  هتحلیلی به دو دستها ی وزیتیویستی، گزارهپ

مکرر در شرایط متعارف سربلند  ها ی آزمایشی  ههایی بودند که از بوتها وجود داشت یا انگارهتجربی فراوانی به نفع آن

اند. آن چه در واقع و  ترکیبی انگارهها ی گزارهی   هبیرون آمده بودند؛ در شناخت شناسی جدید، قانون وجود ندارد و هم

در  " یا  "قرآن قطعی السند است "هاست. روشن است پیش فرض  لعات علمی مورد توجه و داوری است تنازع انگارهدر مطا

هایی ترکیبی  ها، گزارهتحلیلی و همان گویانه باشد. اگر این گزارهای تواند گزارهنمی " قرآن هیچ گونه خطایی وجود ندارد

 توانند قطعی و یقینی باشند. نمی ، که به نظر هستند، روشن است که علمی، تاریخی و ...ها ی  اند، از جنس گزاره

 ی   هو نیز نهج البالغه، خطب 18/143این تعبیر از علی ابن ابی طالب است. رک: وسائل الشیعه،    -32

 کند. می الحاقی از ابطال دین جلوگیریها ی به قول کیث یاندل نواندیشی دینی در واقع با طرح تئوری -33
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 دینی نیز در مقابل این اندیشه اند. ها ی برخی از انگاره -34

و   274/  4دانند. »وال تجعل کالم کالم البشر«، تفسیر صافی، نمی قرآن را مشابه کالم بشربرخی از احادیث،  _ اول

 .14/273کنزالدقائق، 

دانند. »رب شئی من کتاب اهلل تاویله غیر تنزیله  می برخی از احادیث، تاویل کالم خداوند را گاهی غیر از تنزیل آن _ دوم

 .267/  265و ال یشبه بکالم البشر«، التوحید، 

دانند. »ظاهر«، »باطن«،»حد« و »مطلع«،  می قرآن واردگوناگون را برای معنا ی سوم. برخی از احادیث، حداقل چهار 

 .31/ 1تفسیر صافی، 

دانند. »فانه حمال ذو وجوه«، نهج البالغه،  می انی، وجوه و احتماالت متعددی قرآن را حامل مع چهارم. برخی از احادیث، 

 .77ی  هنام

 .125ی  هاند. نهج البالغه، خطبقرآن را صامت معرفی کردهپنجم. برخی از احادیث، 

ی در نگارش تفسیر  ادعا یقرآن را با ارجاع به خودش بخوانند. چنین تفسیری برآن اند که ها ی برخی از انگاره   -35

دقیق این تفسیر، به ویژه جلد نخست آن، به روشنی هویداست که چه فراوان  ی   هالمیزان دخالت داشته است. با مطالع

ها به غفلت  اند و وی از آنقرآنی، زبانی، فلسفی و ... در کار محمد حسین طباطبایی دخالت داشتهغیر ها ی  پیش فرض

 . 1375قرآن، ت محمد باقر موسوی همدانی، قم، ا دارالعلم،  المیزان فی تفسیر عبور کرده است. رک: 

 .23، ص 18وسائل الشیعه، ج    -36

 برای مثال   -37

 شیوخ شیعه در نظر به اعتزالیون نزدیک اند، اما در عمل به اشاعره.   -اول

 شیعه در نظر اهل تخطئه است، اما در عمل ساکن کوی تصویب.  - دوم

گردد، اما در عمل نه تنها مصوبه را در  می غالی و مصوبه تشویق و ترغیبها ی  عه در نظر به نفی و لعن جریآنشی -سوم

 نوردیده است، که گاهی گوی سبقت  از کف غالت هم ربوده است.

 ماند.   می ترین منابع فقه است، اما در عمل محاط بر سنت و حدیث ترین و اساسیقرآن در ساحت نظر اصلی -چهارم  

داند، اما در عمل با چماق ارتداد و ماشین فعال ترور هرگونه تحقیق و  می شیعه در نظر اصول دین را تحقیقی  -پنجم 

 کند. می انتقاد را در نطفه خفه

 و ...گرا ر گر است، اما در عمل تقدیرشیعه در نظر اختیا -ششم 

 دهد. می ها اصالت الحظر را نشانگویند در فقه اصل با اصالت االباحه است، اما کارکرد آنمی شیوخ شیعی -هفتم 

 احمد قابل است. ی  هشریعت عقالنی بر ساختی  هانگار
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 . 1387رک: تاریخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی، تهران، ن سمت،     -38

هایی پیشاعلمی اند و  ها، در واقع اندیشهآنی   هدینی، دست کم عمدها ی داشتهی  هباید توجه داشت که اگر نه هم -39

اصیل دینی به  ها ی سخت از دین به عنوان آموزهای دین شده و با بازتولید خود در پوستهی  هسنت وارد پهنی  هاز پهن

اند و مایل نیستند که از کرسی  ها در تنازع اند، تمامت خواهها نیز انگار مانند آدمشهپردازند. چه، اندی می خود نمایی 

حقانیت )صدق( به راحتی و داوطلبانه پایین بیایند. همان طور که پادشاهان تالش دارند خود را ظل اهلل بنام اند و  

نیز بر آن اند که در   -برند می ها سود کسانی که از آنو   -ها  مخالفت با خود را به مخالفت با خداوند تعبیر کنند،، اندیشه

پوشش دین ماندگار شوند. اگر بخواهیم این تحلیل را تا انتهای منطقی اش ادامه دهیم، باید اشاره داشته باشیم که  

ی   هیت شناسانی انسان شناسانه، جهان شناسانه و غا هاواره و از سر غریزه  دین را در پرتو انگارهمفسران رسمی دین، هم

  راه داشته باشد، پس از آن که گرد سنت بر آناند. این خوانش اگر اجماع زمانه را به همزمان و مکان خود خوانده

گردد. به عبارت دیگر،  می  شود و ناچار قدسی و غیرقابل نقد می نشیند، آرام، آرام اصالت یافته و عین دین تلقی و القامی

روز است؛  مسلط دیروز و امها ی روزین، تقابل انگارهمدرن و امها ی سنتی و دیروزین از دین با خوانشها ی تقابل خوانش

 تقابل سنت و مدرنیته است. 

گفتمان اسالمی/ شیعی بود، و نیز اگر روش  ی   هدر واقع اگر این انگاره مورد اهتمام و توجه حدیث شناسان پهن -40

ی   هبایست شاهد نوعی پاالیش اساسی و قبض ساختاری در پهنمی پهنه حاکم بود، شناسی مشخص و قابل قبولی بر این

رِجالی و زبانی گوناگون است که  ها ی بودیم. آن چه در عمل شکل گرفته است امکانات و قیل و قالمی احادیث اسالمی

گاه اراده کند روایتی را در له یا  خود هری  هدهد که از یک طرف از کاله شعبدمی این امکان راای به حدیث شناس حرفه

دهد، چنان چه نامحرمی جرات کرد با اتکا و استناد به همان  می علیه هر موضوعی درآورد و از طرف دیگر، به وی رخصت

ها و امتیازها است( برخیزد، به اتهام نابلدی و  دینی )که زیرساخت توجیه برخی از ممتازیتها ی احادیث، به نقد آموزه

اسنادی و داللتی احادیث به راحتی ترور و از میان برداشته شود. این دودوزه بازی زبانی  ها ی و ناآشنایی به روش ناخلفی 

بازی با متن به ویژه در یکصد سال اخیر، به شدت تاریخ سیاسی و اجتماعی ما )که شکاف اصلی آن، شکاف  ی   هو شعبد

هایی که با ورد تک تک محصوالت مدرنیته به  را در اکثر صف بندیسنت و مدرنیته است( را آلوده است و رد پای آن 

سنت  ی   هاین منازعات، جبهی  هتوان دنبال کرد. طرفه این که، هر چند در هممی  داخل ایران شکل گرفته است، 

دانست  می غیرتی و خامی بی آن چیزهایی را که روزی دال بری  هشکست خورده و عقب نشسته است )و پذیرش هم

دهد. منابع حدیثی  می زبانی خود ادامهها ی چنان در سنگرهای تازه به دودوزه بازیپذیرفته است( اما کوتاه نیامده و هم

تواند  می کنند که محقق مذهبی هر چه را بخواهدمی چون آرشیو و کشکولی عملگوناگون در مذاهب و فرق اسالمی هم

 در آن جا بیابد.

مورد استناد و  ها ی کند، ناچار روایتمی آرام تغییری و جهان شناسی محقق مذهبی آرامبنابراین، وقتی انسان شناس

شود.  نمی کند( اما چیزی از آن آرشیو کممی کنند، )از روایتی به روایت دیگر حرکتمی وی نیز تغییرها ی درایت
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هریک با انسان شناسی و جهان شناسی   این فرایند از بیرون با در نظر گرفتن انبوهی از محققین مذهبی که ی  همشاهد

ی   همسئل که  ببخشد  صالبت  و قوت  را  انگاره این تواندمی سرگردانند، کشکول  این در  –  شخصی  عینک – خود ی  هویژ

  از گوناگون ها ی خوانش تقابل و  دینیباورها ی   تنازع دیگر،  عبارت به. دارند  خود چشم بر  محققین که  است عینکی  اصلی

 گوناگون برمی گردد. ها ی ها و تنازع جهان شناسیبه تقابل انسان شناسی دین،

رک: سکوالریسم و حکومت دینی، معنویت و گوهر دین، مصطفی ملکیان، سنت و سکوالریسم، ا صراط،   -41

 . 1384تهران،

 شریعت عقالنی. ی  هپروژ آوردها یدستای از  گزیده -42

 حجیت عقل مستقل از شرع.  -یکم 

 حجیت عقل سیال جمعی. - دوم

 تواند تشریع  و گزینش داشته باشد. می  شرع تنها در منطقه الفراغ عقل -سوم

 ، احمد قابل، وبالگ شریعت عقالنی"عقل و شرع"و نیز   " ها فقه، کارکردها و قابلیت"رک: مقاالت  

ز  رک، ممق   هیملع وزهان، حیف وسی نست، حمصع انمرسرازی؛ پال ندیالر خا، محمد بن عمر ف ینباال تمصرک: ع -43

 .؟؟؟1380، یگنرهف ها ی شژوهو پ اتعطالم

برد و نفوذ آنان اند، شکل  که به باور برخی، شیعه به شدت و با حدت در معرض دست "تفویض"و   "غلو "ها ی انگاره -44

 است.این انگارهی  هکاتور گوندیگر و کاری

 ؛144 –  121، ص 1388، 22محجوب، تاریخ در آینه پژوهش، ش رک: بررسی ورود اسالم به ایران،حبیب زمانی -45

 .1352 ملی، آثار انجمن تهران،  خویی،زریاب  عباس  ت  نلدکه،  تئودور  ساسانیان، روزگار در  ها عرب و  ایرانیان تاریخ 

 اعراب به ایران، مصطفی امینی والشانی، کتاب الکترونیک. رک: هجوم    -46

 . 1381، هژوهران، ن  په، تاریف غ النران، اصدر ای  الماس رشرک: پذی -47

 .1369، احمد شاملو، تهران، ن مازیار، "روز از مادر نزاده ام جخ ام"صله،  بی مدایح -48

 .1336امیرکبیر، دوقرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب، ا  -49

شود که با مسلمانان سر جنگ دارند و کفار  شوند. کفار حربی به کسانی گفته میکفار به حربی و ذمی تقسیم می -50

یحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و ال  بالیوم اآلخر و الیؤمنون باللّه و الشود. »قاتلوا الّذین الذمی به اهل کتاب گفته می

 .29/ 9قرآن، ن الّذین أوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون« رک: یدینون دین الحق م

 .1369، احمد شاملو، تهران، ن مازیار، "روز از مادر نزاده ام جخ ام"صله،  بی مدایح -51
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هاشم  ی، تائاطبطب یدرسم نیسن، حیتسخن رنق   هدر س عیشت ریکف   یانبطور مر تب فرآیند تکامل، نظریمکتب در  -52

 . 1374ایزدپناه، تهران، ن کویر،  

 در همین مجموعه پرسیده ام.   "در دفاع از دین تاریخی "این عنوان را با سرنام   -53

  ی هپهن ی فرآیندی است که در  یا مینیمالیسم دین در عصر جدید، وارونه " فرایند ایمن شدن از طریق تهی شدن"  -54

ها ی  آورد، در پی پاسخ گویی به سوالهمبی سنت، که دین،ی  هرقیب سنت امتداد داشت. به عبارت دیگر، در پهنبی

کالمی و اصولی متقدم، در  ها ی  دینی و مالکی   هها بود، ناچار از طریق تنزل معیارهای اولیرنگارنگ آدمیان و تمدن

سکوالر شدن است که اولی  ی   هکرد. قدسی شدن، وارونمی )قدسی شدن( حرکت مسیر فربه شدن روز افزون فقه و دین  

فرآیند  ی  هدر تاریخ اسالم بلوغ کاریکاتورگونگری سنت است و دومی روایت جهان مدرن. اخباریی  هتصویر غالب پهن

عنوان نمونه، نگاه کنید به تاریخ تحول  توانید، به  می بیشتری  هدینی متقدم است. برای مطالعها ی تنزل معیارها و مالک

متکلمین متقدم در مقایسه با مفاهیم فرجامینی چون اجماع، خبر  ی   هدر اندیش " مجمع علیه"ی  هو تنزل مفهوم اولی

  رنق   هدر س عیشت ریکف   یانبطور مر تب واحد و متواتر در میان اصولیون قرن هفتم. رک: مکتب در فرایند تکامل، نظری

 .1374هاشم ایزدپناه، تهران، ن کویر، ی، تائاطبطب یدرسم نیسن، حیتسخن

 .405، ص 1384از اسالم تاریخی به اسالم معنوی، محسن کدیور، کتاب سنت و سکوالریسم، ا صراط، تهران،  -55

را نیز افزود. به باور وی مسلمانان و فقها برای  فقیه سودانی محمود محمد طه   "نسخی  هانگار "توان  می به این همه  -56

  هبرون شد از مشکالت فقهی موجود، باید درک خود را از مفهوم کالسیک نسخ اصالح کنند. با تحول در مفهوم نسخ و ارای

 می ی آیات مکی باز خوانش جدیدی از آن، راه برای نسخ بسیاری از آیات مدنی به وسیلهی 

کنند، چنان چه  می توان با توجه به آیات مکی که پیام مولوی و فراتاریخی دین اسالم را بیانیم شود. به این ترتیب

اند، گذشت و  ضرورت ایجاب کند و خرد جاری جمعی حکم کند، از آیات مدنی که معطوف به شرایط تاریخی خاصی بوده

گوید هر چه عقل حکم کند، شرع  می انه کهگیری به آن سخن حکیمها را منسوخ تلقی و اعالم کرد. شاید این نتیجهآن

،  رانهتر باشد. رک: نواندیشی دینی و حقوق بشر، عبداهلل احمد نعیم، ت حسنعلی نوریها، تنیز حکم خواهد کرد، نزدیک 

 .1381، هشدیو ان گ نرهف 

چون  گونه است. دین همدینداران از دین بر سهبا این پیش فرض که دین، یعنی تاریخ دین یا تاریخ دینداران، تلقی   -57

توسعه در یک سیستم، تمایز، تفکیک و  ها ی ترین شاخصچون بینش. از اصلیچون دانش و دین همقانون، دین هم

دهد که هیچ بایدی از یک زیر سیستم به زیر سیستم دیگر قابل  می هاست. این شاخص توضیح گی زیرسیستمخودبسنده

دهد توسعه فرایندی است که با انباشت اطالعات، روابط طولی،  ه عبارت دیگر، این مفهوم توضیح میتجویز نیست. ب

 کند.می سلسله مراتبی و دستوری را به روابط عرضی و توافقی تبدیل

خود   ها یتواند مطابق با دادهمی فردی( هر کسها ی  مطابق این الگو در جوامع توسعه یافته، برای مثال )در زیر سیستم

خود را )از  ها ی تواند دادهنمی داند، رقم زند؛ در حالی که هیچ کسمی عمل کرده و سعادت خویش را آن چنان که صالح
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هر جا که آمده باشد( به دیگری تحمیل کند. در واقع در این الگو قانون برآمده از توافق )خود( جای گزین قانون برآمده از  

 شود.می تجویز)دیگری(

قانون   " به جای"تواند با توسعه و مدرنیته سازگار باشد. زیرا اگر دین بخواهد نمی به هیچ روی "ون قانونچدین هم"

کم در یک مورد ممکن است قانونی غیر توافقی فرمول حل و فصل مسائل میان  بنشیند، به این معنا خواهد بود که دست

رود،  بری شهروندان که از ارکان جوامع مدرن به شمار میعالوه بر آن که با اصل براای شهروندان باشد. چنین پدیده

تواند با مفهوم  نمی کشد،می  انسجام آفرین اجتماعی و گروهی را به چالشها ی ای خطرناک انگارهگونهناسازگار است و به

ی    هپیش انگاراساسی توسعه است، هماهنگ باشد. روشن است بدون ها ی که از شاخص  "ها گی زیرسیستمخودبسنده"

گراها، به ویژه کسانی که خود را نواندیش  برابری، امکان رسیدن به سرمنزل توافق و قانون منتفی است، از این رو اسالم

توان با اسالم از دنیای سنت به جهان مدرن رسید، بیش و پیش از هر چیز  می کنند، برای آن که نشان دهند می تلقی 

برابری ساز است( و هماهنگ کردن خود با آن اهتمام نشان  ها ی )که برآمده از انگارهباید به برساختن جوامع سکوالر 

 دهند.

ها منافاتی ندارد، اما دین و علم را به رقبای یک  گی زیرسیستماگرچه با تمایز، تفکیک و خودبسنده " چون دانشدین هم"

 تاریخی و  ها ی کشاند. یافتهکارکردی می ها را به تنازعکند و به ناچار آنمی  دیگر در یک زیرسیستم تبدیل

گی دین در  گان شکست و سرافکندهعلمی، نشانه آوردها ی دستدینی در برابر ها ی مکرر دین و آموزهها ی عقب نشینی

 گی بدانیم بیراهه  انداز، اگر تاریخ دین را تاریخ شکست و سرافکندهاین تنازع کارکردی است و از این چشم

ای از  چون دانش(، گرچه ممکن است با سطحی و گونهدین اگر بخواهد به جای دانش بنشیند )دین همنرفته ایم.  

کاهد و به  می مدرنیزاسیون ناسازگار نباشد، اما به علت بحران کارکرد و اصطکاک دائم، سرعت توسعه را به شدت

 انجامد.ای ناتمام میتوسعه

  ها( گوناگون )زیرسیستمها ی  آن که امکان توافق و قرارداد را با پهنهی  هاز یک طرف به واسط "چون بینش دین هم"

کند و از طرف  می دموکراتیک را برای حل و فصل مناقشات و تعارضات گوناگون اجتماعی تجویزها ی ستاند و فرمولنمی

  قدرت، حقوق، هنر، زبان و ...(ها ی دیگر )زیرسیستمها ی آن که وارد تنازع کارکردی با پهنهی  هدیگر، به واسط

ایران در حاشیه،  "تواند دین را به عنوان یک منبع الهام در کنار منابع دیگر جاودانه کند. رک: به سرنام می شود،نمی

 از همین قلم. "ایرانیها ی توسعه نایافتگی و پاسخ

می اصالح گران اجتماعی و دینی این دیار،  جهان ایرانی، یکی هم این است که تمای  هروزگار در پهن ها ی از بازی -58

اند. آسیب شناسی این پدیده، شاید آن است که این اصالح گران، در  دست آخر به ساختن دینی دیگر اهتمام ورزیده

اجبار و اکراه، مقهور و مبهوت  خویش بهی  هاجتماعی، تاریخی و زبانی، و در جهت پیش برد پروژها ی واقعیتی  هچنبر

استفاده  ی  هاند از وسوساند و نتوانستهدینی ریشه دار این کهن سرزمین و دین خویی عمیق این مردمان شدهی  هاسنت

توان به مذهب ایدئولوژیک شریعتی، عرفان قرن هفتمی  می زبانی، تاریخی و فرهنگی در گذرند. برای نمونهها ی از مزیت
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قره العین، حسینعلی نوری بهاء اهلل  و ... اشاره کرد. در  گری  کسروی، بابی  دینی پاکسروش، معنویت معاصر ملکیان، 

توان به ماهاتما گاندی اشاره کرد، که در برابر این وسوسه شجاعانه و بزرگوارانه ایستاد و نخواست و نگذاشت  می همانندی 

 که در هندوستان دینی دیگر سربرآورد. 

 .1384ی ملکیان، از کتاب سنت و سکوالریسم، تهران، ا. صراط، (، مصطف1رک: معنویت : گوهر ادیان ) -59

 .311و   309،  310(، ص 2همان، معنویت: گوهر ادیان ) -60

 .310(، ص 2همان، معنویت: گوهر ادیان ) -61

 .314همان، ص  -62

 .315همان، ص  -63

 .378و  377پیرامون معنویت، ص ها ی همان، پرسش -64

دین،  ی   هعقالنی درخشانشان در برابر پدید  آوردها یدستدانشمندان و  ی   همتواضعانها ی اریبا وجود خویشتن د  -65

دانش نیرومندترین متحد فرآیند نقد دین هم از درون و هم از برون بوده است. این حقیقت که دانش و و نقد دین با چه  

  - علمیی   هدر مجل 1998روشنی در پژوهشی که در سال روند، به  می اند و پیش در هم تنیدهای نیروی شگرف و توفنده

ی امریکا که عضو    درصد دانشمندان بلند پایه  93به چاپ رسید هویداست. این پژوهش نشان داد که Natureانگلیسی  

شود که  می آکادمی ملی علوم این کشور هستند، به گروه آزاد از دین تعلق دارند. اهمیت این موضوع وقتی دو چندان

است که  ای عوامانه  ادعاها یچنین تحقیقاتی، آشکارا در برابر ی   همذهبی است. نتیجی  هراموش نکنیم امریکا یک جامع ف 

کم در پی القای این پاداندیشه هستند که  زنند، یا دستمی که اکثر دانشمندان دیندار هستند، دامن  -به این پاداندیشه  

،   Miz ی  هویت اشاره دارند. رک: نقد دین چیست؟، میکائیل اشمیت، مجلعلمی به اهمیت دین یا معن آوردها ی دست

 . 2004ی  هفوری

مهم دیگر در این مورد قابل طرح است. در گذشته آدمیان در تخریب محیط، اجتماع، زیست جهان و  ی  هیک نکت  -66

ی این دو بسیار   ما فاصلهی  ه)بالفعل( در حالی که در زماندادند.  می توانستند )بالقوه( انجام دهند، انجاممی ... آن چه را

ی   هروز کلمامریکا در افغانستان و عراق. این که امها ی چنگیزخان و اسکندر را با جنگ ها ی  است. مقایسه کنید جنگ 

 پارادوکسیکال جنگ پاک متولد شده است، حکایت از همین داستان است. 
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 وحدت ی  هاسطور

( یعنی از گفتمان اسالم؛ و  1کنم بهتر است موضوع را از همان جایی شروع کنم که برای خودم شروع شد؛)فکر می

 بپردازم، همان طوری طرح کنم، که برای خودم اول بار طرح شد. خواهم به آن دانم پرسشی را که میتر میمناسب

 آیا چیزی به نام اسالم وجود خارجی دارد؟  

آیا چیزی به نام اسالم وجود خارجی دارد؟ اسالم ناب محمدی، اسالم اصیل و اسالم واقعی چطور؟ وقتی ما از اسالم  

چون، آیا چیزی به نام علم وجود خارجی  هایی همکنیم، منظورمان چیست؟ چنین پرسشی آشکارا با پرسشصحبت می

 دارد؟ آیا چیزی به نام مسیحیت وجود خارجی دارد؟ یا آیا چیزی به نام درخت وجود خارجی دارد؟ معادل است. 

ها هستند، یعنی  من بر این باورم که چیزی به نام درخت وجود خارجی ندارد؛ در واقع، آن چه وجود خارجی دارد درخت

ها. اگر بخواهیم تعریف جامع و  درختی   ناگون درخت. درخت، نامی است مشترک، ذهنی و انتزاعی بر همه مصادیق گو

 هایی را که  موجود، درختها ی درختی   های که همگونهمانعی از درخت پیش گذاریم، به

توان تصور کرد شامل شود؛ روشن است،  میهایی را که توانند باشند، یا حتی درختاند، یا خواهند بود، یا میتا کنون بوده

 نماید. چنین تعریفی ممکن نیست یا حداقل بسیار دشوار و مبهم می

 ( 2راه است.)انتزاعی و بزرگ با مشکالت نظری بسیاری همها ی تعریف و تحدید مفاهیم کلی و نام

تر و  ها، سختو مشترک آن پدیده تر باشد، تعریف نام کلیالف( هر چه قدر مصادیق موجود یا ممکن یک پدیده بیش

 تر خواهد بود.مخرج مشترک آن نیز کوچک 
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رو هستیم؛ یعنی اگر بخواهیم از مصادیق شروع کنیم، احتیاج به  ب( برای تعریف مفاهیم انتزاعی با مشکل »دور« هم روبه

ی تعریف را   تیم تا جان مایهتعریف داریم تا مصادیق را بشناسیم و اگر بخواهیم از تعریف شروع کنیم، مج مصادیق هس

بدراریم. زبان راهی است که بشر برای غلبه بر این کثرت خردکننده و خیره کننده
 

ی   ه( پیدا کرده است و کلمه، کلم3)

 شکیب گذشت. بی  توان با تکرارش از این اقیانوس مواج، سامان گریز، آنتروپیک، ناآرام وسحرانگیزی است که می

 کنیم، نباید فراموش کرد.وگو میرخت، گفتدر نتیجه وقتی از د

 اول. درخت مفهوم کلی یا نامی انتزاعی و مشترک است. 

 ای زبانی و ذهنی است.( دوم. درخت وجود خارجی ندارد، یا ما به ازای خارجی ندارد. )پدیده

 سوم. مصادیق متنوع و متکثری دارد. 

 متعددی بر آن بزنیم. ها ی باید قید چهارم. اگر بخواهیم این کلمه برای دیگران مفهوم شود

.تر خواهد بودتر باشد، مفاهمه بیشپنجم. هر چه قدر قیدها بیش
(4)

 

درخت همان  ی   هتوان اطمینان داشت که از بیان کلمگاه نمیششم. هیچ وقت مفاهمه کامل نخواهد بود، یعنی هیچ

 گوینده در پی القا و تفهیم آن بوده است.احساسی در شنونده ایجاد شود که در گوینده بوده است، یا 

نهایت میل  نهایت است و وقتی قیدها به بیکامل مستلزم میل کردن قیدها به بیی  هرسد، مفاهم در واقع، به نظر می

تعبیر و هدفی دور از دست است  بی کامل، رویاییی  ه( بنابراین مفاهم5گردد.)کنند، حد مجموعه مورد نظر، تهی میمی

 گنجد. سر او نمیی   هدر سرنوشت آدمی و کاس که

هم نامی انتزاعی است و   " یک "کنیم، این تر است، زیرا وقتی از یک درخت صحبت میج( مشکل حتی از این هم عمیق

گوناگون یاد کرد، یعنی از  ها ی  گوناگون یا مکانها ی  توان از یک درخت در زمانوجود خارجی ندارد. برای مثال می

 ( 6ی متکثر و متعدد.)ها«»یک 

 ها)از جمله یک( و ضمایر هم انتزاعی اند.خاص، شمارهها ی د( نام

خاص  ها ی هایی که با نامها)یک( و ابژهآیا آدمیان)عیسای ناصری(، عناوین خاص)پیامبر اسالم(، ضمایر)من(، شماره

اند از  هایی مشترک و انتزاعیها هم نامیا اینشوند)اورشلیم، مکه(، در واقع، خاص و واحد اند؟ نامیده و شناخته می

بسیار؟ به عنوان نمونه، »آدم« انتزاعی آشکار است، زیرا آشکارا به مصادیق فراوانی   نمودها یشمار و بیها ی مصداق
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  شماری دارد، اشاره دارد، در حالی که »حضرت آدم« انتزاعی پنهان است، زیرا این مساله که »حضرت آدم« مصادیق بی

 ماند.زبانی، مکانی و تاریخی مشترک از نظرها پنهان میها ی برشی  هامری است که به واسط

توان گفت »این یک  می -تربیشی  هبرای مفاهم - زبان در غلبه بر چنین کثرتی، قید دیگری ساخته است و برای مثال  

 ( 7درخت« یا »این درخت«، یعنی این درخت در این زمان و این مکان.)

  توانیم با هم مفاهمهگی میایم و با آسودهآسانی بر کثرت چیره شدهشاید تصور شود، بازی به آخر رسیده است و ما به ه(

گذرند.  ها برمیجدید فلسفی، فیزیکی، زبانی و معرفت شناسانه از آنها ی داشته باشیم. اما این خیال خامی است و انگاره

ها وقتی در  اند، طبیعی است این انسآنکالمی نسبتن مشترکی متولد شدهی   هامعالف و ب در جها ی فرض کنیم انسان

کنند  شوند، در مورد رنگ گوجه احساسی پیدا میرو میگوجه فرنگی روبه  -به ظاهر -یک محیط نسبتن مشترک با یک  

گویند گوجه فرنگی  ف و ب میالها ی که جامعه کالمی مشترک، نام مشترک قرمز را بر آن نهاده است. بنابر این، انسان

مشترکی خبر  ی  هسانی دارند؟ و از پدیدقرمز است. اما چه دلیلی در دست است که بپذیریم این دو، احساس کاملن یک 

( 8.)علمی« آمده استی   هها، به وفور در گزارش »پیدایش فلسف دهند؟ از این دست مثالمی
 

 ری ممکن است.کم سه نوع موضع گیها دستدر برابر این پرسش

 اند.سانطور کامل یک ها بهانگارهمان آن باشد که احساسپیش  -یکم 

 اند.طور کامل متفاوتها بهانگارهمان آن باشد که احساسپیش  - دوم

 سان.طور کامل یک طور کامل متفاوت اند و نه بهها نه بهانگارهمان آن باشد که احساسپیش -سوم

گی شناخت  گونهمربوط به گوجه فرنگی داشته باشیم، در چهها ی ها  و یافتهرا با سایر داشته اگر همین برخورد و تحلیل 

 رو خواهیم بود. کم، با سه گزینه روبهگوجه فرنگی، دست

سان به شناخت آن نائل شد و در  توان از یک راه کاملن یک سان وجود دارد که مییک گوجه فرنگی کاملن یک  -یکم 

 گرایی معرفتی( انگاری و بنیادگرایی، مطلقای کامل داشت. )وحدتمورد آن مفاهمه

ها ی  کاملن متفاوت بتوان به شناختها ی  کاملن متفاوتی وجود دارند که ممکن است با روشها ی  گوجه فرنگی - دوم

حاصل و ناکام خواهد بود.  بی وگو و مفاهمه،ها دست یافت. در نتیجه هر گونه تالشی برای گفتکاملن متفاوتی از آن

 گرایی، آنارشیسم معرفتی( )کثرت
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سان است و نه  هایی که نه کاملن یک سان، از راهاند و نه کاملن یک هایی وجود دارند که نه کاملن متفاوتگوجه  -سوم

معه کالمی  سان است و نه کاملن متفاوت؛ در یک جاهایی رسید که نه کاملن یک توان به شناختکاملن متفاوت، می

ای نسبی رسید.  ها صحبت کرد و به مفاهمهگی و نسبت آنتوان در چگونهنسبتن مشترک، یا با توافق بر یک فرازبان، می

 شناسی شناور( گرایی انتقادی، شناختگرایی، واقع)کثرت

(،  9عارضی)ها ی نگرایی هستی شناختی، جهاشناسی و کثرتشناختی  هگرایی انتقادی، قراردادگرایی در پهنواقع

  ه( و سکنا گزیدن قافل13( و مرگ مولف)12(، هرمنوتیک)11ها یزنبرگ)( و عدم قطعیت10حدوث و عدم حدوث گیبزی)

 ( 14دهند.)دانش بشر در حد فاصل بنیادگرایی و آنارشیسم معرفتی، به گزینه سوم روی خوش نشان میی 

ی   هشود، بلکه زبان )و همشناسی و پدیدارشناسی نمیهستیی   هگرایی آن چنان که آمد، محدود به پهنو( کثرت

برد.  زبان راهی است که  تند و با خود میدیگر( را نیز که خود ابزاری برای گریز از »کثرت«اند، در خود می  قراردادها ی

توان با  که می سحرآمیزی استی  هبشر برای غلبه بر این تکثر خردکننده و خیره کننده پیدا کرده است و کلمه، کلم

ها  ها نیز متکثر اند و فراتر از برشها و گزارهها، کلمهشکیب گذشت؛ اما قراردها، زبآنبی  تکرارش از این اقیانوس ناآرام و

رسد ما در کمندی از »کثرت در  کنند. به نظر میمشترکی اشاره نمیها ی تاریخی مشترک و توافقی به واقعیتی 

 کثرت« گرفتاریم. 

گرایی فهم دیگری از اصل طالیی هراکلیتوس است و برخالف پندار کسانی که اطالعات را از شمول حرکت و  رتز( کث

 اند.ها و اطالعات )چینش ماده( نیز در جریان و سیالناند، دادهبرد تغییر در امان دانسته یا خواستهدست

تواند و باید سنگ بنای  تاریخی که میها ی دریافت تواند از اهمیت و استحکام اینخود ارجاع، نمیها ی طرح پارادکس

ها گریزی  ها بخشی از زندگی مدرن است و از آنشناسی مدرن باشد، بکاهد؛ چه، زیستن با این گونه پارادکسهر شناخت

ی  توان نتیجه گرفت که علم )دانش( برخالف تصورهای پیشاعلمی و گاهی افالطونی وجود خارج نیست. به این ترتیب می

ای به نام علم، که بتوان به آن دست یافت، آن را  آل، خزانه یا ابژهایدهی  هندارد، یا مابه ازای خارجی ندارد. در واقع، نمون

ای هستند. علم نامی  پیشاعلمیها ی  فرا گرفت یا به پایانش رسید وجود ندارد. علم اول و آخر و علم ابدی و ازلی توهم

،  -در شناخت و تحلیل طبیعت یا هستی  -آدمی  ها ی مشترک به تاریخ پر فراز و نشیب فعالیتاست انتزاعی، ذهنی و 

شان و ... علم گفتمانی است آزاد، باز، پسینی، شناور و مواج در کنار  ها یشان، نوشتهها ی  قالوشان، قیل آوردها ی دست

 ها. دیگر گفتمان

وگو و مفاهمه داشته باشیم، اشتراکات  تاریخی متکثر و کشدار گفت ی  هدهد در مورد این شبکآن چه به ما امکان می

ها  دهد. در واقع، ما هر کدام به برشاز تاریخ دانشمندان علوم گوناگون است که ما را به هم پیوند میها ی تاریخی یا برش

توانیم با هم مفاهمه داشته باشیم.  مان میها ی پوشانی برشهمی  ههایی از تاریخ علم تعلق داریم و به اندازیی از شاخه
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اندازی  ای نسبی، قراردادی، شناور، نام گرایانه، چشمانسانی دیگر، مفاهمهی  هبنابراین، مفاهمه در مورد علم، یا هر فرآورد

  ( نامید. با توجه15شناسی شناور)توان شناختای، تاریخی و پسینی را میشبکه شناسیو گفتمانی است. چنین شناخت

الزم فراهم آمده است تا بتوانیم به جایی که از آن شروع کردیم بازگردیم  ها ی رسد زمینهبه آن چه گفته شد به نظر می

 و پاسخی درخور برای پرسش نخستین فراهم آوریم. آیا چیزی به نام اسالم وجود خارجی دارد، یا نه؟

و مشترک بر واقعیت متکثر و کشدار تک تک مسلمانان. به  آشکار است اسالم، نامی است تاریخی، انتزاعی، ذهنی، پسینی  

شان، رویاها  آوردها یتاریخی مسلمانان، دستها ی سازمایهی   هتعبیر دیگر، اسالم نامی است بر تاریخ مسلمانان که هم

وگو  مورد اسالم گفت توانیم درشود. اگر میشان و ... را شامل میها یشان، اختالفها یشان، کتابها یوقالشان، قیلی

و مفاهمه داشته باشیم، نه از آن رو است که واقعیتی خارجی و ذاتی مشترک به نام اسالم، یا  تاریخ اسالم وجود دارد،  

کنیم.از آن جا که ما آدمیان منحصر به  تاریخ و گفتمان نسبتن مشترکی است که در آن زیست میی  هبلکه به واسط

دهد در مورد موضوعاتی چون علم، اسالم،  گانه است. آن چه به ما امکان میر به فرد و یفردیم، تاریخ مان نیز منحص

 تاریخی، زبانی و گفتمانی ما است. ها ی پوشانیوگو کنیم هممسیحیت و تشیع گفت

تاریخی   تاریخ اسالم قید بزنیم و برای مثال بگویم اسالم تنها به برشی  هاگر بخواهیم در غلبه بر این کثرت، بر شبک

و تاریخ مسلمان   - توان ادعا کرد ایم بر مشکالت چیره شویم. زیرا میشود، بازهم نتوانستهدوران رسالت محمد محدود می

راستین همان تاریخ بیست و سه ساله است. تازه مشکالت فراوان  ی  هکه برش تاریخی ما ادام  -سرشار از آن است  

 سال؟ و ... 23سال؟ یا کدام  23را این چنان وجود خواهد داشت؛ چدیگری نیز هم

برای رهایی از این ورطه و نیز برای بیرون کشیدن قدر مشترکی که همه را راضی کند و همه را شامل شود، آن قدر باید  

  تهی تبدیل شود. این که چه قیدهایی بر این تاریخ پرماجرا بزنیم ی  هبر این تاریخ قید بزنیم تا باقی مانده به یک مجموع

گوناگون را در  ها ی گوناگون را در یک دین و خوانش ها ی اندازی به آن بنگریم، واقعیتی است که مذهبو از چه چشم

کند. »اسالم ناب«، »شریعت  یک مذهب، فرقه و تک تک مسلمانان را در یک برش نسبتن مشترک تاریخی متمایز می

اند و »دین  گرایی سنتیهایی از این گرایش در اسالمنمونه علوی«، »اهل سنت« و »مذهب حقه« ی  همحمدی«، »شیع

 گرایی متاخر.هایی در اسالمحداقلی«، »دین ذاتی«، »دین به مثابه معنویت«، »شریعت عقالنی« و »دین شخصی« نمونه

ن، چیزی فراتر از  مطالعه و نیز باور به ادیای  هگرایی در پهنگرایی و ذاتگرایی، واقعگرایی، اصولرسد ناببه نظر می

  هگرایی باشد، جز گرفتار کردن دوبارشناسی اگر آلوده به نابرابری و نخبه( ارج16شناسی« نخواهد بود.)گزینش نوعی »ارج

خود را در تیرگی رها خواهد کرد.  ی  هتاریخ اسالم، کاری از پیش نخواهد برد و ادامی  هما در تار و پود چسبناک شبکی 

انداز نگاه کنیم که  انگار و غیرقابل توجیه است. بهتر است به موضوع از این چشمدرست، بنیادگرا، مطلقکرد، نااین روی

  هاند و اندازآن چه واقعی است تاریخ مسلمانان است، یعنی تاریخ تک تک مسلمانان. مسلمانان بسته به تاریخی که زیسته

 وگو داشته باشند. توانند با دیگران مفاهمه و گفتد، میگانه با دیگران دارهایی که این تاریخ یپوشانیهمی 
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پایانی که با بشارت و نام محمد کلید خورده است. گفتمانی وابسته و  بی بر این قرار، اسالم نامی است انتزاعی بر گفتمان

تمان است و  ها، خود بخشی از آن گف بسته به تاریخ تک تک مسلمانان. تحدید و تمایز این مصادیق و خرده گفتمان

( بر این کالن  17گراها، اسالم را به چیزی فراتر از نوعی برچسب »شباهت خانوادگی«)تواند بر خالف پندار اسالمنمی

پایان« از نوعی پوزیتیویسم  بی وگو« در این »گفتمانوجوی »پایان گفتای ارتقا دهد. عطش جستگفتمان شبکه

پایان بر این  ی   ههاست سپری شده است. هر تالشی برای گذاشتن نقطخورد که زمانش سالشناسانه آب میشناخت

انجامد. مسلمانان  گان بر خود میکم به سلب والیت آیندهپایان و هر تقالیی برای تحدید تاریخ اسالم، دستبی وگویگفت

باورها  ی  هند، یا باید مجموعمسلمانان را شقه شقه و نفی کنی  هدر تنقیح و تحدید مفهوم انتزاعی اسالم یا باید مجموع

مسلمانان، یعنی تاریخ اسالم را شقه شقه کنند، در حالی که  ی  هتر تمایل دارند مجموعخود را. مسلمانان سنتی بیشی 

ها  خود قید بزنند و برای ورود به جهان جدید و گفتمانباورها ی اند که به مجموعه تر این آمادگی را یافتهمدرنها ی  الیه

تر آماده شوند. آشکار است برون رفت از این کثرت خیره کننده و خرد کنند، حتی به مدد جادوی کلمات دست  انیجهی 

هستی شناختی، پدیدار شناختی و زبان  ی  ه گونگونهها ی  نیافتنی است؛ در این اقیانوس آنتروپیک، در این کثرت

 سار آن بیارامیم و قصه ساز کنیم. ای است که باید در سایه شناختی، »وحدت« تنها اسطوره

 فارسی زبان درج شده است.ها ی  ها پیش و با همین عنوان در برخی از وب گاهاین مقاله سال  -1

ماکرو و  ها ی فیزیک و سپس در سیاست و اخالق، ناگزیر به تفکیک ساحتی   چنان که در پهنه رسد همبه نظر می -2

ها،  ه نیز، الزم است ساحت میکروزبان را از ماکروزبان جدا کنیم. بسیاری از انگارهزبان و فلسف ی  میکرو هستیم، در پهنه

فیزیک  ی   هها به حل و فصل مسائل نظری پهنروز، بر اساس آنهایی که فیزیک دانان امدستاوردها و حدس

شود، غیرقابل درک و  فیزیک ماکروسکپیک وارد ی   هپردازند، چنانچه بدون مالحظاتی ویژه به پهن میکروسکوپیک می

نهایت است،  اند، زره بیها )ذرات بنیادین( تراکم خلعتوان به اصل عدم قطعیت، کوارکابهام زا خواهند بود. برای نمونه می

فیزیک  ها ی ها در زندگی واقعی و برای مردمانی که با ویژگیابرهای الکترونی و ... اشاره کرد. هیچ کدام از این انگاره

کم قابل توجه نخواهد بود. در زندگی واقعی وقتی کسی از پارچه فروشی سه  و مانوس اند قابل درک، یا دست ماکرو آشنا 

خریداری شده واقعن و دقیقن سه مترو یک چارک  ی  هدهد که پارچخرد، اصال اهمیت نمیمتر و یک چارک پارچه می

آن در خانه، یا در  ی  هخریداری شده در مغازه با اندازی  هپارچی  هاست یا نه؟ و نیز اصال اهمیت ندارد که بدانیم آیا انداز

بنیادین فیزیک  ها ی اند، پرسشها و بسیاری مسائل دیگر که از این دستکمد همسان است یا نه؟ اما این

کالمی اهمیت  ی فلسفی و ها و دقت نظرهااند. در پهنه ماکرو زبان نیز، در بسیاری از مواقع، باریک بینیمیکروسکپیک 

ها و باریک  پیچیده و شگفت انگیز زبان در ساحت میکروزبان از دل همین نازک سنجیی   هچندانی ندارد، اما درک پدید

ی  شود( با ابزارهالوور نگهداری میی  هگیری »واحد متر« )که در موزهایی که مثل اندازهبینیگذرد. باریک ها میبینی

 گردد.متریک به معمایی عجیب تبدیل میبسیار دقیق و جدید سیستم 
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تمام مکاتبی که بر اصالت ماهیت )اسانسیالیسم( استوار اند، ناچار بر این تکثر و اصیل و واقعی بودن آن معترف اند،    -3

 اصالت وجود)اگزیستانسیالیسم(، کثرت امری صوری، غیر واقعی و غیراصیل است.ها ی در حالی که در نحله

گرایی  گرا به سنت نامعبور از سنت ذاتمعنا ی  قید زدن، توافق کردن، قرارداد نوشتن و مفاهیمی از این دست به  -4

رو،  واژه )نام کلی یا انتزاعی(ای است که مورد بررسی است. ازاین ، جوهر و کنهنزاع اصلی محلگرا ذات است. در گفتمان

در مورد   اندازیچشم برای کند و تالشپیدا می بسیار ، اهمیتواژه طرز استعمال و  ، تاریخ، تبارشناسیمناقشات در این

  خورندمی گرا آبذاتها ی  از گفتمان اگرچه گرایانه،نام مباحث که  ؛ در حالیاست اندیشه و اهل فالسفه اصلی ، اهتمامآن

،  موقت اندازی، قرارداد و چشمتوافق شوند و بر نوعیمحدود نمیوگوها گفت ی این  شوند، اما در چنبرهمی و تغذیه

ای  اند و در هر مقولهبسیار کشدار و قابل مناقشه گرایانهذاتها ی  دارند. بحث اشاره و اجمالی پذیر، تاریخی، نسبیانعطاف

  آن بر روی و معین توافقی ایشی ویژه یا محدودهبر به  گرایینام که  گردند، در حالیمی منتهی از معانی پیوستاری به

آنتروپیک و خروشانی تشبیه کرد، که  ها ی را به اقیانوسگرا  ذاتها ی  توان گفتماندارد. به تعبیری می پیوستار اشاره

 هوده و عبث خواهد بود.بی های نومینال حرکت کردن در آننماهابدون عالیم و قطب

مثل بازی کردن است، البته بدون  گرا محفوظ و قابل دفاع است. اول. فرهنگ ذاتی  همباحث هرمنوتیک در این پهن -5

گرایی نیز نوعی بازی است، اما نوعی بازی مشخص و با قاعده و قانون. در واقع در  هیچ قاعده و قانونی، در حالی که نام

گرایی  گرایی و نامی برای بازی وجود دارد. دوم. باید توجه داشت که ذاتاگرایی گستره و قواعد مشخص و توافق شدهنام

باشد، وجود خارجی ندارد؛ همیشه  گرا یا نامگرا دو سوی یک پیوستار واحد اند؛ بنابراین، فرهنگی که به تمامی ذات

در حالی که در جوامع  گرایی غالب است  یافته نامگرایی وجود دارد. در جوامع توسعهگرایی و ذاتنسبتی از نام

رسد،  گاه به صفر نمیگرایی هیچکند و ذاتنهایت میل نمیگاه به بیگرایی. از آنجا که قواعد بازی هیچنایافته ذاتتوسعه

 یافته و نام گراست. بنا بر این، مباحث هرمنوتیک در اصل محصول و ابزار جوامع توسعه

تواند تا حدی بر این شگفتی و شکوه ابهام آمیز نورافشانی کند.  ر کودکان میفرآیند زبان آموزی دزبان و ی  همطالع  -6

گردد  وگویی برمیکنم، شاید بتواند به درک آن چه مراد من است کمک کند. خاطره به گفتای را برایتان نقل میخاطره

کرد و  ود را به ما تحمیل میها یده با صدای سحر انگیزش خساله ام رنوکا، در حال رانندگی داشتم. 5که با دختر 

ها یده را  شد. رنوکا که تازه لذت گوش سپردن به نوای شورانگیز وگوی مسلط ما تبدیل میهرازگاهی سکوت، به گفت

ها یده  ریخت از من پرسید باباکشف کرده بود و نیز تازه خبر خاموشی او را شنیده بود، در حالی که نم نم اشک می

ها، نمادها،  ت کوتاهی دیگر میان ما فاصله انداخت و من در این فاصله اندیشیدم که اشارهموهایش کوتاه بود؟ سکو

 ها یده؟ ها چقدر گول زننده و فاصله آفرین اند. به آرامی به رنوکا گفتم کدامها و زبآنها، گزارهها، نامکلمه

دنیای مثل  ی   هطون هستند. افالطون در انگارافالی  هفلسف ی   هاسانسیال یا اصالت ماهیت به واقع ادامها ی فلسفه -7

داند.  موجود را کپی و تصویری از آن نمونه عالی میها ی کند و نمونهایدال تصور میی  هخود، برای هر ماهیتی یک نمون 

شود و  افالطون یک درخت ایده آل وجود دارد که شکل کامل و اصیل درخت را شامل میی  هبرای مثال در اندیش



 اسطوره ی وحدت   55
 

برگرفته شده از آن هستند. در این انگاره، اگرچه تنوع و تکثر  ی  هرنگ و رو رفتها ی ها و کپیدیگر نمونهها ی درخت

خشی دیگر غیراصیل )درخت سیب،  موجود در هستی واقعی است، اما بخشی از آن اصیل )درخت، سنگ، آب و ...( و ب

 درخت کاج، درخت گردو و ...( است.

وحدت یک گام از تبار خویش پیش  ی  هاسطوری  ه، مقال"یک"رسد با ذهنی، غیرواقعی و انتزاعی دانستن  به نظر می  -8

اسانسیال  ها ی فلسفه کند. به عبارت دیگر، اگر چهدنیای مثل افالطون مرزبندی مشخصی پیدا میی  هافتد و با انگارمی

رسند. نباید فراموش  پردازند، اما هیچ یک به نفی واحد )وحدت در تیپ ایده آل( نمیبه اصالت کثرت و نفی وحدت می

انگاره مشترک اند و آن این که جهان )و  اصالت ماهیتی در یک پیشها ی اصالت وجودی و فلسفهی  هکرد که فلسف 

 ، به عبارتی عبور از این  "واحد "کنند. نفی اصالت دانش( را واحد و قدیم تصور می

انجامد. در این تصور تازه، جهان و دانش امری  ای از جهان و دانش میانگاره بنیادین است، عبوری که به تلقی تازهپیش

 پسینی، جدید و کثیر )کثرت در کثرت( است.

 The American،تارنما ( رک: contingent universeتر در مورد جهان عارضی )برای مطالعه بیش  -9

scientific affiliation، Astronomy and cosmology page، Mathematics, Cosmology, And 

Contingent universe، He Man،  Bruce A.، Jul 1986 :آدرس .

http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1989/PSCF6-89Hedman.html 

 پدیا.جوسایا ویالرد گیبز )گیبس( رک: گیبس، ویالرد، ویکی -10

 .1382هایزنبرگ، ت حسین معصومی همدانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  رک: جزء و کل، ورنر کارل -11

 . 1377یی کاشانی، تهران، ن هرمس، رک: علم هرمنوتیک، چارلز پالمر، ت محمد سعید حنا -12

؛  میشل فوکو، سارا میلز، ت داریوش نوری،  1383و، تهران، ن مرکز، جزدانی امیپ  ، تارتب ، روالنارتب رک: روالن -13

 .1389تهران، ن مرکز، 

 . 1371و فرهنگی، ، تهران،  ا.علمیاکرمی موسی هانس رایشنباخ، ت،علمی  فلسفه  پیدایش -14

»دموکراسی« با  ی   هشناسی شناور را من با توجه به آن چه کارل کوهن در توضیح و تنقیح پدیدتعبیر شناخت -15

دموکراتیک در  ها ی فرآیند توافقام و امیدوارم بتواند دموکراسی« مطرح کرده است برگزیدهها ی عنوان »موج

ما نیستند، نشان دهد.   ها ی ها و ابطالز گفتمانی از حدسدانش که چیزی فراتر اها ی  شناسی را در هرمشناخت

 نگرد.چون زبان و گفتمان میشناسی شناور به دانش همشناخت

  15شناسی، اکس هونت، ت شیدان وثیق، سایت اخبار روز، شنبه وگویی پیرامون تئوری انتقادی و تئوری ارجگفت -16

 .2008ژانویه  5 -  1386دی 

این تعبیر از ویتگنشتاین است. -17
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 سیمرغی   هپر و بالی در عرص

 حقوق حسینعلی منتظری ی  هنقدی بر سرنویس رسال

ی   هرسال" سنگ از حسینعلی منتظری با عنوان ای گران و هم زمان با پاییز جنبش مدنی ایران، نوشته 83در پاییز 

شود، تالشی است برای ابهام زدایی از رفتار و گفتار  چنان که در سرنویس تاکید می( این رساله هم1منتشر شد.) "حقوق

ها معرفی کنند.« نزدیک  هایی که بر آن اند، »اسالم را که دین رحمت است، خشن و در تعارض با حقوق انسآنگرایش

جهان جدید، حقوق  ها ی ترین چالشعلمیه قم و فقه شیعه به یکی از اصلیی  همعاصر حوزها ی یکی از استوانهشدن 

ترین  دارد و هم از ایمان و اعتماد به نفس وی در برخورد کنش گرانه با جدیبشر، هم از غنای اندیشه او پرده برمی

  هعرص  در  زدن بال -سنت  دانایی   نظامی  هپهن در   کمدست – کند. نقد این رساله گذشته حکایت میی  هآورد هزاردست

ها و  تر باشند، توجه به آنبزرگ هرچه دانشمندان،  و هااندیشه که  است  آموخته ما به تاریخ وجود، این  با است؛  سیمرغی 

محروم   "خودشناسی انتقادی "تواند تاریخ و تاریخ سازان خود را به نقد بکشد و از تر است. ملتی که نمینقدشان ضروری

 بزرگ سر باز خواهد کرد. ها ی شود و این بدگواری ملی، دیر یا زود با ناکامیاست، به تکرار تاریخ محکوم می

ی   هدرخشان تاریخ معاصر ماست، نزدیک شدن به فصل مهمی از تاریخ اندیشها ی که یکی از چهره  نوشتن از شخصیتی

چون  که سنگینی نظام دانایی ستبر سنت را هم  -این مرز و بوم نیز هست. هرچند کندوکاو اندیشه در این تاریخ سترون  

  نتیجه  در  و  –و جهان ما تحمیل شده است و در شکاف سهمگینی که به جان  -کشد  خویش میی  هپایی بر گرددوال

  ستودنی صداقت و  طاقت اما فرساست؛  طاقت و  پرخطر کاری -  اند افتاده جدا  یکدیگر از شکاف طرف دو  جدی گان نماینده

ای تابناک ساخته است که اهمیت نقد اندیشه اش  سنت قدمایی، از او چهرهی  هپهن  در ایشان،  روش و اندیشه  فخامت  و

 کند. چندان میرا دو 
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رسد طرح آن  رو، به نظر میرساله آمده است؛ ازاینی   هایشان، در گفتمان حقوق بشر، در مقدمی  هاندیشی  هچکید

گیری نقد آن کافی باشد. ایشان با طرح موارد  وی و نیز پیها ی اندیشهی  هچکیده، برای آشنایی مخاطب با جان مای

حق و تکلیف،  ی  هآورد و سپس با پرسش از رابطحقیقی و اعتباری را برای این لغت میمعنا ی ، دو "حق"ی   هکاربرد واژ

نویسد »هر کجا  گیرد »حق و تکلیف بین افراد متالزم و متبادل است.« وی می»حقوق اعتباری« نتیجه میی  هدر پهن

راه خواهد داشت؛ و کسی که به نفع او حقوقی  ه همدیگری بی  هحقی برای کسی ثابت گردید، حتمن تکلیفی را به عهد

 او دارند.« ی  هدیگران اعتبار شده، معمولن دیگران نیز حقوقی بر عهدی  هبر عهد

پسین نویسنده  ها ی ترین بخش سرنویس رساله است که گرانیگاه دریافت، اصلی"منشا حقوق"ی  هوارد شدن به مناقش

کند »حقوق اساسی و بنیادین انسان،  ی کلی به مکاتب گوناگون، در این زمینه تاکید میاآشکارد. ایشان با اشارهرا می

ها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی نیست.« چه، به باور ایشان این گونه حقوق،  محصول ضرورت

چون »حق تعیین سرنوشت، حق  فطری، ثابت، غیرقابل سلب و ذاتی اند. حقوق بنیادین در تعبیر ایشان حقوقی اند هم

گی سالم، حق آزادی اندیشه و بیان و حق امنیت فردی و اجتماعی« که »از بدیهیات عقل  حیات، حق معیشت و زنده

ها ارشادی است.« فراتر از حقوق بنیادین، کشف حقوقی دیگر، برای آدمیان  عملی اند و دیدگاه شریعت نسبت به آن

اعتباری حق است؛ یعنی »آن چه هست« با »آن چه باید باشد«. به باور وی »بر اساس  حقیقی و ی  همنوط به درک رابط

جهان بینی الهی« تعیین حد و حدود مصلحت آدمیان و در نتیجه حقوق آنان، منوط به کشف اهداف آفرینش و نیز لوازم  

این استدالل که عقل فردی و  است«، اما در نهایت، با  کند »ذی مصلحت ذی حقهاست. وی تاکید میضروری نیل به آن

از تشخیص مصالح و مفاسد غایی خود ناتوان است، »منشا تمام حقوق را   -کم در برخی از موارد  دست - جمعی آدمیان 

»حکمت بالغه و رحمت  ی   هداند؛ چه، تنها اوست که »مبدا و غایت جهان هستی« است و بر پایحق خداوند متعال« می

  تواند کاشف تام و تمام مصالح و مفاسد آدمیان باشد.  خود« میی  هعام

نظام دانایی سنت، از کمند کج  ی  هحقوق، با آن که در جای جای نوشته اش تالش دارد، در پهنی  هرسالی   هنویسند

بر آزادی وجدان و  آزار دهنده رها شود و در این منازعه، تا طرح و استدالل ها ی گیرایج و برخی بد سلیقهها ی فهمی

کند، با این  رود و از آزادی عقیده و تغییر و ابراز آن نیز دفاع میآنان پیش میی  هها، جدا از نوع عقیدکرامت ذاتی انسآن

علوم  ها ی رایج در حوزهها ی تواند به اجتهاد در اصول دست بزند و خارج از محافظه کاریرسد، نمیوجود، به نظر می

حقوق،  ی  هخالق و زنده بیافریند و سمند اندیشه را به هوایی تازه مهمان کند. از همین رو، با آن که رسالدینی، گفتمانی 

 تواند از آن آستانه بگذرد.شود، نمیجهانی حقوق بشر، بسیار نزدیک میی   هگفتمان اعالمیی  هبه پهن

این  ی  هنده و از جنس همه یا هیچ اند؛ یا باید همهایی خود پیش روحقوق بشر، انگارهها ی باید توجه داشت که انگاره

دیگرش،  ها ی آن را رد کرد. تن دادن به بخشی از آن و در همان حال، تن زدن از بخشی   هبسته را پذیرفت و یا باید هم

جهانی حقوق بشر از یکدیگر زاده  ی  هگوناگون اعالمیها ی   ترین حالت، برآمد یک بدفهمی شناختی است. زیرا بند در به
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شود به »حق تعیین سرنوشت« به عنوان یک حق بنیادین ایمان داشت و در همان  شوند؛ مگر میو به یک دیگر حواله می

 حال، از »آزادی بیان«، »حاکمیت بر قلمرو تن«، »آزادی وجدان« و »حق خطا کردن« گذشت.

ها  بازی دومینو، چنانچه یکی از آنها ی ملزوم یکدیگر اند و مانند مهره حقوق بشر، الزم و ی  هگوناگون سازها ی  پاره

آدمی را در گسترش و نهادینه کردن مناسبات صلح آمیز،  ها ی تالشی  هسقوط کند، کل ساخت ویران خواهد شد و هم

 ریخت. ها که میراث شکوه مند بشری است، درهم خواهد برادرانه، برابرانه و آزادانه در میان انسآن

گرایی،  گرایی، مطلقچون وحدتقابل نقد همها ی انگارهها و پیشحقوق، انبوهی از پیش انگارهی  هدر سرنویس رسال

اند؛ داوری  ها را در خود تنیدهفرآیند دیدن، پرسیدن و کاویدن پاسخگرایی و ... به کار رفته است که گرایی، آخرتذات

 کم دشوار   نیازها، غیر ممکن، یا دستبدون داوری در مورد آن پیش دادگرانه در مورد این ادعاها، 

ی   هها در درجاین انگارهی  هاول است و نه چالش درباری  هخواهد بود. باید توجه داشت که نه دانش فقه، دانشی درج

 فقیهان است.ی   هنخست به عهد

شناسی،  شناسی، نشانهچون هستیهایی همدانشی  ههنفقه، باید در پی  هها پیش از پهنداوری بر این پیش انگاره

آن مورد کاربرد فقها قرار گیرد. در  ی  هشناسی، روان کاوی، تاریخ، فلسفه، کالم و ... انجام و فرآوردشناسی، شناختزبان

  "حقوقی  هرسال"برای نقد  - و  کالمی  - شناسانه، زبان شناسانه انداز، طرح مباحث هستی شناسانه، شناختاین چشم

روست که  تنگ فقها و برخی از مخاطبین فقه ممکن است هماهنگ نباشد؛ ازاینی  ههرچند اصولی است، اما با حوصل

ای برای بازبینی و بازگشت به  کلیدی رساله را به چالش بکشم، تا زمینه و انگیزهها ی  دهم تنها برخی از گزارهترجیح می

 ها فراهم آید. بنیآن

پسین و هسته سخت  ها ی ترین بخش سرنویس رساله، گرانیگاه دریافت، اصلی"منشا حقوق"ی  هن به مناقشوارد شد

ترین  نویسنده است. به باور ایشان، »ذی مصلحت ذی حق است.« با خواندن این گزاره، کلیدیها ی باورها و داوری

کسی ذی حق برای تشخیص مصلحت  نماید؛ اگر ذی مصلحت، ذی حق است، چه  پرسش در ذهن مخاطب، خود می

 است؟

 زیر بیرون نخواهد بود.نهادها ی پاسخ از پیش

 ذی مصلحت، ذی حق برای تشخیص مصلحت است.   -یکم 

 متوسط یا اکثریت( ذی حق برای تشخیص مصلحت افراد است. ی   هگان، طبق اجتماع و جامعه )شاه/فیلسوف، خبره - دوم

 خدا ذی حق برای تشخیص مصلحت آدمیان است.  -سوم
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رساله بر اساس جهان بینی الهی، تعیین حد و حدود مصلحت آدمیان و در نتیجه، حقوق آنان، منوط  ی   هبه باور نویسند 

کند ذی مصلحت ذی حق است، اما در  ها است. وی تاکید میبه کشف اهداف آفرینش و نیز لوازم ضروری نیل به آن

کم در برخی موارد، از تشخیص مصالح و مفاسد                                                                              این استدالل که عقل فردی و جمعی آدمیان، دستنهایت، با 

بدا و غایت  داند؛ چه، به باور وی تنها اوست که »مغایی خود ناتوان است، »منشا تمام حقوق را حق خداوند متعال« می

تواند کاشف تام و تمام مصالح و مفاسد آدمیان  می " خودی  ه»حکمت بالغه و رحمت عامی   هجهان هستی« است و بر پای

باشد. چنین ره یافتی )گرچه در اجتماعات دینی، از اقبالی خیره کننده و خرد کننده برخوردار است( برآمد خطایی  

دینی نیز  ها ی فرهنگی و زبانی است؛ چه، برخالف تصور بسیاری از دین مدارن، گزارهشناسانه و نوعی بد پنداری شناخت

انسانی. این که موضوع مطالعه چه باشد، اهمیتی در  ها ی هایی انسانی اند و هم پهنای دیگر گزارهترین حالت، گزارهدر به

 مطالعه ندارد.  آوردها یدستنتیجه و  

کتاب بزرگ خداوند )هستی( اگر باالتر و برتر از دانش برآمده از کتاب  ی  همطالع انداز دانش برآمده ازدر این چشم

آدمی، هر چه باشد و از هر  ها ی  قرآن( نباشد، کمتر نیز نخواهد بود. مخاطب هر دو آدمی است و چون دریافتکوچک او )

مطالعه که انسانی است، به موضوع مطالعه   توان از برآمد یک کجا آمده باشد، نسبی، ظنی و آلوده به عدم ایقان است، نمی

»حکمت بالغه و  ی  هکه الهی است، پل زد و استدالل کرد چون »تنها اوست که مبدا و غایت جهان هستی« است و بر پای

ما )دین پژوهان، فقها،  ها ی تواند کاشف تام و تمام مصالح و مفاسد آدمیان باشد، پس دریافتخود« میی  هرحمت عام

 ن و...( نیز تام و تمام و متقن است. مومنا

آورند،  آثار الهی به دست میی  همطلق و قادر متعال است، اما آن چه آدمیان از مطالعدانا ی خداوند در باور خداباوران، 

گذارد.  انسانی است و جایی برای خیال مطلق بافتن و »این است و جز این نیست« گفتن )که چاه ویل آدمی است( نمی

فقها یا دین پژوهان، کالم الهی است )هر چند در این ادعا نیز مناقشات بسیاری نهفته است(، اما مگر  ی    همطالع موضوع

اندیشه ورزان دیگر )دانشمندان، فالسفه و ...( چیزی غیر از کالم، حضور یا بازتاب نام و گام حضرت  ی   هموضوع مطالع

 ذهن آدمی است.ی   هحق در آین

شناسانه، عارضی، پرگونه و آغشته به عدم ایقان است، شناخت  جدید شناختها ی طبیعت به مدد انگارهاگر شناخت 

ی    هزبان، تاریخ و متن نیز چنین است. هر چند، آفرینش زبان، حدی است بر این کثرت خیره کننده و گامی است در پهن

  فرآیند  از  بخشی  یا اندیشیدن،  و نامیدن  برای ریابزا حیثیت از چه  چنان –تفاهم، اما نباید فراموش کرد که زبان  

فرآیند  ریب )ابدی، ازلی و فراتاریخی(، به عنوان برآمد و کالم آخر در غ و تازه  حیثیتی  در را  خود و  شود خارج  اندیشیدن، 

  خود، واقعی  حیثیت  در  را زبان. اندازد در  بدفهمی و کثرت  از  دیگر ای ورطه به را  ما تواندمی – اندیشه، تحمیل و جا کند 

شناسی، تاریخ، صرف و نحو،  ناسی، زبانشنشانه شناسی،اسطوره)هافرازبآن  چونهم دیگر، زبانی  مدد و امید  به بتوان شاید

                              حدیث، تفسیر، تاویل و هرمنوتیک( افسون زدایی و رمزگشایی کرد و                                                                  
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تازه که برآمد واگذاری مسوولیت اندیشیدن به  ای از توافق و تفاهم آفرید، اما زبان را در این حیثیت تحمیلی زمینه

 توان فهمید. ها نیز نمینیاکانمان است،  به مدد فرازبآن

ای نیست و مانند  برخالف تصور خداباوران،  با وجود ایمان به وحی، درک اراده و فرمان خداوند از خطوط وحی، کار ساده

حقیقت،  ها ی دیگر و نظام دانایی زمانه)رژیمها ی بین خطوط(، متنها ی متن )نوشتهها ی هر متن دیگری، به نانوشته

تر از درک طبیعت نیست که موکول و منوط به درک طبیعت نیز  ها( گره خورده است. درک وحی، نه تنها سادهفراروایت

دا و چه  خ  کالم  وانعن به چه  –هست. درک وحی، گذشتن از کثرتی و در افتادن در کثرتی دیگر است. اگر زمانی وحی 

ای از تفاهم  ای از آدمیان زمینهتوانست به عنوان نوعی قرارداد، در میان پاره -به عنوان کالم و تفسیر پیامبران از هستی 

هستی عارضی شان فراهم آورد و هستی را برای آنان بامعنا کند، با گذر زمان، خود  ی  هگی بر کثرت ناامید کننددر چیره

کند. به همین دلیل، ادیان و مذاهب هرچه از بنیان گذاران خود که  ر را به آنان تحمیل کرده است و میدیگها ی کثرت

  دینی  پاکشوند. بنیادگرایی، سلفی گری، شوند، شقه شقه و پاره پاره میشاخص و قطب نمای توافق و تفاهم اند، دور می

شناسی چیره شوند و راهی  کنند بر این آسیبتالش می هایی به این معضل اند و و  اصالح طلبی دینی، گرچه واکنش

شوند و به  فرآیند مرکز گریزی و تکثرآفرینی میبرای برون شد از این وضعیت تراژیک بگشایند، اما خود بخشی از 

 انجامند. جدید میها ی تازه و ظهور فرقهها ی دیگر، خوانشها ی انشعاب

تاثیر و فاقد وجاهت الزم است؛ زیرا آن چه  بی دیگر، در چالش منشا حقوق،ی  هطرح خدا یا هر عامل شناخته و ناشناخت

شناسی است، نه منشا گردآوری حقوق، که منشا داوری بر حقوق است. گرچه  گیری و تباردر این پرسمان، قابل پی

نهاد مناسبات حقوقی  به پیشتوانند در مقام گردآوری به میراث دینی خود چنگ بزنند و با الهام از آن، خداباوران می

دینی فرضی نیز  ی  هها گردن بگذارند.  در یک جامعدست بزند، اما نباید انتظار داشته باشند که دیگران به داوری آن

حقوق(، دل خوش ساخت؛ زیرا، هر چند ممکن است  ی  هانسانی )از جمله پهنها ی توان به داوری دین در دیگر پهنهنمی

  های ایمان و اعتماد داشته باشند ) در این جامعخداباوران در مقام گردآوری مناسبات حقوقی به متن یا متون دینی ویژه

فرضی، ممکن است مومنان به داوری دین پژوهان هم اعتماد بورزند( اما حتمن، فقیه عالی قدر با من موافق خواهند  ی 

تواند کالم  تالفی بین مومنان یا دین پژوهان به وجود بیاید، راه برون شد نمیای نیز، چنان چه اخبود که در چنین جامعه

                        خداوند باشد؛ چه، خود موضع، موضوع و عامل اختالف است.                                                                          

مطرح در پاسخ به پرسش »چه  ها ی نهاد خداوند به عنوان یکی از گزینهاز پیش حقوق، باید ی  هکرد رسالبر خالف روی

 نهاد باقی مانده بسنده کرد. دست کشید و به دو پیش - در مقام داوری  -کسی ذی حق برای تشخیص مصلحت است؟«  

 ذی مصلحت، ذی حق برای تشخیص مصلحت است.   -یکم 

 افراد است. اجتماع و جامعه ذی حق برای تشخیص مصلحت - دوم
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کند، در عمل با پیش کشیدن »تزاحم حقوق«  نویسنده با آن که در مقام نظر، خداوند را تنها منشا حقوق معرفی می

آید.« به باور وی  آشکارا بر این باور اند که »گاه بین حق فرد و حق جامعه یا حق اقل و حق اکثریت تزاحم به وجود می

راعات عدل، در این گونه موارد، بر این است که حق جمع بر حق فرد ترجیح داده  »سیره و روش عقال و حکم عقل برای م

عقال در نظام دانایی  ی   هعدالت )در جهان مدرن( و نیز سیره و شیوها ی شود.« اما داوری عقل )عقل مدرن(، شاخص

 نهاد وی هماهنگ و هم سو نیست. مدرن با داوری و پیش

 د این گونه اند.قابل قبول در جهان جدیها ی پاسخ

 چنانچه مصلحت، فردی باشد، ذی مصلحت، ذی حق برای تشخیص مصلحت است.  -یکم 

 ها با یک دیگر سازش کنند. چنانچه، مصلحت، فردی نباشد، باید ذی مصلحت - دوم

سانی  گوناگون انها ی روزه به عنوان گفتمان دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهان مورد توجه و اقبال گروهآن چه ام

ها ی  ساده است که هم با داوری عقل خودبنیاد هماهنگ است و هم با شاخصها ی است، در واقع بازتاب همین پاسخ

 دادگری در جهان مدرن. 

 خصوصی و عمومی. ی  هتفکیک پهن -اول

 (2آن.)سازوکارها ی  تضمین این تفکیک و رعایت و پشتیبانی از  - دوم

 عمومی است.                                                                                             ها ی گروهی برای تعیین مصلحتها ی ای سازشدموکراتیک مدل پایهسازوکارها ی  -سوم

گی و  یز یافتهشوند. )این تماها(ی گوناگون در یک جامعه )سیستم( از یک دیگر تفکیک میها )زیرسیستمپهنه - چهارم

ای  نایافته و تودهاجتماعات توسعهها ی گیمکانیکی که از ویژهها ی بندیتفکیک که کلید طالیی توسعه است، با تقسیم

گوناگون در جوامع  ها ی  گوناگون و تفکیک پهنهها ی گی زیر سیستماست، قابل همانندی نیست.( تمایز یافته

ها ی  ها و پهنهگی و خودپایی زیر مجموعهاع یا مجموعه است و با خودبسندهدموکراتیک، برآمد اندامیدن آن اجتم

 راه و همزاد است.گوناگون هم

ها ی  مربوط به درست و نادرست از اولویتها ی گی، تفکیک اولویتاین اندام زایی و تمایز یافته نمودها یاز  -پنجم 

مربوط به درست و نادرست و نیز  ها ی نتیجه، گفتمان برآمده از دغدغهمربوط به حق و ناحق در این جوامع است. در 

توانند در برابر گفتمان مربوط به حق و ناحق و نیز صاحب نظران آن پهنه، نقش برادر  صاحب نظران این پهنه، نمی

 (3تر را به خود بگیرند.)بزرگ
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مدرنیته آشکارا  ی  هسامان دهند، تاریخ اندیش " هااست" خود را در افق " ها یباید"اند اگرچه برخی از آدمیان عادت کرده

ای برای  ها، هیچ گونه سازش پیشینیها و ذوق زدگی نخستین رآلیستدهد که برخالف تصور پوزیتیویستنشان می

 وجود ندارد. "هاباید"و   "ها است"توافق بر روی 

خود داشته باشیم، در چه جایگاهی از  ها ی بر چشم شناسی یا وجودشناسی چه عینکیهستیی  هجدا از آن که در پهن

انداز کدام نظام دانایی به هستی عارضی خود و جهان بنگریم و نیز  جدا  فرآیند مارپیچ دیدن قرار گرفته باشیم و از چشم

شته باشند و تا  ها چه حظی از حقیقت داآوردی نایل شویم و این فرآورده( به چه دست4از این که در این راه دور و دراز) 

خود را  ها ی "باید" - و نباید  -توانیم  حقیقت حاکم فراتر رفته باشند، باز هم نمیها ی چه اندازه توانسته باشند از رژیم

ها  "است "ها  "است "ها کنیم. "است"طلبند، سوار بر  که از جنسی و رنگی دیگر اند و سازوکار دیگری را برای تفاهم می

گونه و متکثر اند که به  هستند، به شهادت تاریخ، آن چنان گونه " هاارزش"ی  هند و کاو در پهناخالقی که برآمد ک ی 

شناسانه و روش شناسانه باشند.  هولناک شناختی  هتوانند مبنا و متکای مناسبی برای رهایی از این ورطهیچ روی نمی

گذریم از  رسید و می " آن چه باید باشد"توان به ینم  "آن چه هست"روزه پذیرفته شده است که از از همین روست که ام

آن چه باید  "و   " آن چه هست"چنان، میان آسانی رسید و به فرض رسیدن، همتوان بهنیز نمی "آن چه هست"این که به  

 فراوانی وجود دارد.  ها ی  راه بسیار طوالنی و پرتگاه  "باشد

آورد  معرفت فقهی خطرناک و گمراه کننده است. دستی   هی، در پهنابیش از هر پهنه "بایدها "به  " هااست"پل زدن از 

نیست؛   " است بنیاد"انسانی  آوردها یدستترین حالت چیزی فراتر از متون دینی، در بهی   همطالعی  هفقها در پهن

چه، الزامات دوران جدید  ( 5ها بازی کنند.)تر را برای دیگر پهنهنقش برادر بزرگ - و نباید  -توانند  بنابراین، فقها نمی

بسنده کنند.   " چون نوعی دانشفقه، هم"بگذرند و دست باال به   "چون قانونفقه، هم" کند، فقها و دینداران از ایجاب می

در نتیجه، تنها پاسخ قابل قبول به پرسش »چه کسی ذی حق، برای تشخیص مصلحت است؟« تنها یک گزینه است. ذی  

ها و  توانیم بر آزادی( به عبارت دیگر تنها ما می6حق برای تشخیص مصلحت است.) مصلحت و تنها ذی مصلحت، ذی

 ( 7حقوق خود قید بگذاریم.)

شود که نویسنده، مستغرق دریای صدق و کذب اند و حق  حقوق، چنین استشمام میی  هاز جای جای سرنویس رسال

شناسند. ایشان ماهی حق و حقوق آدمی را در دریای هستی گره خورده اش به  خطا کردن را برای آدمی به رسمیت نمی

پسندند. آزادی و استقالل او  خود نمی پاها ی جویند و آدمی را بر فراز ، می"فیض روح القدس "آخرت، گیریم به مدد تور  

گان که برآمده از تاریخی طوالنی از آزمون و خطاست،  شناسند و به میراث پرشکوه آدمیزادهرا به رسمیت نمی

 (8اند.)توجهبی

ار  دهد و با تکرافتد و به ذبح عقل در پای نقل تن نمینمی " عقل متصل به وحی"ی   هانگاری  ههرچند نویسنده به ورط

چنان با  کند، همان حکم شرع است« تالش دارد از آن پرتگاه به سالمت عبور کند، اما هم»آن چه، عقل صائب ادراک می
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  " حق خطا کردن"تالش دارد بر  "کنش آگاهانه و از روی بصیرت"و   "عقل صائب" ، "عقل سلیم" ، "عقل سالم"تاکید بر 

منشا حقوق، در این گزاره که »عقل جمعی، اگر آگاهانه و از روی  قلم بکشد و در نتیجه، حاصل کالم ایشان در چالش 

انسان با جهان آفرینش و  ی  هبصیرت و با توجه به مصالح و مفاسد و شناخت انسان و هدف از خلقت او، و نیز رابط

قید و محافظه   پر شرط وی   هشود. از این گزارتواند منشا حقوق قرار گیرد« خالصه میاو تحقق یابد، میی  هآفرینند

شماری  بیها ی توانند با نشان دادن فقدان یکی از آن شرایط، گروهآسانی میای که بهبنیادگرایانهها ی ( تا گزاره9کارانه)

ترین حقشان که همانا حق بودن در پای میز مذاکره و سازش برای حق و حقوق خود  ترین و بنیادیها را از اصلیاز انسآن

 چندانی نیست! ی  هفاصلاست، حذف کنند،  

حقوق، ضمن تایید نسبی اعالمیه جهانی حقوق بشر، در نقدی که بازتاب  ی  هنویسنده در پاره نوشتی از سرنویس رسال

 کند »نباید از این حقیقت  است، اشاره می " مقاومتی  هپست مدرنیت" ایشان و از جنس ی  همترقیانها ی نگرانی 

تواند، برای دیگران که در زمان یا مکان دیگری زیست  ر یک زمان یا مکان خاص نمیجامعه د ی  هغفلت شود که اراد

کند و امکان رعایت  آسانی برطرف میها را بهکنند، حجت ... باشد.« استانداردها و سازکارهای دموکراتیک، این نگرانیمی

به عنوان   - جهانی حقوق بشر ی   ه، اعالمیآورد؛ چهدیگر نیز فراهم میها ی ها و مکآنها را  در زمآنحقوق اقلیت

ها است و حداقل آزادی و برابری را برای آنان  جهانی حقوق اقلیتی   هدر واقع اعالمی - پشتیبان و نگهبان دموکراسی  

شده  یاد شده و فطری، ثابت، غیرقابل سلب و ذاتی خوانده  " حقوق بنیادین"کند. )همان که در رساله با عنوان تظمین می

 است.(

توانند یا نباید با  ینم  –هر چند در اقلیت  -جهانی حقوق بشر این امکان که گروهی  ی   هدر هیچ یک از بندهای اعالمی

آسانی قابل  شود؛ و بهسازو کارهای دموکراتیک، به نقد، اصالح، یا تغییر مواد اعالمیه یا تفاسیر آن بپردازند، دیده نمی

توانند در این میراث عظیم مشترک  ها و ... میجدید ایجاب کنند، افراد، گروها، ملتها ی تصور است که چنانچه ضرورت

انسانی برای  ها ی ترین مدلدمکراتیک که عالی قراردادها ی بشری دست ببرند و آن را جرح و تعدیل یا تکمیل کنند. 

آدمیان اند، به  ی  هگونگونهها ی نازعبرای رفع ت ی  هترین الگوهای مترقی شناخته شدسازش و آشتی و قابل دفاع

 تازه را نیز با خود دارند؛ ها ی هایی اشاره دارند که توانایی رفع تنازعمکانیزم

ها ی  بنابراین، اگر قرار است آدمیان در صلح، امنیت،آزادی، برابری و برادری زندگی کنند، راهی جز تن دادن به سازش

  ماند.  دموکراتیک نمی

تر از خود آنان  ن جا، با اصل این نکته که در تشخیص مصالح و مفاسد آدمیان، هیچ کس باالتر و شایستهایشان در ای

آسانی این  راهی داشته باشند، بهباال نیز همی  هشناسانشناختها ی راهی و موافقت دارند و اگر با استداللنیست، هم

  هبلند فقه جعفری، برای اولین بار، بر وجوب رعایت بستها ی از قلهامکان قابل پیش بینی و انتظار است که به عنوان یکی 
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  ه( و نام خود را برای همیشه در تاریخ اندیش11در حل و فصل منازعات انسانی فتوا دهند) "دموکراسی و حقوق بشر "ی 

 دینی و صلح جهانی ثبت کنند.ی 

است و عالوه بر رعایت عدالت، به احسان نیز سفارش کرده  تکرار این نکته که اسالم دین رحمت و اکمل و اتم ادیان الهی  

  ترینقبول قابل و ترینگسترده عنوان به –جهانی حقوق بشر و دمکراسی  ی  هاست، بدون تایید و تاکید بر اعالمی

  سر بر تاجی و  افزود نخواهد مردم  این  انبان بر چیزی  -معاصر  جهان  در  آزادی  و  عدالتی   هشد شناخته  استانداردها ی

همان هنگام که مسلمانان یکدیگر را    است، بوده رحمت  دین  همیشه مسلمانان،  باور به  اسالم  چه،  نشاند؛ نخواهد هاآن

 بردند!تشنه به قربانگاه میها ی دریدند و قربانیان خود را با لبمی

رس اند. صلح  بدون پاسخ گفتن به دعاوی مربوط به آزادی و برابری، ملی کردن قدرت و قانون رویاهایی دور از دست 

حقوق بر شهروندان  ی  هشوند، افسوس در رسالجهانی، آشتی ملی و آمیزش اجتماعی از گفتمان برابری و آزادی زاده می

شود. اگر کسی چون آن فقیه  یافته اند، تاکید نمیوفا و توسعهزنده، شکی   هآزاد و برابر، که سنگ بنای یک جامع

شنید؛ اگر کسی چون او که عطای قدرت، ثروت  فرهیخته که صدای قربانیان خاموشی را شنید، که هیچ کس دیگری نمی

فان خود آماج  مخال "حقوق بنیادین"و کام و نام را به لقای بیداد و استبداد و عوام فریبی بخشید و خود را در دفاع از 

ترین توافق  ترین و عالیدشوار و پرتگاه مهیب بگذرد و بر نخستین، گستردهی  هانواع تهمت و بال کرد، نتواند از این گردن

تواند  فقه شیعه میی  هعام در سطح جهان، در شناخت، تدوین و رعایت دادگری مهر تایید بزند، چه کسی در پهن

معیوب خشونت، سرکوب، سکوت و سانسور نجات دهد و بر یک صد و  ی  هادن به چرخدر افتی   همسلمانان را از ورط

پایان بگذارد. اگر  ی   هروز نقطجهان جدید و انسان ام آوردها یدستپنجاه سال انفعال و شکست تحقیرآمیزشان در برابر 

د، آرمان توسعه، ترقی، آزادی و  فقه شیعی را بشکن ی   هگی در پهننایافتهکسی چون او نتواند این سد سکندر توسعه

ایران باید تا دورها به رویاها بپوندد. و اگر  ی  هبرابری و آرزوی استقرار دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در جامع

طوالنی مبارزات  ها ی گام آخر را در این سال - خوانش رحمانی از دین  ی  هگان برجستبه عنوان یکی از نماینده -ایشان  

دین  ی  هها پاسداران سنت قدمایی و متولیان پهنتبدادی خود بر ندارند، دیگر نباید انتظار داشت به این زودیضد اس 

  دهد.  می هزار و یکشب حوالهها ی ای بگذرند که آدمی را به داآلنی بادآوردهها و امتیازهاداری از ممتازیت

مخاطب قرار دادن آن عالم آراسته به زیورهای درک و درد بگویم و سایه  دانم سخنی را رودررو و با در پایان، بایسته می

آرام به این  روزه بسیاری دانشمندان برجسته ایرانی و صاحب نظران به نام، آرامخاموشی بجویم. امی  هسار سکوت و گوش

در امکان؛ و فراوان اند روشن   شوند، که گفتمان توسعه در ایران گفتمانی در امتناع است و نهباور خوف انگیز نزدیک می

رو، برداشتن یک گام اساسی،  اند. ازاینخود و سرنوشت پدران شان به دام افتادهرویاها ی ای که در شکاف  فکران مذهبی

جهانی، ضرورتی غیرقابل انکار است. به  ی  هشما، برای پیوند زدن اجتماع ایران به جامعی   هتوسط فقیهی شیعی در مرتب

)بر خالف آن چه تا     " خدا و معاد، تنها هدف رسالت انبیا" آن چه مهدی بازرگان، در فصل آخر حیات خود، با   باور من،
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مند بود. با شجاعت،  آن زمان گفته و نوشته بود( به جا گذاشت بیش از سالیان دراز مبارزات ایشان ارجمند و ارزش

روشن  تکاپو ی ی   هدر پای یک صد و پنجاه سال رنج نام  ای که در شما سراغ دارم، گذاشتن امضا دادگری و حق جویی

دور از    -  باشد ممکن پنداری  چنین هنوز اگر –فکران مذهبی برای پیوند زدن اسالم به حقوق بشر، دموکراسی و تجدد

                                                                انتظار نیست. چنین بادا.

 ها پانویس

 . 1383حقوق، حسینعلی منتظری، ا سرابی. ج اول، ی  هرسال  -1

ای روشن و پویا در جریان است، جدا از  گونه روزه با سرنام گفتمان حقوق بشر در سطح جهان، بهآن چه ام -2

  هرو، طرفداران اعالمیچنین پنداری است. ازاینی  هی سازنده و رو به جلویی که پیرامون آن وجود دارد، نتیجوگوهاگفت

مربوطه را در کنار ساز و کارهای دموکراتیک در مدیریت جوامع انسانی، الزم و  ها ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونی 

اکثریت،  ی  هپذیرد سلیق می - برای مدتی مشخص  -دانند. در دموکراسی، اقلیت ملزوم یکدیگر و غیرقابل اغماض می

ها به اکثریت را در  ها، امکان تبدیل شدن اقلیتپذیرد، با رعایت و تظمین حقوق اقلیتمیحاکم باشد و اکثریت نیز 

اکثریت، حاکم و فصل الخطاب منازعات گوناگون است، از آن  ی   هها، با آن که سلیق ها قرار دهد. در دمکراسیاختیار آن

اصلی به واقع، رعایت  ی  هیل و تحول اند، مسئلیک دریای خروشان در حال تغییر، تبدها ی چون موجرو که اکثریت، هم

ها و افراد است. به عبارت دیگر، درک دموکراسی منوط به درک این نکته نیز هست که تجلی مدل اقلیت و  حقوق اقلیت

ه،  یابد. بنابراین، از آن جا که یگان جامعاکثریت در یک جامعه، ادواری و مواج است و با یک بار برای همیشه تحقق نمی

 ها، رعایت و تضمین حقوق یگان جامعه نیز هست.کنند، رعایت حقوق اقلیتبودن در اقلیت را تجربه می

ی   هها به مصرف نمک طعام برای حفظ سالمت و ادامدانش پزشکی، فیزیولوژیستی   هبه عنوان نمونه، در پهن  -3

ه ممنوعیت مصرف نمک طعام در افراد با فشار خون باال؛  ها بکارکرد طبیعی سیستم بدن، تاکید دارند و پاتوفیزیولوژیست

قانون، یا حقوق رسید و در  ی   هدر پهن  "بایدبنیاد"ای توان به گزارهنمی " است بنیاد"ها ی  با این وجود، از این گزاره

د با فشار خون باال  نتیجه، فرمان به ریختن نمک طعام در حلقوم افراد سالم، یا فرمان به بریدن نمک طعام از حلقوم افرا

 داد.

 شناسی است.روشی  هگوناگون و نا هم خوان در پهنها ی اشاره به چالش  -4

فقه، عادت و عرف قرار دارد، که  ی  هدر اجتماعات پیشامدرن حل و فصل مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی در عهد -5

جامعیتی که سلطان برای فقه، عادت و عرف فراهم  ی   هاند. فقیه در سایترین متولی آن در تاریخ ما فقها بودهمهم

فقه بود و هم مجری آن. فقه در این خوانش، هم برآمد تحقیق فقها است و هم قانون است. در  ی    هآورد، هم پدیدآورندمی

 نه در عرصه تحقیق و تولید   - این حالت، بدیل و رقیبی برای فقیه 



 پر و بالی در عرصه ی سیمرغ   66

 

ترین حالت تنها به  نیست، اما با پذیرش قانون و قانون گذاری، کار فقیه در به قابل تصور  -اجرای  هاندیشه و نه در عرص

گاه  شناسی، روانشناسی و ...( که هیچشناسی، حقوق، جامعهگردد ) همانند جرمتحقیق و تولید اندیشه محدود می

ممکن است در داالن قانون گذاری   ها تنهاترین حالت، این فرآوردهتواند شانیت و حیثیت قانونی داشته باشد و در بهنمی

قرار گرفته و به قانون تبدیل گردد؛ البته در این حالت نیز فقها مجری و متولی نخواهند بود. با شکل گرفتن قانون اساسی  

دست بر   " فقه به مثابه قانون"بایست از  طور منطقی، فقه و فقها میمشروطیت و تاسیس مجلس شورای ملی، به

کردند، اما این تصمیم در عمل برای فقها سخت زیانبار و دشوار بود  بسنده می "فقه به مثابه نوعی دانش" داشتند و به می

  هیچ به قانون  مثابه به فقه  رانت از  که  -  دهندمی ترجیح چنانهم و – دادند ها ترجیح میو فقها و گروه مرتبط با آن

 .برندارند دست  قیمتی 

ها، خرده گرفته شود، اما  طرح استثناهایی چون کودکان یا ابتال به برخی از بیماریبر این دریافت ممکن است با   -6

کنند؛  ای است که طرفدارن دموکراسی و حقوق بشر استدالل میوگو بر سر این موارد، بیرون از پهنهروشن است که گفت

دهد تا انتها پیموده شود، این  ن مینشا " تزاحم حقوق"و نیز روشن است که اگر راهی که این گفتمان برای برون شد از 

 گیری است.آسانی قابل حل و پیها بهنگرانی 

شود »ذی مصلحت، ذی حق برای تشخیص مصلحت است«، به آن معنا نیست، که ذی مصلحت،  وقتی گفته می -7

شناسی نظام  آسیبترین مصلحت است. ترین فرد برای تشخیص بهترین تشخیص را خواهد داشت، یا ذی مصلحت بهبه

باید بنیاد هستیم. برای مثال  ی  هاست بنیاد به یک گزاری   هدهد که ما بسیار مستعد عبور از یک گزاردانایی ما، نشان می

آسانی ممکن است به وی حمله کنیم و بپرسیم،  تمام رفتارهاست، ما بهی  هاگر کسی استدالل کند که منفعت طلبی ریش

در منفعت طلبی داشته باشد خوب است؟ اگر چه، ذی مصلحت، ذی حق برای تشخیص  پس هر رفتاری که ریشه  

مصلحت است، اما اگر ذی مصلحت بخواهد تشخیص بهتری داشته باشد، نیازمند مطالعه، مشاوره و تجربه خواهد بود. 

موال خود مسلط  ها بر اچنان که بدیهی است، گفته شود صاحب مال، ذی حق برای تصرف در مال خود است )انسآنهم

تر،  اند(؛ هر چند وی ممکن است در تصرف مال خود از خردمندی، دانش و تجربه کافی برخوردار نباشد. به عبارت ساده

انداز، هیچ تفاوتی بین دانشمندان دینی و عرفی  آورد؛ و از این چشمدانش هیچ حقی را برای دانشمندان به وجود نمی

 وجود ندارد.

  عنصری  که  فقیه    شیعی،   فقهی ی  هاندیش در  –کم  دست – تر از آن رو شگفتی آفرین است که شکرد بیاین روی   -8

  با انطباق " وادی  از دور  سخنش و خطاکار  تواندمی است، دین  فرعی  احکام استخراج کار در  الخطاب  فصل  و کننده  تعین

و   نظری  هپهن در   کمدست –  شیعیان چند  هر. اندگذاشته تخطئه  فقه،   اصول در  را نامش که  نگرشی  باشد؛ "اهلل أنزل ما

دور شوند، تاریخ   " تصویب معتزلی"و انگشت نمایی  "تصویب اشعری "کنند از رسوایی تالش می - به تعبیر خودشان 

  عمل ی  هشیعیان، در پهنی   هدهد و ایشان احتمالن با من هم عقیده خواهند بود که قاطبدینی شهادت میی   هاندیش

 اند.مصوبه را در نوردیده ادعاها ی
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 " اذا کثر القید و الشرط کاد المقید و المشروط ان ینتفیا !!"به زبان حوزویان،   -9

 اند. عمل، به راحتی ادعاها یی مصوبه را در نوردیدهی   هشیعیان، در پهن -10

تر استدالل شده است که فقها نباید نقش برادر بزرگتر را برای اجتماع بازی کنند، نشان  چنین انتظاری، وقتی پیش -11

دانایی ماست. وجهی تراژیک از دوران گذار، جان سختی جامعیت دوران کهن و ستبری سنت در نظام  ی  هدهند
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 علیه نقل 

 غرض شارعی  هنقدی بر انگار

تواند، به  مواجهه با »متن« برای آدمی همیشه امری بوده است شگرف و اسرار آمیز؛ چه، مواجهه با هر متنی به واقع می

شود،  کشیده میآدمی با خویشتن خویش تبدیل شود. این شگفتی و رازآمیزی که  به میدان ورد و جادو نیز ی  همواجه

ای است خرد و  ناب او باشد. چه، هر متنی به واقع حاشیهها ی تابیبی تواند بازتاب رازهای آدمی وکم، گاهی میدست

گذرند،  خبر میبی ناچیز بر فرامتن سترگ هستی و شگفت انگیزی زندگی و تنها کسانی که از کنار این رازهای بزرگ

 تر دچار خلسه شوند!ها کوچک متنممکن است در رازهای کوچک و در 

گانی که خود از شگفت انگیزترین متون هستی اند و در میان  دل مشغولی با متون مکتوب گوناگون برای آدمیزاده

تواند  شورانگیزی که هم می ای بیش نیست. سرگرمیاند، بازی کودکانهپایان و رازهای بزرگ آرمیدهبیها ی شگفتی

تواند آنان را در بارش زمان به فراموشی  خردمندانه با بارش زمان آماده کند و هم میی  ههکودکان را برای مواج

ویژه در فرهنگ ایرانی/اسالمی ما که  پیشامدرن، بهها ی  فرآیند اندیشه و عبور از ادعاها، اداها و داده( سامانیدن 1بخواند.)

ی   هسامی فرورفته است، بخش مهمی از بسترسازی برای مواجهی  هابنیانی هندی اروپایی دارد، اما تا خرخره در سازمایه

کم در  قرآن، دستبا ی  هقرآن است. اهمیت و ظرافت این نکته در آن است که مواجهخردمندانه با هر متنی، از جمله 

دیدن )حس کانونی در   ی هادیان هندو اروپایی با ادیان سامی فروکاهیدنی است؛ مواجه ی   هسازمایی  هجاهایی، به مواجه

 ( 2عقل و نقل.)ی  ه ادیان هندو/اروپایی( با شنیدن )حس کانونی در ادیان سامی(؛ مواجه

شناسی ادیان سامی، »شنیدن« خطاب الهی )وحی( از آن رو اهمیت دارد که »دیدن« و در  باید توجه داشت که در انسان

تواند راه پرچاله و چاه آدمی را به  شود و نمی( تلقی مینتیجه »اندیشیدن« امری ناتمام و ابتر )نقص نسبی و مطلق

شود که تنها با قرار دادن دست خویش  ای تعریف میگونهشناسی، آدمی و رستگاری اش بهسعادت بگشاید. در این انسان

یافت در آن  نمون گردد. و نیز اهمیت این درتواند به سر منزل مقصود رهدر دستان الهی و درآویختن به ریسمان او می
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ها ی  گیاست، که به شروع داستان ارسال رسل )نبوت( و باز شدن دست خداوند در تاریخ )برهان لطف( که از ویژه

ای آشکار دارد. روشن است در این جا »شنیدن« به هیچ روی چیزی از جنس دیگر  اساسی دیگر ادیان سامی است، اشاره

تواند متمایز و برتر از »دیدن« باشد. »شنیدن« در  ورت، »شنیدن« نمیتواند باشد، چه، در این صادراکات حسی نمی

جا، باید »شنیدن از دیگری« باشد و البته آشکار است، اهمیت موضوع با »دیگری« است و نه فعل شنیدن، یا چیزی  این

پاها  ( چیزی از جنس ایستادن بر 3پیروی و دنباله روی باشد.)معنا ی تواند به شود. بنابر این، شنیدن میکه شنیده می

 دیگری و واگذاری مسوولیت اندیشیدن و البته دیدن به دیگری)نیاکان(!  ی

نیوشیدن )گوش دادن( آن »خطاب« )متن( تصویر و تصور  ی  گونه تواند بهرو، دل مشغولی با متون برای ما، هم میازاین

کالسیک، به  ها ی متن، در قالب انگارهمعنا ی وگو از مراد و ن. در حالت نخست، گفتدیدن متی  گونهشود و هم به

وجوی نیت مولف )غرض شارع(، یا در واقع، »ایمان به« و »پیروی از« کالمی که مخاطبش ما هستیم ره  جست

معنا ی  وجوی دتر، به جستجدیها ی متن، در قالب انگارهمعنا ی وگو از مراد و ( در حالت دیگر اما، گفت4گشاید؛)می

برد. در حالت نخست، احتمال وجود خطا در متن، به زور ایمان به دیگری، به  تالیف )متن(، فارغ از نیت مولف آن ره می

شود که در آن خطایی نباشد، اما در حالت دوم، احتمال بودن خطا  ای خوانده میگونهشود؛ یعنی متن بهکلی منتفی می

رو، »علیه نقل« هم چنین  فرآیند و داوری بر آن، اهتمام اصلی این مقاله است؛ ازاین! درک این در متن منتفی نیست

 غرض آن شارع با کمان غرض این مولف« باشد! ی  هتوانست »زدن پنبمی

توان به متن نسبت داد؟ یعنی چه تفسیری معتبر  متن چیست؟« و »چه معنایی را به نحوی معتبر و موجه میمعنا ی »

شناختی باید چنین باشد، در این صورت تنها  ست؟« »اگر سؤال از اعتبار و حجیت برای ما مهم باشد که از نظر معرفتا

مورد نظر مؤلف )نیت مؤلف( است که در متون  معنا ی توان به متن نسبت داد،  معتبر میمعنا ی معنایی که به عنوان 

متن،  معنا ی اند. چنان چه مهمی از قلم افتادهها ی انگارهیش( در این انگاره، پ 5دینی معادل »غرض شارع« است.«)

هر متنی، در گرو ایمان به مولف و توانش وی  معنا ی معادل نیت مولف باشد، در این صورت، باید اذعان داشت که درک 

در انتقال نیت خود به متن و از طریق متن به مخاطب است. به عبارت دیگر، در این صورت، روشن است که حجیت  

دیگری )ایمان( ایستاده است. چنین ایمانی به هیچ   پاها یخود )عقل( که بر روی  پاها یمعرفت شناختی، نه بر روی  

ها )زبان، فرهنگ،  به مولف )خداوند( و توانش او قابل خالصه شدن نیست؛ چه، ایمان به توانش مدیوم روی، در ایمان

  -برد. از همین روست که در ادیان سامی  کم، بخش قابل توجهی از برج ایمان را باال میانسان، نبی، تاریخ و ...( نیز، دست

کل، تصویر پیامبران و امامان )در تلقی شیعه( نیز،  دانا ی ر متعال و تالش شده است فراتر از تصور قاد -ویژه در اسالم  به

ی   گونههایی که در گرفتن و درک خطاب باری و فیض الهی و انتفال آن به آدمیان دخیل و موثرند، بهبه عنوان واسطه

کل و قادر متعال سایه )معصوم( کشیده شوددانا ی یک  
.(6 ) 
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ها، امکان برگشتن از  ی در خود جای داده است که بدون توجه به آنادعا یا نیز چنین ویرانگر دیگری رها ی ساده انگاری

 نماید. شناسی سنتی سخت مشکل میشناخت

زبان به کار رفته است. این انگاره، زبان را که  ی  هپیچیدی   ه»غرض شارع« درکی ساده از پدیدی   هاول. در بنیان انگار

آدمی با حضرت باری به کار  ی  هتوجه به پی آمدهایی که دارد، در مواجهمحابا و بیبی قراردادی است،ای انسانی و پدیده

بندی چند روایت تاریخی خودگویانه و چند بیت از اشعار  توان با سرهمبرد. طرفداران این انگاره بر این پندارند که میمی

 ( 7انی و جغرافیای نهایی کلمات را آشکار کنند.)اعراب دوران پیش از اسالم، معانی پنهانی، چیستی نه 

تاریخ است. طرفداران این انگاره بر این باورند که اگر  ی  های از پدید»غرض شارع«، برآمده از درک سادهی  هدوم. انگار

درک  ی   هستانقرآن بازگردند، به آتو در توی تاریخ را به سالمت پشت سر بگذارند و به عصر ظهور ها ی بتوانند داآلن

اند و دیگر کار تمام است و مروارید »نیت مولف« صید شده  قرآن در زمان نزول گام گذاشتهموجود در ها ی معناهای واژه

 (8است.)

ها  واژهمعنایی تک تک ی  هقرآن، در مورد دامن برای ابطال چنین حدسی، کافی است از خود بپرسیم، مگر در زمان ظهور 

ها، توافق و تفاهم بوده است و مگر درک نیت مولف عالوه بر گذشتن  قرآن، بین تمامی عربی زبآنفته در عربی به کار ر ی 

کثرت آفرین عرضی  ها ی اند، نیازمند عبور از موجقرآن به راه افتادهکثرت آفرین طولی که از زمان ظهور ها ی از موج

ها تصور  تعبیر ج. ل. آستین( بسی بیش از آنچه پوزیتویست نیست که در مکان ظهور جاری بوده است؟ زبان عرفی )به

.(9ت)کنند باریک و بغرنج اسمی
 

نسبتن مشترکی  ها ی تاریخی مشترک، به درکها ی ممکن است قرار گرفتن در برش

  و  انجامد؛نمی همانی  این به -کنند می تصور هاپوزیتویست که  طور  آن –گاهاز کلمات کمک کند، اما این نزدیکی هیچ

خود پرسید اگر اتوریته پیامبر نبود و متن از خوانش  از توانمی ها،فاصله  همین از یکی  در  «.هست ایفاصله »همیشه 

ها  ها و خوانشگرفت، آیا در همان زمان و در حضور حضرتش، فهم( فاصله می10استراتژیک )به تعبیر محمدرضا نیکفر()

خالفت نبود، سرنوشت ی  هتوان و باید از خود پرسید اگر زورآوری پدیدرد؟ و نیز میخوقرآن کلید نمیدیگر از ی 

انجامید؟ در تحلیل رفتار آدمیان و نیز سرنوشت تو در توی متون در بازار  ها به کجا میها و جنگ مصحفاختالف قرائت

 در مدیریت این بازار چه قدر و چگونه است؟پر پیچ و خم زبان، بیش و پیش از هر چیز باید از خود پرسید نقش قدرت  

از درک  وگو و تفاهم نهفته است. طرفداران این انگارهفرآیند گفت»غرض شارع« درکی ساده از ی   هسوم. در بنیان انگار

ی،  اندیشند که گوهر تفاهم، برآمدی اشتراکوگو ناتوانند و نمیتاریخی یک گفتمان و نیز دو یا چند طرفه بودن یک گفت

توان به تفاهم کامل رسید.  کل خواستن و قادر متعال ساختن یک طرف، نمیدانا ی انباشتی، تاریخی و توافقی است و با  

یک رابطه را به هم نزدیک یا  ها ی ها یا قید هایی دارد که طرفمستقیمی با نسبت اشتراکی  هدر اصل »تفاهم« رابط

پایان و نامحدود. اشتراک کامل،  بی آید یا از قیدهایاز اشتراک کامل به دست میکند. بنابر این، »تفاهم کامل« یا دور می

پایان، تهی و باز  بی پایان، متن رابی سازد و قیدهایگانه میخطیب )فرستنده(، مخاطب )گیرنده( و خطابه )رسانه( را ی
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سازد؛ چه، راه نخست بن  ارع« را برآورده نمی»غرض شی   هگذارد. آشکار است که هیچ یک از این دو راه، مقصود انگارمی

کند. این انگاره، از  وجوی »غرض شارع« عبور میانجامد و از جستپایان و باز میبی وگویگفتبست است و راه دیگر، به

  هپهن در - عمیق   انگاری انسانوگوی انسانی قرار دهد که هم از نوعی آسانی خداوند را طرف یک گفتتواند بهآن رو می

 شناسی. انسانی  هپهن  در  خداانگاری نوعی از  هم و برد می نسب  –خداشناسی ی 

از کنار  شناسی نیز بنا شده است. در این انگاره»غرض شارع« بر درکی ساده از هستیی  هچهارم. بنیان انگار

فرآیند مشاهده و  شود و آسانی عبور میبهگرایی« هستی شناختی، زبان شناختی، روان شناختی، هرمنوتیک و ... »کثرت

 شود.دانایی که امری تاریخی و مارپیچ است، به امری ساده و خطی تبدیل می

گوید  شناسی دینی سامی است به ما نمیغرض شارع که بازتاب انسانی   هدانیم و انگارتر، این که نمیپنجم. از همه مهم

کند، اما ادراک حس شنوایی را  بویایی، فضایی/حرکتی و درونی را ناتمام تصور میکه چرا ادراکات حسی بینایی، بساوایی، 

  حجیت  لحاظ  به –پنهان سیراب شده است که »شنیدن«خطا ی  تمام و کامل؟ ساختار نظری »سنت نقل« از این 

  گفتیم  ترپیش که  چنان  آن  را »شنیدن«  اگر .  ادراکات دیگر  از متفاوت  و  متمایز  است  ادراکی -شناختی  معرفت

 ( 11رجاست.)ب پا  و موجه پرسش  این هم  باز  کنیم، معنا  کردن« »دنبال  و کردن« »پیروی

روز  توانست با ابزاری صدای خدا، جبرئیل یا خود را ثبت و ضبط و برای ما به ودیعه بگذارد و ما امتصور کنید پیامبر می

ما با این صداها به لحاظ  ی   هویم؛ در این صورت، مواجهسر خود بشن ها ی توانستیم آن صداهای پرطنین را با گوشمی

توانست برتر و سرتر از  توانست داشته باشد؟ و آیا در این حالت، »شنیدن« صدای الهی میمعرفت شناختی چه وزنی می

مطلق اند، در  فعل الهی دچار نقص نسبی و ی  هچنان که در مطالع»دیدن« فعل او در طبیعت باشد؟ یعنی آیا آدمیان هم

شناسی »نقل« بدون آن که بتواند این تمایز و تفاوت را  شدند؟ شناختصدای او دچار نقص نسبی و مطلق نمیی   همطالع

تر از »دیدن« آن است! به  تر و ممکنتوضیح دهد و توجیه کند، اصل را بر آن گذاشته است که »شنیدن« حقیقت آسان

  قراردادها ی ها و  پایان« و »توافقی بیوگوهااست نافرجام برای عبور از »گفت شناسی نقلی، تالشیرسد شناختنظر می

 موقتی« به عنوان تنها راه تفاهم و مفاهمه. 

ای متافیزیکی  غرض شارع، هم انگارهی   هرسد انگارها از یک دیگر بیزارند، به نظر میها و متافیزیسینهرچند پوزیتویست

ای از  ها از آن جا که درک سادهمتن. پوزیتویستی  همطالعی  هپوزیتیویسم در پهن است و هم تصویر برگردان نوعی

زبان را در »زبان علمی« )زبان حقیقت(  ی   هواقعیت را در »تجربه پذیری« و همی  هآسانی همواقعیت و زبان دارند، به

گوناگون آن،  ها ی ات رنگارنگ زبان و بازیبزرگی از واقعیت و نیز از امکانها ی کنند، در نتیجه، از بخشخالصه می

 ( 12شوند. )محروم می
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کنند و به  ای بین سوژه و ابژه برقرار میساده و خطیی   هفرآیند دیدن« دارند، رابطای که از »گراها با درک سادهاثبات

رسد  هیب گذشت. به نظر میآسانی از این گرداب متوان بهزنند که میاین ترتیب، بر این توهم و خیال خوش دامن می

( به عبارت دیگر، در این پندار،  13گذارد.)ای نمیگر و مشاهده شونده، فاصلهاین انگاره )به قول ویلیام راش(، بین مشاهده

ای مثل  تواند بیرون از زمان و مکان )طبیعت( بایستد )در نقطهگیرد که میای نیمه الوهی قرار میگر در مرتبهمشاهده

تواند تمام زوایای تاریک و  ( در مورد طبیعت داوری کند. در این چشم انداز، این که نور ذهن نمی14ارشمیدس)ی  هنقط

ی ذاتی کنش مشاهده و نیز اطوار  شود و نه به مرزهاباریک جهان را روشن کند، به جایزالخطا بودن آدمی نسبت داده می

 واقعیت. )پلورالیسم هستی شناختی( 

 برد. رسد در دو سطح متفاوت از نوعی پوزیتیویسم وارونه رنج می»غرض شارع« به نظر میشناسی شناخت

ی   هبین نبی با خداوند و پدیدی   هشود فاصلکند، تالش مینبی با وحی صحبت میی  هدر سطح نخست، وقتی از مواجه

 کند،  قرآن صحبت میی  همطالعوحی با الهی کردن نبی، از میان برخیزد. در سطح دوم، وقتی از مشاهده و 

گر نیمه الوهی، که با  مشاهدهی  هقرآن( نه به واسطگر )انسان( با مشاهده شونده )بین مشاهدهی  هشود فاصلتالش می

 ( 15الهی کردن مشاهده شونده از میان برخیزد.)

شناسی مسلط بر منقوالت به این قرار  ناختهایی پایه در باال رفتن این برج و باروی پوزیتیویستی و وارونه و نیز شگام

 است.

 کل و قادر متعال )خدای انسان گونه(دانا ی  یکم. خدای متکلم 

 کل و قادر متعال سایه، انسان خداگونه(دانا ی  دوم. پیامبر معصوم )

 سوم. متن قدسی 

 تاریخ قدسی  .چهارم

برد مقاصد پوزیتیویسم وارونه و دانایی نقلی  ی پیشهایی براآن چه شایان توجه است این که، اگرچه برداشتن چنین گام

ای هست و آدمیان دچار  الزم است، اما به هیچ روی کافی نیست؛ چه، به هر حال، همیشه بین آدمی و متن فاصله

  هحلق  این ی  هنبی با خداوند و وحی را از میان بردارد، اما فاصلی  هاند! ممکن است الهی کردن پیامبر بتواند فاصلفاصله

نقلی باید از همین نقطه  ها ی چنان پا برجاست. قدسی شدن صاحبان قدرت را در فرهنگ جدید با انسان، همی 

فرآیند قدسی شدن« معادله ناتمام و آویختن به ریسمان الهی ناممکن خواهد  »ی  هشناسی کرد. چه، بدون ادامآسیب

 یا هیچ« است. فرآیندی »همهفرآیند قدسی شدن، ( به عبارت دیگر، 16گشت.)
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ها پی برد و در نتیجه به تمایز »شی در نفس خود« )بودها( از  طور جدی به وجود این فاصلهکانت اولین کسی بود که به

طور دقیق مبتنی بر مشاهده مستقیم اند،  »شی در نظر من« )نمودها(، دست زد. به باور وی، تایید یا رد مفروضاتی که به

(  17است. به باور کانت، طبیعت به مفهومی فهم ناپذیر است و ما فهم پذیری را از طریق »تور مشاهداتی« ) کاری جزمی

ها یزنبرگ، حدوث و عدم حدوث گیبزی، »جهان  دیگری چون عدم قطعیتها ی کنیم. گامخود به طبیعت تحمیل می

شد تا درک ما از مشاهده، به مثابه ابزاری  ه مینیکالس لومان و ... باید برداشتها ی سیستمی   ه(، انگار18عارضی)

 (19فرآیندی فیزیکی و مارپیچ تبدیل شود.) متافیزیکی و خطی به 

گیرد. اگر مشاهده  تاریخی گوناگون انجام میها ی اگر مشاهده امری تاریخی و مارپیچ است و در سطوح گوناگون و برش

مرکب یا مسلح( و  ی  همشاهده )مشاهدی   همشاهدی  ههده، مشاهدمشای  هساده، مشاهدی   هعبارت است از یک مشاهد

»پخش شده ی« جهانی. باید توجه داشت که هر  ی   هباز و دموکراتیک در دهکدی  همشاهد یعنی مشاهده  پس ….

فرآیند مشاهده مورد داوری  ها نیز نوعی ابژه اند و چنان چه در ها و زبآنها، متنها، گزارهها، واژهای از جمله نشانهپدیده

توان مدعی شد  ها نیز صادق است. به عبارت دیگر و با الهام از کانت میباشند، تفکیک بودها از نمودها در مورد آن

ها  فهم ناپذیرند و ما فهم پذیری را از طریق »تور مشاهداتی« خود به آن  -به مفهومی    -هاها و متنها، گزارهها، واژهنشانه

 کنیم.می تحمیل

وگو بیرون از تاریخ ممکن نیست. به عبارت دیگر و بر خالف تصور رسد دیدن، شنیدن، اندیشیدن و گفتبه نظر می

»دیدن«، »شنیدن« و »اندیشیدن« برای آدمی و در سرنوشت او  ها ی شناخت شناسان ادبیات نقلی، گریز از محدویت

بگومگوها تواند خاستگاه برخی فرآیند مشاهده، هم میقابل تصور نیست. توجه عمیق و دقیق به ماهیت تاریخی و مارپیچ 

کنند  که تالش می تواند به ادعاها یی پاسخ گویدها در این زنجیره، تبارشناسی کند و هم میآنی  هفلسفی را تا نطف  ی

عقلی )دیدن( به عنوان ابزارهای بدیل و رقیب شناخت،   - چون »شهود« در کنار و در برابر ادراکات حسیهایی هماز پدیده

هایی که  ها و ابطال( حدس20ما نیست. )ها ی ها و ابطالای از حدسیاد کنند. دانایی در این تعبیر چیزی فراتر از زنجیره

شوند. بنابراین، »دانایی« چیزی جز »بودن در زمان«،  جدید، حلقه حلقه و نو به نو بافته می وردها یدستادر پویش 

مارپیچ مشاهده نیست. دانایی چیزی غیر از  ی  هآخرین زنجیرها ی راه شدن با حلقهوگو« و هم»ادامه دادن به گفت

()به تعبیر ابوسعید ابوالخیر( برخاستن و گامی  21. )واپسین« نیست قراردادها ی »نودیدن«، »از نو دیدن« و »بازبینی  

 پیش گذاشتن. 

(، بصیرت و  22شوند و با عناوین پرطمطراقی چون اشراق)ها یی که از شهودگرایی سیراب میانداز جریاندر این چشم 

رویاها ی  ین و آغازها ی بندی در پشت برخی از حدسگذارند، چیزی فراتر از سنگر( خود را به نمایش می23معنویت)

ها، آرزوها و پیش  ها، رویاها، خوابجان و جهان خویش نیستند. حدسی  هفرآیند طوالنی مشاهدباستانی آدمیان در 
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جدید. تون تابی قدیم در برابر پکیج سازی  ها ی ها، آرزوها و پیش بینیها، رویاها، خوابقدیم علیه حدسها ی  بینی

 جدید.  جدید. عقل قدیم در برابر عقل 

 برم.تر، به چند قید دیگر پناه میبرای تفاهم بیش

تواند باشد. بنابر این، ادراکات بویایی،  عقلی دیگر نیز می - فرآیند مارپیچ مشاهده شامل هرگونه دریافت حسیاول. 

 گیرند.قرار میفرآیند آن شنوایی، بساوایی، چشایی، فضایی/حرکتی و درونی نیز از جنس و جنم مشاهده اند و در 

ما  ها ی ها و حدسفرآیندی است در مقام داوری و نه در مقام گردآوری. در اساس، این که دریافتفرآینده مشاهده، دوم. 

 ای ندارد.اند، هیچ گونه اهمیت معرفت شناختیاز کجا و چگونه آمده

شود، به شرطی که حجیت  و مسلح( هم می مرکب ی  هفرآیند مشاهده، شامل مشاهده و گزارش دیگری )مشاهدسوم. 

 ( 24این گزارش بر دوش دیگری و بر آمده از شخصیت وی نباشد، بلکه در جوشش و پویش خود گزارش باشد.)

دانا  »ی  هشود که با طرح انگارشناسی نقلی سرپا شده است، این گونه تصور میای که در شناختدر پوزیتیویسم ورارونه

آدمیان از  ی  هدرک تازی   هتوان از ناکامی عدم ایقان و از اضطراب ظن و گمان، که نتیجل« میمطلق و قادر متعا ی 

اند که خود را و کتاب  بر آن بوده -ویژه در سنت سامی به - فرآیند مشاهده است، گریخت؛ از همین روست که ارباب معابد 

سهمگین مشاهده شونده )متن( و  ی  هسنت، فاصل خود را به آن منبع الیزال پیوند زنند. به عبارت دیگر، در این

شود. در نتیجه، ایمان به  لطف حضرت باری و با دخالت وی در تاریخ )توانش مولف( طی میی   هگر به غمزمشاهده

شود. از همین جایگاه )زمان و مکان( شناخت پذیری  شناسی نقلی میدخالت خداوند در تاریخ، بنیان بنیادین شناخت

شناسانه،  شود. در این سنت شناختدد معجزه، نبوت، وحی، کتاب، عصمت، امامت، حدیث، غیبت و ... آغاز میمتن، به م

وگو نیز هست. ایمان به متن، ایمان به فصل الخطاب بودن متن نیز هست. این بسته به  ایمان به متن، ایمان به ختم گفت

 گر و مشاهده شونده را از میان بردارد.مشاهدهی  هاند فاصلای و در جهتی جمع و جور شده است که بتوگونهتمامی، به

گرایی  فرآیند مشاهده را پشت سر بگذارد؟ آیا چنین رویایی )بنیادای توانسته است مشکالت آیا چنین پوزیتیویسم وارونه 

در شناخت جان و    پایان آدمیبی معرفتی( دست یافتنی است؟ آیا قدسی کردن تاریخ و متن توانسته است بر گفتمان

تر از غوطه وری در  وگو بیانجامد؟ آیا غواصی در دریای خروشان یک متن، آسانگردد؟ و به ختم گفتجهان خویش چیره

تواند تاثیری در حاصل شناخت ما  اقیانوس جان و جهان آدمی است؟ آیا این که موضوع مشاهده و شناخت چیست، می

کردن یک متن، زبان را که به هر حال )به تعبیر ا. ج. آیر( بیانگر نوعی تفسیر و   توان به مدد الهی داشته باشد؟ آیا می

تواند با دخالت دادن خداوند در تاریخ از  ( آیا آدمی می25لخت فروکاهید؟) ها ی  ای از واقعیتتعبیر است، به تصویر ساده

دیگری، برای    پاها یادن بر فراز  بار مسئولیت خود در شناخت جان و جهان خویش، شانه خالی کند؟ و آیا ایست 

 ( قابل تحمل است؟ 26پیترپن)
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(( با پیامبر از میان  27در این پوزیتیویسم وارونه، ابتدا و به خطا، تمایز آن »به کلی دیگر« )به تعبیر پل تیلیش)

آشکار »وحی  ا ی هگردد. در قدم دیگر تفاوتوگوی خداوند با آدمی تلقی میگفتمعنا ی خیزد و در نتیجه وحی به  برمی

پیامبر از وحی عین  ها ی  شود و در نتیجه گزارش(( نادیده انگاشته می28ر تعبیر جان الک)اصلی« از »وحی نقلی« )د

آوری  شود که برش تاریخی عصر پیامبر تمام شده است. مسلمانان با جمعشود. گام بعد، وقتی برداشته میوحی تلقی می

دهند )برش تاریخی تدوین(. در این مرحله، این  قرآن اهتمام نشان میتدوین و کتابت موجود از وحی، به ها ی  گزارش

»متن صامت« )به تعبیر علی بن ابی طالب( به عنوان  ی  هشود و در نتیجه، مطالعهمانی بین وحی با »مصحف« برقرار می

شود. با شروع برش تاریخی  « تبدیل می»کالم باریی   هیک گفتمان )به تعبیر نصر حامد ابو زید( به مطالعی  هچکید

 ( 29گردد.)گانه میآدمی از متن با وحی )غرض شارع( یها ی قرآن، دریافتتفسیر 

  در  کمدست  –اهل تخطئه را نیز ها ی ها و شماتتای که  نهیبگونهدهد، بهآن چه به این پوزیتیویسم وارونه جان می

  هستی خطاها ی  آورد،سربرمی انحصارگرایی  هیچستان و  انگاریمطلق آباد ا ناکج از و گذارد می سر پشت -  عمل مقام 

  در  واپسین،ها ی گام  در که جایی  تا گیرد، می ریشه  خام  رآلیسم  نوعی  از آغاز  در  که است ای شناسانهشناخت و  شناسانه

آدمی از طبیعت و...(  ها ی )دریافتستیالی متن مقدس )و ارباب معابد( بر جان و جهان آدمی، وحی را با علم  ا جهت

 (30دهد.)مورد همانندی قرار می

 کم در همین گام آخر، دو گاف بزرگ وجود دارد.باید توجه داشت که دست

ها  دریافتی  هچنان که فاصل»وحی اصلی« بسیار است، همی   هآدمی از »وحی نقلی« با پدیدها ی دریافتی  هاول. فاصل

ها ی  ای انجام داد، این همانندی باید بین دریافتطبیعت با خود طبیعت بسیار است. دوم. اگر بتوان همانندیآدمی از ی 

کوچک  ها ی فرآیند کتابت وحی نقلی )کتابهایش از محصوالت بزرگ خداوند( و دریافتها ی آدمی از طبیعت )کتاب

عقل و نقل، تنها تقابل دیدن و شنیدن است؛ دیدن به چشم  خداوند( صورت بگیرد. در این صورت، آشکار است که تقابل 

خویش و شنیدن از دیگری )نیاکان(.  به باور من، تقابل عقل و نقل، به تقابل عقل و ایمان فروکاهیدنی نیست )آن گونه  

 مان به دیگری.کنند(، چه، تقابل عقل و نقل، تقابل ایمان به خود است در برابر ایکه برخی از نواندیشان دینی ادعا می

خود بایستند و »بار هستی« )به   پاها ی گزیند که بر روی خواهند و بر میتقابل عقل و نقل، تقابل کودکانی است که می

اند و در سایه سار  چنان به آغوش گرم نیاکان خود چسبیدهتعبیر میالن کوندرا( را به دوش بکشند با کودکانی که هم

ها و منابع متفاوت و نه  ها، تنها تقابل بلوغ آدمی است در برابر رویاها، حدسها و نقلعقل  اند. تقابلپدران خویش آرمیده

گوی عالم غیب در قالب  آدمی با دستورات خداوند، آن چنان که پوزیتیویسم وارونه، به عنوان سخنها ی تقابل دریافت

 کند.غرض شارع، ادعا و القاء میی  هاسطور
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 پانویس ها

ها،  کند و در پیوندی از عشق و ثانیهسهراب سپهری در شعر بلند »مسافر« این خیال قشنگ را رنگ رنگ می -1 

زبانی و بیانی وی  ها ی گیفرآیند دیدن در اشعار سپهری و داوری بر آلودهبخشد«. نقد ترین کتاب جهان را به آب می»به

اندازی که وی با برآمدن بر آن، به  توانم شگفتی خود را از چشممیطلبد، اما در این مختصر نبه عرفان، مجال دیگری می

دانست »که هیچ ماهی هرگز، هزار و یک گره رودخانه را  نگریست پنهان کنم. چه، او خوب میجان و جهان آدمی می

 جست. « میقدیمی اشراقها ی شب« و »قایقها ی هدایت« را در »نیمهها ی نگشود«؛ هر چند وی در کمال تاسف، »آب

 گاردر، یوستین، دنیای سوفی، ت. مهرداد بازیاری و حسن کامشاد و ...، ن. هرمس. -2

تر نابینا  مثل انسان در این سنت، مثل نابینا و چاه است. بنابراین، جایی برای حق انسان )آزمون و خطا( که پیش -3

حق است از آن خداوندگار، امام و جانشینان اوست   ماند. در این نظام دانایی، هرچهتعریف شده است و خاموشی امام نمی

بایست پیرو و دنباله رو آن خوبان باشد. در این نظام اگر حقی برای انسان قابل تصور باشد، همانا حق  و انسان، تنها می

نگین  پایانش چنین حقی را از او دریغ نداشته و جهان را از سایه س بی داشتن امام است که خداوندگار به جهت لطف

هیچ غفلتی پاسخ  بی راستی و ناراستی، چالش خوب و بد، در این نظام سراسر لطف،ی   هبهره نساخته است. دغدغها بیآن

گویند »هر سوالی داشته باشید، متن مقدس پاسخ آن را  کرد به شما میرویای ازاینیافته است. در تعبیر کاریکاتورگونه 

 دهد!« به شما می

( خطاب الهی »من یهوه هستم.«، »در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  13/23عتیق )سفر پیدایش، در عهد  -4

( خطاب »آیا من خدای شما هستم؟ گفتند آری، هستی.«  172قرآن )س اعراف، خدا بود.«)انجیل یوحنا باب اول( و در 

خدا هیچ کس نبود!« در ابتدای هر قصه، داستان این   دهند. »یکی بود، یکی نبود، غیر از بر این دریافت شهادت می

 سیطره است.

 اند.اکبر گنجی به کار برده " قرآن محمدی"خود به نقدها ی ها را در تعابیر از ابوالقاسم فنایی است که آن -5

شده است؛  کل و قادر متعال  تا دوران غیبت کبرا نیز کشیده دانا ی  ی  هشیعی، سایها ی  در برخی از گرایش -6

ی    هفقها را اصالح و از انحراف آنان جلوگیری کند )قاعد خطاها یتواند و باید ای که ادعا شده است امام زمان میگونه به

ی   هنام زیست  جمله  از  –ها ها و شرح حالگی حجیت آن در نگاه شیعی(. در برخی خاطرهلطف در بحث اجماع و چگونه

  در   را  والعصری  هسور نمونه عنوان به قرآن از شیعی  تفاسیر در! دارد  وجود ادعا  این به  صریح  هایی اشاره –  مفید شیخ

  گسترش از نمونه...(  و اطیعواهلل)  االمر اولیی  هآی چنین هم کنند؛ می تعبیر زمان امام  صدارت مطلقیت  به مذهبی تاویل

 ها است.است و در همه زمآنکل در جهان هستی دانا ی ی   هیسا مطلقیت 

 .1369، تهران، ن رایزن، یوانیک تدخوانیک ، تونسلکین نید الولن، ریالماز اس لبق   ربع اتیادب خاریرک: ت -7

 . 1378، تهران، ن فراهانی، یرمک یل، ت عیرسطبال نسحال نبل ضف الی لوع، ابانیبالعمجر میسف ت همرجرک: ت -8
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 .544بهاءالدین خرمشاهی، ج هشتم، ص ی  هکاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجم -9

 .1387فروردین  12رادیو زمانه، تارنما ستم، ی  هفر، محمد رضا، تفسیر و تجربنیک  -10

گوید »کالمى که مى شنوید از من نیست بلکه  (؛ عیسی می32:13«)سفر پیدایش موسی شنید »من یهوه هستم. .. -11

( و در مدعیان پیامبری  1(؛ محمد شنید »بخوان به نام پروردگارت...«)علق 25.14از پدرى است که مرا فرستاد. «)یوحنا 

«)رک: رساله ایام تسعه، اشراق  است.شود، زاده شدهزاید و نه زاده میگوید »در آن کسی که نه میجدید، بهاءاهلل می

گانی من،؟ ؛ورجاوند بنیاد،  کند.)رک: زندهنبوت می ادعا ی ( و احمد کسروی نیز با شنیدن صدای آسمانی 25خاوری،ص

اند؛ محی  ی را داشتهادعا یشود. بسیاری از عرفا هم چنین نبوت ختم نمی ادعا ی؟( مساله شنیدن در سنت سامی به 

نویسد»اما بعد، من رسول خدا را در رویایی بشارت آمیز به خواب  الیف کتاب فصوص الحکم میالدین عربی در سبب ت

که به دست خود کتابی داشت. مرا فرمود؛ این کتاب فصوص    -در شهر دمشق   627در دهه آخر از محرم سال  - دیدم 

 دمه.الحکم است، بگیر و نزد مردمانش بر، تا از آن بهره جویند.« رک: فصول الحکم، مق

ای از جدال پوزیتیویسم و متافیزیک، رک: زبان، حقیقت و منطق، آلفرد آیر، ت منوچهر بزرگمهر، تهران،  برای نمونه -12

1362 . 

 74، 73، 72، ص 17مراد فرهادپور، ارغنون، ش ی   هراش، ویلیام، در جستجوی مجمع الجزایر لیوتار...، ترجم -13

 دهم.« ای مستحکم بدهید که بر آن بایستم، زمین را از جا تکان میگفت »اگر به من نقطهارشمیدس می -14

دخالت  ی   هتوانند در سایها میای پردازش شده است که در سایه سارش، برخی انسآنگونهعصمت بهی   ه انگار   -15

توانند و باید در گفتمان فهم و تفسیر متن،  میفرآیند مشاهده و دانایی بایستند. بنابر این، آنان خداوند در تاریخ، فراتر از 

عصمت به  ی  هرسد بنیان گذاران انگاربیرون از گفتمان و داور بر گفتمان در نظر گرفته شوند. بدین ترتیب، به نظر می

آگاهی  فرآیند مشاهده است، ی  هفرآیند دانایی که نتیجها ی فرآیند مشاهده و نیز محدویتآدمی در ها ی محدویت

ها به  توانند از این محدویتگر، میاند که با الهی کردن مشاهده شونده و گاهی مشاهدهاند. آنان بر این پندار بودهداشته

ها نتیجه جایزالخطا بودن آدمی است؛ بنابر این، تصور و اقبال به  سالمت عبور کنند؛ چه، به باور آنان این محدویت

تواند برونشد مطلوبی برای عبور از این بحران ایمان  خ و دانش ابدی و ازلی اشراف دارند، میهایی که به واقعیت، تاری انسآن

 ماند.عصمت پا برجا میی  هکم سه مشکل همچنان و  با وجود ایمان به انگارسوز باشد. با این وجود، دست

شوند؛ در نتیجه بازهم  گانه میم( یرسد، خطیب )خداوند(، خطابه)متن(، و مخاطب )معصودر این حالت، به نظر می _ اول

 شود. مشکل پابرجاست، یعنی مشکل از درک یک متن، به درک یک متن دیگر منتقل می

گردیم و  هایی و چنین رویاهایی ممکن نباشد، به وضعیت اولیه باز میدر شرایطی که دسترسی به چنان انسآن _ دوم

تواند به  ای برای مشاهده( است، نمیفرآیند مشاهده )ابژهاز  آشکار است که با تکیه به گفتمان حدیث که خود بخشی 

 بیرون از گفتمان شیرجه زد.
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شناسی پیشامدرن، دانایی و  گردد؛ چه، در شناختکرد این تلقی از »نظام دانایی« باز میتر به رویمشکل مهم _ سوم

هایی که به گنج دانش و دانش اولین و آخرین  نسآنابدی است، بنابر این تصور، ا -دانش، امری پیشینی، افالطونی و ازلی  

رسی داشته باشند و در »عالم مثال« و »لوح محفوظ« آینده را ببینند و بخوانند، تصوری بعید نیست )افالطونی  دست

و آغشته به عدم قطعیت  پذیر کردن اندیشه(، حال آن که، در نظام دانایی مدرن، دانش امری پسینی، تاریخی، انعطاف

 توان در مورد آن داوری و پیامبری کرد. فرآیند مشاهده و نیز دانایی پیش نرفته است، نمیت. یعنی تا زمانی که اس

آزاد با  ی  هممکن است برخی از نواندیشان دینی بر این داعیه خرده بگیرند و از آزادی آدمی و توان وی برای مواجه -16

پایین آمدن از  معنا ی  ی به ادعا ی ر طمع خامی بیش نیست. چه، چنین متن سخن بگویند؛ اما آشکار است که این پندا

داند و  پلکانی است که پیشتر تنها راه بو کردن ماه حقیقت تصور و تصدیق شده است.  جریانی که آدمی را آزاد و توانا می

نابالغی خود را سپری کند. به نظر  ها ببخشد و دوران شناسی نقلی را به لقای آنتواند و باید عطای شناختخواهد، میمی

ی   هشناسی نقلی یا باید به ادامیا هیچ« است. به عبارت دیگر، در شناخت فرآیندی »همهفرآیند قدسی شدن، رسد می

تواند به  وگو است، نمیوگو؛ و چون گفتمان نقل، سراب ختم گفتگفتی  هقدسی کردن تاریخ تن داد یا به ادام

دهد.  محبوب خود تن میها ی ایان تن دهد، ناچار همیشه به قدسی کردن صاحبان قدرت و شخصیتپبی وگویگفت

تواند دین را از کمند عقالنیت جدید برهاند،  پایان« گرچه تنها راهی است که میبی وگویچون یک گفتتصور »دین هم

 انجامد. نیز میتاریخی دین  ادعاها یی  هاما هم چنین راهی است که به تهی شدن مجموع

17- Observational grid 

18-     Contingent universal 

 .1379درآمدی بر اندیشه پیچیده، ادگار مورن، ت افشین جهاندیده، ن نی،  -19

 .1368ها، کارل ریموند پوپر، ت احمد آرام، تهران، ها و ابطالحدس -20

ها ی دگر درباره زمان مند بودن هستی؛ نظریات گادامر درباره  ها؛ آرایحقیقتنیچه درباره تاویل ها ی رک: اندیشه -21

 تاویل مندی هستی و زبان. 

؛ معرفت و معنویت، حسین نصرت اهلل  1374رک: کتاب القبسات، میرداماد، ت مهدی محقق، ا دانشگاه تهران،   -22

 . 1381رحمتی، تهران، نشر سهروردی، 

 .1381، تهران، من نگاه معاصر، انیکلم یطف ص، متوینعو م تیالنق ع  ابدر ب  یایارهتس: جیایره هب یرک: راه -23

آن گزاره، آن چنان در  ی   هگرایی، به مفهوم انتقال حجیت معرفت شناختی یک گزاره، از خود گزاره به گویندنقل -24

خود کشیده است. به  ی  هعلمی را نیز به ورطها ی  عربی( ما جا باز کرده است که درک گزاره – فرهنگ فارابی )فارسی 

شک دکارتی معنا و فهم شوند و در نتیجه اندیشه را از پرسشی  ی  هعلمی به جای آن که در سایها ی عبارت دیگر، گزاره

شوند و به  علمی جامد میها ی شخصیتی  هدر سای پایان دامن بزنند،بی وگویینمون گردند و به گفتبه پرسش دیگر ره
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ای که با  رسد در فرهنگ دینی همان معاملهانجامند. به نظر میوجو میوگو و دست کشیدن از جستختم گفت

 علمی نیز سرایت کرده است. ها ی  نقلی شده است، به دانشمندان و گزارهها ی دینی و گزارهها ی  شخصیت

ی   ه( نوع آدمی است. طرح انگارneotenyگی« )ن در وضعیت پیشین، شاید وجهی از »نوزادماندهچنین تمایلی به ماند

 گی در مورد نوع انسان دو دلیل عمده دارد. نوزادمانده

یابیم که  ترین خویشاوند وی اند، همانندی کنیم، در میعالی )بی دم( که نزدیک ها ی  ها را با میموناگر انسآن _ اول

تر به میمون نوزاد شباهت دارد تا  ها و ... بیشر موی سر، شکل اندام، تناسب اندام، ساختمان اسکلت، ماهیچهانسان بالغ د

 میمون بالغ.

توان به تعبیر )نوربرت وینر( در  طوالنی بودن دوران کودکی در همانندی با سایر پستانداران. به این دو دلیل می _ دوم

رسد با ورود به  وران طوالنی یادگیری )نابالغی فرهنگی( را نیز اضافه کرد. به نظر مید " هاانسانی از انسآنی   هاستفاد"

رسد، تمایل آدمی به  شود. به نظر میتر میتر طوالنی و طوالنیجهان جدید، دوران بلوغ فرهنگی آدمیان هر چه بیش

نوزاد ماندگی تلقی کرد.  ی   هوجهی از انگار " ریخینابالغی تا"توان به عنوان تکرار تاریخ و دنباله روی از نیاکانش را نیز می

ی   هدینی و عرفانی آشکارا قابل ردیابی و مطالعه است. بنابر اگر آدمی با الهام از نمایشنامها ی  نابالغی تاریخی در انگاره

  هایم. رک: وینر، نوربرت، »استفادنرفتهرود، به خطا (، پسرکی تصور شود که هرگز سن او باال نمیPeter Panپیتر پن  )

 . 1372مهرداد ارجمند، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چ دوم،  ی   هها«، ترجمانسانی از انسآنی 

 .546بهاءالدین خرمشاهی، ج هشتم، ص ی  هکاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجم -25

است که در آن    James Matthew Barrie(، نوشته ی   Peter Panای به نام پیتر پن )اشاره به نمایشنامه -26

 رود.پسرکی به همین نام تصویر شده است که هرگز سن او باال نمی

 . 1385رک: پویایی ایمان، پل تیلیش، ت محمد ثقفی، ن بهمن برنا،  -27

ملکیان، م نقد و نظر، ش سوم و چهارم،  ها، جان الک،  مصطفی متمایز آنها ی رک: در باب ایمان و عقل، و ساحت -28

 . 1377ای در باب تساهل، جان الک، ت شیرزاد گلشاهی، تهران، ن نی، ؛ رک: نامه1380

 . 1380متن، حامد ابو زید، ت مرتضی کریمی نیا، تهران، نو طرح نو، معنا ی  -29

 .1362دانشگاهی، علم و دین، ایان باربور، ت بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر  -30
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 ( " قرآن محمدی"ای بر )حاشیه

این امور، مستقل از وحی، و داور آنند. آدمیان، مستقل  ی   ه»دینی موجه است، که عقالنی و اخالقی و عادالنه باشد. هم 

اند. حتی مسلمین که در هر امری مدعی تحدی بودند، وقتی خواستند علم اخالق  از وحی، حسن و قبح افعال را فهمیده

کردند. اخالق نه اتکای وجودی به دین دارد و نه اتکای معرفت شناختی   برسازند، اخالق نیکوماخوس ارسطو را بازنویسی

توان و باید، دین را نقد اخالقی کرد و دید که از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد یا در  رو، مییا روان شناختی. از این

ق است. در پرتو مباحث گذشته،  آن نگاه و فرامین غیر اخالقی وجود دارد؟ در عین حال، اسالم یک، متضمن نوعی اخال

کاود تا نشان دهد از دل آن اخالق، چه  فرآیند مدرنیزاسیون باز مینسبت آن اخالق را با توسعه و    "قرآن محمدی "

 ( 1جامعه و مردمی سر بر خواهند کشید؟«)

 کوبنده و قاطع، »دینی موجه است، که عقالنی و اخالقی و عادالنه باشد.« 

کند. جدا از کسانی که از  خود بر آن تاکید میها ی ای است که اکبر گنجی در پایان یکی ازمقالهجه جانانهاین گزاره، نتی

ها و کابوسگری گی و ناکامی خود را ناچار به هوچیبهرهاند و بیبا دستان خالی بازگشته "قرآن محمدی "ضیافت باشکوه 

دانند که این گزاره، زیر تعریف و هم  اندیش گنجی و میهمانان کامکارش میاند، مخاطبین نیک پیوند زدهی   هشبانی 

و قابل  پذیر وجوعقالنیت، جستی   هگیرد. تعریفی که دین را نه در وادی ایمان، که در پهنای از دین، قرار مینظری ویژه

تر  ( این داوری گنجی، مثل بیش2ست.)تر گنجی بر آن تاکید داشته ایابد؛ هم نظری و توافقی که پیشداند و میدفاع می

ی   هافسان"چون قهرمان  نواندیشان دینی، داوری ناتمام و ابتری است؛ چه، به باور من، نواندیشان دینی، همها ی داوری

اند و  دین را از کف دادهی   هباکی اندیشیدن بیرون از جعببی ها وشجاعت بیرون آمدن از کشتی گذشته "(3)1900

 راه خود را در تیرگی ایمان رها کنند.ی   هدهند ادامترجیح می
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گوید »دینی موجه است، که عقالنی و اخالقی و عادالنه باشد...« این گزاره، در واقع، به چه معنا است؟ و چنان  گنجی می

 وگوی شیرین گنجی پی گرفته شود، به کجا خواهد انجامید؟ گفتی  هچه ادام

نشان داده ام، بتوانیم علم، دین، اخالق، عقالنیت، عدالت و ... را   "وحدت ی  هاسطور"ی  هاگر آن چنان که در مقال _ یکم

معنا  متعدد و متکثر داللت دارند، در آن صورت ها ی مشترک تصور کنیم که بر مصداقها ی مفاهیم کلی و انتزاعی و نام

اند که بتوانند در گفتمانی از عقالنیت، اخالق، عدالت و  هایی موجه تواند به این شکل تقریر شود. دینگزاره آغازین میی 

 ... بایستند. 

نشان داده ام، بتوانیم اعتبار، حقانیت و مشروعیت   "اخالق، در جهان پس از اخالق"ی  هاگر آن چنان که در مقال _ دوم

یر در آن گفتمان احاله  درگ ها ی یک گفتمان اخالقی، علمی و ... را به صورت موقتی و مشروط )دمکراتیک( به مصداق

هایی موجه اند که در گفتمانی  بایست به این شکل گزارش شود. دینآغازین میی  هگزارمعنا ی دهیم، در آن صورت 

 دمکراتیک از عقالنیت، اخالق و عدالت بایستند. 

هنری  "هایی چون گزاره  ی »دینی موجه است که عقالنی و اخالقی و عادالنه باشد« با توان پرسید، گزارهاکنون می _ سوم

علمی  "و نیز   " اخالقی موجه است که عقالنی و علمی و عادالنه باشد"، یا  "موجه است که عقالنی، اخالقی و عادالنه باشد 

ها ی  گفتمان" پایان بی تواند و باید داشته باشد؟ انگار ما باچه نسبتی می "موجه است که عقالنی و اخالقی و دینی باشد

 بریم و هم در بارش زبان! رو هستیم؛ یعنی هم در بارش زمان به سر میروبه  "پایانبیها ی گفتمان" امکان و نیز  " ممکن

 ی تروتازه رسید.  توان به این گزارهگیری میاز این نتیجه

موکراتیک  هر گفتمانی برای کسانی که در آن قرار دارند، موجه است، تنها و تنها اگر آن گفتمان باز و آزاد باشد، یعنی د

تواند به آن گفتمان وارد یا از آن خارج شود. اهمیت این  باشد. باز بودن یک گفتمان، به آن معنا است که هر کسی می

وگو و رسمیت بخشیدن به حضور دیگری، امکان هماهنگی و تطابق با زیست  سنجه در آن است که با نهادینه کردن گفت

ک زیست بوم باز، مصادیق درگیر در آن گفتمان، یک دیگر را به رسمیت  دهد. در ی بوم موجود را به آن گفتمان می

وگو، فراتر از توافق و پیش از سازش وجود  انگارهی برای پایان بخشیدن به گفتپذیرند؛ در نتیجه، هیچ پیششناخته و می

پذیرد  که اقلیت می پایان دموکراسی است؛ چه، در دموکراسی استبی ندارد. این نکته بازتاب کشف طالیی گفتمان

پذیرد امکان تبدیل  وگو( حاکم باشد و در برابر، اکثریت نیز میاکثریت )به عنوان پایان گفتی  هطور موقت( سلیق )به

وگو( را به رسمیت بشناسد. کشف طالیی دموکراسی، در واقع، کشف حضور، حقوق و  گفتی  هاقلیت به اکثریت )ادام

بایست در مناسبات حقوقی نهادینه شود. کشف طالیی دموکراسی، کشف زندگی  ، میکماست که دست "دیگری" اهمیت 

گی آن گفتمان به  و دانایی در هیبت زمان و شکوه زبان است. چه، زندگی و سازش پذیری یک گفتمان در گرو گشوده

 گی به زبان و به رسمیت شناختن بارش زبان است.گی به دیگری، گشودهدیگری است و گشوده
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توانند در رقم خوردن سمت و سوی آن  اد بودن یک گفتمان، به آن معنا است کسانی که در آن گفتمان قرار دارند، میآز 

گفتمان به آینده دخالت و مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، گفتمانی آزاد است که پسینی و توافقی باشد، یعنی  

گان. گفتمانی که از  گان است و نه مردهمانی که مدیریت آن از آن زندهوگو در آن، آزاد و برابر باشند. گفت گفتها ی طرف

شود.  ماند. گفتمانی که به اکنون، هوای تازه و آینده باز میگان نمیآید، اما در باتالق گذشته و درگذشتهگذشته می

گی به  میت نیاکان، گشودهتواند به آینده باز شود که حضور دیگری را به رسمیت بشناسد. گذشتن از قیموگفتمانی می

توزین موجه  ی  هزمان و به رسمیت شناختن بارش زمان نیز هست. به عبارت دیگر، وزن دیگری در یک گفتمان، سنج

بین  ها ی جهانی )اعالمیه جهانی حقوق بشر( و کنوانسیونها ی تواند اهمیت توافقبودن آن گفتمان است. این نکته می

شک و تردید  ی  هها به دیدها و تفاهمی را به رخ کسانی بکشد که همیشه به این توافقاجتماع ها ی المللی و سازش

ی   هدیگری و شکوه زمان و هیمن "ارج "نگرند. کسانی که با به چالش کشیدن مناسبات دموکراتیک، در اصل حضور و  می

 اند.زبان را به چالش گرفته

توان از  آیا می تواند داشته باشد؟ به عنوان نمونهدیگری چه مفهومی میموجه بودن یک گفتمان، بدون حضور  _ چهارم

طبیعی است، کسانی که در آن گفتمان   " آیا گفتمان بودایی موجه است؟"زیند، پرسید  کسانی که در گفتمان بودایی می

ی موجه بودن پرسید؟ و آیا  توان از معیارهای پیشین دانند. در این صورت آیا میبرند، آن گفتمان را موجه میبه سر می

رس اند؟ پرسش از عقالنی، اخالقی، عادالنه، انسانی، دینی و علمی بودن یک پدیده، بدون  هایی در دستچنین سنجه

پاسخ و  بی شود، پرسشیانداز مطرح میای که پرسش از آن جایگاه و در آن چشممراجعه به برش تاریخی )زبانی و زمانی(

ست. ناچار اگر به جایگاه تاریخی یک پرسش و پرسش کننده بازگردیم، در کمال تعجب، خواهیم  وجویی ناتمام اجست

 دید هر باوری )عقالنی، اخالقی، عادالنه، دینی، انسانی و علمی( موجه است.

به  بنیادگرایی معرفت شناختی، ی  هشناسی مدرن، در گریز خود از ورطهر باوری موجه است، نه به خاطر آن که شناخت 

برهوت آنارشیسم معرفت شناختی گرفتار آمده است، بلکه از آن رو، که هر برشی از تاریخ تمایل دارد خود و جایگاه خود  

( اما جایگاه مناسب برای ایستادن در  4گرایی و آنارشیسم معرفتی جا بزند.)مناسب ایستادن در حد فاصل بنیادی  هرا نقط

ارشمیدس  ی  هتوان به آن دست یافت؟ به تعبیر دیگر، نقطجاست؟ و چگونه میپایان کبی الیتناهی وی  هاین پهن

اش را تکان داد؟ و بار سنگین و سهمگین موجه بودن و  ها یتوان بر آن ایستاد و جهان و خوابکجاست؟ که می

 معیارهای پیشینی آن را بر آن نهاد.

ای  شناسیشناسی شناور است. شناختدید، نوعی شناختتر، پاسخ واپسین جهان جپاسخ جهان جدید و به تعبیر دقیق 

  شود. آشکار است در این  ارشمیدس و گرانیگاهش در واپسین توافق و سازش گذاشته میی  هکه در آن، نقط

گردد.  ها باز میشود و به آنها گرفته میشناسی، حجیت معرفت شناختی هر گزاره، در نهایت، از توافق کنندهشناخت
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چون بارش زمان و زبان است که با به رسمیت  شناسی شناور، دانستن در بارش زمان و زبان و دانستن همشناخت

 گردد.شناختن هم زمان دو امکان، نهادینه می

وگو )در  پایان( و امکان ختم موقت گفتبی وگویگان )گفتها( برای همهوگو )در تصمیم سازیگفتی  هامکان ادام

انداز، طبیعی است همه چیز، از آدمی، باورهایش،  ای و موقتی(. در این چشمای اکثریت )سازش دورهها( برتصمیم گیری

خود را از  باورها ی گردد. مهم نیست آدمیان شود و نیز به او باز میها یش شروع میاش و داوریها یرویاهایش، حدس

اند، و نیز مهم نیست این رویاها  ها دست یافتهاین حدس ها چرا و چگونه بهاند، مهم نیست انسآنکجا و چگونه صید کرده

تواند بیرون از برش تاریخی خود  کی و کجا تعبیر خواهد شد؛ آنچه مهم است، این که داوری با آدمی است؛ و آدمی نمی

 بایستد، حدس بزند، رویا ببافد، بیاندیشد و داوری کند. 

پوشانی اندک یا  تاریخی ما ممکن است همها ی دیک باشد. برشتاریخی ما ممکن است از هم دور یا نزها ی برش 

تاریخی ما ممکن است تغییر کند، اما به هر حال هر کس برش تاریخی خود را دارد،  ها ی  فراوانی داشته باشد. برش

ر  گونه که هر کس نامی دارد و نامش محترم است، هچنان که هر کس شخصیت منحصر به فرد خود را دارد. همانهم

تاریخی ما با هم درگیر  ها ی کس در یک گفتمان، جایگاهی دارد و جایگاهش محترم است. تا زمانی و جایی که ما و برش

تواند در وضعیت طبیعی خود به سر برد و خود را موجه یابد. اما در  اند مساله و مشکلی وجود ندارد و آدمی مینشده

شود، همه چیز  گذارد یا پرتاب میبه ناگزیر به اجتماع و جامعه پا میشود و آدمی جایگاهی که وضعیت طبیعی سپری می

کنند. خداحافظی با وضعیت  گوناگون با یک دیگر برخورد میها ی تاریخی متفاوت و گفتمانها ی کند. برشتغییر می

انجامد. برخورد  می "یافتنخود را موجه "طبیعی هم چنین مواجهه با دیگری نیز هست که به ترک برداشتن بادکنک  

ها  گفتمانی  هگوناگون با یک دیگر. مواجهها ی شناسیها و شناختها، هنرها، دانشها، دینها، رویاها، پیش بینیحدس

                                گوناگون با یک دیگر.ها ی  ها و زمآنزبآنی   هگوناگون با یکدیگر. مواجهی 

 چهار شکل متفاوت قابل تصور است.  مواجهه با دیگری به

 گرایی معرفتی( نفی دیگری )مطلق    -1

 شناسی نقلی( نفی خود )شناخت    -2

 نفی خود و دیگری )آنارشیسم معرفتی(     -3

 شناسی شناور( سازش با دیگری )شناخت    -4

وقتی  "؛ و نباید فراموش کرد که  شودوگو در جایی و به دلیلی تعطیل میشود، همیشه گفتوقتی دیگری یا خود نفی می

شود،  ! اما وقتی، دیگری و خود به رسمیت شناخته می"شودچیزهای خوب تعطیل میی   هشود، هموگو تعطیل میگفت
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چون  شود و دانایی همچون بارش زمان آغاز میوگو و سازش همشود، گفتکند و به زمان باز میوقتی آدمی زبان باز می

 رسد؛ چه، زبان و زمان تنها حجت آدمی است. ان در میپایبی وگوییگفت

 پنجم. باور موجه یعنی چه؟ 

آشکار است چنان چه کسی به چیزی باور داشته باشد، برای او این باور هم موجه است و هم صادق؛ چه اگر به دالیلی،  

دیدگاه خارج شود؛ در این صورت، دیگر  تواند و باید از آن  فرد در موجه بودن باور خود یا صادق بودن آن شک کند، می

باوری وجود نخواهد داشت. به یک معنا، باور غیر موجه و غیر صادق، در واقع وجود ندارد. باور ناموجه و نادرست، تصور،  

شود. کشف حضور  او آغاز می "چینی تنهایی "تصویر و اتهامی است که با باز شدن پای دیگری به خلوت آدمی و شکستن  

تواند موجه و صادق باشد؛ از  دهد. در غیبت دیگری، هر چیزی میما پایان میی   هت که به معصومیت کودکاندیگری اس

شناسی  داند. شناختگرا قلع و قمع دیگری را نهایت آرزو و اهتمام خود میشناسی مطلقهمین روست که شناخت

شناسی  ها هنر آن است. در این شناختوجو گر نیست، گوشی برای شنیدن ندارد و تک گویی تنگرا، جستمطلق

گی تصویر ای و تاریخی است، اما جهانی، عمومی و همیشهو زبانش در پای حقیقتی که به غایت قومی، منطقه "دیگری"

( رمانتیسم وحشی  5ماند.)شناسی سنگی، جایی برای دیگری و بلور صدایش نمیشود. در این شناختشود، قربانی میمی

  به بازگشت  برای است تالشی -  گرامطلق شناسی شناخت  اصلیها ی گرایش  از یکی  عنوان  به –اد گرایی و خون ریز بنی 

 انجامد.کودکی که به نفی زمان و زبان می  دوران معصومیت

ای خود  گرایی و نفی دیگری، پدیدهخورد؛ چه، مطلقگرایی و نفی دیگری آب مینفی خود نیز از مطلقی   هپاداندیش 

آرام،  دیگر، بت دیگر یا دین و باور دیگر باشد؛ اما آرامی  هنده و پویا است. دیگری در گام نخست،ممکن است قبیلپیش رو

شناسی نقلی که از  رسد موتور شناختکند. با این توضیح، به نظر میگان و دگرباشان را نیز شامل شده و نفی میآینده

ای است. به هر حال، هر  نوعی کژکاری مادرزاد و بدکارکردی ریشهبرد، دچار نفی خود بهره میی   هپدید

اندیشم، پس  بایست بر باور و داوری فاعل شناسا ایستاده باشد )من میای به ناچار در گام نخست میشناسیشناخت

ی   هلسف شود. ف فاعل شناسا بنیان میها ی ای مضحک بر ویرانهگونهشناسی نقلی بههستم(، در حالی که شناخت

و زمان و زبانش   "دیگری" ای که از نفی ویرانگری نقل، اوراق کردن آدمی و نابود کردن فاعل شناسا)عقل( است! فلسفه

شود، با پوزیتیویسم وارونه )نقل(  انگاری شروع میای که با مطلقشناسیانجامد. شناختگیرد و به نفی خود میریشه می

  هگرایی و آنارشیزم ادامه و نتیجگرایی، نقلشود. به عبارت دیگر، مطلقآنارشیزم کشیده مییابد و در ناامیدی به ادامه می

 آیند.ای که از نفی امکان دانایی در بارش زمان و زبان میمعرفت شناختیها ی یک دیگرند؛ بدانگاریی 

گرایی(، با عبور  گوناگون هستی نیست )نامها ی ها، شناخت که چیزی جز تفاهم در نامیدن جلوهشناسیدر این شناخت 

ابدی و ازلی نامیده )توزیع(  ی  گونهگرایی(؛ و در نتیجه، هستی )حقیقت، دانایی( بهشود )ذاتاز زبان و زمان، صید می

ها شروع  کانونی معرفت اند و همه چیز از آنی  هها نقطشناسی( در این شناختهاشود. راز این که پیامبران )ابرانسآنمی
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اند! و  درنوردیدن زمان و زبان و کشف ذات هستی را داشته  ادعا ی(، 6پیش گویی) ادعا ی ها با شود، آن است که آنمی

ای که  آلوده ادعا یمیز نیز هست! شناسی تبعیض آارجی   هآلود ادعا یی، هم چنین ادعا ی نباید فراموش کرد که چنین 

 شرور خیر و شر نیز است. ی   هبنیاد نیک و بد سرشت آدمیان و اسطوربیی  هبانی اسطور

  ترپیچیده نیز  ما شود،می ترپیچیده "دیدن " فرآیند در وضعیت طبیعی، اولین واکنش، واکنش طبیعی است. وقتی  

  گشاییم،می چشم خویش جهان و جان  به ما  وقتی  واقع، در.  شوندمی ترپیچیده   هم ماها ی واکنش و هاکنش  شویم،می

تر  یدهپیچ  ما قدر چه هر. شودمی زده  –  خواهیم می ما  که  چنان آن –  دیگر طبیعتی  آفرینش و طبیعت  در  تغییر کلید 

خود را درست و  باورها ی ما نیز. اما همیشه و در همه حال، ما باورها ی شود و تر میشویم، طبیعت ما هم پیچیدهمی

 ( 7این همان گویانه با یک دیگر دارند.)ی  هما رابطباورها ی دانیم؛ چه، موجه می

فاعل شناسا به نفی  ها ی  شود. محدویتمیشناسی شناور همه چیز از فاعل شناسا و اصالت داوری وی شروع در شناخت

شناسی پویا با به رسمیت  فرآیند مشاهده در این شناخت)زبانی و زمانی( ها ی انجامد. محدویتاو و حق داوری وی نمی

به  ی  هشناسی شناور نتیجشود. شناختپایان( جبران میبی پایان و زبانبی او )زمانی  هشناختن دیگری و مشاهد

ی   ه...( و عبور از دکسای مشاهدی  همشاهد  ی   همشاهدی   هفرآیند باز و مارپیچ مشاهده )مشاهدرسمیت شناختن 

زبان( است. بارش زمان و زبان، هستی و ناچار هر دریافتی از آن را تاریخی، زمانمند و  بی زمان وبیی  هخطی )مشاهد

انجامد؛  ها میکند و به برخورد باورها و تقابل معرفتوگو را آغاز میفتکند. همیشه حضور دیگری است که گ اجتماعی می

ریزد. در این  ما یکی پس از دیگری فرو میباورها ی رود و باروهای وگوست که ساده لوحی ما لو میو با آغاز گفت

و کاهیدنی است. با حضور  زمان و زبان فری   هها در پهنشناسی، تفاوت آدمیان، تنها به تفاوت در جایگاه آنشناخت

تبدیل   "مجازی ی  هجامع"و   "مدنی ی  هجامع"و سپس  " سیاسیی  هجامع"به  "طبیعیی  هجامع"آرام دیگری، آرام

رسد، در وضعیت  دهند. به نظر میسیاسی، مدنی و مجازی تغییر شکل میباورها ی طبیعی به باورها ی شود و نیز می

شود این مرجعیت از  ا خود اوست؛ اما با گام نهادن آدمی به اجتماع و جامعه تالش میآدمی بباورها ی طبیعی مرجعیت 

 در آن منتقل گردد.  "وضعیت آخر"آدمی سلب و به جمع و جامعه و 

گردد؛ وقتی  شود؛ وقتی در آمدن به جمع و جامعه ناگزیر میوقتی مرجعیت داوری بر باورهایمان از دست ما خارج می 

خودآگانه و  ی  هتازها ی یابد و انتخابما هم پایان میی  هشوند؛ آرامش کودکان مسایه به یکدیگر باز میهها ی زیست بوم

تر وارد  رویم و به یک زیست بوم بزرگپیش می  "فرآیند مارپیچ دیدن و شدن"خورد. وقتی در ناخودآگاهانه رقم می

ما متناسب با وضعیت آخرمان سروسامان  باورها ی ما و ها ی خواستما، رویاها ی ما، ها ی شویم، طبیعی است داوریمی

کند. این وضعیت، وضعیت ناپایداری است؛ چه، همیشه عبور از حق داوری فاعل شناسا، چالیدن با زمان و زبان و  پیدا می

 آزمودن فاجعه بار خطایی دیگر است!
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یابد، آن جا که فرد و جامعه با یک دیگر به  مدنی تحقق میی  هترین انتخاب، اولین بار در جامعپایدارترین و خودآگانه 

هرم  ی  هشود. آن جا که اندام زایی در کلرسند؛ آن جا که بارش زمان و زبان به رسمیت شناخته میتعادل و سازش می

ندام زایی و  تواند در تعادل با بدنه و کف هرم، که آن هم به حد مناسبی از ارسد که میقدرت به حدی از توسعه می

، زمان و  " دیگری"مدنی است که ی  هتوسعه رسیده است، هم منافع افراد و هم منافع جامعه را پاس دارد. در جامع

شود. در جامعه مدنی است که برابری آدمیان برای اولین بار به برابری زبانش )باورهایش( به رسمیت شناخته می

انجامد؛ و  شود و پذیرش دیگری به  »رسمیت یافتن دیگری« مین ترجمه میآناباورها ی ها، رویاها و ها، شناختخواست 

( در این جایگاه،  8دگردیسد.)به تعبیر اکسل هونت »مبارزه برای آزادی« به »مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن« می

ی    هشود؟ در جامعطرح میای پایدار گی در آمدن به جامعهشمار و گوناگونی بسیار، پرسش از چگونهبی با وجود تنوع

ای پایدار و خودآگاه اهداف و معیارهای شناور )توافقی و موقتی( به عنوان سنگ  گونهمدنی است که برای اولین بار به

 کند. یاد می "تعارض در تفاهم"بندد. از این ایده هونت با عنوان اجتماعی نطفه میباورها ی بنای موجه بودن 

گنجی نیز  ی   هتوان در برابر آن پرسش سترگ ایستاد و در برابر پاسخ جانانوالنی، حاال میطی  هبا این مقدم _ ششم 

ای موجه است که صادق  کند. »گزارهدینی به دو شرط اشاره میباورها ی گی کرد. گنجی برای موجه بودن ایستاده

 ( 9توجیه دالیل صدق آن در دست باشد.«)ای برای موجه است که دالیل و شواهد قانع کنندهی  هباشد.« و »گزار

ترکیبی به  ها ی تواند در مورد گزارههمان گویانه و تحلیلی، صادق است و نمیها ی ی نخست، تنها در مورد گزاره گزاره 

  تواند و نباید موجه باشد.ها نمیوگو از صدق و کذب آنترکیبی، برآمد استقرا هستند و گفتها ی کار رود. چه، گزاره

معنا ی  توان از دالیل و شواهد تایید کننده یاد کرد. هر چند ابطال پذیری، به ترکیبی میها ی دست باال، در مورد گزاره

ها  اعتبار آن گزارهی   هتری برای ارزیابی درجمناسبی  هابطال و تحقیق یک گزاره، سنجها ی توانایی توضیح دالیل و راه

آیند؛ بنابر  از حالت همان گویانه و تحلیلی بیرون می "دیگری"دینی با حضور  ها ی اره(  و چون گز10و انگاره ها است.)

هایی که در  رسد.از طرف دیگر، بسیاری از گزارهمعنا به نظر میبی -به معنایی  - ها وگو از صدق و کذب آناین، گفت

ژالتینی گفتمان دینی، در  ی   هبی اند، اما شبکترکیها ی اند، اگر چه از جنس و جنم گزارهدینی به کار رفتهها ی گفتمان

طور خودکار به  خورد، هر خطایی را بهشناسی نقلی که از نفی خود آب میشناختی  هسلطی   هغیبت دیگری و به واسط

دینی به کلی منتفی است. بنابر ها ی شناسی امکان تحقیق و ابطال گزارهدهد؛ در نتیجه در این شناختخود نسبت می

 پسینی و توافقی امری قابل دفاع نخواهد بود. ها ی وگو از موجه بودن یا نبودن یک دین، بدون سنجهن، گفتای

گوید »دینی موجه است، که عقالنی و اخالقی و عادالنه باشد.« این گزاره به چه میزان موجه است؟ یا  گنجی می  _ هفتم 

شود  ست؟ گنجی در پاسخ به این پرسش مهیب دچار مساله میبه تعبیر گنجی، این گزاره به چه میزان صادق )معرفت( ا

گیرد. تدارک هرگونه پاسخ پیشینی، گنجی را به بن بست خواهد کشاند؛ چه،  و در برابر یک انتخاب بزرگ قرار می



پایان وگویی بیچون گفت دانستن هم  87  

 

پسینی  ی  همواجهوگو خواهد برد؛ و تمهید پایان گفتبیی   هدینی، وی را به ورطها ی  پیشینی با دین و گزارهی  همواجه

 نیازمند نوعی موضع گیری ارج شناختی است. 

سازد و  گنجی نمیباورها ی  شناسی تبعیض آمیز آلوده است که با پیشینی، به نوعی ارجی   هوگو، در مواجهختم گفت

نه داوری  نیاز هر گوپیش "شناسی ارج"پسینی نیز با داوری گنجی در مورد موجه بودن دین، سرآشتی ندارد!  ی  همواجه

در مورد حقیقت و موجه بودن باورها است. به عبارت دیگر، یا باید حق داوری کردن را برای تمامی آدمیان به رسمیت  

ی   هکم به دو دستشناسی شناور، آدمیان را دستشناسی شناور تن داد، یا باید در گریز از شناختشناخت و به شناخت

کم با یک مشکل بزرگ  گرا، دستشناسی تبعیض آمیز و نخبهقسیم کرد! این شناختتوانا برای داوری و ناتوان از داوری ت

زند؟  و با چه معیاری دست به تفکیک و تقسیم می گونهدهد که چه کسی و چهرو است؛ چه، به ما توضیح نمیروبه

مطلق و قادر متعال پر کرده  ی دانا ی  هنفی خود، این شکاف را با انگاری  هفرآیند بیمار گونشناسی نقلی در شناخت

 به چالش و نقد کشیده شده است.  " علیه نقل"و نیز   "سیمرغ ی   هپرو بالی در عرص"ای   که در بتهبیی  هاست. انگار

خود  ها ی پارادکس"مبتنی بر ی   های رنگ و رو رفتکلیشهنقدها ی در این مواجهه به هیچ روی، در پی طرح مجدد  

ی   هها به واقع عبور از اسطورها و ایدیولوژیها ) و عبور از دکساها، معروف؛ چه، زیستن با پارادکس"نیستمارجاع   

گاه و هیچ  شناسی عاری از پارادوکس، هیچوحدت است( برای آدمی در جهان جدید اجتناب ناپذیر است و بنای شناخت

ن، اخالقی بودن، عادالنه بودن و دینی بودن یک باور، جدا از  جا باال نرفته است. در اساس، عقالنی بودن، علمی بود

ها از آن مقوالت انتظار  گردند، و نیز کارکردهایی که در آن برشها به آن باز میای که این پرسشتاریخیها ی برش 

 رود، معنا و مفهوم محصلی ندارد. می

در مورد رویاها، اهداف و کارکردهایی که از آن باورها انتظار  برای آن که بدانیم آیا باوری موجه است یا نه؟ باید ابتدا  

جهانی،  ها ی وگو کنیم. بدون تنقیح رویاهایمان و بدون کالبدشکافی انتظارات مان از دین در ابرگفتمانداریم، گفت

انی و در غیبت  ای و جهمنطقهها ی معنا خواهد بود. بدون سازشوگویی از موجه بودن یا نبودن دین، بیهرگونه گفت

مسئوالنه با بارش زمان و زبان، هیچ معیاری برای ی  ه گی و برنامه ریزی برای باز شدن به آینده و مواجهخودآگاهی، آماده

وگویی در مورد موجه بودن یا نبودن باورهایمان، تنها و تنها  خود و دیگری نخواهیم داشت. هر گفتباورها ی داوری بر 

رسد، بیرون  راهی برای ورود به فردا سازش کرده باشند. به نظر میی   هتر، بر سر نقشنیان پیشزمانی موجه است که جها

شود! به عبارت دیگر، بیرون از سازش،  ماند! و راهی به داوری باز نمیها یمان حرفی برای گفتن نمیها و توافقاز سازش

ها قرار گیرد. دینی موجه است که برآمد  سازش ها وبازی تمام است. پس، دینی موجه است که ذیل واپسین توافق

 روزین باشد.فرآیند مشاهده باشد. دینی موجه است که امواپسین 

 توان داد.ترین گزارشی است که از روایت گنجی از دین به دست میاین گزاره قابل قبول
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 روزین )اخالقی، عقالنی و عادالنه( باشد.دینی موجه است که ام

ها دارد؟ و آیا  چه نسبتی با فرزندان خلف خود، یعنی فلسفه، علم، اخالق، قانون، هنر و بازی "روزین ن امدی"اما   _ هشتم

توان و باید تعریف  می گونهفربهی و فراخی، جایی بیرون از تاریخ برای ادیان قابل تصور است؟ دین را چهی  هدر این زمان

ردی نگردد؟ و در این صورت آیا موجه بودن یک دین، چیزی فراتر از نوعی  گان تنومندش دچار تنازع کارککرد که با نواده

تر، آیا موجه بودن یک دین، چیزی فراتر از نوعی  ی ادیان خواهد بود؟ به تعبیر دقیقادعا ی سازش بر سر کارکردهای 

بودن یک دین، تابعی  واپسین ادیان خواهد بود؟ موجه ها ی ها و نسل )ورژن(ی خوانشادعا ی سازش بر سر کارکردهای 

تواند  دهد؛ چه، داوری در مورد موجه بودن یا نبودن یک باور، نمیارج شناختی که آن دین ارایه میی  هاست از منظوم

 ( 11شناسی آن کلید بخورد.)پیش از داوری بر ارج

 بگویید: دین شما کجا ایستاده است؟ تا به شما بگویم دینتان چه قدر موجه است. 

 در کجا ایستاده ام؟ تا به شما بگویم دینتان چه قدر موجه است.بگویید: من 

 بگویید: دیگری در کجا ایستاده است؟ تا به شما بگویم دینتان چه قدر موجه است. 

 آید؟ تا به شما بگویم دینتان چه قدر موجه است.کنار می  گونهبگویید: دین شما با بارش زمان و زبان چه

 دیگری چه وزنی و چه ارجی دارد؟ تا به شما بگویم دینتان چه قدر موجه است.بگویید: در دین شما  

 توان نتیجه گرفت.از آن چه در باال آمد می

 دینی موجه است که فلسفه نباشد.

 دینی موجه است که علم نباشد.

 دینی موجه است که اخالق نباشد.

 دینی موجه است که قانون نباشد.

 دینی موجه است که هنر نباشد.

 دینی موجه است که عرفان نباشد.

 پایان تاریخ )آخر زمان و آخر زبانی( نداشته باشد. ادعا یدینی موجه است که 
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 دینی موجه است که حضور دیگری را به رسمیت بشناسد.

 دینی موجه است که داوری آدمی را به رسمیت بشناسد. 

 پراندیشه ادعا نمود، دینی موجه است که دین نباشد.توان با افزایش وزن دیگری، خطر کرد و  و  می

 دینی موجه است که نباشد!

 گانی نباشد.همهی   هتوان گفت دینی موجه است که در پهنکم، میدست

 کم   به چند معنا قابل دفاع است.واپسین، دستی  هگزار

اند؛ اگر  ، هنر، اخالق، عرفان و ...   پیدا کردهگان خود، یعنی قانون، علمپی آمد تنازع کارکردی که ادیان با نواده  -1

  - ماند ای که از ادیان میچنان برای ادیان کارکردی قابل تعریف باشد، تصور مچاله شده و تصویر رنگ و رو رفتههم

  تلقی این  به را ما  است، شده  ارائه ادیان تاریخ در   دین از  که  پرکاری  و فربه  پرهیبت، شمایل با  همانندی در  – کم دست

 ! نباشد که است موجه دینی که  کند می هدایت

  ابزاری عنوان  به - هابوم  زیست درون  در  کمدست  –شناسی گفتمان ادیان نشان میدهد، که ادیان در مواردی تبار -2

  در  واقع به  آدمیان  و  اندشده  باز هم  به هابوم زیست که  شرایطی  در . اندرفته کار  به  اجتماعی ها ی تنازع رفع  جهت

  در  هم  –اعی  اجتمها ی تعارض به و  اندیافته آمیز  تعارض کارکردی ادیان  رسدمی نظر به برند،می سر  به جهانی ایدهکده

  عمومیی  هپهن در  که  است موجه دینی  گفت توانمی صورتی چنین  در (. 12)زنند می دامن  -  بیرون در هم و درون

 .نباشد

ای تعریف شده است که از طریق الغر شدن و تهی شدن، نقد ناپذیر،  گونهدینی بهها ی ژالتینی گفتمانی   هشبک -3

  هپدیدی   ههمه جانبی  هسلطی  هفرآیند ایمن شدن از طریق تهی شدن(. مومنان به واسطشود )ناپذیر و ایمن میتحقیق

دهند و در نتیجه با قربانی  خودکار به خود نسبت میی  گونهمتن، بههر گونه خطایی را در  "نفی خود "ی  هبیمار گونی 

دهند. ایمان به دیگری )دیگری بزرگ(، در  خود، دین و ادعاها یش را از گزند ابطال نجات میی  هوارکردن هم

بایست  میشه میراه و هم پا است، در نتیجه ادیان هخطاناپذیری وی همی  ه شناسی نقلی، همیشه با گمان زبونانشناخت

چنان که در  تاریکی همی  های و چنین پروژای خوانش شوند که از مظان خطا در امان بمانند. چنان ایمان تیرهگونه به

دینی   ادعاها ی باورها و ی   هآرام مجموعنشان داده ام به تهی شدن آرام "عالم غیب ها ی  تاریخی و خرگوشها ی قرآن"

شناسی نقلی روزآمد نیز، دینی موجه است که حداقلی باشد. دینی موجه  گر،  در ذیل شناختانجامد. به عبارت دیمی

 است که شخصی باشد.
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ادیان، اسالف آن )جادو، پیش گویی، تعبیر خواب، اسطوره، توتمیزم، آنیمیزم و ادیان بدوی( و اخالفش )فلسفه،   -4

وگو در موجه بودن این مقوالت، در  رو، گفتگوناگون( از جنس زبان اند؛ ازاینها و علوم اخالق، قانون، هنر، عرفان، بازی

تلقی  ی  هوجوی حقیقت در این معقوالت، وارونچنان که جستحاصل، پاتولوژیک و نا به جاست؛ همبی وگوییاصل گفت

هایی که برای غلبه بر  پتانسلی   هه واسطها را تنها بداند. زبآنای از زبان است که زبان را انعکاس واقعیت میلوحانهساده

تر،  یافتهها توسعهتوان با هم همانندی کرد. هر چقدر زبآنما دارند، میرویاها ی هستی و نامیدن  ی  هکثرت خیره کنند

  جهانی و  در ابرشهرهایی  هتری خواهند داشت، در نتیجه در دهکدتر باشند، پتانسیل تفاهم زایی بیشبازتر و جهانی

 تری برای ماندن و شدن برخوردارند.)به تعبیر ویریلیو( پیش رو از شانس بیشها ی  مجازی و شهرجهان

تواند و باید  ای که به زبان، جان و جهان ما سلطه یافته است، نوعی بدانگاری )سوء تفاهم( زبانی است که میدین در تلقی

ی برای نامیدن و  "چون زباندین، هم"شناسی باشد. باستانشناسی و البته موضوع مناسبی برای کالبد شکافی، آسیب

( به این ترتیب،  13هستی است.) "چون حقیقت دین، هم"وگو از بارش و بالش هستی، پی آمد ناگزیر عبور از تلقی  گفت

به   گنجی در مورد موجه بودن دینی  هرسد داوری جانانتوان گفت دینی موجه است که نباشد! به نظر میآشکارا می

قرآن  "گردد: »اسالم یک، متضمن نوعی اخالق است. در پرتو مباحث گذشته، آخرین مقاله اش احاله میی  هگزار

کاود تا نشان دهد از دل آن اخالق، چه جامعه و  فرآیند مدرنیزاسیون باز مینسبت آن اخالق را با توسعه و  "محمدی 

 مردمی سر بر خواهند کشید؟« 

  "گذارد. اگر وگوی دیگری قدم میبه گفت " موجه بودن دین"فرجام بی وگوی ناتمام وین گام، از گفتدر واقع گنجی با ا 

خود را تغییر دهیم. در این جا توسعه و مدرنیزاسیون و نیز  باورها ی  خواهیم، باید را می "فرآیند مدرنیزاسیون "و  "توسعه

رسد،  توانند موجه بودن یک دین را به داوری و چالش بکشند. به نظر میمیما از این مقوالت هستند که ها ی دریافت

وگو از دین است. آشکار است که بدون هم نظری و  که نام دیگر برابری و آزادی است، مقدم بر گفت " توسعه"وگو از گفت

مخالفان گنجی به راحتی   کم به این دلیل ساده کهآید. دستسازش با مخالفان خود در این زمینه، توفیقی بدست نمی

 آب خوردن خواهند گفت کدام توسعه و کدام ترقی؟ 

 ها پانویس

 .زمانهتارنما  گنجی،  اکبر ،20 –قرآن محمدی  قرآن، تحدی در اخالق و کالم اهلل بودن ی  همقال  -1

 .زمانهتارنما  گنجی،  اکبر ،1 – قرآن محمدی گرایی، گرایی و ایمانعقلی   همقال -2

( محصول کمپانی وارنر به کارگردانی جوزپه تورناتور)  the legend of 1900)   "1900ی  هافسان"فیلم  -3

Giuseppe Tornatore  .) 

 .1378رک: بر ضد روش، پل فایرابند، ت مهدی قوام صفری، تهران، ا فکر روز،   -4
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شود و نیز از  از همین جاست که اهمیت دیگری و دگراندیشی در پویایی و پویایی یک فرهنگ و جامعه آشکار می -5

شود؛ چه، بدون قربانی  بدوی در قلع و قمع دیگری نمایان میها ی همین جاست که اهتمام و جدیت اجتماعات و فرهنگ 

رویاها ی  ی  هسخت خواهد گرفت و هم " ایمانیان"خدای آرامش بر  -ست  ا دیگری قربانی  همیشه  البته که  –دادن  

 قشنگ آنان را به دست باد خواهد سپرد! 

 پیش گو است. معنا ی  ( در زبان انگلیسی  به   Prophytپیامبر )  ی  هواژی  هریش  -6

و روان پریشی شناخته   خود را موجه یافتن، وضعیت طبیعی روانی هر فرد است و خروج از آن با عناوین روان نژندی -7

جبرانی به  ها ی رو گردد، در گام نخست، مکانیسمشود. چنان چه به دالیلی وضعیت طبیعی روان آدمی با چالش روبهمی

دفاعی مطلوب نباشد، برخی از  ها ی افتند تا ارگانیسم را به وضعیت طبیعی برگردانند. چنان چه نتیجه مکانیسمراه می

توان با برطرف کردن  نام اند. در این حالت، میشود. این وضعیت را روان نژندی میجبرانی در فرد تثبیت می رفتارها ی 

مشکالت اولیه و نیز از طریق روانی گوناگون به درمان روان نژندی پرداخت؛ اما، چنان چه مشکالت اولیه بر طرف نشود،  

ای نرسد، ممکن است روان نژندی به روان پریشی تغییر شکل دهد. در روان پریشی با  ها به نتیجهنییا روان درما

شود. از این  رو میای که خود را موجه یافتن با مشکالت جدی روبهگونهرو هستیم، بهگی شخصیت روبهگسیخته

 نوعی روان پریشی فرهنگی تشبیه کرد.  توان به تثبیت نقلی و آنارشیستی را میها ی شناسیانداز، شناختچشم

اخبار روز، شنبه   تارنما شناسی، اکسل هونت، برگردان شیدان وثیق، وگویی پیرامون تئوری انتقادی و تئوری ارجگفت -8

سرنویسی بر  "ای با عنوان ای را در مقالهتر از انتشار این مقاله، چنین انگاره. پیش2008ژانویه   5  -  1386دی  15

 کاویده ام.  "دموکراسی   و خانواده

شود. باور  ( معرفت نامیده می  true justified beliefدینی هستند. باور صادق موجه )  " معرفت "»دینداران، مدعی  -9

نادرست بسیاری باور دارند. هر  ها ی ها به گزارهکه انسآنشرط الزم دانستن است، ولی شرط کافی نیست، برای این

دانستن  معنا ی کاذب. دانستن یک مدعا به باورها ی  صادق،  باورها ی اوری، باور صادق نیست. باورها بر دو نوع اند. ب

است، ولی حقیقت شرط الزم دانستن است. پیروان  پذیر حقیقت داشتن)صدق( آن مدعاست. باور به مدعیات کاذب امکان

دانند. طرفین جنگ با اطمینان کامل خود را پیروز جنگ  حق می ادیان گوناگون با اطمینان مطلق فقط دین خود را دین

دین خود اطمینان دارند. ولی  ها ی کنند. دانستن مترادف با مطمئن بودن نیست. پیروان هر دینی به آموزهمعرفی می

ای برای  ها نیست. ممکن است باوری صادق باشد، اما دالیل و شواهد قانع کنندهصدق آن آموزهمعنا ی اطمینان به 

دلیل قوی و محکم شرط الزم دانستن است. باور صرف،  معنا ی ( به  evidenceتوجیه آن در دست نباشد. قرینه ) 

 معرفت نام ندارد.« 

 . 1374م، ن سروش، منطق اکتشافات علمی، کارل ریموند پوپر، ت احمد آرا    10

انداز، کسانی که به  درست و نادرست است؛ در این چشمها ی ای مبتنی بر انگارهشناسیارج شناس کالسیک، ارج   -11

تری برخوردار اند و ناگزیر در اولویت داوری بر درست و نادرست هر  تر اند، از ارج واال و باالریاضی درست و نادرست آگاه
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ای تقدیری، تبعیض آمیز، سلسله مراتبی و عمودی است و در نتیجه، ارج  شناسیشناسی قدیم، ارجارجچیزی قرار دارند. 

گی تام و تمام به قرب و جایگاهش در سلسله مراتب حقایق ابدی و ازلی دارد. به عنوان نمونه، در  هرکسی بسته

ارزشی است. در این پندار، ارج هر   مطلق و قادر متعال، ذات هردانا ی شناسی ادیان سامی، خدای متشخص  ارج

شناسی دسترسی به ریاضی  ای به جایگاه او در ارتباط با آن حقیقت سرمدی وابسته و بسته است. در این ارجتنابنده

نادرست به سهم آدمی از فیض الهی، جهد او در آویختن به ریسمان آن ذات اقدس و کامیابی اش در متصف   درست و

 ای تقدیری و مبتنی بر لطف. شناسیارج شدن به اسمای اوست.

شود. هیچ معیار پیشینی،  ای برابر توزیع میگونهچون حق و ناحق بهشناسی جدید، ارج و منزلت آدمی، همدر ارج

شناسی پی آمد  سرمدی، ابدی و ازلی برای داروی بر درست و نادرست وجود ندارد. درست و نادرست در این نوع ارج

شناسی سنتی، حق و ناحق، ذیل گفتمان  آزمون خطاست، در حالی که در ارجی  هحق است و نتیجگفتمان حق و نا

 گیرد و منزلت آدمی در گرو دسترسی به مخزن االسرار است. درست ونادرست قرار می

ها ی  تنازع رفع جهت ابزاری عنوان  به – کم گاهی دست - دهد، که اخالق شناسی گفتمان اخالق نشان میتبار   -12

ها ی  کنترل اصلی ابزارهای...  و عرف سنت،  دین،  قانون، کنار  در  اخالق،  دیگر عبارت  به. است رفته کار   به اجتماعی

 توان به دو دسته تقسیم کرد. اجتماعی را میانداز ابزارهای کنترل اجتماعی اند. از این چشم

شود،  چون یک تحدید نگاه مینایافته، به آزادی همکنند. در اجتماعات توسعهابزارهایی که با تحدید آزادی عمل می _ یکم

عات  ترین ابزار کنترل و مدیریت اجتماعی است. چه، آدمیان در این اجتما در نتیجه در این اجتماعات تحدید آزادی اصلی

دیر آیند رفتار خود ناتوان اند. مصلحان اجتماعی در این اجتماعات از طریق دین و  پیامدها ی  از شناسایی و پیش بینی 

دهند. در واقع، به نظر  اخالق و حاکمان از طریق قانون و اعمال زور به کنترل اجتماع و نیز کنترل آزادی اهتمام نشان می

دیر آیند  پیامدها ی این جهانی ها ی ها و مجازاتدهای آن جهانی و حاکمان با پاداشها و وعیرسد، مصلحان با وعدهمی

 کنند. آدمی در چنین اجتماعی شهربند و زندانی آن اجتماع است.آدمی را قابل درک و قابل ارزیابی می رفتارها ی 

ترین اهرم کنترل  به عنوان اصلی کنند. آزادی در جوامع مدرن آرام آرام ابزارهای که با گسترش آزادی عمل می _ دوم

گانی در  چون یک فرصت عالی برای مشارکت همهشود. چه، در این جوامع به آزادی هماجتماعی به کار گرفته می

ای است که از یک طرف  گونهشود. اندام زایی پایدار در هرم قدرت در این جوامع بهکنترل اجتماعی نگاه می فرآیندها ی

پذیرد در  اساسی کف هرم اجتماعی را تضمین و از طرف دیگر کف هرم اجتماعی میها ی پذیرد آزادیمیهرم ی  هکل

ها و  تواند بر خواستهرم تن دهد. در واقع، در جوامع باز، تنها آدمی است که میی  هکلی   های محدود به سلیق دوره

 . حاکم آن است ای شهروند وخود قید بزند. آدمی در چنین جامعهها ی آزادی

یاد  از آن  " هابرخورد تمدن"ی  هگو مگوهای مذهبی و آن چه با عنوان تکان دهندبه باور من دعواهای دینی، به  -13

ها و به گو مگوهایی  هایی که در جان خود از دعوانیستند. عصبیت "قومیها ی عصبیت"ی  هشود، چیزی فراتر از اداممی

 رود.که اطرافیان یک کودک در انتخاب نامی برای آن کودک و نامیدن او دارند، فراتر نمی
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 عالم غیب ها ی  تاریخی  و خرگوشها ی قرآن

سهمگین و غیرقابل اجتناب  پی آمدها ی ای است از عبدالکریم سروش به تازهی  ه( به باور من، اشار1)" محمدکالم "

معرفت درون دینی )محاط( و  ی  ه. بر اساس آن انگاره، دانش به دو پهن"قبض و بسط تئوریک شریعت " بنیادی ی  هانگار

گی این دو پهنه و نیز  گی و هم بافتهنظر گرفتن هم تافتهشود. با در می دانش بیرون دینی )محیط( تقسیم و تفکیک 

  انجامد.می دانش بیرون از دین، به قبض و بسط دانش درون دین ی   هپویایی دانش، ناچار، هر گونه قبض و بسط در پهن

  ایعت، انگارهقبض و بسط تئوریک شریی    هانگار و ارتدوکس، انگارگراهای بنیاد گرا، مطلقبرخالف تصور برخی از اسالم

کند با ظرافت و دقت، از طریق تنقیح و تحدید انتظارات مومنان از دین و هموار کردن بستر  می است مومنانه، که تالش

  ادعاها ی ابطال آن را با از میان برداشتن به هنگام برخی از ها ی ها و راهمعرفت دینی، زمینهی  هتغییر و تحول در پهن

اساس  بی ادعاها یرسد، با خالی شدن به هنگام انبان می و محدود کند. به این ترتیب، به نظرنابه جای دینی، مسدود 

دین  " و بسنده  کردن به  "چون قانون دین هم" و  "چون دانشدین هم"گزاف   ادعاها ی و تهی شدن خداباوری از  - دینی 

 شود. می دین برای همیشه جاودانه  -(  2)" چون بینشهم

خود برمی گذرند. در  ی  هگیرند و از زمان می ها ست، وقتی در کمند عقالنیت قراراسطورهی  هاین سرنوشت محتوم هم 

ض و بسط تئوریک شریعت با مخالفان آن، به طرفداری از تغییر به هنگام و اصالح کم  انداز، تفاوت طرفداران قباین چشم

دین )تاکتیک عقب نشینی به موقع( و مخالفت با آن )تاکتیک مقاومت انتحاری(  ی  ههزینه و بهداشتی در پهن

عیت اشاره دارند که تاریخ  دینی به روشنی بر این واق ها ی  فروکاهیدنی است؛ چه، مطالعات تاریخی و تبارشناسی گفتمان

ها ی  مقاومت و پی  در   پیها ی نشینی عقب تاریخ است،  شکست  تاریخ -  مدرنیته  طلوع از  پس  کم دست  –ادیان  

  های است که هوشمندانه با انگشت اشارو بسط تئوریک شریعت، انگاره قبضی  هانگار رسدمی نظر به رو،  این از . انتحاری
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دهد. افسون زدایی و تن دادن به  می و فرجام آن را به ما نشان -که چیزی فراتر از تاریخ دیندارن نیست  -خود، دین  ی 

 پیش رو است.ی  هها در هزارتاویل، راز بقای دین

مدعیات دین داران در این پهنه، برداشت چنینی گامی را پیش بینی و پیشنهاد کرده  ها پیش، با نقد  صاحب این قلم سال

فخیم و دل  ای  بود و اکنون که به همت عالی و صداقت علمی سروش و برخی از نواندیشان عالیجاه دینی، چنین پنجره

  ای از آن ایده، تالشست تازهنواز به ایوان معرفت دینی باز شده و گفتمانی مبارک کلید خورده است با پیش کش ویرا

باریک این گفتمان فرخنده داشته باشد. در آذرماه  ها ی تاریک و راهها ی تر کردن گوشهکند سهمی اندک در روشنمی

به چاپ رسید در پانویسی در رد   "آفتاب "وزین ی  هکه در ماهنام  "در دفاع از دین تاریخی "با عنوان  ای در مقاله 81

کنند )دین ذاتی( و بر این توهم اند که  می قرآن( دفاعآورده بودم »آنان که از بازگشت به متن ) " ذاتیدین  " ی  هانگار

ها  اند، که یکی از آنها کمک کند، به دالیل متعددی به خطا رفتهها و انشعابتواند به پایان اختالفمی قرآنبازگشت به 

هایی که دال بر امکان  تاویل و هم چنین روایت فرآیندها ی م، جدای از کنی می قرآن صحبتقرآن است. وقتی از خود 

قرآن، افراد گرد آورنده،  تاریخی است )گرد آوری ای قرآن خود پدیدهکنیم که می قرآن است، فراموشتحریف در متن 

آگاهانه و    -زبانی  ها ی  قرآن، تئوریقرآن، خوانش موجود و موثر در گردآوری، کتابت باورها ی ها و زمان گردآوری، ایده

جدید در  ها ی گردآوری و کتابت و قرائت و ... همه و همه، مسائل مهمی هستند که یافتهی  هدخیل در نحو  -ناآگاهانه

روز، بسیاری از مسلمانان در مورد اصل آن هم نظری دارند،  ای بینجامد( و اگرچه امتازهها ی تواند به انگارهمی هامورد آن

 انداز عقل محال نیست. نادر در مورد آن و تبدیل شدن ندرت به کثرت در چشمباورها ی ولی امکان پیدایش 

  متنی از تواندنمی شناسیک  شناخت لحاظ  به – ذاتی  دینی  هانگار گرانیگاه عنوان  به –قرآن  باید توجه داشت که متن 

 راه خواهد بود.شناسانه با دو خطر بزرگ همدارد تفکیک شود. چنین تفکیکی به لحاظ شناخت قرار  آن در  قرآن  که

اجبار به تفکیک دین از دانش دین، تن  پوزیتیویسم، که سرانجامی جز تراژدی دگماتیزم نخواهد داشت و پیروانش به _ اول

 داد. نخواهند 

قرآن و قلمرو متنی که  تن دادن به داوری دوگانه در قلمرو متن معنا ی دوآلیسم در قلمرو معرفت شناسی،  به  _ دوم

 کنند و گروه دوم تاریخ دین را.« می قرآن در آن قرار گرفته است. گروه نخست، ناچار، تاریخی بودن دانش دینی را نفی 

اسالم  ها ی کنند و گروه دوم تاریخی بودن دین را. انگارهمی ن دانش دینی را نفی به تعبیر دیگر، گروه نخست تاریخی بود

  بازگشت به متن بر این پندارند که ادعا ی ذاتی، اسالم اصیل و اسالم ناب و منادیانش به گروه دوم متعلق اند و با 

خوبی با  ی  هرسد دین داران، به هرحال، رابطمی قرآن تاریخی عبور کنند. به نظرتوانند تاریخ اسالم را دور بزنند و از می

 از کنار تاریخ با چشم بسته عبور کنند.  - از جایی  - دهند می تاریخی و نه اسطوره ایش ندارند و ترجیح معنا ی تاریخ به 
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 شودهمسان خوانده نمی "فرامتن"و  "متن"وقتی 

است و  ای )تاریخ، فرامتن(، داوری دوگانه " رآن در آن قرار داردق متنی که "و نیز  " قرآنمتن "داوری دین داران در برابر 

قرآن قطعی السند و ظنی الدالله است.  شود. فقهای اصولی شیعه بر این باورند که می دوگانه سیرابای از روش شناسی

  قرآن به دستقرآن به این معناست که آن چه آدمیان در تالش برای درک معنا و مراد آیات ظنی الدالله بودن 

  بر – ( چنین عدم ایقانی 4آورد آدمی است، امری ظنی و آغشته به عدم ایقان است.)(، از آن رو که دست3آورند)می

  ظنی  هم  و الدالله  ظنی هم  خود،  احادیث که  رو آن از  ،"حدیث گفتمان "  به توسل با  - حدیث اهل از برخی تصور خالف

 تواند مرتفع شود. نمی السند،

قرآن به این معنا داللت دارد که مصحفی که به دست ما رسیده است، همانی است که محمد برای  قطعی السند بودن  

اطمینان داریم که چیزی بر آن افزوده نشده است. چنین پنداری، یک   -دست کم    - کرد و می پیروان خود تالوت 

معنا ی  زند؛ و می ایمان، به این گمان تاریخی، مهر قطعیت گیری تاریخی و ناچار انسانی است که فراتر از گفتماننتیجه

از  ای گیریآن، این خواهد بود که خوانش متن دوم یگانه و قطعی الدالله است. به عبارت دیگر، چنین نتیجهی  هساد

قرآن  قرآن و تاریخ شود که هر کس می داستان گذرد و با این ادعا همهمی قرآن پاک دامندشوار وثاقت تاریخی ی   هگردن

 ( 5قرآن کالم خداست!)رسد که می قطعی ی  هگمان به این نتیجبی را مورد مطالعه قرار دهد، 

اند که در نتیجه یکی  و با چه روشی این دو متن را مورد مطالعه قرار داده گونهپرسش اساسی این جاست که مومنان چه 

قرآن  دو متن )متن ی   هبر مطالعای اند و چرا؟ چنان چه روش شناسی یگانهیافتهرا ظنی الدالله و دیگری را قطعی الدالله 

قرآن و هم  قرآن در آن قرار دارد( حاکم باشد، خروجی مطالعه، ناچار باید یگانه باشد. به عبارت دیگر هم متن و متنی که 

ها، به درستی  دالله باشند. آدمیان پس از هزارهقرآن در آن قرار دارد، هر دو باید ظنی الدالله یا قطعی ال متنی که 

گنجد. به تعبیر پوپر  نمی سر و سرنوشت آدمی ی  هاند که خیال مطلق پختن و از ظن و گمان گریختن، در کاسآموخته

شود و  می ی ما نباشد. از این رو، باید از فقها پرسید که چه"هاها و ابطالحدس"تاریخ علم، شاید چیزی فراتر از تاریخ 

قرآن باشد ظنی الدالله است و اگر تاریخ باشد قطعی الدالله خواهد  آدمی از یک متن، اگر ها ی است که دریافت گونهچه

 شد؟

 مکمل تفکیک شود.ی  هتواند به دو گزارمی قابل تامل است و " قرآن کالم خداست "ی  هگزار 

 همانی است که محمد برای پیروان خود تالوت کرده است.دهد که این متن، می تاریخ نشانی  همطالع _ اول

 قرآن، کالم خداست.در این متن تصریح شده است که  _ دوم

 ضروری زیر است. ی  هقرآن کالم خداست، در گرو دو مقدمگیری که در این صورت این نتیجه
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 قطعی الدالله بودن متن دوم. _ اول

 ( 6دوم قطعی الدالله بودن متن نخست.)

ها  ایمانی، فقر دادهها ی ضرورتی  هدرون دینی آمده است انگار در خوانش متن دوم، به واسطنقدها ی چنان که در هم 

تحقیق بوده است؛ در نتیجه  ی  هسنتی، روش شناسی، پیرو نتیجها ی بیرون دینی و نیز صالبت و ستبری دریافتی 

قطعی الداله فرض شده است.     -به حکم ایمان   -رامتن تاریخ  متن قطعی الصدور و قطعی السند تلقی شده است، یعنی ف 

وثاقت تاریخی متن به یمن سمند تیزپای ایمان بگذریم )و باید توجه داشت که هیچ مانعی در برابر ایمان  ی  هاگر از گردن

  مراجعه به همان متن، به دفاع توانیم با می گونهدانیم، چهمی غیرقابل عبور نیست!(، در حالی که متن را ظنی الدالله 

ادعا  رسد فراتر از مقام ثبوت، در مقام اثبات، کالم اهلل بودن متن و ( به نظر می7تردید از کالم اهلل بودن متن برخیزیم؟)بی

قرآن موکول و منوط به مقدمات بیرون متنی است؛ مقدماتی که منتقدان مذهبی و  قرآن فراتاریخی و فراتاریخی بودن  ی

 نتی سروش، گنجی و شبستری هم سخت بدان نیازمند و هم سخت از آن گریزانند. س

نواندیشان دینی، عبور از این روش شناسی وارونه و کرنش در برابر لوازم عقالنیت جدید و شناخت  ی  هدریافت تاز 

می متن دوم برهاند و  بدخوانی و بدفهی  هتواند متن نخست را از سیطره و سلطمی شناسی مدرنی است که از یک طرف

جدید بیرون دینی به زبان   آوردها یدستکم و بیش تازه، متن نخست را در محیط نهادها ی  از طرف دیگر با پیش 

گویم اولین بار، زیرا از یک طرف، بر این باورم که هیچ  می (8بیاورد و برای اولین بار امکان خواندن آن را فراهم آورد.)

شود. به قول  می شود، یا همیشه برای اولین بار خواندهنمی شود. یک متن یا خواندهنمی دهمتنی به واقع دوبار خوان

نظام دانایی  "(، که 9)"وحدت ی  هاسطور". این فهمی است فراسوی "توان پا نهادنمی در یک رود دوبار"هراکلیتوس 

ها ی  ز( هستی که از کثرت( بر آن استوار شده است. فهمی است در اقیانوس آنتروپیک)سامان گری10)"سنت

کند و تالش  می (، پدیدارشناختی، زبان شناختی، هرمنوتیکی، روان شناختی و ...( عبور11گونه)هستی شناختی)گونه

هر چند موقتی، برای تفاهم بیافریند. از طرف دیگر، نباید فراموش کرد که ما  ای هر چند کوچک، کلبهای دارد در جزیره

نیاکانمان و در خیال خوش آبی ایمانمان)دین هویت( به واقع هنوز متن را نخوانده  ها ی وقالقیلی  هدر سلطه و سیطر

 اند، شنیده ایم! اند که خواندهاند یا ادعا کردهایم، بلکه متن را از دیگران که خوانده 

ها  ودن متن(، حرف و حدیثدوم )کالم اهلل بی   هنخست و هم در مورد مقدمی  هواقعیت آن است که هم در مورد مقدم

توان از  نمی ها ها، به این آسانیجان فرسای مذهبیها ی فلسفی، تاریخی و کالمی فراوانی وجود دارد و با وجود تالشی 

تواند موقتی،  می ( باال رفت و سیب یقین را چید. واقعیت آن است که پایان خوش هر گفتمانی، تنها 12)" مذهبی  هپل"

پیشامدرن   ادعاها ی ع ثانوی باشد. به عبارت دیگر، هر پایان خوشی، امری تاریخی است و با اداها و توافقی و تا اطال

پایان  بی کند. واقعیت آن است که دین، چون هر گفتمان انسانی دیگر، گفتمانی نمی چیزی تغییر "ابدی و ازلی بودن"

اند، بیش از همه به آستان  چند خیال خوش هدایت بافتهاند، هر است؛ و آنان که از مشارکت فعال در این گفتمان گریخته
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جدید و انفجار اطالعات و ارتباطات  ها ی اند! دینداران اگر بتوانند در آستان جهاناند و گوهر تفاهم را باختهحقیقت تاخته

 الهام و شور بگیرند.دینی خود ها ی  پیش رو، باز هم از متنی   همتواضعانه بیایستند، شاید بتوانند در هزار

نباید فراموش کرد که گفتمان دینی، گفتمانی بر سر عالم غیب )خدا، معاد، وحی، معجزه، نبوت و...( است. اگرچه قابل  

ها اشاره دارند، سخت سیال و مواج اند و  ی که این کلمات به آنادعاها یها یا ها یا واقعیتپذیرش است که این کلید واژه

ماند. واقعیت دیگر آن  نمیگرا گریز)آنتروپیک( این بودها و نمودها، ماهی درخوری در دام صیادان ذات در امواج سامان 

است که  ای بازیی  هاست که برگذشتن از این ادعاها و تهی کردن مخرج مشترک ذهن دین داران، وارد شدن به پهن

ست منازعه خداباوری و خداناباوری را تبارشناسی و  برای خداباوران بازی آخر خواهد بود. برای درک این ادعا، کافی ا

ی    هی که در کارنامادعاها ی ها به ویژه با این فهرستی  هکرد. مقایسبندی  ها را فهرستها و تفاوتسرفصل تخاصم

ی که  اگرایی تردستانهها بسیارند. کمینهدهد که فاصلهمی خورد، نشانمی متاخر اصالح دینی به چشم ها ی جریآن

تواند دین را از تنازع کارکردی با  می اند، اگرچهاه انداختهر به – اجبار به درستی و به  -نواندیش مذهبی  ها ی جریآن

  نیز را  غیب عالم ها ی خرگوش تواندمی چنین هم اما  برهاند، –  است شده تمام دین  ضرر  به همیشه  که  –دانش و قانون 

 !  کند  غیب

توانند با تهی کردن مخرج مشترک ذهن خود  نمی تاریخ و هم در کمند عقالنیت جدید گرفتارند ودینداران هم در کمند 

  هعقالنیت جدید و تن سپردن به لوازم اندیشی   هیا قوم خود در یک پهنه، از این تنگنا )دایلما( بجهند. ایستادن در آستان

  تاریخی ادعاها یطور وارونه، کرنش در برابر تاریخی دینداران هماهنگ گردد و به  ادعاها یتواند با نمی مدرن، ی 

سکوالر  ی  ه( با عقالنیت جدید سر آشتی داشته باشد. راز بیزاری عمیق و تاریخی دینداران از تاریخ و اندیش13تواند)نمی

تازه برای بازگشت به متن، تازه   ادعا یهر  واره باای که هم( بیزاری و فراموشی14شاید در همین نکته نهفته باشد.)

متاخری که اصالح   ادعاها ی ها با آنی  هتاریخی دینداران و نیز تبارشناسی و مقایس ادعاها یشود. فهرست برداری از می

ای در  هدهد که از عالم غیب چیزی نمانده است. در واقع با پیدایش هر گرایش تازمی اند، نشانطلبان دینی بر زبان آورده

 شود. می دینداری مخرج مشترک دین داری هر چه بیشتر به صفر نزدیک ی  هپهن

  باید  ناچار ،( تاریخی قرآن و تاریخی  دین) نیست –تاریخ دین داران  -اگر بپذیریم که دین چیزی فراتر از تاریخ دین   

  در که  است دین  تاریخ  از داران  دین  ازای پاره  حذفمعنا ی  به دین، تاریخ از هایی برش یا برش بر تاکیدی هر که  بپذیریم

  نتیجه دین داران و خداباوران یا باید به شقه شقه شدن در . دارند برش آن با  اندکی پوشانی  هم یا ندارند  قرار برش آن

خود. اگر از  باورها ی ی  هپایان مجموع بی کالن خود )دینداران( رضایت دهند یا به قیمه قیمه شدنی  هپایان مجموعبی

ها  محدود شود، باید سگرمهای  تواند و نباید به برش ویژهنمی انحصار گرایی دینی دست بشوییم و بپذیریم که تاریخ دین

( که نواندیشان  " دین حداقلی"گرایی ) ( خویش را بپذیریم و به کمینه15خود را باز کنیم، مسوولیت تاریخی و تاریخ)ی 

 ( 16اند لبخند بزنیم.)هدینی به راه انداخت
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 شودوقتی عالم غیب، غیب می

طور تدریجی دین نیز از  آرام و بهطور تلویحی وجود داشت که آرامپس از اعالم مرگ خدا توسط نیچه، این انتظار به

دین در کمند  "تر در سرنام  جغرافیای ذهن، زبان و فرهنگ بشر خارج شود و به تاریخ بپیوندد. اما این گونه نشد. پیش

پژوهی، حدیث شناسی و تاریخ، به  قرآنوجودشناسی، ی  هآورده ام که با پی گیری اجمالی تحوالت دین در پهن " عقالنیت

اند. به عبارت دیگر،  شان را وانهادهادعاها یاند، اما ها ماندهتوان نشان داد که گرچه دینویژه در قلمرو فرهنگ شیعی، می

اند.  پیشین شان دست کشیده ادعاها ی اند، به قیمت آن بوده است که مومنان از بسیاری از مانده ها و مذاهباگر دین

قبض و  " سراسر فرهنگ و تاریخ ادیان و مذاهب را در دوران مدرن درنوردیده است.   "ایمن شدن از راه تهی شدن"فرآیند  

ایمن شدن از طریق تهی  "است از فرآیند ای نمونهتاریخی ها ی  قرآنو نیز پی آمد درخشان آن،  "بسط تئوریک شریعت 

که در آن  ای مشخص تقسیم کرد. نخست دورهی  هتوان به دو دورمی انداز، تاریخ هر دین را( از این چشم17.)"شدن

شدند )دین  می آورند و از زالل آبش سیرابمی برند، ایمان می وجوی متن به حقانیت آن پی آدمیان با دیدن و جست

اند، حقانیتش را  که مومنان پیش از مشاهده و کاوش در متن، ایمان آوردهای  وجوی حقیقت( و دوم، دورهون جستچهم

 وجوی هویت(.چون جستاند )دین هماند و تسلیم شدهپذیرفته

شود و عجیب  می یابد، اما برش دیگر، از این نقطه آغاز می پایان   "در متن خطا وجود ندارد" برش نخست، با این گزاره که 

را تاریخ تالش برای اثبات نبود خطا در متن از طریق الغر کردن دین بخوانیم.   "دین هویت"تاریخ  ی  هنیست اگر هم

قرآن در جهان جدیداندی؛  از خواندن ها ی ( نمونه19)" قرآن محمدی "( و  18)"قرائت نبوی از جهان" ، "کالم محمد"

تاریخی شهادت  ها ی قرآناند و بر ها را به چالش گرفتهها که وحدت متنوانشهایی که نه تنها وحدت خقرآن خوانی

 دهند. می

  خوابی چنین که  را آنانی رو، همین  از  دارد، سنت  جهان به وچراچونبی تعلقی و است  کنش جنس از " دین حقیقت"

دهد؛ چه، جهان جدید با هر  می برابر جهان مدرن قرار  در -  زود  یا  دیر  – اند،پرورانده سر در  را  رویایی  چنین و انددیده

از جنس واکنش است و از سر حادثه و بداقبالی در   "دین هویت"است وداع کرده است. اما   " رژیم حقیقت"چه حقیقت و  

بر دهد که چشم می او نیست. دین هویت در یک سوی، بنیاد گرایان دینی را در خود جایی  هزید که زمانای میزمانه

اند و دینی دیگر  اند و در دیگر سوی، نواندیشان دینی را، که از تاریخ دین گذشتهاند و به گذشته باز گشتهتاریخ بسته

 ( 20اند، بزرگ و زیبا، مثل هیچ.)ساخته

 ها پانویس

ی   همجموعو اکبر گنجی در  "قرائت نبوی از جهان " محمد مجتهد شبستری در گفتارهای متاخر خود با عنوان  -1

 کنند.می بر همین اندیشه و پیشنهاد اشاره و تاکید " قرآن محمدی"مقاالت خود با عنوان 
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 از همین قلم مراجعه شود. "ایرانیها ی ایران در حاشیه، توسعه نایافتگی و پاسخ"ی   هبه مقال -2

قرآن: غرض شارع(  مولف )در مورد  وجوی نیتکالسیک، به جستها ی متن، در انگارهمعنا ی وگو از مراد و گفت  -3

خبرند یا از اهمیت نظری آن و  بی " مرگ مولف"رقیب ی   هقابل تحویل و تقلیل است. طرفداران این انگاره، یا از انگار

  اکبر گنجی "قرآن محمدی "ترین بند نقد خود به  هایش. برای مثال منتقد محترمی به نام ابوالقاسم فنایی در جدیبنیآن

توان به متن نسبت داد؟ یعنی چه  متن چیست؟« و »چه معنایی را به نحوی معتبر و موجه میمعنا ی پرسد »می

 گوید »اگر سؤال از اعتبار و حجیت برای ما مهم  می  تفسیری معتبر است؟« و بعد در پاسخ

توان به متن  معتبر میمعنا ی ان شناختی باید چنین باشد، در این صورت تنها معنایی که به عنوباشد که از نظر معرفت

مورد نظر مؤلف )نیت مؤلف( است که در متون دینی معادل »غرض شارع« است.« در این انگاره و نیز  معنا ی نسبت داد، 

  "نیت مولف"معادل  "متنمعنا ی "اند. اگر مهمی از قلم افتادهها ی در این گفت و شنود پیشنهادی انفسی، پیش فرض

هر متنی در گرو ایمان به توانش مولف در انتقال نیت خود به  معنا ی رت باید اذعان داشت که درک  باشد، در این صو

ایمان ایستاده است و نه   پاها یمتن و از طریق متن است. به عبارت دیگر در این صورت حجیت معرفت شناختی بر روی 

گنجی است که  ی    هاولی ادعا یل، فاصله گرفتن از ی هرچند در مثال باال و در اصادعا ی خود)عقل(. چنین  پاها یبر روی 

را نیز در خود جای داده است که  گری آوردی طلبیده است، اما ساده انگاری ویرانآنان را به هم ادعاها ی واقع گرایان و 

دیگری که  نماید.این ساده انگاری به پیش فرض  می بدون توجه به آن، امکان برگذشتن از شناخت شناسی سنتی مشکل

گردد. طرفداران این انگاره بر این باورند که اگر بتوانند از  می به کار رفته است، باز  "نیت مولف"ی  هانگارها ی در بنیآن

درک  ی  هبه آستان -به عنوان نمونه  - قرآن بازگردند و تودرتوی تاریخ به سالمت بگذرند و به عصر ظهور ها ی داآلن

صید شده است. برای   "نیت مولف"قرآن در زمان نزول راه یابند، کار تمام ست و مروارید ود در موجها ی معناهای واژه

ها ی  قرآن در مورد تک تک واژهدرک ساده انگاری نهفته در این پندار کافی است از خود بپرسیم، مگر در زمان ظهور 

هم بوده است و مگر درک نیت مولف عالوه بر گذشتن از  ها توافق و تفاقرآن بین تمامی عربی زبآنعربی به کار رفته در 

کثرت آفرین عرضی نیست  ها ی اند، نیازمند عبور از موجقرآن به راه افتادهکثرت آفرین طولی که از زمان ظهور ها ی موج

  همطالعی  ههنتصویر برگردان پوزیتیویسم در پ "نیت مولف" ی  هرسد انگارمی که در مکان ظهور جاری بوده است؟به نظر

 متن است. ی 

توان از  می " مطلق و قادر متعالدانا ی "در شناخت شناسی کالسیک این گونه تصور شده است که با طرح پارامتر  -4

بر آن   - به ویژه در سنت سامی  -ناکامی عدم ایقان و از اضطراب ظن و گمان گریخت و از همین روست که ارباب معابد 

 کتاب مقدس خود را به آن منبع الیزال پیوند بزنند. اند که خود را و  بوده

  - صادقانه و بغض و حب بدون – قرآن را شود: هر کس تاریخ می گاهی این گزاره با این شکل و شمایل نیز مطرح -5

قرآن  قرآن کالم خداست. یا این گزاره: هر کس تاریخ رسد که می قطعیی   هنتیج این به گمان بی دهد، قرار  مطالعه مورد
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قرآن کالم خداست. این  رسد که می قطعیی   هگمان به این نتیجبی را اندیشه ورزانه و مجتهدانه مورد مطالعه قرار دهد،

کند، با  آن که  می باطل فرض نامطلوبی را ی   هکند، چه پیشاپیش هر نتیجمی نخستین را ابطال ناپذیری  هقیود تنها گزار

قرآن، محمود رامیار،  است. رک: تاریخ  "البشرط "پایانی آزاد و ی  ههر تحقیق و پژوهش جدی و کامیاب، نسبت به نتیج

 .1385، 8تهران، ن امیرکبیر،چ 

شمولی برای  درون دینی خویش هیچ مبنا و محک مشترک، ثابت و جهان ها ی واقعیت آن است که ما در قضاوت -6

داوری نداریم. در واقع هر معیار و مبنایی، خود، پیش فرض و پیش نیاز مراجعه به متن است، که داوری و قضاوت در  

دین )تاریخ دین(  ی  هدرون دین انجام گیرد. به باور من تفکیک عناصر سازندی  هتواند در حوزنمی مورد آن به هیچ وجه

ای برای چنین تفکیکی، خود یکی از  غیر قابل دفاع خواهد بود. زیرا اول. هر انگاره به عرضی و ذاتی یا ثابت و متغیر،

ای برای چنین  تواند مورد اقبال و وفاق تمامی مسلمانان باشد. دوم. هر انگارهنمی موجود از دین است وها ی خوانش 

پذیر  ایست سیال، تاریخمند و انعطافبمی تفکیکی از لوازم و پیش نیازها اطالعاتی خاصی تشکیل شده است که الزاما

از مفاهیم و عناصر ذاتی و عرضی دین   ای  باشد. سوم. اگرچه شاید بتوان در یک خوانش ویژه از دین، به تفکیک نسبی

رقیب )دیگر( درونی و بیرونی قابلیت کاربرد نخواهد داشت. ها ی طور الزامی در خوانشدست یازید، ولی چنین تفکیکی به

نه   -قرآن در آن قرار گرفته است  بدون نیاز به تاریخ، یعنی متنی که  - قرآن( بازگشت و مراجعه به متن ) دعا یاچهارم. 

مطلوب است و نه ممکن. واقعیت آن است که درک هر متنی بدون مراجعه به سایر متون انضمامی غیر ممکن است، زیرا  

 اند.های تو در تو به یک دیگر پیوند خوردگونهمتون به

نویسد »به نظر من، مشکل اساسی سروش در باب نبوّت پیامبر اسالم، از آنجا  مصطفی حسینی طباطبایی می -7

میانی اسالم )به ویژه عصر مولوی(  ها ی رایج در سدهها ی خواهد وحی پیامبر را از اندیشهگیرد که او میسرچشمه می

نخستین اسالم شناخت؛ یعنی باید دید که در صدر اسالم  ی  هاز سد بازشناسی کند، در حالی که سزاوار است پیامبر را

قرآن کریم و سیرت نبوی  میانه، به ها ی است؟ و در این باره، باید بیش از دیوان شعرا و سخن عرفای سدهچه خبر بوده 

 .87فروردین  14تکیه کرد.« وحی قدسی، در نقد سخن عبدالکریم سروش، سایت گویا، 

بخشد و زحمت  را سهولت می  "قرآنی  هپدید" قرآن، فهم نویسد »این گونه نگریستن به اسالم و احکام و سروش می -8

گشاید و پست  تاریخی در برابر ما می - چون متنی بشری قرآن را همکند و تکلفات و تاویالت ناالزم و ناسالم را سبک می

ها دو مدل از وحی  باری این " و نیز  "کند و بلند جغرافیای زمینی تبیین میو بلند جغرافیای آسمانی آنرا به تبع پست 

است: مدل من که با تجربه زنده پیامبر و با مابعد الطبیعه حکیمان مسلمان و تاویل عارفان سازگارتر است و مدل شما که  

ی کارها را به وساطت جبرئیل   گوید خدا همهمتعلق به جهانی اسطوره یی و مناسب با بینش اهل حدیث است. شما می

کند، پیامبری که جبرئیل هم جزئی از اوست.« طوطی و  گویم همه کارها را به وساطت پیامبر میکند. من میمی

 . 87/ 22/2روز،زنبور)پاسخ دوم به آیت اهلل جعفر سبحانی(، سایت ام
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 از همین قلم مراجعه شود. " وحدتی  هاسطور"ی   هبه مقال -9

 از همین قلم مراجعه شود.  " ملیی  ههاضمنظام دانایی ما و سوء"ی   هبه مقال -10

چنان و هنوز  تر مورد توجه بوده است و گفتمان دینی همهستی شناختی در گفتمان دینی ما کم گرایی کثرت -11

کار است، اما نام  نوعی انتزاع آش "آدم "پنهان رها شود. نام ها ی ها و انتزاعنامی  هنتوانسته است از سلطه و سیطر 

انتزاعی آشکار است، زیرا آشکارا به مصادیق فراوانی اشاره دارد، در حالی   "آدم"نوعی انتزاع پنهان است.  "حضرت آدم "

شماری دارد، امری است که به  بی مصادیق " حضرت آدم"انتزاعی پنهان است، زیرا این مساله که   " حضرت آدم"که 

ماند. در شناخت شناسی کالسیک هنوز بر این  مکانی و تاریخی مشترک از نظرها پنهان میزبانی، ها ی برشی  هواسط

ها نیز  ها و ...( غیر انتزاعی اند، در حالی که این نامخاص )مثل نام اشخاص، نام ادیان و نام مکآنها ی باورند که نام

ها، محمدها،  ها، عیسیها، اسالمها، علمها، جهآنشمار داللت دارند. ما با زمینبی عناوینی انتزاعی اند و بر مصادیق

  دهندتاریخی مشترک اند که به ما امکان میها ی شماری روبه رو هستیم. در واقع، برشبی ها و خودهایقرآنها، انجیل

ای  . اگر لحظهشمار سخن بگوییم و به حظی از تفاهم دست یابیمبی فراوان از این مصادیقها ی  نیاز از قید و بندبی

ها چه قدر  زبانی، زمانی و تاریخی مشترک فاصله بگیریم، خواهیم دید که سخن گفتن از این نامها ی بتوانیم از برش

توانست با  مشکل و رسیدن به تفاهم تا چه حد، دست نیافتنی است. برای مثال تصور کنید چنانچه سلمان فارسی می

آمد و چه سطحی از تفاهم شکل  و علی صحبت کند، چه وضعی پیش می یکی از مداحان اهل بیت در مورد محمد 

روهستیم و اگر  کنیم ممکن است فراموش کنیم که با خودهای فراوانی روبهگرفت.  ما وقتی از خودمان صحبت میمی

  از  برخی در  که  ای هپدید –کنند نبودند امکانات زبانی، روانی، اجتماعی و ... که هویت انتزاعی مشترک را القا و تدارک می

  رایج  امری  به شخصیت  گیگسیخته و  شخصیتی چند  –  شودمی مختل داروها  از برخی مصرف با  نیز و روانیها ی  بیماری

ای است از یک تکامل پیچیده. این  آمد پیچیدهبر "من " و " خود " از  ما خودآگاهی از مهمی  بخش  واقع، در.  شدمی تبدیل

 تواند بسیار کارآمد باشد.گفتمان هویت میدریافت در درک پدیده و 

 . "صدای پای آب"تعبیر از سهراب سپهری است، در شعری با عنوان   -12

، به صراحت و با شجاعت از  "راهی به رهایی"وجوی از همین روست که مصطفی ملکیان، در آثار خود و در جست -13

، از کتاب سنت و  1. رک: معنویت : گوهر ادیان کندمی تاریخی یادها ی تاریخی و شخصیت ادعاها ی عبور از 

 سکوالریسم، ا. صراط.

بخش مهمی از هویت ما باشد، در آن صورت، شاید درک این که چرا   "دین خویی " اگر به تعبیر آرامش دوستدار  -14

 تاریخی ندارند؟، ممکن شود. ی  هایرانیان حافظ
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ها ی  شیعی ایران یا حوزهها ی روز حوزهاسالم فقط آن نیست که ام»اسالم را در همین رنگارنگی اش باید دید.  -15

ها و تفسیرهایی است که تاکنون از اسالم شده است.« و نیز »در تاریخ پر  آموزند. اسالم مجموعه درکوهابی عربستان می

حدثان و ظاهریان و حشویه و  الوان این دیانت، از اهل تاویل و باطنیان و اخوان الصفا و صوفیان و فیلسوفان گرفته تا م

خود، دینامیزم این تمدن را تامین  ها ی اند و با کشاکشاند و همه مسلمان بودهحنابله و مجسمه و ... همه حضور داشته

 ها به قهر غالب شود، و بر بقیه تنگ بگیرد، روز مرگ این دیانت فرا خواهد رسید.« اند. روزی که یکی از این طریقهکرده

 22/2/87روز،نبور)پاسخ دوم به آیت اهلل جعفر سبحانی(، عبدالکریم سروش، سایت امطوطی و ز

شود از  تالش می "اشتباه مرا به پای مکتبم مگذار"طور نمونه با این ادعا که کاذب ساده، به  ادعا یگاهی با یک  -16

 د.گی عبور شوآسانی و آسودهتاریخ دین و خطاها و فجایعی که رقم خورده است، به

اسالمی و بازگشتن به فضای ماقبل ارتدکسی، و بهره جستن از  ی  هنویسد »سیال کردن الهیات افسردسروش می   -17

نوین، شرط بقاء سرفرازانه دیانت اسالم در جهان مدرن است« طوطی و زنبور)پاسخ دوم به آیت  ها ی ها و پژوهشدانش

 22/2/87روز،اماهلل جعفر سبحانی(، سایت 

 ، ۱۳۸۳شبستری، تهران، طرح نورک: تامالتی در قرائت انسانی از دین، محمد مجتهد -18

 . 1387، 104قرآن محمدی، بازتاب اندیشه، ش رک: گنجی، اکبر،  -19

هویت را در  ها ی شویم، همیشه دین هویت است؛ آن چه دینکم وقتی از بنیان گذاران آن دور میهر دینی دست -20

ای که در ترکیب با محدودیت در منابع به  دهد ناتوانی درک این نکته است. ناتوانیبرابر هم و در برابر دیگران قرار می

حقیقت ظاهر  ها ی حقیقت ببافند و در قامت دین سودا یدهد که شود. این ناتوانی به ادیان امکان میجنگ کشیده می

هویت  ها ی داشتهی   هطلبان با همآیند و عجیب نیست اگر جنگ طلبان میجنگ و جنگ حقیقت به کار  ها ی شوند؛ دین

کنند.  آدمی )از جمله زبان، فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و  پسند تیم ورزشی( اگر فرصت مناسب باشد همین گونه رفتار می

مسلمان حقیقتی ورای هویت دینی آرزو  بنیادگرایان مسلمان در پی حقیقت و حقانیت هویت دینی اند و نواندیشان 

ها ی  داشتهی  هگیرند و در استفاده از فلسفه، کالم و همدینی درز میها ی  کنند؛ هر دو جریان اما از رنگارنگی هویتمی

کنند!بشری کوتاهی نمی
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 هاها و مسلمان گی اسالمپرگونهی   هسرنویسی در انگار

و عقب نشینی   -از جمله ایران   - ای جهان جدید به کشورهای حاشیه آوردها ی دستبا سرریز شدن  در آستانه مدرنیته و

سنگر به سنگر سنت گرایان، دو جریان تازه در دو سوی جهان اسالم به راه افتاده است. گروهی با درس گرفتن از  

د جدید برهانند و گروه دیگر هم کالس  تاریخ، در تالش اند دین را از تنازع نفس گیرش با رقبای قدرتمنها ی کالس

بسیاری را به  ها ی فراوان و ریزشها ی برد نخست گرچه با الغر کردن دین، رنجشاند؛ راهتاریخ و هم تاریخ را ترک کرده

( دسته  1کند.)جان خریده، اما توانسته است گفتمانی درخور بیافریند که دین را به عنوان یک منبع الهام، جاودانه می

  برده پناه جدید،  جهان آوردها یدست برابر در  – ها اسالم اصیل است که به باور آن - وم به خوانشی فراتاریخی از اسالم د

  است  تالش در  –  نوستالژی و  استعمار چونهم –  مدرنیتهی  هناخواستپیامدها ی  از  برخی از  گیریپادبهره با  که است

ها، آن چه بسیار اهمیت دارد فرایند فروپاشی  این داروها و داوری کیف  و  کم از  فارغ(  2.(بازیابد را  گذشته سنگرهای

گی و هماهنگی تصویری است که از جهان سنت بر جای مانده بود؛ جامعیت و مرجعیت سنت برای همیشه در هم  یگانه

  شکسته است.    

 وحدتی  هبه سوی زوال اسطور 

( به  3)" وحدتی  هاسطور"شکند و مبانی زبانی و زمانی)تاریخی( می فرو  "اسالم"وقتی تصویر واحد و تصور مطلق از 

شود بین اسالم و  می آید و هم تالشمی ( به میان 4شود، هم، پای »قبض و بسط تئوریک شریعت«)می چالش گرفته 

شود. در استقبال از این  شود، تمایز گذاشته می گوناگون از متن( پردازشها ی پایانی که از اسالم)خوانش بی تصاویر

  آن از  که  تصاویری در  کم  دست –  اسالم و  شکندمی حقیقت اسالم  سنگی ی  هسلط که است " هرمنوتیکی گرایی کثرت"

 شود. می ها تکثیر و تقسیمسوژهی   هه تعداد مسلمانان یا شاید همب -  شودمی عرضه
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علوی و  ی   هوگوهایی بر سر اسالم ذاتی و اسالم تاریخی یا شیعگفتدینی، گاهی ها ی پیش از این در تاریخ گفتمان

دند در  بو تالشی بیشتر -  اندبوده حاشیه  در  که  –وگوها  صفوی حضور داشته است، اما این دست گفتی   هشیع

  تر وجود حقیقی و حقیقت مطلق آن به رسمیت شناخته شدهوجوی حقیقت و بر سر مرده ریگی)میراثی( که پیشجست

گی آن شک  شمار، کسی در یگانهبی بسیار و بگو مگوهای  کالمی ای مذهبی و فرقهها ی بود؛ حقیقتی که با وجود جنگ 

ی    هچون یک حقیقت مطلق و غلباند؛ زیرا تصور اسالم، همبودهای وگوها حاشیهنداشت. در نتیجه این دست گفت

شد.  می نمود، که کمتر در آن مناقشه می چنان پرزور و اجتناب ناپذیربدیل، آن بی چون یک واقعیتگفتمان اسالمی، هم

. در چنین  بود لوازمش و آن  به تمام و  تام وفاداری و  حقیقت  آن  یافتن در  –  بود هم  بسیار  که – اگر بود ای مناقشه

که هر گروهی خود را  وگوی حق و باطل؛ و طبیعی بود وگوی اسالم و غیراسالم بود؛ گفتوگو همیشه، گفتجهانی، گفت

  ویژه به – گوناگون ها ی  گی یا پرگونی( و ظهور اسالم)پرگونه گرایی  کثرتحقه و ناجیه بداند و بنامد. طلوع ی  هفرق 

  - هرمنوتیکی گام نخست   گرایی  کثرتگراها در ایران کلید خورد.  رسیدن اسالم  قدرت به با -  ها آن مورد در  خودآگاهی

 ر این آستانه و مقاومت در برابر آن بود.ایستادن د - اما محکم 

 شود می تکثیر گرایی کثرتوقتی 

البته به هیچ روی ساکت و ساکن نماند و در   -خصلت خود پیش رونده اش  ی  هبه واسط -گی  و پرگونه گرایی  کثرت

دینی که فهمش در حال  ابعاد گوناگون حیات ما جاری شد. »قبض و بسط تئوریک شریعت« در ابتدا به عنوان شریعت و 

خروشان  ها ی بود درک و دریافت شد؛ اما این ساحلِ به ظاهر سخت و سنگی، خیلی زود، در کشاکش موج " شدن"

بود، عقب نشست. برآمد این   " شدن"و دینی که خود در حال  "قبض و بسط شریعت" آرام به امان، آرامبی نقدهایی 

هایی که به عنوان اجزای  اساسی و سنگرهای تاریخی دین بود؛ سازمایهها ی برد، عقب نشینی از بسیاری از سازمایهراه

شدند؛ به این ترتیب از دینی که  می ، اصلی و اصیل تلقی" دین اصیل" )حقیقت دین( یا  " دین واقعی"ی   هتشکیل دهند

ادی بر جای  قرار بود سرشت اش مقدس و سرنوشت اش متفاوت از شریعت و فهم آن محاسبه شود، در عمل چیز زی

( که از لوازم  5مستقیم«)ها ی  هم فرو شکستند و پای »صراط "هاارزش"نماند. با فروپاشی تصور مطلق و تصویر واحد، 

( از خاکستر دین  6چون »راهی به رهایی«)هم " معنویت"منطقی قبض و بسط  نظری شریعت و دین بود، به میان آمد و 

  –  خطربی و معصوم ظاهر به -  رویای   گرفت،  آرام "واقعی اسالم "ی  هگی درِ خانپرگونه تاریخی پرکشید. وقتی شتر 

  این درک . شکست هم  در -  اش سترگی  و ستبری ی   ههم با -  واقعیت ی  هشیش و پاشید  هم  از هم " اصیل اسالم"

انی ممکن نبود و با  آس به آن، ی  هشناسان دین  و شناسانه هستی  نتایج  به دادن  تن و هاواقعیتی  هپهن در اما گیپرگونه

دانش جدید و شناخت شناسی    آوردها یدستهایی که تا مرز انکار راه شد؛ واکنشای بسیاری همحاشیهها ی واکنش

 متاخر پیش رفت.
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مدرن  ها ی ترین دشمن خوانشبارز و عوارض آشکار این فروپاشی است، که در قامت اصلی نمودها ی بنیادگرایی دینی از 

اسالم کنار نخواهد  ی  هگی در پهناز دین و جهان جدید ظهور کرده است. بنیاد گرایی با هر چه بتواند کنار بیاید با پرگونه

جی لخنر، »بنیادگرایی کنشی  ای چه، به قولفرمان مرگ بنیادگرایی است؛   "مستقیم ها ی  صراط" وگو از آمد و گفت

خاصی از  ی   هخواهد تمام سپهر زندگی را بر حسب مجموعمی ارزش مدار، ضد مدرن و مخالف تمایز اجتماعی است که

 ( 7مطلق، تجدید سازمان دهد.«)ها ی ارزش

 خانمانی بی ها یرعشه

با آن تاریخ طوالنی   - واقع گرایی خام بودند ی   هونق افتادر از ی  هسک روی  دو که  –  "گراییوحدت"  و " گرایی  ذات" زوال 

  وچرایی که بر ذهن و زبان ما داشته است، به آسانی به ایستگاه فرجامین و وضعیت پایدار خودچونبی ی  هو سیطر

بازتولید و از راهی تازه به  بسیاری در کار است تا آن رویا ) که کابوس جهان جدید است( دوباره ها ی رسد و تالشنمی

  در اجتماعی که هنوز از موهبت پیوندهای ارگانیک، ارتباطی و مدنی   -انگاری  و مطلق - گرایی خانه باز گردد. وحدت

گی  بهره است، رویایی میماند، دوست داشتنی؛ اما در جوامع مدنی جدید که لذت فردیت غیرقابل اجتناب و خودبسندهبی

( ایستاده است. از همین روست که در  8)"ارج شناسی جدید "نماید کابوسی است که در مسیر  ذیر میو خودآیینی گریزناپ

معطوف  ها ی ارزش"در برابر   "معطوف به بیان خود ها ی ارزش"قدیم، از  ها ی جدید از جهآنها ی تفکیک و تمایز جهآن

 ها است.ها و شایدبایدی  هدید سرلوحه و مالت همجها ی گی در جهآنگی و چندگانهشود. پرگونهمی استفاده "به  بقا 

  و  کثرت بر غلبه در  طوالنی است  تاریخی که  آن به مربوط بوم زیست  و  -  داوکینز تعبیر به -  "میانه جهان "زیستن در 

  تصور در  تنها  –  وینر تعبیر  به –  موجودها ی جهآن از ما  تصور که  است پرداخته  ایگونهبه را  ما زبان  و  روان آنتروپی،

هیوالیی زبانی، فرهنگی و روانی البته کار آسانی  ی  هیک جهان خالصه شده است. گذشتن از این مجموع وجود  امکان

ساده  ای نماید؛ گذشتهمی آالیش و آرامش بخش، وسوسه انگیزبی ساده،ی   هنیست و همیشه خطر بازگشت به آن گذشت

که در ابعادی    -و جادویی موجود  ی  هپیچیدها ی  که با جهآن - ر سه بعدی با جهانی تک بعدی یا حداکث -و رمانتیک  

 ( 9سخت بیگانه است.) -شوند می گانه تکثیر و تصور 12 -11

ها ی  مجدد تصویر واحد و تصور یگانه از اسالم، در گرداببندی  تالش برخی از نواندیشان مسلمان برای نوسازی و بسته 

هایی نوستالژیک که در کمین  ها؛ تالشها و ناکامیاست از این گونه تالشای دینداران، نمونهنظری و عملی در دین و 

دلتنگی  "چنان که در مورد ادیان و در  خانمان نشسته است. همبی دین و نواندیشان دینیی  هدر پهنگرا  گفتمان کثرت

ه است؛ اسالم بیش از چیزی است که بوده است.  رسد، اسالم چیزی نیست که بودمی گفته شده است، به نظر "برای خانه

 خانمانی است. بی تاریخی و هویت به اسالم غیرتاریخی و حقیقت، بازتابی از این دلتنگی  وها ی دگردیسی اسالم
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 خانمانی بی نواندیشان مسلمان بهها ی پاسخ

 است.بندی دو راستا قابل صورتتر و مشترک از اسالم در ها در بازتولید تصویری تازهبرآیند تالش

 ها. ها و هستهها و بسنده کردن به ذاتها و پوستهعبور از عرض _ اول

 زبانی. ی   هتازها ی صورت بندی   _ دوم

از   -و از سر مصلحت   - گاه ضرورت گام؛ و این گنجایش را دارد که بهبردی است در عقب نشینی گام بهبرد نخست، راهراه

ریز و درشتِ خود بگذرد و در نهایت به این فروپاشی و اضمحالل لبخند بزند! »دین   ادعاها یها و بسیاری از داد

ای که  و واقع گرایی داده شده است. انگاره گرایی کاستیاست که به این ترکیب ناگزیر از ای ( سرنام شایسته10حداقلی«)

جدید باز شود.   ها ی  ها در جهاندهد، تا شاید جایی برای آنجدید تراش ها ی ها را متناسب با انسانکند دینمی تالش

  بزرگ مسلمانان ی  هشود و مجموعمی مدرن از دین آفریدهها ی بردی است که امکان تصاویر و نسلدر دل چنین راه

تواند  می عیضِ مدرنضد تبها ی  برد در ایران و در پیوند با گرایشتوانند به هم و به جهان جدید پیوند بخورند. این راهمی

به   "جماعت و فرهنگ اسالمی توده وار "مسلمانان را برای آمیزش اجتماعی سالم و شکوفا آماده کند و آنان را در گذار از  

حکومت دموکراتیک  "ی   هانگاری  ههایی است که نمونترغیب کند. در بستر چنین گرایش " مدرن ایرانیی  هجامع"

کرد، به  می نشیند و از اسالمی که نوعی دموکراسی رقیق شده را برای مسلمانان تجویزمی آرام عقب( آرام11)"دینی 

شود. در گرایش نخست،  می (، دگرگون 12روز تجویز و توصیه کند)تواند دمکراسی را به جوامع پرگون اممی اسالمی که 

اند از مناسبات پیشامدرن عبور  نستهاست و منادیان آن هنوز نتوا "گراییوحدت"و  " گراییجماعت"گفتمان غالب هنوز 

چون راهی به جهان جدید و ارج شناسی آن به  هم " گیپرگونه" و  " گراییجامعه"کنند، در حالی که در گرایش پسین،  

کثرت و  ی   هبرد دوم، استفاده از مالت زبان برای به فراموشی سپردن واقعیت همه جانبشود. در راهمی رسمیت شناخته 

شود؛ تالشی در نگاه داشتن بخشی از جهان قدیم در دل یا کنار جهان  می است که با جدیت دنبالای الهگوناگونی، مس 

 است از این دست تکاپوها. ای مصطفی ملکیان از دین و اسالم نمونهبندی جدید. صورت

 زبانی ها ی بازی با بازی

از  ای و تفکیک ویژهبندی اسالم در گرفته است به تقسیموگوهایی که بر سر ملکیان در تبیین مفهوم اسالم، در گفت

وگوهای دینی نواندیشان مسلمان  ها و گفتو تمایز هر چند در بسیاری از نوشتهبندی سازد. این تقسیممی  اسالم دست

بندی  صورت هایی هم در فهم دین دامن زده است. در این ها و پاداندیشهمورد توجه و اقبال بوده است، اما به بدفهمی

متفاوت، امکان مفاهمه  ی  هدینی )به ویژه اسالم( به سه عنوان و سه پهنها ی شود با تفکیک مرده ریگ می تالش
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شود، دست کم به سه  می وگو( به باور وی وقتی از »اصل دین« گفت13وگو از دین و اسالم فراهم آید.)تری در گفتبیش

 دین یک، دین دو و دین سه.شود. می تلقی عمده از دین اشاره 

گیرد؛ مانند پیامبر )نزد اهل  می وچرا مورد قبول قراردین یک. »در هر دین و مذهبى، سخن کس یا کسانی بى چون

سنت( و چهارده معصوم )نزد شیعیان( و اینان اشخاص غایب تاریخى هستند. مجموع سخنان این کس یا کسان در  

قرآن و  عبارت است از  " اسالم یک "کتب مقدسه« گفته مى شود. بر این اساس، هایى جمع مى آید که به آن »مجموعه

هم عبارت است از متنِ ذمه    "بوداییت یک"مجموعه عهد عتیق و عهد جدید و   " مسیحیت یک "مجموعه احادیث معتبر و

 پادا.« 

ها و مقاالتی  ر، رسائل، کتابمجموعه آثا  "دین دو  "در طول تاریخ به شرح و تفسیر نیازمند است.  "دین یک " » _ دین دو

 اند.«است که متکلمان، علماى اخالق، فقها، فیلسوفان، عارفان و سایر علماى دینى به رشته تحریر درآورده

مجموعه افعالى است که    " دین سه " را شکل میدهد. "دین سه " ، " دین دو"و  "دین یک " »تحقق خارجى _ و دین سه

اند، به اضافه آثار و نتایجی که از افعال دینداران در عرصه عینی و عملى ظهور پیدا  دهپیروان دین در طول تاریخ انجام دا

 کرده است.« 

 ملکیانبندی نقدی بر تقسیم

گوناگون از اسالم  ها ی  متفاوت از دین و تلقیها ی و تنویر خوانش بندی ملکیان از دین در پی تحدید، دستهبندی صورت

  جهان ریگ  مرده  از بخشی  عنوان  به – مشترک و انتزاعی ها ی  هایی که در مورد نامدخوانیها و باست؛ و اگر با بدفهمی

ها  نست به درک ما از دین و اسالم کمک کند و گامی مهم در آفرینش تفاهمتوامی گشت، نمی راههم دارد، وجود  – سنتی 

ی   هتمهیدهای زبانی گوناگون اند که به واسطچون قیدهای زبان، بخشی از ها، همتازه باشد. این دست صورت بندیی 

  ایشود، با مجموعهمی صحبت  "درخت"وگو باال برد. به عنوان نمونه، وقتی از توان سطح تفاهم را در یک گفتمی هاآن

ن  شود آمی تالش  "درخت" پایان از مصادیق، تصاویر، تصورات و مفاهیم روبرو خواهیم بود. با زدن قیدهای متفاوت به  بی

تر  تر و بیشتر شود و در نتیجه، همپوشانی ذهنی و زبانی گوینده و شنونده بیشپایان محدودتر و کوچک بی ی  همجموع

پایان است و  بی ی باطل و پیشاعلمی است؛ چه، همپوشانی کامل، نیازمند قیدهایی سودا ی همپوشانی کامل،  سودا یشود. 

میل میکند، تهی خواهد شد. به عبارت دیگر، تفاهم کامل، همیشه در گرو  نهایت بی که قیدهایش بهای حد مجموعه

 کند.می پایانبی وگویی راهمپوشانی کامل ذهنی و زبانی شنونده و گوینده است؛ امری که ناگزیر هر گفت

ی    همفاهم دا ی سوها در ها و نام گذاریاست از این دست قید زدنای جدید ملکیان از دین و اسالم، نمونهبندی صورت 

ها ی  شود که بتوانیم نیم نگاهی به قیدهایی بیندازیم که به این ناممی وقتی دو چندان بندی  کامل. اهمیت این صورت
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تواند راه را دوباره برای  می ای است کهگونهتازه، بهها ی این نامها ی گیشود. لیست ویژهمی مشترک و عناوین عام زده

اسالم واقعی، اصیل و  "را به جای   "اسالم یک "گرایی و ذات گرایی باز کند. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم وحدتبازگشت 

شمردیم به حساب اسالم یک بگذاریم، و اسالم یک  می تر برای اسالم واقعی برهایی را که پیشگیبگذاریم و ویژه " ذاتی

... تلقی کنیم، آیا گامی به پیش برداشته ایم؟ یا دیگران را از برداشتن   را، واحد، مطلق، نقد ناپذیر، غیر متکثر، ربانی و

                                                 تر باز داشته ایم؟تر و محکمتازهها ی گام

 وجود دارد؟ "اسالم یک"آیا یک 

ها ی  ود دارد و تفاوت در خوانشوج "اسالم یک"شود که یک  می ، گاهی چنین تصور و ادعا "اسالم یک "در مورد 

گردد. به عبارت دیگر، در این تلقی، فرایند  می گوناگون مربوطها ی انسآنها ی گوناگون از اسالم یک به تفاوت در فهم

دلیل نیست و با تاکید صریح  بی ی ادعا یهرمنوتیکی و تا حدی تاریخی است. چنین   گرایی کثرتتکثیر، محدود به 

طور  به "اسالم یک "تواند باشد؛ چه، ضرورت نقد و پیرایش نمی نیز ناسازگار " دین یک "امکان و ضرورت اصالح ملکیان به 

 باشد.  "اسالم یک"تواند نافی تصور وجود یک  نمی الزامی

  شود از کنارش به آسانی گذشت. در این ادعا، تنوع و تکثر حاکم برنمی انعکاس این پاداندیشه آن قدر بلند است که 

  هغیر از مسال -زند  می دامنای  شود. آن چه به چنین تلقینمی مربوط دانسته "اسالم یک "به  " اسالم سه"و  "اسالم دو "

  نکاتی است که در دیگر آثار ملکیان هم به چشم  - گفت باال از ملکیان النه کرده استکه در پاره "اصل دین "ویران گر  ی 

ها  د در مورد موالنا جالالدین محمد بلخی از پنج رویکرد در مورد دین و سنتخورد. از جمله ایشان در سخنرانی خومی

  جهانی  دین  و ادغام  گرایی،شبیه  گرایی،شمول انحصارگرایی،  –ی پنجگانه  کردها کند. در میان این رویمی دینی یاد ی 

ی   هجمل از – اجزای آن ی   ههم و جهان که  کردی  روی با  انگار  ملکیان. خوردنمی چشم  به تکثرگرایی -(  گرایی تکامل )

 .نیست موافق داند،می تاریخی و  متکثر را  -  یک   اسالمی  هدهند تشکیل  اجزای

 دینی  گرایی کثرت

 ادیان دست کم سه فهم کالن دست یافتنی است.ی  ه( در پهنگرایی کثرتگی ) پرگونهی  هاز انگار

ها امری تاریخی و انسانی  گوناگون از جمله متون مقدس )دین یک( و اجزای آنگی هرمنوتیکی. فهم متون پرگونه _ یکم

جمع آوری، کتابت، نگهداری،   فرآیندها ی تاریخی و انسانی دیگر، متاثر از ابزارها و ی  هچون هر پدیداست؛ در نتیجه، هم

 گونه خواهد بود.فهم، ترجمه، تفسیر، تاویل و ... متکثر و گونه
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زیست اخالقی نیز. ها ی گونه اند، در نتیجه راهها و هنجارهای انسانی متکثر و گونهارزش شناختی. ارزش گیپرگونه _ دوم

هایی که گاهی غیرقابل  گوناگون و گوناگونی روبرو هستیم، ارزشها ی  انداز، ما در اساس با ارزشدر واقع در این چشم

 تبدیل یا تحویل اند. 

واحد دیگری. متون هم  ی  هچنان که هیچ پدیدیچ متن واحدی وجود ندارد، همگی هستی شناختی. هپرگونه _ سوم

شوند. جهان هستی، جهانی سراسر متغیر و متکثر است؛ جهانی کثرت  می متکبرند و هم به صورت تو در تو به هم احاله 

  نظم.بی در کثرت، عارضی، آنتروپیک و 

گی هستی شناختی را انکار کنیم، باید از  ، با دو مشکل اساسی روبه رو است. اگر پرگونه"اسالم یک "وجود یک ی  هاید

معصوم)اصل   " اسالم یک "جهان جدید بگذریم و اگر آن را بپذیریم، باید از تلقی وجود یک   آوردها یدستبسیاری از  

ها ی  زبآن ، گرایی کثرت  پارادایم  در  دیگر، عبارت  به. مبگذری واحد  -  –وحدت و  ی  هاسالم یا اسالم اصیل( و اسطور

  همه  و همه  ها،نشانه و...(  و  آن این،  یک، جمله  از)  ها نام لفظی، ها ی  اشتراک گوناگون،  زبانیها ی  بازی گوناگون،

توان  نمی بر جان و جهان ما مستولی است و از گزند آن به آسانی که  کثرتی  اند؛  کثرت از گریز  و مفاهمه برای ابزارهایی

  تاریخی، هیچ گاه ها ی انداز و با چنین نگاهی به جهان و تاریخ، بازگشت به عقب و تحدید برشرهید. در این چشم

تبدیل کند. به عنوان  گوناگون جهان چیره شود و کثرت را به وحدت ها ی  پدیدهی  هگونگونهها ی  تواند بر کثرتنمی

فراوانی وجود  ها ی سازنده آن حرف و حدیثها ی ، روشن است که در کم و کیف سازمایه"اسالم یک "نمونه، در مورد 

ها ی  یا تحقق  "اسالم یک "ی   هتواند چیزی جز تلقی غالب آدمیان زمان ظهور پدیدنمی "اسالم یک"دارد و در نهایت  

یی، زمانی  "اسالم دو"بوده است و هر  "اسالم دو "ی، به واقع، زمانی "اسالم یک"هر  خارجی آن باشد؛ به این ترتیب، 

 بوده است.  "اسالم سه "

شان  ها ی گونه و متکثر مسلمانان و قیل و قالگونهی  هنامی مشترک، انتزاعی، ذهنی و عام بر واقعیت مجموع  " اسالم"

داند.  می بزرگ و فراگیری   هخود را متعلق به این مجموع  است. آن چه همیشه واقعیت دارد، تک تک مصادیقی است که

ها که خود را مسلمان  آنی  هتواند تعیین کند که مسلمان است، یا نه! همنمی در این صورت، هیچ کس جز خود فرد 

سانی حاکم  بزرگ انها ی مجموعهی   هبدانند، متعلق به این مجموعه بزرگ اند. این تنوع خیره کننده و خرد کننده بر هم

برسیم، به خطا   "اسالم یک "ها به تعریفی از جنس است؛ در نتیجه، اگر بخواهیم با گرفتن مخرج مشترکی از این مجموعه

ای  گیتر خواهد شد. کثرت و پرگونهرفته ایم و با گسترش مصادیق، مخرج مشترک ما روز به روز الغرتر و به صفر نزدیک 

نخست)اسالم یک(، برخواسته است و  ی  هاکم است)اسالم سه(، از دل همان مجموعبزرگ مسلمانان حی  هکه بر مجموع

لفظی اشاره ندارد. نباید  ها ی  در اساس نا به جا و خطاست و به چیزی فراتر از اشتراک " اسالم یک "تلقی ما از وجود یک 

است؛ یعنی هر مسلمانی خود نیز متکثر  گی و تکثر بر تک تک مسلمانان نیز حاکم و مسلط فراموش کرد که این پرگونه

  چه هر "یک  دین".  دهدمی بروز مکان  و زمان جریان  در -  کم  دست – متفاوتی از اسالم را ها ی است و تصاویر و خوانش
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  تنها که  –  خودی  همطالع  مورد  تاریخی ها ی برش کردن  تنگ با  ما و  گرددمی مربوط دین آن  تاریخ از  برشی به باشد  که

  آن  خود جمله از -  کثرت عوامل و  دالیل از توانیمنمی گاه   هیچ –کند می  ترکوچک  را  مای  همطالع موردی  همجموع

  عنوان به. اند متکثر دینداران خود  مثل همیشه( " یک  دین" ) هادین.  شویم رو  روبه "یک دین "  یک  با و  بگریزیم –  پدیده

ها را  ها و تفاهمدر این مفهوم، توافق  گیپرگونه و گرایی  کثرت( 14.)هستیم رو  روبه متفاوتی تاریخیها ی قرآن با ما نمونه

ها  "باید"  و انسانی  قراردادها ی  در  که  ها، "است"  و –  باشدپذیر فهم هستی  برای گنهی چنانهم اگر –نه در کنه هستی 

  هستند ما ها ی سازش و هستند ها"باید "  و مبتنی ها"است"  گرایی کثرت در  دیگر،  عبارت به. کندمی وجوجست ما ی 

 زنند. وگویی را رقم مییان هر گفتپا که

 ها جادوی نام

زبانی به کار رفته در  سازوکارها ی  ملکیان از دین و اسالم، باید درک درستی از برخی از بندی تر صورتبرای درک مناسب

  تر از مفهوم تقسیم بندی،. در درک مناسب"نامگذاری "و  " تقسیم بندی"چون ها داشت. سازو کارهایی همگفتپارهاین 

ما  ها ی کنیم؟ آیا مرزها و حدودی که در تقسیم بندیمی خود در واقع چه ها ی توان از خود پرسید ما با تقسیم بندیمی

ها  که در مورد آن  -سفت و سخت خارجی اشاره دارند  ها ی رود، به واقعیت رود تا سطح تفاهم ما با دیگری باالمی به کار 

  ها انتخابهایی که برای آنها و در نتیجه ناماین تقسیم بندیی  هیا آن که هم - هیچ اما و اگر نیست؟ و نباید باشد 

ما(  ها ی صریح یا ضمنی ما )یعنی خواست  قراردادها یها و  ما هستند و در نهایت به توافقی   هکنیم، ساخته و پرداختمی

 وابسته اند؟ 

توانیم و باید از جهان در برابر دو گزارش و تفسیر متفاوت  می درک دقیق این مطلب، خود در گرو درکی است که ما 

ست و  واره در حال تغییر و دگرگونی اداشته باشیم. آیا جهان ما آن طور که هراکلیتوس گفت، همگرا گرا و کثرتوحدت

ها،  است که در این اقیانوس آنتروپیک نطفه بسته است؟ یا فراتر از این تغییرات و دگرگونیای وجود، حیات و تفکر، جزیره

وگوها و ارجاعات ما باشد؟ اگر جهان ما جهان  تواند مبنای گفتمی ما با ذات یا جهانی ثابت نیز روبه رو هستیم که 

است که ما بنیاد زبان و مفاهمه را بر آن بنا کرده ایم، در آن صورت  ای ت تنها اسطورهها است و وحدها و گوناگونیکثرت

  -  دیگری چیز هر مثل –  "یک دین "  و  –  دیگریبندی  صورت هر مثل  – ملکیان بندی طبیعی است که کثرت بر صورت

آنتروپی و تغییرات؛ در نتیجه افزایش حد هر  ر معرض د نیز  هانام و هازبآن دیگر،  عبارت به باشد؟  جاری  و  ساری نیز

  به. است ترتازهها ی بندی صورت   و هانام و جدیدترها ی توافق گرو  در –  دیگری بعد هر یا –در طول زمان  ای مفاهمه

تواند  نمی توافقی  هیچ نتیجه در  اند؛ موقتی  و نسبی  پذیر،  انعطاف  دیگری  توافق هر مثل نیز زبانی ها ی توافق رسد می نظر

 ابدی و ازلی باشد.

ها و  ها( که میراث توافقزبآنی   هزبانی مشترک)در پهنها ی  ها( و بازینامی  هلفظی)در پهنها ی آیا فراتر از اشتراک 

ها ی  سازشتواند در نبود می  بیانی ماها ی زبانی و چهارچوب بندیها ی ضمنی آدمیان عهد عتیق اند، تحدیدها ی  تفاهم
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مفهومی با  ها ی گیزبانی و پراکندهها ی گیما بیفزاید؟ و از آشفتهی  هدقیق و جدید به افزایش حد مفاهمی   هنام گرایان

شود و در درک ما از  می ها خود به حجابی جدید تبدیلزمان دارد؟ و از خطر بدفهمی نجاتمان دهد؟ یا این صورت بندی

کند؟ اگر جهان ما جهانی سراسر کثرت و گوناگونی است و ما در اقیانوسی  می جادجان وجهان خویش اختالل ای

شکل گرفته است؟ و   گونهشگفت انگیز مفاهمه و زبان در این جهان کثرت در کثرت، چهی   هآنتروپیک شناوریم، معجز

 چیست؟ 

 ها ها و نامهویت

ها وابسته است. مطابق با آن چه در باال و در وصف  ها و هویتدرک جادوی زبان تا حد بسیاری به درک جادوی نام

ها و  ها، هستیها و ترکیبهستیی  همطرح شد، هیچ هویت ثابتی وجود ندارد و هم گرایی کثرتگی و پرگونه

بخشد و  می متکثر، پرگون و جاری،  وحدت، انسجام و ثبات ها ی  هایی هستند در حال شدن. آن چه به این هویتترکیب

ها نهاده ایم. فرایند نام گذاری و  هایی است که ما بر آن"نام "کند،  می وگوو قابل گفتپذیر ها را برای آدمیان مفاهمهآن

دانایی و دانش ما در  ی   هاست که ما با جهان داریم. همای جهان هستی، روی دیگر شناخت و مواجههبندی تقسیم

هاست؛ و چون فرایند نام گذاری،  ها و هویتیم. مفاهمه، همیشه مفاهمه بر سرنامهایی نهفته است که ما بر اشیا نهاده انام

 مدرن است.ی  هپایان، بنیان یک جامعبی وگوییچون گفتانتهاست، مفاهمه، همبی همیشه فرایندی پایان ناپذیر و

تلقی کنیم، یعنی   "هستی در جهان "هر ی   هاطالعات سازندی  هاست جاری و متکثر، مجموعای اگر هویت را که پدیده

دیگر، در آن صورت، فرایند مفاهمه، به نسبت هم پوشانی ذهن گوینده و شنونده در مورد این  ها ی  از نامای مجموعه

امری نسبی،   -مثل خود زبان   -که هیچ گاه کامل نخواهد بود. فرایند مفاهمه همیشه  ای گردد؛ هم پوشانیمی ها برنام

وگو  وگو)آزادی( و باز بودن آن گفتپایان است. مفاهمه بر سر هر موضوعی در گرو امکان گفتبی و  تاریخی، جمعی

است. از همین روست که در   " پایانبی وگوی گفت"برای  " پایانبی امکان "است.)برابری( مفاهمه در گرو نهادینه شدن 

کند. نهادینه کردن  می میتی حیاتی پیدااه  "پایانبی وگوییچون گفتمفاهمه هم"جهان جدید، نهادینه کردن 

حقوق بشر)حداقل آزادی و برابری(،  در آن   استانداردها یترین در جامعه در گرو استقرار مترقی  "پایانبی وگویگفت"

 جامعه است.

ها.  مدرن و جوامع جدید، که راهی است به آنها ی نه تنها توصیفی برای جهان "پخ شدگی "انداز عنوان از این چشم 

ها، که در  ها و منابع گردآوری آنارتباطی، نه در گزارهها ی ها، آن است که تفاهم را در کنشتر این عبارتروشنمعنا ی 

گان به رسمیت  ایمان داشت و حق داوری را برای همه "گانیحق داوری همه"ها باید جست. باید به شرایط داوری بر آن

)حقوق بشر( نهادینه شود تا  "پایان بی وگویگفت" و شناور تن داد. باید امکان  " نام گرا"شناسی شناخت و به شناخت

ها وجود داشته باشد، تا  "باید ")دموکراسی( هم فراهم آید. باید حداقل آزادی، برابری و "وگوختم به هنگام گفت"امکان  

جهان   آوردها یدستترین ن از مهمپایا بی وگویها هم فراهم آید. گفت"است "ها و ها، مصلحتامکان کشف ضرورت
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وگویی  گی باشد. در جهان جدید هر گفتتواند وجهی دیگر از مفهوم پخ شدهمی آشکار آن است که نمودها یجدید و از 

وگویی به  شود؛ در نتیجه، در جهان جدید هر گفتمی وگو شروعاست و هم از آزادی و برابری اطراف گفت "باز "هم 

چون ختم هر  وگو در جهان جدید هموگو تلقی شود. ختم گفتتواند خاتم یک گفتنمی پایان است و هیچ کسبی ناگزیر

ها هستند و  "است "ها همیشه مقدم بر "باید "گردد؛  می آن احاله استانداردها ی جدی دیگری به دموکراسی و ی  همنازع

 دمکراسی مقدم بر هر دانشی است.

 بزرگها ی گی در مجموعهونی و پراکندهدو مدل برای توضیح گوناگ

  نهاد شده است؛ الگویکم دو الگو پیشتاریخی و فرهنگی دستها ی گی حاکم بر پدیدهدر توضیح گوناگونی و پرگونه

نقطه  کم در اعضای یک مجموعه دستی   هلفظی و معنوی( همها ی  ای )شباهتمنظومه ای. در الگویشبکه ای ومنظومه

بسیار در محوری  ها ی ها همانند منظومهگیپوشانی دارند، در نتیجه پراکندهرسند یا با هم همیا نقاطی به هم می

شود،  گی( هیچ نقطه مشترکی میان همه اعضا دیده نمیای )شباهت خانوادهشبکه رسند. در الگویمشترک به هم می

ها در این الگو بسیار و متکثر اند. در  گیها و پراکندهپوشانیان اند.  همبلکه اعضای گوناگون در نقاط گوناگون همپوش

ای نقاط گرهی  شبکه ای با سرنام نقاط گرهی یاد شده است. در الگویها شبکهپوشانیمطالعات اخیر از این دست هم

شمسی( با  ی   هک )همانند منظومکوچ ها ی شود. مجموعهشود، اما هیچ گرهی همه اعضا را شامل نمیبسیاری دیده می

کالن  ها ی ای توضیح پذیرترند. در مجموعهشبکه ها( با الگویکالن )همانند گیتیها ی ای و مجموعهمنظومه الگوی

کند، حد  نهایت میل میبی گی( به)همانند مجموعه مسلمانان یا مسیحیان( از آن جا که اعضای مجموعه)پرا کنده

گرهی مشخصی دیده  ی  هرسد. به عبارت دیگر در مجموعه کالن مسلمانان هیچ نقط جموعه به صفر میمها ی همانندی

 شود.بسیار دیده میها ی شود، بلکه نقاط گرهی بسیاری در زیر مجموعهنمی

 گیپرگونه ی  هجدید و مسالها ی جهان

شوند. اگر در جهان  می دنبال " حق و ناحق"ها ی از طریق دغدغه " درست و نادرست"ها ی جدید، دغدغهها ی در جهان

ها  برآمده از آن، در هرمها ی و ایدئولوژی " حقیقت"نسبت شان با ی  هالیه الیه و سلسله مراتبی قدیم، آدمیان به واسط

له کله  اجتماعی پخش شده است و فاصها ی جدید، هرمها ی گرفتند، در جهانمی توزیع قدرت، آزادی، شان و ... قراری 

و کف، به مدد توزیع برابر آزادی و شان، از میان برخواسته است؛ یعنی آدمی از ایدئولوژی حقیقت عبور کرده است و  

جدید، و  ها ی جدید را در ارج شناسیها ی شده است؛ از این رو مبنای جهان "توزیع آزادی "منوط به  "توضیح حقیقت "

  وگویآرام امکان گفترود آرامحقوق بشر باید جست. در این راه انتظار میا ی هجدید را در نهادهها ی مبنای ارج شناسی

چون ابزاری موثر و مورد اعتماد برای ختم موقت هر  پایان در مورد هر موضوعی فراهم شود و دموکراسی همبی

 وگویی ظهور کند.گفت
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ها ببرد و از انگشت  ها و واژهید ما را به فراتر از ناماگر بتواند افق د - چون انگشت اشاره بودا هم - قیدهای گوناگون زبانی 

ها و  شود که به حجابمی ها کمک کند، وگرنه خود حجابی ها و فهماشاره بودا در گذرد، شاید بتواند به افزایش تفاهم

ها ی  وچک و تجربهکها ی جدید، عصر انفجار اطالعات و ارتباطات و جهان نامی  ه( هزار15ها خواهد افزود.)بدفهمی

    گی و رنگارنگی.شخصی است؛ جهان پرگونه

 ها پانویس

 کاویده ام.  " دین در کمند عقالنیت" تر در همین کتاب با سرنام این اندیشه را پیش      -1

 اند. ها را نمایاندهاز این دست تالشای رضا داوری اردکانی و محمد مددپور نمونه      -2

  "همه یا هیچی  هیک بست"جهان جدید را   آوردها ی دست  "سیر تفکر معاصر"سه جلدی ی  همددپور در مجموع

با صداقت و   -ربانی است    "کلی نگری" و  " عقل کل"که مست   -داند، که یا باید همه را گرفت یا همه را وانهاد. او  می

 برابر در  داند، می "الهی  مضل  و ل جال"ها ی و نمودگار نام "مظهر شیطان"صراحت تمام، در حالی که جهان جدید را  

  که  –  اش اندیشه  و آدمی  خودبنیادی  و مداری  انسان برابر در  تمکین به حاضر روی  هیچ  به و ایستد می مدرنیته ی  ههم

:  رک. داندنمی سقوط  و رفتپس  جز چیزی را  آن آوردها یدست و مدرنیته  همه او. نیست  -  است نگر جزیی  عقلی

 . 1388تفکر معاصر، محمد مددپور، تهران، ا سوره مهر، دی بر سیر درآم

جهان جدید دوخته است و تالش دارد  ی  هرضا داوری اردکانی اما با مثله کردن مدرنیته، به تعبیر خودش چشم به آیند

و عجیب و   آوردها را با اما و اگرهای فراوانآن بنشیند. در نتیجه، وی برخی از این دست  آوردها یدستبه نقد و تحلیل  

 کند. می و نوستالژیک خود قربانیگرا پذیرد و برخی دیگر را در پای عقاید پیشامدرن، ذاتمی غریب

،  "دین و دنیا " ذات گرایی در آسیب شناسی پندارهای داوری اردکانی نقشی بسیار جدی و اساسی دارد. وی در نسبت 

چنان از دین و حقیقت آن   " اسالم و ایران"و  "ن اسالمی فرهنگ و تمد" ، "اسالم و غرب"،  " علم و دین"،  "دین و تجدد "

گوی ابدی و ازلی حقیقت دین یافته  سخن "خود جمع انگار بزرگ"رسد خود را در قامت یک می کند، که به نظرمی یاد

 است!

  دینداران و دینی   هکند در خطمی رود که فراموشمی آن چنان در سراب حقیقت پیش  "حقیقت سرای بزرگ"این 

گی، اختالف و بگو مگوست؛ این  باوران هم، تاریخی پر پیچ و خم و پر اشک و آه وجود دارد؛ تاریخی که سراسر پراکنده

ی در سرک  اردکان شودمی باعث  که  است سنگین  قدر   آن  –را به خواب زده است  خودش که  کسی  مثل – فراموشی 

توانیم این انبوه  می گونهپرسد اگر از خیر پلورالیسم بگذریم، چهنمی ، خواب آلوده و منگ،  از خود"پلورالیسم "کشیدن به  

  گونهپایان را چهبی وگوهایدرون دینی توضیح دهیم؟ و این گفتها ی گی و گوناگونی را  در پهنهگی، آشفتهپراکنده

 میتوان ختم کرد؟ 



ها ها و مسلمان گی اسالمسرنویسی در انگاره ی پرگونه  114  

را جای گزین   "ساحت هرمنوتیکی "به درستی   " معاصری  ههرمنوتیک و فلسف "ی  هداوری اردکانی هر چند در مقال 

تواند  به پلورالیسم  نمی نظری و لوازم این جانشینی توجه شایانی ندارد و پیامدها ی داند، اما به می "ساحت هر کسی"

 گردد.   راههم " قبض و بسط تئوریک شریعت"ی   ههرمنوتیکی روی خوش نشان دهد و با انگار

  "ذات گرا"تواند از مواضع می به آسانی "ایران"شود که در پرداختن به موضوع می وقتی آشکارترخواب زدگی فیلسوف ما 

و مصادیق آن   "ایرانیان"پایان  بی ی  هتاریخی و انتزاعی بداند و آن را فراتر از مجموعای فاصل رفته و ایران را برساخته

ایران شاعران، نویسندگان، مفسران، متفکران، دانشمندان و  نداند. »ایرانی که ما ایرانیان دوست داریم، تاریخی است، 

خردمندان بزرگ است؛ و ایران بدون این بزرگان یک مفهوم صرفا انتزاعی است. اگر ایران را از زبان و ادب و فرهنگ و  

  (        1378، فرهنگ، خرد و آزادی، 175دانش و تفکر و تاریخ آن جدا کنیم، دیگر ایران نیست.«)اسالم و ایران، ص 

 تر با همین سرنام کاویده ام.ین اندیشه را پیشا -3

اشاره به انگاره و کتابی است به همین نام از عبدالکریم سروش. سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت، ا.    -4

 1370صراط، تهران، 

،  36مستقیم، کیان، ش ها ی عبدالکریم، صراطاست با همین سرنام از عبدالکریم سروش. سروش، ای اشاره به مقاله  -5

1376 . 

 .101راهی به رهایی، جستارهایی در عقالنیت و معنویت، مصطفی ملکیان، ن نگاه، ص     -6

7-     Lechner, F.J., “Fundamentalism revisited” in In Gods we trust, New pattern of 

religious pluralism in America, Transaction Publishers Robbins, T., Anthony, D., (eds.), 

Transaction Books. 

، عبدالکریم سروش، تهران، ن صراط ،  و »ذاتی و عرضی دین« رک: بسط تجربه نبوی ، مقاالت »دین اقلی و اکثری«    -8

1377 . 

 .S.Hawking (2001) the Universe In A Nutshell, Bantam Pressرک:     -9

 .1372، 11رک: سروش، عبدالکریم، حکومت دموکراتیک دینی، کیان، ش    -10

 . 1389ماه دی 10خبر، میزانتارنما اصالت وحی، اسالم رحمانی و حکومت مشروع در گفتگو با دکتر سروش،    -11

نداز، کسانی که به  ادرست و نادرست است؛ در این چشمها ی ای مبتنی بر انگارهشناسی، ارج"شناسی کالسیک ارج"  -12

تری برخورداراند و ناگزیر در اولویت داوری بر درست و نادرست قرار  تراند، از ارج واال و باالریاضی درست و نادرست آگاه

گی  شناسی تقدیری، تبعیض آمیز، سلسله مراتبی و عمودی است و در نتیجه، جایگاه هر کسی در آن بستهدارند. این ارج

دانا  شناسی ادیان سامی، خدای متشخص ه مراتب حقایق ابدی و ازلی دارد. به عنوان نمونه، در ارجبه جایگاهش در سلسل
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ای به جایگاه او در ارتباط با آن حقیقت  مطلق و قادر متعال، ذات هر ارزشی است. در این پندار، ارج هر تنابندهی 

 شناسی  سرمدی وابسته و بسته است. در این ارج

رست و نادرست به سهم آدمی از فیض و لطف الهی، جهد او در آویختن به ریسمان آن ذات اقدس  دسترسی به ریاضی د

 و کامیابی اش در متصف شدن به اسمای اوست.

شود. هیچ معیار پیشی، سرمدی، ابدی و  ای برابر توزیع میگونهچون حقوق او بهشناسی جدید، منزلت آدمی، همدر ارج

حق و  "شناسی پی آمد گفتمان  نادرست وجود ندارد. درست و نادرست در این نوع ارجازلی برای داوری بر درست و 

و   " درست و نادرست"شناسی سنتی، حقوق، زیر گفتمان  آزمون و خطاست، در حالی که در ارجی  هاست و نتیج "ناحق

 منزلت آدمی در گرو دسترسی وی به مخزن االسرار است.

، مصطفی  "در دین به چه معناست؟گری عنوان اصالح" رک: سخنرانی)متن(  -13

 malekiyan.blogfa.com/post-72.aspxملکیان.

 کاویده ام.   "عالم غیبها ی تاریخی و خرگوشها ی قرآن"این انگاره را در      -14

گیریم، قصد آن را نداریم که  می گرایی و بنیادگرایی معرفتی فاصلهکنیم، از مطلقمی خود یاد ها ی وقتی از خواست  -15

گاه ما جایی است بین بنیادگرایی معرفتی و  معرفتی سقوط کنیم؛ پناههول انگیز آنارشیسم ی  هاز آن طرف بام، به ورط

  کاملن روشنی نیست و به عوامل و دالیل متعددی بازی  هآنارشیزم معرفتی. این که این نقطه کجاست و چرا؟ البته مسئل 

حد فاصل بنیادگرایی و   توان گفت تعیین جایگاه ما درمی طور خالصهگردد که در جایی دیگر باید به آن پرداخت.بهمی

بسته به جایگاه ما در جهان و درک ما از     -ارتباطی و حفاظتی هر سازه  ها ی مثل تعیین نسبت پوشش - آنارشیزم 

گی)کثرت( و بنیان تفاهم  هول انگیز پرگونه ی  هفرایند نام گذاری است. به عنوان نمونه، در تاریخ باستان که عبور از هیمن

آمد تا  می هر معرفتی بیشتر به کار آدمیانی  هبنیادگرایانسازوکارها ی مهم و حیاتی بود، تاکید بر  و وحدت امری بسیار

  وگویچون گفتدانستن هم" ها است. این اندیشه در در جهان جدید که جهان ارجاع به تمایزها و بازگشت به تفاوت

دنبال شده است.  "پایانبی
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دیگر از جهان میکروسکوپی است و هر دو، همان جهانی هستند که زیست  ای شک ادامه و جلوهبی جهان ماکروسکوپی

برد؛ چه، ما  می ملیح رنج ی   هشناسانشناختخطا ی از نوعی ای بوم ماست. با این همه، باید توجه داشت که چنین گزاره

رو در رو هستیم. این مفهوم را نوربرت  ای گونهمتفاوت و گونهها ی نیستیم، بلکه با جهآندر اساس با یک جهان روبه رو 

توانیم از جهان  می ( و اگر ما 1شود.)می وینر جهان عارضی نامیده است. به باور تو، جهان برای ما آنگونه است که عارض 

تاریخی کم و بیش کسانی  ها ی ه ما به برشعارضی )یا هر چیز دیگر( کم و بیش یکسانی حرف بزنیم، از آن روست ک

ترین گامی است که آدمی در غلبه بر کثرت و در بنیاد یک نظام نشانه  وحدت و واحد، اساسیی  هتعلق داریم. انگار

پیامد  وحدت،  ی  هشود. انگارمی وحدت و با نامیدن یک )واحد( آغاز ی  هدارد. نامیدن با انگارمی اولیه بری  هشناسان

چون ابزاری برای  زبانی و زمانی کم و بیش یکسان، همها ی گی حاکم بر جهان عارضی است که در برشاحساس یگانه

آفریند. اما آن چه مساله را  می شود. به این ترتیب زبان ساز و کاری است که امکان مفاهمه رامی غلبه بر کثرت آفریده

ماند و مدام  نمی بان نیز از گزند آنتروپی و کثرت حاکم بر جهان هستی در امانزی   هکند، آن که، پدیدمی شگفت انگیزتر

گونه شدن است. به عبارت دیگر، جهان هستی، جهانی است لبریز از کثرت و زبان  در حال شقه شقه شدن و گونه

                                         نیز.

 نیز  جهان هستی، یک اقیانوس آنتروپیک است و زبان

شان، در تجربیات  ها ی داشتهی  هنیاکان ما که همی  هچنین تصویری از جهان و چنان تصوری از زبان، هیچ گاه به مخیل

  ه( هم در یونان باستان، با هم2اتمیزم)ی  هکشید. شاهکار انگارنمی شد، سرکمی پیشاعلمی خالصهها ی ساده و مشاهده

زند. در اساس، اگر قرار بود جهان با چنین تصوراتی آغاز شود، شاید  نمی تصوری پهلوستایش انگیز بودنش، به چنین ی 

  آید و زبان زادهنمی شد؛ چه، در میدان چنین تصورات و تصدیقاتی گوی هیچ گون مفاهمه به چنگنمی هیچ گاه آغاز 
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نه و بازیگوشانه با جهان هستی است.  کودکای  هما در مواجهی  هسبک سرانها ی شود. نوزاد زبان، مولود خیالبافینمی

واحد، تصور جهان واحد، زمان واحد، زبان واحد و  ی  هخام وحدت و اسطوری  هشود که انگارمی آفریدهای زبان در لحظه

آن  ی   هانسان نخستین، همی   هریزد. تصویر خام و ابتدایی جهان عارضی در مخیلمی هر چیز واحد دیگر را به کام خود

 آفریند.می چیزی است  که امکان آغاز زبان و مفاهمه را

ها و بنیانگذاری زبان، بسیار کمک کرد تا آدمی بتواند تا حدی بر کثرت موجود بر هستی غلبه کند؛  بنیاد نمادها و نشانه 

دیگر و با گامی  ای آوردی آدمی با واقعیت ویران گر کثرت، سبب شد آدمی در مرحلهداستان نیست. همی   هاما این هم

روزین،  دیگر، نوشتن را بیافریند. حکاکی، پیکرتراشی، خطوط تصویری )هیروگلیف(، خطوط میخی و سرانجام خطوط ام

تفاهم  ها ی تر را برای بشریت به ارمغان آورد. به این دست اقدامات ثبات آفرین و آفرینشغنیای تر و مفاهمهثبات بیش

ها )ادیان،  اشیا، فرازبآنبندی گوناگون، قرارداد نویسی، قانون گذاری، طبقهها ی مناسک   چونها ی توان پدیدهمی انگیز

الکترونیک، دیجیتال و جهان مجازی را نیز  ها ی هنرها، علوم و ...(،  دایره المعارف نویسی، تاسیس موزه و باالخره پدیده

ظاهر  پذیر بسیاری توانسته است ثبات آفرین و مفاهمهها، آدمیت تا حد تسلط آدمی بر آنی  هاضافه کرد که به واسط

 مشخص تقسیم کرد.ی  هتوان به چند دورمی گردد. بر این قرار، تالش آدمیان را در غلبه بر کثرت

 گرایی کاستی ی  هدور 

  زند و تالشمی ها و تابوها دستطبیعی و عارضی به آفرینش توتمها ی ها و شباهتدر این دوره آدمی با کشف هم شکلی

افراد، نوعی وحدت مکانیکی و نظام دانایی جماعت محور را  ها ی نامطلوب و انکار   گوناگونیها ی کند با حذف کثرتمی

 به اجتماعات تحمیل و فرایند هویت یابی افراد را به شدت کنترل و محدود کند. 

 گرایی زبانی  هدور 

ه محور وحدت و جماعت است. تنوع و گوناگونی افراد با چسب  ضمنی در این دور  قراردادها یفرهنگ شفاهی و 

کلی و مشترک به عنوان  ها ی  شود و نامیدن اشیا و انتزاع ناممی زبانی تقلیل دادهها ی ها و به مدد بازیاسطوره

  ناخودآگاهانه غالبا  که  – ضمنی ها ی شود. در این دوره توافقمی ترین مکانیسم دفاعی در برابر واقعیت کثرت، تناوراصلی

 وی جدی است. جماعت و هویت جمعی مشترک هنوز محور و میزان همه چیز است. تاب یک  هنوز ها آن از عبور  و  - اند

 گراییمتنی  هدور 

چون  کنند، خط و نوشتن هممی ضمنی و کم و بیش خودآگاهانه در این دوره تکامل پیداها ی  ابزارهای زبانی و توافق

شود. کلمه و کتاب، مقدس و نماد و مظهر وحدت و آمیزش  می سترگ، ثبات آفرین و نجات دهنده ظاهرای معجزه

ها( یکی پس از  ها، و ...)فرازبآنها، ادیان، هنرها، علوم، اخالقها، فلسفههمسایه همچون اسطورهها ی اجتماعی است. زبآن
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گیرد؛ با این وجود هنوز تفکیک  می ن مرحله مورد توجه قرارشوند. فرایند تمایز اجتماعی و ... در ایمی دیگری متولد 

 شود.می جماعت و فرهنگ از جامعه مورد توجه نیست و فردیت به شدت تحدید

 گرایی(معاصر )قراردادی  هدور 

ترین مساله در طول تاریخ  اند »برجستهلویی اشتراوس و آنتونی گیدنز از جامعه شناسان معاصر بر این نکته تاکید کرده

ریشه دار آدمی در غلبه بر  ها ی تاکید بر اهمیت دغدغهمعنا ی ( چنین دیدی به 3بشر ثبات بوده است و نه تغییر.«)

دارد. کارل گوستاو یونگ  وگو، پرده بر میاساسی آدمی به مفاهمه و گفت هایی که از نیاز کثرت حاکم بر هستی استدغدغه

گی، هماهنگی و ثبات و نقش آن در سالمت روانی  خود بر اهمیت یگانهها ی روانشناس تحلیلی نیز در جستارها و پژوهش

 ( 4گذارد.)می برد و بر آن تاکید می فردی، قومی و فرهنگی پی

اند. این  فاهمه دو روی یک سکه اند و بخش مهمی از تاریخ بشریت را به خود اختصاص  دادهم ی  هثبات و مسالی  همسال

تاریخ حاکم شده است و تالش برای تغییر برای  ی  هما و به مدد انفجار اطالعات، نوعی پویایی بر پهن ی  هکه در زمان

ثبت و ابزارهای ثبات آفرین به   آوردها یدستنخستین بار بر تالش برای ثبات پیشی گرفته است، هم از آن روست که  

اند و هم از آن رو که در چنین  اند که بر هراس ناشی از کثرت و تغییر غلبه یافتهاز رونق و اعتماد رسیدهای مرتبه

این  تغییر به نوعی تابو تبدیل شده است. درک در آمدن آدمیان به ی  هگی، مسالهمیشهها ی مزمن و نگرانیها ی دغدغه

ها نیز هست. درک زیستن در جهان جدید و عالم معاصر،  جزایر مسکونی، درک ضرورت عبور از این تابوها و شکستن آن

انسجام آفرین گذشته و  ها ی هم چنین درک عدم ضرورت پای فشردن بر عناصر وحدت بخش سنتی و سازمایه

  هتکفیر نوآیینی، تقبیح خودآیینی، ارتداد، تاکید بر انگارچون انحصار گرایی دینی، هایی همگرا نیز هست. سازمایهگذشته

 ترسی و ... دوران شان به سر آمده است و رسمی تازه بنا شده است.خودی و غیر خودی، غریبهی 

دیگر از جهان میکرو است و هر دو، همان جهانی هستند که زیست بوم ماست. با این  ای شک ادامه و جلوهبی جهان ماکرو

برد. گفتم ملیح، زیرا بر این  می ملیح رنجی  هشناسانشناختخطا ی از نوعی ای ید توجه داشت که چنین گزارههمه، با

باورم که این خطا بخشی از نمک زندگی است؛ طعمی که سخت به آن عادت کرده ایم و به چالش کشیدن آن به این  

وگو، مفاهمه، نامیدن  که زیر بنای گفت - مفهوم واحد تردید به چالش کشیدن مفهوم وحدت و ها ممکن نیست. بیآسانی

ها ممکن نیست، اما این همان چیزی است که من به آن باور دارم و آن را جان  به این آسانی - اشیا است بندی و طبقه

  خودمان قرار دانم. با انگشت گذاشتن بر این مشکل، مشکالت دیگری بر سر راه می باال ی  هشناسانشناختخطا ی ی  همای

 کشیم. پس، چه باید کرد؟می دهیم و نمک زندگی را به چالشمی

نظری و طوفانی آن را پذیرفت؛ اما، به  پیامدها ی باید به واقعیت تکثر و تکثر حاکم بر واقعیت، در جهان هستی، تن داد و 

  –گیری مجدد واحد متر در اندازه فلسفه باید خورد.« باید به مشکلی که بی نمک زندگی هم ایمان باید داشت و »آب را
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  همان  در  اما بود،  آگاه دارد،  وجود متریک،  سیستم از برآمده گیری اندازه ابزارهای تریندقیق با -  است  آرمیده موزه در  که

وفادار  د اعتماد کرد و خو قراردادها ی  به و گرفت فاصله  اغماض قابل  مجادالت گونه این از  باید روزمره  زندگی  در  و حال

قابل توجه فیزیک میکروسکوپیک و فیزیک ماکروسکپیک اشراف داشت )از جمله اصل عدم  ها ی ماند. باید به تفاوت

هایزنبرگ، ابر الکترونی و ...( اما باید زندگی کرد و از درک پیشاعلمی آدمیان از حیات لذت برد و به نظام اسباب و  قطعیت

وگویی را پذیرفت، اما در عین حال، برای توافق و  پایان بودن هر گفتبی د واقعیت علل)دور از چشم هیوم( تعظیم کرد. بای

جدید است که در آن به محترم بودن   " ارج شناسی"ی  هپایان جان مایبی وگویوگو نیز، آماده باید بود. گفتختم گفت

وگو، جان  هر کس نامی دارد؛ و ختم گفتشود؛ چه، می تاکید  -و هر تعریفی ای و ناچار هر ایده - هر نفسی ی  هفی نفس

  و مسالمت آمیز مسائل تاکید گذاشته پذیر جهان جدید است که در آن به حل و فصل جمعی، موقتی، انعطافی  همای

پایان، نام  بی وگوی کوچک را آموخت. گفتها ی  نامی   هشود؛ چه، برای زیستن در صلح باید که دوست داشتن هممی

 وگو، نام دیگر دموکراسی. ت و ختم گفتدیگر حقوق بشر اس

 به عبارت دیگر، درک جهان جدید و در آمدن شایسته و بایسته به آن، نیازمند بر داشتن دو گام اساسی است. 

رهایی بخش  ها ی گی است، جای گزین حرکترسمیت بخشیدن به دیگر بودهی   هاول. باید ارج شناسی جدید که مطالب

شدن و حمایت  پذیر رهایی بخش تاکنون در پی پذیرفته شدن، تحملها ی ک شود. اگر جنبشکالسی ها ی و ارج شناسی

ها و توزیع برابر آزادی و شأن برای  اند، از این پس باید در پی رسمیت بخشیدن به آنگان بودهاز دگرباشان و دگربوده

 گان باشند. همه

جدید نیز تزریق شود و شناخت شناسی جدید باید در پی درک  شناخت شناسی ی  هدوم. باید ارج شناسی جدید به پهن

ی   همعرفت شناسانها ی نظری و سبک سریها ی دگرباشانی باشد که در البه الی تاریخ و حماقتی  ههمدالنه و بازیابان

ی   هک همدالناند. باید ارج شناسی، فراتر از تقاضای پرشگون رسمیت بخشیدن و درها افتاده و مغضوب شدهما از چشم

تاریخی و دگرباشان تاریخ  ها ی متنوع موجود، در پی درک همدالنه و رسمیت بخشیدن به جریآنها ی ها و جریآنگروه

 حیثیت کند.ی  هآنان را نیز استیفا، و اگر الزم باشد از آنان اعادی   هنیز باشد؛ و حقوق پایمال شد

دیگر از جهان میکرو است و هر دو، همان جهانی هستند که زیست  ای  هشک ادامه و جلوبی جهان ماکرو"کنم  می تکرار

  و کندمی مشتبه  ما بر را  امر گاه جهان،  بر حاکم آنتولوژیک  و  شناسانه هستی  تکثر وجود با  گزاره،  این "بوم ماست.

ن را در جایی که  خودما دمی  برای و بگذریم  سوژه –  ژهاب دیالکتیک   از نقدن  بتوانیم اگر. سازدمی آشفته را ما ها ی داوری

  آهنین  نظمی با  نظر، به که  –اند، بگذاریم؛ در مواجهه با آسمان، ماه، خورشید و ستارگان  روزگاری نیاکانمان قرار داشته

  خالل از  چه آن با  جهان از تصویری چنینی   همقایس گذشت؟می چه  ما درون  جهان  بر و کردیم می چه  – گذرند می ما بر

  -ها و  گسترش هستی  فضایی، کهکشآنها ی  هایی چون اصل آنتروپی، انفجار بزرگ، سیاه چالهانگاره و -  هاول تلسکوپ

نهایت بودن ذره، عدم قطعیت و  بی ها،هایی چون تراکم خال در کوارکو انگاره -الکترونیک  ها ی یا از درون میکروسکپ
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2E = mc  - ز جهان، به کلی تغییر خواهد داد. هر افقی از تاریخ به افقی از اندیشه و  شک تصور ما را ابی آید،می بدست

تردید ما  گشاید و هر برشی از تاریخ در برشی از دانش، بینش و زبان خالصه شده است. اگر چنین باشد، بیمی زبان راه

ول نیچه »آن چه تاریخ دارد به  تر هستیم؛ چه، به ق تاریخی، مج بازاندیشی و همدلی بیشها ی در فهم بسیاری از پدیده

 شود!می تاریخ هم یافتبی ( و مگر در افق فکری و ذهنی آدمی چیزی5درستی قابل تعریف نیست«)

ظریف دارد! در  ای  وگو اشارهپایان و هر مفاهمه ای، به نوعی ختم گفتبی وگوییبازهم هر چیزی و هر موضوعی به گفت

شود؛ و  می مفاهمه ای، در مورد هر موضوعی، تابعی است از قیدهایی که به آن موضوع زدهاندازی، حد هر چنین چشم

تواند کامل باشد.  نمی نهایت قید بپذیرد، مفاهمه در مورد هیچ موضوعی بی تواندنمی چون در واقعیت، هیچ موضوعی 

نه )پاتولوژیک( در پی آن بوده است  تحلیلی و همان گویاها ی مفاهمه همیشه امری نسبی است. آدمی با آفرینش گزاره

نظری  پیامدها ی ترکیبی نباید از این تنگناها غافل بود و ها ی که این حدود را در نوردد. با این وجود، در درک گزاره

با  پایان شد. نام گرایی بی وگوهای ذات گرایانه وترکیبی تسری داد و گرفتار دورِ گفتها ی تحلیلی را به گزارهها ی گزاره

برخی از این دست قیدها و تاکید بر حدود و شرایط متعارف، بستری برای مفاهمه نسبی در  پذیر پذیرش موقت و انعطاف

 گشاید.می ترکیبیها ی گزارهی  هپهن

تاریخی  زبانی، فرهنگی و ها ی ترکیبی و با بودن در برشها ی زبان، فرهنگ و تاریخ در زیر گزارهی  همفاهمه در پهن 

مکرر و   ها ی  واره در گرو بازیینیتر، همبیشتر و کاملی  هانداز، مفاهمگردد. از این چشممیپذیر مشترک است که امکان

هم  ها ی مورد مطالعه خورده است. همدلی، بازبینی و بازبینیها ی طور ضمنی به موضوعتر قیدهایی است که بهدقیق

دهد. برای شنیدن  می گشاید و ما را با نیاکانمان پیوندمی  تاریخی راه مفاهمه در تاریخ راقیود زبانی، فرهنگی و  ی   هدالن

شود، همیشه باید گوشی شنوا  می ها و الگوهای باستانی بیان ها، ژننیاکانمان که از طریق زبان، فرهنگ، اسطورهها ی پیام

 غفلت ورزید. " شدن"و فرایند   ها بود و از تحقق خودآنی  هداشت، اما نباید مقهور و سرسپرد

 پرستی بت

هایی که سخت نیازمند بازبینی و  متکثری که بر ما باریده است، یکی از مقولهها ی ها و زبآنها، بینشدانشی  هدر پهن

که  ای  ادیان سامی )مطابق درک اسالمیی  هکه به ویژه در پهنای  است. پدیده پرستی  بتی  ههمدلی است، مفهوم پدید

دینی،    آوردها یدستترین گشته است؛ چه، این ادیان، خود را در اصلیمن از این موضوع دارم( به شدت به خطا آلوده

اند. ارج شناسی جدید باید در  کردهبندی تعریف و صورت پرستی  بتانسان شناختی و جهان شناختی، در نفی و نهی 

یعنی چه؟ و به واقع،   پرستی بتام نشان دهد و دوباره از خود بپرسد جایی به احقاق حقوق این مغضوبین تاریخ اهتم

به عنوان نماد   پرستی  بتو افق زبانی و ذهنی بشر وجود دارد؟ و  پرستی  بتچیست؟ و چه ارتباطی بین  پرستی بت

ها دارد؟ و آیا بین  دینی وابسته به آنها ی  دینی بدوی و ابتدایی چه نسبتی با ادیان متاخر و تجربهی  هنوعی تجرب

 و تاریخ زبان و خط، ارتباطی معنادار وجود دارد؟  پرستی بت
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تر، تبر خود  کوچک ها ی  قرآن(، پس از تخریب تمام بتسامی )مطابق با گزارش ها ی به عنوان نمونه، ابراهیم در اسطوره 

ها ی  خود و مظهر تجربهها ی مردمی که از ویران شدن بت رو شدن بارا بر دوش بت بزرگ میگذارد و به هنگام روبه

ی   هما را ویران کرده است؟ و نماد تجربها ی اند، در پاسخ به پرسش چه کسی بتدینی و جمعی خود به خشم آمده

و چنین  ( چنین رفتار درشت ناک 6گوید از او بپرسید!)می کند ومی دینی ما را به سخره گرفته است؟ به بت بزرگ اشاره

گی، به باور من ژولیده  شکیبی بر دیگر بودهبی غیر قابل فهم و چنین داوری پرستی بتی   هاز پدیدای گزارش ناهم دالنه

دینی جماعتی است  ی   ه مقدس سامی که نمودگار تجربها ی و نامهربانانه است. تصور کنید چنین رفتاری با یکی از کتاب

ه کسی کتاب مقدس ما را به آتش کشیده است؟ رندی، کتاب مقدس دیگری را  تکرار شود و گستاخانه در پرسش چ

 نشان دهد و بگوید از آن بپرسید!

با این درشتی و با این پلشتی چه باید کرد؟ این اقیانوس آنتروپیک شگفت انگیز و این جهان متکثر زیبا، برای زیستن،   

، نیازمند همدلی و مهربانی است. نیازمند مفاهمه است.  برای باهم زیستن، برای خوب زیستن و برای در صلح زیستن

اند  و به نظر درست هم گفته -اند  تحلیلی گفتهی  هنیازمند قید زدن به خود است و نه به دیگران. اگر آن چنان که فالسف 

ابتدایی دینی و  ها ی سازد؛ در نتیجه، باید پذیرفت که بازتاب تجربهمی بپذیریم که افق فکری ما را افق زبانی مان -

  ابتدایی و ابزارهای بدوی ثبت،ها ی زبآنی   هقدسی، در پهنها ی  آغازین آدمیان با مفاهیم و انگارهی  همواجه

توانسته از افق زبانی عصر فراتر رود. به عبارت دیگر، این که بشر اولیه، تجربیات دینی نخستین خود را در قالب  نمی

ها و تصویرها بازتابنده است، یک واقعیت ناگزیر و ناگریز است. از این  ها، گنده کاریب پیکرهها و سپس در قالاسطوره

  پرستی  بتاند؛ و در نتیجه، ها به واقع تجربیات دینی نخستین را جاودانه و ثبت کردهها، نمادها و بتانداز، اسطورهچشم

تواند به  می انسان شناسانه بنا شده است، که عبور از آن در خوانش تحقیر آمیزش بر نوعی بدخوانی تاریخی و بدفهمی

 امکانات زبانی و معرفتی ما بیفزاید و فضاها و معناهایی تازه بیافریند.

و جاودانه  بندی ها صورتدینی و علمی خود را در قالب اسطورهها ی تاریخ شفاهی، زمانی بشر تجربهی  هاگر در چنبر

ای به این  تازهبندی و ضبط )برای مثال کنده کاری، پیکرتراشی و تصویرسازی( صورتکرد، با گسترش امکانات ثبت 

همین مسیر ناگزیر و  ی   هنظری بخشید و خود را با جریان حیات هماهنگ ساخت. در ادام آوردها یدستها و  تجربه 

ها ی  هماهنگی با چنین تاریخی است که تجربهراهی و ناگریز بود که با پیدایش خط، تاریخ مکتوب بشر آغاز شد؛ در هم

تازه و  ها ی انداز، ورژنشوند. ادیان صاحب کتاب از این چشممی دینی و علمی تازه با کتاب و کتابت، آغاز و جاودانه

 دینی واپسین اند.ها ی  ماندگاری از تجربه

     باید به این واقعیت سترگ گردن نهاد که در ابتدا کلمه نبود.
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 پرستی  بتگان نشانه

  تالش گریتجربه هر وای تجربه هر که است  آن -  است کرده  تب ثبات  و ثبتی  هدغدغ  در  که  – واقعیت دیگر تاریخ ما 

ها، تن  دادن به این فشاردیگر، جاودانه کند. تن  ها ی دیگر و تاریخها ی نهی تجربه و نفی با  را  خود تاریخ و  تجربه دارد

انگارد. از  می دیگران نادیده ها ی  شخصی ما را در برابر تجربه ها ی است که تجربه "گی از خودبیگانه"دادن به نوعی 

ها  دینی شخصی و هم  در تفسیر تازه و شخصی از تجربهها ی گی آسیبی است که تظاهرات آن را هم در تجربهخودبیگانه

بخش مهمی از تالش ما در   "گی از خود بیگانه"و   " گیواداده"توان دید. عبور از تیرگی این  می گان دینی درگذشتهی 

رسد کسانی که در تحقق خویش  می نیز بینجامد. به نظر  " دیگری"تر تواند به درک هم دالنهمی تحقق خویش است که

گی وجهی از تسلیم و متابعت از دیگری  د بیگانهتراند. از خوگی هم کم تحملتراند، در برابر دیگری و دیگر بودهناکام

کند.  می گی و مقاومتگی ایستادهاست؛ و عجیب نیست که انسان از خود بیگانه این گونه کینه توزانه در برابر دیگر بوده

  آید و ناچار به تالش دیگری در تحقق خود، می است که از ناکامی در تحقق خودای این کینه توزی، خشم فروخورده

 گردد. می فرافکنی 

هاست که دو شاخص مهم  گان و نیز تفسیر آن تجربهدینی گذشته و درگذشتهها ی  از تجربهدر بازیابی و درک تازه 

ها با اشکال  دینی و هماهنگی آنها ی  تر و تازه بودن تجربهشود. شاخص نخست، بهمی گاری آفریدهگی و ماندهتازه

ها  گذارد و شاخص دومین به استحکام، ثبات و هماهنگی تجربهمی دینی( تاکید ی  هتجربحیات )خاص بودن ی  هتروتاز

رسد دیالکتیک عام و خاص )و نیز  می دینی( به نظرها ی گان.)عام بودن تجربهدینی درگذشتهها ی  دینی با تجربهی 

خاص است( در این جا نیز سرباز کرده  کهن عام و ی  هدیگر از مسال ای  دیالکتیک نقد قیاسی و نقد استقرایی که جلوه

ترین نسبت را میان این دو حد، تعریف و  است؛ و در این صورت، همه چیز در گرو خردمندی ما  است که بتوانیم مناسب

گی( و تکرار طوطی وار صداهای  گی و از خودبیگانهگان )سنگ وارهدینی در گذشتهها ی  بازآفرینی کنیم. ماندن در تجربه

گان و سخن گفتن به زبان خود و در افق زمانی خود. از این  دینی در گذشتهها ی  آنان یا استفاده از تجربه ناآشنای

یا   پرستی  بتدینی دیگر، قابل نقد و نکوهش است، ها ی  و تجربه پرستی  بتانداز، آن چه به لحاظ نظری در تاریخ چشم

گی و از  )سنگ واره  پرستی بتگان است. نشانه پرستی  بتگان پرستش نیست، بلکه نشانهی  هاشکال دیگر ساد

ها ی  گیر آن را به آسانی و به فراوانی در ادیان متاخر و ایدیولوژیگی دینی( آسیبی است که تظاهرات همهخودبیگانه

گامی است مهم در    "پرستی  بتگان نشانه"از آسیب  پرستی  بتدینی ی  هتوان یافت. تفکیک و تمایز پدیدمی مدرن نیز

دینی جدید و  ها ی تر تجربهتواند راه را برای درک هم دالنهمی دینی نخستین، که ها ی تجربهی  هبازیابی و درک هم دالن

گان  دینی آدمیان، و نشانهها ی یک واقعیت تاریخی است در تاریخ تجربه پرستی  بتانداز، هم سایه باز کند. از این چشم

گی نظری،  در این مفهوم به شکلی از فسیل شده پرستی  بتگان ب دینی و نظری در این تاریخ. نشانهیک آسی  پرستی بت

حیات را در برابر اشکال  ی   هکهنها ی  کند شکلمی انجماد تاریخی و معرفتی اشاره دارد که منفعالنه و زبونانه تالش

                                                زندگی قرار دهد.ی  هتروتاز
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 الهی« یِگی جهان جدید و »در غیبت داورسایه در هم

 جدید ها ی  بحران ادیان در جهان

فراوان و  نقدها ی ای که دارند، در جهان جدید با کبکبه و دبدبهی  هواقعیت آن است که ادیان و مذاهب با هم

زبان دینی، در چیستی  معنا ی هایی در کارکرد دین در جهان جدید، در رو هستند. پرسشهایی سهمگین روبهپرسش

راهکارها  هایی درباره برخی از اعتقادها و برخی از  وحی و عالم غیب، در چرایی برخی از رفتارها و مناسک دینی و پرسش

وجوگر و متصرف و  سامان نگاه انسان جستامان و بیای از سیل بیدینی در غلبه بر مشکالت انسان جدید، گوشه ی

ها با پنهان شدن در  ها دهان گشوده است. مذهبیماست که در برابر مذهب و مذهبی ی  هجهان پخ شده و کوچک شد

توانند از  فردی نمیها ی  عجیب و غریب، افتخارهای احتمالی تاریخی و نیز دل خوش بودن به تجربه  ادعاها یالبه الی 

از این مفاهیم بدخیم، دست و پنجه   ای ممنوعه سرک نکشند و با پارهی   هدیگران انتظار داشته باشند که به این منطق 

اند،  بردی با قدرت پیوند خوردهای راهگونهها یکی از متون مقدس بههایی از مذهب و خوانشنرم نکنند. تا زمانی که الیه

گرایی  شود و جماعتها غفلت میگی طبیعی حاکم بر جوامع و گروهشود، از پرگونهمذهب بدخیم و مهاجم معنا و القا می

شود؛ در چنین شرایطی نقد مذهب، چالیدن باورها و اعتقادهای دینی و مذهبی امری  گرایی اولویت داده میبر جامعه

 اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

 عبور از بحران ها ی راه                                                 

گرایی سپری شده است و در جوامع  بپذیرند که عصر جماعتها اجتماعات مذهبی باید برای عبور از این دست بحرآن

آن چیزی است که از  ی   هکوچک، همها ی نامی  هشناسی جدید، هر کس نامی دارد؛ و دوست داشتن هممدرن و ارج
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ادگرا  گراهای بنیهایی از اسالمتوان انتظار داشت. الیهیک اخالق انسانی، ورژن مدرن دینی و از یک دولت دموکراتیک می

  که  اند گذاشته  بازگشتیبی راه در  قدم  – است  کرده تحقیق  و ادعا  یهودیان مورد  در کوددهی  ام  جی که  چنان آن –

شود منادیان اسالم  ام، باعث میناتم  اجتماعی آمیزش این( 1)شوند  قائل  تمایز و تفکیک  جامعه  و  فرهنگ  بین  گذاردنمی

با اکثریت مسلمان، به یک جامعه و  ی  فرهنگ کم و بیش اسالمی، در یک جامعه آسانی و به آرامی از یک  سیاسی، به

ای  گونهرسد اسالم سیاسی در آزمون دشوار مدنی شدن، ناکام مانده است و بهحکومت اسالمی گام بگذارند. به نظر می

ی   هاز طریق مشارکت هم گی فرهنگ و جامعه افتاده است. عبور از جماعت به جامعه،فلج کننده در دام درهم تنیده

 آن چیزی است که بنیان جهان جدید را رقم زده است. ی   هقدرت و تفکیک فرهنگ از جامعه، همی    شهروندان در پهنه

گر دینی عبور کرد؛ دین و جانی دینی را از دست سیاستمداران و  بدخیم و مداخلهها ی ها باید از خوانشو نیز مذهبی

جمعی و  ها ی گیریحقوق بشر در تصمیم استانداردها یدموکراتیک و ها ی  بیرون کشید و به داوریسیاست ی  هپهن

اند از برخی از  چنان نتوانستهها در مواجهه با جهان جدید همهایی از مذهبیملی تن داد. واقعیت آن است که الیه

اند.  خویش از خود ایستادهی   هدر ابتدای درک آلودجهان جدید و ی  هسنتی عبور کنند و هنوز در آستانها ی پاداندیشه

ها ی  سخت اندیشهی  ههست ی  هدینی تا مرتبها ی ها در برخی از جریاناساسی آن است که این پاداندیشهی  همسئل

 ها در حکم مرگ و زندگی است! ها برای بسیاری از مذهبیدینی، اخالقی و اجتماعی اهمیت یافته و عبور از آن

 تیویسم وارونه پوزی

دانند،  خود میها ی ها با آن که در اساس ذی مصلحت را، ذی حق برای تشخیص و داوری بر مصلحتبسیاری از مذهبی

ها  الهی و داوریها ی دانند، در نهایت اشارهمطلق و قادر متعال میدانا ی   -انگاره  بنابر پیش -اما از آن رو که خداوند را  

ها  انسانی را فروتر از داوریها ی  یابند و در نتیجه داوریانسانی برتر میها ی خود و تشخیصها ی دریافتربانی را بر ی 

  "گوید ...خدا می"گیرد که  معرفتی خود را از این گزاره میی   هنشانند. اسالم سیاسی، بخش مهمی از بار و بنالهی میی 

گوید درست مطلق و مطلق درست است.  تعال است، پس آن چه خدا میمطلق و قادر مدانا ی و چون خدا بنا به تعریف، 

آسانی به اسالم  به " غیر خدا"در برابر  "خدا "( با قرار دادن 2شناسی بنیادگرا و آلوده به پوزیتیویسم وارونه)این شناخت

»شکلی   - د گذاشته است آن چنان که اف جی لشنر بر آن تاکی  - گرایی لغزد. چنین مفهومی از بنیادسیاسی بنیادگرا می

خواهد تمام سپهر  از کنش ارزش مدار، ضد مدرن و مخالف با تمایز اجتماعی است. یک جنبش اجتماعی فرهنگی که می

سخت  ی  ه( این پاداندیشه، هست3مطلق، تجدید سازمان دهد.«)ها ی ای خاص از ارزشزندگی را بر حسب مجموعه

چون حسینعلی منتظری  هایی از جریان نواندیش دینی و کسانی همالیه کند که گرایی را با خود حمل میاسالم

ی   هکه نقدی است بر مقدم "سیمرغی  هپر و بالی در عرص" اند از آن عبور کنند. این انگاره را بیشتر در سرنام نتوانسته

 ام.حقوق وی کاویدهی   هرسال
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 آن ها ی داوری الهی و دشواریی  هانگار 

ربانی را در چاره جویی  ها ی رسی به داوری الهی و نسخهها دستگردد که مذهبیدیگر به این نکته باز میی  هپاداندیش

انداز  کنند. در حالی که در چشمآدمی، امری سهل و آسان تلقی میها ی برای دردهای بشریت و پاسخ به پرسش

 شناسی جدید،  شناسی و شناختنشانه

این است و جز این نیست( امری غیر ممکن و  ی  گونهربانی )بهها ی الهی و تشخیص داوریا ی هرسیدن به نسخه

 نشدنی است. سرنام »در غیبت داوری الهی« به همین داستان اشاره دارد. 

 رو است. داوری الهی با دو مشکل بزرگ روبهی   هانگار 

ها،  اند؛ چه، به باور آنرسی به داوری الهی اشکال کردهدستبرخی از فالسفه و متالهین در امکان وجود و نیز  _ یکم

کالمی و تفاهمی با او غیر ممکن  ی  هبندی شده است که تصور هرگونه رابطای صورتگونهخداشناسانه بهها ی انگارهپیش

از   انگاری انسانرگونه بت پرستانه است. به باور آنان با تنزیه کامل حضرت حق، به واقع، امکان هباورها ی و آلوده به 

رسی به آن، در  شود و در نهایت، داوری الهی و امکان دستانسان( زدوده میی  هخدا )و خدا انگاری از انگاری  هانگار

خیزد. زمانی پروتاگوراس گفته بود »انسان مقیاس و میزان همه چیز است.« این دریافتی بسیار  اساس، از میان برمی

اند با  ی فراتاریخی و فرا انسانی که تالش کردهدعاهای   هتواند بر همدرک درست این نکته میعمیق و بنیادی است.  

عقل   دستاوردها ی ( از خیر خرد انسانی و 5(، خرد جاویدان یا حکمت متعالیه)4چون داوری الهی، عقل کل)عناوینی هم

 برند.ناکجاآبادی رنج میی  هو انگارجزیی بگذرند، خط بطالن بکشد. چنین ادعاها یی از نوعی نیست انگاری 

که به تعبیر برخی از متالهین جدید مسیحی، عصر   - به فرض پذیرش ارسال رسل و انزال وحی، آیا در عصر حاضر _ دوم 

ویژه در ادیان صاحب کتاب بر این باورند  رسی به داوری الهی ممکن است؟ بسیاری از مؤمنان بهدست - غیبت الهی است

رسی به داوری الهی امری سهل و آسان  ایمان به حضرت حق و نیز ایمان به وجود کتاب مقدس، دست ی که در سایه 

یابند. در این  انسانی میها ی الهی و داوریها ی نفس گیر داوریی  هواره خود را در دو راهاست؛ این گروه از مومنان، هم

وجود کتاب مقدس نیست؛ که پرسش از امکان رسیدن به داوری الهی  اصلی ایمان به عالم غیب یا ایمان به ی  هجا مسئل

اند. به عبارت دیگر، آیا با  زندگی آدمیان بیرون رفتهی  بزرگ قدسی از پهنهها ی ای که خداوند و حادثهاست، در زمانه

انسانی  ها ی ابر داوریمقدس، چیزی معنادار به عنوان داوری الهی در برها ی وجود ایمان به خداوند و نیز پذیرش کتاب

 اند؟انسانیها ی مقدس، داوریها ی برآمده از کتابها ی ها،  داوریداوریی   هگیرد؟ یا همقرار می

دانند، اما مسئله مهم آن است که  ربانی در خاستگاه، خود را الهی و قدسی میها ی اگرچه برخی از متون دینی و آموزه

گیرد و ناگزیر انسانی و در  ها در افق زبانی، زمانی و ذهنی آدمیان صورت میآن خوانش این متون و به سخن درآوردن
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بریم. یعنی نوزادی و کودکی بشر سپری شده است و آدمیان  آدمی است؛ ما در غیبت داوری الهی به سر میی  هقوار

خود را  ی  هخود بایستند و آیندی  هشکنند پاها یتوانند و باید دور از آغوش گرم مادر و سایه سار بلند پدر، بر فراز  می

 رقم بزنند.

نقل در  "و  " نقل در برابر نقل"بار دو جریان  »در غیبت داوری الهی« هم چنین سرانجامی است بر تقابل پرهزینه و خون

 خورد.عمده و تنومند در فلسفه، دین و مذهب آب میی  هدر جهان اسالم، که از پنج حادث "برابر عقل

  ه»مرگ خدا« که اولین بار توسط نیچه نظریه پردازی و طرح شد. مرگ خدا به تعبیر من در نهایت اشاری   هانگار _ اول

آدمی سبز نشده و بر شیارهای مغز او گل   پاها یآشکاری است به مرگ خدای مولف )صاحب متون( و دانشی که روی ی 

 ( 6نکرده است.)

هایی از الهیات مسیحیت طرح  مذهبی مدرن و الیهها ی ای از جریانپاره ( که توسط 7»غیبت خدایان«)ی  هانگار _ دوم

( در این تلقی از جهان جدید، بر غیبت نمایندگان آسمان در زمین و نیز پایان رویدادهای بزرگ قدسی و  8شده است.)

 شود. و اشاره میعظیم و جهان شمول در زندگی آدمیان عصر جدید، تاکید ها ی سهمگین دینی و معجزهها ی تجربه 

 باور به خاتمیت در جهان اسالم. _ سوم

 باور به غیبت امام معصوم در سنت شیعی.  _ چهارم

 ها.دینی و تاکید بر غیر الهی بودن مطلق داوریها ی تفکیک منبع داوری از منبع گردآوری در مواجهه با آموزه _ پنجم

 نقل در برابر عقلی  هپاداندیش                                                        

  بگومگوها یترین جریان اندیشه در جهان اسالم است و بخش قابل توجهی از ها و نیز تقابل عقل و نقل، اصلیتقابل نقل

مذهبی، فلسفی، تاریخی، فقهی، سیاسی و اخالقی را به خود اختصاص داده است. درک غیبت داوری الهی اگر چه به  

.  نیست من  نظر مورد اما دهد،می پایان  –الهی ها ی عنوان تقابل داوری به - ها نقلی  هتقابل کینه توزانه و انحصارگرایان 

  بندی صورت  انسانیها ی داوری و  الهی داوری تقابل عنوان به خطا  به که  است  نقل و عقل تقابل نوشتار، اینی  همسئل

گیری دقیق این رویارویی و  اند، اما با این وجود نباید در پیآوردی پهلوانان بسیاری خودنمایی کردهاین هم در . است شده

گی در برابر آنان پرهیخت. پندار تقابل عقل و نقل مرده ریگ  ای تردید کرد و از ایستادهدرک عمیق چیستی آن، لحظه

(  10ای نفس گیر انعکاس یافته است.)ن و اسالمی ما با هیمنه( که در نظام دانایی پیشامدر 9سنت یهودی/مسیحی است)

اند که  در گذشته، عقل گرایانی چون فارابی، ابن سینا، ابن خلدون، ابن رشد، کندی و ابن مسکویه تالش بسیار نموده

   عقل جوان صدای –  خنجی و  ماوردی غزالی،  چون کسانی  – امان منادیان قدرتمند نقل نگذارند در هجوم بی
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ی   هویژه در حضور کم سابق ما نیز، تقابل عقل و نقل، بهی  ه( در زمان11خواستند!)خاموش شود؛ که عقل را ایستاده می

 بسیار جدی و پر هیاهوست. -شود  که از آبشخور نقلی تیره سیراب می - اسالم سیاسی 

 شوند.بندی میها در این معرکه در سه گروه متفاوت دستهمذهبی

عقل مستقل و خود بنیاد، و دور از مناسبات واقعی جهان جدید، از  ها ی تفاوت در برابر داوریبی چناننبوهی هما _ یکم

بینند و در خیال خوش  آشفته میها ی افزایند، خوابها میستبر فاصلهها ی روند و بر الیهمنقوالت باال میها ی پله

 ( 12اند.)وری دیگر بستهخود را بر هر صدا و داها ی داوری الهی، گوش

کنند با همت و سخت کوشی عقل متصل  ای دیگر، پایی در سنت دارند و پایی در جهان جدید؛ و تالش میدسته   _ دوم

به وحی یا عقلی که کارگزار نقل است، به آشتی جهان جدید و قدیم دست بیازند. سیراب شدن از دانش جدید و به  

آن چیزی  ی   هکالسیک، همها ی سنتی و بافتهها ی  آن در توجیه، تبیین و تزیین یافته آوردها یدستخدمت آوردن 

 (13آید.) است که از این گروه بر می

مذهب بر  ی  هاند که از هوشیاری الزم برای درک موانع اندیشه در پهنیی از نواندیشان دینی هاالیه  مگروه سو _ سوم

خرد جاری جمعی نیز عنایت دارند؛ پیوستاری که تالش دارد با  ی   دینی در پهنهی  هشناسی اندیشخوردارند و به آسیب

ای از دین را در پیوند با جهان جدید و مناسبات تازه بیافریند. هرچند  تازهها ی خوانش مدرن و رحمانی از دین، ورژن

اند و هنوز  عی و خوانش حقیقی از دینچون اسالم اصیل، دین واق هایی همچنان گرفتار انگارهای از این منادیان همپاره

آرام شاهد جریان قابل اعتنایی  گرایی و مه غلیظ اسالم واقعی عبور کنند، اما آرامذاتی  هآلود ی  هاند از پاداندیشنتوانسته

دید و  گی با جهان جدید، عقل جاند و در همسایهای از اسالمتازهها ی از اسالم تاریخی نیز هستیم که آفریدگار نسل

 (14شوند.)انتظارات جدید از ادیان تناور می

خورد. به  ای است که از تقابل عقل و نقل آب میرسد، دغدغهها مشترک به نظر میبندیاین دستهی  هآن چه در هم 

ها ی  بندیصورتروز، حاصل مذهبی ایران امها ی گوناگون فکری و فرهنگی در الیهها ی  بندیعبارت دیگر، دسته

گوناگون عقل و نقل فراهم آمده است. این تقابل در اصل و از اساس، نوعی تقابل کاذب  ها ی گوناگونی است که از نسبت

شناسی نادرست بنا شده است؛ چه، با مرگ خدا، در غیبت الهی و در غیبت  و خیالی است که بر صورتی شناخت

توان از داوری الهی سخن گفت. خودآگاهی و درک روشن این نکته  ساس نمینمایندگان اصلی آسمان در زمین، دیگر در ا

خداوندان جدید  ی  هگی با جهان جدید و در سایتواند راه را برای تولد ورژن مناسبی از اسالم در همسایهاست که می

چراغ ناسبات تازه، رهرو بیهموار کند. نواندیشان دینی اگر تا کنون با اتکا به درک ناخودآگاه خویش از جهان جدید و م 

فروزند و دست افشانی کنند و سرافرازانه از تولد اسالمی  بی هااند، اکنون زمان آن رسیده است که چراغچنین راهی بوده
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دینی نیاکان ماست، اما در افق زمانی و زبانی ما روییده است. اسالمی که به  ی  هتجربی  هتازه بگویند. اسالمی که ادام

 رود. نمیای باال گوید و از دیوار هیچ همسایهحیات آری میی  هفردیت و اشکال تاززندگی، 

 مناسبات هرمسی و پایان آن                                                     

شود و  میدر فرهنگ اسالمی، پس از خاتمیت و در فرهنگ شیعی، پس از غیبت، به واقع رابطه زمین و آسمان، قطع 

ها و  ایم و انبوهی حدیثقرآن(، ما ماندهایم و کتاب مقدس )رسد. در چنین شرایطی ما ماندهداوری الهی نیز به پایان می

ماست که در مواجهه با متن  ها ی شود، در واقع، داوریروزه به عنوان داوری الهی شناخته میتاریخی. آن چه امها ی نقل

ما در برابر متن مقدس )کتاب کوچک  ها ی بندد. داوریآن قرار گرفته است )تاریخ اسالم( صورت میقرآن در و متنی که 

ما در برابر هستی عظما )کتاب بزرگ خداوند(  ها ی ای که متن از آن برخاسته است و نیز داوریخداوند(، و زمینه

سر ما و شیارهای  ی  هند و متناسب با کاس ما هستند؛ از جنس ما هستند؛ در قد و قامت ماهست ها ی گی داوریجمله

انداز، تقابل عقل و نقل، بر نوعی بدخوانی متون و بدفهمی انسان بنا شده  اند. در این چشمکورتکس مغزمان شکل گرفته

 آسانی به »غیبت داوری الهی« بشارت داد. توان بهاست که با درنوردیدن آن می

تواند به فهم یک متن  قادر متعال است و نیز این که یک متن، الهی است نمی  کل ودانا ی  این که خداوند طبق تعریف،  

توان از یک  آسانی نمیاند و بهی با مناسبات هرمنوتیکی متفاوت" هرمس"نیز تسری داده شود. به عبارت دیگر، مناسبات 

ممکن نیست! مسئله به   " محضفهم عینی " تاریخی ها ی ساحت به ساحتی دیگر لغزید. به تعبیر گادامر به دلیل فاصله

واره  تر است؛ چه،  در علوم دقیقه نیز تبیین عینی محض ممکن نیست و به تعبیر کانت ما همباور من، از این نیز پیچیده

 خود هستیم.  " تورهای مشاهداتی"درگیر 

ست و ما همیشه  کامل ممکن نی ی  هبر خالف پندار بسیاری از مذاهب،  در حضور معصوم )ساحت هرمسی( نیز مفاهم 

خام )مطلق و محض و ناب( بپرهیزم و به حد خود  ها ی باید به حدی و حظی از مفاهمه بسنده کنیم و از پختن خیال

ای دیگر بگذاریم؛ و بگذریم و تنها به این نکته بسنده کنیم  عادت کنیم. بگذارید گشودن کالف این داستان را به هنگامه

ها، اما از آن جا که خود زبان نیز فاصله آفرین است،  ست برای غلبه نسبی بر این فاصلهمناسبی ای  هکه زبان گرچه وسیل

ها غرق  ای هست.« و »فاصلهتوان از این ورطه بیرون شد. »همیشه فاصلهنمی " خطاب الهی" ادعا ی به مدد زبان و با 

 ابهامند.« 

 شودخدا آغاز میهرمنوتیک با مرگ                                        

رکن  " ی  هاخباری مسلک )شیخیه( به تولد انگارها ی احتماال درک نسبی همین مسئله مهم است که در برخی از جریان

اصولی مسلک،  ها ی ختم غیبت )در بابیه( و نفی خاتمیت )در بهاییت( انجامیده است. جریان ادعا ی و سرانجام به  "رابع
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گذرند، اما در عمل و سپس در  تخطئه به نوعی از خیر داوری الهی می ادعا ی کار، با  گرچه در ساحت نظر و در ابتدای

کنند و  مختار خود عدول میی  هعقل خودبنیاد، از نظری  آوردها ی دستناکام خود با ی   همواجهی  هعالم نظر به واسط

عقل   آوردها ی دستنشانند. در واقع اصولیون در مواجهه با انسانی فقها و مفسران را به جای داوری الهی میها ی داوری

اند قوانین مسابقه را تغییر دهند و ادعاها و  رقابت، ترجیح دادهی  هخودبنیاد، به جای تسلیم و تغییر و تن دادن به نتیج

، که در اساس باید امری  "ظهور متن"ظت و نقد ناپذیر نمایند. خود را در پوشش داوری الهی محاف  آوردها ی دست

  سپس  و شود می تبدیل جمعی و مطلق  امری به ابتدا( 15)" وارونه پوزیتیویسم" شخصی و نسبی باشد، در پیوند با 

  پیشینیان  داوری و  درک  در  -  گیگانهازخودبیی  هچنبر در  و ( 16)" پرستی بت گاننشانه" تنگنای در  –  آرامآرام

 . شودمی سخت  و رسوبیده  "الهی  داوری "  و " متن داوری"  عنوان به متن،  از( إجماع)

 داوری انسانی در برابر داوری انسانی                                                    

  "غیبت داوری الهی "ی  هانگار( نیز هست. چنین ایمانی در کنار 17)" نبود خطا در متن"ایمان به کتاب مقدس، ایمان به 

ای، هر خوانشی از متن  ای خوانده شود که عاری از خطا باشد. در چنین تلقیگونهبه این معنا خواهد بود که متن باید به

  نبود به ایمان . است بازخوانی و تاویل  تفسیر، قابل –  باشد داشته  منافات خودبنیاد  عقل  آوردها ی دست با  چه چنان  –

.  دهد  نجات نقد گزند از را ما ها ی داوری  از برخی  که شود می تبدیل سنگری به ایایده چنین غیبت در متن، در خطا

پیشینیان از متن  ها ی  ای به ایمان به نبود خطا در برخی از خوانشیمان به نبود خطا در متن، در چنین تلقیا

گی تسلیم شدن به دیگری و خوانش او از متن است  گانهیانجامد. از خود ب گی میگانهدگردیسد و به آسیب از خودبیمی

 رباید.دینی شخصی را از ما میها ی  که امکان تحقق ما )خود( و خوانش ما )خود( از متن و نیز امکان تجربه

تنگ  ی  های نیست که با دانش اندک و حوصلتقابل کاذب عقل و نقل، به پایان راه خود رسیده است؛ اما این ایده 

گرایی( و  گرایی، اصولبازگشت به گذشته )بنیاد ادعا ی گراها با گراها هماهنگ باشد. اسالمبسیاری از بنیادگراها و اسالم

سوادی،   گیرند و با چسب بینیز این ادعا که اسالم راه حل تمام مشکالت ماست، در اصل چنین تقابلی را به سخره می

سخیف و کم مایه، سرگردانی دون کیشوت وار در   ادعاها یاین ی  هگیرند. جان مایز میبار این تقابل را هم درتاریخ خون

لفظی، با فایق آمدن بر  ها ی تاریخی است. با عبور از این اشتراکها ی زبانی و سرگردانیها ی  لفظی، بازیها ی اشتراک

ها ی  شناسانه است که کابوس داوریناختتاریخی و درک مناسبات جدید شها ی زبانی، با شفاف سازیها ی این بازی

زند و برای نخستین بار، سنگینی بار هستی را به او گوشزد و ایستادن بر  انسانی، خواب خوش انسان بنیادگرا را به هم می

شناسانه و نشانه شناسانه، در واقع کوه یخ  کند. با درک مناسبات جدید شناختخود را به او یادآوری می پاها ی فراز 

گونه و خاک خورده و قدمایی از آن باقی  انسانی گونهها ی شود و چیزی جز داوریالهی به کلی آب میها ی اورید

شود،  انسانی قرار داده میها ی شود و در برابر داوریروزه به عنوان داوری الهی شناخته و خوانده میماند. آن چه امنمی

انسانی است؛ تاریخ  ها ی انسانی در برابر داوریها ی بشر، تاریخ داوری به واقع خود نوعی داوری انسانی است. تاریخ 
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»در  ی  هقدیمی. انگارها ی  حیات در برابر شکلی  هگان. دیالکتیک اشکال تازگان در برابر داوری آیندهداوری درگذشته

در غیبت خدایان به پرسش نشسته  کشد، بلکه داوری الهی را غیبت داوری الهی« در اصل داوری الهی را به چالش نمی

اند و از آن زالل الیزال آب  دینی در مقام گردآوری، الهیها ی است و بر این ادعا است که اگر چه بسیاری از گزاره

  هاند و در کاسانسانی دیگر، انسانیی  هها در مقام داوری، مثل هر گزارنوشند، اما واقعیت دیگر آن است که این گزارهمی

 اند.خوردهآدمی قالب سر ی 

 ای برای تاسیس هرمنوتیک انگاره "غیبت داوری الهی"ی  هانگار                                  

بندی هرچند  غیبت داوری الهی است؛ در این صورتی   هبندی نهایی انگارمرگ خدا و پایان مناسبات هرمسی صورت

روزه از  نشیند)توحید(، اما در برابر آن چه امانسانی میها ی  برتر از داوریشود و الهی)نبوت( پذیرفته میها ی داوری

ها  کند و همه را داوریگی میگردد، ایستادهها و بنیادگراها به عنوان داوری الهی تبلیغ و ادعا میسوی بسیاری از مذهبی

کنند خود را نقدناپذیر و جاودانه کنند. »در  ای که با ماسک داوری الهی تالش میانسانیها ی داند؛ داوریانسانی میی 

گوید در این زمانه  با وجود ایمان به خداوند و نیز ایمان به متون مقدس، از آن جا که مواجهه،  غیبت داوری الهی« می

ی   هوسیل به – از جمله کتاب بزرگ طبیعت  - مطالعه، ترجمه، تفسیر، تأویل و فهم متون مقدس، همانند دیگر متون 

غیبت داوری  ی   هرو هستیم. انگارهروب انسانی ها ی داوری  با وارههم ما گیرد،می انجام او زمانی   و زبانی افق در   و یآدم

ها یی است که در مقام گردآوری الهی اند اما در  ای برای تاسیس هرمنوتیک است. هرمنوتیک داستان داوریالهی انگاره

 مقام داوری انسانی. 

رو شدن با خطاب  گذریم که مواجهه با عالم غیب، در جریان تجربیات دینی و روبهباریک میی  هدر این جا از این نکت 

( )آن چنان که در ادیان هندی اروپایی  19شود( و مظاهر حضرت حق)( )آن چنان که در ادیان سامی مطرح می18الهی)

تواند و نباید پالوده از  کشد و البد نمیآدمی قد میی  فهم و اندیشهشود(، هماره امری انسانی است؛ و تا سقف  ادعا می

  این درک  در  کمدست  –گان ظن و گمان و آلوده به یقین و اتقان تصور و تصدیق شود. این که در فرهنگ شیعی برگزیده

 . دارد باریکی  هنکت همین در ریشه اند، شده تلقی گمان  و خطا از بری و معصوم -  آن تفسیر و ابالغ و  خطاب

دانا  تواند به ما یادآوری کند آنان که در این عصر و در سنگر غیبت داوری الهی است که میی   هدرک دقیق و عمیق انگار 

کنند، ما را هدایت و در مسیر الهی قرار دهند، به واقع ره زنانی هستند که تمام دارایی ما  تر تالش میکل و برادر بزرگی 

  فرآیند و ربایند می را  –شود شخصی خود از زندگی و مواجهه با خود و دیگران و طبیعت خالصه میکه در تجربیات  -

سازند. یادآوری غیبت داوری  خود به نام خداوند سترون میها ی ها و بافتهیافتن ما را با تحمیل یافته فردیت  و " شدن"

  ما بر -ما ی  هزمان اعظم ی  هاله – الهی، هم چنین یادآوری شکوهمندی فرصت بزرگی است که در مواجهه با طبیعت 

ری و  ت. انکار غیبت داوری الهی، انکار خود، دیگماس انکار  و سرنوشت انکار  ،"الهی  داوری غیبت"  انکار. است باریده

 ماند.تر از پنهان شدن در پشتِ قابی خالی نمیطبیعت است و به چیزی بیش
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 پرستی بتای برای عبور از سندرم غیبت داوری الهی انگارهی  هانگار 

هم هست؛ چه،   پرستی  بتگی و عبور از سندرم گانهای برای چیره شدن بر از خودبیغیبت داوری الهی انگارهی  هانگار

اش را به قیمت اعتماد به گذشته و  طرح داوری الهی به جایی انسانی، این خطر عمده را نیز دارد که آدمی آینده 

ما نیز هست که  ها ی یاری از مواقع، بازتاب محافظه کاری( تاکید بر داوری الهی، در بس20گان از دست بدهد.)درگذشته

خواهیم بیافرینیم.  بینیم که بخواهیم ارباب تاریخ خودمان باشیم و آینده را آن چنان که میخواهیم و در خود نمینمی

که از سلطه و   اندجا بر ضرورت داوری الهی، دو روی یک سکهتاکید بیش از حد بر کامل نبودن آدمی و عملش و اصرار بی

ها ی  واره بخشی از تالشدارد. پناه بردن به داوری الهی همما پرده بر میی  نیاکانمان بر زندگی و آیندهی  هسیطر

ی   ههایمان نیز هست. تمامیت و تکمیل فردیت ما در گرو مواجهکفایتیما در پنهان ساختن بیی  هآگاهانه و ناآگاهان

انسانی است که  ها ی هاست. درک سنگینی این مسولیتمسولیتیها و بیکفایتیبی خردمندانه با اینواقع بینانه و 

( »در غیبت داوری الهی« ایمان به نیروی فرزانگی  21ها از پذیرش آن کمک کند.)تواند به درک شانه خالی کردن کوهمی

. غیبت داوری الهی آغاز اضطراب شیرین  است رسیده او داد به -  هولدرلین  قول به  –گاه خطر آدمی است که به

 گی است.آدمیزاده

 ها پانویس

1-Cudahy, j. m.(1987), The ordeal of civility, Freud, Marx, Levi-Strauss and the 

Jewish struggle, 2ed E, Boston-Beacon press 

 ام. کاویده " علیه نقل" این انگاره را در سرنام  -2

3-   Lechner, F.J., “Fundamentalism revisited” in In Gods we trust, New pattern of 

religious pluralism in America, Transaction Publishers Robbins, T., Anthony, D., (eds.), 

Transaction Books. 

بابای هرآنکه اهل قل است/ صـلح کـن   چنان که موالنا آورده است. »کـه عـالم صــورت عقـل کـل است/ کوستهم   -4

و  این جهان فکرتست از عقل کل عقل / چون شاهست  ...بـا ایـن پـدر، عـاقی بهل/ تا کـه فـرش زر نمایـد آب و گـل

ها رسل ... عقـــل جــــزو از کل گویـا نیستی/  گــر تقاضـــا بر تقاضـــــا نیستی / چون تقاضـــا بر تقاضــــا صورت

رسد... پیــر عقـــلت کودکی خو کرده است /از جـــوار نفــس کاندر پرده است  جا میرسـد /مـــوج آن دریـــا بدینمی

عـقــل کـــامـل را قرین کن با خرد / تـــا کـه باز آید خرد زان خوی بد/ مـــر تــو را عقلیست جزوی در نهان/   /

تـــو از کل او کــــلی شود/ عقل کل بــر نفـس چون غلی شود... آن خطا  العقـــلی بگـــو اندر جهان / جــزو کامــل

نه اخبار را /مغز را بد گوی نی   کنرا تاویل کل مغز است و عقل ماچو پوست / خویشدیدن ز ضعف عقل اوست/ عقل 



وریِ الهی« گی جهان جدید و »در غیبت داسایهدر هم  133  

 

ر عقل صد برهان  حیوان همیشه پوست جوست/  چون که قــــشی  هگلزار را/ عقل عقلت مغز و عقل تست پـوست/ معد

 ایقان نهد« دهد/ عقل کـــل کی گام بی

 . 1381رک: معرفت و معنویت، ت انشاهلل رحمتی، تهران، ا سهروردی،    -5

 .1382چنین گفت زرتشت، فریدریش نیچه، ت داریوش آشوری، تهران، نشر آگه،     -6

ها دیگر،)پنج مقاله(, ت آرامش  اشپیگل(، مارتینتواند ما را نجات دهد)مصاحبه با مجله می رک: فقط خدایی   -7

 .1350دوستدار، تهران، سازمان چاپ و انتشارات. 

 .1376رک: پانن برگ: الهیات تاریخی، آلن گالووی، ت مراد فرهادپور، تهران، نشر صراط،   -8

ن انگلیش، ت بهنام اکبری،  ؛ درباره آکویناس، جا1974رک: دالیل الحائرین، ابن میمون، تص حسین اتای، آنکارا،   -9

 .1388تهران، ن حکمت، 

 .1375رک: ابن رشد، دومینیک اوروی، ت فریدون فاطمی، تهران، ن مرکز،   -10

توان به داستان تهافت و تهافت تهافت نویسی در جهان اسالم اشاره کرد؛ رک: تهافت الفالسفه،  در این مورد می  -11

؛ تهافت التهافت، ابوالولید ابن رشد، ت علی اصغر حلبی، تهران،  1363، ن زوار، محمد غزالی، ت علی اصغر حلبی، تهران

ای از متون(/ یوحنا  راه گزیدهالتهافت()به همالفالسفه و تهافتتهافتی  ه؛ جدال ابن رشد با غزالی )دربار1383ن جامی، 

 .1391بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، قمیر؛ ترجمه سیدمحمد منافیان؛ با مقدمه و ویرایش سیدعباس ذهبی، تهران، 

؛ مبانی تفسیر در مکتب تفکیک،  1366، تهران، نو محمد، یدرانازنمریائح حالدصمحا، منیسیلوعب تمکرک: ح  -12

 . 1388محمدرضا حکیمی، تهران، ن اطالعات، 

 .1355پخش کتاب، ر.ک: بعثت و ایدئولوژی، مهدی بازرگان، تهران، دفتر   -13

 .1388رک: تامالتی در قرائت انسانی از دین، محمد مجتهد شبستری،   -14

 کاویده ام.   "علیه نقل " تر در  این انگاره را پیش  -15

 . کاویده ام  "پرستی بتگان گیری نشانهسرنویسی بر همه" تر در این انگاره را پیش  -16

 ام. کاویده  " دین در کمند عقالنیت"تر در سرنام این انگاره را پیش  -17

شود. »من یهوه هستم.«، عهد  ها حاصل میگوید: رستگاری از راه گوشلوتر در جایی از زبان پولس قدیس می  -18

 . 1قرآن، سوره کافرون، آیه ؛ 32:13؛ انجیل، مرقس، 22:18عتیق، سفر پیدایش، 

(  و  Brahman) برهمن نظریه ( در پیرامونق.م 800ها« )تقریباً نیشد »اوپه در هندوئیسم، برای نمونه در کتاب  -19

. در  ، خود استو منظور از آتمن « استهمه سرشار کننده »خدای . مراد از برهمناست ( تمرکز یافتهAtman) آتمن

 کند.شکار میآ خود را در هر روانی هستند و برهمن یکی و برهمن آتمن که است نیشدها آمده اوپه
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کند.  مدرنیته و جهان مدرن تلقی میی   هرا جان مای "ریسک پذیری" در رهیافت جامعه شناختی آنتونی گیدنز   -20

  جایگزینی با  چه چنان  –رو شدن با آینده نیز هست؛ که در ایمان به عالم غیب  ریسک پذیری نام دیگر شجاعت روبه

ه  اگرچ الهی، غیبت  عصر  در  الهی، داوری  به ایمان . خیزدمی بر میان از  –  شود راههم انسانی داوری  جای به الهی داوری

 شود. او تمام میها ی کاهد، اما این ایمنی به قیمت از دست رفتن آینده، رویاها و خالقیتزندگی آدمی را میها ی ریسک 

.1380وگو با آنتونی گیدنز، کریستوفر پیرسون، ت علی اصغر سعیدی، تهران، ن کویر، مدرنیت، گفتمعنا ی رک:   -21
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 شود می سار همیشه با اولین سنگ آغازسنگ

 هر فکر و باوری محترم است؟آیا 

نه«. من به فاشیسم و به بنیادگرایی از هر نوعی که   "بسیاری ممکن است رک و پوست کننده و آسان بگویند »قطعا 

گذارم. من به چپ و راست افراطی، به اندیشه کمونیسم هنگامی که به سرکوب  باشد، از جمله اسالمی، احترام نمی

سازد، احترام  وچرا بر هر آن چه غیر از خود است میچونبی قدرت سیاسی را نردبان سلطه  پردازد ودیگر میها ی اندیشه

ای مستقیم و نامستقیم به  گونهگونه که اندیشه کسانی که زیر پوشش دموکراسی و لیبرالیسم بهگذارم، هماننمی

توان  اه این »احترام گذاشتن« است که میدهند، مطلقا مورد احترام من نیست. از رسرکوب گر پر و بال میها ی اندیشه

مار را در آموزش مفهوم »بردباری« تکرار نکرد و مخاطبان خود را زیر نام بردباری به زیر چتر  ی  هحکایت شکل مار و واژ

 ( 1سرکوب گرانه نراند.«)ها ی اندیشه

بازتولید مسائل و مصائبی را  ها ی ایهسازم ی  هاین پاسخ صریح است، اما به باور من خطرناک نیز هست و در دل خود هم

نویسد »در یک جامعه آزاد ... وقتی احزاب افراطی به  بقراط شده است. وی میی  هکشد که باعث نگرانی الهمی به دوش

گان آنان است.  گان، بلکه در رأی دهندهکنند، اهمیت و هشدار قضیه نه در انتخاب شوندهقدرت راه پیدا مینهادها ی 

آورند از  دهندگان را از افراد و احزاب افراطی دور نگاه داشت تا نتوانند با قدرتی که به دست میشود این رأیمی گونهچه

اخیر در  ها ی ها؟! قطعا، نه! آن چه زیر نام »بردباری« در سالآنی  هدموکراسی سوء استفاده کنند؟ با احترام به اندیش

بتذل »احترام به اندیشه یک دیگر« که عمدتا برای بستن دهان منتقدان و مخالفان به کار  ایران شکل گرفته و تکرار گاه م 

 گذارم.« ای احترام نمیرود، مرا واداشت یادآوری کنم من به »هر« اندیشهمی
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ز این پرسش  کند؟ و نیمی  رواین باور و این داوری تا چه اندازه قابل دفاع است؟ و پذیرفتن آن، ما را با چه مشکالتی روبه 

گرچه بسیار همانند  چه نسبتی با پرسش دیگری دارد که از ما میپرسد آیا هر فکر و باوری درست است؟ این دو پرسش

محترم بودن یک باور یا  " رسد می جویند. به نظرمتفاوتی را میها ی اند، اما سرشت و سرنوشت متفاوتی دارند و پاسخ

توانند  نمی شناسانه این دو گزارها باور پیوند زد؛ چه، در یک تحلیل دقیق و شناخترا نباید به درست بودن آن فکر ی " فکر

  یک فکر، البته امری کارشناسانه است و " درست یا نادرست بودن"و نباید معادل یک دیگر تلقی شوند. داوری در مورد  

مناسب و  ها ی ستانداردها و سنجهدقیقه، توسط کارشناسان خبره و بر اساس اها ی  کارشناسیها ی  باید در پهنهمی

  "گان کارشناسخبره"، هم "کارشناسیها ی  پهنه" دقیق، به داوری گذاشته شود. با این وجود باید توجه داشت که هم 

  هاند و بر گردپیشین وابستهها ی هایی دمکراتیک اند، به توافقکارشناسی، در نهایت، سرنام  استانداردها یها و وهم سنجه

 اند.رهای دمکراتیک قبلی ما ایستادهداوی 

هایی هستند برآمده از برابری و توزیع برابر آزادی.  داوری  -ها نگاه شود  هر جور که به آن - دموکراتیک ها ی  داوری 

ها ی  ها رسید؟ داوریتوان از برابری شروع کرد و بعد در دفاع از برابری و آزادی به نابرابری باورها و داوریمی گونهچه

  گونهچه. برادری و  صلح شاهد کشیدن آغوش در  برای هستند هایی داوری  –چه نه   و بیاید خوشمان  چه  –دموکراتیک 

  «.گذارمنمی احترام ایاندیشه "هر"  به »من گفت   و زد دامن  نابرادری و جنگ به و آغازید برادری  و صلح   از توانمی

دهد و هر داوری ای، ما را به  می پیوند  تاریخ از  دیگریها ی  برش یا  برش به ناگزیر به را ما  تاریخ،  از برشی  هر در ایستادن

چه باید کرد؟ باید به   "پایانبی ها یداوری" پایانِ بی ها یکشاند. پس در داوری بر این مجموعههایی دیگر میداوری

  "حق داوری "وری نخستین، داوری بر بازگشت و از خود پرسید داوری نخستین کجا و کدام است؟ دا "داوری نخستین "

گان از حق داوری برابری برخوردارند؟ یا  شود. آیا همهمی هایی از این جنس پرسیدهنخستین، سوال ها ی است. در داوری

ای باشد، چه کسی  ویژهها ی است؟ اگر داوری منوط به کسب صالحیتای ها و لوازم ویژهداوری منوط به کسب صالحیت

 گی و داوری کنند؟ و چرا؟ ها رسیدهکسانی حق دارند بر این صالحیتیا 

آورد؛ و  نمی کشاند و تدارک مناسبی هم در برابر پرسش اساسی باال فراهم می ها ما را به تسلسل باطلاین دست پاسخ

  هایی از جنگ و خشونتزند که راهی هم به ر می هایی از این جنس نه تنها به تنازع و تخاصم دامنتر آن که پاسخمهم

ها  شناسی جدید و داوریرا برای تمامی آدمیان به رسمیت شناخت و به شناخت " حق داوری کردن"گشاید؛ یا باید نمی

توانا برای داوری و ناتوان از  ی  هکم به دو دستشناسی شناور، آدمیان را دستشناور تن داد، یا باید در گریز از شناختی 

  "بد)غیرخودی( و خوب)خودی( "آنان به باورها ی نین تقسیمی، در گام نخست، با تقسیم آدمیان و داوری تقسیم کرد! چ

   (         2خورد.)می کلید 

هایی که از  گرا تجربه کرده ایم؛ جریآنپیشامدرن و مطلقها ی تر با جریآنها را بیشما در غالب موارد این گونه چالش 

اند و بر این  بهرهبی شناسانهسانه، زبان شناسانه، نشانه شناسانه، روانکاوانه و شناختدرک ظرایف جدید تاریخی، جهان شنا
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ها به دام افتاده  هاست و واقعیت در تورهای کوچک آناند که حقیقت، واحد، مطلق و ملک طلق آنباور ناصواب قفل کرده

گریز از آنارشیسم )هرج و مرج( معرفتی، به  که در دام نوستالژی و در ای  است! شناخت شناسی آشوبیده  و ترس خورده

ایستادن در جایگاه سفت و   سودا ی ننگ بنیادگرایی معرفتی و نیست انگاری آلوده است. این شناخت شناسی بیمار در 

خود   پاها ی نازک خود را قلم کرده است تا شاید بایستد! از ایستادن بر فراز ها ی سختی است که بتواند داوری کند؛ ساق

کند! پس از  می وجوگذشته است! از ایستادن گذشته است! از بودن گذشته است و همه چیز را در نابودی و نیستی جست

ای  آدمی سوزی تمامت خواهی سوختند، موزهها ی جنگ جهانی دوم و پس از آشویتس، به احترام قربانیانی که در کوره

ها هرگز فراموش نشود. بعد از آشویتس و  کوچک آنها ی  گذاشتند تا نام  "هر کس نامی دارد"بر پا شد. نام این موزه را 

توان در برابر باورها و کلمات این گونه کم طاقت بود و به بردباری و تحمل ریشخند  می گونهبعد از هولوکاست، دیگر چه

 گفت؟  "احترام گذاشتن "زد؟ و از 

ها ی  نامی  هاند، کسانی که به احترام همحقوق بشر راه برده جدید، یعنی دموکراسی وی   هکسانی که به معجزه هزار 

با شکوهی که به همت کسانی چون انیشتین، داروین، نیچه و فروید در  ی   هدارند  و در آستانمی کوچک، کاله از سر بر

شوند؛  می آنان آلوده باورها یتر به ننگ بد و خوب کردن آدمیان و اند، البته کمبرابر بشریت گشوده شده است، ایستاده

خودشان را  ی   هآیندی   هدانند که باید کلبمی هایش؛ خوبدانند که آدمی چیزی نیست جز نامش و اندیشهمی خوب

برپاکننده؛ جهانی که از تبعیض بیزار است و نابرابری را پیش و بیش از   "در جهان پس از اخالق "و  "فراسوی نیک و بد "

 دانند که مراسم قربانی کردن آدمیان، همیشه با کلماتی شروعمی کند. خوبمی اندیشه ممنوعی  ههر چیز در پهن

دانند »که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره  می ؛ و خوب" در آغاز تنها کلمه بود"را برنمی تابد؛ چه،   "کلمه " شود که می

 شود.می ن سنگ آغازسار همیشه با اولیدانند که مراسم سنگ می رودخانه را نگشود«؛ و خوب 

اگر هر باوری محترم نیست، چرا آزادی اندیشه و وجدان را باید جدی گرفت؟ چرا باید در برابر بنیادگرایی ایستاد که در   

  "حق ناحق بودن"نمون شوند؟ چرا باید به کند بشریت را به بهشت رهمی تالش "تربرادر بزرگ"و  "کلدانا ی  "قامت  

در   "ترگان  برادر بزرگنشانه"سخت  ی  همحافظت کرد؟ هست " گیدیگر بوده"و  "دگرباشان"وق احترام گذاشت؟ و از حق 

فجایع  ی  هسخت همی   هشود. هستمی به ظاهر کوچک نهفته است؛ خطایی که در سکوت ما تشدیدخطا ی همین 

 کوچک ما النه کرده است.  خطاها ی بزرگ در 

که در آن اکثریت با تضمین حقوق اقلیت، شانس  ای مدنی است. مبادلهی  همبادلدموکراسی در جوامع جدید، نتیجه یک 

  ها هم عمومی حاکم کند. در این مبادله البته سر اقلیتی   هطور موقتی بر پهنخود را بهی  هکند که سلیق می آن را پیدا

خود، هم حقوق اساسی خود  ها ی  باورها و داوریاکثریت و قید زدن به ی  هها با تن دادن به سلیق ماند؛ اقلیتنمی کالهبی

مهم در  ی  هکنند که به صورت مسالمت آمیز به اکثریت تبدیل شوند. مسئلمی کنند و هم فرصت پیدامی را حفظ

جدید، حل کردن پازل قدرت در موزاییک واقعی اجتماع است. واقعیتی که متکثر است و گاهی  ها ی دمکراسی
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  شود. وقتی قیچی سانسور به کار می گرایی، چپ و راست افراطی و ... را هم شاملچون اسالمی  هاناخوشایند؛ و پاره

شود، ممکن است به ظاهر کارها آسان شود؛ اما این آسان گیری به قیمت از دست  می افتد و قطعاتی از پازل حذف می

دموکراسی با هر چیزی بتواند کنار بیاید با  دادن شانس تبدیل اجتماع به جامعه و تولد دموکراسی تمام خواهد شد. 

حق  "کوچک را دوست داشته باشیم و به اصل  ها ی  نامی   هخواهیم باید هممی تبعیض کنار نخواهد آمد. اگر دموکراسی

  است که " گانیحق داوری همه"خود احترام بگذاریم. دموکراسی در پیوند با ها ی بیش از داوری "گانی داوری همه

ترین تبادل مدنی این عصر فراهم کند. تبادلی که با تضمین  آمیزش مدنی ما را تمام کند و راه را برای جدی تواندمی

 کند. می خود ترغیبباورها ی ها و حقوق اساسی شهروندان، آنان را در قید زدن به خواست

اخالق پسامدرن)اتیک( و قانون )اخالق  خود قید بزنیم، ها ی ها و خواستتوانیم به آزادیمی اگر بپذیریم که تنها ما 

  عفریت که  است  گاه  آن تنها و  گاه  آن کند؛ می طلوع " (مورال)اخالق از  پس  جهان در" اجتماعی( و عرف )قانون ضمنی( 

  جدید  مدنیت . بکشیم آغوش در  را برابری و  آزادی شاهد توانیم می ما و شودمی بیرون ما  جهان و جان  از خواهی تمامت

ی   هالزم برای حفاظت از حقوق اساسی شهروندان بر اساس اعالمیها ی ادن تضمیند  با -  اخالق  از پس  جهان  در  –

ها و تمایالت خود در چارچوب توافقات  خواهد که به خواستمی هاآنان، از آنباورها ی ها و جهانی حقوق بشر و اتیک 

کند و  می  ارتباطات انسانی مناسب در این تبادل قابل قبول، تکامل پیدادموکراتیک قید بگذارند. آمیزش اجتماعی سالم و 

ارتباطیِ و اجتماعی   فرآیندها یآورد در سخت مسائلی که ما را به خشم میی  هانجامد. باید هستمی به تولد جامعه 

ها   ها، تمایزها و تنازعگین تفاوتسهمها ی دیگری و مدارا با او. عبور از گردابباورها ی ناکارآمد پالید، نه در احترام به 

امنیت جان، نام و   " گانیحق داوری همه"گردد، که با تاکید بر می انسجام آفرین مدرنی ممکنها ی تنها به مدد انگاره

اند.  خداحافظی کرده " نیست انگاری"هایی هست انگار که با نیستی و  کنند. انگارهمی تک تک شهروندان را بیمهباورها ی 

اکثریت  ها ی شان محترم است؛ تنها موجباورها ی ها و همه هستند و خواهند بود و داوری "پخش شده"این جوامع  در

 روند.می آیند و روزی دیگرمی اند که روزی

مهاجم خود  ها ی شان به قربانی کردن برخی از باورها بدخیم و اندیشهباورها ی باید به جای قربانی کردن دیگران و  

کوچک، به دیگران  ها ی نامی   هباز بپردازیم. باید با احترام گذاشتن به همی  هعادت کنیم و سهم خود را در برپایی جامع

مدرن داده شود. با این وجود در برابر این پرسش که آیا هر فکر و باوری محترم است؟ برخی  ی   ههم شانس پیوند با جامع

ها و کسانی  باید بین آن گونهشود. چهمی نه«. به این ترتیب اولین سنگ رها " اگویند »قطع می هنوز رک و پوست کننده

  باید به این  گونهاند، داوری کرد؟ به کدام یک باید احترام بگذاریم؟ چهکه با همین داوری، اما در جهتی مخالف ایستاده

ها بنیادگرای دینی هم سو  جریآنها ی ن داوریتریطور اتفاقی با بنیادیانبوه سنگ سارها پایان داد؟ چرا این داوری به

 ( 3خود قید بزنیم.)باورها ی توانیم بر می واست؟ این اندیشه در جان خود، خود ویران گر و متناقض نما ست؛ زیرا تنها ما

 زیرا ما با هم برابریم.
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 شود.می سار کلمات شروعسار آدمی همیشه با سنگ زیرا سنگ  

 

 ها پانویس

 1388شهریور  20گذارم، کیهان لندن، ای احترام نمیبقراط، الهی، من به هر اندیشه -1

 در هیم مجموعه کاویده ام.  "پایانوگویی بیچون گفتدانستن، هم"این اندیشه را در سرنام   -2

در این مجموعه کاویده ام. مساله بسیار ساده   " توانیم بر آزادی خود قید بزنیممی تنها ما "این اندیشه را در سرنام   -3

اند  باشد. در ارج شناسی جدید از این هم فراتر رفتهمحترم ای است؛ اگر داشتن هر اندیشه آزاد باشد، آنگاه باید هر اندیشه

گویند نه تنها هر انسانی )اندیشه ای( محترم است و باید تحمل شود، که باید به رسمیت نیز شناخته شود. به همین  می و

ر از  تاند. به عنوان نمونه اگر پیش "طلبرسمیت"ها ی  در حال دگردیسی به جریآن "آزادی بخش "ها ی دلیل جریآن

گردید،  ها توصیه میشد و تحمل و مدارا با آنگرایی( و آزادی وجدان دفاع میجنسآزادی سبک زندگی جنسی )هم

رو هستند که چرا باید دگراندیشان و دگرباشان در مناسبات حقوقی رسمی نابرابر روز جوامع جدید با این پرسش روبهام

باشند؟ 
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 آزادی هم آدابی دارد

شک، به قصد گسترش  بی ای است از جالل ایجادی. این نوشته( نام نوشته1)"خواهیم خواهیم، ما آزادی مینمیما اسالم "

دینی صورت بسته است و    ادعاها یفضای نقد آزاد، آزاداندیشی و آزادی اندیشی و کمک به برخورد خردمندانه با دین و 

خود بایستد و بیاندیشد. نویسنده کوشیده است نشان   اها یپتالش دارد نشان دهد آدمی هم حق دارد و هم باید روی 

  "احترام به مقدسات مردم "چون اصالح طلبان مذهبی که در عناوین پرطمطراقی همها ی  دهد که بسیاری از نگرانی

گان  نمایندهجا و از جنس فرار به جلو است! به باور وی این دسته از اصالح طلبان مذهبی یا بی شود،پیش کشیده می

گرا هستند؛ و از همین روست که »در دفاع از این دین  حکومت دینی حاکم اند یا سیاستمداران و روشن فکرانی اسالم

 باشند«. کنند و خواستار متوقف کردن نقد اسالم میمحمدی بپا خاسته و منتقدان اسالم را به سکوت دعوت می

گردد، مخالفتی با تالش او برای گسترش فضای نقد ندارم؛  ین نوشته باز میای  هکرد آزادی خواهانتا آن جا که به روی 

( و باید باشد. و نیز آشکار است که »آزادی انتقاد نشانه  2چنان که نویسنده گفته است »نقد اسالم آزاد است.«)چه، هم

»انتقاد، اشکال گوناگون دارد، که    آید.« وجامعه دموکراتیک به شمار میها ی آزادی بیان است و چنین امری یکی از بنیاد

گی سر مخالفت دارد. انتقاد نه  آن است. انتقاد برانگیزنده است، منبع آفرینش است، با کهنهها ی زبان طنز ... یکی از جلوه

کور ندارد.  ی   هدهد، دروغگو نیست و کینانسانی است. انتقاد فرمان به قتل نمیها ی نژادپرستانه است و نه ضد ارزش

 ( 3انتقاد چه در سطح، چه در عمق، چه تند و یا آرام، یار فرهنگ است.«)

  " (6در نکوهش آدم کشی)"شوریده ام،   " (5عیله نقل)" جدید گفته ام،  " (4دین در کمند عقالنیت)" من هم بارها از  

ی   هبالی در عرصپر و " برخاسته ام. هر کس  " (7نواندیشان مسلمان در ترازوهای دیجیتالی)"نوشته ام و به تماشای 
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ها آشنا هستم و تا حد  ها و نگرانیکند که تا حد بسیاری با این دغدغهنواندیشی دینی زده باشد، تردید نمی " (8سیمرغ)

عالم  ها ی  تاریخی و خرگوشها ی قرآن"هایی که با فراوانی هم دالنه خواسته ام نواندیشان مسلمان را به تردستی

به   - دوبنی قانون به پس از جمهوری اسالمی اند ی   هکه حامل انگار  -ها را  دهم و ملی مذهبی کنند، هشدار( می9)" غیب

است و   "ملی کردن قانون"در گرو   " ملی کردن قدرت"( تشویق کنم. آشکار است که 10)"کنار ... آینه..."ایستادن در  

دین  " عبور و به   "چون علمدین هم"و  "ونچون قاندین هم"این هر دو در گرو  خوانشی از دین است که بتواند از  

شناخت شناختی ناراست و نادرست در برخورد با   ادعاها یتوان با بسیاری از بسنده کند. با این همه نمی " چون بینشهم

داستان  راه و همهاند، همای که برخی از منتقدان اسالم در پیش گرفتهناکارآمد و لحن تند و گزنده راهکارها یمسلمانان، 

 شد.

ای است که باید به  (، آخرین مساله11)"اخالق در جهان پس از اخالق"این نگرانی، تنها یک نگرانی اخالقی نیست؛ چه،  

شناخت شناختی بسیاری نیست که از قلم تند و تیز نویسنده افتاده است؛  ها ی ها و ظرفیتآن پرداخت. مساله،  ظرافت

رایی و یکپارچه دیدن تاریخ و مسلمانان( نتایج نامبارک فراوانی دارد که  گکوچک )از جمله ذاتها ی هرچند همین غفلت

  ( آمده است. مساله، راه کارهای12)" ها و مسلمانانگی اسالمپرگونهی  هسرنویسی در انگار"ها در  بخشی از آن

  " امکان"ه به جای کمک به اند؛ ادعاها و راه کارهایی ک نهاده شدهگی خشم و ناامیدی پیشسرانجامی است که در تیرهبی

  هزند؛ مساله، مهندسی کالن آزادی و مدیریت مسئوالندامن می " امتناع"حل پازل ایران و درمان انحطاط تاریخی ما، به 

  ناامیدی، ی  هتیر تیرهای  پرتاب  با باید –  کمدست –  که  مدیریتی است؛  مذهبی بیش  و کم اجتماع یک در  "آزاد  نقد"ی 

 . بازگذارد پویا  و ملی  خودپایی  یک  برای را راه و  باشد متفاوت نفرت و  خشم

سنگ سار همیشه با اولین  " آورده ام که  " (13گذارم)ای احترام نمیمن به هر اندیشه"تر در مواجهه با این ادعا که پیش 

ممکن نیست؛ چه، به   آنانها ی ها از اندیشهآن جا تالش کرده ام نشان دهم، تفکیک انسآن " (14شود.)سنگ آغاز می

این  ی   هکردی تالش دارد از هم( با چنین روی15)" شناسی جدیدارج"هایش نیست! تعبیر موالنا آدمی چیزی جز اندیشه

است  "ها و باورها را )پیش از سازش( به رسمیت بشناسد. این یک موضوع  ها بگذرد و برابری اندیشهها و تبعیضنابرابری 

وگو )و  است و به پایانیدن دموکراتیک گفت " باید بنیاد" پایان بینجامد، که انتخابی  بی وگوییتنیست که به گف  " بنیاد

تواند راه کاری برای پایانیدن پایدار منازعات سیاسی باشد، چرا  تنازع( اشاره دارد. به عبارت دیگر، اگر دموکراسی می

اخالقی باشد؟ به این ترتیب، برابری از جمله برابری باورها و   نتواند راه کاری برای پایان پایدار منازعات فرهنگی، دینی و 

 وگویی باشد. انگاره هر گفتتواند و باید پیشها میاندیشه

و کجایی   "حرمت دیگری"آزاد و محاط به حرمت دیگری است. پرسش از چیستی   "در مقام خواهش"وگویی  هر گفت 

ها  راه حل "صلح "یا  " جنگ "آشنای  ها ی ی اندیشه بینجامد؛ چه، پاسخجدیدی ندارد و باید به راهزنی   هقلمرو آن، نکت

است. در مقام سازش   "در مقام سازش" ای اگر هست اند. مسالهتر برهان قاطع خود را آوردهکالسیکی هستند که پیشی 
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ی اندیشه متعهد بود؟ و هم  نقد آزاد و آزاد استانداردها یتوان هم به می گونهاست که باید پرسید چه " اراده به صلح"و 

توان هم به عقاید دیگران احترام گذاشت و هم به نقد  می گونهجدید چهها ی شناسی جدید وفادار ماند؟ در جهانبه ارج

 ها پرداخت؟ آن

ی   ههزاری  هآزادی در آستان"توانم تصور کنم جویم؛ و نمیخواهم و میدانم، میقید و شرط میبی من آزادی بیان را 

چون احترام به عقاید  چون حضور بیش از یک میلیارد مسلمان( و بهایی اندک )همهایی واهی )هم( به بهانه16)"سوم

هاست و با تعطیل آن، باید به  از حقوق اساسی انسآن "حق ناحق بودن "و  " حق خطا کردن"دیگران( قید بخورد؛ چه، 

خود  ها ی توانیم بر آزادیتنها ما می"تری پرداخت. اگر  ی سنگینتعطیل بسیار چیزهای محترم دیگر گردن گذاشت و بها

ی   هپذیرد در سایزنیم، از آن روست که جامعه هم میمی "جامعه "و  "اجتماع"( و گاهی با حضور در  17)"قید بزنیم

د؛ و حق  جهانی حقوق بشر، حقوق اساسی ما، از جمله حق خطا کردن را به رسمیت بشناسد و تضمین کنی  هاعالمی

فرزندان به حق    "آزادی بیان "و  " آزادی عقیده"خطا کردن، هم حق آزادی بیان است و هم حق آزادی عقیده و وجدان. 

تر برای دیگران تعیین تکلیف کرد. این  توان در پوستین پیامبران و به عنوان برادر بزرگهستند و نمی "حق خطا کردن "

عقالنی خود برای ایمانداران تعیین تکلیف کنند، همان قدر نکوهیده و   وردها ی دستاکه روشن فکران بخواهند، به استناد 

ایمانی خود برای روشن فکران تعیین تکلیف کنند. بعد   آوردها یدستخطرناک است که ایمان داران بخواهند با اتکا به  

 م. ها و خطاها مبتال شوی، دیگر نشاید که به این خبط67از آشویتس و بعد از تابستان 

ای هست و  )درست بودن( همیشه فاصله"حق بودن"گونگی انجام آن، یعنی برای انجام کاری و چه "حق داشتن "بین  

شوند؛ آزادی هم آدابی دارد. گیریم کسی هم  ی کارشناسانه، دموکراتیک و هم دالنه پرمیوگوهاها، تنها با گفتاین فاصله

قواره باال آمده است، خراب کند، آیا این حق و اراده امکان تخریب بنا  بی وحق دارید و هم سر آن، که بنایی را که ناراست 

دهد، به تخریب بنا به هر شکل ممکن بپردازیم؟ یا این حق و  دهد؟ آیا این حق و این اراده به ما اجازه میرا هم به او می

بنا به امکانات و مجوزهای  ی  هو کم هزیناراده، تنها دالیل الزم برای تخریب بنا هستند و در عمل تخریب موفقیت آمیز 

ما ایستاده و   "آمیزش اجتماعی ناتمام "ها پرسش سترگی هستند که در برابر عملی و حقوقی دیگری نیز نیاز دارد؟ این

ار از  گی، گذار از سنت به مدرنیته، گذار از اجتماع به جامعه و گذنایافتهاند. توسعهما را به چالش گرفتهی  همدنیت شکنند

کنم و مشتاقان را به  ها داد. پرگویی نمیتوان به این چالشگوناگونی هستند که میها ی جنگ به سازش و صلح نام

 دهم. انتخاب ما چیست؟ جنگ یا صلح؟ ( حواله می18)"هایش در ایران معاصر وگو و بحرآنگفت"

یک سازش پایدار و به سامان گردن گذاشت و از    ها یاگر سر صلح داشته باشیم ناگزیر باید به استانداردها و ظرافت

حاصل پرهیخت. اگر انتخاب ما سازش باشد، باید از  بی ی پراکنده ووگوهاپرخاش، شهید بازی، پرونده سازی و گفت

بزرگ را درید  ها ی ها، یک کاسه کردن مسلمانان، نواندیشان مسلمان و  روشن فکران گریخت؛ باید حجاب نامداوریپیش

گی آشکار و رنگ رنگشان به رسمیت شناخت. باید با مدارا و باز گذاشتن راه  گونهاجتماع مسلمانان و ایرانیان را در گونهو 
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ای از نواندیشان مسلمان )از جمله  انتقاد، راه برساختن یک ورژن مدنی و مدرن از ادیان و ایران را بازگذاشت. اگر پاره

اند که با رجوع به آن، بسیاری از مواضع  بودن اکثریت ایرانیان، دکان دو نبش ساختهها( از مذهبی بسیاری از ملی مذهبی

مدرن و وفادار به  ها ی مناسبی برای جریانی  هتواند بهانکنند؛ این نمیغیر مدرن و غیر مدنی خود را توجیه و ترمیم می

ور کنند و حل پازل ایران را در غیبت یا انکار آنان  مدرن باشد که از برابر اکثریت )یا  اقلیت( با چشم بسته عبها ی ارزش

سنگی  باورها ی ، تنها در گرو نقد آزاد دین و تنقیح "اسالم پناه"قرار و بی وجو کنند. آمیزش اجتماعی این خیلجست

 گردد. منتقدان نیز مربوط میها ی بسیاری از ایمان داران نیست، به نقد و تنقیح عصبیت

طلبد؛  بسیاری را میها ی چون بندبازی، ظرافتدینی باید توجه داشته باشند که نقد دین همرها ی باومنتقدان دین و  

ها ی  گیزند، بر تیرهانجامد، به هراس از آزادی دامن میهایی که چنان چه نادیده گرفته شود، به نتایجی وارونه میظرافت

موجود، تا  ها ی دموکراسی و آزادی در ایران عزیز و عبور از دشواریکند. توسعه، افزاید و راه نقد را ناهموار میموجود می

ایرانیان مسلمانان برای آمیزش اجتماعی به سامان و پایدار با خود و با جهان جدید  ی  هحد بسیاری در گرو خواست و اراد

انده است؛ نواندیشانی که با  ای از نواندیشان مسلمان منظری پاره آوردها ی دستاست؛ خواستی که تا حد بسیاری در گرو  

از اسالم بر سازند که با جهان جدید و مناسبات تازه هماهنگ و  جهان جدید تالش دارند ورژنی تازهی  هدرک همه جانب

شناسی تصاویر مخدوشی که از جهان جدید پیش  راه باشد. باز گذاشتن این راه، کمک به نقد گذشته و نیز آسیبهم

نباید به هیچ اما و اگری   "هااقلیت"روشن فکران است؛ روشن فکرانی که در نگهبانی از حقوق ی  هشود، وظیف گذاشته می

متوسل شوند و با هیچ کس مصالحه کنند؛ چه، حقوق بشر، که حداقل حقوق انسانی است، تنها با تضمین حقوق  

بزرگی دارند  ها ی ایرانیان را فارغ از نامی   هماند. اگر ایران عزیز است، که هست، پس باید همهاست که پایدار میاقلیت

کوچک ما واقعی  ها ی ( و تنها نام19)" هرکس نامی دارد"آسانی نگذشت؛ چه،  کوچک شان بهها ی دوست داشت و از نام

 هستند. 

این هم  روشن فکران گرچه نیای معنوی نواندیشان مسلمان اند؛ و اگر چه بسیاری از نواندیشان مسلمان، به ادب و آداب  

گی خویش به کوبیدن سر خود  توجه و کم التفات اند و از اتفاق، در خیال سرکردهعمودی بیی  هگی و رابطخانواده

ها  گذشته را نقد کرد و از آن  خطاها یگی و تواضع راه آینده را به رهایی هموارید. باید مشغول اند؛ چه باک، باید با فرزانه

ها ی  ساده دالنه تاخت زد. بسیاری از روشن فکران در دام خوانشها ی ران را با گروکشیآموخت، نباید آینده خود و دیگ 

را با نام    "اسالم تاریخی "آنان پیوند دهند و خوانشی از  ی  همسلمانان را به گذشتی  هاز دین، تالش دارند آیندگرا ذات

ناکام مسلمانان،  ی  هاستی که با پیش گذاشتن کارنامیکی انگارند. پیوند نامبارک و نار "اسالم"مشترک، انتزاعی و ذهنی 

راهه است که بخواهیم اسالم را راه حل  بی تالش دارد اسالم را به عنوان مادر مسایل آنان نشان دهد. این راه همان قدر

بست خواهد   وگو در ایران معاصر را به بنفرآیند گفتها مشکالت جهان اسالم بدانیم. این دست بنیادگراییی  ههم

 کشاند و به هراس از آزادی دامن خواهد زد. 
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ها و جهان مدرن، باید توجه داشت که بسیاری  ما در مورد ادیان و تاریخ و نقش ادیان در تاریخ تمدنها ی فارغ از داوری

اند و هنوز  ی بودهاند، جوامعی دین باالیی از حقوق بشر و دمکراسی رسیده استانداردها ی از جوامعی که اکنون به توسعه و 

جدیدی از اسالم نیز برساخته شود که بتواند مثل  ها ی توان و باید انتظار داشت که ورژنهم هستند؛ در نتیجه، می

تواند از  خواهد و نمیمسیحیت، هندوئیسم، شنتویسم و ... راه آمیزش اجتماعی را به ایمانداران بنماید. این ادعا نمی

بسیاری هم که  ها ی کند بگذرد، اما به تفاوتم را از دیگر ادیان )از جمله مسیحیت( جدا میبسیاری که اسالها ی تفاوت

توانند و باید در برابر تفاوت بماند. روشن فکران میبی تواندکند، نمیها جدا میایرانیان را از مسلمانان دیگر و دیگر انسآن

کنند بایستند و  اجتماعاتی با اکثریت مسلمان به خود و دیگران تحمیل میهایی که مسلمانان در ها و نابرابریانواع ستم

روشن فکران نیست که برای مسلمانان تعیین تکلیف کنند و  ی  هنشینی کامل وادارند، اما این وظیف آنان را به پس

توجیه ستم و نابرابری  وگو، پرسیدن و دریدن پندارهایی که به مسلمانان اسطوره ببافند. گفتی  هپیامبرانه از آیند

 اند، هرگز در ایران خاموش مباد!برآمده 

گراها در مصر معاصر و در پی بهار عربی  معترضه پایان دهم. اکثریت اسالمی  هگفت را با یک جملبگذارید این پاره 

این بیم و امید، فقط در  اند؛ این انتخاب هم نگران کننده است و هم امیدوار کننده! اما را برگزیده " حزب عدالت و آزادی"

شود؛ به  گان نیست و در درک ناتمام و ناصواب آنان از عدالت و آزادی خالصه نمیگراها و انتخاب شوندهاسالمها ی دست

 تواند مربوط باشد.ماهم میها ی ها و قدمگردد؛ به قلمگی برای عدالت هم بر میشور خواست آزادی و تشنه

 ها پانویس
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 ی دیجیتالی ترازوهانواندیشان مسلمان در 

تر مورد مناقشه بوده است؛  جهانی حقوق بشر است. تضمین چنین حقی کمی  هترین اجزای اعالمیحق حیات از اساسی

فراوانی وجود   بگومگوها یها و داشت آن، اختالففرآیند تضمین و پاسگی گونههر چند، در چند و چون، تفسیر و چه

هایی از  گردد، فراتر از پندارهای ناصوابی که در ذهن و روان الیها و شرایط حاضر بازمیجا که به فرهنگ مدارد. تا آن

سنتی جاری است، توجیهات دینی و فقهی بخش مهمی از مقاومت در برابر خواست مترقی لغو مجازات اعدام  ها ی  جریان

هایی از هرم اجتماعی هنوز  اگرچه برشای دوسویه دارند. را به خود اختصاص داده است. فقر فرهنگ و فقر دین رابطه

چون نوعی خودپاییِ جمعی« از  کشی همچنان در پندار »آدمکشی خود را برهاند و همنتوانسته است از درک پلیدی آدم

چون نوعی اجرای عدالت«  کشی دژخویانه را »همکند و این انتقامکشی دفاع میکشی در برابر آدمبیمار آدمی  همعادل

رو، در  دینی است؛ ازاینها ی بخشد، توجیهات مذهبی و پوششسختی و دوام میچه این پلشتی را، جاند؛ اما آنستای می

آلوده به بدفهمی عمومی، توجیهات دینی و استبداد بسته شده است،  ها ی کشی با حلقهمعیوب آدمی  هشرایطی که چرخ

کند. شکستن شاخ  از مجازات اعدام، اهمیتی دو چندان پیدا می دینی، در دفاعها ی تالش برای تنقیح و توضیح استدالل

هایی از جریان  معیوب است. باید توجه داشت که الیهی   هدر گروی شکستن این چرخ  -کم تا حدی  دست - استبداد 

 سالمت عبور کند. گی فقیرانه بهگی این خیرهنواندیشی دینی هنوز نتوانسته است از تیره

برد  در راه - انگیز ارزیابی شود و گوها و طرح چنین مطالباتی شاید زودهنگام و تفرقهزدن به این دست گفتدامن 

استدالل کنند که نباید به استبداد دینی فرصت داد در گرد و خاک طرح چنین   -مطالبات محدود، مقاومت نامحدود  

دادن به    سکوت، سرکوب و سانسور دامن بزند! بر این باورم که جانفرآیند مطالبات زودهنگامی، خود را پنهان کند و به 

اساسی جنبش  ها ی عنوان یکی از خواستگفتمانِ حق حیات و تالش برای طرح خواست مترقی لغو مجازات اعدام به
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گذارد  ساند و نمیر طور وارونه به پویایی و پیگیری آن کمک میافزاید که بهپذیری جنبش نمیتنها به آسیبسبز ایران، نه

 ( 1چیز را به نابودی ختم کند.)بنگ« همهتاریخ تکرار شود و باز هم »کیوکیو، بنگ 

حقوق  ی  ه( جمهوری اسالمی ایران با روندی که در نقض گسترد2ام)مذهبی آورده-ملی ها ی تر در نقدی بر جریانپیش 

فرآیندی  ناپایدار یا باید به اصالحات تن دهد و در تواند پابرجا بماند. این ساختار بشر در پیش گرفته است، نمی

روز  گردد. کسانی که امآمیز رو به تغییرات دموکراتیک و بازخوردی باز شود، یا در سراشیبی فروپاشی تسلیم میمسالمت

ع، دشمنان  واق  کنند، بهفرآیند ننگین سرکوب، سانسور و سکوت نقش ایفا میداران جمهوری اسالمی در به عنوان پاس

گذارند این ناپایداری سیاسی و ناخرسندی ملی با ابزارهای درونی و ملی درمان شود،  واقعی این نظام اند. کسانی که نمی

 سنگین و احتماال خارجی تن خواهند داد. ها ی دیر یا زود به جراحی

ها ی  سنتی و جریانها ی ک جریاننواندیش دینی که فصل مشترها ی در این برش تاریخی پرداختن به نیروها و جریان 

سخت  ی  هچنین حامالن هستنواندیش همها ی کند؛ چه، این جریانمدرن اجتماع اند، ضرورتی دو چندان پیدا می

مدرن، آماج  ها ی ها با جریانزبانیای همها از یک سو به علت پارهاند. این گروهاسالم سیاسی به آینده ی   هپدید

دهند، در قامت  انگیزی که از خود نشان میاند و با پای مردی جانانه و ستایشگرانه امات سرکوبترین اقدوحشیانه

چه در  اند از پندار اسالم ذاتی بگذرند؛ در نتیجه، آناند و از سوی دیگر هنوز نتوانستهقهرمانان ملی برافراشته شده

گذارند  برخی از مسلمانان می خطاها یکه به حساب  جمهوری اسالمی و تاریخ اسالم گذشته است را نه به حساب اسالم

سخت اسالم سیاسی از همین  ی  هکنند. هستای نقدناپذیر و فراتاریخی تبدیل میو در نهایت اسالم را به پدیده

ای که در رویای »اسالم اصیل، ناب و واقعی«، ناگزیر به قید  شناسی وارونهشود. شناختشناسی وارونه متولد میشناخت

شدن از طریق  فرآیند طوالنی و آرام »ایمنشود و در نتیجه در پایان مسلمانان میبیی   هدرپی به مجموعپیها ی زدن

فرآیند قید  ای تهی، زیرا گویم مجموعهکند. میای تهی از مسلمانان تبدیل میشدن«، اسالم را به نامی بر مجموعهتهی

 نهایت میل دارد.زدن به این مجموعه، حدی است که به بی

کردن آدمیان و سرکوب و  طور دایم به قربانیها، بهکردن ایدهها و قربانیجای نقد انگارهشناسی، بهدر این دست شناخت

جا که  گیرد )آنانگار هم از تحقیر و نفی آدمی ریشه میشناسیِ وارونه و نیستورزد. این شناختتحقیر آنان اهتمام می

جا که  انجامد )آننشاند( و هم به نفی و تحقیر آدمی میدهد و به کرسی میر برابر داوری آدمی قرار میداوری خداوند را د 

  هشناسی، گرچه در گفتمان سرچشمکشد.( در این شناختکشیدن داوری خداوند، آدمیان را به چالش میچالشجای بهبه

الهی در  ها ی عنوان گزارهستبر انسانی/ تاریخی بهها ی گزارهنادرستی برخی از  حقوق، بهی   شناخت و نیز سرچشمهی 

  هآور همها، در چرخشی اعجابداوری بر آن داوریی  هگیرد، اما در هنگامانسانی قرار میها ی برابر برخی دیگر از گزاره

 شود. خطاها به حساب آدمی واریز میی 
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تی عمیق پنهان شده است. این احساس حقارت باستانی در گام  سخت اسالم سیاسی در تار و پود احساس حقاری   ههست 

شود، سپس  فرگشتی والدین( شروع میی   هنخست با از میان برداشتن خود در برابر پدر )و مادر( و آن به کلی دیگر )سای

هنگام  مگر )احساس ه همین معجون ویران ردپا ی  یازد. در ترکیب و جلدی تازه و پوشالی به تحقیر دیگری دست می

ای که در آن با  رسد. مناسک دژخویانهبینی( است که در ترورهای انتحاری به اوج خود میبینی و خودبزرگخودکم

گوناگونی  ها ی شود. ترکیبهنگام خود و دیگری، »آن به کلی دیگر« به شهادت طلبیده میکردن و نیز مجازات همفدیه

بست رمانتیکی که گرفتار آن اند، به  است که بنیادگرایان مذهبی در بنآن چیزی ی  هاز خودآزاری و دیگرآزاری، هم

گر و  ( و رمانتیسم ویران4کور، بدون عبور از این پوزیتیویسم وارونه)ی  هکنند. بدون باز شدن این گرکش میدیگران پیش

سار بلند پدری، کشیدن  هشجاعانه با اضطراب جدایی از خیال خوش آغوش مادری و سای ی   هبدون آمادگی برای مواجه

انتقادی  ها ی پذیر نخواهد بود. بدون توجه کافی به دانشوجودی امکانها ی بار هستی و رویارویی با اضطراب

ها ی  گاهتاریک روانی و پرتها ی شناسی و تاریخ و بدون عبور از این گردنهکاوی، زبانشناسی، روانشناسی، اسطورهنشانه

بینی خارج شد و »طرحی نو درانداخت«. پذیرفتن  بینی و خودبزرگسخت خودکمها ی  ن از پیلهتواباریک عاطفی نمی

مان، گام نخست برای درآمدن به جهان مدرن و  لرزان پاها یکوچک خود و ایستادن بر  ها ی گی بر دوشمسئولیت زنده

 گذاری است.در نتیجه قانون

رمز ورود به این جهان   "احترام به خود"گذاری جان و جادوی مدرنیته است.   دادن به قانون و قانونانداز، تناز این چشم 

آن چیزی است که امکان  ی   هبه دیگری، همجدید و احترام به خود راز احترام به دیگری است. احترام به خود و احترام 

دهد از »هرمس خطا کردن« به »حق  آورد و به آدمی فرصت میجمعی و مسلح را برای آدمی به ارمغان میی  همشاهد

ای از  برآمده از اقدامات پارهها ی ها و سیاهیخطا کردن« بگذرد. نواندیشان مسلمان اگرچه از بسیاری از تباهی

دهند، اما  جویند و خود را برای ورود به جهان جدید آماده نشان میکیش، تبری میبنیادگرا و سختگراهای اسالم

پسندند. نواندیشان  خود نمی پاها یاند و آدمی را ایستاده بر  خود نایستاده پاها ی واقعیت آن است که هنوز بر روی 

شناسند. راز  را برای آدمی به رسمیت نمی ورند و حق خطاکردن چنان در »هراس از خطا کردن« غوطهمسلمان هم

حق و حقوق، در همین  ی  ه( و نه مسئل 5درست و نادرست )و نیز تکالیف()ی   هها با مسالگی مذهبیمشغولی همیشهدل

اند، نیز، از  مدرنیته ایستادهی  هدودل مذهبی که در آستانها ی ترین نقد به این جریانهراس باستانی نهفته است. مهم

گذاری اما و اگر  مین زاویه قابل طرح است؛ چه، آنان هنوز در هراس از خطا کردن، در صالحیت آدمی برای قانونه

انگیز و آن عظمت  اند که آن شکوه اعجابنازند، اما فراموش کردهگان خود میآورند! کودکانی که به میراث گذشتهمی

ی    هخانی  ههاست. دیدن هستی از پنجرآنخطا ی آزمون و ی   هممنوعی  هگان و میوآورد درگذشتهآور، دستتواضع

دادن به  شناختن آدمی در مقام داور و تن رسمیت جمعی، بهخطا ی فرآیند مشاهده و آزمون و کردن به خودش و بسنده

 شود. آن چیزی است که تجدد نامیده میی  هشناور و جمعی همها ی  ها و توافقداوری
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ی   هبخشیدن به نواندیشان دینی و بدون احترامی که شایست وجود، نباید فراموش کرد که بدون پذیرفتن و رسمیتبا این 

دوران گذار است، منتفی خواهد شد.  ها ی کردن دین که از ضرورتگو و نیز امکان سیال و به روز آن اند، امکان گفت

سخت اسالم سیاسی  ی  هتواند به باز شدن هست ی است که میسیالیت، شفافیت و بازشدن به سوی جهان جدید تنها راه

ترین حقوق انسانی  سخت، »حق حاکمیت بر سرنوشت خویش« که از اساسیی  هیاری رساند. بدون شکافتن این هست

اند، از سر  ناپذیر تبدیل شدهگراها و جهان جدید به دشمنانی آشتیاست به رسمیت شناخته نخواهد شد. این که اسالم

گیرد. نواندیشان مسلمان تنها کسانی هستند که شاید  سخت ریشه میی  هتوزی مزمن از آن هستاتفاق نیست؛ این کینه

 ( 6خوردن تاریخ کمک کنند.)بتوانند با عبور از این توهم تاریخی به ورق

ویژه مجازات  مجازات، بهی  همذهبی در مورد پدیدها ی با این سرنویس طوالنی، امیدوارم اهمیت پرداختن به گفتمان 

هایی را با  ها و پاداندیشهها، فلسفهقصاص و حدود در بین نواندیشان مسلمان آشکار شده باشد؛ چه، این دست مجازات

برد. وارسی چیستی و چرایی تمایل برخی  کردن و در نتیجه حقوق بشر را به یغما میکنند که حق زندگیخود حمل می

شدن صورت مساله و  تواند تا حد بسیاری به روشنپیشامدرن میها ی از این نوع مجازات ها به دفاعاز این جریان

بندی  توان در دو گروه متمایز دستهاحتمالی کمک برساند. در مواردی از این دست، نواندیشان مسلمان را میها ی حلراه

 کرد.

چون قانون« و »دین  شناسند؛ کسانی که »دین همنواندیشان مسلمانی که حق آدمی را در مقام داور به رسمیت می _ یکم

اند. این دسته از نواندیشان مسلمان در  چون بینش« بسنده کردهاند و به »دین همچون دانش« را پشت سر نهادههم

تیک  فرآیند دموکرابرند و در نتیجه با آفرینی چنگ میاند که به دین تنها در مقام گردآوری و الهامگاهی ایستادهجای

 روزکردن دانش و قانون هماهنگ اند.به

کم گاهی دین را در  شناسند و در نتیجه دستنواندیشان مسلمانی که حق آدمی را در مقام داور به رسمیت نمی _ دوم

نمایانند،  فکری خود را مینواندیشی و روشنی  هنشانند. این گروه، هر چند در شکل و شمایل نونَوارشدمقام داور می

راه و  روزشدن قانون و دانش همفرآیند به توانند با اند و نمیچون قانون و دانش« واماندهان در خم »دین همچنهم

 ( 7داستان شوند.)هم

دینی، آخرین پوششی است که در پنهان شدن هراس از آزمون و خطا و دفاع از دین در مقام داور  ها ی  توجیه داوری 

بودن  بودن یا نادرستکنم که درستکلیدی بسنده میی   هته، تنها به این نکتشود. در نقد این دسپرداخته می

اصلی و نخستین در این  ی  های دومین است، مسالفقهی مساله راهکارها ی دینی، دستورات شرعی و  نهادها ی  پیش

گراها در این  برابرترند! اسالم ها داوری کند. شهروندان یا آنان که کسی حق دارد بر این مسالهپرسش نهفته است که چه

جا  بهداوری جای   هبازی، داوری در مورد مرجع داوری را با داوری در مورد نتیجکنند با تغییر زمینتاکتیک، تالش می

کاران از مقام داوری برای  شود که دین و دینسخت اسالم سیاسی وقتی گشوده میی  هکنند. به عبارت دیگر، هست
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فرآیند  ناچار باید به تبعیض و نقض حقوق بشر در کور، به ی  هکشیده شوند. بدون بازکردن این گرگان به زیر  همه

 فرآیند بیرون گذاشت.گذاری تن داد و در نتیجه بخش قابل توجهی از آدمیان را از این قانون

از قانون قصاص دفاع و آن را   (8)داخلی دفتر خویشی  هنامبه عنوان نمونه فقیه نواندیش شیعه، یوسف صانعی در گزارش

گوید »قصاص، قصاص است و خشن هم نیست. اگر دو قانون زیبا در جهان  داند. وی مییکی از قوانین مترقی بشری می

ها قصاص است و اگر یکی هم باشد، باز همان یکی، قانون قصاص است.« ایشان در جایی دیگر از  باشد، یکی از آن

مثل دانسته و بر این باور است که در این مساله، سه طرف حکومت،  به مقابله معنا ی به خود، قصاص را ی  همصاحب

عمومی)مردم( درگیرند. وی با تفکیک مجازات قصاص از مجازات اعدام، در پاسخ به پرسشی که  ها ی اولیای دم و آزادی

و نه قصاص.« صانعی تالش دارد  گوید »اعدام خشن است گذارد، میبه خشونت موجود در مجازات قصاص تاکید می

شود، اما و در  قصاص نماید. هر چند چنین تالشی یک گام به جلو محسوب میی  همجازات اعدام را تنها محدود به پدید

عمومی جای  ها ی داشت آزادیزدن حق حیات آدمیان به خواست اولیای دم و توجیه آن به عنوان پاس  کمال تاسف، گره

 دارد! تامل فراوان  

 توان اشاره داشت. اساسی میی   هکم به چند نکتها، دستدر داوری بر این دست داوری

ها به عهده و در صالحیت کیست؟ و چرا؟ و به فرض، اگر  چنین پنداری باید توضیح دهد که داوری بر این داوری _ یکم

توانند به تغییر و تجدید نظر در آن  ا میها موافق نباشند، آیگونه داوریشهروندان یک جمهوری اسالمی فرضی با این

شناسی شناور جدید، داوری بر  خیزد که شناختجا برمیچنین پرسشی از آنها ی فرضقوانین دست بزنند؟  پیش

»است بنیاد« و »باید بنیاد«  ها ی داند و نیز بین گزارهبنیاد« و »بایدبنیاد« را در صالحیت آدمیان می»استها ی  گزاره

ها« و »بایدها« حق انتخاب  پایان »استبیها ی بیند. در نتیجه، آدمی در برابر مجموعهای نمیالزامیی  هنه رابطگوهیچ

 دارد. 

گیرد که  گوها پایان میتنها این گفت اگر آدمی را در مقام داوری نخواهد و ننشاند و حق انتخاب را از او بستاند، نه _ دوم 

شناختن چنین حقی    رسمیت تر از بهد؛ چه، نواندیشی دینی، در اساس، چیزی کمشو نواندیشی دینی هم تمام می

توان به شناور شدن دین در خرد جاری جمعی کمک  بخشیدن به چنین حقی است که می تواند باشد. تنها با رسمیتنمی

گفتمان  ی   . بدون بازشدن پهنه رساند، بستر الزم برای اجتهاد در اصول را فراهم آورد و دین را در خدمت آدمی قرار داد

 کاری و تغییر روبنایی، موقتی، واکنشی، تاخیری و از سر اجبار خواهد بود.دینی به خرد جاری جمعی، هر گونه دست

ی   شهروندان مسلمان به پهنه ها ی دینی به اجتهاد مراجع رسمی و نیز تهدید کردن خواستاجتهادها ی تهدید کردن  

ای از مسلمانان، در  پارهها ی  ر نهایت تحدید خواست شهروندان یک دولت/ملت به خواستفقهی و د آوردها ی دست

گی سیاسی  گی اجتماعی و آشفتهتواند به چیزی فراتر از تبعیض، ناخرسندی و پراکندهاساس قابل دفاع نیست و نمی
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به گذشته، پمپاژ منازعات گوناگون به  ها بازگشت دست تبعیضنشاندن اینکرسیبیانجامد. هر گونه تالش و توجیهی در به

ای باشد که حق  گونهها بهاجتماع و خداحافظی با آزادی، برابری و صلح خواهد بود. اگر انتخاب ایشان در این پرسش

ها و  انتخاب را در حقوق اساسی از آدمی بستاند و حق خطاکردن را به رسمیت نشناسد، در آن صورت نواندیشی

 انجامد.الفان به چیزی فراتر از دعواهای زرگری نمیمخ ها ی گیریمعرکه

خیزند که نواندیشی را رفتاری  کیش و ارتدوکس با این دلیل به جنگ نواندیشان مذهبی برمیسختها ی مذهبی

نوآیین خود با مدارک و استنادهای  ها ی دانند. تالش نواندیشان مسلمان برای توجیه دریافتآمیز و خطا انگیز میبدعت

شود؛ چه،  اثرساختن این دست نقدها و فشارها پرداخته میای است که برای بیشناسانهشناختخطا ی ترین تاریخی، مهم

ترشدن  سخت اسالم سیاسی و نیز سختی  هترشدن هستکمدیک در درازمدت به سختها ی نشینیگونه پساین

آمیز است که به  د انجامید. واقعیت آن است که نواندیشی )اگر نواندیشی باشد( رفتاری بدعتسپسین خواهها ی نواندیشی

گردد که به  اندیشی/نواندیشی به ایمانی باز میگاه ما در پیوستار جزمدهد. جایآدمی امکان و فرصت آزمون و خطا می

وی نواندیشی است. محدودکردن داوری آدمی  گی و خودآیینی، جان و جادفرمایی، خودبسندهخودمان داریم. خودفرمان

ناتمام عقل متصل به وحی  ی  هچنان که در پروژبه متون دینی و مدارک مذهبی و نیز محدود کردن آدمیان به فقها )هم

واقع، گریزی ناگزیر از این تنگناهاست که دانش و  گشاید؛ چه، نواندیشی دینی، بهشود( »راهی به رهایی« نمیدنبال می

 خواهد.داند و میدینی میدرون قراردادها ی دینی را محیط بر دانش و برون ردادها یقرا

شماری برای درخواست لغو مجازات اعدام وجود  ام، دالیل گوناگون و بیکشی« آوردهچنان که »در نکوهش آدمهم _ سوم 

اص را به چالش بکشد، نگاه به آینده است و پیشااسالمی و امضایی قصی  هتواند قاعدکردی که میترین رویدارد، اما مهم

اصلی در خواست مترقی لغو مجازات اعدام، در واقع، داوری بر حق و حقوق قربانیان  ی  هنه گذشته. به عبارت دیگر، مسئل

گردد که دژخویی  پیشامدرن نیز باز نمیها ی  ها نیست؛  مسئله، داوری بر توجیهگذشته و صاحبان خون آن

دین در  ها ی  دهند؛ و فراتر،  مساله به درستی یا نادرستی داورینهاد میکشی« را به جامعه پیشثل« و »انتقاممبه»مقابله

ی   هخواهند آیندواقعی، داوری بر حق شهروندان آزاد و برابری است که میی  ه( مسال9شود.)این امور نیز مربوط نمی

اصلی در قصاص آن است که آیا مدافعان قصاص، حقوق شهروندی،  ی   هخود بسازند. مسئل پاها یخود را خود و روی  

چون  شناسند؟ آیا فقهای نواندیشی همآزادی، برابری و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را برای آدمیان به رسمیت می

رابر خود بر دیگران دست بدارند و آدمیان را آزاد و بی  هتوانند از والیت خودساختخواهند و مییوسف صانعی می

 بخواهند؟ و برای شهروندان، حق انتخاب و حق خطا کردن به ارمغان بیاورند؟ 

چیز در اراده و داوری فقها  هایی و بدون بازکردن چنین درهایی به اجتماع مسلمانان، همهچهارم. بدون چنین تالش 

سفت و  ها ی خود از دام سنتوی با رها کردن  خالصه خواهد شد؛ در نتیجه و به عنوان نمونه، ممکن است فقیهی چون

ها اهتمام نشان  ها و نابردباریگیها، بردهشدن برخی از تبعیضتعطیلها و به ها و برابریسخت جاهلی، به گسترش آزادی
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ها،  شدن تبعیض ها و به نهادینهها و برابریسنگی جاهلی به قبض آزادیها ی دهند و فقیهی دیگر، در دام سنت

هایی است که  ها و مجاهدتتالشی  هبخشیدن به سلسل اصلی رسمیتی  هها فرمان دهد. مسئلبردباریها و ناگیبرده

ها و  گیها، بردهبرند؛ نابرابری ها به کار میها و نابردباریها، نابرابری گیدادن به انواع گوناگون برده آدمیان برای پایان

آزارد و خواب را از چشمان وی  پیشِ رو میی  هر جهان جدید و هزاررنگارنگی که وجدان انسان را دها ی  نابردباری

ستاند. آیا فقهای نواندیش شیعه، چنین حقی را برای آدمیان و شهروندان جوامع اکثریت/مسلمان به رسمیت  می

زنند؟ در  فقه گره میی   هها را به حوصله تنگ فقها و فهم یک سوی ها و خواستاین دست تالشی  هشناسند یا هممی

فرآیند رسیدن به  گی گونهانداز، فارق از درستی یا نادرستی احکام قصاص و حدود و نیز فارغ از چیستی و چهاین چشم

فقیهانه بر جان و جهان ماست. آیا    آوردها یدستفقهی و نفوذ  ها ی  این احکام، مسئله به باور من داوری بر اعتبار داوری

طور  گذاری برخیزد، یا بهتواند و باید در مقام داور نهایی به قانونست و در نتیجه میآدمی حاکم بر سرنوشت خویش ا

فقیهان فرمان داده است باید  ی    هکل و قادر متعال است که حاکم بر سرنوشت ماست؟ همو که به گفتدانا ی وارونه، این 

 به درک و دریافت فقیهانه گردن نهاد و در آغوش فقه غنود. 

 ها پانویس

ی   هگذارند، عبارتند از الف( اعدام دگرباشان، دگراندیشان و منتقدان به بهانبرخی از دالیلی که بر این نکته تاکید می -1

ترین ابزارهای  طلبی، ارتباط با دول خارجی، جاسوسی، ارتداد، محاربه، افساد، روابط نامشروع جنسی و ... از اصلیتجزیه

دهد بتواند با توزیع مرگ، در  ضد آزادی و برابری است که به استبداد امکان و فرصت میی ها جنبشی  هزرادخان

تواند و هم  لغو مجازات اعدام هم میی   هپاشیدن گرد سکوت و گسترانیدن دام سانسور توفیق یابد. به این ترتیب مطالب

 باید راه و هدف جنبش سبز باشد.

کردن حقوق  رو، نهادینهدیگرند، ازاینیافته است که مواد گوناگون آن مکمل یک  ای سامانگونهحقوق بشر بهی  هب( بست

جهانی حقوق بشر و دینامیزم حاکم بر بندهای  ی  هبشر در گرو توجه کافی و وافی به تمام اجزای آن است؛ پویایی اعالمی

چه به عنوان حقوق بشر تدوین و  آنی   های سامان یافته است که یا باید به همگونه به  - بر حسب اتفاق -گوناگون آن  

ها گذشت و به هیچ بسنده کرد. )همه یا  آنی  هاحصا شده است، گردن نهاد و در پی استقرارشان بود؛ یا باید از خیر هم

  گفتمان  به –  نیت حسن با  هرچند – حقوق بشر ی  هبندی در مطالب انداز، هر گونه تقلیل و اولویتهیچ( از این چشم

ی   هماد در  که  گی زنده حق  تضمین . انجامدنمی مشکل جاییجابه از  فراتر آوردی دست به و  رساندمی آسیب  بشر حقوق

 پذیرد.جهانی حقوق بشر آمده است، ستون فقرات اعالمیه است و هیچ گونه قید و بندی نمیی   هعالمیا سوم

اند.  گیری مطالبات شهروندیجوامع مدرن در پیها ی ضرورتسیاسی، از ها ی  بستان نظری، بده بگومگوها یج( فراتر از 

  هدهد، در سایدهد که به شهروندان امکان و نیز فرصت میدموکراسی را تشکیل میی  همای ها، جانبستان این نوع از بده

رهیختن از این گونه  بردهای سنتی و پیشامدرن »همه یا هیچ« به در آیند. ف برد مترقی »به قدر مقدور« از شر راهراهی 
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گذارد در خیال خام بهشت، دوزخ آفریده شود. با این  خواهانه، داروی تاریخی رمانتیسم است که نمیتمامتها ی رویابافی

شود، غیرقابل  چنان که در گفتمان دموکراسی تاکید میحقوق بشر، همی  هبستها ی همه، باید توجه داشت که پاره

نباید به حق   و تواندنمی –  اکثریت نظر و خواستی   هبهان به  – حه است. هیچ کس پوشی و غیر قابل مصالچشم

گی و آدمی  کردن که تضمین »حق حاکمیت بر قلمروی تن« است، قید بگذارد. تسلط بر قلمروی تن، ناموس زندهزندگی

 است و نباید گذاشت چنین حقی به هیچ بهانه و بهایی نادیده انگاشته شود 

خست استقرار دموکراسی است.  پذیر است، شرط نآسیبها ی ها و گروهد( تضمین حقوق بشر، که تضمین حقوق اقلیت

ها  طلبند؛ چه، بدون زندانای را میویژهی  هپذیر، زندانیان و مجرمان، توجآسیبها ی باید توجه داشت که در میان گروه

ها و  ها، دادگاهگاهداشت حقوق بشر در بازداشتای باز و انسانی نخواهیم داشت. رعایت و پاسباز و انسانی، جامعهی 

انداز،  شود؛ از این چشمها گذاشته میها و زندانحقوق بشر در دادگاهها ی کم آزادی و برابری است. بنیان، دستهازندان

  فرآیندها ی سامانند. اصالح بهی  ضروری و اصلی یک جامعه  بنیادها ی مدنی پاسبان و دیدبان این حقوق از نهادها ی 

گاه قضا و قراردادن آن در ذیل  کردن دستطلبی است. مدرنیدن و مستقلها خالصه اصالحها و زندانگذاری، دادگاهقانون

طلب  آن چیزی است که چندین نسل از ایرانیان اصالحی   همربوطه، همها ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونی  هاعالمی

ها ی  ها و گروهها با اقلیتموش کرد که شکوه و عظمت یک ملت را رفتار آناند. نباید فراصدسال پیش فریاد زدهاز یک 

 گذارد. پذیر به نمایش میآسیب

 ها.مذهبیملیتارنما ملی و مذهبی، اکبر کرمی، ها ی ر.ک: کنار آیینه بایست و بعد ...، نقدی بر جریان -2

 ام. این انگاره را در »دین در کمند عقالنیت« کاویده -3

 ام.این انگاره را در »علیه نقل« کاویده -4

درست و نادرست، آن چنان بر جان و جهان مومنان چنگ انداخته است که ناگزیر در برابر درست و  ی   هدغدغ -5

اند. گروهی ساکنان حرم  کرد تصویب و تخطئه را بنیان گذاشتهفقیهانه، دو رویها ی  بودن احتمالی دریافتنادرست

دانا  گویند؛ چه، این خواست  گروهی اهل کوی تخطئه. برای مصوبه درست و نادرست همان است که فقها میتصویب اند و 

کل و قادر متعال است و خواست او تیری است که به خطا نخواهد نشست! اما اهل کوی تخطئه از این حرم امن به  ی 

ر نتیجه با این ادعا که تکلیف، تنها در عمل به دستورات  اند و دفقیهانه را پذیرفته خطاها ی ظاهر، احتمال اند و بهدرآمده

اند! چه، به باور آنان، انتظار خداوندگار از آدمی بیش  فقهی است، هراس از خطا کردن را از گرده و گردن خویش برداشته

 تواند باشد!از توان او نمی

ها و  یفای نقش برادر بزرگ برای مذهبیمدرن و سکوالر اجتماع از اها ی در این مسیر الزم است. اول. جریان -6

آزادانه تکلیف خود را با مذهب و   -نظری  پهنه در کمدست – ها نواندیشان دینی اجتناب کنند و بگذارند این جریان

 پیشامدرن آن روشن کنند. ها ی گرایش
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روز شدن دین، در فقر   فرآیند بهزدن به گفتمان حقوق بشر، نگذارند  مدرن اجتماع باید با دامنها ی جریان _ دوم

ها ی  انداز، فقر و فربهی گفتمانفرهنگ، اطالعات و خرد به تقلیل حقوق بشر و قید زدن به آن دچار شود. از این چشم

گو و تعهد به خردورزی، جان و  دینی گذاشت. تعهد به گفتبرونها ی دینی را باید به حساب فقر و فربهی گفتمان

ابدی و ازلی نهادینه شود و فرصت   راهکارها ی موقتی و تاریخی در قامت   راهکارها ی گذارد  است که نمیجادوی مدرنیته 

 شدن از جامعه دریغ گردد.روزبه 

طلبان  فرآیندی است که از جان و جهان اصالحسفت و سخت دینی ها ی نظرخواهی در گزارهطلبی و تجدیداصالح _ سوم

آن چیزی که در  ی  هگو، شفافیت، خالقیت و درک متقابل همکند؛ احترام، مهربانی، گفتو نواندیشان مسلمان عبور می

 این زایمان تاریخی الزم است. 

سرگذاشتن نکبت  طلبد؛ پشتحلی جمعی میگی آسیبی جمعی است و درنوردیدن آن نیز راهنایافتهتوسعه _ چهارم

کی بود کی بود؟    -پیشامدرن   بگومگوها یدادن به ی ملی و پایانپذیرگی تا حد بسیاری در گروی مسوولیتنایافتهتوسعه

ها ی  جبرانی عاطفی و روانی ما که به کنشها ی است. امکان توسعه تا حد بسیاری نه به واکنش - من نبودم ... 

شانس ترقی،  جانبه با آن، بخت توسعه و همهی  همان وابسته است. بدون پذیرفتن مشکل و نیز بدون مواجهوجودی

 رویایی دور از دست خواهد بود.

غیراخالقی  ی  ه»حکومت دموکراتیک دینی« تنها به این معنا قابل درک است. انگاری   هپسوند »دینی« در انگار -7

کم گاهی، آدمیان و  مومنان  آمیز تاکید گذاشته است که دستتبعیض ادعا یحکومت دموکراتیک دینی بر این باور و 

 گذار و داور قرار بگیرند! و نباید در مقام قانون توانندنمی

 . 1388، شهریور 5، ش 1داخلی دفتر یوسف صانعی، سال ی   هنامگزارش -8

شود. اشاعره اگرچه در گفتمان منشا حقوق،  دعوای تاریخی اشاعره و معتزله در این نقطه و از این نکته نیز آشکار می -9

فرآیند ادامه داده و خود را از شر توجیه  درستی به این ستاند، اما بهنادرستی حق داوری را از آدمی میدر قدم نخست به 

  هرهانند؛ چه به باور آنان »هر چه آن خسرو کند شیرین بود.« اما در برابر، معتزله، اگرچه در معرکدینی میها ی داوری

نهادها و  کار با چرخشی غیر قابل درک، در توجیه پیشی   هستانند، اما در اداممنشا حقوق، حق داوری را از آدمی میی 

تواند  ها نمیآسانی این نماید که بهای میطلبند! و در نتیجه خود را گرفتار بلیهمیدینی، آدمی را به شهادت ها ی داوری

ها گرچه در  تر حق به جانب اشاعره باشد؛ چه، آنرسد، در این دعوای تاریخی، بیشاز گزند آن خود را برهاند. به نظر می

  شناسی روش به کم، دست اما اند، آورده پایین - خطا به –اند و آدمی را از مقام داوری نخستین خود به خطا رفتهی  هانگار

  اولیه  شناسی روش از دیگر  خطایی در  هم  و اند افتاده دام به نخستین خطا ی  در  هم  معتزله که  حالی  در  وفادارند؛ خود

برچسب  تر در »علیه نقل« با روفادارانه همان آسیبی است که پیشغی  و وارونه شناسیروش این. اندشده دور خود

ام. پوزیتیویسم وارونه کاویده
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 کشیدر نکوهش آدم

هایی است که در تار و پود یک اجتماع، فرهنگ و سیاست  ترین فرآوردهترین و غیر انسانیکشی از فجیعدژخویی آدم

دهد. اگر  ادامه میبیمارتر به رشد، فرگشت و بازتولید خود ی  هشود و در بستری از توجیهات خود پایانبیمار متولد می

ی کانونی در   روز توانسته است در جایگاه یک سرگرمی روزانه )و گاهی مفرح( و نیز یکی از کارزارها کشی در ایران امآدم

ها به حیات ننگین خود ادامه دهد، شاید از آن رو است که هریک از ما به نوعی در  آوردی فرهنگ ما با دیگر فرهنگ هم

ما   گاه پیشایم از این ننگ بزرگ که بر پیشانی و ایم یا نتوانستهکنیم و هنوز نخواستهقش ایفا میها ن این انبوه جنایت

فرآیند تبدیل و  گی گونه قرار گرفته است، فاصله بگیریم. با در نظر گرفتن دینامیسم حاکم بر عوامل و دالیل و نیز چه

ای از آدم کشی،  ها را در این فرهنگ هرز، در دو تصور پایهیکش ترین دالیل این انبوه آدمتوان اصلیتبدل آنها، می

انداز  چون نوعی اجرای عدالت« خالصه کرد. در این چشمکشی همچون نوعی خودپایی جمعی« و نیز »آدمکشی هم»آدم

رسد این دو  میشود و حتی به نظر غیرقانونی دیده نمیها ی کشیقانونی و آدمها ی کشیای بین آدمتفاوت قابل مالحظه

 کنند.گونه از دژخیمی، یک دیگر را تقویت و تشدید می

 کشی و خودپایی جمعی آدم

توان به  آدمی را می رفتارها یی   هآدمی است؛ هم رفتارها یسخت تمام  ی  هشک خودپایی و صیانت نفس هستبی

توان به خودخواهی یا  فردی را نمیها ی  تفاوتانداز، دفاعی فروکاست. از این چشمها ی  خود پایانه و واکنش فرآیندها ی

داد کرد.  خودخواهی با یکدیگر متفاوت قلمی  هتوان آدمیان را در درجعدم خودخواهی آدمیان مربوط کرد. حتی نمی

ها و منافعش  زنده است، خودخواه است و حرکاتش با خودخواهیخودخواهی موتور حرکت آدمی است و تا زمانی که آدمی

گر اطالعات  پردازشها ی منافع( و سامانهی   هکنندفردی را باید در اطالعات )تعیینها ی تفاوتی  هشود. ریشمعنا می

جا که منافع و اطالعات گوناگونی دارند و نیز تخمین و درک  )که سکان کشتی وجود آدمی است( پالید. آدمیان، از آن
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خود دارند، با یکدیگر متفاوت اند. با این توصیف اتهام  ها ی ند رفتارها و انتخابدیر آیها ی آمدپیگوناگونی از منافع و 

شناسی پیشاعلمی استوار است. به این ترتیب، اگرچه  اخالقی خودخواهی به هیچ روی قابل دفاع نیست و بر نوعی انسان

 های با انگیزچنان که گرچه هر معاملههم تواند به پایش از خود بیانجامد؛هر رفتاری خود پایانه است، اما هر رفتاری نمی

توان انتظار داشت که در جهان پس  انجامد. بر این قرار میای به سوددهی نمیشود، اما هر معاملهسود بردن انجام میی 

ی( و  محیط ی  هژنی و خزانی  هاطالعاتی )خزانها ی اخالقی که به تفاوتها ی فردی نه به تفاوتها ی  از اخالق، تفاوت

 ( 1رشدی قابل تحویل باشد.)

ی  فرآیندها یفرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک اجتماع، در واقع ی  هتوسع فرآیندها یفردی و نیز ی   هتوسع فرآیندها ی 

این  فردی و جمعی. ی   هخود پایان رفتارها یی  هموثر و نیز پیوند بهینی  هخود پایان رفتارها یهستند در کاربرد موثر 

فرگشت است که سرنوشت یک رفتار، یک فرد، یک نوع یا یک تغییر  ی  هفرآیند سازش در انگاردیگری از ی  هنکته، چهر

ی   هزمانی  هشک نوعی رفتار خود پایانه و خودخواهانه است؛ اما مسئلزند. آدم کشی با هر دلیل و توجیهی، بیرا رقم می

  - روزی هم، آدم کشی  از آدم کشی دفاعی خود پایانه کرد؟ آیا در اجتماعات ام توانما این است که آیا هنوز هم می

طور که برخی از موافقین مجازات  خود پایانه قابل دفاع است؟ یعنی آیا آنها ی با توجیه - کم در شرایطی محدوددست

ای معنادار کنترل و  گونه نونی را بهغیر قاها ی آدم کشی فرآیندها یتوان قانونی میها ی گویند با آدم کشیاعدام می

بازخوردی از اطالعات تلقی کرد، آیا  ی  همحدود کرد؟ اگر خرد و توسعه را بتوان نوعی مهارت فردی و جمعی در استفاد

تواند خردمندانه،  جدید، میها ی در انبوه مطالعات، تحقیقات و داده -کم به صورت قانونی و محدود دست  -آدم کشی 

 ر نتیجه خود پایانه معنا شود؟ مترقی و د 

 آدمکشی و اجرای عدالت 

ای دیر آشناست؛ در نتیجه با آن که  واژه - بردبا آن که به شدت از فقر گفتمان عدالت رنج می - عدالت برای اجتماع ما

مربوط به آن ندارند، در کمال تاسف، در این پندار که اعدام )آدم  ها ی ایرانیان درک مناسبی از مفهوم عدالت و انگاره

دهند و به راحتی به آدم کشی در برابر آدم  تر تردید به خود راه میکشی قانونی( جنایتکاران، رفتاری عادالنه است، کم

شود و آدم  جا ختم نمیشود اما به همین سپارند. داستان آدم کشی در فرهنگ ما اگرچه از این جا شروع میکشی تن می

ای  شود. بنابراین مجموعهکشی در مراحل پسین، در برابر هر رفتاری که به زشتی آدم کشی تصور شود نیز، توصیه می

انداز، دست باز  شود. از این چشمناپسند شخصی، وجدانی، سکسی، ملی و ... به مرگ منتهی می رفتارها یطوالنی از 

 گی و استبداد تلقی کرد.نایافتهوان نماد دست باز صاحبان قدرت و برهانی قاطع از توسعهتجالدان در توزیع مرگ را می

گی را به جای توزیع  آرام توزیع برابر زندهرود که آرامگی هنوز در ایران خاموش نشده است و میبا این همه، فریاد زنده

 دام عبارتند از:برابر مرگ مطالبه کند. برخی از دالیل شنیدنی مخالفان مجازات اع
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خشن  ها ی مطالعات آماری؛ مطالعات آماری پندار کهن عبرت آموزی و عبرت آمیزی مجازات اعدام و نیز مجازات _ یکم

 ( 2داند.)را در کاهش جنایت، محسوس و معنادار نمی

 ( 3ها.)قربانیی  هفرهیختن از قربانی کردن دوبار  _ دوم

 ( 4غیرقابل برگشت بودن مجازات اعدام.) _ سوم

 ( 5کشی به یک تابو.)کشی و تبدیل آدمتنبیه آدم _ چهارم

کم به ما آموخته است که  ( گفتمان فربه و درازدامن »جبر و اختیار« دست6رفتارگرایانه و جبرباور.)ها ی پنجم. انگاره

فرد خود است.  وی در سازگاری با محیط منحصر به ها ی او فرآورد نهایت تالشها ی شخصیت آدمی، رفتارها و انتخاب

یک فرد دخالت دارند یا  ی   هاند که بدون تغییر در پارامترهایی که در تکوین اطالعات سازندمطالعات بسیاری نشان داده

آدمی را داشت.   رفتارها یتوان انتظار تغییر در  او با دخالت پارامترهای تازه، نمیی  هبدون تغییر در اطالعات سازند

حقوقی مدرن در همین دریافت نوآیین نهفته  ها ی انسانی برای برخی از رفتارها، در نظاما ی هاعمال مجازاتی  هفلسف 

و شریر هر دو  برد و افراد پاک نمیارث  و بد را بهاز آن رو که انسان به تعبیر اسکینر »رفتار خوب  - است. با این وجود

پیشامدرن، استحقاقی و انتقام جویانه در اعمال مجازات به   ی کردها رویعبور از   -( 7«)آموزندمیرفتار خود را در محیط 

 شود.مدرن رفتارگرایانه، تربیتی و آموزشی الزامی و بخشی از حقوق بشر محسوب می کردها یروی

 ( 8جای فراوان در اجرای قانون مجازات اعدام و کاربردی گسترده از این قانون.)نابهها ی استفاده _ ششم

حقوقی سنتی از درکی پیشامدرن،  ها ی ها، از جمله اعدام، در نظاممفهوم عدالت. بسیاری از مجازاتتحول در  _ هفتم

انگاری، بنیادگرایی و توهم پایان  ها در پوشش مطلقگیرند. این گونه داوریباور از مفهوم عدالت ریشه میاختیارگرا و ذات

دارند و در نتیجه امکان به روز شدن را از خود  نه دور نگاه میبازخوردی و خردمنداها ی تاریخ، خود را از گزند داوری

آدمیان است؛  ی  هدموکراتیک و خود پایان  قراردادها یها و  آخرین توافقی  هدارند. عدالت در مفهوم مدرن زاییددریغ می

شود. به  ع هر توافقی باز میآن حکم، یعنی توزیع برابر آزادی در شروی  هبنابراین، عادالنه بودن یک حکم به مبادی اولی

عبارت دیگر، رفتاری عادالنه است که مطابق با قوانین باشد؛ تنها و تنها اگر آن قوانین دموکراتیک و مطابق با موازین  

 پذیری و باز بودن آن شرط عدالت است. حقوق بشری باشد. آزادی و برابری اطرافیان یک توافق و انعطاف

مخالفان مجازات اعدام، جرمی عمومی و اجتماعی است و نه خصوصی؛ بنابراین، داوری در    قتل و جنایت در باور _ هشتم 

انداز، جانی و جانباز هر دو قربانی یک  جامعه است و نه اولیای دم. در این چشمی  هبه عهد -تا حد بسیاری  - مورد آن

 ها تلقی شود. نه بر این زخمتواند مرحمی مناسب و مسئوالاجتماع بیمارند و قربانی کردن مجدد جانی، نمی



کشی در نکوهش آدم   158  
 

باید توجه داشت که مجازات اعدام نیز، مجازاتی جمعی است که افراد بسیاری را فراتر از مجرم درگیر و مبتال   _ نهم 

 معیوب خشونت در بازتولید جنایت سهم بسزایی دارند. ی  هقانونی با دامن زدن به چرخها ی  کند. آدم کشیمی

 رساند. ها بر اجتماع که بر کسانی که در اجرای آن مشارکت دارند آسیب میمجازات اعدام نه تن _ دهم

 ستاند. حیثیت را از مجرم میی  همجازات اعدام امکان یک فرصت دیگر و اعاد _ یازدهم

هم چنین باید توجه داشت که قانون مجازات اعدام یا لغو آن، مربوط به آینده است و مانند هر قانون مدرن   _ دوازدهم

هایی تصمیم گرفته  احتمالی و جنایتها ی ها در مورد قتلشود؛ یعنی در این قانون گذاریدیگری عطف به ماسبق نمی

گراها از  در جهت لغو مجازات اعدام، آن گونه که برخی از اسالم اند. در واقع قانون گذاری شود که هنوز اتفاق نیفتادهمی

ی    هیک مقتول نیست که بتواند در وسوسی  هرفتکنند، داوری در مورد حق حیات از دستمفهوم قصاص استنباط می

یا لغو آن، داوری در  او یا اولیای دم، بلرزد و بریزد. داوری در مورد مجازات اعدام و ی  هپندار حق و حقوق مقتول، خانواد

 ( 9مورد حق حیات خودمان است که ممکن است در آینده تهدید شود.)

فرآیندی دمکراتیک به دالیلی که ذکر شد، در جهت  توانند در در واقع مخالفان مجازات اعدام بر این باورند که مردم می

رای به عدم اعدام قاتل خود در آینده   ارتقای کرامت و منزلت خود، تضمین حق حیات و کاهش سطح خشونت در جامعه، 

  هبدهند و بدین طریق با کاهش خشونت، احتمال قربانی شدن خود را بکاهند! در واقع، لغو مجازات اعدام، شکستن چرخ

خشونت است. بازشدن به بخت خوش آزادی و دوستی است. وقتی قربانیان آینده با صدایی بلند به  ی  هخونین و بستی 

جواب  بی گی است،ها که صدای زندهآورند، طبیعی است که فریاد آنوفت در مورد قاتالن خود بانگ برمیمهربانی و عط

 ( 10نخواهد ماند.)

ی فقهی قصاص را حل کرد و آخرین    ها حتی مسئلهتوان به اعتبار آنسیزدهم. دالیل متعددی وجود دارد که می

نگر بوده است و  قتل، تاکنون به صورت گذشتهی  هکرد فقه به پدیدیتوجیهات آدم کشی قانونی را نیز ناکام گذاشت. رو

در نتیجه، در برابر حقی که در فقه برای صاحبان خون در نظر گرفته شده است متوقف شده و همه چیز را به گردن آنها  

از مردم خواست که در یک  نگرانه تعریف کرد و کرد را آیندهتوان این رویچنان که در باال اشاره شد مینهاده است. هم

  -رفراندم در مورد حق حیات خود در آینده قضاوت کنند و داوری بر قاتل خود را خود بر عهده بگیرند. جمهوری اسالمی 

نه تنها   -داند ای که حفظ نظام و اسالم را از اوجب واجبات میفقیه و نیز انگارهی  هوالیت مطلق ی  هبه مقتضای انگار

قانونی از وهن دین  ها ی به تعطیل حکم پیشامدرن قصاص بپردازد و با پایان دادن به دژخویی آدم کشی تواند که بایدمی

خواهند و  و ایران بپرهیزد. همه چیز برای پایان دادن به ننگ آدم کشی قانونی در جهان جدید مهیاست. اگر فقها نمی

 است!توانند به الزامات جهان جدید تن دهند، مسئله جای دیگری نمی
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 هاپانویس                                                                      

 ام. این نگاه را در سرنام »اخالق در جهان پس از اخالق« در این مجموعه کاویده -1

ها لغو شده است با دیگر  هایی در آنبسامد جنایت و حتی جرم و جنحه در کشورهایی که چنین مجازاتی  همانند -2

گذارد. البته  کشورها و نیز همان کشورها در شرایط پیش از لغو اعدام، آشکارا لغو بودن چنین پندارهایی را به نمایش می

حقوقی  ها ی نیز تفاوت در عناوین مجرمانه در سیستم غربالگری و  استانداردها یها و باید توجه داشت که مکانیسم

کودک آزاری، حساسیت نظام  ها ی  ها به دقت لحاظ شود. به عنوان نمونه، شاخصمختلف، باید در این گونه همانندی

ی    هگی به مسئلگی گزارش، کشف و رسیدهگونهکودک آزاری و نیز چهی  هحقوقی کشورهای اسکاندیناوی به مسئل

ی ساده  آزاری در این دست کشورها به شدت با کشورهای خاورمیانه متفاوت است؛ در نتیجه، صرف یک همانندیکودک

مجازات در  ی  هآزاری در کشورهای خاورمیانه ره ببرد. باید توجه داشت که مسالکودکی  هتواند به وخامت مسئلنمی

شود؛ در نتیجه مجازات  گی رفتار مجرمانه توجیه میل و بازدارندهحقوقی مدرن به عنوان روشی در تغییر، کنترها ی نظام

قابل قبول قرار گیرد. طرح این  ها ی  تواند در فهرست مجازاتستاند، نمیاعدام که فرصت تغییر رفتار را از مجرم می

الزم برای آدم کشی را  دیگر موثر باشد، وجاهت ی  هموضوع که مجازات اعدام شاید بتواند در کنترل رفتار مجرمان بالقو

نفسه غایت نیست و به ابزاری صرف تبدیل شده است. چنین تصویر  آورد؛ چه در این صورت آدمی دیگر فیبه ارمغان نمی

گوید »آیا گمان دارید اعدام  مدرن جایگاهی ندارد. در این مورد ویکتورهوگو میها ی شناسیو تصوری از آدمی در انسان

آموزید با این درس عبرت؟ این را که نباید کشت؟ نباید  آموزید؟ مگر چه میخاطر آن چه می درس عبرت است؟ چرا؟ به

 آموزید؟ با کشتن؟« می گونهکشت را چه

؛ مقاله آیا با اعدام موافقید؟  1376ها، سزار بکاریا، ت محمد علی اردبیلی، ا میزان، چ سوم رک: رساله جرایم و مجازات

 حقوقدانان.تارنما   موریس گارسن، ت حسین وفا، 

ها به این معناست  اند و حضور آنپذیر یک اجتماع نابه ساماناقشار آسیب - ترمثل کودکان و شاید بیش -جنایتکاران  -3

کند و در خودپایی  اجتماع بد کار میی  هکند و یک جایی ایراد وجود دارد. وقتی سامانکه نظام اجتماعی خوب عمل نمی

شود؛ در نتیجه، دیر  ها وارد میتحمل آنی  هپذیر سامانه فشاری بیش از آستانبه نقاط آسیبجمعی دچار مشکل است، 

انداز مدرن و  دهند. جنایت در این چشمپذیر توان خود را در خودپایی بهینه از دست میآسیبها ی یا زود گروه

یک اجتماع است. با اعدام جنایتکاران ممکن  هم هنگام یک فرد و ی  هخود پایانها ی شکست تالشی  ههوشیارانه، نتیج

شود. آنان که به  شود و ماشین مولد جنایت و جنایتکار خاموش نمیاست صورت مسئله پاک شود، اما مسئله حل نمی

توان  دانند که با حذف افراد بیمار نمیها آگاهی دارند، خوب میفرآیند فرگشت و راز و رمز انتقال اطالعات از طریق ژن

بعد جلوگیری کرد. بر همین قیاس، حذف جنایتکاران از  ها ی وم آدمیان را پالود و از انتقال اختالالت ژنی به نسلژن

تواند به خشک شدن باتالق جرم و جنایت در یک اجتماع بیانجامد. اعدام جنایتکاران با هر توجیهی  طریق اعدام، نمی

کشی عملی  قربانیان یک اجتماع بیمار نیست. اگر آدمی  هال دوبارچیزی فراتر از قربانی کردن سبعانه و از سر استیص
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کشی  رود که در شرایط طبیعی، اقدام به قتل و آدمناصواب است که هست، پس از یک انسان سالم و بهنجار انتظار نمی

ری، روانی،  کشی نوعی اختالل رفتاری و انتخاب بیمارگونه است. این بیماری نوعی آسیب زیستی، رفتانماید. آدم

کشاند.  شناختی، فرهنگی و اجتماعی است که بیمار را به انتخاب قتل و آدم کشی به عنوان نوعی واکنش دفاعی می

گردد؛  ژنی و محیطی( بازمیی  هشان )خزان  ها در اطالعات سازندهآنها ی رفتاری در آدمیان به تفاوتها ی  تفاوت

ژنی یا محیطی است که امکان آموختن و کاربستن  ها ی عات و محرومیتفقر اطالی   هبنابراین، جرم و جنایت نتیج

 ستاند.مناسب سازش با محیط را از مجرم میها ی روش

استحقاقی مرسوم توجیه کرد. نه تنها هیچ مجرمی  ها ی توان با توضیحانداز، اعمال هرگونه مجازاتی را نمیاز این چشم

الزم به کار رود،  ها ی  تواند باشد. در هر جرمی اگر دقتفردی و انفرادی نمیمستحق مجازات نیست که هیچ جرمی، جرم 

ها ی  همیشه رد پای ژنتیک، خانواده، اجتماع، سیاست، فرهنگ و ...)میمتیک( قابل مالحظه است! مجازات در نظام

و منابع پذیرفته شده است؛   اطالعات ی  هحقوقی مدرن، رفتارگرایانه و از سر استیصال در مدیریت و کنترل مناسب و بهین

  جدید در پهنه  آوردها یدستحقوقی و نیز ها ی نظامی  های نزدیک با توسعتوان انتظار داشت که در آیندهدر نتیجه می

 مرسوم شود. ها ی بازتوانی، جایگزین مجازاتها ی علوم انسانی، تدابیر درمانی و پروتکلی 

حقوقی  ها ی دهد که حتی در نظاممنتهی به اعدام نشان میها ی برخی از پروندهمطالعات تاریخی و حقوقی در  -4

هایی که امکان بازگشت و  واره احتمال خطا و اشتباه وجود دارد؛ در نتیجه وجود مجازاتیافته نیز هممدرن و توسعه

 تواند خردمندانه و خودپایانه محسوب شود. ها منتفی است، نمیاصالح احکام در آن

کند. بخش  کم در شرایطی توصیه و رسمیت پیدا میشود، به واقع آدم کشی، دستوقتی مجازات اعدام پذیرفته می -5

کند،  شناختی، اجتماعی و فرهنگی اختاللی که به آدم کشی به عنوان نوعی رفتار دفاعی قابل قبول و قابل دفاع نگاه می

اند. تفاوت  ز مجازات اعدام را در دستور کار خود قرار دادهای است که هنوحقوقیها ی فصل مشترک مجرمین و نظام

شود؛ وگرنه در این که  ها با این دست از مجرمین، تنها در مرجع داوری و اجرای مجازات اعدام خالصه میگونه نظاماین

 مجازات اعدام قابل دفاع است، داستان مشترکی دارند. 

 گوید. جبر باوری مدرن می -6

 ای از اطالعات است.هالف( آدمی مجموع

ای از اطالعات، در  برآیند اطالعات قبلی است. در نتیجه هیچ مجموعهآمد پیب(هر رفتاری در یک مجموعه از اطالعات 

برآیند اطالعات  گرفتن یا نگرفتن اطالعات آزاد نیست؛ گرفتن یا نگرفتن اطالعات به پذیرش )کامپلیانس( آن مجموعه )

مناسب   ردد. به این ترتیب و به تعبیر جی.اف.اسکینر در کتاب »فراسوی آزادی و شان« »اگر شرایطگقبلی( بازمی

 تواند انسان خوبی باشد.« اجتماعی فراهم آید، هرکس می

 .1370رک: فراسوی آزادی و شان، جی اف اسکینر، ت علی اکبر سیف، ن آگه،  -7
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هولناک و  ها ی م در تحلیل و توجیه این انتخاب خود با طرح جنایتطور معمول سیاستمداران مدافع مجازات اعدابه -8

کنند مخاطبان خود را قانع کنند که اعدام، حداقل مجازاتی است که  وحشت آفرین، تالش میها ی پیش کشیدن مثال

شود، سهم  یا می هایی که انجام شده استگونه مجرمان استحقاق آن را دارند، اما واقعیت آن است که در مجموع اعداماین

ها دگراندیشان،  گونه از نظامای از اعدامیان در ایناندکی به این دسته از جنایت کاران متعلق است. بخش قابل مالحظه

اند و هیچ گونه سنخیتی با  اند که از بد حادثه در این دام افتادهدگرباشان، مخالفان سیاسی، رقبا، منتقدین و کسانی

 رن ی نداادعا یها ی مثال

چه مراکز قدرت بخواهند  ها، چنانپیشامدرن است؛ در این نظامها ی حقوقی نظامسازوکارها ی مجازات اعدام یکی از 

ای بتراشند، آن گاه  هایی که همزاد آنان است برایش پاپوش و بهانهکسی را از سر راه خود بردارند، کافی است در تاریکی

آفرینی  ای را از سر راه بردارد، خود به دستگاهی برای جنایتنایتکاران زنجیرهای و جابزاری که قرار بود مجرمان حرفه

  هبد کاربردهای سامانی  هوارونه در چنبری  هحقوقی پیشامدرن فراتر از این نوع استفادها ی کند، اما نظامتحول پیدا می

قضایی به علت مشکالت مختلف در سطوح  ها ی  قضایی و حقوقی خود نیز گرفتارند؛ به عبارت دیگر در این نظامی 

ی   های مختل است که گاهی نتیجگونهحقوقی به ادعاها یفرآیند دادرسی برخالف گوناگون قانون گذاری و اجرا، 

 زند. انجامد که به ناامنی در جامعه دامن نیز میحقوقی نه تنها به گسترش احساس امنیت در جامعه نمیها ی گیرسیده

اساسی مربوط است که صالحیت داوری در قانون گذاری با  ی  هجا به این نکترسد دعوای اصلی در اینه نظر میب -9

توانند در مقام داوری برای قانون گذاری قرار گیرند یا  آدمیان میی  هتر آیا همکیست؟ انسان یا خدا؟ و به تعبیر دقیق

»پرو  ی  هتر، در مقالد از چنین حقی برخوردارند؟ این نکته را من پیشگان خداونها به عنوان نمایندهتنها برخی از آن

ام. در بخشی از آن مقاله آمده  حقوق حسینعلی منتظری کاویدهی  هسیمرغ« با نگاهی انتقادی به رسالی   هبالی در عرص

تاثیر و فاقد  حقوق، بی دیگر، در چالش منشا ی   هرسد، طرح خداوند یا هر عامل شناخته و ناشناختاست: »به نظر می

گیری و تبارشناسی است، نه منشا گردآوری حقوق که منشا  چه در این پرسمان، قابل پیوجاهت الزم است؛ زیرا آن

 داوری بر حقوق است.

توانند در مقام گردآوری به میراث دینی خود چنگ بزنند و با الهام از آن، به  به عبارت دیگر، اگرچه خداباوران می

چنان  ها گردن بگذارند. »  همنهاد مناسبات حقوقی دست بزند، اما نباید انتظار داشته باشند که دیگران به داوری آنپیش

رو نباید گذاشت چنین  اند دژخویی آدم کشی ریشه در فقر و محرومیت دارد، ازاینکه برخی از نواندیشان دینی نشان داده

پرستانه است،  آدمی که در اساس انگارهای پاگانیستی و بتی  هخداوند در پهنای ارادی   هننگی با پوشش قرار دادن اراد

 تقدیس و پاک شود. 

ی   هجمهوری اسالمی در صدور فرمان آدم کشی و نیز ارادها ی ناپذیر قضات دادگاهگیهمه، تالش خستهبا این -10

مشکوک و غیر قابل درک   -یژه در مورد اعدام کودکان  وبه -این روند ی  همخوف و بسته به ادامی   همدیران این شبک

حقوق کودک است؛ ایران  ها ی جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیونی   هگان اعالمیاست!  ایران از جمله امضاکننده
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ر  المللی دور کند؛ اما دملی و بینها ی تواند با توقف اعدام کودکان خود را از حجم وسیعی از انتقادها و سرزنشمی

کودکی در بند نگاه  ی   هجمهوری اسالمی مجرمان کودک را تا پایان دورها ی اقدامی عجیب و غیر قابل درک دادگاه

ی   هدژخویانه چند نکت رفتارها یشناسی این فرستند! در آسیبسالگی آنان را به چنگال مرگ می 18داشته و با ورود به 

 خورد. مهم به چشم می

ها نوعی از مناسک مذهبی و دینی  هایی از مذهبیکشی در باور الیهعی رفتار مذهبی. آدمچون نوالف( آدم کشی هم

 تواند به عدول از مذهب و خواست الهی ترجمه شود. است، در نتیجه عدول از آن می

یان  ها برای پاهایی از مذهبیچون نوعی لج بازی. آدم کشی با این تفاصیل نوعی خط قرمز برای الیهب( آدم کشی هم

ویژه با دنبال  خود است؛ این مسئله به اداها یها از ادعاها و درپی مذهبیپیها ی نشینیبار پسفرآیند رقتدادن به 

 شود.ها به خوبی آشکار میکردن تاریخی سنگرهای پیشین نیاکان و اسالف مذهبی

ها ی  این باورند که اگر در برابر این درخواستها بر چون نوعی تاکتیک. برخی از مدافعان این آدم کشیج( آدم کشی هم

 رو خواهند شد! مدرن تسلیم شوند، با سیلی دیگر روبه

ها نهفته است  این نوع از آدم کشیی  ههیاهویی که در سایی   هرسد مجموعبرد. به نظر میچون نویی راهد( آدم کشی هم

خود  ها ی تر به برخی از اقدامات و برنامهگی بیشبا آسودهدهد که به برخی از صاحبان قدرت این امکان و پوشش را می

 بپردازند.
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 ، وای نقی و داستان یک جنگل "آی نقی"

 یکی بود یکی نبود. 

( در فیس بوک نوشتم  1از راه رسید.) " فتوای وای نقی" را به تمامی گوش نداده بودیم، که  "نقی آی "ی  ههنوز تران

هستند و به همین   "حق خطا کردن"آوردی دو حق با یک ریشه. چه، آزادی بیان و آزادی عقیده، فرزندان مشروع هم

م است؛ )و من هنوز چیزی عزیزتر از  مقد "عقیده "بر  " جان"دلیل ساده باید فتوای قتل را محکوم کرد؛ چه، همیشه  

بدانیم، برای بیان این عقیده، نباید به آزادی  ای شناسم.( اما دوستی برایم نوشت »اگر فتوا را نیز عقیدهانسان و نامش نمی

  دانند، براست که برای بیان کننده چیزی که معتقدان به مرامی آن را توهین و ناراحت کننده می گونهمعتقد بود؟ چه

خطا( بیان کننده را  ی  هآزادی بیان قائلیم ولی برای کسی که بر مبنای عقیده اش )ولو عقید  " حق خطا کردن"مبنای 

 داند، خیر؟« مستحق مرگ می

 داستان یک جنگل

گان  گشوده شده است. گرداننده  "یادآوری امام نقی به شیعیان "در فیس بوک با عنوان ای (، صفحه1390یک سال پیش )

ها ی  اند »هدف ما زدودن خرافات از جامعه با زبان طنز است. هرگونه شباهت قهرمانان داستآنیح کار خود آوردهدر توض

ما با مقدسات شما کامال عمدی است. نه سبزم نه سرخ نه هر رنگ دیگر، نقوی هستیم و نقوی خواهیم ماند. ما در این  

نویسیم و حضرتش را به خاطر عالقه بیش  ست. ما فقط طنز میصفحه اصال قصدمان توهین و فحاشی به آن امام همام نی

 کنیم.« از حدی که به ایشان داریم، قهرمان تمام طنزهای مان محسوب می

 »هیچ چیز و هیچ کس آن قدر مقدس نیست که نتوان آن را به طنز کشید.«
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اند »بسمه   صافی گلپایگانی پرسیدهبود که برخی از شیعیان در استفتایی از لطف اهلل  " کمپین ..." در ارتباط با همین 

باشند، بر روی فضای  اند که عمدتا از ضد انقالب خارج کشور میاجیر شدهای تعالی، متاسفانه چند وقتی است که عده

کنند)طراحی  هادی علیه السالم اهانت و جسارت میها و وبالگ خود، به راحتی به امام مظلوم ما، اماماینترنت در سایت

 ( 2کشیدن کاریکاتور، فحاشی ،دروغ بستن و...( حکم این افراد چیست ؟«)،جک ، 

 ( 3صافی در فتوایی نوشت »چنانچه اهانت و جسارت به حضرت نموده باشند، مرتدند. واهلل العالم.«)

ق به  کند. خبرگزاری فارس که متعلمنتشر می "آی نقی"به نام  ای رپ شاهین نجفی ترانهی  هحدود سه ماه بعد، خوانند

با انتساب این حکم کلی به شاهین نجفی،   "افسران جنگ نرم"سپاه پاسداران است، در اقدامی مشکوک، به نقل از سایت  

( این همه در حالی است که در ادبیات دینی و فقه  4زند.)را کلید می "صدور حکم قتل شاهین نجفی "جنجال خبری  

امری کلی است و حکم به یک مصداق اشاره دارد. به عبارت دیگر  هست. فتوی ای شیعه بین فتوا و حکم، همیشه فاصله

از قانون است در حالی که صدور حکم درباره یک مصداق خاص، به مانند صدور حکم قاضی  ای »فتوا همانند بیان ماده

 کند.« درباره یک متهم خاص است که جنبه مصداقی پیدا می

ها و  به راه افتاد و جنگلی از داده " فتوای وای نقی"و   "آی نقی "ی  ها با ترانهها و موافقتاین چنین بود که باران مخالفت

ها و برخی  است. بسیاری از مذهبیای ها در فضای مجازی باال آمد. حاال بیرون آمدن از این جنگل انبوه خود مسالهداوری

را با   " آی نقی"ی   ه تاکید بگذارند و تران "بودن حق "اند بر مفهوم تر( ترجیح دادهاز اصالح طلبان )در قامت برادر بزرگ

اند. البته برخی پا را فراتر گذاشتند و در  این ادعا که سطحی، توهین آمیز و تحریک کننده است، به چالش کشیده

 سرکوب گر، هم ترانه را نفی کردند و هم ترانه سرا و هنرمند را. ها ی همسویی با جریان

ها بود. در  و نیز اختالف انگیز بودن آن، خرج اصلی این ادعاها و داوری " آی نقی"ی   ه ن ترانپ( تاکید بر توهین آمیز بود

خود را  ها ی بود. استدالل شد که هنرمند آزاد است و حق دارد باورها و داوری " حق داشتن"مقابل اما، تاکید بر ی  هجبه

را توهین    "آی نقی"ی  هار دهد. بسیاری نیز نه تنها ترانداند در برابر افکار عمومی قرپسندد و صالح میآن گونه که می

ویژه در شرایطی که به نام  مذهبی مهاجم )بهباورها ی آمیز تلقی نکردند، که پرداختن رادیکال به مذهب و بسیاری از 

 ند. چنین مذهبی حاکمیت سرکوب و سرب بر جامعه حاکم است( را حق و ضرورت گذار از شرایط دشوار پیش رو خواند

هاست در قفس مانده و قربانی  از سوی شاهینی که سال "آی نقی"همانند ای در این داستان به باور من هم خواندن ترانه 

سرکوب، سکوت و سانسور دینی است، دور از انتظار نبود و هم صدور فتوای قتل از سوی کسانی که از هوای تازه محروم  

عجوالنه بود که انگار برای  ها ی  رفت، همین واکنشه. آن چه انتظار آن نمیبهراند و از جهاز زیستن در جهان جدید بی

راهی  ویژه هماند. انگار ما همیشه باید چرخ را دوباره و دوباره اختراع کنیم! بهرو شدهاز این دست روبهای اولین بار با پدیده

فرآیند بدخیم سرکوب و سانسور، بسیار  ر مذهبی و اصالح طلب و هم دستی آشکار آنان دها ی  ضمنی برخی از شخصیت
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فرآیند  ناگواری برای پیامدها ی  ی از این دست، رفتارها یهاست و  نگران کننده است. گیریم در عالم واقع حق با آن

ها انتظار دارند هرکس خواست هر کاری انجام  اصالحات و دموکراتیزاسیون در ایران خواهد داشت، خب، که چه! شاید آن

  " ولی فقیه اصالحات"مشورت کند؟ یا از آنان به عنوان  "مجمع تشخیص مصلحت اصالحات "ها به عنوان دهد، باید با آن

ندارند؟ من نقد   "حق خطا کردن"هاست و خطایی صورت گرفته است، خب مگر ایرانیان  اجازه بگیرد؟ گیریم، حق با آن

دعوت شاهین نجفی به سکوت را نه! من تالش برای گسترش   فهمم، اما ، مخالفت با آن و  نفی آن را می"آی نقی"

فهمم، اما پیوند مشکوک این مساله را با سانسور و  آمیز بین عقاید گوناگون و موجود را میامکانات هم زیستی مسالمت

مند را به  فهمم، اما خوارداشت یک هنرسکوت و سرکوب، نه! من مخالفت با دامن زدن به تنفر و خوارداشت دیگران را می

فهمم، اما قربانی کردن اقلیت و حقوقش را در پای اکثریت  را می " اکثریتی  هسلیق "این بهانه، نه! من دفاع دمکراتیک از 

 کنم! ها( درک نمیرنجش آنی  ه)به بهان

را چنان  ( 5شاهین) "فتوای نکوهش"و   "فتوای قتل " مخالفت با  "آی نقی "در سوی دیگر، برخی از مدافعان و موافقان  

بندند. من نقد دین، فتوا، فقه، آیت اهلل، امام، پیامبر، خدا و  اجتماعی میی  هاند که راه را برای هرگونه مصالحدامنه داده

ها را نه! من محکوم کردن فتوای قتل و آدم  مسلمانان و اسالمی   هفهمم، اما یک کاسه کردن همهر چیز دیگر را می

ها و دادخواست دادگاهی  کردن مسلمانی و مسلمانان را نه! من در خواست پی گرد آدم کش  فهمم، اما محکومکشی را می

فهمم، اما بن بستی را که به این بهانه قرار است در برابر نواندیشی دینی  گان فتوای آدم کشی را میکردن صادر کننده

( من  6خوارداشت دیگران را به این بهانه، نه!) فهمم، اما زاری جستن از خوارداشت آدمیان را میبی گشوده شود، نه! من

کنم، اما نفی اصالح طلبی و یک کاسه کردن اصالح  بردهای اصالح طلبانه را درک میها و راهنقد اصالح طلبان و تاکتیک 

و دست   " اسالم تاریخی"مسلمانان به ها ی فهمم، اما تحدید انتخاب( من نقد دین و نواندیشی دینی را می7طلبان را نه.)

                                                                                                 شستن از اسالم را نه!

 ها و ادعاها عبور از جنگل داده

 تواند و باید تصمیم بگیرد که چه بگوید و چه نگوید؟تر کنیم. چه کسی میبگذارید مساله را ساده

چنان که تنها صاحب یک عقیده، صالحیت  است که صالحیت دارد، داوری کند، چه بگوید و چه نگوید؛ هم تنها گوینده

ها در مورد درستی یا نادرستی یک  توانیم ساعتنه. ما میای داشته باشد و چه عقیدهای دارد داوری کند که چه عقیده

آورد)آزادی  دیگران به وجود نمیباورها ی ما حقی برای ما در دخالت در ها ی وگو و داوری کنیم، اما داوریعقیده گفت

وگو کنیم، اما این حق، حقی برای دخالت در  دیگران گفتها ی توانیم در راستی یا ناراستی داوریها میعقیده(. ما ساعت

و مقدم بر آن   "حق بودن" ر از همیشه غی "حق داشتن "آورد؛ چه،  گویند به ارمغان نمیگویند یا نمیآن چه دیگران می

هایی از این دست، ناگزیر ما را به تن  پیشینی، برای پرسشها ی  است. به عبارت دیگر، هرگونه تالش برای یافتن پاسخ

توانند تعیین کنند که چه  دهد. اگر بپذیریم کسی یا کسانی هستند که پیشاپیش میدادن بر نوعی نابرابری سوق می
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توانند امر و نهی کنند. این منطق  گفته شود، ناگزیر باید بپذیریم که آنان بر دیگران والیت دارند و می چیزی باید یا نباید 

ها سیطره دارد. اما مسئله آن جاست که در  پیشامدرن مذهب و مذهبیها ی است که بر جان و جهان خوانشای ساده

شند، مذهبی دیگر دارند، مذهبی نیستند یا  ضد مذهب  اندی نمی واره هستند کسانی که این گونهیک اجتماع/جامعه هم

( در گرو رهایی  "والیت دیگران")بیرون آمدن از  " خودفرمان فرمایی"و  "خودگردانی "اند، با این جماعت چه باید کرد؟ 

 پیشینی است.ها ی  پاسخی  هاز هم

ها، تالش دارند تعیین این حد و مرزها  داوری گان در این ها و حق همهپسینی مدرن با تاکید بر برابری انسآنها ی پاسخ 

را از گفتن آن چه   "دیگری" توان گانی بسپارند. به عبارت دیگر، هم پیشاپیش و قبل از سازش، نمیهمهها ی را به سازش

یان  پای بیوگوهاتوان کرد. اگر نخواهیم در پیچ و تاب این جنگل درهم و گفتخواهد بازداشت، و هم هر سازشی نمیمی

ها ی  جهانی حقوق بشر و کنوانسیونی   هموجود جهانی، از جمله اعالمیها ی پیشینی گرفتار شویم، باید به سازش

 مربوطه تن دهیم و راهی به رهایی بجوییم. 

المللی حقوق مدنی/سیاسی، تبلیغ جنگ یا ترغیب به تنفر قومی، نژادی یا مذهبی  بیستم کنوانسیون بینی  هدر ماد 

نوزدهم کنوانسیون، مالحظات مربوط به امنیت  ی  هآزادی بیان است. و نیز در مادها ی محدودیتی  هدر زمر ممنوع و

آزادی بیان معرفی شده است. به همین دلیل بود که  ها ی ملی، نظم، سالمت و اخالق عمومی در زمره محدودیت

وی برای توهین و  ی  هشاهین نجفی با اصرار »از قصد آگاهانوگوی مفصل خود با چاپ برلین در گفت "تاتس ی  هروزنام"

کردیم  دهد »راستش را بخواهید ما اصالً فکرش را نمیکند. نجفی پاسخ میتحریک شیعیان یا مسلمانان« پرس و جو می

اندک،  ها ی هایی پیش بیاید. قصد نداشتیم به کسی توهین کنیم.« باید توجه داشت که این محدویتکه چنین واکنش

 قانونی.ها ی گیریدمکراتیک اند و هم محدود به پیسازوکارها ی  اما مهم، هم مشروط به 

وگو و امکان توافق است. هر رفتاری بیرون  شرط نخست دعوت به گفت "فتوای نکوهش"و   "محکوم کردن فتوای قتل " 

  " حق خطا کردن"است. اگر هم نظری بر وگو محکوم گفتی  هوگو و هر تالشی برای ختم یک طرف از توافقِ اطراف گفت

وگو؛  هم توافق کرد. تقدم جان بر عقیده، یعنی تن دادن به گفت " تقدم جان بر عقیده"وجود داشته باشد، ناگزیر باید به 

 یعنی تن دادن به آمیزش اجتماعی.  

دینی ادیان و مذاهب دیگر    تصور کنید اگر هر مرجع دینی بخواهد و بتواند فرمان قتل صادر کند )و تصور کنید مراجع

 هم بخواهند به چنین روشی دست بیازند( چه جنگی برپا خواهد شد؟ 
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 مسئله خیلی پیچیده نیست! 

آمیزش  "شاهین نجفی با عریان شدن باورهایش، نشان داد که این اجتماع چه قدر شکننده است؛ و چه سخت از  

وگو بر سر درست بودن باورها  (  گفت8.)"گی دماسنج دموکراسی است برهنه"برد؛ چه، همیشه می رنج  "اجتماعی ناتمام 

اهانت آمیز است یا نه، اگرچه)در جای   "آی نقی "ی  هوگو بر سر این موضوع که ترانشاهین و نیز گفتها ی و داوری

بدیهی را پنهان  ی  هکتخود( الزم و ضروری است، اما )در جنجال وای نقی( گول زننده و لودهنده نیز هست؛ چه، این ن

از سوی برخی از مسلمانان   "آی نقی"ی   هکند که تنها شاهین حق دارد داوری کند. شاهین نجفی پس از خواندن ترانمی

هیچ هیات  بی هیچ دفاع وبی هیچ کیفرخواستی!بی هیچ دادگاه وبی گی!تندرو به مرگ محکوم شده است. به همین ساده

  اعتراضی هست و نه حق تجدید نظرخواهی! پیام بسیار آشکار است. دگراندیشی ممنوع! منصفه ای! نه امکان 

 ها پانویس

 .2012می 24شده در هادی را مرتد خواند. بولتن نیوز،  دریافتاهلل صافی جسارت کنندگان به امامآیت -1

 همان  -2

 همان  -3

، به دنبال جسارت شاهین نجفی، از  1391بهشت اردی 21، 34940شیعه نیوز به نقل از فارس نیوز، کد خبر  -4

 هادی )علیه السالم( حکم ارتداد او توسط آیت اهلل صافی صادر شد.، به امام"نقی"ای به اسم  رپ، در ترانهها ی خواننده

ی   ه برابر ترانها در بقراط وام گرفته ام؛ چه، واکنش بسیاری از اصالح طلبان و مذهبیی  هاین تبین دقیق را از اله -5

 نماید و نه ایراد نقد. و خواننده اش از جنس صدور فتوا می "آی نقی"

 .1391بهشت سکوالریسم نو، اردیتارنما رک به: بقراط، الهه، انسان یعنی عصیان، 

بهشت  اردی 29سکوالریسم نو، تارنما مهر، بهنام، اتفاقا درست برعکس، حق تمسخر و تحقیر محفوظ است، بزرگ -6

1391 

گذارد؛  گوناگون اسالم نمیها ی نوردد و هیچ تفاوتی بین خوانشدر این نوشته، بهنام بزرگمهر، مرز توهین و نقد را در می

گشایی و منکوب کردن مخالفان بیاید، ولی  اجتماعی ممکن است به کار عقدهها ی کردها به ادیان و جریاناین دست روی

 برد مدنیت ناتمام ما و نیز آمیزش اجتماعی نا به سامان مان مفید نخواهد بود.برای پیش

 . 1391بهشت اردی 27گویانیوز، تارنما  کار تحقیر کار اعدام باید گردد...، اصالنی، مهدی، تبه -7

. 2018گی دماسنج دموکراسی است، توانا، کرمی، اکبر، سکس و دموکراسی، برهنه -8
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 فتوا علیه فتوا 

 (1) " مرتد بعدی چه کسی است؟"

شود در جهان جدید سر ایستادن داشت و در برابر این پرسش  پرسش بسیار اساسی و تکان دهنده است؛ و نمیاین 

خبری فروبرد و خفت؛ و به تعبیر شاعر آزادی شاملو » و نوبت خویش را انتظار کشید ...«  بی سترگ سر به زیر برف

ناراست و  ها ی به جا و انسانی، افسوس با جهت گیریهایی نوشتاری با این ضرباهنگ تکان دهنده و  لبریز از نگرانی

آفریند. مثل پدری که مهر فرزندی خود را در یک قتل ناموسی با آبرویش تاخت  تمام عیار میی  هنادرستش یک فاجع

زند و  یاند، تاخت م هایی که بخشی از ایرانیان آفریدهزند، مهران جنگلی مقدم عشق به ایران و آزادی اش را با اضطرابمی

ترین حقوق آدمیان است، اما تا خرخره در  دهد. با آن که حق خطا کردن یکی از بنیادیتن می "ایران آینده"به قتل  

نقد، اصالح،  ی  هکم برای کسی که داعیگذشته را تکرار کردن، دست خطاها ی کمدی تکرار فرو رفتن و دوباره و دوباره 

قبول نیست؛ چه، حق خطا کردن هم ضامن آزادی بیان است و هم ضامن  تحمل، حقوق بشر و دمکراسی دارد، قابل  

 محافظت از یکی، علیه دیگری فتوا داد. ی  هتواند و نباید به بهانآزادی عقیده و کسی نمی

 گفت نگاه کنید! به این پاره

ها نیست. بلکه  واضع آن»مبارزه با جمهوری اسالمی صرفا مبارزه با احمدی نژاد و مصلحی و جلیلی و الریجانی و نقد م

ی عقیدتی و نظری حکومت دینی  مبارزه با مصباح یزدی و جوادی آملی و مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی است. بسترها

کنند. مبارزه با استبداد دینی در گرو نقد حوزه، فقاهت، مهدویت و نظایر این مفاهیم  را امثال این افراد نمایندگی می

تواند  می گونهتوان تردید کرد، اما تعجب من از آن است که این بند چهباال نمیها ی ک از گزارهاست.«در درستی هیچ ی 

در کنار برخی از بندهای دیگر، از جمله بندهای زیر قرار بگیرد.»این مفاهیم، قبل از آن که عقاید مردم باشد، باورها و  

صیانت و محافظت از آن، مردم، مصادره به مطلوب   شود و سپس برای ابزار حاکمیت است که تحویل مردم داده می
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عمومی تبعیت کرد. آن چه مالک عمل است، تعلق  باورها ی شود و نباید از قاعده احترام به شود. در این بین ، نمیمی

 این مفاهیم به مردم نیست، بلکه درستی و نادرستی و مطلوبیت و عدم مطلوبیت این باورهاست.«

 ارتداد!فتواها ی در نقد فتوای ارتداد اما لبریز از ای نوشته

ها یش حرمت  النه کرده است؛ پنداری که برای آدمی و داوری "دگر ساالری "در پندار بیمار  " فتوای ارتداد" هسته سخت 

تر نگران  شای که بی( انگاره2داند که در انتظار گرفتن دستش ایستاده است!)ای که آدمی را کوری میگذارد؛ انگارهنمی

ها یش )خودساالری(  درستی و نادرستی است تا حق و حقوق! پیچیدن در کار فتوا و فتواییان با خوارداشت آدمی و داوری

 ممکن است.  گونهچه

بقراط آورده ام که  ی  ه( از اله3)" گذارماحترام نمیای من به هر اندیشه"با عنوان ای در نقد مقالهای تر در نوشتهپیش

ی   هها گوناگون باشد؛ مسئلآرا و داوری "مطلوبیت و عدم مطلوبیت"تواند و نباید گاه دمکراسی و حقوق بشر نمی عزیمت

حق داوری  "ها داوری کنند. توزیع برابر ها و عدم مطلوبیتتر کسانی هستند که حق دارند و باید بر مطلوبیتمهم

ناگزیر هر توزیع برابر دیگری است. به عبارت دیگر، هر  ی   هدمها( مق)که چیزی نیست مگر داوری بر داوری " نخستین

ها ی  کارشناسیها ی باید در پهنهیک فکر، امری کارشناسانه است و می "درست یا نادرست بودن" چند داوری در مورد 

گذاشته شود. با این وجود  مناسب و دقیق، به داوری ها ی دقیق، توسط کارشناسان خبره و بر اساس استانداردها و سنجه

کارشناسی،    استانداردها یها و وهم سنجه " خبرگان کارشناس"، هم  "کارشناسیها ی  پهنه"نباید فراموش کرد که هم  

دموکراتیک قبلی ما  ها ی داوریی  هاند و بر گردپیشین وابستهها ی هایی دمکراتیک اند، به توافقدر نهایت، عنوآن

ها را به چالش بکشیم، تغییر دهیم و اصالح کنیم  و هم حق داریم  آن داوریی  ههم حق داریم هم اند. یعنی ما ایستاده

 ها را بپذیریم یا رد کنیم. که در نهایت پرونده آن

 به این فتوای مهران جنگلی مقدم نگاه کنید! 

سی ناشی شده است. احکام  سیاها ی تر از آن که پشتوانه دینی داشته باشد، از مصلحت»مسئله اسالم رحمانی بیش

گذارد و  رحمانی باز نمیتفسیرها ی قرآن و حدیث و سنت آمده است، چندان دست مفسر را برای اسالمی و آن چه در 

تاویل گونه را  ها ی جزمیت و قاطعیتِ احکام مبتنی بر طرد و سرکوب مخالفان در اسالم، آن چنان است که برداشت

 ( 4تابد.«)برنمی

کسانی که مهران جنگلی مقدم به نقد آنان برخواسته ها ی ها و رسالهابه این فتوا را بارها و بارها در نوشتهفتواهایی مش

سخت فتوا در همین نکته نهفته است؛ نوعی کوررنگی تاریخی و معرفتی بر آن حاکم  ی   هاست دیده ام. اساسن هست

ی    هدارند، اما وقتی  پیامبرانه و پیشگویانه آینده را در تملک و سلطاست! هرچند هر دو گروه بر تاریخ اسالم تکیه 
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شناسی( خود را در برابر آفتاب قرار  تاریخی )و در نتیجه فقر شناختی  هدهند، فقر تاریخ و اندیشگذشته قرار می

انه )ارتدوکس( فتوا دادن  ( این گونه الهی گونه و پیامبر5)"گی جهان جدیددر غیبت داوری الهی و در همسایه"دهند. می

 آشکارد.شناسی سرکوب، سانسور و سکوت را میبخشی از آسیب

داشت، خب این چه دخلی بر آینده، رویاهایی که  ای توان انتظار معجزهها است و از اسالم تاریخی نمیگیریم حق با آن

مسیحیت کاتولیک پیش از لوتر و کالون  هایی از اسالم که ممکن است ساخته شود، دارد؟ مگر گان دارند و ورژنآینده

فرآیند آمیزش اجتماعی به سامان در جهان جدید را با پراکندن  توان آنان داشت؟ مگر میرویاها ی نسبتی با ادعاها و 

جستجو کرد؟ چه تفاوت دارد دیگری چه کسی   "دیگری"نهی و نفی ها ی کینه و نفرت و  گسترانیدن پیلهها ی تخم

برخی از نواندیشان  ی  همتین و صیقل خوردها ی شاهین را شنید و به او حق داد، اما از حرفها ی ید حرفباشد؟ چرا با

 فرآیند سرکوب، سانسور و سکوت آنان دامن زد؟ تفاورت گذشت و به بی ( این گونه6دینی )

ای را خالی  شناسم و هیچ پهنهنمی ، من نیز هیچ چیز مقدسی غیر از انسان "خدا مرده است "اشتباه نشود! به باور من هم  

( درست به  7شناسم.)نقد به رسمیت نمیی  هوگو و تحدید دایررا برای تعطیل گفتای خواهم؛ و هیچ بهانهاز پرسش نمی

گویند ما مسلمانیم و اسالم ما  همین خاطر است که به دفاع از نواندیشان مسلمان برخواسته ام. نواندیشان مسلمان می

آنان را نقد کنید و ظرفیت آنان را برای آمیزش اجتماعی به سامان در جهان جدید   ادعاها ی توانید ست، شما میرحمانی ا

تواند اسالم را  توانید هویت آنان را انکار کنید. نه شما و نه هیچ کس دیگری نمیبه چالش بکشید و امتحان کنید، اما نمی

( به همین دلیل ساده ، نه شما )مفتیان جدید(  8از مجموعه قرار بگیرند.)چنان تنگ کند که بسیاری از مسلمانان، بیرون 

توانید ادعا کنید اینان مسلمان نیستند! و حکم ارتداد صادر کنید. برای من درک رفتار مفتیان  و نه صاحبان فتوا نمی

دانند، اما  می "چوپان گله " و  مردم "ولی"پرده خود را  بی تر از درک رفتار شماست؛ چه، آنان شفاف وقدیم بسیار آسان

 دهید!            تر فتوا میزنید و مثل برادر بزرگ( سرمی9حقوق بشر و دمکراسی دارید، در حالی که از آداب آزادی) ادعا یشما 

 حاصل جمع  فتاوای مهران جنگلی مقدم را خالصه کنیم!

ادعاها  آنان را به گروهی از مسلمانان و ها ی کالن باورها و داوریو مجموعه  "ها و مسلمانان اسالم"یکم. او ذات گرایانه  

 ها فرو کاهیده است.)بخشی از مسلمانان را از دایره مسلمانی بیرون نهاده است.( آن ی

  انگارانه و هم صدا با بنیادگرایان امکان برساختن ورژنی مدرن از اسالم را که هم بتواند خود را از شر اسالم دوم. وی مطلق

بسیاری از   ادعا یداند. )سیاسی و اسالم تاریخی نجات دهد و هم مسلمانان را با جهان جدید پیوند دهد، منتفی می

 داند.( چون صاحبان فتوا مردود مینواندیشان مسلمان را هم

ها ی  از مصلحت متفاوت آنان تماماها ی نواندیشان مسلمان را به یک چوب رانده است و ادعا دارد، داوریی  هسوم. او هم

 . خیزدسیاسی برمی
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گوید و داوری بر آن را  مردم میباورها ی پوزیتیویستی از درستی/نادرستی و مطلوبیت/مطلوبیت  گونهچهارم. وی به

 تر است.(گان بدخیم برادر بزرگداند. )آلوده به نشانهمتعلق به مردم نمی

مبارزه با  ی  هانگارد و داعیمی، اسالم و مسلمانان را یکپارچه میای وحدت انگارانه جمهوری اسالگونهپنجم. نویسنده به

مدرن و مسلمانان مدارا پیشه )به سامان کردن آمیزش مسلمانان با  ها ی همه را دارد. آن هم نه برای برساختن اسالم

 ها.جهان جدید( بلکه برای برانداختن آن

( و اکثریت مسلمانش، برآورد غیرعقالنی بودن و معقول نبودن این پروژه  10روز)با در نظر گرفتن پازل اجتماع ایران ام 

  ادعا ی توان اصالح شرایط موجود را به نامسلمان شدن مسلمانان ایران منوط و موکول کرد؟ می گونهدشوار نیست! چه

چه قدر مضحک است؟ زندان بان اعظم با داشتن چنان منتقدان   " تیرهی  ها درخشش"مبارزه با جمهوری اسالمی با این 

راه  توان هم منتقد اسالم سیاسی و جمهوری اسالمی بود و هممی گونهخود امیدوار باشد. چهی  هو مخالفانی باید به آیند

منتقد ارتداد و فتوا بود و هم  توان می گونهبرون شد از فاجعه را پیشاپیش با اخته کردن نواندیشان مسلمان بست؟ چه

زمان با فتوا، ارتداد حامالن ورژن غیر سیاسی و رحمانی از اسالم را که تالش دارند جای مناسب اسالم را در جهان جدید  

دانند  اند، میرود. )آنان که زندان را تجربه کردهتعریف کنند، صادر کرد؟ نظام شهربندی انگار بدون فتوا کارش پیش نمی

درخشان و قابل تامل  ی   هرسد با کاریکاتوری از انگارشود.( به نظر میزندان، مسایل زندان با فتوا حل و فصل می که در 

بقراط به امتناع  ی  ه»امتناع تفکر در فرهنگ دینی« روبه روییم. کسانی مثل مهران جنگلی مقدم، جالل ایجادی و اله

 ک است! اند. مبارتفکر و اصالح در فرهنگ اسالمی رسیده

 هاپانویس                                                                     

دهنده را تصویر  این انتظار فلج کننده و پرسش تکان "...ای هیچ خندهبی کشیممی و نوبت خویش را انتظار "در سرنام   -1

 نیز گفتار برخی از نواندیشان مسلمان را به نقد کشیده ام. " داموکلسارتداد، شمشیر  "و   "در نکوهش آدم کشی " ام. کرده

 ام که در این مجموعه آمده است.کاویده  "از بحران لطف تا بحران لطف"این نگاه را در سرنام  -2

 ام که در این مجموعه آمده است. کاویده " شودسار همیه با اولین سنگ آغاز میسنگ "این نگاه را در سرنام  -3

 .1391خرداد  7اخبار روز، تارنما کسی است؟، جنگلی مقدم، مهران، مرتد بعدی چه -4

 ام که در این مجموعه آمده است. کاویده  "گی جهان جدید و غیبت داوری الهی سایهدر هم"این نگاه را در سرنام  -5

 . 2012می 26وله فارسی، چهدویتارنما نواندیشان دینی در نقد فتوای ارتداد شاهین نجفی، ی  هسرگشادی   هنام -6

تارنما  عال بر اکبر گنجی(، شود )نقدی بر نقد اسماعیل نوریی خوب تعطیل میچیزهای   هکرمی، اکبر، وقتی هم -7

 .1387سکوالریسم نو، مهر 



 فتوا علیه فتوا  172

 

 کاویده شده است و در این مجموعه آمده است.  " ها و مسلمانانسالمگی اسرنویسی در پرگونه" این نگاه در سرنام  -8

 کاویده شده است و در این مجموعه آمده است.  "آزادی هم آدابی دارد"این نگاه در سرنام  -9

 ی مربوط به جنبش سبز توصیف کرده ام.وگوهازیر که تبیینی است از گفتی   هروز را در سه مقالپازل ایران ام -10

 . 1388اخبار روز، تیرماه تارنما ، "3و  2، 1تهران حدفاصل انقالب تا آزادی ": کرمی، اکبر، رک به
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 شناسی آنگان فتوا و آسیبنشانه 

فتوا  " ( را با مهربانی تمام در پاسخ به نقدی از من با عنوان 1)"رحمانی شدن ها ی دشواریاسالم و "مهران جنگلی مقدم  

اصلی من در آن مقاله این است که جریان نواندیشی اسالمی حامل و مدعی   ادعا ی( منتشر کرده است. 2)"علیه فتوا

مه جانبه و منصفانه پروده شود تا به بار  فرآیندی از نقد هورژنی مدرن و مدنی از اسالم است که باید قدر بیند و در 

بنشیند. آورده ام که نفی نواندیشان مسلمان نه تنها مطلوب نیست که ممکن هم نیست؛ چه، با طرد نواندیشان مسلمان و  

نیز سلب حق داوری از مسلمانان، در عمل، تنها راه آمیزش اجتماعی به سامان مسلمانان با جهان جدید و دیگران بسته  

شود. گفتار مهران  د شد و امکان توسعه، استقرار دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در ایران تعلیق به محال میخواه

جنگلی مقدم در دفاع از حق آزادی بیان، آشکارا با حق آزادی عقیده و وجدان مغایر است و داوری او در برابر نواندیشان  

کارند.  پاشند و تخم کین میا فتاوی مفتیانی دارد که گرد مرگ میگانی هم سنخی آشکاری بمسلمان و حق داوری همه

مهم را توضیح دهد. اول. به باور وی، امکانی برای برساختن  ی  هکم دو نکتجدید خود تالش دارد، دستی  هاو در نوشت

ندیشان مسلمان از جنس  شود. دوم. رفتار و فتوای او در برابر نوامدرن، مدنی و رحمانی از اسالم دیده نمیها ی ورژن

 کنند، ندارد. دیگری است و شباهتی به فتاوای مفتیانی که احکام سرکوب، سانسور و سکوت صادر می

مدرن از  ها ی من با احترام به حسن نیت او و البته تایید آن، در این جا تالش خواهم کرد، هم امکان برساختن ورژن 

چون یک آسیبِ شناختی/اجتماعی، بررسی کنم چرا برخی از  فتوا، هماسالم را نشان دهم و هم با تامل در مفهوم 

چنان در  اند، هنوز و همقابل توجهی که از هم کاران سنتی خود گرفتهی   همنتقدان مدرن نواندیشی دینی با وجود فاصل

ناموس و سرنوشت  ی مفتیان قدیم که خود را ولی جان، مال، این آسیب اند. همانندیی   هلغزیدن به چالی   هآستان

معنا ی  دانند، به اندیشه( که خود را و تنها خود را صالح به داوری میی   هدانند با مفتیان جدید )در پهنمردمان می
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همسان گرفتن دو گروه نیست. البته که پلشتی آدم کشی و صدور فرمان آن، قابل همانندی با صدور فرمان سکوت و  

توان از این چاله به آن چاه افتاد؛ متاسفانه  آسانی می؛ اما انصاف باید داد که بهدامن زدن به نکبت خودسانسوری نیست

 ( 3.)"شودسار همیشه با اولین سنگ آغاز میسنگ "

دانم و  ای را خالی از پرسش نمیشناسم، هیچ پهنهآورده ام، چیزی عزیزتر از انسان نمی "فتوا علیه فتوا " چنان که در هم 

شناسم؛ در نتیجه، نقد برخی از منتقدان نواندیشی دینی، تنها تالشی  برای تحدید نقد به رسمیت نمیرا ای هیچ بهانه

 تر؛ و دیگر هیچ. است در راستای تاکید بر حق خطا کردن و باز شدن به آینده و تاریخ و نقد رادیکال

 مدرن از اسالم ها ی در امکان برساختن ورژن

ها ی  پایان از مسلمانان، نامبی ایی است بر یک جریان بزرگ تاریخی که به مجموعهاسالم برخالف تصور غالب، نام بزرگ

شان اشاره دارد. به عبارت دیگر، چیزی به نام اسالم، واقعیت   آوردها ی دستها و کوچکشان، رویاها، رفتارها، قیل و قال

گونه و رنگارنگ. اسالم تنها  اردها مصداق گونهبزرگ، با میلیی  ه( اسالم تنها نامی است بر این مجموع4خارجی ندارد،)

توان دید. اسالم تاریخی، اسالم سیاسی، تشیع،  چیزهای خوب را در آن میی  هیک فانتزی است که به زعم مسلمانان، هم

تر بسیاری هستند که در دل این جریان  کوچک ها ی اسماعیلیه و اسالم مدنی و رحمانی تنها بخش بسیار کوچکی از نام

ایمانی، تاریخی، مذهبی،  ها ی کالن با گزارهی  هتنومند قرار گرفته است. هر گونه تالش برای قید زدن به این مجموع

فقهی، هرمنوتیکی و ... به محدود کردن این مجموعه و خروج برخی از مسلمانان از این مجموعه منتهی خواهد شد. این  

تاریخی و اجتماعی )از  ها ی  ویژه پدیده؛ چه، در فهم هر پدیده ای، بهشودبندی محدود به اسالم، یا  ادیان نمیصورت

شود. به زبان ریاضی، قدر  مشترک، همیشه به صفر نزدیک میها ی مشترک بگذریم، مخرجها ی جمله ادیان( اگر از نام

واره به  شود( همآینده میچون مسلمانان که شامل مسلمانان گذشته، حال و طبیعی بزرگ )همها ی مشترک مجموعه

 ها کمتر خواهد شد.تر باشد، قدرمشترک آنای بزرگکند؛ هر چقدر مجموعهیک مجموعه تهی میل می

ها یی  چون اسالم واقعی )ذاتی( یا اسالم راستین )اصیل( اگر نه برآمد دروغانداز، عناوین پرطمطراقی همدر این چشم

تر، اسالم نامی  روزیاند. به زبانی اممعطوف به قدرت را پنهان کردهای اند که ارادهی بزرگ خطاها ی کم، برآمد بزرگ، دست

کلید خورده است. گفتمانی وابسته و بسته به تاریخِ تک    " محمد"پایان که با بشارت و نام بی است انتزاعی بر گفتمانی

تواند اسالم را به  آن گفتمان است و نمیها، خود بخشی از گفتمانتک مسلمان. تحدید و تمایز این مصادیق و خرده

  وگو« در این »گفتمانوجوی »پایان گفتارتقا دهد.  عطش جست " گیشباهت خانواده" چیزی فراتر از نوعی برچسب  

هاست سپری شده است. هر تالشی برای خورد که زمان آن سالشناسانه آب میپایان« از نوعی پوزیتیویسم شناختبی

 معناست. هوده و بیبی پایان و هر تکاپویی برای تحدید تاریخ اسالم،بی وگویپایان بر این گفتی  هگذاشتن نقط

 کنم.خالصه می
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 شود(. پایان است )و شامل نواندیشان مسلمان هم میبی مسلمانان باز وی  همجموع _ اول

 اند. مجموعه گوناگون در تاریخ اسالم، تنها بخشی از ها ی  کوچک و جریانها ی  نام _ دوم

گی موجود در این مجموعه را توضیح  گونهمتن تنها بخش بسیار کوچکی از پارامترهای فراوانی است که گونه _ سوم

 شود( صامت است و چیزی برای گفتن ندارد. دهد. هر متنی بدون فرامتن )متنی که متن در آن متن میمی

هایی از تاریخ  بودن و محکم بودن( و به شهادت گرفتن برشنص  ادعا یانداز، شاهد آوردن از متن )با در این چشم

توان  ترین کاری است که میمعناپهناور مسلمانان و مسیر آنان در آینده، بیی  ه)شریعت، فقه و ...( برای تحدید مجموع

واره از  موجود همها ی طبیعی دیگر در ارتباط با دیگر مجموعهی  همسلمانان )اسالم( مثل هر پدیدی  هکرد؛ مجموع

 مستور و مسطور خواهد ماند.  "عدم قطعیت "شوند و سیمای آینده همیشه در نوعی  نوآفریده و بازتعریف می

گوناگونی را در سازگاری با این شرایط تازه    کردها یرویاند و رو شدهمسلمانان در جهان جدید با مسایل گوناگونی روبه 

ی که مسلمانان در  کردها ی رویها و هم  با توضیح باال، هم مسایل و درک مسلمانان از آن  برگزید . آشکار است که مطابق

گرایی بدانگاری مدرنی است که  گونه ، پردامنه و نوشونده است. اسالماند، مثل خود مسلمانان گونهها گزیدهبرخورد با آن

انگار، ذات اندیش،  دیگر؛ خوانشی انحصارگرا، مطلق  ها یشود؛ چیزی همانند ایدیولوژیشروع می "اسالم ذاتی "از  توهم  

شود  ی جهان جدید و مناسبات آن. اسالم سیاسی از دل این جریان زاییده میتمامیت خواه، شریعتمداری و پادینه )ضد(

  ی  هسیاست، منزلت از دست رفتی  هشان به پهنباورها ی  خواهد با کشاندن مسلمانان و و بنا و ادعا دارد که می

گرایی تنها بخش کوچکی از جریان پهناوری است که  آنان را استیفا کند. اسالمی  همسلمانان و حقوق نادیده انگاشته شد

  هگرایان در برابر خود )عالوه بر جهان جدید و مناسبات تاز( اسالم5در دل تاریخ اسالم تحقق یافته است )اسالم تاریخی(.)

متفاوتی را پیش  ها ی ه درکشان از جهان جدید و مسایل آن متفاوت است و راه حلبینند کآن( مسلمانانی را هم میی 

کشد تا با این ادعا که اسالم  گرایی برای از میان برداشتن این دیگری قدرتمند، اسالم ذاتی را پیش میاند. اسالمگذاشته

 ها، اسالم واقعی و راستین است، بتواند مخالفان خود را از میان بردارد. آن

مصطلح و مسلط آنان،  ها ی گراها، با تکرار غلطای از منتقدان اسالم سیاسی )و دین(، متاسفانه با افتادن در دام اسالمپاره 

ای  ریزند. این همه را اگر کنار پارهگراها میاند و آب به جوی اسالمبه صف آرایی در برابر نواندیشان مسلمان کشیده شده

اند، تصویر کامل خواهد شد. این مسلمان نیز  ها هم در این تله گرفتار آمدهینی بگذاریم که آننواندیشی دها ی از جریان

کرد نه تنها ناراست که بسیار خطرناک و  دانند! این رویخوانش و چینش خود از اسالم و تاریخ اسالم را اسالم اصیل می

کند و مسلمانان را از درک  راتاریخی تبدیل میای نقدناپذیر و ف آسیب آفرین نیز هست؛ چه، اسالم را به مجموعه

سازد. چنین تسویه حساب ناصوابی با تاریخ، کمترین  مسوولیتِ فجایعی که تاریخِ اسالم/مسلمانان آفریده است، دور می

هایی که گرداگرد  دهد. بخش غالب بدانگاریواره در معرض تکرار تاریخ قرار میخطرش آن است که مسلمانان را هم
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توانند سنگینی بار گذشته را به  خواهند و نمیآید؛ آنان که نمیدیشان مسلمان تنیده شده است از همین نقطه باال مینوان

 دوش بکشند، البته که از تحمل بار مسئولیت در آینده نیز طفره خواهند رفت.

 نواندیشان مسلمان 

باورها ی  ی  هخود را شقه شقه کنند، یا مجموعی  همجموعمسلمانان در تنقیح و تحدید مفهوم انتزاعی اسالم، یا باید 

مسلمانان را شقه شقه و تاریخ  ی  هاند و تمایل دارند مجموعدر حالی که مسلمانان سنتی و بنیادگرا عادت کرده ،خود را

خود  باورها ی ی  هاند که به مجموعتر، آمادهمدرنها ی اسالم را شرحه شرحه کنند، نواندیشان مسلمان و برخی از جریان

تر آماده شوند. نواندیشی اسالمی برآمد اسالم تاریخی در  جهانیها ی قید بگذارند و برای ورود به جهان جدید و گفتمان

فرآیند رنگارنگی که تالش دارد در مواجهه با جهان جدید، امکانی برای آمیزش اجتماعی به سامان  چنین بزنگاهی است؛ 

بسیاری که پشت سر نهاده است،   خطاها یند. این جریان با وجود افت و خیزهای فراوان و آزمون و برای مسلمانان بیافری

( ادعاها یی  6؛)" اسالم مدنی و محدود به دموکراسی و حقوق بشر"چون ادعاها یی دارد که باید شنیده شود؛ ادعاها یی هم

تواند امکان آمیزش اجتماعی مسلمانان با جهان  درآید، می  "کثرت "به   "ندرت "که چنان چه در عمل به نتیجه برسد و از  

هایی که پیش  کنند و نیز راههم آورد. نواندیشان مسلمان را در ارتباط با ادعاها یی که دارند، کارهایی که میجدید را فرا

توان و نباید شک کرد!  نقد کشید و راست آزمایی کرد، اما در مسلمان بودن شان نمیی  هتوان و باید به صالباند میگرفته

 توان پاک کرد!شان را نمیرویاها ی و 

 کند.نجام خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد« و انتخاب طبیعی و تاریخ کار خودش را می»سرا

 سندرم فتوا 

ای از مسلمانان، اسالم )قدر مشترک لفظی مسلمانان( را به اصول )عقاید  مفهوم فتوا در ادبیات دینی چیست؟ پاره

)در فروع( در اسالم حکمی دارد و مسلمانان  ای  ر آنان هر مسالهاند. به باوتحقیقی( و فروع )احکام تقلیدی( تقسیم کرده

وظیفه دارند با مسلح شدن به دانش دینی به استنباط آن احکام دست بیازند و مطابق با فرامین الهی زندگی کنند. فتوا  

که در تعریف باال   چنانکند. همدر ادبیات دینی، بیان حکم کلى الهى است که مجتهد از منابع دینی/فقهی استنباط می

تواند با مطالعه و ژرف اندیشی در منابع دینی )و  فرآیندی است که در آن یک انسان )مجتهد( میآمده است، صدور فتوا 

خداوند( به فرامین کلی الهی دست یابد. بنابر منطق دینی/فقهی  ی  هویژه و خارق العادها ی البته با اتکا به لطف و هدایت

دیگر یا باید مجتهد باشند، یا باید از مجتهدان دیگر تقلید کنند )تقلید یا عمل به احتیاط(. من در ادامه با  ها ی  انسآن

 بنیادین او نیز سایه انداخته است. ها ی هایی از منتقد محترم نشان خواهم داد که چنین منطقی بر داوریگفتآوردن پاره
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 زیرساخت فتوا 

 فرآیند تقلید و فتواست.و برهان لطف زیرساخت دینی/معرفتی ای شناسی اسطورهترکیبی نوعی هستی

واره کمتر از آینده است( و هم از نقص مطلق )عدم  انسان )و ابزارهای شناختی اش( هم از نقص نسبی )دانایی ما هم _ اول

 .بردها، مثل زندگی پس از مرگ( رنج میرسی آدمی به برخی از پهنهدست

تواند آدمی را با این کمبودهای آشکارش به حال خود رها کرده  مطلق نمیدانا ی قادر متعال و    خداوند به عنوان _ دوم

 باشد.

لطف خداوندی است که تالش دارد  ی  هفرآیند فتوا( نتیجبر این اساس، بعثت انبیا، ارسال رسل و بنیاد ادیان )از جمله 

آدمیان بنماید و مومنان را به رستگاری برساند. فقه اسالمی در  راه و چاه )توپوگرافی هستی و در نتیجه ملکوت( را به 

است(، با آن که در اصل، والیت آدمی را بر  ای شناسی اسطورههموندی آشکارش با کالم اسالمی )که پاسدار این هستی

این ادعا که  گذارد و با شناسد، در مواجهه با برهان لطف بر این اصل قید میجان، مال و ناموس خود به رسمیت می

کند؛ چه، در  مطلق و قادر متعال است در نهایت والیت و مالکیت بر خود را تعطیل و تقلید را واجب میدانا ی خداوند 

 واره والیت خداوند )و اذنابش( بر والیت آدمی بر جان، مال، ناموس، بدن و سرنوشتش اولویت دارد. این منطق، هم

کم از سه آسیب عمده رنج  فلسفی/الهیاتی گذشته، این منطق، استداللی ناتمام و مخدوش است و دستها ی  از بحث 

 برد.می

( به  7او نیز.) آوردها یدستبرد و در نتیجه  چنان از نقص نسبی و مطلق رنج میانسانی که مخاطب وحی است، هم _ اول

  هبندی دوگانانسانی و هم عرض یک دیگر اند؛ در نتیجه صورت هایی ترین حالت گزارهدینی در بهها ی عبارت دیگر، گزاره

  آوردها ی دستالهی در اساس ناراست و نادرست است؛ چه، منبع مطالعه، اهمیتی در  ها ی انسانی و گزارهها ی گزارهی 

و برتر از دانش   کتاب بزرگ خداوند )که به زبان خداوندی است( اگر باالتری   همطالعه ندارد و دانش برآمده از مطالع

کوچک او )متون مقدس که به زبان آدمیان است( نباشد، کمتر نیز نخواهد بود. مخاطب هر دو آدمی  ها ی  برآمده از کتاب

توان از  آدمی، هر چه باشد و از هر کجا آمده باشد، نسبی، ظنی و آلوده به عدم ایقان است، نمیها ی است و چون دریافت

شود، پل زد و مدعی کشف تام و تمام مصالح  مطالعه که انسانی است، به موضوع مطالعه، که الهی تصور مییک ی   هنتیج

ریزد. برخالف تصور رایج در  آسانی فرومیو مفاسد آدمیان شد. به این ترتیب سرابی که برهان لطف را باال آورده است به

 ( 8د ایمان آورد.)گی جهان جدیادیان، باید به غیبت داوری الهی در همسایه

رخدادها ی  آن( و در غیبت ی  هداوری الهی نه تنها در عصر هرمنوتیک )و کثرت آفرینی خیره کننده و خرد کنند _ دوم

نیز تعطیل بوده است. اگر پیامبران به   " بزرگ ادعاها ی" مهیب و قدسی تعطیل است، که در عصر هرمس)پیامبران( و  
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( این مساله  9اند تا حدی بر کثرت درک مخاطبان وحی سرپوش بگذارند،)وانستهضرب زور حضور خود و غفلت حاضران ت

تر از این است؛ باید از  گی مومنان را تنها به بارش زمان و زبان فروکاهیم. مساله عمیقگونهنباید ما را فریب دهد و گونه

( و  10کوب و تدبیر است، عبور کنیم)ها سرکه بر جان و جهان ما مستولی است و نتیجه قرنای گرایی معصومانهوحدت

ابدی و ازلی  ی  هخودمان از این اقیانوس آنتروپیک و مواج بگذریم. هیچ نسخها ی خودمان بایستیم و با قایق پاها ی روی 

ها )و  مومنان و  ها وجود ندارد. واقعیت و در نتیجه سعادت، همیشه پرگون و متکثر است؛ چه، انسآنبرای سعادت انسآن

اند و خواهند بود. به عبارت دیگر،  اگر خدایی وجود داشته باشد و پیامبرانی  گونه بودهن و مذاهب هم( همیشه گونهادیا

ها میش هیچ  رنگارنگ آدمیان بگذریم؛ چه، فراتر از آدمی و داوریها ی توانیم از خیر داوریفرستاده باشد، باز هم نمی

هستی شناختی، پدیدار شناختی و زبان شناختی، وحدت تنها  ی  هگونهگونها ی  حقیقتی وجود ندارد. در این کثرت

 ای است که باید در سایه سار آن بیارامیم و قصه ساز کنیم. اسطوره

حق داشتن را یا درک  معنا ی حق بودن )درست بودن( آشناست و حق در معنا ی به "حق"این پندار تنها با  _ سوم 

والیت داشتن بر  معنا ی نخستین فروکاهیده است. در این نظام دانایی، حق داشتن به معنا ی ها ی آمدپیکند، یا به نمی

ها هستند. وقتی  "است "ها همیشه دنباله و طفیلی "باید "شود و خود ) برای خطا کردن( اساسن به رسمیت شناخته نمی

 وجود دارد البته خطا کردن گناهی نابخشودنی است. " دین مبین"

پیشینی  ای  وجو نشست که مهندسی سعادت آدمی را به بستهکار است که زیرساخت فتوا را باید در ایمانی به جستآش 

هاست که آدمی را  "است"وجوی رود و جستمذهب از همین سکو باال میی  هزند. سردابها در هستی گره می"است"از 

چون علم(. نقد  چون قانون و دین همکشاند )دین همبین میدین می  هآفرینش و انگاری  هبه سرمنزل هستی و اسطور

ادیان و نقد وحی بدون نقد این منطق ناراست، ناتمام و نادرست خواهد ماند. نواندیشی دینی تنها با رها کردن خود از  

ل نجات دهد  تواند فانتزی اسالمی و هویت مسلمانان را از فروپاشی کامجذامی است که میها ی چنگ خونی این اندیشه

آشکارا در برابر چنین   "رحمانی شدنها ی اسالم و دشواری"و امکان آمیزش اجتماعی به سامان را برای آنان فراهم آورد.  

تواند خود را از  بردی ایستاده است و تالش دارد نشان دهد که فانتزی مدرن اسالمی )اسالم مدنی یا رحمانی( نمیراه

چون  دیگر ندارد( جدا کند و نجات دهد. کسانی همها ی  ه باور من تفاوت چندانی با تاریختاریخ خون بار مسلمانان )که ب

خواهند پایان اسالم سیاسی را به پایان اسالم و فانتزی اسالمی پیوند بزنند و انتظار دارند  مهران جنگلی مقدم می

ها بکوچند و از  آنی  هبول شکست به خطخود و قها ی نواندیشان مسلمان )و سپس تمام مسلمانان( با باال بردن دست

 خود بگذرند. رویاها ی 

 تبارشناسی فتوا

ای که برای خود تدارک دیده است، نوعی رژیم حقیقت و توزیع قدرت  شناسانهفتوا فراتر از حباب بزرگ معرفت

بندی و  واقعی( طبقهها ی "است "ای از رسی به داوری الهی )بسته( در این ساختار آدمیان بر اساس امکان دست11است.)
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حقیقت و  ها ی برند. با جا به جایی در رژیمبهره می " حق داوری"شوند و از توزیع نابرابر آزادی، شان و مدرج می

مدرج  ها ی کند، تنها مبناها و سنجهها )برای مثال جابه جایی دین با یک دین دیگر یا علم( چیزی تغییر نمیاسطوره

ای سرپا  دانایی اسطورهها ی ها هستند و نظام"است"ها مبتنی بر "باید "کند؛ چه، تا زمانی که  غییر میکردن آدمیان ت

است   "تریبرادر بزرگ"هستند، همیشه امکان آن هست که نابرابری در میان آدمیان توجیه و تنزیه شود. مفتی همیشه 

واقعی است(  ها ی ی )که خود نتیجه دست رسی به استو البته خیرخواه " واقعیها ی است"که به جهت دست رسی به  

پذیری و دگر ساالری )نفی خود ساالری،  آورده ام، والیت  "فتوا علیه فتوا" چنان که در تر والیت دارد. همبر برادر کوچک 

با فتواها  سخت سندرم فتوا است؛ و متاسفانه مهران جنگلی مقدم و هم فکرانش ی   هخود فرمانفرمایی و خودبنیادی( هست

هایی که منتقدانی چون  شواهد و استداللی  هکنند! همسخت محافظت میی   هچنان از این هستخود همها ی و داوری

تواند باشد؛ و چون جا به  ای از یک رژیم حقیقتِ دیگر نمیتر از بستهترین حالت( چیزی بیشاند، )در بهاو روی میز ریخته

مدرج کردن شهربندان نیست، به نظر  ها ی رقیب چیزی فراتر از جا به جایی قدرت و سنجهها ی جایی این بسته با بسته

هایی از اپوزیسیون هنوز از سندرم بدخیم فتوا فاصله نگرفته است و هنگامی که از مردم و حق داوری آنان  رسد، پارهمی

 کند، داوریش بسیار لو دهنده است.صحبت می

ها ی  ثریت و پوپولیزم و سرسپردگی در برابر آن هیچ مشکلی ندارم و از اتفاق در مقالهمن با نقد رادیکال استبداد اک 

آن در اجتماع و فرهنگ کاویده ام و تالش کرده  ها ی ترین الیه( و انحطاط را تا عمیق12متعددی سندرم استبداد ایرانی)

پرگویی ما  "(، 13)"شودیری که دیده نمیتصو"ام سهم مردم را در جان سختی استبداد به انصاف بگذارم و همیشه از 

توان و  ( نالیده ام. اما انصاف باید داد، از نقد پوپولیسم نمی15)"از آن همه هیچ و این تاریخ سترون"( و 14)"هاایرانی

درست  معنا ی  گانی رسید. دفاع از صالحیت شهروندان برای داوری به نباید به قید زدن به دموکراسی و حق داوری همه

شود، همه چیزهای خوب  وگو تعطیل میوقتی گفت"وگو نیست؛ چه،  آنان و تعطیل کردن گفتها ی نگاشتن داوریا

است؛ مساله آن   "وگوامکان ختم به هنگام گفت"از  "پایانبی وگویامکان گفت"( مسئله تفکیک  16.)"شودتعطیل می

 ( 17داد؟ )وگو را پایان توان یک گفتمی گونهاست که کِی و کی و چه

گی است؛ در  گانی و همیشهها یک حق همهپایان است، یعنی مشارکت در تصمیم سازیبی وگوییدر دموکراسی هر گفت

وگویی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما دمکراسی امکان ختم به  هر گفتی   هنتیجه همیشه امکان ادام

وگو و هم در پایانیدن  یک گفتی  هاسی حق داوری شهروندان هم در اداموگو نیز هست. در دموکرهنگام و موقت گفت

حامل آن(، اگر  ها ی موقت به آن رسمیت یافته است. به باور من، دانستن دموکراسی و تبارشناسی آن )ارجاع به قدرت

در جان    "سنت"مان باشد، دور از دست خواهد ماند. این که ها یجان و جهان ما هنوز درگیر درست و نادرست انتخاب

گانه مانده است، از آن روست که سنت، توزیع  آن بی  استانداردها ی پایانش تا حد بسیاری با دموکراسی و سختی بی

ا حد بسیاری به جایگاه آنان در هرم دانش )و هدایت( مربوط کرده است و این  حقوق آدمیان )از جمله حق داوری( را ت
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رسد، در  ها میها به باید"است "ای است که جهان جدید سخت با آن در افتاده است. سنت همیشه از درست همان نکته

 ها هستند. واره مقدم بر استها هم"باید "حالی که در جهان جدید 

گوید »رسالت اپوزیسیون جمهوری اسالمی قبل از هر اقدام دیگری،  تر مییک برادر بزرگ جنگلی مقدم در قامت

ایران، عرضه آن به مردم و سپس رجوع به آنان برای داوری  مفقود و غایب در جامعهها ی ها و ارزشبرساختن مطلوب

الیت برادران ارزشی اپوزیسیون رسیده  دریغ برادران ارزشی حزب اهلل، حاال نوبت فعبی است.« پس از سه دهه فعالیت

داد که دموکراسی )و  است و هنوز مردم حق داوری ندارند. ای کاش کسی به این برادران ارزشی قدیم و جدید توضیح می

. ای کاش کسی به این  "هاستوجوی راه حلطریق حل مسایل نیست، طریق جست"توزیع برابر حق داوری و خطا(  

گفت که نسبت  ها میت که دمکراسی خود میزان و مبنای حقیقت است. ای کاش کسی به آنگف تر میبرادران بزرگ

تواند کل  آسانی مینوعی نقد ناصواب و خودشکن است؛ و به " سیاسیها ی مصلحت"دادن تالش نواندیشان مسلمان به 

به مهران جنگلی مقدم  پروژه اندیشیدن )منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی( را زمین گیر کند. ای کاش کسی 

ایران« و آن  ی  همفقود و غایب در جامعها ی ها و ارزشکرد که حواله دادن انتخابات »به برساختن مطلوبیادآوری می

آزادی و  ی  های است که مردم ما را هنوز شایستآن به مردم« انعکاس مهیب همان صدای نخراشیدهی   هگاه »عرض

و احترام به آن،  به درست بودن باورها و عقاید، همان قدر ناهنجار و   "آزادی عقیده"دن داند. مقید کر دموکراسی نمی

  "حق خطا کردن "شود، مقید و مشروط کند. آزار دهنده است که کسی بخواهد آزادی بیان را به درستی آن چه بیان می

مفقود«  ها ی است به »برساختن ارزشتر است. کدام پاره از اپوزیسیون قرار از هر حقی بنیادی "حق داوری کردن"و 

در   "انقالب فرهنگی فردا "آینده و  "گزینش "ما داوری کند؟ بساط ننگین  باورها ی برخیزد؟ و بر درستی یا نادرستی 

بعدی چه  ها ی ذهن کدام خیرخواه ساده دلی نطفه بسته است؟ چرا باید نواندیشان دینی از این قطار پیاده شوند؟ و گروه

ای است که برادران  ی نسیه شویم، بهتر از حلوای که خودمان مرتکب میخطاها ید؟ همیشه سیلی نقد کسانی هستن

 دهند. تر وعده میبزرگ

 گان فتوا نشانه

ها و توزیع نابرابر آزادی،  "است "ای از گرا، مجموعهای و گذشتهگان فتوا ترکیبی است از یک نظام دانایی اسطورهنشانه

تیپیک این آسیب است. چه اهمیت دارد شبان چه  ی  ه به تعبیر محمد مختاری نمون "شبان رمگی"داوری.  شان و حق 

خواهیم ساالر خودمان باشیم و در  گان( مساله مهم آن است که ما میکسی باشد )پدر، شاه، فقیه، فیلسوف یا درگذشته

گان آشکارا  گان و درگذشتهمرده " اجماع"دبیات دینی ما  ماند. از این که در ا گان فتوا جایی برای خودساالری نمینشانه

گان والیت  گان بر زندهحقیقت همیشه مردهها ی در کنار دیگر منابع دینی قرار دارد، نباید شگفت زده شد؛ چه، در رژیم

بردی یک رژیم  گان فتوا برونده راهنامیده شده است. نشانه "ارتداد "هاست که  آنی  هدارند و خروج از سلطه و سیطر

کند؛ چه، وقتی راه روشن است و چاه نیز،  حقیقت است؛ در نتیجه بیش از هر چیز در بدخیمی و تهاجم ظهور و بروز می
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تفاوت بماند، که  بی ترتواند در برابر گمراهی برادران کوچک تر نه تنها نمیتر گناه است. برادر بزرگخاموشی برادر بزرگ

نمایانی است از  ی  ه نمون "امر به معروف و نهی از منکر"کن برای نجات آنان استفاده کند. وظیفه دارد از هر روش مم 

جهان جدید آورده  ی  هاش را با خود به حاشی ها یگان فتوا و تمام حاشیهحاکم بر آن، که نشانهها ی سنت و اسطوره

  فضاها یترین سور آن را آشکارا تا اندرونیاست. امر به معروف و نهی از منکر، رژیم حقیقت و امکانات سرکوب و سان

 شناسد.گان فتوا در اساس، هیچ فضای خالی از قدرتی را به رسمیت نمیکشاند. نشانهعمومی می

واره در خدمت مناسبات  دینی )که همها ی  با این همه، احکام دینی )از جمله امر به معروف و نهی از منکر( و فانتزی

ای است  نیز هستند. این درست همان نقطهپذیر اند( بسیار انعطافگان فتوا را سرپا نگاه داشتهشانهبردی حاکم اند و  نراه

ی   هساخته است؛ چه، این امکان همیشه با وسوسپذیر  که نواندیشی دینی و برخی از منتقدان آن را بسیار آسیب

وجو کنند که در  اتکا به برخی از مفتیان و فتاوایی جستراه است که مقابله با فتوا و مفتیان حاکم را با قدرتمندی هم

تواند کل  اند. تالش برای مقابله با فتوا از طریق فتوا، بسیار خطرناک و نگران کننده است و میقدرت قرار گرفتهی  هحاشی

در کوتاه مدت   نواندیشی دینی و نقد آن را با بن بست روبه رو کند؛ چه، چنین تاکتیکی هر چند در عمل وی  هپروژ

کند. نقد  گان بدخیم  فتوا و بدخیمی فتوا را در اجتماع نهادینه میبتواند به نتایج مثبتی بینجامد، در بلند مدت، نشانه

ها ی  ترین حالت( از همین جنس است؛ او با اتکا به برخی از خوانشمهران جنگلی مقدم بر نواندیشی دینی نیز )در به

 مسلط( هم ساز و هماهنگ نیست.       ها ی مدرن با اسالم )خوانشها ی نشان دهد که خوانشسنتی از متن، تالش دارد 

 گان فتواشناسی نشانهآسیب

پیشینی است که به لطف  ی   هگان فتوا و عوارض آن چیره است، نظام دانایی یک بستهایی که نشانهدر اجتماع و فرهنگ 

گانی با تعطیل کردن عقل،  شود. انسان مبتال به چنین نشانهآدمی تفویض میاعجاب آور دیگر، به ها ی خداوند یا از راه

شود، هر چیزی ممکن است، زندگی انسان مبتال به  کند. و چون عقل تعطیل میاندیشیدن و پرسیدن را هم تعطیل می

پرهیزد. پرسش  ساسی میا ها ی گان فتوا، ماالمال از جادو، حیرت و فاجعه است. اجتماع فتوازده همیشه از پرسشنشانه

ها  کنند. پرسشهایی هستند که پاسخ را با خود حمل میها چیستآنها به واقع پرسش نیستند؛ پرسشهست، اما پرسش

شوند؛ و آموزگار بزرگ همیشه تاریخ/اسطوره و  شوند، بلکه آموخته و بلغور مینمی "آفریده"ها در چنین نظامی و پاسخ

 ها این گونه اند.ترین پرسشترین و جدیدانایی مغلوب فتوا، اساسی  پیشینیان اند. در نظام

 ازدواج کردند؟  گونهفرزندان آدم و حوا با چه کسی و چه

 باید نماز گذارد؟  گونهماه چهی  هدر کر

 گرایی چیست؟ جنساحکام هم
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 مسلمانند؟ روندد؟  و نواندیشان مسلمان آیا ها آیا به بهشت میناغیر مسلم

واره  ها به اموری اشاره دارند که هم"است "ها هستند؛ و چون "باید"ها مقدم بر "است"در نظام دانایی فتوایی همیشه  

آدمی و  ها ی گرایی خام(، نظام فتوا بیش و پیش از هر چیز به تعطیل داوریبیرون از اراده و داوری انسان قرار دارند )واقع

ها  ای فراوان در آنتاریخی/اسطورهها ی همت وی اهتمام دارد. پیوند فتوا با تاریخ و اسطوره و اشارهمنقاد کردن اراده و 

ای از منتقدان نواندیشی دینی، مدام به تاریخ دین و تاریخ شریعت و تاریخ فقه  امری ساده و سطحی نیست. این که پاره

ان خصم خود را آرد کنند، شاید از همین نکته حکایت دارد. آنان  آورند تا زبان و دندزنند و آب به آسیاب خود مینقب می

اند، ندارند.  گان گشودهگذشته  گان راهی جز آن چهگذشته است و آیندهی  هبر این پندارخام اند که آینده در چنبر

یک یا چند پرسش  یک نظام دانایی مبتنی بر فتواست. نظام دانایی فتوایی همیشه با ی   هسرمایی  هتاریخ/اسطوره هم

کند.  ای ادامه پیدا میشود و با برگزیدن یک پاسخ پیشاعلمی و اسطورهپیشاعلمی و غالبن ناراست و نادرست شروع می

ی   هگذارند، چیزی نیستند مگر تعمیم و تدوین خالقانها با همه یال و کوپالی که از خود به نمایش میاین دست نظام

اش( و  ها یدشواریی   هه یادگار مانده است. با این همه نقد این تاریخ/اسطوره )با همیک اسطوره که از پیشینیان ب

کند، بلکه تنها آن  اعتبار نمیبی معنا واش( اسطوره را بیها یجان سختیی  هآن )با همها ی "است"ی   هبرانداختن بست

گان  ترین سنگرهای آن پی گرفت. در نشانهترین و پنهانینیگان فتوا را باید تا نهاآوردی با نشانهکند. همرا جا به جا می

شود. در این آسیب آدمیت آدم و  ها انکار می"باید"کردن، خطا کردن )آزمون و خطا( و بنیاد فتوا، حق آدمی برای داروی

 کند. ن را انکار میگان فتوا برآمد یک نیست انگاری مزمن و موذی است که هستی را و شدشود. نشانهآینده اش انکار می

 گان فتوا درمان نشانه

گان فتوا در گرو اقداماتی از این دست است: باز شدن به جهان جدید و اندیشیدن در هوای تازه )اگر امکانی  درمان نشانه

خطی( با  ساده و ها ی  پیشاعلمی )و برآمده از مشاهدهها ی برای اندیشیدن هنوز باقی مانده باشد.(. جا به جایی پرسش

مارپیچ  و جمعی(. تمام کردن دوران نوزادی و  ها ی علمی و مسلح به دانش جدید )و برآمده از مشاهدهها ی  پرسش

خود و   پاها ی بلند پدر، ایستادن روی ی  هگی )پایین آمدن از آغوش گرم مادر و بیرون شدن از سایپایانیدن به نوزادمانده

ها به جای  وگویی از بایدگی(. آغازیدن هر گفتشیرین آدمیزادهها ی با اضطراب دوش دادن به بارهستی و روبه رو شدن 

 ."شناسی جدید ارج"ها و است

 گان فتوا در مناطق آندمیک چون تالشی برای درمان نشانهنواندیشی دینی هم

ن در برابر جهان جدید  فرآیند نواندیشی دینی هر چند بخشی از اسالم تاریخی است، اما به کنش مشخصی از مسلمانا 

فرآیندی در  فرآیند بودنِ نواندیشی دینی بسیار اهمیت دارد؛ چه این جریان به جهت مدرن بودنش اشاره دارد. تاکید بر 

تاریخ و  ی  هحال آفرینش و شدن و لبریز از آزمون و خطاست. بنابراین، دفاع از نواندیشی دینی را نباید به دفاع از هم
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نواندیشان مسلمان فروکاهید؛ دفاع از نواندیشی دینی، دفاع از مسلمانانی است که در جهان   آوردها یدسترفتارها و 

بدیل آزادی، برابری، بی جدید سرایستادن دارند و با مناسبات زیست مدرن هم آشنا هستند؛ مسلمانانی که به اهمیت

آمیز آدمیان تنها امکانی است  که در  یستی مسالمتدانند که هم زصلح و سازش در جهان جدید اشراف دارند و نیک می

اند،  ( که پیش گذاشته18هایی متفاوت و گوناگونی)جهانی مانده است. نواندیشان مسلمان با پروژهی  هها در دهکدبرابر آن 

ها تا چه  این پروژهتالش دارند مسلمانان را برای آمیزش اجتماعی به سامان و پایدار در جهان جدید آماده کنند. این که 

برآیند؟ و تا چه حد  رقیب ها ی  رقابت با پروژهی   هتوانند از عهدمی گونهی سنتی وفادارند؟ چه"هااست"ی   هحد به بست

وگوی ما موضوعیت و اهمیت نخستین  توانند اجتماع مسلمانان و رفتار آنان را تغییر دهند؟ به دالیل زیر در گفتمی

 ندارد.

معنا  رقیب همیشه به ها ی  گفتمان گی اند و غلبه یک گفتمان بهی درون دینی و خانوادهوگوهان موضوعات گفتاول. ای

 نیست. "پایان تاریخ"تر آن گفتمان با متن و فرامتن و  هماهنگی بیشی 

عرفتی، تاریخی،  واره احتمال آن هست که به دالیل متازه وجود دارد. همها ی ها و گزینشدوم. همیشه امکان چینش

سیاسی، اجتماعی و  تصادفی و ناشناخته، توپوگرافی دین و شریعت و هدایت تغییر کند؛ محکمات، متشابه شوند و  

طه  "توان در آرای   متشابهات، محکم؛ نصوص جا به جا شوند و اصول تغییر کنند. نمونه مشخص چنین احتمالی را می

که نواندیشان مسلمان   "اجتهاد در اصول"( و نیز مفهوم 19دید.)   "نسخ "مفهوم   او  ازی  هو  تعبیر خالقان " محمد سودانی

 تواند همین کارکرد را داشته باشد.اند، میپیش گذاشته

 ها و الگوها وجود دارد. سوم. همیشه امکان تغییر در سرمشق

  "نبود خطا در متن "یست( ایمان به تر از نوعی اشترک لفظی نپس از ایمان به غیب )خداوند و پیامبر و ... که چیزی بیش

واره محکوم به  ایمان دینی است. بر این اساس و در جهت جاودانه کردن متن )و در نتیجه دین( مومنان همی  هجان مای

گی  ( راز جاودانه20)" ایمن شدن از طریق تهی شدن"خود و بازتعریف دین و بازخوانی متن هستند.   ادعاها یگذشتن از 

گی دارند، در بودن یا نبودن مخیر کرد؛ اسالم محکوم به بودن  جاودانه ادعا یتوان ادیانی را که نابر این نمیادیان است؛ ب

خواهد(؛ و مسلمانان باید این راه را هموار کنند. چه ما خوشمان بیاید و  گوید و میاست )چون فانتزی اسالمی این را می

ای از جریان نواندیشی دینی با تن دادن به  اه را به آینده بگشایند. پارهکنند این رچه نه، نواندیشان مسلمان تالش می

تر را به زیر بکشد و امکان آمیزش  خواهد برادر بزرگدموکراسی، حقوق بشر و سکوالریسم سیاسی نشان داده است که می

  اجتماعی را برای مسلمانان فراهم آورد.     

شان در دو جبهه گشوده است. در میان مسلمانان )و  رفتارها یآنان و نقد  اها ی ادع مواجهه با نواندیشان مسلمان ایرانی و 

سفت و سخت دینی و در میان ایرانیان )و عالقه مندان غیر ایرانی  ها ی آوردی با سنتعالقه مندان غیر مسلمان( و در هم
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مسلمانان و نواندیشان مسلمان  ی  همسئلنخست، ی  هوگوها( و در راستای آمیزش اجتماعی پایدارتر. مسئلبه این گفت

رقیب در دل  ها ی آوردی با جریانخود در گرو همی  هبرد پروژاست؛ به عبارت دیگر، توفیق نواندیشان مسلمان در پیش

آن رقم خواهد زد.  ی  هگونآوردی بزرگ را تنها تاریخ و پارامترهای گونهبزرگ مسلمانان است. فرجام این همی  همجموع

گر اسالم تاریخی توانسته است هزاران جریان ریز و درشت مذهبی را در دل خود جای دهد، دور از ذهن نخواهد بود که  ا

تواند  نواندیشی اسالمی را هم بتواند. اگر در جهان جدید و در مواجهه با آن، بنیادگرایی اسالمی و اسالم سیاسی می

دیگر اسالمی به  ها ی چون سرنوشت جریانواندیشی اسالمی هم، همتواند. سرنوشت نآفریده شود، اسالم مدنی هم می

 گردد.تاریخ و جامعه باز می " انتخاب طبیعی"

چنان که ادعا دارند، راه آمیزش اجتماعی مسلمانان با جهان جدید را هموار کنند، آن  اگر نواندیشان مسلمان بتوانند، هم

ای از منتقدان، در  و  حق بودن )درست بودن( بر خالف تصور پاره "متن وفاداری به "ی   هگاه شاید جاودانه شوند. مسئل

ما رقم زده است. و   خطاها ی بزرگی از تاریخ را ها ی این مسیر دشوار، امری ثانوی و کم اهمیت است؛ چه، همیشه بخش

دینی  ها ی بر هویت نیز برخالف تصور برخی از منتقدان نواندیشی دینی، هیچ دگمای ناگزیر و دکسای ناگریزی در برا

( اگر مسلمانان بسیاری تاکنون  21قابل تجدید نظر است.)  "ایمان به نبود خطا در متن "وجود ندارد و هر ایمانی در برابر 

بزرگی از شریعت )از جمله برده داری، سنگ سار و ... ( را فراموش کنند و به تاریخ بسپارند، دیگران  ها ی اند پارهتوانسته

 توان. ها را هم میو دیگر پارهتوانند هم می

دادهای نا  بی دوم جریان دارد؛ همان جایی که کسانی مثل جنگلی مقدم با داد وی   هآوردی واقعی به باور من در جبههم

ای معطوف به سازش،  دارند. ما ایرانیان دگراندیش، چنان چه ارادهگیری جدی آن باز میبه هنگام خود، جامعه را از پی

آمیز داشته باشیم؟  توانیم با ایرانیان مسلمان هم زیستی مسالمتمی گونهو آمیزش اجتماعی پایدار داشته باشیم، چهصلح 

در   "انحطاط تاریخی ایران "مهیب  ها ی هایی هستند که در مواجهه با انگارهها، صورتی دیگر از پرسشیاین دست پرسش

آمیز و آمیزش اجتماعی به سامان در  ن یا امتناع هم زیستی مسالمتشود. پرسیدن از امکا ذهن و زبان آدم جاری می

ها )در  ایران )با اکثریت مسلمان و شیعه(، پرسشی مهیب و اساسی است. هر تالشی برای پاسخ به این دست پرسش

  ماند.ما میی   هاترین حالت( تنها تا اطالع ثانوی موضوعیت دارد، زیرا پاسخ هر چه که باشد، همیشه در گرو انتخاببه

و  گرا توان تقسیم کرد. مسلمانان بنیادگرا، مسلمانان سنتبزرگ میی  هکم به سه دستایرانیان مسلمان را دست

نواندیشان مسلمان. در این میانه تنها نواندیشان مسلمان هستند که به  لوازم آمیزش اجتماعی به سامان و جهاز هم  

جدید، اشراف و اعتراف دارند و تالش دارند با برساختن ورژنی مدرن از اسالم این امکان را  آمیز در جهان  زیستی مسالمت

اند و در هم دستی آشکار  گراها وام گرفتهچون جنگلی مقدم با تکیه بر ذاتی از اسالم که از اسالمتقویت کنند. کسانی هم

معرفت  خطا ی نند. چنین پندار ناصوابی تنها یک کاسالمی رقیب، چنین امکانی را در اساس انکار میها ی با جریان

بردی نیز هست؛ چه، با چنین داوری فاجعه باری  شناختی فاجعه بار نیست، بلکه بخشی از یک گاف سیاسی و راه

شود. اگر اراده به صلح، سازش و  سکوالر، در اردوگاه مسلمانان زمین گیر و نفله میها ی جریانی  هترین متحد بالقومهم
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هایی از مسلمانان عزم صلح، سازش و  یزش اجتماعی به سامان وجود داشته باشد، چه چیزی بهتر از این که الیهآم

شان را  پاها یآنان، ها ی دارد به جای فشردن دستآمیزش اجتماعی داشته باشند. این چه منطقی است که ما را وا می

اند امضای خود را در پای دمکراسی  انی را که با پای خود آمدهدارد مسلمانقلم کنیم؟ این چه حکمتی است که ما را وامی

گانی به ما امکان  ها بپیوندید؟ چه نشانهها و سازشتوانید به این توافقو حقوق بشر بگذارند، برانیم و ادعا کنیم شما نمی

 یل کنیم؟ دینی و مذهبی تبدی   هخودمان به یک مسئلها ی هد که یک مساله ملی و مدنی را با دستمی

ما دگراندیشان ایرانی از دیگری )از جمله اکثریت مسلمان و شیعه( جز تن دادن به دموکراسی و حقوق بشر، چه انتظاری  

توانیم داشته باشیم؟ بسیاری از نواندیشان مسلمان، تالش دارند اسالم )و متن( را محاط به حقوق بشر و دمکراسی  می

ی   هاند، مسالبه این نقطه رسیده گونه( این که نواندیشان مسلمان چه22چیست؟)ها بخوانند، پس مشکل منتقدان با آن

 دهد یا نه؟ما نیست و نیز  این که آیا متن و فرامتن در اسالم چنین امکانی را به مسلمانان می

  ( فکری کنیم و بگذاریم هر کس رویای خودش را داشته باشد.23)"بدگواری ملی "بیایید برای این 

 هاپانویس                                                                        

 .91خرداد  17اخبار روز، تارنما رحمانی شدن، ها ی  جنگلی مقدم، مهران، اسالم و دشواری -1

 این نوشتار با همین سرنام در همین مجموعه آمده است.  -2

 همین مجموعه آمده است. این نوشتار با همین سرنام در  -3

 که در همین مجموعه آمده است. "وحدت ی  هاسطور"رک به:  -4

 ام که در این مجموعه آمده است. کاویده  "در دفاع از دین تاریخی " این ادعا را در سرنام  -5

ها ادعا دارد  شتبدون تن دادن به اندکی زحمت و مراجعه به پانو " فتوا علیه فتوا"مهران جنگلی مقدم در نقد خود بر  -6

دانیم که اکبر کرمی در برشمردن اسالم به اسالم سیاسی و تاریخی، چه شقوق دیگری از اسالم را مدنظر  »ما حتی نمی

داشته که قرار است به کار ساختن اسالم رحمانی بیاید.« و »و هیچ فاکتی از دین و متون مذهبی و هم چنین آرای  

نماید، دوباره به دست دهد.« در حالی  آورد تا امیدی را که بر باد رفته میی«! نمی»متین و صیقل خورده نواندیشان دین 

ای در نمونه - کمدست- ها تعریف کرده ام و هم نواندیشان مسلمان که هم اسالم و اسالم سیاسی را به روشنی در پانوشت

 اند.هاجم اسالم تفکیک کردهکه من در پانوشت آورده ام، آشکارا خوانش مدنی خود را از خوانش سیاسی و م

 غرض شارع، در این مجموعه آمده است. ی   هبه: علیه نقد، نقدی بر انگار رک -7

 گی جهان جدید و در غیبت داوری الهی در این مجموعه آمده است. سایهبه: درهم رک -8
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دانست در قلب  . اگر ابوذر می"کفرلو علم ابوذر ما فی قلب سلمان فقد  " در روایتی از پیامبر اسالم آمده است که  -9

 کرد. گذرد، همانا او را تکفیر میسلمان چه می

 که در همین مجموعه آمده است.  "وحدتی  هاسطور"رک به:  -10

فقیه، هنوز حاضر نیستند از  ی   هوالیت مطلق ی  هگر انگاراین که غالب فقهای ما  پس از مشروطیت و کاربست ویران -11

خود فاصله بگیرند، بسیار لودهنده و  ها ی مثابه قانون و فقاهت به مثابه قانونگذار و مجری بگذرند و از ممتازیتفقه به 

 گر است.روشن

برای اولین بار منتشر شده است و بعد در   1383سندرم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی در خرداد  -12

 آمده است.  " سکس و دموکراسی" مجموعه 

 . 2018کرمی، اکبر، سکس و دموکراسی، توانا،رک به: 

 . 1390مهرماه  29اخبار روز،  تارنما شود، کرمی، اکبر، تصویری که دیده نمی -13

 .84مهرماه  27گویانیوز، تارنما ها ...، کرمی، اکبر، در پرگویی ما ایرانی -14

 .1384بان گویانیوز، آتارنما کرمی، اکبر، از آن همه هیچ و این تاریخ سترون،  -15

تارنما  عال بر اکبر گنجی(، شود )نقدی بر نقد اسماعیل نوریی خوب تعطیل میچیزهای  هکرمی، اکبر، وقتی هم -16

 .1387سکوالریسم نو، مهر 

 پایان که در این مجموعه آمده است.وگویی بیچون گفتک به: دانستن همر -17

داند، اما معتقد است که  یشان با آن که خود را نواندیش دینی نمیمهران جنگلی مقدم در پاسخ خود آورده است »ا -18

که هم بتواند خود را از شر اسالم سیاسی و اسالم تاریخی نجات  " امکان و یا احتمال برساختن ورژنی مدرن از اسالم  که 

داقل از زبان نواندیشان دینی  ای را ح وجود دارد. اما هیچ راه کار و شیوه "دهد وهم مسلمانان را با جهان جدید پیوند دهد 

 دهد.«که نشان از تحقق این ایده داشته باشد ارائه نمی

 توان اشاره کرد.بسیاری در این زمینه میها ی این در حالی است که به پروژه

صغارت و  طه محمد سودانی؛ اعالم پایان دوران ی  هنهاد خالقانپیش " نسخ"بازگشت به آیات مکی از طریق تغییر مفهوم 

خدا و معاد تنها هدف  "ی  هگذارد؛ انگار پیش می " خاتمیت" کودکی آدمیان با تعبیر درخشانی که اقبال الهوری از مفهوم 

از مصطفی   "معنویت و عقالنیت "از مهدی بازرگان؛ قبض و بسط تئوریک شریعت از عبدالکریم سروش؛   " رسالت انبیا

اجتهاد در  "اخیر در خاست گاه فقهی آن است( و مفهوم  ی  همیت پروژاز احمد قابل )اه " شریعت عقالنی" ملکیان؛ 

فراوانی هستند که نواندیشی دینی پیش گذاشته است.  ها ی  هایی از پروژهتنها نمونه "فقه مصلحت" و  " فقه پویا"،  "اصول

اند، از  و دردی از ما را دوا نکردهاند وگو از نفس افتادهنهادها در گرداب فقر اندیشه و امتناع گفتاین که برخی از این پیش

 کاهد.  ها و قوت استدالل من نمیاهمیت آن
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را نیز افزود، که چنان چه   "حفظ نظام از اوجب واجبات است "و   " فقیهی  هوالیت مطلق " ی    هتوان  انگاربه این همه می

با تعطیل کردن آن چه الزم است،   آسانیتوانست بهماند، میرایج سیاسی در امان میها ی از بدفهمی و بدکاربردی

 آمیزش اجتماعی پایدار مسلمانان با خود و دیگران را فراهم آورد.ها ی زمینه

 .1388مرداد  29سکوالریسم نو، تارنما فقیه، ی  هوالیت مطلق ی  هرک به: کرمی، اکبر، اسالم سیاسی و انگار

ی   همشروط"ناع تفکر در فرهنگ دینی« از آرامش دوستدار،  خویی« و »امت چون »دینای همبیرون دینیها ی و انگاره

فراوانی  ها ی  چرخشها ی تواند زمینهاز ماشاهلل آجودانی چنان چه  و ... به درستی درک و به کار گرفته شود، می "ایرانی

 را در اندیشه دینی فراهم آورد و نواندیشی دینی را با اندیشه و الزامات آن آشناتر کند. 

 1381عبداهلل احمد نعیم، نواندیشی دینی و حقوق بشر، ترجمه حسنعلی نوریها، فرهنگ اندیشه، -19

 در همین مجموعه آمده است.   "دین در کمند عقالنیت "در سرنام   " ایمن شدن از طریق تهی شدن"ی  هانگار -20

 همان  -21

تواند هم امکان  وگویی در ایران میهر گفتدموکراسی و حقوق بشر از اطراف   استانداردها یآشکار است که پذیرش  -22

آورد؛ در نتیجه چنانچه اراده به آمیزش اجتماعی به  وگو را فراهم میپایان و هم  امکان ختم به هنگام گفتی بیوگوگفت

دموکراسی و حقوق بشر از سوی نواندیشان مسلمان شرط الزم و کافی   استانداردها ی سامان وجود داشته باشد، پذیرش 

راهی با آنان است. ایرانیان حق دارند هر جریانی، از جمله نواندیشان مسلمان را در وفاداری به حقوق  رای همکاری و همب

تواند با حقوق بشر و دمکراسی کنار بیاید،  توانند با این ادعا که اسالم نمیبشر و دمکراسی راستی آزمایی کنند، اما نمی

ی   هرا به ترک هویت از طرف آنان مشروط کنند. برای مثال در جریان تدوین اعالمیهمکاری خود با نواندیشان مسلمانان  

ها ی  راهی کشورهای اسالمی با این سازششود همگاه تالش نمیمربوطه هیچها ی جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون

هاست که اطراف  یرش این سازشطور وارونه، با پداطراف سازش شود؛ بلکه بهها ی جهانی منوط و مشروط به ترک هویت

 ها قرار دهند.توانند و باید خود را در چهارچوب آنوگو میگفت

 ام.کاویده  "ملیی   هدانایی ما و سوهاضم"این نگاه را در سرنام   -23

                                 .1386آذر  20اخبار روز، تارنما رک به: کرمی، اکبر، دانایی ما و سوهاضمه ملی؛ 
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 عبدالکریم سروش و برخی از منتقدانش ی  هگان فتوا در نامنشانه ردپا ی 

 پایان و باز است.بی وگوییمدرن، گفت و شنود و دیالوگ باشد، ناچار گفتمعنا ی وگو اگر به گفت

و ناچار برابری و آزادی اطراف  پذیر موقت و انعطافها ی وگویی در جهان جدید، به دموکراسی و سازشپایان هر گفت

شود و  ، آزادی و برابری او به رسمیت شناخته نمیحضور ندارد " دیگری"وگویی که در آن  گردد. گفتوگو مربوط میگفت

  وگویگفت" انداز تفکیک یک وگویی ناتمام است. در این چشمشود، گفتوگو انکار میضرورت حضور او در پایانیدن گفت

نوعی   وگو نیست، وگوی ناتمام به واقع گفتیابد؛ چه، گفتو بسته اهمیت می " وگوی ناتمامگفت"و باز از یک   "پایانبی

تر جنگ آغازیده است  شود، پیشوگو رها میوگو به چهره زده است. وقتی گفتمنولوگ و جنگ است که تنها نقاب گفت

ی دیگری  کند نباید غفلت کرد.( و مرزها)از سازکارهای گوناگونی که جنگ، جنگ آوران و آماج آن را استتار می

 کم نقش برابر او( نادیده انگاشته شده است. )دست

شود؛ یعنی هر پایانی موقت و  سازش به رسمیت شناخته میسازوکارها ی ها و هم هم اختالف " پایانبی وگویگفت"در   

سازوکارها ی  وگو و گفتی   هوگو همیشه ادامه دارد و باید ادامه داشته باشد. امکان ادامرو گفتتا اطالع ثانوی است؛ ازاین

انسجام آفرین در  ها ی سخت انگارهی  هآن، هستها ی ای و ضمانتقت و دورهمو ها ی ضمانت آن و نیز امکان سازش

جوامع مدرن است. در این جوامع انسجام و آمیزش اجتماعی به سامان نه با نفی گوناگونی یگان جامعه که با رسمیت  

گردد؛ در حالی که  ها ممکن میعبور موقت از آنی   هشناخته شدسازوکارها ی ها و گیگونهها و گونهدادن به این تفاوت

وگو به چالش گرفته شده  ای از اطراف گفتوگو به دالیلی و در جایی، رها شده است و پارهتوگوی ناتمام، گف در یک گفت

 اند.جنگ رانده شدهی  هو به ورط
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وگوی ناتمام در  ( است،  اگر در مخالفت با یک فتوا باشد؛ گفت1)"گان فتوانشانه"نشین وگوی ناتمام همیشه همگفت

شود. مفتی کسی است که در جایی و  کند و متوقف میز این دست، تالقی میو چیزهایی ا " اصولی پیشینی"جایی با 

وگو و الزامات آن را به  وگو را به هم زده و از خیر حضور دیگری گذشته است. مفتی در اساس، گفتای گفتگونه به

دهد که از  به ما امکان میای وجود دارد که شناسد؛ چه، به باور وی، اصول پیشینی )ایمانی، تاریخی و عقلی(رسمیت نمی

شکننده و موقت برهیم. مفتی به نیابت از همان اصول پیشینی است که  ها ی پایان و سازشبی وگویپایان گفتبی شرِ

سفت و سخت و ساده  ها ی زند؛ او را نه تنها با گزارهوگویی جا میکند و خود را خاتم هر گفتغیبت دیگری را توجیه می

توان شناخت. مفتی نه تنها از دیدن و شنیدن  آسانی میکند بهها یی که بر دیگری جاری میبا نوع داوری انگارانه اش که

واره راه  هیچ شرمی به حذف دیگری فرمان دهد. او همبی تواندرود، که با اتکا به همان اصول پیشینی میدیگری طفره می

ها(  ها در برابر غیرخودیکند ) خودیت و در نتیجه آدمیان هموار میوگو را با مدرج کردن دانش/هدایناهموار پایانِ گفت

 گیرد.و اتوریته اش هم همیشه از ارعاب و ارهاب سرچشمه می

ها را مرعوب  ها که ناظر بر خیال/واقعیت )رژیمی از حقیقت( هستند، خودی"است "ای از مفتی نخست با تکیه بر بسته

تری است که توزیع  تر، مفتی برادر بزرگها را. به عبارت دقیقها )مقلدین(، غیرخودیکند و سپس با تکیه بر خودیمی

وگویی با وجود برادر  سرکوب، سانسور و سکوت را به عهده دارد تا خانواده/اجتماع محافظت شود و پایدار بماند. هر گفت

تر در  وگویی باز نیست. برادر بزرگ، هیچ گفتتر، در اساسوگویی ناتمام است؛ زیرا در حضور برادر بزرگتر گفتبزرگ

ها را.  گذارد و سپس خودیوگو بیرون میگفتی   هها را از گردونخودی/غیرخودی ابتدا غیرخودیی   هپاداندیشی  هسای

الخطاب هر  تر خود را فصل تر گردند. برادر بزرگها باید ذوب در والیت برادر بزرگها باید نابود شوند و خودیغیرخودی

او تالش کرد( یا ساکت  ی  هتر یا باید ساکت بود )و برای کشف ارادداند؛ یعنی در حضور برادر بزرگوگویی میگفت

آن با حضور حضرت اوست که قابل قبول )و  سازوکارها ی سرکوب، سانسور و سکوت و تمامی ی  هفرآیند پیچیدشوی! می

)و توصیف و تکریم جمهوری    "خشونت مقدس "ی   هگردد. فلسف تقدیس می کند و به عنوان لطف وی مشروع( جلوه می

، کهریزک و شهوت خونینی که هنوز از لب ولوچه اش آویزان است، به  88، کودتای 67اسالمی ایران با وجود تابستان  

وا میزان و محک هر  گان فتواست و فتتر ستون فقرات نشانهشود. برادر بزرگ( از همین جا بافته می" دولت کریمه" عنوان 

واره همان اصولی پیشینی  ها همها و گوناگونیداوری دیگری است؛ ید بیضا و عصای موسا در عبور از نیل خروشان تفاوت

فراوان و بهای  ها ی  وگو و بهانهپایان از گفتبی سخت هر ایمان دیگری است. هراسی   هاست که ایمان به آن، هست

پردازند، نگرانی عمیق آنان از فروپاشیدن همان  وگو و حفظ آرامش گورستان میی کنترل گفتکالنی که ایمان داران برا

 اصول پیشینی است.

گوناگون را از هم بازشناخت که هم، هم زاد و هم، انکار یک    "دیگری" باید دو  "تربرادر بزرگ"ی  هبرای درک کلیدواژ

 دیگرند.
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هایی  "است"ی   هاتصال به آن و بست ادعا یتر با که برادر بزرگ  "قادر متعال " و  "کلدانا ی  " معنا ی به  " دیگری" _ اول

و نیست   " دیگر ساالری" ی است که بنیاد "دیگری بزرگ"او باشد. این همان  ی   هتواند سایه و اداماوست، میی   هکه هدی

ها  "باید"ها و  "است"قالنی و علمی باشد؛  اخالقی، ع ها ی تواند اسطورهانگاری مزمن در آن است. این دیگری بزرگ  می

هایی که انعکاسی از  ها و بایدگردد. استها دیگری کوچک به سکوت و سانسور دعوت میای  که در سایه آنپیشینیی 

نی است و  اند؛ دانایی نمادین امری پسیای برآمده از خیال/ واقعیت اند و در برابر دانایی نمادین قرار گرفتهدانایی اسطوره

 . "زبانیها ی  بازی"گیرد؛ چیزی از جنس زبان و بسان  فراسوی خیال/ واقعیت قرار می

قرار دارد و به   "دیگری بزرگ"در برابر  " دیگری کوچک " . این "غیرخودی" و  "غیرخود"معنا ی  به  "دیگری"  _ دوم

شناسی جدید با  خورد. ارجآب میاز نفی همین دیگری   "خودساالری "شود. نفی شود و نفی میهمین دلیل دیده نمی

کوچک و تضمین حقوق  ها ی  سیالِ نامها ی آغازد. تن دادن به داوریرسمیت بخشیدن به همین دیگری کوچک می

پسینی و دموکراتیک است. بر خالف تصور بسیاری از اذهان سنتی، علم هم در جهان  ها ی سخت سازشی  هها، هستآن

کند. فرازبان  دموکراتیک ما حکایت میها ی ی که دارد، امری نمادین است و ازسازشستبری و سترگی  هجدید با هم

انسانی و مبتال به  ها ی انسانی/ اجتماعی دیگر، محدود به سوژهی  های انسانی/اجتماعی است و مثل هر تجربعلم تجربه

کل، علم ناب،  دانا ی چون ایی همعدم قطعیت است. در جهان جدید و در پارادایم دانش جدید، اساسن با مفاهیم اسطوره

 علم لدنی، علم غیب، مفتی و فتوا باید خداحافظی کرد. 

حلی از اعراب ندارد؛ آزادی شری  م "آزادی عقیده "و   "آزادی بیان"ویژه تر)مفتی(، آزادی و بهانداز برادر بزرگدر چشم

ای که برای خود چیده است، چیزی نیست  دک و پز خیرخواهانهی  هاست که باید از آن پرهیخت. گفتمان مفتیانه با هم

ها یش تدارک شده است. آزادی و صغارت با هیچ  هایی که برای دور زدن آدمی و آزادیای از قیل و قالمگر مجموعه

گی در ادبیات دینی و تاکید بر صغارت و والیت از همین  چسبند و عادی بودن آسیب نوزادماندهمیچسبی به هم دیگر ن

هایی از  آن، از جمله آزادی بیان و آزادی عقیده، نمونهها ی و زیرمجموعه "گفتمان آزادی"نکته حکایت دارد.  

که دیگری کوچک در آن حضوری تعیین   وگوها یی ها بیزار است. گفتپایان هستند که مفتی از آنی بیوگوهاگفت

نیز هست؛ حقی   " حق خطا کردن"کننده دارد و آزادی و برابریش رسمیت یافته است. گفتمان آزادی، صورت دیگری از  

راه و هماهنگ باشد. وقتی پای دیگری  تواند با دیگر ساالری )دیگری بزرگ و لطف او( همخود نمیها ی که در بنیآن

شود. سکوالریسم  شود و دیگری کوچک حذف میخود تمام میبهوگو خودشود، گفتوگویی باز میفتگ ی  هبزرگ به پهن

تر، تا زمانی که  وگو است. به عبارت دقیقگفتی  هها یش از پهنبه یک معنا، بیرون راندن همین دیگری بزرگ و جرثومه

ای منوط و موکول به خروج برادر  گو در هر پهنهووگویی وجود ندارد. گفتتر حضور دارد، در اساس گفتبرادر بزرگ

حق خطا  "ای در گرو نهادینه شدن تر از هر پهنهتر از آن پهنه است. و نباید فراموش کرد که خروج برادر بزرگبزرگ

ایم و  دهد که ما در کجا ایستادهپیچیم، نشان میش میخطاها یاست. صورت حسابی که برای دیگری )کوچک( و  " کردن

 تر کیست! ادر بزرگبر
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در جهان جدید و مناسبات تازه، خوشبختانه جا برای دیگری بزرگ و ده فرمان طالیی اش بسیار تنگ شده است. از   

ای از مفتیان جدید با اتکا به سازکارهای جهان جدید )از جمله آزادی بیان و آزادی عقیده( به جنگ  همین رو، پاره

تواند به هیچ کدام  اند. این در حالی است که مفتی نمیوگو، جاروجنجال بپا ساختهگفت ادعا ی اند و با یکدیگر برخواسته

رسیم؛ و  کودکی آدمی میی   همتعهد بماند؛ چه، آزادی را از هر کجا بیاغازیم، در جایی به حق خطا کردن و پایان دور

مناسبی است که  ی  ه نمون " نقی وای نقیآی "وجودی مفتی و فتوا ناسازگار است. جنجال ی  هحق خطا کردن با فلسف 

حق آزادی  "و  "حق آزادی بیان "سار بلند  آوردی مفتیان را به سایهتواند این ناسازگاری را بنمایاند. ناسازگاری که هممی

  ای که بر آنفراوان و جانانهنقدها ی  ( و 2عبدالکریم سروش)ی  هکشانده است. صف آرایی و نمایشی که با نام  "عقیده

سکوالر  ها ی عطف خود نزدیک شود. ستایش سروش از رواداری و هشدار او به جریانی   هرود که به نقطنوشته شد، می

آسانی از آن  ی که بر کالم و مقام سروش جاری است، موضوعی نیست که بتوان بهخطاها یبرای دفاع از آن، با وجود 

دهد که ایران عزیز  ردن دستش به سمت سکوالرها نشان میگذشت و با پرخاش، خاک روی آن ریخت؛ سروش با دراز ک

ی   هنهادی برای خروج از انحطاط و بحران باید به همما هستند و هر پیشی   هتر از همواره بزرگو ایرانیان عزیزتر، هم

          بخواهد. "ایرانیان ی  هایران را برای هم"ایرانیان چشم داشته باشد و  

وگویی ابتر است و مثل هر امر ناتمامِ دیگری بوی فقر اندیشه و فقر  سروش هم امری ناتمام و گفت  "رواداری"با این همه  

پایان و باز آماده  وگوی بیدهد که هنوز وی برای یک گفتسروش نشان میی  هدهد. ناموگو و سازش میاراده به گفت

ی است که  "دیگری بزرگ" چنان سروش، در بند سروش  گزنده اش نشان داد که همها ی  تند و خطابفتواها ی نیست. 

کند و با او به قدر کافی مهربان نیست.  وگو نگذاشته است؛ سروش با دیگری کوچک هم ذات پنداری نمیجایی برای گفت

ای از  تهدید پاره دهد که سر جنگ ندارد، اما هم هنگام با تحدید فضای نقد و سروش هرچند خوش بختانه نشان می

ی هم عرض و هم گون، اما  خطاها ی توان و نباید با پیماید. چنین آسیبی را البته نمیمنتقدان متاسفانه راه دیگری را می

ایرانیان باز  ی  هوگو و سازش را برای همکنند(. باید راه گفتوارونه، جبران کرد )کاری که غالب منتقدان سروش می

گذارد، دست شست و پرهیخت. باید  وگو و سازش کنار میگفتی  های از ایرانیان را از پهنای که پارهگذاشت و از هر بهانه

به حق خطا کردن ایمان داشت و به سازوکارهایش گردن نهاد. راه دشوار آمیزش اجتماعی به سامان با بیمه کردن حق  

سی نه با حذف دیگری که با جذب دیگری و  شود. مشق دموکراخطا کردن و تضمین حقوق دیگری است که هموار می

پایان، هم پایان دوران خوش  بی وگوییچون گفتخورد. دانستن دموکراسی همآن کلید میسازوکارها ی وجوی جست

 گی. کودکی است و هم آغاز اضطراب شیرین آدمیزاده

آن متعهد  ها ی آمدپیو لوازم و  "آزادی بیان "و   "آزادی عقیده "توانیم به  گان فتوا هستیم، نمیتا زمانی که گرفتار نشانه 

ی   هرسیم؛ و حق خطا کردن با فلسف بمانیم؛ چه، آزادی را از هر کجا بیاغازیم، سرانجام در جایی به حق خطا کردن می

د  خطا کردن به مد ی  هگان فتوا، وسواسِ گریز از همین مهلکسخت نشانهی  هوجودی مفتی و فتوا ناسازگار است. هست

واره مدیریت  گی همهیچ شرمندهبی ای هیستریک در مفتی نمادینه شده است. مفتیگونهاست که به "فیض روح القدس"
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تواند توضیح دهد. وقتی کلید زندان  خیرخواهانه است که می ادعاها یبندی همین سرکوب، سانسور و سکوت را با چشم

خواند نباید فریفته شد.  د، به زبان او که خود را طبیب دوار میکندر دست مفتی است و او ما را به سکوت دعوت می

ملی بودن دارد. ملی   ادعا یای است که راه و هم هدف هر پروژهپایان، همبی وگوییچون گفتدانستن دموکراسی هم

 بودن در این معنا، تنها راه درمان این وسواس هیستریک و روان پریشانه است.

)آزادی واقعی(   " آزادی برای انجام کار نیک "ای گرفتار آمده است که آزادی را برابر با گفتمان آزادی غالبن در دام مغلطه

آزادی برای انجام کار نیک )پندار، گفتار و کردار نیک( ترجمه و تعبیر  معنا ی داند. در این مغلطه، نخست، آزادی به می

شوند )نابرابری بندی میگان نیست، آدمیان مدرج و طبقهان و در توان همهشود )و چون تشخیص کار نیک، آسمی

گردد. توزیع نابرابر آزادی و ناتمام گذاشتن  تعطیل می " آزادی واقعی"شود.( و آن گاه آزادی با چماق  نهادینه می

 منطقی چنین چینش چندش آوری است. ی  هوگو، تنها نتیجگفت

بردی در  ( جنگی که دیگری بزرگ نقشی راه3یک جنگ تمام عیار مفتیانه است.) "ی نقی آی نقی وا"به باور من جنجال 

کم  در این جنگ، اگر نه ریاکارانه، دست  "آزادی عقیده"و   "آزادی بیان "کند. پناه بردن مفتیان به  آن بازی می

کنند یا آزادی عقیده را  می " فتار نیکگ" است. وقتی مفتیان آزادی بیان را مشروط به لوحانه و از سر اجبار هوای تازهساده

اند. فرق  به کرنش افتاده "دیگری بزرگ"دهند که در برابر دهند و آشکارا نشان می، خود را لو می"پندار نیک " مشروط به 

بلند اوست که دیگری کوچک را گم  ی   هچندانی ندارد دیگری بزرگ چه و که باشد و از کجا آمده باشد؛ مفتی در سای

کند و حق او را برای گافیدن )خطا کردن( و داوریدن )داوری کردن(  شنود، دردش را حس نمی، صدایش را نمیکندمی

بصیرتی است. صورت  بی معنا، غافالنه و از سرتر، در اساس، حق خطا کردن، بیگیرد. با حضور برادر بزرگنادیده می

گانه اند و چه اندازه  دهد که چه قدر با او بینشان می پیچند،سنگینی که مفتیان برای دیگری کوچک میها ی حساب

  معنا شده است.      وگو بیگفت

آسانی  برند، در نتیجه بهبه کار می "آزادی پندار نیک"معنا ی بسیاری از مدعیان آزادی بیان، آزادی عقیده را آشکارا به 

ی   هگذارم«؛ آنان با چماق »آزادی عقیدای احترام نمیدهند که با صدایی بلند بگویند »من به هر عقیدهبه خود حق می

( در سوی دیگر، مدعیان  4زنند؛)جنگ لبخند میی  هپراکنند و به الهکوبند، نفرت میراستین«، سر آزادی عقیده را می

ل به خود جرات  کنند و به همین دلیترجمه و تعبیر می " آزادی گفتار نیک "آزادی عقیده اند؛ کسانی که آزادی بیان را به 

خود، دیگران را محکوم به مرگ یا سکوت کنند. تاکید و اصرار بر »نقد  باورها ی توهین به ی  هدهند که به بهانمی

داند  کند. چه کسی نمیاثر میبی راستین«، »نقد علمی« و »نقد موقر« دم خروسی است که قسم حضرت عباس آنان را

 آید؟ ر سر آزادی بیان آمده است؟ و میچه ب "آزادی بیان واقعی "که با چماق 

سروش پیش از این همه خطاب و عتاب، کافی بود کمی درنگ کند و از خود بپرسد مگر مفتیانی که چوبه دار او را در  

دانشگاه تهران به پا کردند، با نقد علمی و موقر مخالف بودند؟ مگر کسی تاکنون ادعا کرده است که با نقد موقر و راستین  
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گریزد؟ و تازه )بدون تن  می سروش علمی نیست؟ و سروش از مناظرهنقدها ی ها ادعا نکردند که است؟ مگر آن مخالف

دموکراتیک( چه کسی قرار است بر علمی بودن یا نبودن نقدها داوری کند؟ و در گفتار مفتیانه که  ها ی دادن به داوری

  سوادی وبی ها بوده باشد( متهم بهمفتیان و در کنف حمایت آنتر در سلک توان هر کسی را ) اگر پیشآسانی میبه

بصیرتی کرد، آیا تحدید آزادی بیان به نقد علمی، موقر و راستین، صدور فتوای سکوت، سانسور و سرکوب نیست؟ نیم  بی

 کند. نیاز میبی باز ما را از هر استداللیی  هضد آزادی، برابری و جامعها ی عظیم جنبشی   هنگاهی به زرادخان

سرچشمه   "نقد علمی آری و نقد غیرعلمی نه"سخت ی   هسنگ بنای هر سانسوری ) در جمهوری اسالمی( از هست

وگو و نقد به مراکز علمی و حوزوی و پرهیز و هوار  ها و زندان بان اعظم بر محدود کردن گفتگیرد. تاکید سانسورچیمی

خورد. تصور کنید چه قدر نامهربانانه است، جوانانی را  از همین نقطه آب میاز کشاندن این موضوعات به فضای عمومی 

بوسه تهی است« به نقد موقر  ها ی هاشان از بافهها یشان روییده است و خرمن لبتعصب بر کشتزار گونهها ی که »تسمه

توان با معیارهایی پیشینی  است و نمیفساد و تباهی بخوانیم و از فریاد و اعتراض بترسانیم. نقد، نقد ها ی و علمی کانون

شود و  شود، جنگ آغاز میوگو تعطیل میآن و تعطیل زبان منتقدان همت گماشت. همیشه وقتی گفتی  هبه تحدید پهن

یک  سازوکارها ی پرواز ممنوعی است که اطراف جنگ را از یکدیگر و از ی   هنقد ) وقتی هیجان در آن غلبه دارد( منطق 

وگویی که هم سر مفاهمه  تواند زبانی گزنده داشته باشد؛ گفتوگویی است که میدارد؛ نقد، گفتر دور میجنگ تمام عیا

هیجان؛ درست است که با سنگین کردن وزنِ اراده به مفاهمه در هر نقدی، امکان سازش  ی  هتخلی سودا یدارد و هم 

وگو بست. تالش  توان امیدی به گفتهیجان هم نمیی  هتخلیشود، اما بدون وگو تضمین میگفتی  هرود و ادامباال می

وگو خطرناک است که بخواهیم  ها، همان قدر برای گفتو از میان برداشتن آن " دیگری"ها ی برای نادیده گرفتن هیجآن

ری داشته باشیم(  توان ) اگر نیت خیرو نمیگشایی فرو بکاهیم. ازاینخود دل ببندیم و مفاهمه را به عقدهها ی به هیجآن

ماست! مفاهمه  ی   هواره در گرو تحمل، مدارا و حوصلبا تهدید منتقدان و تحدید فضای نقد به مفاهمه رسید. مفاهمه هم

اوست. مفاهمه نیازمند تن دادن به حقوق بشر و  ها ی همیشه نتیجه پذیرش دیگری و رسمیت بخشیدن به او و هیجآن

 وگو است.گفتی   هامادی  هدمکراسی است. مفاهمه حوصل

بردی ایران آینده اند؛ و ایرانی آزاد، آباد و پایدار تا حد بسیاری در گرو همت بلند آنان  نواندیشان مسلمان هم پیمانان راه 

خواهد که بتوان از خیر نواندیشان مسلمان در مهندسی آمیزش اجتماعی به  است. تنگ چشمی و ساده لوحی بسیار می

وجو کرد(؛ با این وجود، جریان  ها پالید )جستایران فردا گذشت و حل پازل ایران را بدون آنسامان در موزاییک 

گان  فرآیند نواندیشی دینی دچار نشانهآن است، نباید بگذارد ی  هاحترام و ستایشی که شایستی  هنواندیشی دینی با هم

گیرد و  شود، کار بزرگی صورت نمیر فتاوا و مفتیان میفتوا باشد. تا آن جا که آماج نواندیشی دینی محدود به تغییر د 

  خواهدتواند و نمیخورد. نواندیشی دینی تا زمانی که نمیای برای آمیزش اجتماعی به سامان رقم نمیسرمشق تازه

بخواند،  ها آن دفاع کند و دین را محاط بر آنی  هشناخته شد استانداردها یهیچ لکنتی از حقوق بشر و دمکراسی و بی

همیشه احتمال آن هست که رویایی بدون تعبیر بماند. بازشدن به جهان جدید، برساختن ورژنی مترقی و مدرن و  
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معطوف به حقوق بشر و دمکراسی از اسالم و آماده کردن مسلمانان برای آمیزش اجتماعی به سامان با دیگران، رویایی  

خود با دیگران اشاره  ها ی توانند به فاصلهی بگنجد. نواندیشان مسلمان میتر از آن است که بتواند در توهم اسالم ذات فربه

بزرگ مسلمانان،  ی   هشوم شوند که بخواهند با مثله کردن مجموعی  هتوانند و نباید دچار این وسوسکنند، اما نمی

خود بگریزند و به دهان دیگران قفل بزنند. مسئولیت پذیری گام   خطاها ی اسالم را نجات دهند، از بار سنگین ی  هاسطور

نخست زیستن در جهان جدید است. بدون شنیدن صدای قربانیان در تاریخ، همیشه امکان تکرار فاجعه هست. قربانی در  

اره دارد و  این جا مفهومی فراخ و هستی شناسانه است، چیزی از جنس بودن زیر بار هستی، که هم به قربانی کننده اش 

وگو را به ما هدیه  تواند امکان هم زیستی، صلح و گفتتاریخ است که میی  ههم به قربانی شونده. تنها روایت مسئوالن

ها را به جای دشمنی با یک دیگر، معطوف به زمینِ سختی کند  آنها ی ها و جهانکند و قربانیان را گرد هم آورد و جآن

تاریخ، بیش از هر چیز، در گرو خوانشی انسانی از تاریخ است؛ خوانشی در کمند  ی  همسئوالن اند. روایتکه در آن ایستاده

 آزمون و خطا؛ خوانشی لبریز از تراژدی و کمدی!

ها ی  داستان آند؛ استداللوگوها یی که در پی آن به راه افتاد، در یک چیز مشترک و همهنامه سروش و غالب گفت 

اسالم تاریخی کنار بیاید و منتقدان او نیز انگار قصد ندارند با ورژن جدید  ی  هتواند با کارنامناتمام. سروش انگار نمی

بینند، نواندیشان  ها را نمیقربانیی  هاسالم  آشتی کنند. همیشه انگار چیزی از قلم افتاده است؛ سنت گرایان هم

جهان پیشامدرنی   ردپا ی  ن را. این ناتمامی و کمبود،  تماشاگرای  هرقیب، همها ی جالدها را و جریانی  همسلمان هم

هیستریِک نیک و بد گرفتارند و  ها ی هایی سخت که هنوز در وسواسها و جآناست که در ما جا مانده است. جهآن

ک(  نشان )هال ماراند، دل بکنند و در فراسوی نیک و بد خانه کنند. شاهاندازی که در آن ایستادهتوانند از چشمنمی

نگرد و با  ی آن جاست که همه سرگرم شهیدبازی اند و هیچ کس به مخاطب خود به عنوان قربانی نمیادعا ی چنین ابتال و 

  کند. او هم دلی نمی

 ها پانویس

 ام. در همین مجموعه آورد "شناسی آنگان فتوا و آسیبنشانه" گان فتوا را در سرنام  نشانه -1

 . 1391شخصی نویسنده،  تارنما ابرویی است کافرکیش، سروش، عبدالکریم، که دل به دست کمان -2

 آی نقی وای نقی اشاره به سرنام نوشتاری است که در این مجموعه آمده است. -3

کاویده شده   " شودسار همیشه با اولین سنگ آغاز میسنگ "بقراط  که در سرنام ی  هی است از اله ادعا ی اشاره به  -4

 است؛ و  در این مجموعه آمده است.
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 بردی آن نواندیشی دینی و اهمیت راه

                       باید رفتار کرد؟ گونهکند؟ نواندیشان مسلمان کیانند؟ و با آنان چهنواندیشی اسالمی چه هدفی را دنبال می

نواندیشان   ها یمان در مورد اسالم وتواند بسیار متفاوت باشد؛ با این همه، جدا از داوریها میپاسخ ما به این پرسش

  مسلمانان به که  حدی تا  کم دست – مسلمان، از آن جا که بخش غالب ایرانیان مسلمان اند و آمیزش اجتماعی آنان 

  مترقی  ورژنی کند؛ سو  هم و راههم جدید جهان  با را مسلمانان  بتواند که  است اسالم  از خوانشی گرو در  -  گردد می مربوط

ن که بتواند مسلمانان را با دیگران پیوند دهد. رحمانی شدن اسالم در این معنا نه تنها برای صلح در ایران که برای  مدر و

توان و نباید از خیر آن گذشت؛ به همین دلیل ساده نواندیشان  آسانی نمیصلح جهانی اهمیتی راه بردی دارد و به

ها  از پشتیبانی فعال جریان و  ببیند قدر  باید – ساختن چنین نسلی اند بر پی در که  آنان از هاییالیه  کمدست – مسلمان 

ها با  آنی  هها، یا کم اهمیت جلوه دادن پروژمدرن، مترقی و سکوالر برخوردار باشند. هر گونه تالش برای نفی آنی 

 رویای ایران آزاد و آباد، ناسازگار و نا هم خوان خواهد بود.

ترین  ( مهم"خوانش مشروع از اسالم"متفاوت آن )اسالم اصیل، اسالم ناب، اسالم واقعی و ها ی »اسالم ذاتی« و نسخه  

چنین توهمی است که نواندیشی اسالمی از دو سوی  ی  هکند؛ در سایملی را تهدید میی  هآسیبی است که این پروژ

ها هر  ( این جریآن1ی از یک سو و بنیادگرایان سیاسی از دیگر سوی.)گیرد؛ بنیادگرایان مذهبمورد تاخت و تاز قرار می

شوند و درد و حرف مشترکی  چند از یک دیگر بسیار دورند، اما در دشمنی با نواندیشی دینی بسیار به هم نزدیک می

! بنیادگرایان  "بدچستازه نمیها ی  اسالم ذاتی دارد که با صد من سریش هم به جهان جدید و این حرف و حدیث"دارند. 

اند و  آن )از جمله نواندیشی دینی( برخواسته آوردها ی دستی   همذهبی با این ادعا به رویارویی با جهان جدید و هم

                                                                  بنیادگرایان سیاسی به رویارویی با تمامیت اسالم و هویت مسلمانان.

ها هر اختالفی داشته باشند در خصومت با نواندیشان مسلمان، یک کاسه کردن اسالم و مسلمانان و انکار  ریآناین ج

ریزند. این  داستان و مشترک اند و در مقابله با نواندیشی دینی آب به آسیاب یک دیگر مینواندیشی دینی همه
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پروا  بی سکوالر و الئیکی است که در نقد اسالم و مسلمانان ها ی بندی نهایی اختالف من با برخی از جریانصورت

ماست! این داوری روی دیگر  ها ی  مشکلی  هبافند تا نشان دهند اسالم مادر همهستند و آسمان و ریسمان را به هم می

انداز  چشم داند. فصل مشترک این دوها میمشکلی  هشومی است که اسالم را نه مشکل که راه حل همی  ههمان سک

اند و حاضر  گرا، مطلق ساز، ذات اندیش و پیشامدرن از اسالم، النه کردهتنگ آن جاست که هر دو در تصویری وحدت

ها  اندازهای رقیب سرک بکشند و »با دو چشم خویش ببینند خورشیدشان کجاست.« دور ماندن از جهاننیستند به چشم

شناسانه و هرمنوتیکی راز این سرگردانی غمبار در  دیدارشناسانه، شناختمتکثر، رنگارنگ و سرشار هستی شناسانه، پ ی 

گان است. بر خالف تصور اینان من نه با نقد اسالم مساله دارم، نه با نقد  گی بیمار به در گذشتهها و سرسپردهگذشته

توان و نباید به تحدید نقد و تهدید  نواندیشان مسلمان و نه با نقد هیچ چیز دیگری؛ چه، نه تنها به هیچ بهانه و بهایی نمی

منتقدان برخاست، که راه رهایی همیشه در آزادی و بازخوردهای آن نهفته است؛ و آزادی بیان هیچ قید و شرطی را  

من تنها نکوهش صدور فتوا و نقد مفتیانی است که در پوشش نقد به نفی، نهی و طرد دیگران  ی  هپذیرد. مسالنمی

باز و  ی  همن دفاع از جامعی   هاند. مسالتر، راه آمیزش اجتماعی و نقد را مسدود کردهبرادر بزرگ مشغول اند و در نقش

ضد آزادی و  ها ی جنبشی   هآن است؛ مساله من نقد دقیق جنگ افزارهایی است که هرازگاهی از »زرادخانسازوکارها ی 

ها و  من نقد پاداندیشهی   هدارد. مسالاز میان بر میشود و امکان صلح، سازش و مفاهمه را برابری« بیرون کشیده می

آزادی عقیده از خیر آزادی   سودا ی کوبند، یا در  هایی است که در خیال آزادی بیان، سر آزادی عقیده را میهرزاندیشی

                  گذرند.بیان می

لوحانه است؛ چه، آزادی امر خود پیش رونده است؛ و آزادی بیان  سادهکم چنین رهیافتی به آزادی، اگر نه شیادانه، دست

توان در دفاع از یکی، دیگری را محدود کرد. بدون  هستند و نمی " حق خطا کردن"ی  هو آزادی عقیده دو روی سک

  " ق خطا کردنح"معنا خواهد بود؛ و آزادی بیان، آزادی عقیده دروغی بزرگ است و بدون آزادی عقیده، آزادی بیان بی

بادی است که  ها ی من تالش برای پرهیز از جنگ با آسیابی  هافتد. مسالاز سکه می "تربرادر بزرگ"تنها در حضور  

وگو  بخشی از ایرانیان را به خود مشغول کرده است؛ و کار متاسفانه آن چنان بیخ پیدا کرده است که هر تالشی برای گفت

روز اند؛ پازلی که  یاید و چه نه، مسلمانان بخش بزرگی از پازل ایران )و جهان( امگذارد. چه خوشمان برا عقیم می

رود. آشکار است که هیچ  رود و امید برخاستن هیچ ققنوسی از آن نمیچنان در گِلِ آمیزش اجتماعی ناتمام فرو میهم

انسجام  ها ی زل ایران در گرو انگارهتوان نادیده گرفت و باید حذف کرد؛ حل پا بخشی از این موزاییک رنگارنگ را نمی

گذارد. حل این  خواهد و برای بودن در ایران آینده، هیچ شرطی نمیایرانیان میی  هآفرینی است که ایران را برای هم

گردد( با دو مشکل اساسی روبروست. بنیادگرایان مذهبی و  پازل )تا آن جا که به مسلمانان ایران و اسالم ایرانی مربوط می

                نیادگرایان سیاسی.ب

ها یی مهاجم و مزاحم از اسالم، راه آمیزش  آن دارند با پیش کشیدن خوانش سودا یاسالم سیاسی و مسلمانانی که  

اند. بنیادگرایان مذهبی در سه دهه سلطه  را غیر ممکن ساخته  "جامعه"به  " فرهنگ "اند و انتقال از  اجتماعی را سد کرده

اند که هر گذاری را منوط به حذف کامل  ای را پروریدهمخالف و وارونهها ی کمیت خون بار خود، جریانانحصاری و حا 
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ها و  دانند. به باور من رویای ایرانی آباد و آزاد در گرو تالش ما برای سایش این جریآنسیاست میی  همسلمانان از پهن

ش اند که با ساختن ورژنی مترقی و مدرن از اسالم،  از یک سوی  هایی از نواندیشان مسلمان در تالهاست. الیهسازش آن

هراسی را از میان بردارند. اسالم  راه آمیزش اجتماعی به سامان و پایدار را به مسلمانان بنمایانند و از دیگر سوی اسالم

سوم ورز  ی  هنگ هزاررحمانی، اسالم غیر مهاجم و غیر مزاحم، اسالم مدنی و اسالمی که در دستان مسلمانان پیش آه

گوناگونی هستند که به این  ها ی تواند مسلمانان را با دیگران برابر ببیند و بخواهد، نامشود و میخورد، صیقل میمی

              شود. ناگزیر داده میی  هپروژ

هاست. اگر در چنین  آنی   هنصادقاها ی  ها و حمایت از تالشدفاع از این جریآن  "گان فتوانشانه"اصلی در نقد  ی  همسئل

صلح و سازش دارند، دفاع کنیم، دفاع از صلح و سازش )نه تنها در   سودا ی شرایطی نتوانیم از نواندیشان مسلمانی که 

ی  وگوهادر این گفت  -گردد. خوش بختانه مهران جنگلی مقدم و من  ایران که در جهان( به امری محال تبدیل می

چون  هم "آمیز هم زیستی مسالمت"در پذیرش و تاکید بر ضرورت  - ایم ( داشته2دوستانه که بر سر آزادی بیان و عقیده)

شناختی و سیاسی وی )آن چنان که  ها ی چنان آن است که دیدگاهمن هم ادعا یراهی و آماجی ملی توافق داریم؛ اما 

نمون گردد؛ چه، به باور من  تواند به آمیزش اجتماعی به سامان رهها یش پوست گیری شده است( نمیدر خالل نوشته

( به  3او؛ از همین روست که وی و برخی از هم فکرانش) " شناسیاسالم"هم وی ناتمام است و  " شناسیدمکراسی" هم 

گذارد. از چنین  سرگردان می " بودن یا نبودن"ی   هجای هموار کردن راه آمیزش اجتماعی مسلمانان، آنان را در دو راه

د و همیشه احتمال آن  توان به همواری سازش و هم زیستی رسیناهمواری، نمیی  همواضع دموکراتیک و اسالم شناسان

 تیره« نکبت استبداد دست به دست شود. ها ی این »درخششی   ههست که در سای

نیک و بد،  ها ی کالسیک و پیشامدرن النه دارد؛ وسواس ها ی  شناسیها در شناختسخت این دست ناکامیی   ههست 

افتد و هیستری سخت کیشی و نامدارایی را  یها به جان جوان ما م درست و نادرست و واقعی و غیرواقعی از همین کانون

اندازی که دیگری ایستاده است درنگ کنیم، با او مهربان باشیم و او را هم  توانیم در چشمکند. اگر نمیبر ما چیره می

شناسی  شناسی کالسیک و ارجخورد. شناختایم، از همین نقطه آب میقربانی زمینی سختی بدانیم که بر آن ایستاده

گرا هستند؛  کنند؛ هر دو مطلق اندیش و وحدتاند؛ هر دو جهان، دانش و آدمیان را مدرج می سیک دو روی یک سکهکال

گانه اند. دانش برخالف تصور بنیادگرایان چیزی فراتر از  هر دو سازش ناپذیر و پر مدعا هستند؛ و هر دو با دیگری بی

وهام، خیاالت و تصورات فردی که تنها با ورود به فضای عمومی و میان  ای از ای ما نیست. مجموعه"ها ها و ابطالحدس"

بندی و نمادینه شوند و کاخ  هایی از زبان و زمان، طبقهآرام در برشتوانند آرامجمعی، میها ی ها و سازشذهنی و سایش

چیزی مثل زبان که در سایش و   ما را باال ببرند. در این تصویر، دانش امری سمبولیک است؛  " ابطال پذیر"روی آب دانش 

ها از تصویر کالسیک، تحصیلی، پر  بندد. چنین تصور مدارا پیشه و متواضعی از دانش، فرسنگ سازش با دیگران شکل می

و انعکاس آن   "نمود"کم  دست  "بود"گانه است؛ تصویری که دانش را اگر نه همان  مدعا و ارتدوکس از دانش بی

  امری  که جا  آن  تا –  "هااست"آفریند؛ در این تصویر آورد، میآدمی دانش را به چنگ نمی دانست. در تصویر جدید، می
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  فرآیندی در  تواندمی که است عمومی فضای   در  تنها خیاالت این  و کنند نمی اشاره خیال  از  فراتر چیزی به – اند  فردی

ها ی  شود. این فرازبان، زبانی است که امکان مفاهمه در تجربه تبدیل نمادین و جمعی  امر به سازش  و  سایش از طوالنی

زبانی و زمانی  ها ی پوشانیها به دریافتی فراتر از همآورد؛ در نتیجه، از این نمادسازیمشترک زیستی را فراهم می

تنها امکانی برای مفاهمه اند و  ما، ها ی ها در اقیانوس آنتروپیک و مواج رویاها و خیالتوان رسید. نمادها و سمبولنمی

 دیگر هیچ! 

حواله   " دموکراسی یعنی من هستم"پیشین از جمله  ها ی  گذرم و مشتاقان را به نوشتهاز پرگویی در مورد دموکراسی می 

  - ممکن دیگری ی  هسیاست که در هر پهنی   هنه تنها در پهن -دهم. دمکراسی برای من مدلی از رفع تخاصم و تنازع  می

وگو در هر  گفتی  هت؛ به عبارت دیگر، هیچ فصل الخطابی بیرون از توافق و سازش وجود ندارد. همیشه امکان اداماس

ها  "باید"کنم که سخت هر حق دیگری است. وقتی تاکید میی   هموضوعی وجود دارد و تضمین چنین امکانی هست

ای  نمایانم؛ چه، به باور من، داوری بر هر گزارهرا می ها هستند، روی دیگری از همین انگاره "است "همیشه مقدم بر 

نخستن همیشه داوری نخستین  ی  هگی داوری و تعیین داوران است. مسئلگونهتر منوط و موکول بر داوری بر چهپیش

ا  دهد ما در کجهاست که نشان میاست. چه کسانی و چرا از حق داوری نخستین برخورداند؟ پاسخ به این دست پرسش

شناسی کالسیک یا  ایم. جهان پیشامدرن و داوران انحصاری آن یا جهان پسامدرن و توزیع حق داوری؛ ارجایستاده

 شناسی جدید. ارج

کل و قادر متعال و منصوبان و منتسبان اوست. در  دانا ی  داوری نخستین در جهان پیشامدرن همیشه در کف با کفایت   

ای  نشیند؛ جهان و انسان و رمزو رازهای اسطورهگاه در مقام داور نخستین نمین هیچای، انسا این نظام دانایی اسطوره

سر آدمی بگنجد یا دست آدمی به آن برسد. در چنین  ی  هتر و بلندتر از آن است که در کاسها، همیشه بزرگآن

سخت هر ی  همیشه هسته  " شناسیارج"گی نیست. و آدمیت جز بنده "حکم همیشه حکم اوست"اندازی است که چشم

شناسی جدید تن  هاست؛ ارجآنها ی شناسی جدید ایمان به آدمی و برابری آدمیان و داوریداوری و باوری است؛ ارج

شناسی جدید ایستادن  گی و دل بریدن از آغوش مادر و سایه سار بلند پدر است؛ ارجدادن به اضطراب شیرین آدمیزاده

شناسی جدید توزیع حق داوری و  هیستریِک نیک و بد است؛ ارجها ی ز وسواسخود و دست شستن ا پاها ی روی 

ای.  خدایگانی است که به زیستی فراسوی نیک و بد اشاره دارد؛ زیستی فراسوی دین، اخالق، علم یا هر اسطوره

شناسی  داند. ارجا میخواهد ی شناسی نابرابر دیگری است که آدمیان را نابرابر میشناسی جدید پایان هر گونه ارجارج

زند؛ جهانی فراسوی نیک و بد؛ جهانی  ها را رقم میشناسی جدید است که جهان نمادین دانشجدید در پیوند با شناخت

ها و  و برآمده از سازشپذیر فراسوی خیر و شر؛ جهانی فراسوی واقعیت و حقیقت؛ جهانی انتزاعی، ذهنی؛ انعطاف

 شناسی جدید بیرون از توافق هیچ چیزی وجود ندارد. ارججمعی. در ها ی سایش
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ها هستند؛ و دموکراسی تا اطالع ثانوی واره مقدم بر استها هم"باید"توان مدعی شد اندازی است که میدر چنین چشم 

گانه  ن بیها دو سرزمیها و بایدشود »استدیگری است. وقتی مهران جنگلی مقدم مدعی میی   هفصل الخطاب هر مسئل

ها  کل، بایددانا ی برآمده از راوی ها ی ای از جهان و روایتمبتنی بر درک اسطورهها ی از هم نیستند. اگر سنت، از است

پرورند  ها را میکند و اگر در جهان جدید این بایدها هستند که استکشد و بر آدمی تحمیل میازلی و ابدی بیرون میی 

ها و  بینانه نیست که در جهان جدید همیشه بایدها مقدم بر استلوحانه و خوشسادهمعنا ی  کنند، به اینو عرضه می

ای زمانی و بر اساس تقدم و تاخر نیست.  این دو حیطه، رابطهی  هها هستند. اساسا رابطها همیشه دنباله روی بایداست

ای  فرآیند داوری مردم پدیدهدو حیطه برقرار است.... بلکه در هر حال رابطه یی دو سویه و متقابل و توامان بین این  

حاکم بر اذهان و تاثیرگذار در حیات  ها ی ها و ارزشسازد، نظام مطلوبچندالیه است. آن چیز که داوری مردم را می

وجود  های پیشینیِ م"است"شود، متکی بر  هایی که طی داوری توسط مردم تعیین میهاست. بایدفردی و اجتماعی آن

ها، نیازها و آرزوها،  ها و ارزشگیرد. بلکه مردم درون نظامی از مطلوبمردم در خالء شکل نمیها ی هاست. بایدنزد آن

فرهنگی و  ها ی  ها، تاثیرها و تاثرها و سایر خصوصیتها و آینده بینیها و باورها، گذشته نگریخطاها و امیدها، خرافه

هایی  "باید"زنند. ها جاری و ساری است، دست به داوری مین حیات فردی و جمعی آناجتماعی و اقتصادی که در مت 

معلوم و نامعلوم  ها ی فرآیندی تاریخی و متکی بر دادهکند که در هایی تغذیه می"است"خیزد؛ ازکه از داوری مردم برمی

کند »آن چه  گانه است. وی تاکید میبیانداز ها از این چشمدهد که فرسنگ ( نشان می4بسیاری ساخته شده است.«)

(  5دهد، صرفا فرمی از ساختارهای دموکراتیک نیست؛ ... و شرایطِ خاصِ اجتماعی ما ایرانیان«)را شکل می " داوری مردم"

ی  های "است"توان مجموعه  می گونهپرسد: »چهفرآیند »پیش از داوری« اهمیت به سزایی دارد؛ و بعد از ما میویژه در به

نفوذ  ی  هزنند را مصون و آسیب ناپذیر از حیطجدید میها ی "باید "که مردم بر اساس آن دست به داوری و تولید  

  گونهدهد، نمود؟ و نیز چهباورهایی که مردم را به سمت تولید و پذیرش استبداد و حرکت بر علیه داوری مردم سوق می

تولید شده طی داوری مردم را به جامعه  ها ی "باید "یرش و تبعیت از مبتنی بر پذها ی "است"ای از  توان مجموعهمی

«  "داوری مردم "ها »در تعیین و تبیین استراتژی نیل به دموکراسی وها و پاسخ( به باور وی این پرسش6عرضه کرد؟«)

  توزیع -  خیرخواهانه  – شود؛ چه، وقتی گی! دموکراسی در ایران، تعلیق به محال میاهمیتی اساسی دارد. به همین ساده

  برای اندازی چشم تنها نه  عمل،   در  گردد،می( ها است) داوریها ی  سنجه اصالح  به موکول و منوط ( بایدها )  داوری حق

  اجتماع علیل پیکر به ممکن شکل ترینموزی در  آن  بدخیم و  مزمنها ی وسواس و تنازع که  شود نمی دیده   تنازع رفع

دهد و  تابانه و ساده دالنه آرمان شهر سانتی مانتال خود را در برابر آفتاب قرار میبی مقدم چنان. جنگلی شودمی تحمیل

مشکل  ی  هبافد که انگار فراموش کرده است، این همگوید و از اصالح آن رویا میاز »وضعیت قبل از داوری مردم« می

جدید  ها ی "باید"اس آن دست به داوری و تولید هایی که مردم بر اس"است "ی  هتوان مجموع می گونهاست! »چه

نفوذ باورهایی که مردم را به سمت تولید و پذیرش استبداد  و ... سوق  ی  هزنند را مصون و آسیب ناپذیر از حیطمی

سهمگین، پاسخ ساده و سرراستی وجود ندارد و تاریخ با  ها ی دهد، نمود؟« روشن است در برابر این دست پرسشمی

پایانی که در انتظار مان  ی بیوگوهاگشادش در برابر ما ایستاده است. جا به جا کردن مشکل هم دردی از ما و گفتدهان  
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ها(  پایان و تضمین آنی بیوگوهاها به رم حقوق بشر )از جمله سازش بر امکان گفتراهی   هکند. همنشسته است دوا نمی

ی هر  "ها باید"رسد. اگرچه  وگوها یمان( میگفتپذیر گام، موقتی و انعطافو دموکراسی )از جمله سازش برای ختم به هن

تواند هیچ  ما(  میها ی ی جمعی )توافق"هاباید"ی او مربوط اند، اما "هااست"ای دو طرفه و تو در تو به گونهفرد به

ته باشد. راز این نکته، در گام  ما را در خود گرفته است، نداشها ی ها و جهانی متکثری که جآن"هااست"نسبتی با  

کشد.  شوم نیک و بد آن( به نظام دانایی نمادین برمیها ی ای )و وسوسهسترگی نهفته است که انسان را از دانایی اسطوره

آنان است. نظامی پخ شده، متکثر و معطوف به  ها ی ها و سایشآدمیان و سازشی  هنظامی اجتماعی/ذهنی که برساخت

 آمیزش اجتماعی که فراسوی بدخیمی حق و باطل ایستاده است. صلح، سازش و

شخصی خود فراتر رویم و در  ها ی ها و تجربهتوانیم از گذشتهخود هستیم، البته که نمیها ی  تا زمانی که درگیر خیال 

و سازش  تاریخ  خواهم ادعا کنم بدون مفاهمه به جامعه برسیم. می "فرهنگ و اجتماع"تاریخی نمادین جمع شویم و از 

دادهایی در گذشته فروکاست؛ تاریخ هم امری نمادین است و  توان ساده دالنه به رخهم نخواهیم داشت؛ چه، تاریخ را نمی

سازش ناپذیر از تاریخ ایران را نیز باید به  ها ی شود. روایتما در تصویر گذشته زاییده میها ی ها و سایشاز سازش

ای  گونهما همیشه بهها ی آمیزش اجتماعی ناتمام و فقر دموکراسی گذاشت. در سطح فردی بایدحساب تظاهرات همین 

شود که اجتماع )ما( بتواند از  اند، اما جامعه )ما( همیشه وقتی متولد میمان در آمیختهها( یها)استتودرتو با خیال

را از یک   "ما "اره همان تفاوتی است که این دو واصلی همی  همشترک برسد؛ مسئلنمادها ی خام خود به ها ی خیال

ی جامعه؛ مای شهربندان در برابر مای شهروندان؛ مای دگر  "ما"ی فرهنگ و اجتماع در برابر "ما"کند. دیگر متمایز می

مادها  نمدنی( و در دامن ی  هساالرانه در برابر مای خود ساالرانه و دموکراتیک؛ مایی که در فضایی خالی از قدرت )جامع

تر نقاب خود ساخته است؛ مای  شود، در برابر توهم و دروغی )مایی( که برادر بزرگجدید )قوانین( متولد میی 

 خیالی/واقعی در برابر مای نمادین )توافق شده(؛ مای فتوا در برابر مای قانون.

هم بر اساس بایدهایی   "ست بنیادا"ها ی شناسی جدید به ما نشان داده است که  فلسفهنباید فراموش کرد که شناخت 

ها؛  ها و دروغ بافیشناسی جدید، در اساس چیزی نیست مگر افسون زدایی از این پنهان کاریاند؛ شناختپنهان بنا شده

از مجموعه   "ها است"شناسی. هر گونه تالش برای پاالیش و استقالل ای بوده است بر ارجشناسی همیشه حاشیهشناخت

ی فردی را  "هااست"دهد. باید  کشاند که بوی خون و خشونت میپایدار مان، ما را به رمانتیسمی میها ی  شبایدها و ساز

ی جمعی موقتی تن داد. دموکراسی در یک معنا چیزی نیست جز تن دادن به این بده  "ها باید"به رسمیت شناخت و به 

بخشد  ها یش رسمیت میاو و داوریباورها ی مع به دهد و جنمادین )قانون( تن میها ی بستان مدنی؛ فرد به سازش

»وضعیت قبل از داوری« و »وضعیت بعد از داوری«  ی   ههودبی کاذب، پر مساله وها ی  بندی)حقوق بشر(. باید از صورت

سازش  باز( و برای ی  هتر تفکیک جنگ از صلح است؛ و جوامعی که اراده به صلح دارند )جامعبندی مهمعبور کرد. صورت

بندی  بسته(؛ صورتی  هاند )جامعجنگ )به عنوان فصل الخطاب( چشم دوختهی  هاند، از اجتماعاتی که هنوز به الهآماده

اساسی همیشه در وضعیت پیش از  ی  هاصلی تن دادن به تفکیک فرد از اجتماع و تضمین حقوق بنیادین اوست؛ مسئل
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گانی )خودساالری( و صلح در برابر جنگ )دگر  اصلی، همیشه پالیدن داوری همهی  هداوری نهفته است؛ و صورت مسئل

 ((.7ساالری( در مثلث طالیی دموکراسی است )حاکمیت اکثریت، امنیت اقلیت و قانونیت این دو) 

تر  تواند داشته باشد؛ و او پیشتفکیک جنگلی مقدم و تعلیق وی متاسفانه هیچ نسبتی با حقوق بشر و دمکراسی نمی 

ی   هکاویده و به نقد آن برخواسته است. »پروژ  "امر به معروف و نهی از منکر"خوش بختانه چنین آسیبی را با برچسب 

 کند.امر و نهی دینی از دو ناحیه به ساختن جامعه یی با مناسبات ضد حقوق بشری کمک می

غیرانتخابی و تغییر ناپذیر شکل یافته و  یک. مصادیق و تعینات خاص معروف و منکر هایی که در روندی مطلق، قدسی،  

 شود. به صورت قوانین ازلی و ابدی بر جامعه تحمیل می

رسیدن به آن را به ترجمان دقیقی از  ها ی  اعمال و برپایی قوانین دینی که به مثابه هدفی متعالی، شیوهها ی دو. شیوه

به معروف و نهی از منکر اورایی است که پیش از نکبت  ( امر 8نماید.«)کند« تبدیل میگزاره »هدف وسیله را توجیه می

گردد. تالش برای  شود و آسیب امر به معروف و نهی از منکر شوربختانه در مذهب و دین محدود نمیهر جنگی دیده می

امر به معروف و نهی از منکری است و معلق گذاشتن  ی   هسخت هر پروژی  هآنان هستباورها ی  مدرج کردن آدمیان و 

 انجامد. داوری آدمیان همیشه به امر به معروف و نهی از منکر و جنگ می

متفاوت از اسالم در شرع  ها ی بازی آخر مقدم در از میان برداشتن رقیبان نواندیش و مسلمان خود، تحدید خوانش

ی    همجموع -و بر خالف نظر اکبر کرمی  -نامد. »به نظر منمی "حقایق قدسی "ها را  مقدس و محکماتی است که آن

پایان است و در مقابل،  بیها ی  احکام اسالمی و متن مقدس مسلمانان، فاقد قابلیت و استعدادِ پذیرش و پروراندن تاویل

گمان  بی بنیادینِ دینی باشد. چنین تاویلی،ها ی پذیرد که تاویلِ مشروط و مقید به الزامات و گزارهتاویلی را می

بود و هرچه غیر از آن، غیر دینی و غیر مشروع تلقی خواهد شد. ممکن است حکمی که   از دین خواهد "مشروع"قرائتی

شد، اما این تغییرات درون دینی هرگز  پیشین دینی دانسته میها ی ها و یا سدهشود، دههروزه دیگر دینی دانسته نمیام

ود. هرگز رویای هم زیستی برابر و بنیادینِ دینی را شامل شود و کماکان دینی تلقی شها ی توانسته گزارهنمی

آمیز با دیگران، آن چنان دل از مسلمانان نبرده است که به خاطر دستیابی به آن، با حفظ دعویِ مسلمانی،  مسالمت

ها و  سرانجامی، دور از ظرفیتبی بنیادینِ ایمان دینی را به کناری گذارد. انتظار تاب آوردن چنین دشواریِها ی گزاره

ی جهان جدید  توان آن قدر کش داد تا به مرزهاچنین مجموعه یی است. نتیجه آن که، متن مقدس را نمیها ی توانایی

 ( 9برسد .«)

باورها ی  تر از صفر برای مشترک، مخرج مشترکی بزرگها ی آیا خوانشی مشروع از دین وجود دارد؟ آیا فراتر از نام 

شود که متن مقدس تمام  است؟ آیا جهان جدید در جایی شروع می کالن مسلمانان قابل تصوری  هرنگارنگ مجموع

ای وجود ندارد؛ یا باید متن مقدس را آن قدر کش دهیم که همه مسلمانان را شامل شود، یا  پیچیدهی   هشود؟ مسالمی



بردی آن نواندیشی دینی و اهمیت راه  202  

 

 

هماهنگ شود! آشکار است  بزرگ و رنگارنگ مسلمانان را آن قدر مثله کنیم تا با تصور ما از متن مقدس  ی  هباید مجموع

 کند. شناسی حکایت میکه هر انتخابی نیازمند داوری است و داوری همیشه از نوعی ارج

ها  طالبان و وهابیها ی تر استدالل کنم. آیا ایزدیان عراقی، علویان سوری و ترک، جعفریان ایرانی، سنیبگذارید ملموس

تر تر و بزرگچه کسی است و چرا؟ اگر این مجموعه را بزرگی    هعهدگی مسلمان هستند؟ این داوری به  سعودی همهی 

آسیای میانه، اخوان  ها ی کنیم و برای مثال از زیدیان یمنی، شیعیان لبنانی، اهل سنت ترکیه، اویغورهای چینی، ترک

ان، سومالی،  اردن، مسلمانان کشورهای خلیج فارس، مسلمانان سودها ی المسلمین مصری، اهل حق ایرانی، فاطمی

مالزی، تونس، اندونزی، پاکستان، برمه، امریکا و ... هم یاد کنیم، پاسخ پرسش باال چه خواهد بود؟ اگر به این مجموعه  

ملل و نحل مسلمان گذشته و آینده را اضافه کنیم، چه خواهد شد؟ نباید فراموش کرد که این  ی  هبزرگ و رنگارنگ هم

کوچک فراوانی آرمیده  ها ی بسیار و نامها ی ها گوناگونیآنی  هو ذهنی اند و در سای بزرگ هم، خود انتزاعی ها ی نام

توان پالید که جز به خون یک دیگر تشنه  است. برای مثال به پاکستان نگاه کنید. چه مخرج مشترکی بین مسلمانانی می

 توان کنار یکدیگر نشاند؟ می گونهنیستند؟ لشکر طیبه و سپاه محمد را چه

شناسی سنتی حکایت دارد؛ نوعی وسواس  شناسی و ارجپندار خوانش مشروع از اسالم با هر توضیحی از نوعی شناخت 

ای، دشوار است تصور این که  واقعی/ غیرواقعی )حق/ باطل(؛ نوعی حق ویژه برای داوری! بدون تصور چنین حق ویژه

مسلمانی بیرون شوند و چنین امتیازی )در باور مسلمانان( از  ی  هرطور خودخواسته از دایای از مسلمانان بخواهند بهپاره

آن طور که   "آمیزهم زیستی مسالمت"از اسالم وجود داشته باشد و اگر  "خوانشی مشروع"آنان سلب شود. اگر 

رویای آمیزش   ، آن گاه باید "ای باشدچنین مجموعهها ی ها و تواناییدور از ظرفیت" کنند بنیادگرایان سیاسی ادعا می

باری در این نقاشی از تاریخ و تاریخ  اجتماعی در ایران و صلح در جهان را به فراموشی سپرد؛ چه ساده انگاری دهشت

  گونهکند. ایران آینده چهزند. این تصویر چه قدر بدخیم و عقیم است و چه خشونتی را با خود حمل میاسالم موج می

آنان از اسالم به  ها ی حقوق بشر باشد، اگر پیشاپیش راه ورود مسلمانان و خوانشممکن است دموکراتیک و مبتنی بر 

روی صلح و آرامش را خواهد دید، وقتی برخی از مدعیان   گونهجهان جدید مسدود شده باشد؟  ایران آینده چه

دستانه در دستان   را گشاده - بر چیستی اسالم و کیستی مسلمانان  -داوری    ی  هدموکراسی و حقوق بشر، حق ویژ

کنند؟ و در کجای جهان  بردی خود را قلم میدهند؟ و با دستان خود، دستان هم پیمانان راهبنیادگرایان مذهبی قرار می

هویت خود را انکار یا تغییر داده  ی  هسراغ دارید که یک ملت یا تمدن برای ورود به جهان جدید مجبور شده باشد هم

 باشد.

شناسی جدید تن  گرایی و بنیادگرایی در امان بماند و به ارج! هر سنتی چنان چه از آسیب ذاتمساله پیچیده نیست 

دهد، امکان بازتعریف خود با شرایط تازه را خواهد داشت. و اگر باید »همه آن باورها و عناصر فرهنگی که ابزار تولید  

هایی برخاست؟ چه؛ به  د به نقد چنین هرزاندیشی( چرا نبای10استبداد و بسط سلطه ...هستند، سزاوار نقد شمرد...«)
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تواند به تغییر زمین بازی سیاست  تعبیر درست جنگلی مقدم شکستن همین ساختارها و جا به جایی مرزهاست که می

دیگری، در  ی  هسخت هر ایمان اسالمی دیگری است؛ هر ایمان و گزاری  ه، هست" نبود خطا در متن"بینجامد. ایمان به 

راه  شود. هر خوانشی از متن چنان چه با درک زمانه هماهنگ و همبازد و بازتعریف میچنین ایمانی رنگ میی  هسای

متنوع آن در پاس داشت چنین ایمانی و صدور  سازوکارها ی نباشد محکوم به سکوت و تفسیر است؛ و سنت تفسیر و 

تری دارد( در خوانش متن به  )که البته تاریخ طوالنی چنین فرمانی فراز آمده است.  تالش برخی از نواندیشان مسلمان

هایی از نواندیشان مسیحی در الهیات اصالح شده )تا آن جا که  به دین بدون خدا تن  ، یا تالش الیه"کالم محمد " عنوان 

اصلی  ی   هدهند( را باید از سازوکارهایی به حساب آورد که در محافظت از متن و هدایت آن تدوین شده است. مسالمی

ای  توان از متن صامت انتظار معجزهالزم نمیها ی  ها و سایشفرآیند داوری و حق داوری است. بدون سازشواره هم

ها ی  توانند و حق دارند که دریافتطور فردی( در مواجهه با متن میشناسی کالسیک، مسلمانان)بهداشت! خارج از ارج

اسالم به عدد مسلمانان  ها ی شناسی جدید خوانشها باید محترم باشد. در ارجریافتخود را داشته باشند و این دی  هویژ

  "خوانش مشروع"  ادعا یگردد. جمعی و دموکراتیک حواله میها ی ها و سایشادعاها به سازشی  هشود و همتکثیر می

و رسمیت بخشیدن به نابرابری  در داوری ی  هشناسی کالسیک، تن دادن به نوعی حق ویژاز اسالم تن دادن به ارج

 شهروندان مسلمان است. 

کشاند و این راز  می "ایمن شدن از طریق تهی شدن"فانتزی ایمان به نبود خطا در متن، هر متن مقدسی را به سنگر 

من  شود. آن چه فراتاریخی بودن دارد؛ چه، بیرون از تاریخ هیچ صدایی شنیده نمی  سودا یگاری هر متنی است که مانده

  هدانم دفاع از اسالم یا ادیان دیگر نیست، توصیف پدیدارشناسانمی " ایمن شدن از طریق تهی شدن"خود  ها ی در نوشته

ای هر متن مقدسی محکوم به هماهنگی و هم سازی با زیست بوم  انداز چنین انگارهگاری است؛ در چشمراز این ماندهی 

تازه را کشف کنند، به استقبال اشکال تازه حیات  ها ی ها و مصلحتخود است و همیشه مومنانی هستند که ضرورت

ای از »قبض و بسط« در دین تن دهند؛ و تاریخ دین در جهان جدید چیزی نیست مگر تاریخ همین  بروند و به موج تازه

اند از آن روست که از  ها ماندهخود بگذرند و اگر دین ادعاها یها برای جاودانه شدن باید از بسیاری از مینیمالیسم. دین

رسد. فراتاریخی شدن همیشه  تاریخی و تهی شدن میبی اند. فراتاریخی شدن همیشه بهخود گذشته ادعاها یبسیاری از 

 (   11انجامد.)به سکوت و تواضع می

نها بخش بسیار کوچکی از پارامترهای فراوانی است  توان ادعا کرد نه تنها متن که تاریخ متن هم تبر این قرار، هنوز می 

شود(  کم وقتی مقدس میدهد؛ چه، هر متنی )دسترنگارنگ شان را توضیح میها ی  گی مسلمانان و ایمانگونهگونهکه

نص بودن و محکم بودن( و به شهادت گرفتن   ادعا ی بدون فرامتن و مخاطب ساکت است. شاهد آوردن از متن )با 

ها و  رنگارنگ آنان و سازشها ی  پهناور مسلمانان، ایمانی  هاز تاریخ )شریعت، فقه و ...( برای تحدید مجموع هایی برش 

توان کرد. ».../ ما هم دیگر را کشتیم و/ برای این  معناترین کاری است که میها ی( آنان در آینده بی)انتخابها ی سایش

 (12را ساختیم.«)که مرگ/ به بد و خوب تقسیم شود/ پیامبران 
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 (1)ای وجود نداردخرافه

  هی دراز دامنی که بر سر پدیدوگوهااست. جدا از گفتگی در این روزها بسیار باال گرفته ( و خرافه زده2گالیه از خرافه)

ی بسیار باریک و تاریکی که خرافه را از هر باور و داوری دینی و غیردینی دیگری جدا  خرافه وجود دارد و مرزهای 

ها قابل  ن سرنامپروا به ایبی گراها و وااسالمای برخی از نواندیشان مسلمان در پرداختنهایی از اسالمکند، نالش الیهمی

بسیاری بر سر  ها ی ها و کشمکششود، دعواها، رقابتبردی میدرک نیست؛ آشکار است که وقتی موضوعی امری راه

گیرد. هنگامی که به سخنان برخی از منتقدان و مخالفان اسالم و شیعه در نقد  گویی آن درمیمرجعیت، تولیت و سخن

گل آلود  ها ی گویند و قصد صید کدام ماهی را از این آبها چه میفهمیم آنیدهیم، کم و بیش م گرایی گوش میخرافه

دانیم  ی انحرافی و سترون قابل فهم نیست! یعنی اصال نمیوگوها( اما مشکل سکوالرها در دامن زدن به این گفت3دارند.)

 کنند؟ گی شکایت میخرافه زده اند؟ و هرازگاهی از وفور خرافه وچرا برخی از سکوالرها دستمال به سر خود بسته

 دار آزادی عقیده و بیان سکوالرها پرچم

ی   هدار تحمل، مدارا، آشتی و آزادی دینی و اخالقی باشند؛ در صف نخست تبعیض زدایی از پهنسکوالرها باید پرچم

شوند هایی که حکومت باید در  قدرت بایستند و همت خود را به کار توزیع برابر قدرت، شان و آزادی بگمارند. به همان 

امر اقتصاد، فرهنگ و دانش دخالت داشته باشد)اصل با عدم دخالت است( و به نقش نظارتی خود بسنده کند، سکوالرها  

فرآیندها  دینی به قصد آشتی ملی و نیز نظارت بر ها ی دینی دخالت کنند. هم دلی با جریانها ی  هم نباید در کشمکش

مذهبی  ها ی ی دینی و کشمکشوگوهادینی، نباید دست آویز دخالت در گفتها ی تسهیل آزادی آمیزش اجتماعی و  ی

ها در  باری که ما ایرانیویژه، با تاریخ سیاه و خونوگوها باز کند. بهسکوالر را به این گفتها ی باشد و پای دولت و جریان
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قرمطیان، مزدکیان، مجوسیان، دراویش  ی  هکشتار گسترد  ایم )از(پشت سرمان گذاشته4) "بهایی سوزی "و  "بابی کشی"

گی  آسانی گذشت! وقتی برخی از مومنان از خرافه زدهبه زدایی  خرافهتوان از گفتمان گذرم(، باید و نمیو سنیان می

سخت کیشان در  پشتمان تیر بکشد و بوی کابوس عفونی را بشنویم که ها ی ها باید استخوآنکنند، ما ایرانیشکایت می

 کنند. کاهگلی خود طبخ میها ی مخیله

اند  گویند، آشکار است که در پس ذهن خود حقیقت مطلق، واحد و روشنی را ساختهگراها از خرافه میهنگامی که اسالم

خواهد  دانند؛ و عجیب نمی  "صراط مستقیم " و  "راهیان نور"سبب نیست که خود را  تابند؛ بیکه مخالفت با آن را بر نمی

تابی نشان دهند؛ و برای زمین زدن دیگری چه کاری  بی است، "گمراهان " که از  "دیگری" بود اگر در زمین گیر کردن 

گرا نامیدن دیگران در  دیگری و خرافهباورها ی  تر از آن که او را بدعت گذار و خرافه پرداز بخوانیم! خرافه خواندن ساده

و فرمان سرکوب، سانسور و سکوت هم است. این که برخی ساده دالن منادی مبارزه  این ادبیات تاریک و خونین، ترجمان 

ها و  اندیشند، دخلی در واقعیت سخت دیگرکشی نخواهد داشت؛ چه، وقتی نفرتگی، این گونه نمیبا خرافه و خرافه زده

کنیم، نباید  گرایی شکایت میکشد، تر و خشک بسیاری خواهد سوخت. وقتی از رواج خرافه و خرافهها تنوره مینخوت

تر در گرفته  بیشها ی نفس گیری بر سر شکار مشتریها ی فراموش کرد که در سوپرمارکت مذاهب و ادیان چه رقابت

کم نوعی تنازع کارکردی است.  است؛ و دست باال، خرافه خواندن کاالهای رقیب از سوی کارشناسان ادبیات نقلی، دست

 تر باشد. شان پر رونقی  ها خواهند دکهها میآن

گرایی  ها هستند( وقتی از خرافه و خرافهها و اتهامای از نواندیشان مسلمان هم )که خود قربانی همین گونه دسیسهپاره 

خواهند به رقبای سنتی خود سقلمه بزنند که هی! اگر راه را برای ما باز نکنید، با این قوم  کنند، در واقع میشکایت می

ها  بیابان همسفر و هم سفره شوید! حکایت و حکمت »صراطها ی و باید با این غول رو خواهید شدیاجوج و ماجوج روبه

ها را خیلی جدی باید گرفت،؛ چه، بسیاری از این دین کاران شوربختانه تنها تا جایی از  ای از آنمستقیم« پارهی 

ها ببافند؛ و گرنه با وجود  قامت آنای بر  ها باز کنند و خرقهگویند که بتوانند جایی برای آنمستقیم میها ی صراط

 مستقیم، دیگر چه حاجت به وااسالما و وا مسلمانا است؟ها ی صراط

 ای پیشامدرن و فرافکنانهخرافه برساخته

متکثر از دین تن دهیم، ناچار به داوران  ها ی ای پیشامدرن و دست باال مدرن است. اگر ما به خوانشخرافه برساخته

ایم؟ اگر راه رسیدن به خدا به عدد خالیق باشد، پس داوری حق ماست! و آزادی عقیده و بیان هیچ  همتکثر هم تن داد

گی دعوایی است بر سر لحاف مال؛ باید دید در این دعواها  انداز حکایتِ خرافه و خرافه زدهشناسد. در این چشممرزی نمی

دو  ها ی باید به خودشان حق دهند با وارد شدن به این بازی هگوناند؟ و چرا؟ سکوالرها چرا و چهسکوالرها کجا ایستاده

راه و هم سو شوند؟ سکوالرها برای  ها و ارباب معابد در بستن باب آزادی عقیده و بیان همکم با مذهبیسر باخت، دست

اجتماع، فرهنگ و جامعه، بیش و پیش از هر چیز باید بر اهمیت  ی  هتبعیض زدایی از پهنها ی نهادینه کردن پروژه
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ناقص  ها ی دانم اگر با آزادی مشکلی نداشته باشیم، دامن زدن به گفتمانآزادی عقیده و بیان تاکید بگذارند و نمی

 تواند داشته باشد؟گی چه حاصلی میچون خرافه و خرافه زدهالخلقه، پیشامدرن و خون آلودی هم

مذهبی نوعی فرار به جلو هم هست! نوعی فرافکنی؛ نوعی استدالل  ها ی خرافه و خرافه باوری در زیر گفتمان گفتمان 

خواهد بگوید اسالم )یا هر دین دیگری( به ذات  نازک از جنس اشتباه مرا به پای مکتبم مگذار! نوعی شهیدبازی که می

کم  خواهد )دستتر! میماست!  از این هم مضحک   خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی )و دینداری( 

ای ناخودآگاه( بگوید اسالم به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی رقباست! یعنی مدعیان خرافه  گونه به

بزرگ   ا ی ادعها رندانه دو خودشان هستند. آنی  هلوحانه در پی تبلغ بِرند و مارک و فرق ستیزی در واقع زیرکانه یا ساده

تراشند، که کسی از آن خبر ندارد! و هم آن را ملک طلق خود  کشند؛ هم برای دین، ذاتی میرا هم هنگام به دوش می

ها را ببندند یا  خواهند باب اجتهاد در ادیان و مذاهب و اسطورهها میشمارند؛ که کسی هنوز سندش را ندیده است! آنمی

 آسمان را پایین بکشند! ها ی خواهند کرکرهها میدر انحصار خود بگیرند! آن

 بار جمهوری اسالمیخونی  هپروژ  زداییخرافه

گی بسیاری )از جمله برخی از مدعیان  مبارزه با خرافه و خرافه زده ادعا یدر جمهوری اسالمی ایران در حالی که با 

گرایی در  دهد، برخی از نواندیشان مسلمان از رواج خرافه و خرافهاعدام و طناب دار حواله میی  همهدویت( را به چوب

پرسند گفتمان مهدویت را  گاه از خود نمیگذارند و هیچها را پیش مینالند و ضرورت برخورد با آنگفتمان مهدویت می

پایان و خونین باید خاتم  بی در جریان شیعی از کجا و چرا باید به عنوان خرافه شناخت؟ چه کسی در این گفتمان

اند، پس مسئله  تر ندوختهبرادر بزرگی  هوگوها و ادعاها باشد؟ و چرا؟ اگر منادیان مبارزه با خرافه برای خود، خرق گفت

ز بازار آزاد عقیده و بیان دفاع کنند و کاالهای خود را هم عرضه. داوری را همیشه باید به مشترهای  چیست؟ کافی است ا

ماند، باید از جنس آزادی خواهی، برابری طلبی و انحصار زدایی  سپرد، زیرا همیشه حق با مشتری است. شکایتی اگر می

 باشد و نه از جنس دعوت به سکوت، سانسور و سرکوب!

سخت این تنازع را بنماید؛ چه، آشکار است که مساله اصلی در این  ی   هتواند هستاز این دست به روشنی می هایینمونه 

گرایی نبوده و نیست؛ مساله، سلطه بر امر داوری است؛ محل اصلی نزاع، جایی است که قرار  گاه خرافه و خرافهدعواها هیچ

است. وقتی پرسیده   "مرجعیت"و  "داوریی   همسئل"نزاع همیشه است بر خرافه بودن یا نبودن امری داوری شود؟ محل 

باال نباید  ی  ه شود چه کسانی و چرا حق دارند بر این امور داوری کنند؟ تازه دعوای اصلی شروع شده است. نمونمی

ها  و پشت این سرنامهایی که پس  ها و بدانگاریگرایی را به بدپنداریفاجعه بار مبارزه با خرافه و خرافهها ی  آمدپی

چنان که آمد، مرز خرافه و خرافه، چنان  نیرنگ در تاریخ(؛ چه، همی  هخوابیده است، فرو کاهد )چیزی در حد انگار

ها بیرون شد. دامن  توان از آنها وارد شد، اما به همان آسانی نمیتوان آسان به آنباریک و تاریک است که اگرچه می
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تواند برای در یک اجتماع پیشا دموکراتیک و ناپایدار مثل ریختن نفت روی آتش است و می  یی زداخرافهزدن به گفتمان 

 دموکراتیک، آزادیخواه و برابری طلب جبران ناپذیر باشد.ها ی جنبش

 مراسم، مناسک و خرافه

ها ی  تواند به گرم کردن کورهمیگرایی نالش از خرافه و خرافه گونهتوان نشان داد چهمشخص دیگری میی  هدر نمون

ای مرسوم است. در این  گانهمخوف نامدارایی و بدفهمی بینجامد. در استان لرستان در روزهای سوگواری محرم، مراسم ی

گان خویش به  گِلی از آب و گالب و آلودن خود و جامهی   های با تهیسوگواری و ماتم، گروهی از شیعیان در مناسک ویژه

دهند؛  کنند و در هیاتی گل آلود با او و مظلومیت و تنهایی اش هم دلی نشان میحسین بن علی ادای احترام میآن، به 

گویند؛ در حالی که  ( می5)" گل مالی" برخی از منادیان مبارزه با خرافه و نیز برخی از منتقدان به تمسخر به این مراسم 

ی   هکنند و در ستایش و دفاع،  آن را به مرگ سخاوت مندانیاد می( 6)" آیین چمر"موافقان این سنت از  آن با عنوان 

 دهند. پیوند می "سووشون"ی   های ایران باستان و خاطرسیاوش در تاریخ اسطوره

مساله این نیست که این مراسم خوب است یا نه؟ مساله  این نیست که با این سبک از عزاداری موافقیم یا نه؟ )این  

اصلی این  ی  هکنیم.( مسئلها دخالت نمیگذاریم و در زبان و شکل بیان درد و اندوه آنحبان عزا میانتخاب را برای صا

است که چه کسی یا کسانی حق دارند در این امور داوری کنند؟ آیا ما آدمیان را صالح به تشخیص مصالح خود  

آیا ما برای آدمیان حق خطا کردن و در نتیجه   ( یا داستان آدمی داستان نابینا و چاه است و خاموشی گناه؟ 7دانیم؟)می

دانیم؟ و  شناسیم؟ یا آزادی عقیده و بیان را محدود به عقیده و بیان نیک میحق آزادی عقیده و بیان را به رسمیت می

 گذاریم؟ می "گان خرافه شناس خبره"یا  "مجمع تشخیص خرافه "تر و تشخیص آن را هم در کف با کفایت برادران بزرک

ای آن که این نزاع را تا سرانجام منطقی اش دنبال کنیم، باید به رسم قمه زنی هم اشاره کنم؛ رسمی که بازهم موضوع  بر

اوست. اهمیت این مورد در آن است  ها ی آن عرض ادب و احترام به حسین بن علی و ذکر مظلومیت، غربت و دشواری

ها  گی آشکاری را به آنکشد و دو دستهگاه مرجعیت شیعه میکه گفتمان خرافه و خرافه ستیزی را به قلب خیمه و خر

توان از شر این  کنند با انحصار امر داوری به مرجعیت شیعه، میکند. هم چنین، اگر برخی از شیعیان خیال میتحمیل می

تر از آن است  بردیتوانند با دو چشم خویش ببیند که دعوای بر سر مرجعیت، راهپایان رها شد، آنان میی بیوگوهاگفت

اند،  که با این خوشی ساده دالنه تمام شود. در این داستان، در حالی که برخی از مراجع به حرمت قمه زنی فتوا داده

ها با  دانند. با این که هیچ کدام از آنکنند و  آن را مستحب میچنان از آن دفاع میمراجع دیگری هم هستند که هم

   نیستند. آزادی عقیده و بیان موافق 

نایافته و غیر دموکراتیک نیست و همانند آن را  فراموش باید کرد که این دست رفتارها و باورها محدود به جوامع توسعه

ی که هواداران  رفتارها ی توان دید. چرا راه دور برویم، به برخی از یافته و دموکراتیک هم میدر بسیاری از جوامع توسعه
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دهد و  دهند نگاه کنید تا به عمق احساس حقارتی که آزارتان مینشان می ها در جهان جدید برخی از بزرگ ستاره

جماعتی است که  ی  هدفاعی چیر ها ی ها واکنشکند به فرافکنی بپردازید، پی ببرید. این دست فرافکنیوادارتان می

رنگارنگی که در  ها ی کارناوالتقصیر نشان دهد. به بی  گی و استبداد حاکم بر ایراننایافتهخواهد خود را در توسعهمی

کنند  عجیب و غریبی که در جهان مسیحیت مثل قارچ رشد میها ی گوشه و کنار جهان جاری است سری بزنید؛ به فرقه

و سخت کیشی در جهان و تابلوی سیاهی که پشت   دینی  پاکتوجه کنید؛ تاریخ علم را ورق بزنید؛ به تاریخ دهشتناک 

      را بهتر درک کنید. "مبارزه با خرافه"ای به نام کنید تا خرافه اند، نگاهسرشان آویخته

 زدایی خرافهی  هخراف

  گونههاست، چهرنگارنگ مدرن و پست مدرنی که روی دکهها ی شناسیشناسی جدید و در سایه انواع شناختبا ارج

معیاری جهان شمول برای داوری بر دیگران، پیش بگذارند و  چون خود را همها ی توان پذیرفت گروهی رندانه باورهایمی

معرفی کنند؟ اگر هر گفتمانی در میدان خودی، از امکانات الزم و   "خرافه شناس اعظم "ای حق به جانب خود را  با قیافه

گاه  بی وتواند راضی از پیش قاضی برگردد، پس طرح گاه بضاعت کافی برای توجیه و توضیح خود برخوردار است و می

گی  تواند داشته باشد؟ و بانیان آن در پی شکار چه صیدی هستند؟ این که خرافه و خرافه زدهگرایی چه معنایی میخرافه

مزمن  ها ی شناسی جدید، دور از وسواسدانم، از آن روست که بستر شناختمی "ناقص الخلقه"را در جهان جدید 

پهن شده است و خوان کریم دانایی در جهان جدید چنان گسترده   "وب بد/خ"موزی ها ی و هیستری " درست/نادرست"

دانایی  " گذارد. در جهانِ گی نمیچون خرافه و خرافه زدهی پیشامدرنی هموگوهاو چندگانه است که جایی برای گفت

 ماند. ای به نام خرافه نمیدیگر جایی برای خرافه " چون گفتماندانش هم" و  " چون زبانهم

دینی، همیشه چیزی مشکوک و نگران کننده هم هست؛ چیزی شاید یک  ها ی از گفتمان زدایی  خرافهرت طرح ضرو

کنند، خواسته یا ناخواسته، تالش دارند خود را  در ادیان صحبت می  زدایی خرافهانحصارگرایی تازه و خزنده. کسانی که از 

وگو  بگویند معیاری بیرون از توافق برای داوری و ختم گفت خواهنددینی جا بزنند. در واقع میها ی داور نهایی گفتمان

کنم کسانی که در جهان جدید سر ایستادن دارند، بتوانند  ی سخت سهمگین است و گمان نمیادعا ی دارند! چنین 

و اگر   "پایان است بی وگویی بیرون از توافقهر گفت"خونینی بگذرند. اگر بپذیریم که   ادعا یآسانی از کنار چنین به

(، آن گاه باید از خود  8)" انجامدوگویی به نقض آزادی عقیده و بیان میبیرون از توافق، ختم هر گفت"بپذیریم که 

وگو و توافق هستند، که  باشند؟ اگر اهل گفتگی در پی چه هستند؟ و نگران چه میبپرسیم مدعیان خرافه و خرافه زده

وگو را برای آنان فراهم آورند؛ باید به تبعیض زدایی  گفتی   هشرافتمندانی   هدامخوب باید از رقبا استقبال کنند و امکان ا 

وگو اهتمام نشان دهند؛ باید از شهیدبازی و شانتاژ دست بکشند؛ باید سر سفره دادگری و انصاف  گفتی  هکامل از پهن

، صدایش و زبانش را بپذیرند و  " دیگری"بنشینند و برای چشیدن غذاهای فرهنگی دیگر هم اقبال نشان دهند. باید  

پرده بگویند و مثل هر  بی اعتقاد و اعتمادی ندارند،وگو و لوازم آن را به رسمیت بشناسند؛ و اگر به گفت  "گی دیگر بوده"
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ی   هشود، خراف گی خدا را آشکار کنند. همیشه وقتی از خرافه شکایت میسایهگی و همسایه ادعا یتری برادر بزرگ

 (8تری در جایی پنهان شده است.)بزرگ

 روی دیگر خشونت دینی است دینی پاک

و خشونت اند. پیش شرط اساسی هر   دینی پاکایی خواسته یا ناخواسته منادیان گربانیان مبارزه با خرافه و خرافه

  "مذهب حقه" وگویی احترام به دیگری و به رسمیت شناختن آزادی و برابری اوست. کسی که مذهب خود را گفت

کوبد، اهل  ر میراند و با چماق بدعت و کف گذارد و او را به ننگ خرافه و گمراهی میداند، دیگری را حرمت نمیمی

پایان تاریخی و الهیاتی  ی بیوگوهاوگو و صلح نیست؛ او سر ایستادن در جهان جدید ندارد. هیچ مذهبی منتظر گفتگفت

یابند. کسی که در  شوند و سپس شرح و قبض و بسط مناسب و هماهنگ خود را میها نخست زاده میماند؛ اسطورهنمی

سلطه  ی  ه، با »کنده و ساتوری خون آلود« ایستاده است، درد دین و دانش ندارد، تشنجدیدها ی فرآیند اسطوره سازی

گوید اما مثل موسی )با تاخیری هزاران ساله( به شبانی که اسطوره اش را با زبان و  است. آن که از معنویت و عرفان می

جدید و اشکال تازه حیات  ها ی طورهگیرد، خطا کار نیست، بیمار است! کسی که از اسستاید خرده میبیان خود می

( و دیر یا زود با لوای  9است)  " پوزیتیویسم وارونه" قدیمی آسوده است، قربانی ها ی  وحشت دارد، اما در دامان اسطوره

 نقلی متروک به جنگ عقل بر خواهد خاست.

)علت( دارد و نه شوند )دلیل(؛ در  مبارزه با خرافات نه ممکن است و نه مطلوب؛ ممکن نیست، زیرا خرافه معمولن بنار 

(  10توان تصور کرد!)نتیجه، مقابله با آن به تحوالت ساختاری بسیاری نیازمند است؛ و حد ایستایی هم برای آن نمی

گی با پسرعموهای خود فاصله  تعصبات دینی در امان بمانند و از جنگ همیشهپیامدها ی خواهند از دینداران اگر می

ی   هبیش و پیش از هر گروهی به آزادی عقیده و بیان احترام بگذارند و یک بار برای همیشه اجتماع و جامعبگیرند، باید 

موثر با خرافه )اگر بتوان معنا و مصداقی برای آن یافت( چیزی  ی  هبندی، مقابلرا از گند تبعیض بزدایند. با این صورت

ضد آزادی و برابری. مبارزه با خرافه  ها ی  عظیم جنبشی   هرادخانپنهانِ زسازوکارها ی  ی  هآوردی با همنیست مگر هم

 مطلوب هم نیست، زیرا اگر به پندار غیرواقعی)خرافه( و واقعی، اصیل وغیراصیل و  

و در نتیجه تعطیل   "آزادی خوب و آزادی بد"درست و نادرست تن دهیم، نا گزیر به تقسیم آزادی )بیان و عقیده( به  

ها ی  چون دیگر گوناگونی( خرافه در محیطِ سرشار از آزادی و برابری رنگی ندارد و هم11واهیم شد.) آزادی هم کشیده خ

زند؛  انسانی قابل درک و تحمل است. پیوند قدرت با خرافه است که خطرناک است و به ننگ تبعیض در جامعه دامن می

صادق باشند، باید در صف مقدم تبعیض زدایی از   خود  ادعاها یگی چنان چه در منادیان پرهیز از خرافه و خرافه زده

گی اگر در گفتار خود صداقت داشته باشند باید  قدرت و توزیع برابر آن قرار گیرند. شاکیان خرافه و خرافه زدهی  هپهن

 عمومی اهتمام نشان دهند. ی   هبیش از هر چیز به سکوالر کردن پهن
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باورها در چهارچوب حقوق بشر و آمیزش اجتماعی احترام  ی  هو بیان، به هم باز باید با تاکید بر آزادی عقیدهی  هجامع

ها  ای درنگ نکند. سکوالرها نباید به هیچ بهانه و بهایی در کشمکشآنان لحظهها ی بگذارد و در دفاع از حقوق و آزادی

کنند( در  متاسفانه برخی از سکوالرها میای دخالت کنند. دامن زدن به گرایشات ضد مذهبی )کاری که دینی و فرقهی 

رسیدن به قدرت همان قدر خطرناک و ناپسند است که بخواهیم از مذهب برای رسیدن به قدرت استفاده ببریم )کاری  

ها مذهبی را به بستر  ها و کشمکشکنند(. سکوالرها باید تالش کنند رقابتگراها و برخی از ملی/مذهبی میکه اسالم

 آمیز بکشانند و در آن محدود کنند. همین و دیگر هیچ!م عمومی و آمیزش اجتماعی مسالمتقانون، نظ

 ها پانویس

ام، اما این داستان به  ص فیس بوک ام الهام گرفتهها ی  این عنوان را از یادداشت مهدی کاظمی بر یکی از استاتوس  -1

ها ی  مشغولیها و دلدالنه از یکی از مصاحبهگردد که در آن هممینقد یادداشتی از سروش دباغ در ص فیس بوک باز 

رواج سطحی    "ای از حجه االسالم رسول جعفریان تحت عنوان  شود. آورده است: » خیرا مصاحبهرسول جعفریان یاد می

یز به صراحت  دینی و اخالقی ایشان ستودنی است. کاش افراد دیگری نها ی  خواندم؛ به نظرم حساسیت "نگری دینی 

دینی در فضای کنونی کشور سخن بگویند و انتقاد کنند. من هم مثل  ها ی  ایشان از وضعیت نابسامان ترویج و نشر آموزه

شود، بدل به محکمات مذهبی شود و  می ترسم روزگاری فرا رسد که خرافاتی که این روزها ترویج می جناب جعفریان 

مردم پاک کرد و زدود. همه ما باید نسبت به این امور حساس باشیم و به سهم   نتوان به سهولت آنها را از ذهن و ضمیر

 خویش در زدودن خرافات و ترویج عقالنیت و قرائت عقالنی از دین بکوشیم...«

 زدایی را در آدرس زیر پیدا کنید.رسول جعفریان در نقد خرافه و ضرورت خرافهی   همصاحب

 . 1391آذر   8الین، خبرآنرنما تانگری دینی، جعفریان، رسول، سطحی

 بخوانید. 

فرهنگ دهخدا خرافه را »سخن خوش؛ آن چه چیده شود از میوه؛ کالم باطل و افسانه که اصل ندارد و حدیث     -2

دروغ« و ویکی پدیا فارسی خرافه را »به معنی اعتقاد غیرمنطقی به تأثیر امور ماورای طبیعت و خالف عقل، علم و تجارب  

 داند.امور طبیعی« میشهودی در 

اند که ادیان و مذاهب سرو ته یک کرباس هستند و از  اگر منتقدان و مخالفان مذهبی اسالم و شیعه فراموش کرده  -3

گی ادیان و مذاهب،  خانهها ی دانیم! ای کاش متری، بیرون از گفتمانسرشت و سرنوشت مشترکی برخوردارند، ما که می

دیدند »خورشیدشان  بود، تا این جماعت با دو چشم خویش میگرایی در میان میه و خرافهبرای متر کردن ابعاد خراف 

 کجاست«! 

 .1389رک: یک صد شصت سال مبارزه با آیین بهایی، فریدون وهمن، سوئد، ن باران،   -4
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د. اختر قاسمی در این  توان در نقدی با نام »چرا مراسم تحقیر آدمی در لرستان؟« از اختر قاسمی دی این سرنام را می  -5

 تر فرو رفته است که امر بر خودش هم مشتبه شده است! کل و برادر بزرگدانا ی  نوشته آن چنان در پوستین 

ها  من، دفاع از آزادی عقیده و بیان و ظرافتی  هقصد من در این جا به هیچ روی دفاع از این مراسم یا آیین نیست؛ مسال

ز حق یک گروه از آدمیان در انتخاب زبان مناسب برای سوگواری و بیان اندوه خود است.  من دفاع ای  هآن است؛ مسالی 

ها همیشه با همین اظهارات سخیف و کودکانه جویده  آزادی عقیده و بیان ستون فقرات جوامع مدرن است و این ستون

 شود.می

 برد.پناه می اختر قاسمی برای پرهیختن این جماعت از این آیین، به دو استدالل شکننده 

ای روی  رنگارنگ گوناگون بیفتیم چه فاجعهها ی تحقیر آدمی. تصور کنید اگر بخواهیم به این بهانه به جان فرهنگ  _ اول

عجیب و  ها ی هنری، آیینی و کارناولها ی ماند؟ در گام نخست باید بسیاری از برنامهای میدهد؟ و چه زمین سوختهمی

 انجامد!ها به تحقیر آدمیان میرا به باور بسیاری این برنامهغریب را تعطیل کنیم؛ زی

آسیب به محیط زیست و دامن زدن به خطر جنگل زدایی در منطقه. روشن است که این استدالل هم شکننده   _ دوم

ن با  تواآسانی مینماید؛ چه، چنین خطری را بهشود و بسیار مضحک میاست و به هیچ روی به اصل داستان مربوط نمی

اقداماتی حساب شده کنترل و مدیریت کرد. و اگر قرار باشد با این متر به جان فرهنگ و آداب و رسوم مردمان بیفتیم،  

 گیرتر است مبارزه نکنیم؟ تر و همهبه جشن سال نو که بسیار گسترده " درخت کریسمس"چرا پیشتر با سنت آوردن 

 . 2012، گویانیوز، نوامبر قاسمی، اختر، چرا مراسم تحقیر آدمی در لرستان؟ 

 به کارگردانی عزت اهلل عزیزی، این مراسم به تصویر کشیده شده است. "آیین چمر "در فیلم مستندی با عنوان     -6

پروبالی در  "حقوق حسینعلی منتظری ادامه داده ام. این نقد با سرنام ی   هرسالی   هوگو را در نقد مقدممن این گفت  -7

 این مجموعه امده است. سیمرغ در ی  هعرص

تر که خرافه پردازان بزرگ  ای بزرگگرایی گاهی تالشی است برای استتار خرافهجنجال بر سر خرافه و خرافه  -8

واره  تر هممخالف اند و در هیات برادر بزرگ "باز ی  هجامع"اند؛ آنان که با آزادی عقیده و بیان و در یک کالم با  ساخته

 محدود  برآن اند که ضرورت 

  هبدون این خراف  "زندان بان اعظم "پای مردمان را نظریه پردازی کنند.  تصور کنید وها و قید زدن به دستکردن آزادی

 روز حکومت کند. توانست بر ایران اممی گونهبزرگ چهی 

 ام؛ و در این مجموعه آمده است. کاویده  "علیه نقل "پوزیتیویسم وارونه را در سرنام    -9

و هر   " گریشیعی"بسا روزی  به مبارزه با ای منادیان شیعیِ خرافه ستیزی نباید فراموش کنند که مبارزه با خرافات  -10

کم به این دلیل ساده که هستند کسان بسیاری که شیعه و ادیان را سراسر  نو دینداری دیگری نیز بینجامد؛ دست
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یم نگاهی به کتاب مکتوبات کمال الدوله میرزا فتحعلی آخوندزاده و  دانند. نهایی شاخ و برگ دار و ساختارمند میخرافه

 احمد کسروی خرافه ستیزان شیعی را شیرفهم خواهد کرد. گری شیعیی   هرسال

هستند؛ این دست   "است بنیاد "هایی واقعی/غیرواقعی، اصیل/غیراصیل و درست /نادرست گزارهها ی گفتمان   -11

جدید نیستند. ضرورت آزادی و برابری در  ها ی اصلی جهانها ی بسیاری که دارند، از اولویتها با وجود اهمیت گزاره

تری  جدید اولویت و ضرورت بیشها ی در جهان  "باید بنیاد "ی وگوهاپاسداشت صلح و آمیزش اجتماعی پایدار به گفت

 باشند.  "ها است"باید مقدم بر  " بایدها"دهد. یعنی همیشه می
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 نواندیشان مسلمان جدید 

فرآیندی که در جریان  دین در جهان جدید؛ ی  هنواندیشی دینی کوششی است برای بازخوانی صلح جویانه و اصالح طلبان

کنند دین را در جهان جدید و  شوند و در نتیجه تالش میدینداران با جهان جدید و الزامات آن آشنا میای از  آن پاره

تواند راه آمیزش  محاط با آن بازخوانی کنند. اهمیت این بازخوانی، محاط دانستن دین بر جهان جدید است که هم می

اصالح طلبی از بنیادگرایان و سنت گرایان  ها ی ر قوارهها را د اجتماعی مسلمانان با جهان جدید را هموار کند و هم آن

کم غیر سنتی از دین هستند، با این تفاوت که اسالم  ها یی مدرن یا دستها نیز خود خوانشمتمایز کند؛ چه، این گرایش

ایستادن در  رسد دینداری در جهان جدید، بدون خواهند. به نظر میکم کانونی از جهان جدید میرا محیط بر، یا دست

اندازی مختار از تاریخ برای دیدن و داوری کردن در تاریخ دین ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر، دین داری  چشم

 همیشه نوعی بازخوانی تاریخ است.

 دین همیشه نوعی نواندیشی دینی است 

دینی نیست؛ چه،  ها ی جریان ها و دیگرگانی، فصل فارغ نواندیشان دینی از نحلهبازخوانی تاریخ برخالف تصور همه

توان زیست؛ یعنی دینداران ناچار به  توان شنا کرد«، در تاریخ هم دوباره نمیچنان که »در یک رودخانه دوبار نمیهم

کرد آنان به جهان  کند، رویرقیب جدا میها ی  بازخوانی تاریخ اند. آن چه نواندیشان دینی را در این مساله از جریان

کند دینداران را نه تنها  دینی بسیار اهمیت دارد و یادآوری میها ی ه سنت. این نکته در بازشناسی جریانجدید است و ن

توان سنجید و بازشناخت؛ هر  دینی و تاریخی مختار شان، که با درک و دریافتشان از جهان جدید هم میها ی  با آموزه
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فاخر زمانه مشکلی هست، که  ها ی د. اگر در پوشیدن لباستاریخی خود را دارباورها ی گفتمانی همیشه امکان توجیه 

      شناسی شود.هست، مساله نوعی آمیزش اجتماعی ناتمام است که باید آسیب

 :پیماینددینداران در برخورد با جهان جدید دو راه متفاوت را می

آمیزش اجتماعی  "و  "بی خانمانی"، "نوستالژیا"آن، که به صورت ی   هگی از جهان جدید و مناسبات تازسرخورده _ اول

 دهد. خود را نشان می "ناتمام 

 آمیزش با جهان جدید و هم زیستی با مناسبات تازه.  _ دوم

ضد امپریالیستی، ضد استعماری و  ضد استبدادی(  در بازخوانی  ها ی  کرد نخست )در پیوند با بسیاری از جنبشروی

سنت گرایان اگر تنها به دوری گزیدن از جهان جدید و پشت کردن به  رسد؛ گرایی میتاریخ به بنیادگرایی یا سنت

ها  صفر را در کلهی   هاند، بنیادگرایان اما سر برانداختن آن دارند و رویای بازگشت به نقطمناسبات کانونی آن بسنده کرده

و غار   "حکمت خالده " ی ترین حالت( با بازگشت به دژ دورنگرایی )در بهپزند. نوستالژی در سنتسنگی خود میی 

آن )دموکراسی، آزادی و  نمادها ی کند و در بنیادگرایی با برانداختن جهان جدید و فروکش می  "خرد جاویدان "تنهایی 

گرایی( و  یک دیگرند. کشش غارنشینی )سنتها ی ها و  هم سایهگرایی سایهخانه مانی و هیچستانبی برابری(؛ نوستالژیا،

انجامد و از تظاهرات اصلی  گی میواره به نفی دیگری و نهی دیگربودهگرایی )بنیادگرایی( در جان خود، همقبیلهواکنش  

 ( است. 1)" سیاستی   هگرایی در پهنهیچستان"

گذارند و در نتیجه، هرچند ممکن است منتقد  بین راه تفاوت می خطاها یاصالح طلبان مذهبی اما بین جهان جدید و 

جدید باشند، اما در آن احساس شادی، آبادی و آزادی   آوردها یدستها و  ت برخی از رفتارها، انتخابسفت و سخ

است و نه   "هویت"کنند و خیال بازگشت به قبیله و غار ندارند. به باور آنان مسئله دیندارن با جهان جدید،  می

است که دیگر حقیقتی در جهان ما باقی نمانده   زیند آشکار کم، برای کسانی که در جهان جدید می؛ چه، دست"حقیقت"

وگویی از  خودش و بازگویی هر گفتی  هخانی  هکه بگذریم، دیدن دنیا از پنجر "پارادوکس خود ارجاع" است. از این 

ز جهان  هایی که تعبیر نشدند، تصویر متکثری ااند و خواباند، یا جاافتادههایی که خواسته یا ناخواسته ناگفته ماندهگفته

راه و  ای همتر شبیه است؛ تصویری که با هیچ حقیقتِ پیشینیرنگارنگ ما بیشها ی  آورد که به جهانما فرامی

سرمان  ی  هآید، به قدر قامت ماست و در کاسما باال میها ی  ها و روی دستداستان نیست؛ جهانی که پیش چشمهمه

 شود.رنگ می
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 جدیدها ی ها و مظروفظرف

ها ی  ها و ظرفی است که باید آموزهجدید در گرو توضیح و توصیف دقیق این جهآنها ی بازشناسی دین داری در جهان

انداز  ها ریخت؛ آن گاه و ناگزیر، دینداری در جهان جدید را باید در سه چشمفرار دینی را در آنها ی  سیال و گزاره

رد. دینداری سنت گرایانه، دینداری بنیادگرایانه و دینداری اصالح طلبانه؛ و  بندی کمتمایز و البته بسیار پهناور صورت

توانند  ها است و دینداران در عمل میها و نمونهفراموش باید کرد که جهان واقعی، جهان رنگارنگ و پهناور مصداق

گاه  ینند. در بستر تاریخ، هیچپرگون، مختلف و  متضادی را در بازخوانی تاریخ، جهان و هویت خود برگز کردها یروی

دهند؛ در نتیجه  شود و دیندارن همیشه به ترکیبی از این همه تن میسنت گرا، بنیادگرا و اصالح طلب ناب دیده نمی

دینداری در جهان جدید اشاره دارد. و نیز نباید فراموش کرد که این  ی  هچیری   هبندی باال، تنها به چهرصورت

دانیم که   دآگاه دین ورزی و شهادت دینداران در جهان جدید وابسته است؛ وگرنه همه میبندی به وجه خوصورت

فرآیند  ای پنهان و پوشیده در کار تزیین، ترمیم و تتمیم گونهبنیادگرایان هم در ناخودآگاه خود اصالح طلب اند و به

 تاریخی، جمعی، انباشتی و ناتمام دین هستند.

سخت و باور کانونی و فراهم  ی  ه( و مجاهدت دینداران در پاسداشت این هست2)" نبود خطا در متنایمان به "در اساس 

چون تفسیر، تاریخ، حدیث، کالم و...( که در این راه به کارشان  معرفتی و تاریخی )همسازوکارها ی  آوردن انبوهی از 

ای بدون  بیرون از تاریخ وجود ندارد و هیچ داوری دهد. اگر بپذیریم هیچ داوریآید، آشکارا بر این نکته شهادت میمی

ای  اصالح طلبانهها ی انعطاف پذیری داوران و داوری آنان پایدار نخواهد ماند، آن گاه راز ماندگاری ادیان را باید در گام

 شود. جست که گاهی در خلوت و گاهی در جلوتِ خودآگاهی برداشته می

 ناتمام است داوری همیشه امری تاریخی، جمعی و 

شوند. اگر  ها جاودانه میواره در هیات پرهیبت اسطورهها همداوری همیشه امری تاریخی و جمعی و ناتمام است و تاریخ

دینی خشک  ها ی  ، توضیح ماندگاری انبوهی از آموزه-کم در فرهنگ فارابی )فارسی/عربی( دست -بود  شعر و عرفان نمی

نمود. دینداری اصالح طلبانه، ایمان صلح جویانه و آن چه به عنوان  ار سخت میتاریخی مشکوک بسیها ی و گزاره

شود، گام نهادن ناگزیر در چنین راه ناگریزی است؛ راهی که هم به گذشته چشم دوخته  نواندیشی اسالمی شناخته می

رسد؛  باره به اسطوره میشود، اما دوشروع می " تاریخی شدن"است و هم قصد ماندن در گل آن را ندارد؛ راهی که با 

نا تاریخی  ها ی شود و به برساختن فانتزیماند، در تاریخ گم میشود، اما به تاریخ وفادار نمیراهی که در تاریخ گشوده می

(( در  3چون بینش و نه دانش یا قانون)دینی )دین همها ی انجامد. فروکا هیدن دین به ایمان، معنویت و تجربهجدید می

گی در  درخشانی از دینداری اصالح طلبانه اند که راه را بر نوعی شاعرانهها ی  متاخر نواندیشی اسالمی نمونه ها یگونه

ها ی  خرد نونوار شد و این معنویتها ی گشایند. باید امیدوار بود که این ایمانجدید میها ی ایمان و فانتزیی  هپهن

با جهان رنگارنگ جدید و رقیبان پرشمار تازه و تازه نفس، نه تنها   گی نواندیشان مسلمان سایهشاعرانه، به پاس هم
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کار دین کاران و سنگری برای گریز سنت گرایان و بنیادگرایان از نقد فراهم نیاورد، که راه ورود  ی  هپوششی برای ادام

 فوج فوج مسلمان به جهان جدید و هم زیستی با دیگران را بگشاید. 

 نواندیشان جدید و قدیم

 کنم؛ نواندیشان مسلمان قدیم و جدید.وگو، نواندیشان مسلمان را به دو پاره تفکیک میرای آسان شدن گفتب

نواندیشان مسلمان قدیم، کم و بیش هنوز وحدت )مطلق( انگار و انحصارگرا هستند، در حالی که نواندیشان جدید به  

نواندیشان مسلمان قدیمی، تصویرِ مثالی دینی  ها ی باور و داوریاند. تصویر دین در گرایی کوچیدهگرایی و نسبیکثرت

است حامل حقیقت که در کمند و بند سنت مانده است؛ در نتیجه، نواندیشان دینی قدیمی، در حالی که با تکیه بر  

آن که   سنت زدایی و حیرت زدایی از گفتمان دینی هستند تا بتواند به »لب لباب« تکاپو ی جدید در  آوردها ی دست

کنند.  دینی نقل قول میها ی  چنان و هر جا فرصت کنند از شخصیت/اسطورهفرازمانی و فرامکانی است نزدیک شوند، هم

توان دین پیرایی و احیاگری نامید. به عبارت دیگر، نواندیشان مسلمان قدیمی با سنت زدایی از  این پروژه را به درستی می

ها سر آشتی نداشت، اسالم را از  ها( تالش داشتند  و دارند، در جهانی که با سنتدین )و گاهی البته توجیه علمی سنت

برد غالب این دسته است. جمال الدین اسدآبادی، اقبال  انقراض کامل نجات دهند؛ حفظ اسالم و امت مسلمانان راه

این پاره اند. نمونه  ها ی ه( و  عبدالکریم سروش از نمون4الهوری، علی شریعتی، بازرگان متقدم، آیت اهلل خمینی)

 توان سراغ گرفت.درخشان چنین رهیافتی را در جهان مسیحیت در الهیات تاریخی پانن برگ می

دینی اسالمی همان قدر برای آنان اهمیت  ها ی هستند؛ تجربهگرا کم نسبییا دستگرا نواندیشان مسلمان جدید کثرت

معنا و معنویتی هستند که موالنا بشارت  ی  هها همان قدر تشنتی؛ آندینی بودایی یا سرخ پوسها ی دارد که تجربه

ما آورده است. راه برد غالب در این جریان  ی  ه( به هزار5روز گابریل مارسل)ایمان و شیدایی که امی   هداد که نشئمی

توان به مصطفا ملکیان،  ه می( شهروندی و ایران دموکراتیک است. در این پاره، به عنوان نمون6)"حفظ نظام "استقرار و 

 اکبر گنجی و آرش نراقی اشاره کرد.

 اید، تا بگویم دینداری شما چه رنگ و بویی دارد. بگویید در کجای جهان ایستاده

اند باید جشن گرفت و به پایکوبی برخاست؛ نباید  این دگردیسی باشکوه را برای نواندیشان مسلمانی که کنار ما ایستاده 

روز و تا حدی به بغرنج تاریخی انحطاط در  تواند به حل پازل ایران امآورد مدنی فاخر که میبگذاریم شادمانی این دست

توان و  وگوها را مینیک و بد از دستمان بگریزد. گفتها ی ادرست و هیستریدرست و نها ی ایران ره برد، در وسواس

آوردی  گی و هم زیستی با خداوندان )دیگران( دستسایهباید ادامه داد، اما تن دادن به شهروندی جهان جدید و هم

گفت؛ در کوچانیدن خیل    آسانی از کنار آن گذشت. باید به این نواندیشان نیک بخت مسلمان تبریکنیست که بتوان به
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جهان جدید به آنان یاری رساند و امیدوار بود که نکبت بدخیمی به همت آنان برای همیشه از  ی  همسلمانان به آستان

 اجتماع پریشان ما رخت برچیند.

 ها پانویس

 .1391شهریور  21اخبار روز، تارنما سیاست، ی  هگرایی در پهنستانکرمی، اکبر، هیچ   -1

 کاویده ام؛ و در این مجموعه آمده است.   "دین در کمند عقالنیت "ن انگاره را در سرنام  ای  -2

چون  دین هم" و  "چون قانوندین هم" ، "چون دانشدین هم" ی   هگانسهها ی  تفکیک پیامدها ی ها و به ضرورت  -3

 ام. اشاره کرده "دین در کمند عقالنیت"در    "بینش

 . 1388مرداد  21اخبار روز، تارنما فقیه، ی  هوالیت مطلق ی  هاسالم سیاسی و انگارکرمی، اکبر،    -4

 . 1391مهر  29گویانیوز، تارنما ورزی، ها؛ تاملی در اصناف ایماندباغ، سروش، پاکی آواز آب   -5

 . 1388مرداد   21اخبار روز، تارنما کرمی، اکبر، نظام، حفظ نظام و اهمیت آن در تاریخ معاصر ما،    -6
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 اسالم سکوالر 

دینی و   ی  هرنگارنگ و پر گونها ی  (، خوانش1وااسالمای جان فرسای بنیادگرایان مذهبی)هاست که با وجود حاال سال

رنگارنگ در حیات فکری ما ایرانیان چیره شده است؛ اسالم بنیادگرا، اسالم  ها ی  اسالمی  هگی دینی در چهرپرگونه

 دسته اند.سنتی، اسالم لیبرال، اسالم نواندیش، اسالم مدرن و اسالم سکوالر از این 

شود، منظور آن خوانش ذات گرا، غیرتاریخی و ویژه از سکوالریسم و اسالم نیست که  وگو میوقتی از اسالم سکوالر گفت

  داند و جهان و تاریخ اسالم را در اساس متفاوت از جهان و تاریخ مسیحیت ودر اساس اسالم را سکوالر و گیتیانه می

ها ی  ( اسالم سکوالر  خوانش سکوالر و سکوالرها از اسالم نیست که در برابر برخی از نواندیشی2سکوالریسم؛)نیاز از بی

کند که در جای خود بسیار مهم و قابل توجه است. اسالم سکوالر به باور من سرنامی است که بیش  دینی خودنمایی می

ی   هو استخوان داری است که در دیگ جوشان سکوالریت از هر نامی و اسالمی مناسب جمعیت مسلمانان گوشت و پوست

ایرانی هم تغییرات سکوالر گسترده و آرامی  ی  هاند. منظور از سکوالریتاند و جاافتادهایرانی در دویست سال اخیر جوشیده

اریخ ایران پیش  گام در تگراها)با سکوالریسم و سکوالریته(، گام بهاست که با وجود مخالفت سرسختانه و خونین اسالم

آن چیزهایی است که  ی  هایرانی همی  هآمده و خود را بر اجتماع و جمعیت مسلمانان تحمیل کرده است. سکوالریت

کند؛ همان چیزهایی که سرریز جهان جدید به جهان باستانی ماست؛  ناصری متفاوت میی  هروز را از ایران دورایران ام

ایم و به خامی  ایم و گاهی به آن فخر فروخته( نامیده3)"مشروطه ایرانی"ایم و  کشیده  ها که گاهی به تمسخر به نقدهمآن

 ایم. ( تعبیر کرده4)" بازگشت به خویشتن"با 
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 سکوالریسم ایرانی

روز همان چیزی است که خوراک، درمان، آموزش، مراسم، خانواده، شادی و غم، کوچه و بازار،  سکوالریته در ایران ام

ما را به نیش تیز خود جویده،  ها ی  ما را از دیروز گوناگون کرده است؛ همان که  نامها ی ها، شهرها و خوابها، خانهلباس

ها ی  روز  در کیف و کفش و کاله و لباسنشخوار کرده و ترکیب متفاوتی از آن باال آورده است. سکوالریته در ایران ام

کند و عجیب نیست اگر جمهوری اسالمی که خود را خصم سکوالریسم و  یای هم خودنمایی م مدرسهها ی بچه

روز   در ایران امی   هما حساس است. سکوالریتها ی بچهها ی داند، این اندازه به کیف، کفش، کاله و لباسسکوالریته می

روز این  مهوری اسالمی، امبنیادین خود تخلیه کرده است. اگر جها ی جمهوری اسالمی ایران را هم از باورها و داوری

اندیش یا  اندازه عریان به دار و درفش و سرنیزه پناه برده است تا عمرش را دراز کند، رازش همین جاست؛ اسالم حقیقت

( از نفس افتاده است؛ از اسالمی که بنیادگر است و به اصول توجه دارد و در توهم حقیقت ماسیده  5)"تجربت اندیش"

 بر جای نمانده است. گیراست، چیزی دندان

ی   هوالیت مطلق ی  ه(، و نیز »انگار6شود)ای که در آثار بسیاری از نواندیشان مسلمان دیده میجانبهگرایی همهکمینه 

ی   هگاه ضرورت و مصلحت احکام اولیدهد به( در چهارچوب اسالم سیاسی، که به ولی فقیه امکان و قدرت می7فقیه«)

 بازتاب این تهیدستی تاریخی اسالم حقیقت در جهان جدید است.  اسالم را تعطیل کند،

گراهای پیشا مشروطه را با پیشگامان نواندیشی و منورالفکری آن دوره همانندی  اسالمها ی اگر بتوانیم سرفصل اختالف 

تر خواهد شد. در این تصویر  برجستهگراها اسالمها ی گیها و سرافکندهها و شکستنشینیکنیم، راه طی شده و پس

گرایی  بزرگ اسالمی و ایرانی، اسالم سیاسی و حکومت جمهوری اسالمی در ایران، شاید آخرین جنبشی باشد که اسالم

 در حال احتضار را به نمایش گذاشته است. 

 جدید و مسلمانان جدید ها ی مانزیست

گی است؛ نوعی بینش  گرایانه باشد، نوعی طرز زندهفکرانه و نخبهتر از آن که یک دل مشغولی روشن  اسالم سکوالر بیش

اکولوژیک و زیستاری است؛ نوعی مصلحت اندیشی ناخودآگاه که به مسلمانان ایران در کوچه و بازار تحمیل شده است.  

در جهان جدید    ها نیستد و راهش راشود، اما دربند هیچ یک از آناین اسالم هرچند از منابع نظری درخوری سیراب می

توان  ها میراهنمای اسالمی یا اسالم ستیز کمتر از آنها ی  جوید که در کتابهایی میگیها و فرزانهبه ضرب زور رانه

اند، ممکن است چندان قرابتی با برخی  سراغ گرفت. اسالم سکوالری که مسلمانان ایران جدید از خود به نمایش گذاشته

اسالم اصیل نداشته باشد؛ با این همه ممکن است این جا و آن جا گاهی این  ها ی توهمتاریخی و  ها ی از اسالم

گی کنند، تا این که  خواهند زندهتر میها بیشسکوالرهای پرشور مسلمان از اصل اسالم هم بگویند یا بپرسند؛ اما آن

ر در پی آن اند که راهی برای دور زدن  توجوی اصل اسالم و اسالم اصیل، بیشها  در جستبخواهند مسلمان باشند؛ آن
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تر  ها بیشروز از همین جنس است. درنتیجه اسالم آنپروا و مهاجم بجویند. سونامی معنویت هم در ایران امبی این اسالم

  است و "معیشت و مصلحت اندیش". این اسالم به واقع و به تمامی "اسالم حقیقت"است تا  "اسالم هویت"از جنس  

 ( 8خواهد خود را با زیست جهان جدید و الزامات آن هماهنگ کند.)رمی میهیچ شبی

پوشانی روشن فکران سکوالر و نواندیشان مسلمان  گی از اسالم تاریخی است که در هماسالم سکوالر، برچسبی خانواده

 برد.زاده شده است و از هر سه نسب می

  ن معنا که در تاریخ تحقق پیدا کرده است و مصادیق تاریخییکم. اسالم سکوالر نوعی اسالم تاریخی است؛ هم به ای

اسالم اصیل  ها ی شماری دارد و هم به این عنوان که برآمدی تاریخی و تاریخ مند است و خودآگاه و ناخودآگاه از توهمبی

 ( 9و واقعی عبور کرده است.)

اخواسته، دانسته یا ندانسته مسلح است و هر جا  دوم. اسالم سکوالر به بسیاری از میراث روشن فکری ایران خواسته یا ن

)و اقبال به آن( گاهی  "نواندیشی دینی "دهد. در این معنا کند و ارجاع میها مراجعه میالزم باشد، در دفاع از خود به آن

 امان بمانند. اند تا در برابر شبیخون اسالم حقیقت در ی روشن فکری ساختهوگوهاماند که مسلمانان از گفتخفتانی را می

سوم. اسالم سکوالر به نواندیشی اسالمی هم عالقه مند است و تالش دارد ویترین خود را به کاالهای فرهنگی این تولید  

 گان و کارآفرینان هم مزین کند.کننده

ی،  اشناسی اسطورهشناسی و جهانشناسی، شناخت( خوش بختانه ناف خود را از ارج10)"نواندیشان مسلمان جدید " 

ها ی  اند و به داوریجدید ایستادهها ی رنگارنگ جهانها ی هیچ پروایی در برابر آفتاببی اند ودینی و کالسیک بریده

ویژه نواندیشان مسلمان جدید، با وجود  گذارند. نواندیشان مسلمان بهآن احترام می استانداردها یدموکراتیک و 

کران و انبوه بنیادگرایان دینی و سیاسی راه مسلمانان ایران را به جهان جدید و  ای از روشن ف بسیار پارهها ی نامهربانی

اند. نواندیشان مسلمان جان پاک و زبان نازک خود را پلی برای عبور مسلمانان  آمیزش اجتماعی با خود و دیگری گشوده

ها یا چپاندن در هیچ یک از این  ن راهاند. با این همه اسالم سکوالر فروکاهیدنی به هیچ یک از ایبه جهان جدید ساخته

 ها نیست.رسم

 ها سروش و تفکیک اسالم

کند که به  اشاره می "مسلمانان تجربت اندیش"و  "اسالم حقیقت"بندی خود از اسالم به  عبدالکریم سروش در صورت

تری از مسلمانان  شود تا درک مناسببندی وارونه تر اند؛ به باور من اما باید این صورتباور وی به قلب اسالم نزدیک 

گرایی دینی  نوعی نخبهی  ههم نمود و هم هود   "مسلمانان تجربت اندیش"و   "اسالم حقیقت "ویژه در ایران به بار آید. به

دینی، شری بزرگ  ها ی دک و پز خیری که دارد، با کوتاه کردن دست عموم مسلمانان از مرده ریگ ی  هاست که با هم
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گانه است و در نتیجه همیشه در جایی به یک برادر  دین بیی   هگانی در پهن. نخبه ساالری با حق داوری همهآفریندمی

به   "نادرست"و   "درست"تواند به جهت باال آوردن گفتمان  بندی هم چنین میشود. چنین صورتتر منتهی میبزرگ

بینجامد، که چه خوشمان بیاید و چه   " دین ذاتی"هم در جایی به انحصارگرایی دینی و تو  "ناحق"و   " حق"جای گفتمان 

 کشاند. نه، همه چیز را به زمین خونی روحانیت و مفسران خودخوانده از دین می

روز همان اسالم سکوالر است که از »جنگ هفتاد و دو ملت« عبور کرده است و به جای خیره  اسالم پاپیوالر در ایران ام

روز جاری  ایران امی  هپاید. اسالم سکوالر، اسالمی است که در موزاییک چهل تکمیشدن به آسمان، پیش پای خود را 

ی تاریخی و  وگوهااست؛ اسالمی که با عزاداری برای حسین ابن علی و آش نذری کنار آمده است و چندان در بند گفت

خواهد هیچ کدام را فراموش  می( اسالمی که هم بهشت زهرا دارد و هم خاوران و ن11ها نیست؛) مذهبی و الهیاتی آن

نازد.  او میی  هفروشد و هم علی دارد و به نهج البالغکند. اسالمی که هم کورش دارد و به منشور حقوقش فخر می

 شود و از بندر ترکمن تا بنادر خرمشهر و چابهار ادامه دارد. تاریک قم و نجف خالصه نمیها ی اسالمی که در حجره

چون ربا به عنوان ابزاری برای زیست مدرن همسویی دارد. اسالمی که با  ای هماست که با پدیده اسالم سکوالر اسالمی 

ای واکنشی در برابر آن ایستاده است. اسالمی که به آمیزش  گونهکم بهگانه است و دستحجاب و پارسایی جنسی بی

گانه  که با آنتالیا، باتومی و جزایرهاوایی بی زار است. اسالمیبی اندیشد و از جنگ و خشونتوگو میاجتماعی و گفت

نیست. اسالمی که مالزی و فیلیپین و تایلند را خیلی دوست دارد. اسالمی که برایش اهمیت ندارد هم سایه اش چه دینی  

در  ی  هو همانند هر پدید "پدید آمدن "و   "در حال شدن "گذارد. اسالم سکوالر اسالمی است  دارد و به کدام قبله نماز می

ها. اسالم سکوالر به غایت التقاطی و رنگارنگ است؛ و همانند  نیاز از آنحال شدنی نه دربند تاریخ و اجتماع است و نه بی

  ایران خودمان قشنگ و دلرباست.

 ها پانویس

 در همین مجموعه کاویده ام.  "گرایی و خشونت مقدساسالم"گرایی مذهبی را در سرنام بنیاد  -1

 گردداو از اسالم و سکوالریزم برمیی  هچنین دیدگاهی به سید جواد طباطبایی و دریافت ویژ  -2

 اشاره به دیدگاه و کتابی به همین نام از ماشااهلل آجودانی در تحلیل و گزارش جنبش مشروطه است.  -3

 اشاره به دیدگاه و کتابی به همین نام از دکتر علی شریعتی است.   -4

 شود. اسالم به اسالم حقیقت و هویت در آثار عبدالکریم سروش دیده میبندیصورت   -5

آثار نواندیشان مسلمان بسیاری از جمله عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری و مصطفا ملکیان سرشار از    -6

اسالم  "خوانشی از شود تا گرایی در این مشرب، راهی است که خودآگاه یا ناخودآگاه پیموده میگرایی است. کمینهکمینه
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سخت این  ی  ههست "ایمن شدن از راه تهی شدن"چنان محفوظ بماند. هم " ایمان به نبود خطا در متن"یا   "حقیقت 

 رسوالنه« همین راه را پیموده است.رویاها ی خود »محمد )ص( راوی ی  هترین نوشتپندار و راهکار است. سروش در تازه

 در هیمن مجموعه کاویده ام.   "دین در کمند عقالنیت"مینیمالیسم دینی را در سرنام  ای از نمونه  -7

ی   هاسالم سیاسی و انگار"ی  هتوانید در مقالداوری مرا در مورد برخی از وجوه فقه سیاسی روح اهلل خمینی می   -8

 بخوانید. " نظام، حفظ نظام و اهمیت آن در تاریخ معاصر ما"و نیز   " فقیهی  هوالیت مطلق 

دهد که  ویژه در معماری داخلی به خوبی نشان میها در ایران و ترکیه بههمانندی معماری شهرها و ساختمآن  -9

اند و به  ها( از تغییرات جهان جدید الگو گرفتهحکومتی )و شاید در پاسخ به آنها ی ها تا چه پایه با وجود محدویتایرانی

ایرانی  ها ی ها و خانوادهتر و آزادی ستیزتر است، اما خانهچند حکومت در ایران بسیار بستهاند. هر ها شتافتهاستقبال آن

 نمایند. تر میها بسیار آزادتر و بازدر همانندی با ترک

سازد. آن چه به عنوان  گی روحانیت خود را هم ساخته و میآسانی و آسودهاسالم سکوالر و معیشت اندیش به -10

ل فقه شیعه جا افتاده است، راه دنبال کردن خواست و پسند مردم را کم و بیش فراهم آورده و به  در اصو  "عرف"

فرآیند  رسد در خود را دارد اما به نظر میها ی گیکند. هر چند دیالکتیک عرف و فقه پیچیدهروحانیت تحمیل می

خورد، با نواندیشی دینی دنبال  فکری کلید می  ی روشنوگوهاتغییرات ناگزیری که معمولن با سریز مواهب مدرن و گفت

آید و به ناگزیر به آن تن  شود، در نهایت روحانیت است که کوتاه میگیرد و عمومی میشود، در پسند مردم جای میمی

 دهد. می

با هرگونه  کنترل جمعیت در فقه شیعه نگاه کرد، روحانیت شیعه که در گذشته ی   هتوان به مسالبه عنوان نمونه می -11

گیری کنترل موالید، نه  دانست در حال حاضر با همهمنی( مخالف بود و آن را خالف بین شرع انور میی  هکنترلی) ازال

مدرن جلوگیری از بارداری )و  در مواردی به سقط جنین( هم رضایت  ها ی منی، که به استفاده از روشی  هتنها به ازال

روز در نهایت روحانیت شیعه ناگزیر است دیر یا زود راهی  گیری سقط جنین در ایران امرسد با همهداده است. به نظر می

ای دیگر به بغرنج ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج نگاه کنید؛ این  برای شرعی کردن این بغرنج هم بیابد. به عنوان نمونه

روزه در ایران کم و  ماند( امزدواج آزمایشی میپیش از ازدواج است )و به نوعی اها ی  سنت که برابرنهاد سنت دوستی

بیش جاافتاده است؛ با توجه به سونامی طالق در ایران )و نیز بروکراسی فقهی و حقوقی وحشتناک تقاضای صدور طالق  

ی   هتدهند. در نتیجه روحانیت شیعه با متابعت از مفهوم مردم ساخآسانی به آن تن میها بهویژه برای زنان( خانوادهبه

 که در فقه برای امری دیگر تعبیه شده است راه این خواست و مطالبه را باز کرده است.   "محرمیتی  هصیغ"
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 با عظمت انسان گاهپیشدر 

 فرگشت و آدمیت

جنینی، تکامل و فرگشت نوعِ خود را تکرار  ی   هگوید هر فردی در دورای هست که میشناسی انگارهتاریخ جنیندر 

  هپیچید فرآیندها ی شناسی جدید، حدس پرزوری برای توضیح برخی از جنینی  های هرچند در پهنکند. چنین انگارهمی

شناسی  شناسی و شناختروانی  هآید، اما انگار در پهنحساب نمیرشد نمو جنین انسان و مراحل گوناگون آن به ی 

فرآیند فرگشت  کشد. انگار ما محکوم هستیم جدید از ضرورتی حکایت دارد که هر روز و هر شب خود را به رخ ما می

کم در  )دست  تاریخی فرهنگی نوع خود را در جان و جهان خویش )کم و بیش( تکرار کنیم. انگار باید از انسان باوری

 متولد شود. "من "گی ما شکوفه دهد و الهی( به خودباوری برسیم تا آدمیزادهها ی غیبت داوری

چون نیاکانمان از پندار زمین مرکزبینی )انسان مرکز بینی و خود مرکز بینی( بگذریم تا بتوانیم  آن سوتر ما هم باید هم

یت جدید لبخند بزنیم. در هر کجای جهان ایستاده باشیم، بر روی  با شکوه جهان جدید بایستیم و به مدنی  هدر آستان

خود( کاله از سر برنداریم، از جهان جدید   پاها ی)ایستاده یا نا ایستاده بر   "دیگری"خود اگر نباشیم و در برابر  پاها ی 

سخت  ی  هیک سکه و هستدو روی  " گراییکثرت" و  " خودفرمان فرمایی"انداز ایم. در این چشمها دور افتادهفرسنگ 

 شناسد. گان به رسمیت میرا برای همه " حق خطا کردن" جهان جدید است؛ جهانی که  

 ادیان سامی و داستان قربانی شدن آدمی 

شود که در آن ابراهیم از سوی خداوند مامور به قربانی کردن تنها فرزند  در ادیان ابراهیمی، داستانی از ابراهیم نقل می

آمده است. »و واقع شد بعد از   22شود. در عهد عتیق در سِفر پیدایش باب ا اسحاق برای خداوند میخویش اسماعیل ی 

 " لبیک. "عرض کرد:    "ای ابراهیم!"این وقایع، که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو گفت: 
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ه زمین موریا برو، و او را در  داری، یعنی اسحاق را بردار و بگانه توست و او را دوست میاکنون پسر خود را، که ی"گفت:  

  "دهم، برای قربانی سوختنی بگذران.هایی که به تو نشان میآنجا، بر یکی از کوه

بامدادان، ابراهیم برخاسته، االغ خود را بیاراست، و دو نفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاق، برداشته و هیزم برای  

سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود، رفت. و در روز سوم، ابراهیم چشمان  قربانی سوختنی شکسته، روانه شد، و به 

جا نزد االغ بمانید، تا من با  شما در این"خود را بلند کرده، آن مکان را از دور دید.آنگاه ابراهیم، به خادمان خود گفت:  

ی سوختنی را گرفته، بر پسر خود اسحاق نهاد،  پس ابراهیم، هیزم قربان"پسر بدانجا رویم، و عبادت کرده، نزد شما بازآییم.

ای پدر  "رفتند.و اسحاق پدر خود، ابراهیم را خطاب کرده، گفت: و آتش و کارد را به دست خود گرفت؛ و هر دو با هم می

ای پسر من، خدا  "ابراهیم گفت:  "اینک آتش و هیزم، لکن بره قربانی کجاست؟"گفت:  "ای پسر من لبیک؟"گفت:  "من!

و هر دو با هم رفتند. چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود، رسیدند،   "قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت.بره 

ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، و هیزم را بر هم نهاد، و پسر خود، اسحاق را بسته، باالی هیزم، بر مذبح گذاشت. و  

فت تا پسر خویش را ذبح نماید. در حال، فرشته خداوند از آسمان وی را ندا  ابراهیم، دست خود را دراز کرده، کارد را گر

دست خود را بر پسر دراز مکن، و بدو هیچ مکن،  "گفت:    "لبیک. "عرض کرد:   "ای ابراهیم! ای ابراهیم!"در داد و گفت: 

آنگاه، ابراهیم، چشمان خود   "تی.گانه خود را از من دریغ نداشترسی، چونکه پسر یزیرا که االن دانستم که تو از خدا می

هایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته،  ای، به شاخرا بلند کرده، دید که اینک قوچی، در عقب وی، در بیشه

 ( 1آن را در عوض پسر خود، برای قربانی سوختنی گذرانید.«)

 : صافات این گونه آمده استی   هقرآن در سوراین داستان در 

( و وقتی با او به  101ایم)( پس او را به پسری بردبار مژده داده100»ای پروردگار من مرا ]فرزندی[ از شایستگان بخش)

برم پس ببین چه به نظرت  بینم که تو را سر میجایگاه سعی رسید گفت ای پسرک من، من در خواب ]چنین[ می

( پس وقتی هر دو تن  102 مرا از شکیبایان خواهی یافت)آید؛ گفت ای پدر من آنچه را ماموری بکن ان شاء اهللمی

(  104ابراهیم)ای  ( او را ندا دادیم که 103دردادند ]و همدیگر را بدرود گفتند[ و ]پسر[ را به پیشانی بر خاک افکند)

کار  ( راستی که این همان آزمایش آش 105دهیم)رویا]ی خود[ را حقیقت بخشیدی ما نیکوکاران را چنین پاداش می

( و در ]میان[ آیندگان برای او ]آوازه نیک[ به جای  107( و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم)106بود)

 ( 2(«)109( درود بر ابراهیم)108گذاشتیم)

فرآیند دردناک  دیگری از ی  هاز جنگ پسرعموها بر سر اسحاق و اسماعیل و میراث عربی و یهودی این داستان )که چهر

رسد؟  است( اگر بگذریم، این داستان در پی بیان چه حکمتی است؟ تبارشناسی این اسطوره به کجا می "من " تولد

هیچ پرده پوشی  بی خواهد؟ تمام و کمال،خواهد؟ و چرا این گونه میخواهد؟ و چه میچیست یا کیست آن که قربانی می

تان نیست که این گونه آدمی را در شهر خدا )ملکوت الهی(  و هیچ تعارفی! آیا این تصویر دیگری از لویتان در عصر باس
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خواهد ایمان و امید به او راز کدام ناکامی سترگ و ترس  کت بسته، زبان بسته، چشم بسته، خاشع، خاضع و تسلیم می

کرده است،    بزرگ است؟ کدام پلشتی است که تنها با قربانی کردن تنها فرزندی که در پیرانه سر کلبه ات را و دلت نورانی

 تابی بازتاب کدام ناامیدی بزرگ و کج تابی زیست بوم ماست؟ بی شود؟ اینشسته می

 جدید ها ی ها و ایمانمانزیست

توانند در پی خوابی همانند آن چه بر ابراهیم گذشت، فرزند خود را  ها دیگر نمیدر جهان جدید وقتی  بسیاری از مذهبی

زیند و بر خود و دیگری  کم( در غیبت داوری الهی میها هم )دست؛ چه،  مذهبی"مرده استخدا "قربانی کنند؛ یعنی  

اند خبر آن به  اند و اگر مردهدرون و در روان ما هنوز خداها نمردهی  هدارند. با این همه در پهنچنین امری را روا نمی

یا   "تربرادری بزرگ"، "پدری ازلی " نوز تصویر ما و همه وجود ما نرسیده است؛ در نتیجه عجیب نیست اگر هی  ههم

در جان ما النه کرده باشد و هر روز و هر شب از ما قربانی بطلبد. به کودکان درون خود که هر روز و هر   " کلیدانا ی "

  هنندنازک و شک پاها ی شوند، نگاه کنید تا با دو چشم خویش ببینید ایستادن بر فراز کلی قربانی میدانا ی  شب در پای 

 چه اندازه ناگوار است! "در انداختن طرحی نو" خود چه قدر دشوار و سرکشیدن به سقف آسمان و ی 

اید و در قربانی کردن  او هنوز بر جان و جهان ما مستولی است! شما که در حسرت لبخند تایید آمیز او در گل مانده

ایم، و خود  نشده " من"ایم؛ ما و شما که هنوز دایگانی خستهگی و ختابید؛ ما که از بودن، آدمیزادهبی کودکان درون خود

 پنداریم.را و حقیقت کوچک خود را مرکز جهان می

خواند و در  ایم؛ و نیز اهمیت ندارد پدر چرا و چگونه ما را به خود میاهمیت ندارد چرا ما به آغوش پدر خویش چسبیده

انکار   "خود فرمانفرمایی "و   "گرایی کثرت" شویم؛ هر گاه و هر جا خواند که این گونه خام و رام میگوش ما چه می

 شود. ابراهیم و قربانی کردن اسحاق یا اسماعیل تکرار میی  هشود، اسطورمی

 ها پانویس

 عهد عتیق و جدید(، ویکی پدیا. ی  هفاضل خان گروسی، کتاب مقدس )ترجم -1

 . 1388قرآن کریم، فارسی ی   همحمد مهدی فوالدوند، ترجم -2
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 قرآن نه تنها از متن که از ماتن آن هم باید عبور کردبرای خواندن 

نگرند  چون کالمی میقرآن همرنگارنگ آنان، به ها ی  کالن و باز مسلمانان و داوریی   هها در مجموعبسیاری از مسلمآن

گاری آن را به  حفظ و ماندهها ی که از سوی اهلل به محمد فرستاده و او آن را در امانت کامل برای مردم خوانده و زمینه

قرآن هنوز راهی  گر برای بسیاری از آنان، ( در نتیجه عجیب نیست ا1لطف و قدرت الیزال خداوند فراهم آورده است.)

( خود را با آن و به  2دارد زیستار)است؛ پنداری که مسلمانان را وامی " از ظن و گمان و آزمون و خطا"روشن به رهایی 

  هادام -کند  که گاهی به ماتن و برخی از مفسران آن هم سرایت می  -کمک آن سروسامان دهند. چنین خوانشی از متن  

ها به  انگارهشریعت است. جدا از داوری ما بر این پیشی   ه( است. برهانی که ستون فقرات خیم3اگزیر برهان لطف )نی 

آرام گم  رسد متن، ماتن و فرامتنی که همه چیز را در خود گرفته است، در غبارِ برآمد و دیرآیند این باورها، آرامنظر می

 د.ریز شریعت فرومیی   ه( و خیم4شوند؛ )می

اطالعات سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران به این برآورد رسیدم و در نتیجه فرصت یافتم برای  ها ی من در سلول

ای مذهبی، در قم و در حشر و نشر با روحانیان برجسته و  قرآن را مطالعه کنم. ناگفته نگذارم در خانوادهنخستین بار 

قرآن نوشته شده است، کم و بیش  آن و تفاسیر مختلفی که بر ها ی رآن و آموزهق مفسران بلندپایه، بزرگ شده ام و با 

قرآن باز شده است. با این همه، رو در  ها ی آشنا هستم. از نسلی هستم که پیش از حضور در مدرسه، پایم به مکتب خانه

 گردد. ی( باز م 5)"قبض و بسط تئوریک شریعت " هفتاد و ی   هقرآن به دهرویی جدی من با 
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 قرآنقبض و بسط تئوریک شریعت و امکان خواندن 

قرآنی در ایران،  ی دینی و وگوهاقبض و بسط تئوریک شریعت با تفکیک دین از معرفت دینی، هرچند از گفت

اسالمی و  مطالعات ی  هموجود در پهنها ی انحصارزدایی کرد و یک تنه با دالوری در برابر بسیاری از تمامت خواهی

قرآن و اسالم را به تمامی گشود، هم  قرآنی ایستاد و راه پرداختن جدی و مستقل نواندیشان مسلمان به ها ی پژوهش

کند. این  وگو جان سختی میقرآن را هم پرورید که هنوز در برابر نقد و گفتسختی از اسالم و ی  هچنین توهم هست

تر از  فربه" و  "ثابت"،  "نقد ناپذیر"، "مقدس"،  "واحد "نام دارد که  " اصول دین" سخت در تقریر قبض و بسط...ی  ههست

 است. "ایدئولوژی

واره در میان فرامتن، متن،  تواند و باید همچنین اصلی بسیار کشدار و چسبنده هم هست و هم سو با برهان لطف می

تالشی برای تبیین و توضیح آن، اگر نتواند به   ماتن و  برخی از مفسران و شارحان متن در نوسان و جریان باشد. هر

تواند به جای  نبوت و شریعت( بینجامد، توضیحی ناتمام و تبیینی ناکام است و میی  هنهادینه کردن برهان لطف)در پهن

و   ایرانیی  هاهمیت و نفوذی که در اندیشی  هاصالح ابروی متن، چشم آن را درآورد. قبض و بسط تئوریک شریعت با هم

تواند تکلیف خود را با  رسد، دچار چنین سرنوشتی است و نمیمی " رسوالنهرویاها ی "اسالمی داشت و گذاشت، وقتی به 

 روشن کند و راهی به رهایی از شریعت بگشاید. چه،   " تکلیف"پندار 

تواند با قرار  ت و میصادقه به عالم غیب متصل و مربوط اسرویاها ی ها هنوز محمد با نخ نامریی در این قبض و بسط

 قرآن را ناخوانا و صامت کند. قرآن)  اگر کالم محمد باشد( گرفتن در کنار 

 وگوپایان گفتبی فرآیندقرآن بخشی از 

( و در گفتارها و  6ویران گر آن، در بسیاری از آثار سپسین عبدالکریم سروش)پیامدها ی ای و  گرایی شکنندهچنین ذات

( با پوست  7)"مانیفست جمهوری خواهی"کند. اکبر گنجی در  نوشتارهای برخی از نواندیشان مسلمان خودنمایی می

هاشم آغاجاری با قراردادن اسالم ذاتی در برابر اسالم تاریخی راه  رسد وگیری از آن به ناهم سویی اسالم و دموکراسی می

در دفاع از دین  " ( به سهم خود در آن هنگامه 8دهد.)ادامه می " میپروتستانتیزم اسال"تاریک شریعتی را در شریعت و  

  فرآیندقرآن را به بخشی از رسید؛ و تاریخی میها ی ها و اسالمقرآنای اشاره کردم؛ راهی که به ( به راه تازه9)"تاریخی 

( رسید. راهی که  10هویت و سکوالر)ی ها کشاند. راهی که سرانجام به اسالموگو میوگو و نه پایان گفتپایان گفتبی

آمیز مسلمانان با جهان جدید و در کنار  داند و آمیزش اجتماعی مسالمتدیگر نمیها ی اسالم را چیزی فراتر از هویت

 اصلی آن است. ی  هدیگر مسئلها ی هویت 
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برای من کلید خورد.   " محمد کالم"و   "قبض و بسط تئوریک شریعت "در دفاع از دین تاریخی بود که نخستین بار پیوند  

که در    -دریافتی که خوش بختانه سرانجام در آثار سروش و نواندیشان مسلمانان دیگر هم سرگشود؛ اما کالم محمد  

رویاها ی  محمد، راوی "در    - ام آن پرداختهها ی آمدپی( به برخی از 11)"عالم غیب ها ی  تاریخی و خرگوشها ی قرآن"

برد که نقد آن،  چنان از متافیزیکی رنج میوز نتوانسته است بند ناف خود را از عالم غیب بچیند و هم( هن12)"رسوالنه

 ( 13آماج آن هم هست. )

 دوآلیسم در برابر پوزیتیویسم

قرآن، هم مدافعان و هم مخالفان قبض و بسط را  سختی در اسالم و ی  هچنان که بارها گفته ام، تن دادن به هر هستهم

برد  اند و از منطقی دوگانه در پیشکند؛ هواداران با تفکیک دین از معرفت دینی، گرفتار دوآلیسم شدهه دار میمسال

بهره اند. از مدافعان  شناسی آن بیبرند و منتقدان دچار پوزیتیویزم اند و از جهان جدید و شناختخود رنج میها ی پروژه

فردی متفاوت از   - گوید »من انسانی هستم همانند شما..« وقتی می  - ا توان محمد رمی گونهباید پرسید چرا و چه

او با عالم غیب را به کلی دیگر دانست؟ و از مخالفان باید پرسید، با این کثرت خیره کننده و  ی  هدیگران دید؟ و رابط

 داران چه باید کرد؟ کالن دینی   هخرد کننده در تاریخ دین و مجموع

قرآن فراهم نیامده است. چه، خواندن  چنان امکان خواندن سخت به تمامی نابود نشده است و همی  ههستانگار هنوز آن 

 (14سخت آن، که نیازمند عبور از ماتن آن هم هست.)ی  هقرآن نه تنها در گرو عبور از متن و هست

توان و نباید  آنان به زنجیر کشید، نمیا ی تفسیرهمفسران بزرگ و ی  هتوان و نباید مومنان را در سایچنان که نمیهم 

تر ضرورت عبور از تفسیرها و  قرآن و ماتن آن توقف کرد. به عبارت دیگر، به همان دالیل و شنودهایی که پیشدر متن 

 مفسرهای بزرگ مطرح شده است؛ 

ل و تاکید شده است، ناگزیر باید  چون کالم خداوند استدالقرآن همبه همان دالیل و شنودهایی که بر ضرورت عبور از   

آید.  قرآن فراهم نمیقرآن هم عبور کرد. چه، بدون چنین گذاری در اساس امکان خواندن، فهمیدن و گذشتن از از ماتن 

این امر تن دهیم و  پیامدها ی دارد که به  قرآن، ما را وامیبشری بودن زبان و قواعد زبانی در فهم متن ها ی اگر ضرورت

ها در مورد ماتن متن  ها و ضرورتها بخوانیم، چرا همین استداللچون هر متن دیگری و در ارتباط با آنن را هممت

ها و بیرون از قواعد عام انسانی ارزیابی و درک  شود ماتن متن، متفاوت از دیگر انسآنشود؟ و چرا تالش میفراموش می

 شود؟

توان به این  ها نیست؛ اما نمیانگارهها و پیشچالیدن این باورها و پالیدن آن داوریی به هیچ روی در پی ادعا یچنین 

دیگر، در چهارچوب  ها ی ها بازماند. مسلمانان همانند هویتچنان نماز برد و از نتایج دیرآیند آنها همباورها و داوری
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پسندند،  خود هر تصویر یا تصوری را که میها ی فانتزیها، یوتوپیا ها و توانند از تاریخآمیز، میآمیزش اجتماعی مسالمت

دهند از مقدمات و پیش درآمدهایی بهره ببرند توانند در حالی که دیگران را مورد خطاب قرار میپیش بگذارند؛ اما نمی

داند و  ن را مقدس میقرآن مادام که متن و ماتن آکند. هر استنادی به ناپذیر میآنان را تحقیقها ی که ادعاها و خطاب

مبنا  بی معنا وبندد، استنادی بیها را بر میگذارد و امکان عبور از آنناپذیر میناپذیر و تحقیقها را نقدناپذیر، ابطالآن

قرآن همیشه  وگو و لوازم آن هم هست. در نتیجه وگویی نیازمند تن دادن به گفتقرآن به هر گفتاست. وارد کردن 

 وگو.وگوست و نه پایان گفتپایان گفتبی فرآینداز بخشی 

 فراتاریخی ها ی قرآنتاریخی در برابر ها ی قرآن

قرآنی  رو هستیم؛ قرآن تاریخی کم و بیش متفاوت روبهکم با دو کنیم یادمان باشد که دستقرآن صحبت میوقتی از 

  " فراتاریخیها ی  قرآن"بینم که قدسی. ضرورتی برای تاکید بر این نکته نمیقرآنی فراتاریخی و  تاریخی و انسانی در برابر 

کم برآمده از تاریخ و نازل شده در تاریخ اند و در نتیجه تاریخی  ها، متونی دستهم، جدا از داوری بانیان و مومنان به آن

ها ی  قرآنقرآن گذاشت و نه متن آن. تر باید به حساب ماتن شوند. چنین تفکیکی را بیشاند! و تاریخی فهمیده می

وحی و  ی  هقرآن فراتاریخی فرآوردترین حالت کالم محمد هستند. در حالی که هایی انسانی اند؛ در بهتاریخی فرآورده

 است.  "قیم "و   "محکم "، " مبین"قرآن قدسی، اند و  " نذیر "و  " بشیر"،  "متشابه"تاریخی ها ی قرآنکالم اهلل است. 

ای فراتاریخی، فرانسانی و قدسی است. این که چنین چیزی ممکن است یا نه، بحث  قرآن وقتی کالم خداست، پدیده

انسانی، فراتر از هر آزمون  ی   هقرآن، اگر فراتر از هر برساختای دیگر باید آن را بررسید، اما این دیگری است و در هنگامه

باشد؛ و   "راست و درست "و   " گویا" ،"باشکوه"، "بزرگ"،  "محکم "ه قرار است قرآنی است کو خطایی نگریسته شود، 

آن فرو خواهد ریخت. راز  پی آمدها ی نباید فراموش کرد که بدون چنین قرار و انتظاری دمینوی برهان لطف و لوازم و 

شود و آن قدر گویا،  نمیشود که درک شود؛ آن قدر باشکوه تصور میقرآن آن قدر بزرگ شده است که دیده نمیآن که 

که در   " حدیث ثقلین"شود، در همین نکته نهفته است؛ و  راست و درست است که خاموش شده است و خوانده نمی

قرآن خالی از خطا، بدون  نغز و سترگ هم هست که ی   هشود، تکیه بر این نکتزیستار شیعی بسیار بر آن تاکید می

 ندارد. مفسرِلغزش ناپذیر چیزی برای گفتن 

 شودایم که کالم خداوند شنیده نمیای ایستادهدر فاصله 

شود و برای همیشه  بسیاری که از ما ایستاده است، شنیده نمیی  هدر فاصل "کالم خداوند " چون قرآن همبه عبارت دیگر 

تاریخی بازتابد، معنا گیرد؛   ها یانسانی و برساختهها ی تواند در دل دیگر فراودهمی " کالم محمد"خاموش شده است، اما  

تو به جان و جهان ما باز شود؛ اگر و تنها اگر محمد هم بتواند در کنار ما بنشیند. این که این کالم  -در-ای توگونهو به

قرار او؛ این که کالم  بی گاه و بیگاه جانرویاها ی  اوست یا حاصل ی  هواسطبیها ی مستقیم و دریافتها ی برآمد تجربه 
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کتابت،   گونهکتبی دگردیسیده، چهها ی شفاهی به متنها ی از متن گونهآوری شده است و چهجمع گونهمد چهمح

تر است، هرچند در بازخوانی  خوانده و به ما رسید و تفسیر کدام مفسر یا تعبیر کدام خواب گذار به درک معانی آن نزدیک 

ای انسانی و قابل درک برای آدمیان  ارد، اما در این نکته که ما با تجربهو تفسیر متن، یا تاویل و درک آن بسیار اهمیت د

قرآن چیزی فراتر  گنجد. این سر ما میی  هآدمی است و در کاسی  هقرآن در قد و قواررو هستیم، توفیری ندارد. این روبه

تواند باشد. چنین درکی از  زبانی در تصویر و تصور محمد از برش تاریخی زیست بوم خویش نیست و نمیها ی از بازی

  "کالم محمد " ای که در آثار بسیاری از نواندیشان مسلمانِ شارح قرآن در گرو چنین درکی از محمد هم هست؛ نکته

پیرامونی آن مانده است؛ امری  رخدادها ی  ی محمد و گقرآن در گرو درک تاریخ زندهمفقود مانده است. چنین درکی از 

 ( 15نسبی و ناتمام، اما انسانی.)

هایی از تاریخ اسالم و برخی از  کند، به بخشقرآن را به امری فراتاریخی و مقدس تبدیل میهایی که انگارهگسترش پیش

مودگار درک این بحران زبانی،  شود، هم نچنان که در برخی از مذاهب اسالمی دیده میآن، همها ی شخصیت

شکست آن؛ چه، متن مقدس تنها شرط الزم استقرار برهان  ی   هقدما است، و هم نشانی   ههرمنوتیکی و فلسفی در اندیش

لطف است و نه شرط کافی. ناچار یا باید از فرامتن، متن و ماتن آن، هم زمان عبور کرد و از خیر لطف تشریعی الهی  

کلیف الهی که چیزی نیست مگر والیت )امامت، رکن چهارم، انسان کامل، مرجع تقلید و ولی فقیه(  گذشت، یا باید به ت 

 دیگران تن داد. 

اند و  نجات نبودهی  هاند اکنون و  همان هنگام سفین( خوانده16قرآن ناطق)کم به روایت تاریخ، آنان که خود را دست

تر؛ و هرچه  تر ساکتانجامد؛ هرچه مقدسمقدس بودن همیشه به سکوت میدهند؛ چه، ها پایان نمینیستند و به اختالف

چون قدسی دانستن  تاریخی، همها ی تر! به عبارت دیگر، معصوم خواندن برخی از شخصیتها بیشتر اختالفقدر ساکت

را هم به امری مقدس و در    منسوب به آنانها ی تواند آنان، باورها و داوریکند و میقرآن، تنها مشکل را جا به جا می

نتیجه تهی تبدیل کند. چه، ایمن شدن، نقدناپذیر شدن و خالی از خطا شدن، تنها با خالی و تهی شدن از معنا ممکن  

 معنایی اند. ناپذیر همیشه روی دیگر سکوت و بیبزرگ و تحقیق ادعاها ی خواهد شد. 

ستی شناختی، شناخت شناختی، روش شناختی و هرمنوتیک،  هها ی گرایی در پهنهای آشکار به کثرتبدون اشاره 

گان تاریخی و تفسیری  شود و نمایندهتاریخی و رنگارنگ بسیاری دیده میها ی قرآنقرآن، هویداست که در میان این دو 

( با این  17د؛)وگو کرمتفاوتی گفتها ی متکثر از ماتنها ی توان برای این متنها جست؛  میتوان برای آنبسیاری می

قرآن است، تا شاید  شناسی وگو بر سر این دو سویه از رنگین کمان خوانش، فهم و هستیهمه، تالش من تحدید گفت

بتوانم راهی برای شناخت این گزاره فراهم آورم که تاریخ فهم و تفسیر هر متنی، تاریخ عبور از فرامتن، متن و ماتن آن  

 هم هست. 
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 کالم خداوند 

ای انسانی  برساختهی  هتواند آن را از مرتبهایی گره خورده است که میانگارهچون کالم خداوند، هرچند با پیشقرآن هم

کند. بدون  قرآن را تعلیق به محال میکشد و خواندن بیرون بگذارد، اما آن را از کمند درک و دریافت آدمی هم بیرون می

توان  کم میانی برای تحقیق و خواندن آن هم نخواهد بود. برای آشکار شدن این ادعا دستقرآن، امکامکانی برای ابطال 

 به سه شوند زیر اشاره داشت. 

کند،  ناپذیر میناپذیر و تحقیقنبود خطا در متن را ابطال ادعا ی پیش انگاره و ایمان به نبود خطا در متن؛ نه تنها  _ یکم

ای در برابر جان و جهان مفسر نباشد. ایمن شدن یک متن در  که چیزی فراتر از آینه دهدکه متن را در جایگاهی قرار می

فرآیند  قرآن و برابر نقد، و معجزه دانستن یک متن، تنها با تهی شدن آن متن ممکن است. آشکار است که تاریخ تفسیر 

گوید( یا مخرج مشترک  قرآن)آن چه متن مینهایت میل کند، حد فهم بی قرآن اگر بهتجدید نظر در فهم ی  هگسترد

شود. به عبارت دیگر، ایمان به نبود خطا در متن، در  گویند( به صفر نزدیک میمومنان)آن چه مومنان میها ی فهم

 کند. دینی و سیاسی نباشد( تالیف را از مولف و متن را از ماتن خود خالی میها ی  ترین حالت )اگر گرفتار شارالتآنبه

 مکیها ی قرآنمدنی در برابر ها ی رآنق

پژوهی تاریخ بلندی دارد. بگذارید برای آشکار شدن استدالل باال از این تاریخ  قرآنتفکیک آیات مکی از آیات مدنی در 

( با تحول در مفهوم نسخ )که  18ای بیاورم. در سودان طه محمود محمد و شاگرد برجسته اش عبداهلل عبدالنعیم)نمونه 

قرآن )که به باور  اند بخش بزرگی از آیات قرآن است( تالش کردهود سازوکاری برای فهم برخی از آیات متعارض در خ

آنان هماهنگ با جهان جدید و الزامات آن نیست( را نسخ کنند؛ آنان به جای تاکید بر آیات مدنی)که مناط و بساط  

ها باید جست. چنین راهی  قرآن را در آناور اند که پیام مولوی کنند و بر این بشریعت است( به آیات مکی تکیه می

خواهد  تازه. طه محمد می  استانداردها یجدید و ها ی قرآن، شریعت و مسلمانان با جهانتالشی است برای آشتی دادن 

جدا از داوری ما بر آن،  جهان جدید خود را در آن ببیند. راهی که  ها ی خوبیی  هقرآن را آن قدر صیقل دهد که هم

قرآن در جهان  ی  هکند. چنین منطقی در سراسر تاریخ تفسیر و ترجمقرآن را خالی و حذف میکالنی از ها ی  بخش

شود،  تر میتر و بیششود و هر چه مصادیق مسلمانی بیشتر میتر و گستردهزند. هر چه این جهان بزرگاسالم موج می

قرآن تاریخ تجدید نظر در  گردد. تاریخ تفسیر تر میتر و کممخرج مشترک آن مسلمانان هم کمحد مشترک این تاریخ و 

 تواند باشد؟ نهایت میل کند چه میبی قرآن هم هست. حد این مشتق، وقتی بهفهم 

ایمان به نبود خطا  و نباید فراموش کرد که ایمان به نبود خطا در متن، شرط الزم این راه دراز است و نه شرط کافی؛ چه، 

هوده و راهی ناتمام خواهد بود. چه، اگر بر فرض  بی در متن، بدون ایمان به خطاناپذیر بودن مفسر)و  خواننده( پنداری

دانایی و زالل آگاهی برسانیم)هرچند این  ی   هها را حذف کنیم و آدمی را به سرچشماین واسطهی   همحال بتوانیم هم
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ترین شکل  ها نقش خود را در عالیشناسی جدید قابل دفاع نیست(، یا این واسطهشناختی    ههنتلقی از آگاهی هم در پ

پیام( امری ناتمام و آلوده به  ی   هکم از طرف گیرندممکن ادا کنند و آدمی بتواند خطاب الهی را بشنود، باز مفاهمه)دست

 نماید. سرانجام میبی د مدعایی خام وکم در شکل تشریعی خو( یعنی برهان لطف، دست19ظن و گمان است؛)

حاکم بر آن و  ها ی روش شناختیها ی ( و فراتر از گوناگونی20قرآن هرچند فراتاریخی، گرفتار ناگریز تاریخ است) _ دوم 

قدرت و دانش هم هست. متنی حاضر  ی   هها، متنی استراتژیک و گرفتار در شبکنیز حجیت معرفت شناختی حاصل از آن

کم  تحوالت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ناگزیر معطوف به قدرت و کسب و نهادینه کردن آن)دستی  هدر هم

قرآن اگر در کنار  تر از ایدئولوژی باشد. چنین دریافتی از قدرت و تواند فربهقرآن نمیدر دراز مدت(؛ چنین دریافتی از 

قرآن، تاریخی  اند، قرار گیرد، تاریخ فهم و تفسیر و از قدرت پیش گذاشتهچون نیچه و فوکتصاویر پسامدرنی که کسانی هم

رسد؛ چنین تقابلی تا آن  چون کالم خداوند به تقابل وحی و عقل میقرآن همقرآن هم است. هر دریافتی از برای عبور از 

گی راه را برای از میان برداشتن  آسودهآسانی و با جا که تاریخ نشان داده است، در بسیاری از مواقع با تعطیل عقل به

قرآن و در  رقیب گشوده است. به عبارت دیگر با تعطیل عقل، راه برای تعطیل کردن رقابت و مشارکت در فهم ها ی قدرت

 شود.نتیجه رقابت و مشارکت در کسب قدرت سیاسی هم، هم وار می

نظر )به ظاهر( از خیر عقل خود بنیاد  ی  هجهان جدید و در پهنقرآن در هرچند منادیان، مدعیان و مومنان به این 

اند، اما در عمل و به واقع تا خرخره در جهان  اند و عطای چنین عقلی را به لقای برآمدهای سکوالر آن بخشیدهگذشته

قرآن را الغرتر و الغرتر  مدعیات دینی خود عبور و ی   هآرام از هماند و آرامباشکوه آن فروشده دستاوردها یجدید و  

ها ی  افراشته و ماشینی برای صاف کردن راهها ی قرآنی چیزی فراتر از چماقی برای کوتاه کردن قامتاند. چنین کرده

شود تا فرش سیاست از زیر پای رقبای سیاسی کشیده  قرآن به عرش رسانده میها ناهم وار سیاست نیست. در این بازی

 شود.

ای از تحوالت شناختی، فرهنگی و اجتماعی  سیاست برآمد رشتهی  های در پهنگر، از آن جا که هر سلسلهاز طرف دی

انجامد؛ اگر چتر متن مقدس را آن قدر باال ببریم که  ای از تحوالت اجتماعی، فرهنگی و شناختی نیز میاست و به رشته

شود که  ر خود جای دهد، ناگزیر متن آن قدر از ما دور میتاریخی را درخدادها ی معرفتی و ها ی همه این دگرگونی

کند؛ و اگر در هپروت  ادعا تبدیل میبی آرام متن مقدس را به متنی تهی وفرآیندی آرامماند؛ چنین چیزی از آن نمی

مصداق تبدیل  بی ای تهی وداران را به مجموعهدینی   هراست کیشی بمانیم، ناگزیر مجموع ستان هیچگرایی و مطلق

تواند حجیت معرفت شناختی و وثاقت تاریخی متن را با  ایم. تاریخ ناکامی، ناکامی در تاریخ متن هم هست و میکرده

 رو کند. گرهی کور روبه

ناپذیر و خالی از خطاست؛ چنین متنی در اساس، برای آدمی که  چون کالم خداوند، نقدناپذیر، تحقیققرآن هم _ سوم

و تفسیر   " قرآنخواندن "دینی ها ی  زمون و خطاست، ناخواندنی و دست نیافتنی است. این که در عمل، در حوزهگرفتار آ
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چون کالم الهی برای آدمی قابل خواندن  قرآن هماتفاق است؛ ی  ه(، یک اتفاق ساده نیست، هم21آن تعطیل شده است)

قرآن و تفسیر آن به کمک خودش، به عنوان راهی  بازگشت به  آید. دعوت بهای به کار نمینیست و در دعواهای فرقه

ترین حالت تنها یک آرمان زیبا و توخالی  چون شعار بازگشت به خویشتن، در بهگوناگون، همها ی برای پرهیز از اختالف

 دیگر.ها ی  نواره پوششی بوده است برای نفی رقبا و سالحی شده است برای سالخی گفتمااست؛ آرمانی که در عمل هم

 کالم محمد 

نشاند، امکان خواندن آن را فراهم  انسانی میها ی قرآن را در کنار دیگر متنچون کالم محمد، قرآن همهر دریافتی از 

هست؛  هم  " چون قانون و دانشقرآن هم"قرآن، عبور از  گشاید. عبور از آسانی میقرآن را بهآورد و در عمل راه عبور از می

تواند در عمل راه را برای قانون گذاری و دانش گذاری برای آدمیان بگشاید و تقابل عقل و وحی را در  گذاری که می

تواند مسلمانان را در دیگ جوشان مدرنیته، پسامدرنیته،  قرآن به باور من، میاساس از میان بردارد. چنین دریافتی از 

دیگر. چنین دریافتی  ها ی  دیگر بنشاند؛ هویتی هم عرض و برابر با هویتها ی  ویتسکوالریته و پسا سکوالریته در کنار ه

 آمیز را در جهان اسالم بگشاید. راه آمیزش اجتماعی مسالمتتواند بزرگمی

رویای صادقه  "شکرشکن یا    "طوطی "شکرخوار در برابر  "زنبور عسل " محدود به گذاشتن  " کالم محمد"با این همه اگر  

متن مقدس و »قبض و بسط تئوریک شریعت« خارج  ی  هایم به تمامی از سای زبانی باشد، هنوز نتوانسته " وحی"در برابر 

سختی از اسالم هستیم که  ی  ههستیم؛ هنوز دلواپس اصلی و هست " اسالم ناب محمدی"شویم؛ هنوز به نوعی گرفتار 

آنان را   ادعاها یای هرچند مسلمانان و برخی از دلیرانهها ی باید در برابر آن تسلیم شد و باید آن را پایید. چنین دریافت

رهاند و دفاع از ایمان سیال اسالمی را برای مسلمانان  شناسی از مشکالت بسیاری میشناسی و شناختهستیی  هدر پهن

ها  را در کنار انسآنتواند محمد  درک قدسی از تاریخ رها نشده است و نمیی   هکند، اما هنوز از سیطرتر میجدید آسان

 ( 22دیگر بگذارد و مرده ریگ او را برای خواندن، یک بار برای همیشه بگشاید.)ی 

 ها پانویس

(، عزیز)فصلت/  50(، مبارک)انبیا/ 1(، مبین)حجر/ 77( کریم)واقعه/ 1چون مجید،)ق/ قرآن با صفاتی همقرآن در خود  -1

(،  2و1(، قیم)کهف/ 23(، متشابه)زمر/ 3و2(، نذیر)فصلت/ 2(، عربی)یوسف/ 1الذکر)ص/ (، ذی 3و2(، بشیر)فصلت/ 41

( توصیف شده است. در نتیجه ،به نظر  28( و غیر ذی عوج)زمر/ 87(، عظیم)حجر/ 3(، حکیم)یس/ 23مثانی)زمر/ 

 قرآن و تاریخ آن دارد. عمیقی در ها ی  قرآن ریشهرسد چنین خوانشی از می

گی و سیالیت هر  که پرگونه  "گفتمان " است از دکتر حسین سیف زاده در برابر و اعم از نهادها ی برزیستار  -2

دینی و مجموعه  ی   ه دهد. اهمیت این دریافت تاکید بر باز بودن تجربای را در امتداد زمان و مکان نشان میبرساخته

 پایان بنگرد.بی وگوییتچون گف تواند به دین هممومنان در بستر زمان و مکان است که می
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برهان لطف در بسیاری از ادیان از جمله مسیحیت و اسالم بسیار مورد توجه بوده است. این قاعده در گفتمان شیعی   -3

 شود.بندی میاین گونه صورت

 دوم. لطف بر خداوند واجب است.ی  همقدمه اول. فرستادن نبی و برگزیدن امام لطف است. مقدم  -4

قرآن مقدس و خالی از خطا و نبی و امام معصوم از  فرستادن نبی و برگزیدن امام بر خداوند واجب است. نتیجه.    

طور  کم بهها برهان لطف و در نتیجه امکان هدایت الهی )دستاین قاعده اند؛ چه، در فقدان هر کدام از آنها ی ضرورت

 شود.تشریعی( منتفی می

گردد؛ برهانی که اگر سست شود  ها برای مومنان به برهان لطف باز میونیز ضرورت آنهایی انگارهاهمیت چنین پیش -5

ها  انگارهریزد. در نتیجه عجیب نیست و نخواهد بود اگر مومنان در پای این پیشرا در هم می  "معاد "و   " نبوت"، "خدا"

خود هم  ها ی تایج دیرآیند باورها و دارویاند. با این همه مومنان ناگزیرند تسلیم ناین چنین محکم و استوار ایستاده

چون نبی، امام، رکن چهارم و انسان کامل تن  هایی همباشند. یا باید از خیر هدایت تشریعی الهی بگذرند یا به انگاره

 دهند.

 1367سروش، عبدالکریم، بسط و قبض تئوریک شریعت، کیهان فرهنگی،  -6

از عبدالکریم سروش، هر چند وی در نوشتارها و گفتارهای اخیر خود   " عرضی دینذاتی و "ی   هنگاه کنید به مقال -7

 داند.خوشبختانه اسالم را معادل تاریخ اسالم می

 1381گنجی، اکبر، مانیفست جمهوری خواهی، زندان اوین،  -8

 1381هاشم آغاجاری در دانشگاه همدان، ، سخنرانی"پروتستانتیزم اسالمی و علی شریعتی"  -9

 این مقاله )در دفاع از دین تاریخی( نخستین بار در ماهنامه آفتاب منتشر شده است.  -10

 ام. در همین مجموعه کاویده "عالم غیب ها ی تاریخی و خرگوشها ی قران" این انگاره را در سرنام  -11

 .1392تیر  30دین آنالین، تارنما  رسوالنه، رویاها ی سروش، عبدالکریم، محمد راوی  -12

نشاند، اما او  ای انسانی میقرآن و کالم محمد را در مرتبه "کار خوبان را قیاس از خود مگیر"سروش با این تعبیر که   -13

ها را به قلب  ای آیهها ارزیابی کند. »این تصوّر که فرشتهاو را متفاوت از دیگر انسآنرویاها ی در همان حال تالش دارد 

کرده است، باید جای خود را به این تصوّر دهد که محمّد)ص(  ها را بازخوانی میاست و او آن ریخته محمّد)ص( فرو می

قرآن،  کرده است. به جای این گزاره که در بخش و صورتگر و حاضر در صحنه، وقایع را گزارش میچون گزارشگری جان

قرآن محمّد)ص( ناظر است و محمّد)ص( راوی  نشیند که در اهلل گوینده است و محمّد)ص( شنونده، اینک این گزاره می

است. خطابی و مخاطبی و اخباری و مخبری و متکلّمی و کالمی در کار نیست، بل همه نظارت و روایت است. آن سَری  

  اهلل.« مساله در این جا درستی یا نادرستی این ادعاها نیست، مسئلهاهلل و باذننیست بل این سَری است! و البته همه بعین

محمد متفاوت از دیگران و در  رویاها ی دالیل صدق این ادعاهاست. به عبارت دیگر، ممکن است محمد، کالم محمد و 
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ها  محمد برای دیگر انسآنرویاها ی ای دیگر باشد، اما دالیل این ادعا معتبر نباشد. در برابر این پرسش که چرا باید مرتبه

او از جنس دیگری است.  ها ی خواهد ما را متقاعد کند که خوابدلیلی می  اهمیت داشته باشد؟ سروش بدون آوردن هیچ

محمد )و خودش( از جنس دیگری است، چرا نپذیرم رابطه اش با جهان غیب از جنس  ها ی اگر قرار است بپذیرم خواب

برهان لطف در مفهوم تشریعی،  انجامد؛ به عبارت دیگر، دیگری است. در اساس ایمان به خدا الزامن به دین و تشریع نمی

تواند در هیچ  ای بین الهوت و ناسوت است در کلیت خود قابل دفاع نیست و نمیویژهی  هاز آن رو که منوط به رابط

شکلی حضور خداوند را در کنار تاریخ تبین کند. در نتیجه و به باور من، هنوز قبض و بسط تئوریک شریعت به نتایج  

 رسیده است.نهایی و نهانی خود ن

قرآن محمد را به نطق بیاورد. ممکن است بتوان در بسیاری از فرازهای این  تواند سال می 23چیزی همانند تاریخ  -14

ی   هپنهان و آشکارش نتیجپیامدها ی  ی  هشناسی با هممشابه تردید کرد، اما این روشها ی  گزارش تاریخی یا گزارش

 چنین پنداری است.

ن خطی نوشته است که میان دو جلد هشته است. زبان ندارد تا به سخن آید، ناچار آن را ترجمانی باید، و  قرآ»این  -15

 ، ت جعفر شهیدی( 125ترجمانش مردان اند که معنی آن دانند«)نهج البالغه، خ: 

رو شده  یاری روبهقرآن با تردیدهای بسمتاخر هم شخص محمد، هم تاریخ اسالم و هم تاریخ ها ی در اسالم پژوهی -16

توان اشاره کرد که در  قرآن در این تلقی از اسالم،  کالم محمد هم نیست و نیز به تردیدهایی میاست. به عبارت دیگر 

 مورد وجود تاریخی محمد طرح شده است. 

بدون این  بنیانی برهان لطف است. چه، ها ی دینی از ضرورتها ی معصوم بودن و معصوم دانستن برخی از شخصیت -17

ها، امکان کام گیری آدمی از لطف تشریعی خداوند غیر ممکن خواهد گشت. به باور من هر گسستی در این  انگارهپیش

ها  تواند به بحران منتهی شود و به چیزی فراتر از جا به جا کردن مشکل نینجامد. درنتیجه بدون توجه به ادعازنجیره می

اند، اصل ضرورت امتداد این زنجیره از لوازم  ر ضرورت امتداد این زنجیره آوردهو دالیلی که برخی از فرق اسالمی د 

کم در گرفتن وحی، ابالغ، توضیح و کاربست  منطقی برهان لطف است. در برخی از مذاهب اهل سنت، تنها محمد)دست

هم   "انسان کامل"عرفانی  و در برخی از طرق  " رکن چهارم" آن(، در بسیاری از فرق شیعی برخی از اهل بیت، در شیخیه  

 دهد. گردد، که کم وبیش ضرورت امتداد این رشته و استدالل را نشان میبه محمد افزوده می

نعیم، عبداهلل احمد، نواندیشی دینی و حقوق بشر، در آمدی بر بازخوانی حقوق اسالمی، ت حسن علی نوریها،   -18

 1381فرهنگ و اندیشه، 

کشت.« و نیز »آن چه را  گذرد، هر آینه او را میدانست در قلب سلمان چه میابوذر میدر روایتی آمده است »اگر  -19

ها فارغ از آن چه راویان در پی آن اند این نیز هست  شد.« در این دست روایتدانست کافر میداند اگر ابوذر میسلمان می

 تواند باشد.ست و نمیوگو نیکه مخاطب مستقیم خداوند یا محمد بودن نیز پایان اختالف و گفت
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قرآن آشکارا نشان  گان آن امری تاریخی است؛ و تاریخ تفسیر کم برای خوانندهقرآن فراتاریخی و قدسی هم دست -20

 قرآن هم از دل تاریخ و در بارش زبان و زمان بر ما آواریده است.دهد که این می

قرآن  قرآن مَهْجُورًا «، »پیامبر عرضه داشت: پروردگارا! این قوم من از خَذُوا هَذَا الْ»وََقالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ َقوْمِی اتَّ -21

کنم که چگونه آورده است » االن ثابت می " ده گفتار"( مرتضی مطهری در همین رابطه در 30دوری جستند.«)فرقان/

قرآن را  قرآن زیاد تدبر کرده باشد، تفسیر ی در قرآن باشد یعن قرآن در میان خود ما مهجور است. اگر کسی علمش علم 

کامال بداند، این آدم چقدر در میان ما احترام دارد؟ هیچ. اما اگر کسی »کفایه« آخوند مال کاظم خراسانی را بداند یک  

 قرآن در میان خود ما مهجور است...« شود. پس شخص محترم و با شخصیتی شمرده می

برهان لطف، تکلیف و شریعت با ایمان به عالم غیب، وحی، نبی، متن مقدس، امام، رکن رابع،  ی  همسالبه باور من  -22

ی   هشود؛ یا باید عالم غیب را تا سطح همانسان کامل، مجتهد، ولی فقیه و  مفسران لغزش ناپذیر هم حل و فصل نمی

ی   هخطا ناپذیری در درک آن( را به هم خوانندگان متن مقدس و مخاطبان خطاب الهی گسترد و لطف خداوند)و

  هکه همها مربوط کرد، یا باید از خیر آن گذشت و به لطف تکوینی او و آزمون و خطا بسنده کرد. چه،  با تصور اینانسآن

.  گوناگون از امر مقدس پایان دادها ی  ها و خوانشتوان به اختالفطور مستقیم مخاطب الهی باشند نمیها بهانسآنی 

دین در نزد خداوند، دین در نزد رسول و دین در نزد مومنان  با قدسی کردن متن، فرامتن، متن و برخی از  ی   هفاصل

طبیعی قرار گیرد،  سازوکارها ی الهی در کنار  ی  هشود. اگر برای بارش باران لزومی ندارد ارادمفسران هم برچیده نمی

و حضور الهی و داوری او در پهنای تاریخ باشد؟ شاید از آغاز پیوند لطف الهی  گی آدمی در گرچرا باید بارش معنا در زنده

قرآن را فارغ از منبع آن انسانی دید و به  توان می گونهبه تشریع و تکلیف به کلی ناصواب و نا به جا بوده است. چه

 آن اندیشید؟مدها ی پی آشود به انسان بودن محمد و این نگاه وفادار ماند، اما نمیها ی آمدپی
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 از برهان لطف تا بحران لطف 

اند؛ در این درک ویژه از انسان، خدا و  آرمیده " برهان لطف"ای از گی بر درک کم و بیش ویژه(، همه1حقیقت)ها ی دین

و   - که دانایی و توانایی محدودی دارد  - در برابر آدمی  - مطلق و قادر متعال است دانا ی که    -تاریخ، خداوندگار  

ا ظهور و حضور خود در تاریخ، یا فرو فرستادن پیامبران و برانگیختن امامانی  ماند. او بتفاوت نمیبی سرنوشت او در تاریخ،

گیر سعادت و رهرو حقیقت اند،  کند راه را به آنان که پیتالش می - که به زالل آگاهی و قدرت الیزال او وصل اند  -

کم برانداختن طرحی  هان لطف، یا دستحقیقت تا حد بسیاری در گرو عبور از برها ی ( بر این قرار، عبور از دین2بنماید.)

 از آن است. برهانی که در جهان جدید به بحرانی عمیق دگردیسیده است.تازه

 ادیان سامی ها ی رد پای خداوند در تاریخ

 کشانند.  (، کم و بیش در دو شکل اصلی آشکارا پای خداوند را به تاریخ می3ادیان سامی)

با فرستادن پیامبران و برانگیختن امامان،   -اری از ادیان سامی ادعا شده است  چنان که در بسی هم -نخست. خداوند   

 دست حضرت حق است( بگذارد و راه بشر را به سعادت بگشاید. ی  هتالش دارد دست آدمی در دستان آنان )که ادام

  " تجسد"ی در تاریخ در هیات انسان  - ها یی از ایمان مسیحی ادعا شده است چنان که در خوانش هم -دوم. خداوند  

که همزاد    -کند و او را از گناه  ی جان خود، راه رستگاری و سعادت آدمی را هموار می"فدیه" یابد و با رنج کشیدن و می

 رهاند.می -آدمی و نام دیگر اوست  



 از برهان لطف تا بحران لطف   239
 

 

 در ادیان سامی انگاری انسان

ای از خداوند است؛ خداوند متشخصی، که  انگارانهچنین دریافتی از خداوند، آدمی و تاریخ، آشکارا در گرو درک انسان 

ها ایستاده باشد؛ خداوندی جدا از آدمی و دل نگران او؛  آنی   هکم گاهی باید دور از هستی و اجزای آن و بر فراز همدست

ر تاریخ و بازی گران  خداوندی نیازمند پیام، پیامبر، رسانه، پیام گیر و ... تا شاید بتواند به آماج خود برسد؛ خداوندی گرفتا

 آن. ضرورت تاریخ قدسی و قدسی شدن تاریخ در این تلقی ویژه از خداوند و ایمان دینی خفته است.

ای از انسان، کامل نخواهد شد.  تاریخی، بدون تصور ویژه -قدسی  ی   هاما این خدای کم و بیش انسان گونه و این پروژ

( روی دیگر این تصویر دینی است؛ انسانی نیازمند لطف و حضور خداوند  4)انسانی که ظلوم، جهول، شقی و گناه کار است

تواند  خداوند، در اساس نمی پاها ی ( شود؛ چنین انسانی بدون ایستادن بر فراز 5)" انسان"در تاریخ، تا بتواند رستگار و  

جان خود، آدمی را از این  ی    ها فدیانداز ربانی است که خداوند یا باید در تاریخ ظهور کند و بگامی بردارد. در این چشم

گان را  هایی از جنس دیگر، راه را بنماید و لطف خود بر بندهتقدیر تیره و تار برهاند، یا باید با برانگیختن و تربیت انسآن

 تمام کند.

د، راهی به رهایی  کردند و تالش داشتن ها را سرهم میدانیم نیاکان نخستین ما آن هنگام که این انگارهما به درستی نمی 

اندیشیدند؟ و چه درکی از آدمی و دانش او داشتند؟ اما این  می گونهاندیشیدند؟ چهاز این دهشت کده بجویند، به چه می

دینی اشراف داشته و متعهد  ها ی برآمدها و برآوردهای دیر آیند این انگارهی  هاند به همتوانستهها نمیقدر هست که آن

  -که عمیقن با این گفتمان در هم تنیده شده است   -کم در ایمان شیعی  چنین بحرانی، دستی  هه، تجرببمانند؛ در نتیج

روزین برهان لطف در  بندی امها بگنجد. صورتبانیان این دست انگارهی  هتوانست در مخیلو در جهان جدید، نمی

تواند نشان دهد که این پندارها تا چه پایه در  می داند،مان دینی، تا آن جا که خود را متعهد به دین حقیقت میزیست

و در   " حقیقتی  هشیع"ی  هلطف در انگاری   هبندی قاعدبرد تاثیر برآمدِ بازخوردهای خود هستند. بازخوانی صورت

شیعی در  -اسالمیتواند تا حد بسیاری نشان دهد ایمان ای که آدمی از جان و جهان خود دارد، میچهارچوب درک تازه

 کجا ایستاده است و سر چه دارد؟

 بندی برهان لطف در آثار شیعی کالسیکصورت

دارد؛ آن چه بنده  داند از جانب خداوندگار که عبد را به طاعت نزدیک و از معصیت دور میشیخ مفید »لطف را عنایتی می

تر و  »لطف آن است که مکلف را به فعل طاعت نزدیک  گویدحلی میی  ه( و نیز عالم6کشاند.«)را با اختیار به اطاعت می

 ( 7رسد«.)ای نیست و به حد اجبار نمیدارد؛ چه، در تمکین مکلف بهرهاز انجام معصیت دورتر می
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 انگاری  انسانخداانگاری روی دیگر 

او را در جای گاهی  ای از آدمی است که  بندی برهان لطف در آثار کالسیک شیعه، آشکارا در گرو درک ویژهصورت

نشاند که خطاب الهی را بشنود و از خالل آن، راه سعادت و شقاوت را بازیابد. چنین پنداری در نهایت و تا حدی در  می

تعلیمات  ی   هتوانند به کمک حضرت حق و در سایها نیز هست؛ آنانی که میای از انسآنکم پارهگرو خداانگاری، دست

کم و کاست بشنوند و امانت دارانه به دیگران  بی آدمی در گذرند و خطاب الهی راها ی محدویت او)علم لدنی(، از ی  هویژ

ایمانی و  ها ی تواند به نفی مبانی اساسی ایمان دینی بینجامد؛ چه، گزارهبرسانند. هر تصوری بیرون از این برآوردها می

تواند برای فرد صاحب  ها یی دینی و الهامی اند که تنها میتجربهخداگونه، دست باال ها ی دینی، بدون انسآنها ی  گزارش

ایمانی و دینی در ادیان حقیقت، بسی فراتر و  ها ی دانیم که مدعای تجربه( و نیک می8تجربه حجیت داشته باشد.)

 تر از آن است. فربه

 ای برآمده از خداانگاری عصمت، انگاره

پذیرد؛ چه،  شود، اما در همین جا پایان نمیاز همین نقطه شروع می " معصومپیامبر " و پندار  "عصمت"برساختن مفهوم 

شود. از همین روست که  ای از آدمیان کامل میپاره  -کم  دست - در دریافت خداوند، همیشه با خدانگاری  انگاری  انسان

( امامان معصوم، نایبان  9شود.)گوناگونی در تاریخ شیعه تکرار میها ی  مفهوم عصمت و ضرورت حضور معصوم در شکل

ها بر خطا نخواهد بود و امام معصوم  که اجماع آن  -خاص و عام، رکن چهارم، انسان کامل، مرشد، ولی فقیه و فقهایی  

 همه و همه، اشکال گوناگون این نگره اند. -( 10دارد)ها را از خطا باز میآن

توانیم با این پرسش بیاغازیم؛  پنهان آن را واکاویم. برای مثال میها ی بگذارید به این پندار پیر برگردیم و برخی از گوشه 

خداگونه، آیا آن انسانی که ظلوم، جهول، شقی و گناه کار  ها ی با وجود این خدای انسان گونه و در حضور این انسآن

پیش رونده است و حد  فرآیند، تواند دگرگونیده و راه سعادت خویش را بازیابد؟ یا این تصور و تصویر شده است، می

ایستایی برای آن قابل تصور نیست؟ به عبارت دیگر، آیا پندار لطف و برامد آن، یعنی کنش الهی در تاریخ، امری موقت و  

 گاهی است یا نیازی مستمر و جاری؟ 

 خاتمیت ی  هبرهان لطف و انگار 

 رو هستیم. - ه ب-کم با دو گرایش عمده رو در تاریخ اسالم، و در پاسخ به این پرسش، دست

( در این باور، انسان و تاریخ، پس از  11داند.)را ختم کنش الهی در تاریخ هم می " خاتمیت"نخست. گرایشی است که  

محمد، ظرفیت آن را دارد، که بدون دخالت الهی به کار خود ادامه دهد و راه شقاوت و سعادت را به آدمیان بنماید. لطف  

توانند بر روی  رساند. آدمیان در این خوانش سرانجام میگی میه آدمی را به خودبسندهالهی در این تلقی داربستی است ک
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یابند، راه  بزرگ)آفرینش( و کوچک)کتب آسمانی( الهی میها ی خود بایستند و بر اساس آن چه در کتاب پاها ی 

شود و به  خداگونه و معصوم شروع میها ی رستگاری خود را ترسیم کنند. خاتمیت در این خوانش از غیبت انسآن

شود و انسان سرانجام  آسمان و زمین قطع میی  هخداگونه رابطها ی رسد. با غیبت انسآن( می12)" غیبت داوری الهی"

مقدس هم  ها ی گی به درک تاریخ قدسی و کتابگی برسد. در گام واپسین، این خودبسندهتواند به خودبسندهمی

انسانی  ها ی الهی و داوریها ی  انداز تقابل داوریشود. در این چشمبه غیبت داوری الهی منتهی میرسد و در نتیجه می

 خود. ی  هگونگونهها ی ای رنگ رنگ از باورها و داوریمانند و مجموعهها میخیزد و انسآناز میان برمی

ی   هداند و نه بازی گر و بازی گردان. در این تجربخدا را همه جا حاضر و ناظر می -دست باال   -ای از ایمان  چنین تجربه

خود را در مسیر ناهموار آزمون و  ها ی گیتوانند کِشتیِ سرگشتهشود که میای درک و تعریف میگونهایمانی، آدمی به

د بایستد و  خوی  هشکنند پاها یچون خدایان المپ بر روی تواند سرانجام همخطا، به ساحل امن رستگاری برساند. او می

 ( 13خدایگانی و داوری کند.)

ی   هداند و باور دارد که تنها در سایگی میدوم. گرایشی که لطف و در نتیجه هدایت الهی را ساری و جاری و همیشه

شود و رستگاری نصیب  ایمان چیده میی  هاند، میوگی او منزل گزیدهسایهگانی که در همحضور قدرتمند او و برگزیده

و  گری داند و نه ختم حضور و داوری الهی در تاریخ و بازیشود. این خوانش، خاتمیت را تنها ختم وحی میمی انسان

بازی گردانی او؛ در نتیجه، این جریان در همه حال امید به هدایت او دارد و چشم به راهِ راهی است که تنها به لطف او و  

 گی.   آدمی است و همیشهی  هگی و نیازمندی هم بافتدهشود. در این تصویر بنگان او هموار میفرستاده

 خاتمیت ی  هگری و برساختشیعه

دهد برهان لطف، بدون  غالب شیعی از اسالم تا حد بسیاری آشکارا نشان میها ی تاریخی و روایتی  هتاریخ شیعه یا شیع

ی    هناتمام و ابتر است. در نتیجه، اسالم شیعی در گسترروندد، برهانی  هایی که در درک خطاب الهی به خطا نمیانسآن

خداگونه وابسته و بسته است. ایمان دینی  ها ی ای ایستاده است که آشکارا بر حضور انسآنایمان اسالمی، غالبن در گوشه

شیعی وحی   ها ی ای از خاتمیت سنجاق شده است. در جهاندر اسالم شیعی آشکارا به نظام دانایی هرمی و درک ویژه

روز و  پخ شده امها ی  خداگونه ممکن نیست. جهانها ی پایان یافته است، اما تفسیر وحی بدون حضور انسآن

داند و به حق داشتن بیش از حق  خواهد و میکم در مقام داوری برابر میکه آدمیان را دست - ( 14)"شناسی جدید ارج"

  هدر اساس با انگار  "حقیقتی  هشیع"رسد  ست پندار کنار بیاید. به نظر میتواند با این دآسانی نمیبه - اندیشدبودن می

 گی و خودساالری انسان ناسازگار و ناهماهنگ است.خودبسندهی 

است   "بحران لطف"سخت ی   هگی خداوندان، هستسایهچون خداوندان و نیز زیستن در همناتوانی آدمی در زیستن هم

بندد و همه چیز را به  بیرون جهیده است؛ بحرانی که راه را برای قانون گذاری و دموکراسی بر می "برهان لطف"که از دل 
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در مورد والیت فقیه   57دهد. این که فقیهی در قامت روح اهلل خمینی، پیش از انقالب حواله می " برادران بزرگ"ی   هاراد

شود و چندان به برهان احتیاج  ها موجب تصدیق مییت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنکند »والادعا می

و نظام هرمی و افالطونی    "تکلیف"لطف و برخی از نتایج آن، از جمله  ی   هکند؛ قاعد( از این نکته حکایت می15ندارد.«)

 آن)شرع(، برای بسیاری از شیعیان امری بدیهی است. 

چون جمهوری اسالمی الزم بود تا بسیاری از شیعیان در گردشی آشکار در جایگاهی بایستند که  مای سهمگین هفاجعه

ها ی  ای در جهانتواند موجب انکار آن شود. چنین داوریادعا کنند والیت فقیه از جمله موضوعاتی است که تصور آن می

که    -سش اساسی آن است که این انکار و این انگاره  با عظمت انسان جدید دور از ذهن نیست؛ اما پر گاه پیشجدید و در 

 (16تواند ادامه داشته باشد؟) یابد و تا کجا میتا کجا ادامه می -در برابر والیت فقیه ایستاده است 

  -آمیز با دیگران  از جمله هم زیستی مسالمت -آیا ایمان شیعی در اصطکاک نفس گیر خود با جهان جدید و الزامات آن   

کم از خیر اشکال سنتی آن )شرع ساالری(  اهی ایستاده است که بتواند از برهان لطف و ضرورت آن، یا دستدر جایگ 

ای خود بسنده و خودبنیاد سعادت و رستگاری خویش  گونهخود ایستاده و به پاها یبگذرد و به آدمی امکان دهد که روی 

اند و به شدت به نظام  ای که در تاریخ، قطار شدهخداگونهها ی نسآننیاز از خیل ابی تواندرا رقم بزند؟ آیا ایمان شیعی می

علیه  "که سرشت و سرنوشت اوست  "آزمون و خطا "اند، در گذرد؟ وبا تکیه بر هرمی دانایی شیعی سنجاق شده

؟ یا شیعیان  شود( بشورد؟ آیا درک سکوالر از تاریخ و در نتیجه از اسالم و تشیع، هم نشین ایمان شیعی هم می17)"نقل

فرآیند  تواند با خود بایستند؟ آیا هویت شیعی می پاها ی خواهند روی توانند و نمیزندانی تاریخ قدسی خود هستند و نمی

در جهان جدید، هماهنگ شود؟ و راه شیعیان را به جهان   " خودبنیادی"و   " گیخودبسنده"، "خودساالری"گیر  همه

 ( 18یگران بگشاید؟)آمیز با دجدید و هم زیستی مسالمت

 ها پانویس

گیرد؛ چنین خوانشی از دین مدعی حقیقت است؛ مهاجم و بدخیم و  قرار می "دین هویت"در برابر   "دین حقیقت"  -1

آمیز است؛ دین هویت، هویتی در  انحصارطلب است. در برابر دین هویت، منادی صلح و هم وند آمیزش اجتماعی مسالمت

 کاویده ام. "اسالم سکوالر "این انگاره را در  دیگر. ها ی میان هویت

این گونه خالصه کرده است. »اگر انسان به حالِ طبیعی   " قرآنانسان در افق "محمد تقی جعفری این پندار را در   -2

دهد مدعی  مذهبی امکان میها ی گراید.« چنین خوانشی از انسان است که به شارالتآنخود رها شود به پستی می

 باشند.  "کشاندن مردم به بهشت "و  "دن راه بهشت صاف کر"

برای روشن شدن مطلب، این تلقی از ایمان را بگذارید در کنار ایمان و روشن بینی بودایی که امری کاملن انسانی و   -3

دا در  کند غیبت الوهیت در آن است؛ چه، بوزمینی است. آن چه نیروانا را از تجارب معنوی ابراهیمی در تاریخ متمایز می

  طور کامل به الهیات و ماوراءالصبیعهبه - اوها ی ها و پرداختبیرون از داوری بر دریافت -  " حقیقت"راه رسیدن به  
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یک انسان بدون هیچ کمک و امدادی از آسمان است. در این تلقی از ایمان و  ها ی اعتنا است و نیروانا برآمد کوششبی

ها ی  شود. تجربه و باوری که در اساس با ایماننیادی انسان تاکید و تکیه میگی و خودبمعنویت آشکارا بر خوبسنده

 ابراهیمی رایج در تعارض و تضاد است.

توان به آیات زیر اشاره کرد. انسان  ها انسان نکوهیده شده است. از جمله میقرآن آیات فراوانی است که در آندر  -4

( بسیار  34پیشه است. )ابراهیم ( ستم12( ناسپاسی او آشکار است.)زخرف/66حق است.)حج/ی  هبسیار ناسپاس و پوشانند

 (  11گر است.)اسراء/شتاب

کند و با رسیدن  ( بسیار حریص است؛ با رسیدن شر، ناله و فریاد می37گویی در اساس از عجله آفریده شده است.)انبیاء/

( چنان چه اندکی سختی و بدی به او  100است.)اسراء/( آزمند و بخیل 21و  19ورزد.)معارج/خیر، از دیگران دریغ می

نیازمند کسی نیست،  گمان برد که نیازش برآورده شده است و دیگر چه ( چنان49شود.)فصلت/برسد، زودا که ناامید 

( او به  54( موجودی است جدل پیشه.)کهف/28( انسان ضعیف و ناتوان است.)نساء/7و  6کند.)علق  میشورد و طغیانمی

کنند، و  هایی دارند که دریافت نمی( دل1کند.)تکاثر/خواهی می( زیاده20و فجر/ 8شدت، مال دوست است.)عادیات/

گان اند.  ماندهها همان غافلتر. آنراهشنوند. همانند چهارپایان اند، بلکه گمهایی که نمیبینند، و گوشچشمانی که نمی

 ( 5ها بازگردانیدیم )تین/ تیترینِ پس(  پس او را به پست179)اعراف/ 

خدا  ی  هقرآن در ستایش انسان آمده است، ناظر به چنین انسانی است. انسان خلیف ویژه در آن چه در کتب مقدس، به -5

دار خدا  ( انسان امانت3( انسان مختار است.)دهر/121( انسان برگزیده شده است.)طه 30و بقره/ 165بر زمین است.)انعام/

های  ( نعمت70( انسان کرامت دارد و خداوند او را بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده است.)اسراء/72ب/است.)احزا

( انسان به حکم  9-7( در سرشت آدمی عنصری الهی وجود دارد.)سجده/29آفریده شده است.)بقره/زمین برای انسان

تنها انسان به اسماء الهی آگاه شده است و هیچ   ( انسان و8تمیز نیک و بد برخوردار است.)شمس/ی  هفطرتش از قو

ترین  ( انسان را در به14( بزرگ است خدایی که برترین آفرینش گر است.)مومنون/  31ها نیست.)بقره/ دانشی غیر از آن

 ( 4شکل آفریده است)تین/ 

 »... و هو ما یقرب العبد إلى الطاعة ویبعده عن المعصیة، أو یختار عنده الطاعة«.  -6

 212، ص 2ریب المرام فی علم الکالم، ج  تق 

»اللطف هو ما یکون المکلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصیه، و لم یکن له حظ فی التمکین، و لم   -7

 .324یبلغ حد االلجاء«.کشف المراد، ص 

 www.ushistory.orgعصر خرد. رک به آدرس: ی  هپین، توماس، رسال -8

در بسیاری از احادیث شیعی، در باب وجود امام معصوم در هر عصری آمده است »چنان چه حجّت الهی نباشد، زمین   -9

 شود.«و آن چه بر روی آن است نابود می
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رت  گوید اسالم دین حق است و پس از محمد ضرولطف در ایمان شیعی و در اثبات امامت، میی  هبرهان و قاعد -10

دارد کسانی از جانب خداوند معین شوند تا دین را به مردم معرفی و ترویج نمایند. در باور آنان، امام کارشناس حقیقی  

واره ساری و جاری  گان باید همشناساند. به باور آنان لطف الهی بر بندهترین نحو به مردم میدین است و اسالم را به به

  -ای که اجماع دارند  در مساله - ند شیخ طوسی( وجود امام زمان را در میان فقهاباشد.  برخی از علمای اصول )همان

 تواند هم گام لطف او باشد. فقها، نمیی   هدانند؛ چه، خطا و اشتباه همبرهان لطف میی  هواجب و ادام

 گذارند.اقبال الهوری و برخی از نواندیشان مسلمان چنین تعبیری از خاتمیت را پیش می -11

 کاویده ام. " گی جهان جدید و در غیبت داوری الهیسایهدر هم" این پندار را در سرنام  -12

قدسی وجود داشت؟ و چرا  ها ی  چنین پنداری، گرفتار این نقد ستبر هم هست که چه ضرورتی به این داربست -13

تاریخ و دست طبیعت  ی  هبه عهدشود( همه چیز را چنان که در دیگر جانوران دیده میتوانسته است )همخداوند نمی

عقب بنشیند و تاریخ   " ساعت و ساعت ساز"تر بسپارد؟ به عبارت دیگر، چنین پنداری ظرفیت آن را دارد تا تصور معقول

 رس او بیرون بگذارد. را با تاکید بر حکمت الهی از دست

 کاویده ام.  " شناسی جدیدارج"این پندار را در سرنام  -14

شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این  ها موجب تصدیق میاز موضوعاتی است که تصور آن »والیت فقیه -15

معنی که هرکس عقاید و احکام اسالم را حتی اجماالً دریافته باشد، چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد،  

روز به والیت فقیه چندان توجهی  که امدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینبی

 باشد.«علمیه خصوصاً میها ی شود و احتیاج به استدالل پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزهنمی

 9، ص 1385تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ی  هخمینی، روح اهلل، والیت فقیه، موسس

عمل و  حاال که خوش بختانه خورشید والیت فقیه به انتهای  ی   هها در آن است که در پهنپرسشاهمیت این دست  -16

ها با والیت فقیه در ایران شوربختانه به  مخالفتی  هرو هستیم؛ همبسیاری روبهها ی بندیبام ایران رسیده است، با دسته

ی   هانگار"ترین منتقدین خمینی و  ی که یکی از خوش نامرسد. برای نمونه حسینعلی منتظر مخالفت با شرع ساالری نمی

هنوز در باور وی الی   "شرع" عقب بنشیند و استخوان  "نظارت فقیه"است، تنها توانسته است تا   " فقیهی  هوالیت مطلق 

 کاویده ام.  "فقیه ی  هوالیت مطلق ی  هاسالم سیاسی و انگار"زخم انحطاط ما مانده است. این پندار را در 

 .کاویده ام "علیه نقل "این پندار را در   -17

اند و  هاست که این راه را گشودهنشان داده ام، شیعیان خوش بختانه در عمل، مدت " اسالم سکوالر"چنان که در هم -18

چنان در  تواند معطوف به رسمیت بخشیدن به این جریان پویا باشد که همروندد. در نتیجه، چنین پرسشی میپیش می

 سرکوب و سانسور و سکوت مانده است.ی  هسیطر
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 طعم تاریخ و تازیانه 

( آورده است: »این شعار حکیمانه حاکمان ماست!  1تازیانه” )عبدالکریم سروش در یادداشتی با سرنام “بهشت با طعم 

ایم، آنجا به شما بدهند!« وی ادامه  بریم تا آنچه را این جا از شما دریغ داشتهگویند شما را با شالق به بهشت میمی

م که با آن  خواهدهد: »من با این شعار صمیمانه همدلم و از حسن روحانی رئیس جمهور محترم، شرافتمندانه میمی

  آن که  دارم ای توصیه لذا  و. هستم هم  آن تعمیم  و توسعه خواستار بلکه موافقم شیرین شعار آن با  تنها نه …موافقت کند 

میم تئوری تازیانه”! چرا فقط روحانیان حاکم شالق به دست گیرند و جسمانیان  “تع  از عبارتست آن و  کندمی تکمیل را

تادیب به دست، روحانیان را به  ی  هبرسانند؟ مردم هم باید به تکلیف دینی خود عمل کنند و تازیان)مردم( را به بهشت 

نهی از منکر” هم که از آرزوهای برنیامده جمهوری اسالمی   و  معروف به “امر وزارت  تأسیس … روضه رضوان برسانند

است، کار مبارکی است، به شرط آنکه آمران و ناهیان، رهبران و حاکمان را نشانه گیرند و تیر نهی و نقد را از کمان  

صر و استبداد  شود. افترا و قتل عام و شکنجه و حوزارت بر حکومتیان روانه کنند. منکر هم در شراب و رباب خالصه نمی

  قدرت  آنکه  پیداست. نیست ساخته  حکومتیان  از جز که اندسنگین و  ننگین منکرات  از هم  … المال وو تجاوز و غارت بیت

 «.است ترغلیظ نهی  و امر مج  لذا  و تربیش رذالت  مستعد دارد،  تربیش

کند رفتار و کردار برخی از روحانیون حکومتی را نقد کند که از هدایت مردم با شالق به بهشت خبر  سروش تالش می 

گذارند  داند که نمیکم »غفلت« میدهند. او به طعنه آنان را گرفتار »رعونت، نخوت، مالیخولیایی قدرت« یا دستمی

تواند به حل و فصل مناقشات سیاسی و  نین منطقی تا چه پایه میتئوری تازیانه در مورد خودشان تعمیم پیدا کند. چ

این نقد رها  ی   هاجتماعی موجود کمک کند؟ آیا در اساس راه درست انتخاب شده است؟ و دیر یا زود تیری که از چل

ای  گونهبههمانند را از رونق بیندازد؟ یا ها ی تواند خوانش دینی حاکم و خوانشنشیند؟ و میشده است به هدف می
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افزاید؟ آماج  موجود میها ی ( گرهی بر گره2وارونه با دمیدن در توهم “اسالم سیاسی خوب” و “اسالم حقیقت” )

 چون سروش چیست؟منتقدانی هم

 در چنگال برادران بزرگ 

ن” تازیانه در  سروش در بخش پایانی متن، آن جا که با استمداد از تحلیل موالنا، مستندات روایی و فقهی “فردوس فروشا

هایش بسیار نگران کننده و لودهنده است؛ او از زبان موالنا رفتار  کند، شوربختانه استداللکف و کف بر لب را نقد می

بینید و من گُل! شما  نویسد: »شما در این واقعه، غلّ میبیند و از زبان او میمحمد با اسیران خود را از جنسی دیگر می

کوری است که موالنا،  ی   هها به باور من نقطبینید و من گنج!« این استداللزادی! شما رنج میبینید و من آاسارت می

دهد؛ چه، جدا از داوری تاریخی، دینی و انسانی ما بر رفتار محمد، آشکار  سروش و فردوس فروشان را در کنار هم قرار می

 اند و دارند. شتهبرادران بزرگ همین ادعا را در مورد “دیگری” دای  هاست که هم

واره  دانند و با همین استدالل است که همترها میتر به تشخیص مصالح کوچک ترهمیشه خود را صالحبرادران بزرگ

خواهد از »افترا و قتل عام و شکنجه و  شود.  زندان بان اعظم ایران هم وقتی میسرکوب، سانسور و سکوت توجیه می

ها در دفاع از حکومت اسالمی استدالل کند، کم و بیش به  المال« و ضرورت آنحصر و استبداد و تجاوز و غارت بیت

انداز  شمارد! از این چشمبرد. او قربانیانش را در نهایت مشمول لطف و عنایت دولت دینی خود میهمین ادبیات پناه می

گان در والیت،  ای ذوب شدهکم برتفکیک عمل کرد محمد با اسیران و مخالفان خود و زندان بان اعظم ایران، دست

جا و ناصواب است. به عبارت دیگر، این نقد سروش بر مخالفان سیاسی خود، نقدی خودشکن است و   -به-تفکیکی نا 

ها بنماید. ممکن است سروش و مخالفان مذهبی جمهوری اسالمی با این استدالل که  تواند راه گریز از بدنامی را به آنمی

خود نگیر” بخواهند بین محمد و والیت فقیه خط کشی کنند، اما آشکار است که قرار نیست در  “کار خوبان را قیاس از 

توانند استدالل  آسانی میها بهیک نزاع مذهبی اطراف دعوا به منطق یکدیگر احترام بگذارند و بر آن اساس عمل کنند. آن

توانند “برهان لطف” را چنان توسعه  ها میرند. آنرسالت انبیا است” و کار خود را پیش ببی   هکنند “والیت فقیه ادام

 هیچ شرمی دولت خود را دولت کریمه بدانند. بی دهند که

گذارد او نیشترش را تا مرکز عفونت فرو برد و کانون  رسد ایمان دینی سروش نگذاشته است و نمیدر نتیجه به نظر می 

سخت “بحران لطف” در  ی  هتواند از “برهان لطف” که هستو نمیفساد را در بیاورد و خودبسندگی آدمی را جشن بگیرد. ا

گوید:  ( نگاه کنید چه ادبیات مهاجم و خطرناکی در این عبارات خفته است! می3اجتماع پریشان ماست عبور کند. )

اند که به  م آوردهالسّالپیشینه و پشتوانه نیست. از پیامبر علیهشان ظاهرا بیفروشی اجباری  »رعونت روحانیان و فردوس

  که  شگفتم در)  ” …جمعی از اسیران زنجیری نگریست و گفت: “عَجبتُ مِن قومٍ یُجَرّون اِلی الجَنهِ بالسَّالسل وَ االغالل

  را آن  و اندداده  گواهی روایت  این صدق  بر( مسلم و  بخاری) سنّت اهل صحاح  کتب(. برندمی بهشت به زنجیر  با را  قومی
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اند که گویا بنیانگذار آیین اسالم نیز بهشت را به ضرب زنجیر و  اند و این گمان را دامن زدهمعتبر نشاندهالت منقو زمره در

 کرده است! « به ناخواه در گردن مردم می

 دهد: »پس بدانستیم کو آزاد نیست/ جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست الدین بلخی ادامه میبندی جاللاو با صورت

  بکـردم  کـه / تان زنجیر از من خندمنمی زان…انـد مشفق مهربانه اهل آن جهان/ بـر بـد و نیـک ورنه چون خندد ک

 شبگیرتان  ناگهان 

 … کِشمتان سوی سروستان و گُل خندم که با زنجیر و غل/ میزان همی

 یابد رها« بُرَّم گلویی چند تا/ زان گـلوها عالمیزان همی

زند و جوهر آن را که الهام و آزادگی و شفقت  الدین در این دیالوگِ برساخته، به قلب پیامبری می»جاللبه باور سروش: 

سازد. از جهاد و غزوه  کند و دامن مرد الهی را از جهانگشایی و دنیاطلبی و مردارخواری پاک میبر خلق است، آفتابی می

 نماید.« ازی سبیل سعادت را غایت آن وامیدهد و پاکسبخش به دست میهم تفسیری مشفقانه و آزادی

کاش  ای آسانی و به سادگی توجیه شده است!گفت نخست مقاله نقل و نقد شده بود در پایان شوربختانه بهآن چه در پاره

سروش به جای پناه بردن به سحر کلمات و ابهت تصاویر موالنا از جادوی عقالنیت مدرن و دانایی پسامدرن و منابع انبوه  

کرد؛ زیستن در جهان جدید تنها به “درک مدرن و  پسامدرن از دین و دین داشتن”  حقوقی جهان جدید استفاده می

مدرن و پسامدرن برای حل و فصل  سازوکارها ی شود )که البته بسیار مهم و حیاتی است(، به کاربست  ختم نمی

 نوز بر  گردد. چرا برخی از نواندیشان مسلمان هها هم مربوط میوگوگفت

کالمی و فقهی و  ها ی  دعواهای حقوقی و سیاسی خود را به چرخشی  هگذارند؟ و هممهم تاکید نمیها ی گاهاین تکیه

 تراند؟دین در آن کارکشتهی  زنند که دکانداران پهنهای گره میتفسیری

  ترین خوشنام از  یکی که  –(  4حقوق حسینعلی منتظری)ی   هرسالی  هسخت را در نقد خود بر مقدمی  همن این هست 

  تشخیص برای صالح” “ذی مصلحت”،  “ذی   بینم؛نمی آن  تکرار  به نیازی  و  ام آورده  – است ای خامنه و  خمینی منتقدان

(  5)الهی داوری  غیبت دوران  در  ما  که جا  آن  از کشیم، می دانایی و تاریخ  گود  به را خداوند پای وقتی.  است خود مصالح 

ها ی  بافتهی  هماند. چنین دریافتی همانسانی گوناگون در تورهای شناختی ما نمیها ی زی فراتر از داوریچی زییم،می

خواهد. بر این  پاشد و عالمی و آدمی دیگر میها را فرومیحاکم بر آنها ی فیلسوف- هرمی شاهها ی پیشامدرن و جهان

سخت هر ایمان دیگری  ی  هشود. در این جهان جدید “ایمان به خود” هستدگرگون میقرار مفهوم ایمان و مومن هم 

نیازهای ضروری چنین ایمانی هستند؛ خودمان را گول نزنیم، برهان  وجدان پیشها ی بیان و آزادیها ی است. آزادی

 اند.نهگااند با ایمان هم بیگانهگذارد و آنان که با آزادی بیلطف جایی برای آزادی نمی
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شناسی “حق داوری کردن”  سخت جهان جدید است؛ و در این انسانی  هشناسی، انسان و حقوق او هستدر این هستی 

قرآن در آن قرار گرفته است  قرآن و نیز متنی که یابد. در نتیجه، برای خواندن هر متنی از جمله متن گانی میتوزیع همه

“اسالم حقیقت” و منادیان  ی   ه( کاری که از عهد6ها هم باید عبور کرد؛)که از ماتن آن )تاریخ اسالم( نه تنها از این متون

“ایمان به دیگری”، محمد و رفتارش را فراتر از نقد نگریست،  ی  هتوان در سایآید. هنگامی که میو مدعیان آن نمی

 بگسترانند و فردوس فروشی کنند.  هایی هم پیدا شوند که این سایه راعجیب نیست اگر ساده دالن یا شارالتان

»الهام، آزادگی و شفقت بر خلق« برای توصیف محمد و رفتارش کمک  ی   هجهت نیست که سروش از برساختبی 

گذرد، صاف کردن راه آنان به بهشت »و پاکسازی سبیل سعادت« آنان  گیرد و تالش دارد آن چه را بر بندیان میمی

ثقیل، تقلیل آزادی و آزادی بخشی به آزادگی هم گول زننده است و هم لو دهند. چه، با  این تمهیدات ی  هبداند. با هم

ی    هنماید که به بهانانگیز نمیوسهکند و بهشت، دیگر آن قدر وسکشف و درک “آزادی” طعم تاریخ و تازیانه تغییر می

 آن بتوان از آزادی عبور کرد. 

و پیشامدرن و معطوف به “درست و نادرست” )حق بودن( است و در گِل  باید از مفهوم “آزادگی” که برساختی سنتی  

جهان  ی  هدرکی افالطونی از هستی و دانایی مانده است عبور کرد و به درک مدرن از “آزادی” رسید. آزادی برساخت

جهان   دانیم که “حق بودن” دردهد. )و همه خوب میجدید است، که به “حق داشتن”بیش از “حق بودن” اهمیت می

اندازی است.( در دل چنین درکی از هستی است که خودبنیادی و خودبسندگی  جدید تا چه پایه متکثر، نسبی و چشم

نشیند عجیب  گی به جای آزادی میشود. آن هنگام که آزادهبندد و عالمی جدید و آدمی جدید زاده میآدمی نطفه می

توان و نباید به داوری بر ن برآید. با چنین درکی از هستی نمیایمای   هگی هم به مرتبگی و بندهنیست اگر برده

ها  ها هم نیست. زیستن در جهان جدید به قدم زدن در آرام گاهتایید و تعمید آنمعنا ی پیشینیان پرداخت؛ اما این به 

ها آموخت.  آن خطاها ی ها و ها گذشت و از آزمونآنی  هماند. باید در سکوت از کوچه باغ خاطرگان میدرگذشتهی 

 همین!

 شناسی آندینی کردن دعواهای سیاسی و آسیب

  و  جان چه آن از  –  من باور به کم دست – آید که به مراتب شناسی دیگری هم بیرون میاز این یادداشت و نقد آن، آسیب

احترامی که سروش  ی  هتر است. با هممتن کشانده است مهم  این نوشتن به را  او و است کرده   تار و تیره را  سروش جهان

باشکوه آنان در کوچاندن خیل   آوردها ی دستاند و نیز بزرگداشت آنی  هو نواندیشان مسلمان و اصالح طلب شایست

ل است این  مسلمانان به جهان جدید و مناسبات تازه، اکنون زمان آن رسیده است که از خود بپرسیم آیا هنوز قابل قبو

  از  پس آیا کنیم؟  دینی  – اند حقوقی و سیاسی  اساس در  که  – گونه دست و دل بازانه دعواهای موجود را با حکومت 

  رهزنان کردن  متقاعد  و منقاد  برای آن، مبانی و  دین به بازگشت مربوطه،ها ی کنوانسیون  و بشر  حقوق جهانی ی  هاعالمی

مذهبی و سیاسی به ما  ها ی ای نیست که شارالتانبازی ناشیانه همان  این  آیا است؟پذیر توجیه مردم دنیای  و دین
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پرورد که  ی دینی با وجود برکات بسیار، این خطر بزرگ را در خود نمیوگوهااند؟ آیا دامن زدن به این گفتتحمیل کرده

 برون شد از این مناقشات را تعلیق به محال کند؟ 

  هگردد تا با زدن پنبشان تازیانه در کف، به »قبض و بسط تئوریک شریعت« باز نمیچرا سروش در نقد این فردوس فرو 

خشونت، ماشین سرکوب و سانسورِ را یک جا خاموش کند؟ چرا او بر فردگرایی، حقوق بشر، آزادی وجدان و بیان  ی 

کاش سروش به جای پناه  ای ؟پهنه بیرون دینی اند  دستاوردها یترین کند؟ که بنیان “دین هویت” و از مهمتاکید نمی

بردن به سحر کلمات موالنا از جادوی عقالنیت مدرن و دانایی پسامدرن و پسا سکوالر و منابع انبوه حقوقی جهان جدید  

ها ی  ها و ضرورتکاش به جای بازی در زمین تنگ “امر به معروف و نهی از منکر” به فراخنای آزادیای کرد؛استفاده می

سکوالر و  ها ی کم به اندیشهکاش او دستای فشرد؛انسانی و متعادل انگشت میی   برساختن یک جامعهها در آن

 گذاشت. برد و میدان و بازی را در اختیار حریفان نمیفکری عظیم خود نماز میاجتهادها ی  

 بازی در میدان حریفان 

ها ثم ماذا؟ اگر قرار است در آخر به پسند و انتخاب  ها”، خب، به قول آخونددست باال “اسالم شما” در برابر “اسالم آن

برد را در ابتدا به کار نگریم؟ و چرا به جای دینی کردن مسایل )که پای متخصصین دین و  مردم مراجعه شود، چرا این راه

فقات  کشد(، به حقوقی و سیاسی کردن مسایل نیاندیشیم؟ )که پای متخصصین حقوق و تواتکافوی ادله را به میان می

  جان، بر) مالکیت گستاخانه  اسالمی  جمهوری  اگر دیگر، عبارت به( کشدمی میان به را  ملی –  کمدست – عام جهانی و 

ی  سازش  جای به و آویزد؛می  مذهب و دین  به خودی  هبدخیمان رفتار توجیه در  و  ربوده مردم از  را حاکمیت  و ( آبرو و مال

کند به این  زند؛ آیا منافع دیرآیند ما هم ایجاب میمذاهب دامن میی  پهنهحقوقی و سیاسی به جنگی همه جانبه در 

بردی برآمد نوعی شارالتانیسم دینی نیست که توانسته است در پیوند با ساده دلی  بازی ادامه دهیم؟ آیا چنین راه

  فصل  و حل –  اندشده یدهکش ستایی  اسالم یا ستیزیاسالم به که  –هایی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی الیه

  آیا باشد؟  دینی  باید  هم او با نزاع خواند،می دینی  را خود اسالمی جمهوری چون آیا کند؟ محال  به تعلیق را  دعوا این

 کرد؟  نظر تجدید کرد روی این  در  نباید

تر صرف نجات  مسلمان بیششود، انگار همت و اهتمام برخی از نواندیشان چنان که در این نوشتار سروش دیده میهم

ای از آنان استدالل کنند که اگر بتوان  اسالم حقیقت است تا ایران و ایرانیان! و البته قابل قبول نیست چنان چه پاره

پایان، دست  بی کنند! چه، در این دست منازعات کالمیاسالم حقیقت را نجات داد، ایران و ایرانیان هم نجات پیدا می

گرید که هر دو مدعی حقیقی بودن آن هستید. در  ها از اسالم قرار میدر برابر خوانش آن باال، خوانش شما 

کند و نانی به سفره  تر کمک میوضع موجود و شقه شقه شدن بیشی  هها، این نبرد تنها به ادامترین تحلیلبینانهخوش 

 کند. و تازیانه تغییر نمیوگوها طعم تاریخ رساند. با این گفتها نمیمردم و کامی به دنیای آن
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دین ممکن است که  ی  باید میدان این جدال تغییر کند. رقابت واقعی با حکومت دینی مستقر در ایران بیرون از پهنه 

هم مزیت نسبی در آن با مخالفان و منتقدان جمهوری اسالمی است و هم دست جمهوری اسالمی برای فریب کاری  

هایشان  ها و ایمانوگوها محدود به آندارد تنها نزاع میان مسلمانان نیست که گفت بسته است. آن چه در ایران جریان

کند که توزیع  ایجاب می " عدالت به مثابه انصاف"باشد؛ در ایران غیرمسلمانان، خداناباوران و  دین ستیزان هم هستند. 

وگو بر سر قدرت  م با توزیع حق گفتک قدرت در ایران )چنان چه اصالح طلبان دینی چنین آماجی داشته باشند( دست

کم بعد از مشروطیت؛ یک نزاع کردی مغایر است. این منازعه دستآغاز شود؛ دینی کردن منازعات سیاسی با چنین روی

اند، دلیلی  ها )چه مذهبی و چه غیرمذهبی( عصر مشروطه یک بار این دعوا را بردهحقوقی و سیاسی است؛ سکوالردمکرات

ها ی  دین، به دعوایی دو سر باخت تبدیل کنیم. شارالتانی   هیم یک دعوای برده را با انتقال به پهنه ندارد که بخوا

دانند که در یک نزاع دینی جدی، بسیاری از منتقدان و دشمنان حکومت هم ترجیح  مذهبی حاکم بر ایران به خوبی می

ستیز. مشروعه خواهان در عصر مشروطه هم تالش کردند  اسالمها ی دهند در کنار حکومت بایستند تا در کنار جریانمی

با دینی کردن منازعه، آب رفته را به جوی برگردانند و استبداد را پایدار کنند که خوش بختانه ناکام ماند. این کابوس با  

منتقل   57بهمن نامتوازن دوران پهلوی به انقالب ی  هناکامی مشروطیت در رسیدن به اهداف اساسی خود و نیز توسع

بردهای اصلی بسیاری از  آرام یکی از راهای و  جهانی، آرامسیاسی در سطح منطقهها ی شد. حاال دینی کردن جدال

مذهبی و سیاسی است که در هم دستی با ساده دالن دین ستیز و دین ستا، توسعه و ترقی را در  ها ی شارالتان

ستیزها و اسالم ستاها نگاه کنید تا  اسالمی  هپایان و کم نتیجبی بل پرهزینه،خاورمیانه تعلیق به محال کرده است. به تقا

 .کننهایی همانند جمهوری اسالمی چگونه خود را استوار میبا دو چشم خویش بیند رژیم

 وگویی است دموکراسی مقدم بر هر گفت

ها )از  ها و اختالفای گوناگونینین جامعهای متکثر و رنگارنگ است. در چیافته، جامعهیک جامعه به سامان و توسعه

آمیز و در نهایت به تصمیمات سیاسی موقت و  سیاسی مسالمتها ی وگوها و جدالدین( به گفتی  جمله در پهنه

اند و به کار هیچ جامعه )که امری فراتر و  وگوها یی درون دینیدینی دست باال گفتها ی انجامد. اختالفمشترک می

کم به نهادینه کردن تبعیض علیه  آیند. دینی کردن سیاست در هر معنایی دستاجتماع دینداران است(ای نمیتر از فربه

سیاسی نه  ها ی  اجتماعی و جدالها ی اند. دینی کردن اختالفانجامد که بیرون از اجتماع دینداران ایستادهکسانی می

کند. دینی کردن مسائل با هر نیتی به تبعیض و نابرابری رتر میموجود را کوها ی گشاید که گرهتنها راهی به رهایی نمی

برد مقاصد سیاسی و  دینی برای پیشها ی  زند و با توزیع برابر آزادی، شان، ثروت و قدرت منافات دارد. استداللدامن می

 غیردینی و   ها ی  گروهها و کند که جریانعمومی نهادینه میی   ترین حالت این آسیب بزرگ را در پهنه اجتماعی در به

هایی از مردم، هم با حقوق  گذارد. تحمیل حاشیه نشینی به گروهی عمومی بیرون میوگوهاضد دینی را از میدان گفت

 کند. بسیاری را به جامعه تحمیل میها ی ها و ناپایداریها، شکافبشر ناسازگار است و هم بحرآن
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دانند که “بهشت با طعم تازیانه”  بسیاری از کارگزاران ترور و وحشت و هم دستان زندان بان اعظم در ایران به خوبی می 

جاری در جمهوری اسالمی )از جمله نبود  ها ی سیاسی و بحرانها ی ها بر این امر از ضرورتخریداری ندارد؛ تاکید آن

تواند به پسند، خواست و داوری مردم گردن بگذارد  خواهد یا نمینمی خورد. حکومتی کهحقانیت و کارآمدی( آب می

خود است. دینی کردن سیاست در ایران با طعم  ها ی البته نیازمند دین یا یک ایدئولوژی دیگر برای توجیه تباه کاری

اجتماع، دینی کردن   تواند با دینی کردن ظاهربردی برای استقرار نظام وحشت است؛ نظام وحشتی که میتازیانه، راه

رمانتیسم حاکم بر آن دیر یا زود  ی  هسیاست را هم توجیه کند. خوب و بد ندارد، دین سیاسی و سیاست دینی به واسط

ای حکومت دینی و اسالم سیاسی  شود. نقد خوانش اسالمی حاکم، بدون نقد و رد ریشهبه سرکوب و سانسور کشیده می

 وب و بد دامن بزند.تواند به توهم اسالم سیاسی خمی

  گسترش به تواندمی و  کندمی رو - به –دینی کردن سیاست در هر معنایی آزادی وجدان و آزادی بیان را با خطر رو   

ی    زند و هم به پهنهدین صدمه میی  پهنه به هم سیاست کردن  دینی . بینجامد ایفرقه و  مذهبی دینی،ها ی نزاع 

سیاسی در ایران باید گفت: ایمان شما محترم و دعواهای  ی  هدرگیر در منازعها ی طرفی  هسیاست، در نتیجه به هم

جهانی حقوق بشر و  ی    هگردد؛ به موجب اعالمیدیگر دینی و مذهبی به خودتان مربوط میها ی شما هم با خوانش

یاست احترام بگذارید؛ لطفن از  سی   مربوطه به حقوق ما احترام بگذارید؛ لطفن به خود بسندگی ما و پهنه ها ی کنوانسون

 دینی کردن سیاست بپرهیزید؛ لطفن بگذارید ما زندگی کنیم؛ بهشت با طعم تازیانه همیشه بد است.

 ها پانویس

 جرس، بهشت با طعم تازیانه.تارنما سروش، عبدالکریم،  -1

 ."آمیزراه آمیزش اجتماعی مسالمتبزرگ"ن ک به سرنام   -2

 . "برهان لطف تا بحران لطفاز "ن ک به سرنام   -3

 . "سیمرغی  هبر و بالی در عرص"ن ک به سرنام   -4

 . "گی جهان جدید و در غیبت داوری الهیدر همسایه"ن ک به سرنام   -5

 . "قرآن نه تنها از متن که از ماتن آن هم عبور باید کردبرای خواندن "ن ک به سرنام   -6
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 گرا  واپسیک پسامدرن  ستان هیچاسالم سیاسی خوب و 

 جمهوری اسالمی، داعش و بوکوحرام چه نسبتی باهم دارند؟ و برآمد کدام مسئله اند؟ 

گذرد نه تنها داعش و بوکوحرام، که اسالم سیاسی را دوباره در صدر اخبار  میآن چه این روزها در عراق و شام و نیجریه 

جهان قرار داده است؛ هم سویی و هم سنخی فجایعی که در این مناطق از جهان اسالم جاری است با آن چه در ایران در  

ت به واکنش واداشته است؛  ویژه در این سه دهه گذشته است، تا آن جاست که ایرانیان را به سرعگذشته و بهی   هسد

بسیار این  ها ی گویند و به همانندیوطنی میها ی گروهی به طعنه و در نقد اسالم سیاسی حاکم بر ایران، از داعش

ها با نیای ایرانی خود اشاره دارند و برخی در دفاع از زندان بان اعظم حاکم بر ایران، در تالش اند که داعش و  جریآن

گان دانسته یا  سیاسی بد و اسالم سیاسی حاکم بر ایران را اسالم سیاسی خوب جا بزنند. این نخبه بوکوحرام را اسالم

گذرند و با خوب و بد  حاکم بر این خانواده میها ی گان اند و از خیل همانندیندانسته به قول پوپر در خدمت خودکامه

ها ی  جنبشی  هها این بار از زرادخاننمایند. آنخود می  گریز از این بن بست را به ولی نعمتان کردن اسالم سیاسی، راه

وطنی را  ها ی داعشها ی خواهند حماقتمی گونهاند؟ و چهضد آزادی و برابری )به قول ا. زیمرن( چه بیرون کشیده

،  67اسیر کشی نخستین انقالب، ها ی خواهند از جوی خونی که از جوان کشی سالمی گونهها چهتوجیه کنند؟ آن

 حاکم بر ایران را غسل تعمید دهند؟ ها ی ای و کهریزک جاری است بگذرند؟ و خلیفهزنجیرهها ی قتل
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 اسالم سیاسی خوب و بد

رود؛ او با  ( آشکارا همین مسیر را می1)" اسالم سیاسی و تحوالت اخیر خاورمیانه"رانی داوود فیرحی با سرنام سخن

گراهای سلفی و تکفیری در فهم جهاد و  م و اسالم سیاسی بر آن است که نشان دهد، اسالمتعریفی کژ و کوژ از اسال

ی   هاند و اسالم )که در خوانش فیرحی همان اسالم سیاسی است( به ذات خود ندارد عیبی؛ او همتکفیر به خطا رفته

بیند؛ او  بر خالف استداللی که آورده است  ها میچون داعش و بوکوحرام و اخوانیها یی همها را در مسلمانی جریانعیب

هایی از تاریخ اسالم و ایران )نفاق، ارتداد، کفر، انحراف، فتنه و ...( با تحوالت  از همانندی ادبیات تکفیری حاکم بر بخش

مسلمانان،  باز و کالن ی  هپوشد تا بتواند تفکیک اسالم سیاسی خوب و بد را به کرسی بنشاند. او از مجموع اخیر چشم می

سختی دارد )به عنوان نمونه در سخنرانی بر  ی  هکند تا بتواند نشان دهد اسالم هستمسلمانان بسیاری را حذف می

مشکالت در اسالم سیاسی خوب  ی  هو راه حل هم "بهبود وضعیت در تمدن اسالمی"شود( و  سیاسی بودن آن تاکید می

 رند! ی که داعش و بوکوحرام هم داادعا یاست! همان 

مختلف اسالم سیاسی تا آن جاست که  ها ی مشترک در میان جریانها ی ها نظری، شعاری، رفتاری و آرمآنهمانندی 

ها را از یک دیگر تمیز داد. اگر این همانندی را در حدی که سیاق فرهنگی و فرامتن زبان در اختیار  توان آنآسانی نمیبه

شود. به گروه  کار بسیار شگفت انگیز و نزدیک میی  هدهد ضرب کنیم، نتیجقرار میگوناگون اسالم سیاسی  ها ی  جریان

قوانین شریعت در شمال کشور اجرا  2000گرا در نیجریه، با آن که از سال بوکوحرام نگاه کنید؛ این جریان اسالم

انه است، خواستار تعطیلی تمام  گشود، با این ادعا که دموکراسی و آموزش سکوالر و  دانش غربی با روح اسالم بیمی

نیجریه هستند. این ادبیات برای ما که نزدیک به دو  ها ی ایالتی  همدارس برآمده از الگوی غربی و اجرای شریعت در هم

ایم بسیار آشناست و ما که هنوز در چم و خم اسالمی کردن  سده آن را از زبان بسیاری از شریعت مدارن تندخو شنیده

آموزشی سرگردانیم و سه دهه نکبت تحمیل خوانشی تنگ از شریعت   فضاها ی گاه و تفکیک جنسیتی در دانش و دانش

  هدانیم این بدخیمی چه در چنته دارد و به قول شاملو جوجایم، به خوبی میملت ایران تجربه کردهی  هاسالمی را به هم

بینیم نباید از  ها میاین جریآنها ی ت اندکی در روشاگر تفاو " مرگ فجیع را در آشیان به بیضه نشسته است."کدام  ی 

نیم بند مدنیت  ی  هوطنی با وجود دو سده تجربها ی ها و داعشها غفلت کنیم، بکوحراممشترک آنها ی سرشت و ریشه

تواند نشان  ان میگی ایرسایهاند! نیم نگاهی به طالبان در همجدید در ایران، این کارنامه تاریک را از خود به جا گذاشته

 توانست باشد. عظیم فرهنگی و مدنی چه میها ی  دهد که ایران بدون آن پشتوانه

 اسالم سیاسی بد اسالم واقعی نیست 

هاست و از تفکیک مسیحیت از  کند اسالم سیاسی اختراع غربیخواهد بگوید؟ او ادعا میفیرحی در سخنرانی خود چه می

او اسالم سیاسی را نه یک آسیب   " تفکیک اسالم از سیاست کار مشکلی است."باور او  برداری شده است. بهسیاست، گرته



گراستان یک پسامدرن واپس اسالم سیاسی خوب و هیچ  254  
 

 

انداز فیرحی ابتدا غالب  داند. در این چشممی " احیاگری و بیداری مسلمانان، و بازگشت مجدد اسالم به حوزه سیاست"که 

ها و امر سیاسی درگیر  ی با قدرتخیل "و   "اندبا فروپاشی خالفت، امر سیاسی را در پرانتز گذاشته"اهل سنت که 

گرا  ها هرچند اسالمها را؛ این جریآنها و وهابیها، سلفیگذارد و سپس اخوانیرا بیرون از اسالم خوب خود می "شوندنمی

ابزار سیاست داخلی و  "هستند و کم و بیش به جرگه اسالم سیاسی و احیاگری مربوط اند، اما به زعم او از آن جا که یا 

فقهی و ذهنی مهمی  ی   هزمین"و یا درک ناصوابی از مفاهیم جهاد، هجرت و تکفیر دارند، و  "خارجی عربستان هستند 

 اسالم خوب او جای بگیرند.ی  هتوانند در حلق اند، نمیفراهم آورده "برای کشتار مسلمانان غیر همسو

 اسالم سیاسی ما خوب است

نگران کشتار غیر مسلمانان نیست که به عمد از ادبیات خون چکان نفاق، ارتداد، کفر،  خود نه تنها ها ی او در تحلیل

پوشد تا شاید بتواند  وطنی است چشم میها ی ها و داعشانحراف و فتنه که بخش جدایی ناپذیر هویت مهاجم بوکوحرام

تمدن  "تواند دوازده امامی( میی   هی شیعهایی از مسلمانان در ایران نشان دهد که اسالم سیاسی ما )اسالم سیاسبه الیه

انبوهی از اهل تسنن که پس از فروپاشی خالفت اسالمی، سیاست را  ها ی باشد. فیرحی به سیاست گریزی جماعت " ساز

ویژه دوازه  کند، اما هیچ تالشی ندارد که به قهر سیاسی دیرپای شیعیان )بهاند، به تحقیر نگاه میدر پرانتز گذاشته

کند  ها( پس از بحران غیبت اشاره کند. او برای این که بتواند اسالم سیاسی خوب خود را توجیه کند، تالش میامامی

مخاطب متوجه نشود که این سنت کژتاب شیعی هم زاد انحطاط در تاریخ سیاسی ماست؛ چه، برخی از نظریه پردازان  

اسالم  ی  هدانند و عجیب نیست که نطف ی ایرانیان می(، تاسیس دولت صفوی را شروع انحطاط در اندیشه سیاس2انحطاط)

 امامی در همین برهه از تاریخ بسته شده است. سیاسی خوب، یعنی اسالم سیاسی در گفتمان شیعیان دوازده

رابطه میان مذهب و  "گوید کند. میفیرحی گفتمان اسالم سیاسی و سیاسی بودن اسالم را بسیار عوامانه استدالل می 

جهان اسالم قابل تفکیک نیست و هر اتفاقی در حوزه مذهب رخ دهد، در حوزه سیاست تاثیر گذاشته و هر   سیاست در

به باور من سیاسی بودن در این تعبیر محدود،   "اختاللی نیز در حوزه سیاست اتفاق بیفتد در مذهب تاثیر گذاشته است.

توان به برآمد این تغییرات و  اسالم سیاسی را نمیی  هارها و ادیان قابل مشاهده است و انگتمدنی  هکم و بیش در هم

گی سیاسی و اجتماعی آنان تاثیر  تحوالت عادی فروکاست. مگر تحوالت فکری و فقهی مسیحیان و بوداییان در زنده

ت  هایی از تفکر اسالمی که منادی اسالم سیاسی هستند متفاو گذارد؟ آن چه این تحوالت و تغییرات را در نحلهنمی

ها تحمیل  مهاجمی است که برخی از مسلمانان در قالب سنت به دیگر مسلمانان و انسآنها ی داوریکند، پیشمی

 کنند. می
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 اسالم سیاسی همیشه بدخیم است

اسالم سیاسی حامل نوعی نابرابری حقوقی پیشینی است که راه را برای هر گونه مصالحه و صلح و آمیزش اجتماعی  

جویند و  بندد. اگر مسلمانان حامل و حافظ اسالم سیاسی بتوانند حقوقی را که برای خود میآمیز برمیمسالمت

گراها وقتی پای  خواهند برای دیگران هم به رسمیت بشناسند، موضوع اسالم سیاسی و نقد آن پایان یافته است. اسالممی

، اما اگر پای دیگر ادیان و  "دین از سیاست دشوار است"تفکیک   کنند که گی استدالل میخودشان در میان است به ساده

گویند در کشورهای اسالمی نباید عقاید غیر اسالمی تبلیغ و گسترش یابد؛ به  گی میها در میان باشد با آسودهجریآن

ی   هسیاست، که از هم خواهند دین خود را نه تنها از پهنه( می3ها از دیگر مومنان و  مسلمانان سکوالر)زبانی دیگر، آن

 اجتماعی و عمومی دیگر بیرون بگذارند.ها ی پهنه

ای  کند خوانشی معصومانه از دین و تاریخ اسالم نیست، بلکه عارضهاسالم سیاسی، آن چنان که داود فیرحی استدالل می 

(  4مانی)بدخیمی زیست است در تاریخ اسالم که از درک عمیق و دقیق امر سیاسی درمانده است. اسالم سیاسی نوعی

دیگر قائل نیست؛ اسالم سیاسی گفتمانی برای سلطه،  ها ی مانها و زیستاست که هیچ حرمت و احترامی برای هویت

ثباتی است؛ اسالم سیاسی گفتمانی آخرزمانی است که در ناامیدی بنیادی بنیادگراهای مسلمان ریشه دوانیده  بی جنگ و

بسیار تمدنی و  ها ی ر پاسخ به حاشیه نشینی طوالنی مسلمانان پس از مدرنیته، ناکامیاست. بنیادگراهای مسلمان د

گی، راهی برای رهایی و رسیدن به آن شکوه از دست  نایافتهفرهنگی و نیز در پاسخ به استثمار، استعمار، استبداد و توسعه

ر جهان جدید و مناسبات تازه به کابوس  جویند. اسالم سیاسی رویای آن عظمت و شکوه سپری شده است که درفته می

 مسلمانان تبدیل شده است.

رابطه میان مذهب و سیاست در جهان اسالم قابل تفکیک نیست و هر اتفاقی در حوزه  "گوید اگر آن گونه که فیرحی می

اثیر گذاشته  مذهب رخ دهد، در حوزه سیاست تاثیر گذاشته و هر اختاللی نیز در حوزه سیاست اتفاق بیفتد در مذهب ت 

سیاسی به دیگری و حقوق او و اهمیت و ضرورت  ی  هچرا نباید انتظار داشت مسلمانان هم بتوانند به مدد توسع "است.

چنان که فیرحی  رعایت دیگری و حقوق اش در حفظ انسجام اجتماعی و امنیت ملی و جهانی پی ببرند؟ و آن گاه هم

از مذهب، کارگر افتاده و تاثیر بگذارد؟ و اگر چنین است مبانی درک  گوید این تغییر در مذهب و درک مومنان می

کالن و باز مسلمانان را به جامعه جهانی و صلح و  ی   هتواند مجموعپیشینی و ذاتی فیرحی از اسالم چیست؟ و چرا او نمی

 آمیز پیوند دهد؟ آمیزش اجتماعی مسالمت

 بدخیمی اسالم سیاسی

خود را در توصیف و ترسیم اسالم  ی  هذات انگارانه و پیامبرانها ی  انگارهگوید؟ او پیشنمیفیرحی در سخنرانی خود چه 

پا  وسخت را برای اسالم و اسالم سیاسی دستها ی گوید برای آن که بتوانیم این هستهآینده پنهانیده است. او به ما نمی
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ها  ها و دژخیمیسلمانان همت بگماریم؛ او یا از حجم تباهیکالن م ی   هکنیم تا چه مایه و پایه باید به قلع و قمع مجموع

وطنی بتوانند  ها ی خبر بمانیم. گیریم داعش یا داعشبی خواهد ماخبر است یا میبی که در این پندار پلشت پنهان است،

ما بر درک دیگری از   گانداند، نوادهبر دریایی از خون، خالفت یا حکومت اسالمی خود را بنا کنند، فیرحی از کجا می

تواند این چنین سفت و سخت و پیامبرانه اسالم و  می گونه گذرند؟ او چهبرند و از خیر اسالم سیاسی نمیاسالم نماز نمی

مسلمانان و آینده را پیش گویی کند؟ و از پیوند ناگسستنی اسالم و سیاست بگوید؟ او نه تنها بسیاری از مسلمانان دیروز  

کند. چه هیچستانی در این کویر  گذارد که بر مسلمانان آینده نیز داوری میز قطار اسالم خوب خود بیرون میروز را او ام

اندیشه به ریشه نشسته است! این اندازه گرفتار رومانتیزم و دگماتیزم بودن هم هنری است و تنها از یک پسامدرن  

 آید! برمیگرا واپس

ها و  بدون این تفکیک  گونه یحیت به تفکیک خود از پهنه سیاست تن داد؟ و چهپرسد چرا مساو از خود و شنونده نمی 

آمیز داشت؟ او از خودبنیادی و  هاست، امیزش اجتماعی مسالمتتوان در جهان جدید، که جهان گوناگونیتمایزها می

ن در تغییرات و تحوالت  نوآیی ها ی کند و از اهمیت و ضرورت این دریافتخودآیینی انسان در جهان جدید یادی نمی

پرسد در ایران جدید با انبوه  آورد. او از خود و شنونده نمیدیگر ذکری به میان نمیها ی جهان مسیحیت و جهان

مشترک  ی  هباید رفتار کرد؟ و تالش برای کاربست اسالم در پهن گونهمخالفان و منتقدان اسالم و اسالم سیاسی چه

  گونهدینی و غیردینی در حکومت اسالمی چهها ی ها دارد؟ اقلیتو مطالبات اقلیت سیاسی چه نسبتی با حقوق بشر

توانند، چرا باید به حکومت دینی تن بسپارند و با مسلمانان تمامت خواه و  توانند به اکثریت تبدیل شوند و اگر نمیمی

 مهاجم از سر صلح و هم زیستی درآیند؟ 

کند. او هنوز همانند زندان بان اعظم ایران،  مختلف از اسالم اشاره نمیها ی مسلمانان و خوانشاو  به مجموعه کالن و باز 

پرسد با این قلع و  است و از خود نمی "بیداری اسالمی"داند، در رویای می " بهبود تمدن اسالمی"آماج اسالم سیاسی را 

ماند که بخواهیم به بهبود آن  ت از آن مجموعه چه مینظر و عمل به راه انداخته اسی  هقمعی که اسالم سیاسی در پهن 

کاوید تا بتواند از کابوس حکومت دینی و  تاریک و تباه جمهوری اسالمی را به دقت میی  هبیندیشیم؟ کاش او تجرب

کم اسالم، اسالم سیاسی و مسلمانان خوب منظور نظر خویش را هویدا  اسالم سیاسی خوب عبور کند؛ کاش او دست

 ها یش سطل آبی بپاشیم! ها، بر خوابد تا ما بتوانیم با تصویر دیگری از آنکرمی

 درک ناتمام قدرت 

ها شوربختانه هنوز درک  فیرحی و هم سلکانش درک نا بسامان و نابه هنگامی از امر سیاست در جهان جدید دارند؛ آن

قدرت در مفهوم مدرن امری بسیط و توزیعی  مناسبی از مفهوم قدرت در گفتمان نیچه و شاگردانش ندارند؛ سیاست و 

. اگر سیاست ورزی در جهان قدیم به مجموعه اقدامات و تدابیری اشاره داشت که به امتداد  "سلطه"است؛ امری در برابر 

انجامید، در جهان جدید سیاست ورزی، به مجموعه از تدابیر و اقداماتی اشاره دارد  می آنی  هسلطه و ناپایداری شکنند
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کند. در نتیجه عجیب نیست اگر انگاره پردازان اسالم  وجو میتر سیستم را جستبا توزیع قدرت، پایداری هرچه بیش که

خواهد با خیل ناباوران، مخالفان و منتقدان خود  می گونه دهند که این بنیاد کج چهگاه توضیح نمیسیاسی خوب، هیچ

شود؟ و اسالم سیاسی با حقوق بشر و برابری حقوقی  دنبال می گونههکنار بیاید؟ صلح در چهارچوب این پندار مهاجم چ

 چه نسبتی دارد؟ 

 گینایافتهاسالم، توسعه و توسعه 

دهند که در  چون داعش، بوکوحرام و جمهوری اسالمی آشکارا نشان میهایی همبر خالف تصور و استدالل فیرحی پدیده

 مختلف از ادیان سپری هم شده است. ها ی خوب کردن خوانش  سختی نمانده است و تاریخ بد وی  هاسالم هست

سیاست، دین و اجتماع؛  ی   هگی در پهننایافتهگی اند؛ توسعهنایافتهجمهوری اسالمی، داعش و بوکوحرام برآمد توسعه

ها  ها یا هیچستآنخوابستآنشود و حاال از  گیرد، در جهان نامتوازن مدرن فربه میآسیبی که از جهان پیشامدرن ریشه می

هایدگر و فوکو  ها ی ها یی که هم شارح اندیشهگردد؛ جریان( سیراب می5)گرا  واپسپسامدرنِ ها ی برخی از جریانی 

 اند.هستند و هم در کنار زندان بان اعظم ایران ایستاده

گی  ند به مدد توسعه، بر ضرورت خودبسندهتواای کالن و باز متعلق اند و میمسلمانان همانند دیگر مومنان به مجموعه

ترین و آسیب خیزترین خوانش ممکن از  انسانی برسند. دین سیاسی مهاجمها ی سیاست و قدرت از دیگر پهنهی  هپهن

اصلی در برونشد از  ی   ه( مسئل6تواند از هر دینی یک ماشین تبعیض و کشتار تمام عیار بسازد.)یک دین است و می

اند این نیست که آیا اسالم دینی سیاسی است یا نه؟ مساله  چون فیرحی در میان نهادهگرایانی همه اسالمکالف درهمی ک

 توانند سرانجام به برابر حقوقی با دیگران در جهان جدید تن بدهند یا نه؟ خواهند و میآن است که آیا مسلمانان می

ها  تواند معطوف به ارادهی که پرسش دوم علمی است و میباورانه است، در حال پرسش نخست، پرسشی پیشاعلمی و ذات 

متکثری باشد که سر ایستادن در جهان جدید دارند. پرسش دوم امری برایشی و فرگشتی)تکاملی( است؛ کندوکاوی  ی 

وجوی زمان از دست رفته و لوازم  اسالمی در آینده. پرسش دوم در جستها ی است در احتمال امتداد برخی از هویت

ها در جهان جدید است. تا زمانی که گرفتار  گاری آنآمیز در میان مسلمانان و امکان ماندهیزش اجتماعی مسالمتآم

چون اخوان المسلمین، جمهوری اسالمی، طالبان، القاعده، داعش و  هایی همپرسش نخست باشیم، باید در انتظار پاسخ

  بوکوحرام هم باشیم!

 ها پانویس

 .1393شهریور  4انصاف، تارنما ، "اسالم سیاسی و تحوالت اخیر خاورمیانه"رانی با سرنام فیرحی، داود، سخن -1

 1377طباطبایی، جواد، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ا. کویر،  -2
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حامل   اند ومسلمانان سکوالر مسلمانانی هستند که از دیگ جوشان مدرنیته و سکوالریته در جهان جدید برآمده -3

شناید و جای  گذارد، برابری حقوقی را به رسمیت میدیگر احترام میها ی اسالم هویت اند؛ هویتی رنگارنگ که به هویت

تر  کند. اسالم سکوالر و اسالم هویت )در برابر اسالم سیاسی و اسالم حقیقت( را پیشدیگر را تنگ نمیها ی هویت 

 کاویده ام.

ی   هخواهد جان مایتر و فراتر از گفتمان است و میف زاده وام گرفته ام که دریافتی فربهاین اصطالح را از حسین سی  -4

 آدمیان بنماید. ی  هگانمختلف را در پیوند با زیست یها ی  پسامدرن و متکثر اندیشه

 کاویده ام.  "نگرانی   هو مدرنیتگرا واپسی  هپسامدرنیت"این پندار را در عنوان   -5

ماشین تبعیض  تواند از هر دینی یک ترین و آسیب خیزترین خوانش ممکن از یک دین است و میدین سیاسی مهاجم -6

شوند ماشین  ها سیاسی میو کشتار تمام عیار بسازد. به رفتار بوداییان با مسلمانان در برمه نگاه کنید؛  وقتی بودایی

                                     شود.سرکوب و ترور هم روشن می
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 شناسی آنستیزی و آسیباسالم

تر از  اند و هر روز بیشگراها ردی از خون و جنایت از خود به جا گذاشتهای که اسالمزمانهستیزی در  وگو از اسالمگفت

ستیزی برای شهربند یک  کنند، بسیار دشوار است.  نقد اسالماسالم و مسلمانان را در جهان تخریب میی  هدی روز چهر

تواند  دار وحشت اسالم او به سالمت برده است، می القبایی که از چنگ خونی زندان بان اعظم ایران گریخته است و سر از 

گراها. هر دو در پای حقیقتی که  ستیزان همان قدر مهاجم اند که برخی از اسالمخطرناک باشد؛ چه، برخی از اسالم

 اندیشند. نمی " دیگری"کنند و به کمتر از حذف  اند، دلیری میبرساخته

ستیزی  ستیزی و ... پرداختن به اسالمهود ستیزی، درویش ستیزی، اسالمچون بهایی ستیزی، یهایی هماز میان نکبت 

تواند  ای که میای تمام عیار اند؛ فاجعهگراها در شرف آفرینش فاجعهستیزان در هم دستی با اسالماتفاقی نیست؛ اسالم

ستیزی همانند نقد  اسالم آمیز در منطقه و جهان را با خطر روبه رو کند. در نتیجه، نقدآمیزش اجتماعی مسالمت

ستیزان و ادبیات نفرتی که به راه  کم به این دلیل ساده که اسالمگرایی اهمیت دارد و نباید فراموش شود. دستاسالم

شناسی  ستیزی و آسیبچرخاند. بدون نقد اسالمها را میآید و آسیاب آنگراها میاند تا حد بسیاری به کار اسالمانداخته

 ماند. گرایی ناتمام میشناسی اسالمسیبآن، نقد و آ

 هراسیدمی اسالمگرایی و اپیآندمی اسالم

خاورمیانه و آفریقا و شکل گیری  ی  هگذشته در منطق ی  هسه ده -گرایانه در دو اسالمها ی گرایی و گرایشاسالم

ن، افغانستان، مصر، عراق و شام با  سیاسی با ادعاها و پس وندهای اسالمی، از جمله در ایراها ی ها و جریانحکومت

ها و  ها جدا از داوری ما بر آنراه بوده است؛ چه، این جریآنهراسی در سراسر جهان هم همستیزی و اسالمموجی از اسالم
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غیر  ها ی ها با هویتتبعیض آمیز و خشونت بار این جریآن رفتارها ی اند. رفتارشان، قربانیان بسیاری پشت سر گذاشته

اسالمی غیرهم سو، دگراندیش یا نواندیش و مخالفت آشکار آنان با مناسبات حقوق بشری و  ها ی اسالمی و  هویت

گرایی، آگاهانه یا ناخودآگاهانه به  گرایان و اسالمتعادالت دمکراتیک، بستری فراهم آورده است که مخالفت با اسالم

 ( 1ود.)ها و مسلمانان هم کشیده شمخالفت و دشمنی با اسالم

ها، اندیشمندان و  و خطرات آن، در اظهارات برخی از رسانه " ستیزیاسالم"و  "هراسیاسالم"وگوها یی از گفت 

ها  ها صورت نگرفته است و پرسششود؛ اما هنوز تحقیقات آکادمیک مفصلی در ارتباط با این سرنامسیاستمداران دیده می

گراها وجود دارد؟ آیا  ستیزان و اسالمای بین اسالمبطهستیزی چیست؟ و چه رابسیاری روی میز است. اسالمی 

گرایی و منادیان آن برای سرکوب مخالفان و  اسالمی   هستیزی به واقع وجود دارد؟ یا این سرنام، بخشی از پروژاسالم

به راه   کوچک ما ی   هگراها در گوشه و کنار دهکدمنتقدان است؟ آیا در دریایی از خون، جنون و جنایت که اسالم

ستیزان ایستاده است و تالش دارد نوک پیکان دشمنی با  ستیزی و اسالماند، ادبیات و گفتمانی که برابر اسالمانداخته

گرایی کمک  ها را به دشمنی با تبعیض و نقض حقوق بشر برگرداند، نا به هنگام نیست؟ و به رشد اسالممسلمانان و اسالم

گرایی و بنیادگرایی از جمله بنیادگرایی اسالمی وجود دارد؟ آیا در اساس سرنام  مای بین اسالکند؟ چه رابطهنمی

ستیزی در همانندی با آن چه در تاریخ بر سر یهودیان )و  بهاییان( آمده است، هم سنخی و همانندی دارد، یا این  اسالم

ها و  تواند به بدفهمیل تاملی ندارد و میای ناجور است؟ توهمی که هیچ مصداق بیرونی قابعنوان جعلی نا به جا و گرته

 دامن بزند؟ها ی دشمنی

 گراییشناسی اسالمتبار 

ها  گرایی و ردی از خون است که آنتر اسالمشک در گرو درک دقیقبی ستیزانهستیزی و ادبیات اسالمدرک مناسب اسالم

برند که  خود پناه میها ی در تایید باورها و داوری واره به مصادیق و مواردیستیزان همگذارند؛ چه، اسالمبه جای می

سخت  ی  هپلشت آنان با دیگران است. آن چه هست  رفتارها یگرایان و برخی از مستقیم یا غیر مستقیم برگرفته از اسالم

یا برخی از   گرایان استنماید یا رفتار اسالمها را توجیه می"خوارداشت"و  "ها پراکنینفرت"و  "ها داوریپیش"این 

ستیزان به تاریخ اسالم و  آنان از تاریخ اسالم. در این فرامتن،  بازگشت اسالمها ی  ها، باورها و داوریگزارش

دهد،  ستیزان میوجوها را به دست اسالمگرایی بهانه و سرنخ جستکم از آن جا که اسالموجوهای تاریخی، دستجست

ستیزان، که در صف  گراها را نه تنها در کنار اسالمرا به هم سنجاق کند. اسالم ستیزانگرایان و اسالمتواند اسالممی

ستیزی باید نشاند؛ چه، هیچ گروه و جریانی تاکنون نتوانسته است این گونه دژخیم، دژند و گستاخ با  نخست اسالم

 .ستیزی استگرایی نام دیگر اسالمآنان برخورد کند! اسالمها ی مسلمانان و مرده ریگ 

خورد؛ آن  ها در دیگر ادیان و مذاهب هم به چشم مینمادین آنها ی گیری از ادیان و سرمایهگرایش به بهره یا پادبهره

دهد، بستر  ستیزان قرار میکند و چون آماجی فربه در برابر اسالممهاجم، متمایز میها ی گرایی را از این گرایشچه اسالم
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ای  گرایی، رابطهها و مسلمانان را با اسالماسالمی  هگرایی فراهم آورده است. نباید رابطسیاسی مناسبی است که اسالم

به درجاتی از توسعه سیاسی رسیده باشند،   گرایی در کشورهایی با اکثریت مسلمان، چنان چهعلی معلولی دید. اسالم

گی  نایافتهسیاسی در دیگر ادیان چنان چه در بستر مناسبی از توسعهها ی ای وارونه، گرایشگونهتواند رشد کند و بهنمی

  چون اندونزی، مالزی، ای همیافتهقرار گیرد، ممکن است بدخیم شود. به عنوان نمونه در کشورهای کم و بیش توسعه

  هتوانند توسعگرایان بسیار محدود اند و نمیدهند، اما اسالمترکیه و تونس هرچند اکثریت جامعه را مسلمانان تشکیل می

گرایان دو روی یک سکه  ستیزان و اسالمرو کنند. اسالمچشم گیری روبهها ی سیاسی و برابری شهروندی را با چالشی 

 گیرند.اند و از یکدیگر زور و نیرو می

 گرایی برآمد شکست و ناامیدی استاسالم

گرایی بخشی از بنیادگرایی دینی در میان مسلمانان و در اجتماعات آنان است؛ اجتماعاتی با تاریخی طوالنی از  اسالم

استعمار، استثمار و استبداد. بنیادگرایی دینی را باید پاسخی به این تاریخ رقت بار و سراسر درد و رنج هم دید؛ تاریخی  

بنیادگر است که رویای رهایی و استقالل  ها ی گرایی خوانشی از اسالمخانمانی و رویاگرایی. اسالمبی آلوده به ناامیدی،

داند و  طور ذاتی سیاسی میها یی که هم اسالم را بهپرورد. خوانش اجتماعات اسالمی را در سر میی  همسلمانان و توسع

رو  توان با بنیادگرایانی روبهر جوامع با اکثریت مسلمان(. در نتیجه، هرچند میکم دهم حکومت را حق مسلمانان )دست

گرایان را باید بنیادگرا تلقی کرد.  اسالمی  هگریزند، اما همسیاست میی  هگرا نیستند و از حضور در پهنشد که اسالم

شوند و  دیر یا زود به خشونت کشیده می نوستالژیک، رمانتیک و سورالی که دارند،ها ی گراها به جهت سازمایهاسالم

 تواند تا حدی به استمرار کار آنان در اجتماعات اسالمی کمک کند. سازوکاری است که می "خشونت مقدس "

چون اسالم اصیل، جهان اسالم، حکومت اسالمی، امت واحده و خالفت اسالمی از  هایی همگراها هرچند با سرناماسالم 

گونه اند و متناسب با جغرافیای مذهبی،  نماید، اما در عمل بسیار گونهگانه و جهانی میکه سخت ی  گیرندرویایی مایه می

گراها گرچه گاهی در قامت  ایستند. اسالمشوند و  در برابر یکدیگر میفرهنگی، تاریخی و سیاسی شرحه شرحه می

ره با آن چه در ادبیات بنیادگرایانه در نفی جهان  وااند، اما در عمل و در نهایت هممصلحان اجتماعی و دینی ظاهر شده

دانند  راه اند و اسالم را راهی و آماجی میشود، همهایی از آن، از جمله خودبنیادی جهان و انسان دیده میجدید یا پاره

 تواند نه تنها مسلمانان، که جهان را از شر استبداد، استعمار، استثمار و انحطاط نجات دهد.که می

 برهان لطفی  هم سیاسی اداماسال

ای است که آنان تمدن جدید  گونههایی همانند توسعه، استبداد و انحطاط، بهها از پدیدهاین جریآنی  هدرک ویژه و وارون

کنند؛  هایی از آن( را مغایر با دستورات اسالمی و در نتیجه مخالف مصالح واقعی آدمیان ارزیابی میکم بخش)یا دست

کشاند در همین پندار پیر النه  ها را به رودررویی با جهان جدید و مناسبات آن میسخت آن چه این جریآنی  ههست
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داند. همه چیز از  ترین در تشخیص مصالح آدمیان میکل و قادر متعال را صالحدانا ی  کرده است؛ پنداری که خداوندگارِ 

(  2انجامد؛)گیری ناتمام و ناراست میشود و به یک نتیجه( آغاز میکم برای خداناباورانمناقشه انگیز)دستی  هیک مقدم

برآمد چنین نگاهی است. پنداری که  اگر از ناراستی و نادرستی آن   "چون قانوناسالم هم"خداوند قانون گذار است. 

یبت داوری الهی و  در غ" کم ، دست"برهان لطف"توان گذشت؛ چه، بتوان عبور کرد از ناکارآمدی و مهاجم بودن آن نمی

 ( 3انجامد.)نمی "بحران لطف"و مناسبات تازه به چیزی کمتر از  " گی جهان جدیدسایهدر هم

جدید و انسان جدید بنا نشده است؛ ایمانی است که با  ها ی این استدالل درکی پیشینی است و بر مطالعه و نقد تمدن 

جدید  ها ی ها و جهانگی جآنبا خودبنیادی و خودبسندهآن مساله دارد. ایمانی که  آوردها یدستجهان جدید و  

خود را ندارد و دست شستن از آغوش پدر ازلی کابوسی است که   پاها یآدمیان مساله دارد و طاقت ایستادن بر فراز  

نادیده  عمومی را ی   هکم حق مشارکت سیاسی غیر مسلمانان در پهنکند. این استدالل پیشاپیش دستآشفته اش می

از   - که چیزی نیست مگر دریافت پیشینیان از متن و متنی که متن در آن قرار گرفته است  - گرفته است؛ چه، شریعت 

 ها و شنیدن صدای آنان باز مانده است. دیدن آن

 گرایی بدخیم است اسالم

ر امان نخواهند ماند. این بدخیمی از  ها ممکن است در آغاز تنها غیرمسلمانان باشند، اما مسلمانان هم از گزند آن دقربانی

یابد. مساله گاهی خیلی  آغازد اما تا محو و نابودی آن ادامه میهایی از مناسبات آن مینفی و نهی جهان جدید و پاره

گراها از دموکراسی، اکثریت، حقوق بشر و  گرایی نمودی از درک نا به هنگام و ناتمام اسالمپیچیده هم نیست؛ اسالم

و   "مسلمانان "،  "اسالم"گوناگون تاریخی از جمله ها ی کثریت است. درک ذات گرایانه از مفاهیم و برساختهحقوق ا

گراها را بر این باور استوار کرده است که حکومت در اجتماعاتی که اکثریت با مسلمانان است،  بسیاری از اسالم " اکثریت"

 دانند. طبیعی اجتماعات مسلمانان می ی  هاسالمی را نتیجها ی ها حکومتحق آنان است. آن

 ستیزی در ایرانگرایی و اسالماسالم

رسد؛ انحطاط. آن هنگام که عباس میرزا پس از شکست از روسیه  ستیزی به یک جا میگرایی و اسالمدر ایران تبار اسالم

ستیزی  گرایی و اسالمعملن اسالمها را بر ما مسلط کرد چیست؟« دانم این قدرتی که شما اروپاییاز ژوبر پرسید »نمی

آرام به جهان و زبان او  آغاز شده بود. پرسش عباس میرزا را باید پرسش ناخودآگاه قومی ایرانی از خود تلقی کرد که آرام

پرسد »... شما در قشون و جنگیدن و فتح کردن و به  کرد.عباس میرزا میاو را تسخیر میی   هیافت و ذهن و اندیشراه می

گیریم. مگر حاصل خیزی  بردن قوای تحصیله متبحرید و حال آنکه ما در جهل غوطه ور و به ندرت آتیه را در نظر می کار 

تابد، تاثیرات مفیدش بر سر ما کمتر  و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما بر ما می
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انداز هم  بزن من باید چه کنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟« از این چشم کنم. اجنبی ! حرفاز سر شماست؟... گمان نمی

 برون شد گوناگونی دید که روشنفکری ایرانی در برابر ما گذاشت. ها ی ستیزی را باید راهگرایی و هم اسالماسالم

آن آشنا  ها ی آمدپیگی و نایافتهعهتوسی  ههایی از ایرانیان/مسلمانان نواندیشی نشست که با مسالگرایی به کام الیهاسالم

سنت دینی ستبر رنج  ها ی ستیزی هم به کار روشنفکران/مسلمانان و غیرمسلمانی خورد که از زخمشده بودند و اسالم

مذهب و نفوذ آن در تاروپود فرهنگ آشنا بودند. هر دو جریان بنیادگرا، مطلق اندیش و  ها ی گیبردند و با پیچیدهمی

بهره. هر دو جریان مسئولیت  باور بودند و از توان الزم و امکانات مناسب برای درک جریان جاری دین و توسعه بیذات

داشتنند که مسوولیت انحطاط تاریخی ایران را بر دوش دیگری یا سوم شخصی بگذارند که  تر میناپذیر بودند و خوش

آن چه  "و  " بازگشت به خویشتن"دانستند و از  باعث و بانی آن می گراها غرب و تمدن جدید راهمیشه غایب است. اسالم

دانستند و تالش  ها میها و ناکامیهمه بدبختیی  هستیزها اسالم و بنیانگذاران آن را ریشگفتند و اسالممی " خود داشت

توانند  مسلمانان تا چه حد می ها بتوانند تصور کنند که گذاشت آنباوری نمیداشتند راهی برای رهایی از آن بیابند. ذات

رویاها ی  تواند در برابر آدمیان و  و رنگارنگ شوند و یا دانش و توسعه تا چه پایه میپذیر جدید انعطافها ی در برابر جهان

  ی  هستیزها را در برابر هم نگذاشت؛ مسالگراها و اسالمآنان متواضع و خاشع گردد. چنین برداشتی از انحطاط تنها اسالم

رود که ستیز و ستیزه جویی را در جان و جهان ایرانیان نهادینه  فاتح و ناتمام میبی تری هم در میان است؛ این جنگ مهم

 کند. 

 هابز ایران ماکیاول و

سیاست ندارند و  در  ی  های به حضور در پهنای که هیچ عالقهپیوستار بنیادگرایی دینی در ایران از سنت گرایان دینی

رسد که دانسته یا  گرایی میگراهای عملشود و به اسالمسیاست اند، شروع میی  هخالف حضور مومنان در پهناساس م

ها ی  اند. آن چه این جریانسیاست ساختهی  هنادانسته مذهب و ایمان دینی را تنها سرپوشی برای حضور خود در پهن

انگار است.  باور و مطلقبنیادگرا، ذاتها ی شناسیسی و روششناشناسی، شناختگذارد هستیگوناگون را در کنار هم می

و بدخیم اند و  گرا هایی که انحصاربندند. فلسفهدموکراتیک برمیها ی  هایی که راه را بر خودبنیادی آدمی و سازشفلسفه

 گانه اند.با حضور دیگری و دانایی بی

مذهبی را موجب  -سیاسی ها ی ای جریانگی سیاسی، رشد گل خانهنایافتهتوسعهچنین گفتمان دژندی در بستری از 

گل  ها ی شود که ممکن است  هیچ تعلق خاطری به دین و مدعیات دینی نداشته باشند، اما استاد ماهی گرفتن از آبمی

ها ی  و، در عمل به خیل شارالتآنوگگرایی با تعطیل آزادی و برابری و گفتآلود اند. رمانتیسم مذهبی و یوتوپیای اسالم

دهد که در نقش سخنگویان دین، میدان سیاست را در انحصار خود گیرند. به این ترتیب  سیاسی و مذهبی هم میدان می

رسند، اما در عمل، سیاست دینی و  گرایان با رویای حکومت اسالمی یا شعار سیاست دینی به قدرت میهرچند اسالم

ها ی  قدرت در پوشش دین. تفاوت آشکاری میان حکومتها ی ست مگر بازی دیگری از بازیحکومت اسالمی چیزی نی
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( و  4بخشد؛)سکوالر وجود ندارد؛ آن چه متفاوت است زبانی است که لویاتان قدرت را حقانیت میها ی دینی و حکومت

 شناسد.میای را نگرنه پویش حذف دیگری همیشه امری خود پیش رونده است و هیچ نام و نامه

 فقیه ی  هوالیت مطلقی  هانگار 

کند و بر این باور تاکید  فقیه به درستی این منطق را پوست گیری میی   هوالیت مطلق ی  هروح اهلل خمینی در انگار

اسالم را تعطیل کند. به عبارت دیگر، وی  ی  هگاه ضرورت و مصلحت احکام اولیتواند بهگذارد که حکومت اسالمی میمی

ها و  دینی است که باید محاط به ضرورتها ی  تواند باشد، بلکه داوریگوید حکومت محدود به دین نیست و نمیمی

حکومت باشد. آن چه در حکومت اسالمی همانند هر حکومت دیگری اصالت دارد، حفظ قدرت و اقتدار  ها ی مصلحت

تواند به دموکراسی و حقوق  ( خمینی هر چند نمی5)است. به زبان خمینی »حفظ نظام از اوجب واجبات است.« " حاکم"

روز، تا حد بسیاری به  موجود در ایران امی   هپایدار حفظ نظام بیاندیشد، اما از اتفاق برون شد از فاجعها ی بشر و راه

که  کند گوید و به زبان دینی و فقهی نظریه پردازی میدرک خمینی از سیاست وابسته است. او همان چیزی را می

ها توانستند پای سیاست را از دام دین و اخالق بیرون  اند. اگر آنهابز گفتهچون ماکیاول وتر فیلسوفان مدرنی همپیش

سیاست و با  ی  هتوانیم. چه، سیاست امری خود بسنده و خودبنیاد است و مسایل سیاسی را باید در پهنبکشند، ما هم می

کم آن جا که مشهور است  یاسی حل و فصل کرد. خمینی هم در عمل )دستها گروهی و تدبیرهای سسرانگشت سازش

نظر راهی  ی  هکرد و هم در پهنماکیاول عمل میها ی ی ظاهر شد که به توصیه" شهریار"( در قامت  " خدعه کردم"گفت  

داریدن نظام  ها در پایجست. اگر خمینی با دموکراسی، حقوق بشر و اهمیت آنقدرت می  "لویتان " را پیش گذاشت که 

حفظ نظام تا حفظ نظامیان حاکم فاصله دموکراسی و  ی  هگرایی در شرایط دیگری بود. فاصلروز اسالمگانه نبود، امبی

 اقتدارگرایی است.

عبور کند یا از راهی که خمینی پیش گذاشت. اسالم سیاسی در ایران چنانچه به   " اسالم سیاسی"گرایی یا باید از اسالم

سیاسی و  ها ی چنان که خمینی گفت دین را محدود به ضررورتاندیشد)و نه نظامیان حاکم( باید همحفظ نظام بی

پایداری نظام را هموار نماید. خمینی هرچند از  ها ی  حکومتی کند و نیز با پیوند حکومت به دموکراسی و حقوق بشر راه

شناسد. بدون  حفظ نظام در جهان جدید را نمیگوید، اما از نظر معرفتی امکانات الزم برای ضرورت حفظ نظام می

قومی، زبانی،  ها ی دمکراسی و حقوق بشر، بدون برابری و تبعیض زدایی از مردم و بدون به رسمیت شناختن گوناگونی

شود. دموکراسی و حقوق بشر  اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جنسی، دینی و مذهبی راهی به پایداری یک نظام دیده نمی

انسجام آفرینی  ی  هماد جهان جدید که ضرورت جوامع جدید اند. در غیبت دمکراسی و حقوق بشر هیچ انگارنه تنها ن

 آمیز ناممکن خواهد شد. شود. در غیبت دموکراسی و حقوق بشر آمیزش اجتماعی مسالمتدیده نمی

هایی دامن  کنند و به جنگ واقعی خود دور میها ی ستیزی در هر معنایی سیاست را از کانونگرایی و اسالماسالم 

آن اند، در نتیجه  ی  هستیزی برآمد تبعیض و نابرابری و برآورندگرایی و هم اسالمزنند که هیچ فاتحی ندارد. هم اسالممی
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گرایان هیچ  ستیزان و اسالمماعی و ملی کمک کنند. ایران در گرداب اسالمتوانند به توسعه، ترقی و انسجام اجتنمی

 تواند داشته باشد. ای نمیآینده

 گراییشناسی اسالمآسیب                                                           

نایافته و غیر دموکراتیکی بدخیم اند.  توسعهکم پس از رسیدن به قدرت، همانند هر جریان پیشامدرن، گراها دستاسالم

ها  گیرند، اما دیر یا زود در برابر بنیادگرایی دینی هم خواهند ایستاد. آنها هرچند از بنیادگرایی دینی رگ و ریشه میآن

که آزادی   دانند، اما در عمل از آن جاتر به تشخیص مصالح آدمیان میگرچه در ساحت نظر خداوند قادر و متعال را صالح

الهی و در نتیجه مصالح  ی   هکنند، تنها خود را صالح به تشخیص ارادخود میها ی وگو را محاط به باورها و داوریو گفت

گرایی همانند هر جریان سیاسی پیشا دموکراتیکی در پیوند خود با لویتان قدرت، هیچ شریکی را  دانند. اسالمدیگران می

 شناسد. به رسمیت نمی

گرایی  سیاسی و اجتماعی. اسالم و اسالمها ی گرایی تنها پوششی است برای بلندپروازیانداز اسالم و اسالمچشم در این

مسلمان؛ جنگ افزاری جدید و مناسب برای  ی  هابزاری است برای سرکوب، در دست سیاستمدارهای تازه به دوران رسید

بیرون کشیده شده   "ضد برابری و آزادیها ی جنبشی   هدخانزرا"کردن مسلمانان که از  پذیر  سرکوب، سکوت و والیت

کند.  آمیز نابود میگی ملی و آمیزش اجتماعی مسالمتبستهای و جهانی، همگرایی عالوه تهدیدهای منطقهاست. اسالم

ین قربانی آن  ترزند که صلح جهانی کمای در جهان جدید دامن میستیزی به معرکهگرایی در هم دستی با اسالماسالم

 است.

 گرایی و تاریخ اسالماسالم

چون پیوند هر سنت پیشامدرن دیگری با این امور  تاریخی با سرکوب، سانسور و سکوت همها ی پیوند برخی از اسالم

قدرت،  ها تاریخ اسالم را بیرون از  کنند. آنگزینشی برخورد میی  گونهگراها با تاریخ اسالم بهپوشیدنی نیست؛ اما اسالم

دانند؛ )با این توضیح که درک آنان از این مفاهیم،  تاریخ ستیز با ظلم و جهل و جهاد برای استقرار عدالت و آزادی می

سیاسی خود، تاریخ  ها ی دهند تاریخ اسالم را بر اساس ضرورتگاه قدرت، ترجیح میناتمام، ابزاری و فصلی است.( اما به

ند تا حقانیت الزم برای سرکوب، سانسور و سکوت مخالفان و منتقدان انبوه خود را  داد کنسرکوب، سانسور و سکوت قلم

 ( 6فراهم آورند.)

مساله این نیست که در تاریخ اسالم سرکوب، سانسور و سکوت نبوده یا  کم بوده است؛ مساله این است که این تاریخ  

ب و سانسور و سکوت فروکاهید. در متن اصلی این  توان به سرکوکالن و بزرگ را نمیی   هطوالنی و سترگ و این مجموع

سرکوب، سانسور و سکوت اند، آیات دیگری هم هست؛ »دین شما برای خودتان و دین من  ی   هدین در کنار آیاتی که بهان
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(، »اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خدا توکل کن، که او شنوا و  7هم برای خودم«)

( »اگر تو به سوی من دست دراز کنی و مرا به قتل برسانی، من برای کشتن تو تالش نخواهم کرد، که من از  8«)داناست

 ( »... هر کس ، انسانی را بدون ارتکاب قتل  9ترسم«)پروردگار جهانیان می

ایی بخشد، چنان  ها را کشته و هر کس ، انسانی را از مرگ رهیا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که همه انسآن

 ( 10است که گویی همه مردم را زنده کرده است.«)

 اسالم هویت در برابر اسالم حقیقت 

پیشامدرن تلخ و شیرین و مهر و کین درهم آمیخته است.  ها ی تاریخی  هواقعیت آن است که در تاریخ اسالم همانند هم

داد، مدارا و آزادی هم  ها ی  داد و آزادی ستیز سازمایهبی در ادبیات و فرهنگ این اجتماعات افزون بر عناصر تبعیض آمیز،

( را باید در کنار  11تر این فرهنگ »بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند«)هست. برای درک مناسب

 ( گذاشت. 12»همیشه باد خصومت جهود و ترسا را/ که مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را«)

شود و اگر صدای نجیب و سکوالر  اند، دیده نمیستیزها پرداختهگراها و اسالماندازی که اسالمدر چشم "اسالم هویت"اگر 

شود، مشکل جای دیگری  اندیشند، شنیده نمیآمیز با دیگران میطلبی که به ضرورت هم زیستی مسالمتمسلمانان صلح

تراود، بیش  شونتی که از جهان و زبان این سیاست مداران میاند. خگرایان تاریخ را مثله کردهستیزان و اسالماست؛ اسالم

ای است که  از آن که صدای متن و فرامتنی باشد که متن در آن قرار گرفته است، صدای انسان له شده و تحقیر شده

 پالد. راهی به خودنمایی و جبران مافات می

چون بختکی بر سر مسلمانان و تاریخ رنگارنگ آنان  کند و هممیتاریکی از این تاریخ طوالنی را عمده ها ی آن چه برش

اند. در تاریخ سکوت مستولی است؛ صدایی  ها قرار گرفتهقدرت و دانشی هستند که پس و پشت آنها ی نشاند، رژیممی

 خوانند.نویسند یا میشنویم فریاد کسانی است که تاریخ را میکه می

 ستیزی چیست؟ اسالم

ای که  گستردهها ی  شود و بنا بر پژوهشرا بر اساس آن چه در ادبیات، الهیات و تاریخ یهودستیزی دیده می ستیزیاسالم

ها و مسلمانان نامید.  پراکنی و خوارداشت اسالمداوری، نفرتتوان هر گونه پیشدر این حوزه انجام گرفته است، می

ستیزی  گذرند. ادبیات اسالمها احترام نمین بخشی از هویت آنچومسلمانان همها ی ستیزان به باورها و داوریاسالم

ها محترم  کنند که »انسآنترین حالت استدالل می( آنان در به13آنان است.)باورها ی لبریز توهین و تحقیر مسلمانان و 

( کار تا آن جا  14گذارم«.)م نمیای احتر گویند »من به هر اندیشهآسانی میها بهآنان نه«! آنها ی اند، اما باورها و داوری
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چرخاند و از سیاست فاصله  گذارد، تسبیح میرود که  »پیرمرد ساده دلی هم که در مسجدی دور افتاده نماز میپیش می

 ( 15شود!)گراها شریک میدارد...« در جنایات اسالم

ستیزان  انندید؛ چه، بسیاری از این اسالمتوان با یهودستیزی فرانسویان عصر روشنگری همستیزی پنهان را میاین اسالم 

ستیزان از حقوق مسلمانان )اگر  دانند. دفاع این اسالمها میهنوز خود را وفادار به حقوق بشر و برابری و آزادی انسآن

  به رسمیت شناختن حقوق انسانی و اجتماعی ی  هچون شهروندانی برابر با دیگران بر پایچنین دفاعی در میان باشد( هم

شناسند، مشروط بر آن که  ها این حقوق را برای مسلمانان به رسمیت میقومی و مذهبی نیست؛ آنها ی برای اقلیت

خود دست بشویند. مساله، تنها دفاع از آداب رسوم  ی  همسلمانان دیگر مسلمان نباشند و از اعتقادات و آداب و رسومِ ویژ

سازد.  گی دیگران نمیاله، دفاع از حقوق بشر است که با دخالت در زندهانسانی دیگر نیست؛ مس ها ی مسلمانان یا گروه

گوناگونی که  ها ی  گی آدمیان در تعیین سعادت و سرنوشت خویش است که با نقشمساله، خودبنیادی و خودبسنده

جایی ندارد.  کنند هماهنگ نیست. مساله حق ناحق بودن است که در این ادبیات تر برای خود تعریف میبرادران بزرگ

خود ناخواسته از جهان پریشانی پرده بر  ها ی ستیزان جهانی مثله و پاره پاره است؛ آنان در فانتزیخواه اسالمجهان دل

آنان گسترانیده شده  ها ی ها، باورها و داوریکم برای سنتآدم سوزی اگر نه برای مسلمانان، دستها ی دارند که کورهمی

ها بر سر یهودیان آوار شد، تنها یک گام  ها و آشویتسسورال و رمانتیک تا آن چه در کوالکی   هااست. از این فانتزی

گراها با غیر مسلمانان کردند.  ستیزان در پهنه سیاست با مسلمانان همان کاری را خواهند کرد که اسالممانده است. اسالم

آرام سروقت هر سرو  ستیزان هم کم کم و آرامد نیست، اسالمگرایی به غیرمسلمانان محدوچنان که قربانیان اسالماما هم

ها هم خواهد رفت. هر کس در  شناسد و دیر یا زود سر وقت خودیای خواهند رفت. چه، بدخیمی هیچ مرزی نمیایستاده

دارد، جریانی بدخیم  ی که  اداها یستیزی جدا از ادعاها و کوچک پیشوا و رهبر قرار نگیرد حذف خواهد شد. اسالمی  هسای

اهمیت   "حق ناحق بودن"ها به ها از درون تهی است؛ آناست. مفهوم حقوق بشر و دمکراسی در مانیفست این جریآن

برند و  تر رنج میگان برادر بزرگها از نشانهشمارند. آنکم برای مسلمانان محترم نمیدهند و آزادی وجدان را دستنمی

ها اگر پایشان به زمین سیاست باز  هستند. آن "حق بودن"نگران   "حق داشتن"تر بیش از  زرگبرادرهای بی  ههمانند هم

تواند  ماست که میها ی ها خیلی اهمیت ندارند، بدخیمی باورها و داوریشود، خطرناک و دهشت آفرین خواهند بود. نام

ین و سنت و گاهی در لباس علم و عقل به  هایی که گاهی در پوشش دجهان زیبا و رنگارنگ ما را نابود کند؛ بدخیمی

ستیزان ممکن است بتواند از شر جمهوری اسالمی رها شود،  تازند. ایران در دام اسالماو میها ی دیگری و باورها و داوری

        اما از نکبت انحطاط و استبداد هرگز!

 ستیزی تبارشناسی اسالم

گرایان هم وندی آشکاری با بنیادگرایان و  چون اسالماند، اما همبندی کردهگرایان صفستیزان هرچند در برابر اسالماسالم

انگار،  باور و مطلقشناسی بنیادگرا، ذاتشناسی و روششناسی، شناختشناسی، جهانها دارند. هستیمبانی نظری آن
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ستیزان در  ست بسیاری از اسالمدهد. ممکن اگرایان پیوند میستیزان را به بنیادگرایان و اسالممفصلی است که اسالم

  هبینند که همسختی در اسالم میی  هگراها هستها همانند اسالمبرابر این داوری ناشکیبا باشند و آن را برنتابند، اما آن

  وگوها گفتها و مسلمآندهند از اسالمها ترجیح میدهد. در اساس این جریآنها و مسلمانان را به هم پیوند میاسالمی 

 دانند.بار آنان را بخش جدایی ناپذیر از تاریخ اسالم و هویت اسالمی میدهشت  رفتارها یگرایی و ها اسالمنکنند، آن

ای در  ( چنین باوری هر مطالعه16را به رسمیت بشناسند؛) " ها و مسلمانانگی اسالمپرگونه" توانند ستیزان نمیاسالم

جوو خوش  مسالمتها ی آورد و امکان برساختن خوانشخود از پای در میی  هاداوریمورد مسلمانان را به ضرب پیش

سازد. در نتیجه آنان اگر بتوانند نه تنها مسلمان موجود، که مسلمانان ممکن را نیز از جهان  خیم از اسالم را غیرممکن می

 نیست. ستیزان مسلمان خوب مسلمان خواه خود حذف خواهند کرد. به باور اسالمدل

باز و مناسبات آن مساله دارند؛ نیروهایی که گاهی  ی  هگردد، که با جامعها و نیروهایی باز میستیزان به جریآنتبار اسالم

ها  آنی  هسیاسی رقیب. فصل مشترک همها ی  گردند و گاهی به جریانمذهبی و دینی رقیب مربوط میها ی به جریان

شناسند.  مساله دارند. بنیادگرایان حق ناحق بودن را به رسمیت نمی "صلح " و  "دیگری"بنیادگرایی است؛ بنیادگرایان با  

و   "درست "بنیادگراها بر ی  هها جهانی است که دیگری در آن حضور ندارد. تاکید وسواس گونجهان رویایی آن

ماست از همین  ها ی ق و سازشرنگارنگ جدید و پسامدرن که برآمد حقوها ی و نابردباری آنان در برابر جهان " نادرست"

 نکته حکایت دارد. 

گوناگونی که در این  ها ی  پسامدرن و جهانها ی شناسیها و روششناسیها، شناختشناسیهستیی  هدر سای

ها ی  شناسی و برآمد سازشارجی  هشود، در اساس درست و نادرست )حق بودن( به حاشیها برساخته میمانزیست

خود با تعادالت دموکراتیک و  ها ی ترین داللتشود. بنیادگرایان در پنهانیگوناگون رانده میها ی  ر پهنهدموکراتیک ما د

 دانند. گانی نمیمناسبات حقوق بشری در جهان جدید مساله دارند و خدایگانی و داوریدن را حقی همه

 مسلمان خوب مسلمان نیست

نظام فکری و  "( این فاجعه این گونه بازگو شده است. 17)"تبعیض در اسالم جستاری در علل و اشکال خشونت و "در 

را برگرفته از سه منبع اصلی قرآن، حدیث و رفتار و سبک زندگی پیامبر، خلفا و امامان وی است. به باور   "سیاسی اسالم 

  "مسلمان "اسالم است. بنابراین کسی که مدعی می شود و یا باور دارد که  ی  هنیز... پیرو این سه مولف  "مسلمان"وی »

است، اما به زعم من، اطالعی از ماهیت واقعی این دین ندارد و از نظر وی اسالم تنها عبارت است از نماز خواندن و روزه  

، تطهیرشده و  گرفتن و حج رفتن موضوع و مخاطب این مقاله نیست.« »هم چنین آنانی که تصور تعدیل کننده

مقصود من نیستند. اینجا   "اسالم دین صلح است و موافق خشونت و جنگ نیست "پاسیفیستی از اسالم دارند و معتقدند 
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آن دسته از اسالم و مسلمانانی مورد چالش اند که به استناد آن سه منبع کشته شدن و کشتن در راه پروردگارشان را نه  

 بلیغ و پراکتیزه می کنند.«بخشند و ت تنها توجیه بلکه تقدس می

انگار است! نویسنده  و مطلقگرا در گفتار نویسنده توجه کنید؛ چه قدر ساده و صریح ذات "ماهیت واقعی اسالم "به عبارت  

پیام محوری کتاب خود را این گونه فشرده کرده است »اسالم راستین منادی خشونت، آن هم در انواع و ابعاد وسیع آن  

می نامد، اما با مدنیت و فلسفه و پلورالیسم سیاسی و برابری حقوقی دو  "مسلمان "ه کسی خود را است.«... چنان چ

جنس زن و مرد در تمام ابعاد آن مخالفتی ندارد خود را مخاطب این نوشته نداند.« این استدالل فشرده با انبوه طنزی که  

تراویده است؛ ستیز درس خواندهآگاه یک اسالمستیزی پوست گیری شده است که از ناخوددر آن متورم است، اسالم

دانند این گونه خالصه کنند.  توانند یا نمیستیزان در ناخودآگاه خود دارند، اما شاید نمیاستداللی که بسیاری از اسالم

خوب  اسالم و مسلمانان بد اند؛ زیرا هر مسلمانی که خوب است، مسلمان نیست و دین او اسالم نیست! و او اسالم را 

 نفهمیده است!!

اسالم  "شود. ستیزان دیده میگراها و اسالمنگاه کنید؛ چه همانندی آشکاری میان اسالم "اسالم راستین"به عبارت  

ستیز به کار برده است و دومی را یک  است؟ با این تفاوت که اولی را یک اسالم "اسالم ناب محمدی "نام دیگر  " راستین

 گرا!اسالم

داند. پنداری که  تراوشات، پنداری است که خود را دمکرات، مدرن، آزادیخواه و برابری طلب هم میعاهااین اد ی  ههم 

شناسی  ارج"ی   هتوان در جهانی که به حاشیمی گونهخواند. چهجهان جدید و مناسبات تازه میی  هخود را نمایند

توان در جهانی که  می گونهبر دیگری شورید؟ چه( پرتاب شده است، این گونه گستاخانه خط کشی کرد؟ و 18)" جدید

او را  ها ی ها و شناسنامهشود، این اندازه دژخیم بر دیگران داورید؟ و ناموگوها از برابری و آزادی شروع میگفتی   ههم

 آشفته کجا؟ رویاها ی درید؟ جهان جدید کجا و این 

ای که با صلح پایدار و آمیزش اجتماعی  ق او است. دلهرهبه رسمیت شناختن دیگری لبریز از دلهره برای رعایت حقو

ها یش و محترم داشتن او و جهانی که  آمیز گره خورده است. به رسمیت شناختن دیگری و باورها و داوریمسالمت

صلح و هم زیستی پایدار در جهان جدید است و ارتباط چندانی با درست یا نادرست  ی   هبرساخته است، بخشی از پروژ

 ها ندارد. بودن آن

دیگری  " فروکاهید؛ چه، تاریخ باز است و همیشه  "دیگری موجود"توان و نباید در  را  نمی "دیگری" در این منطق  

گانه است و او امکان دارد تصویر دیگری از جهان پیش بگذارد  شود که با تصور ما از حضور و هستی بیپیدا می " ممکنی

امکانات تازه برای صلح و آمیزش  ی  هه رسمیت شناختن دیگری به رسمیت شناختن همگنجد. ب ما نمیی  هکه در مخیل

آمیز است؛ به رسمیت شناختن دیگری به رسمیت شناختن گوناگونی و فردا هم هست. اهمیت ندارد  اجتماعی مسالمت
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کند، چه نام دارد و چه  آمیز را مسدود یا محدود میراه آمیزش اجتماعی مسالمتآن چه در برابر ما ایستاده است و بزرگ

 این موانع را باید درنوردید و راه صلح و آینده را گشود. ی  هی بر زبان دارد، همعا یادرویایی در سر و 

 ستیزان در پی چه هستند؟ اسالم

دینی    ادعاها یآنان و آن چه نقد دین و مناسبات و باورها و  ادعاها ی ستیزان باید میان تر اسالمبرای درک مناسبت

دین ستیز بیرون گذاشت؛ چه، هم دین ستیزی در  ها ی  ان را باید از جریانستیزشود، تمایز گذاشت.  اسالمشناخته می

ای  گونهستیزی بهگنجد. اسالموگوها نمیها در این گفتمفهوم عام آن و هم نقد دین اسالم، فارغ از داوری ما در مورد آن

حق ناحق  "ستیزی در نقش برادر بزرگ آنان مساله دارد. اسالمها ی غیرقابل انکار با هویت مسلمانان و باورها و داوری

 شناسد. را برای مسلمانان به رسمیت نمی "بودن

((، تبعیض و خشونت در  19ستیزان چنان از خرافه )اگر چنین سرنامی هنوز در جهان جدید معنا داشته باشد)اسالم 

یض و خشونت نداشته است. درک  ای با خرافه، تبعنالند، که انگار تاریخ بشریت و دیگر ادیان هیچ رابطهاسالم می

گرایی، گاهی چنان از اسالم و  اسالمها ی ها گرفتار بافتهگرایان از تاریخ و فرهنگ و دین درکی ناتمام است. آناسالم

ای مستقیم پیام اسالم را از  گونهها بهاند. انگار آنکنند که گویی به حقیقتی فراتاریخی دست یافتهآن یاد می بنیادها ی

ای از خود باقی  آیه 6666یا  6236ساله و یک متن  23یا  63کم یک تاریخ اند! پیامبری که دستن پیامبر اسالم گرفتهزبا

( 20اند.)کشیدند در فهم او و کتاب و پیام او با هم بسیار گوناگون بودهگذاشته است و  کسانی که کنار او نفس می

  اند!ند که انگار در پایان تاریخ یا برفراز آن ایستادهگویمی " اسالم راستین"ستیزان چنان از اسالم

 ستیزی برآمد آمیزش اجتماعی ناتمام اند گرایی و اسالماسالم

 گراها و زبان مشترک آنان در نفی و نهی منادیان جهان جدید و آمیزش اجتماعیکاری اسالمهم سویی و هم

ای نیست؛ این که هر دو جریان، مسلمانان جدید و نواندیشان مسلمان جدید  سادهآمیز در میان مسلمانان، اتفاق مسالمت

ستیزی هم برآمد آمیزش اجتماعی  گرایی و اسالماتفاق است. اسالمی   هدانند، همرا منحرف، بدعت گذار و نادان می

بسیاری با  ها ی پوشانیگراها هممشترک با اسالمها ی ستیزان عالوه بر مفصلآن. اسالمی  هناتمام است و هم برآورند

گی اند؛ هر دو پاسخی هستند به وضعیت ما در  نایافتهها هر دو برآمد واکنشی به انحطاط و توسعهها دارند. این جریآنآن

فرآیند  ما شدیم؟ هر دو جریان کم و بیش به  گونهخواهند توضیح دهند که ما چهجهان جدید. هر دو جریان می

ها  گی و انحطاط در اجتماعات اسالمی اعتراف دارند؛ تفاوتی اگر هست در درک شوندها، بنارها و تعریف آنتهنایاف توسعه

توجهی مسلمانان به  استثماری و استعماری و بیها ی سیاستی  هگی و انحطاط را نتیجنایافتهگراها توسعهاست. اسالم

ر آنان برونشد از این وضعیت دشوار، در گرو بیداری اسالمی و  دانند؛ در باودستورات دینی و جهان بینی اسالمی می

ها هم امری ناتمام و جامانده در تاریخ است. ناتمام است، زیرا تنها به کار حقانیت  استقالل است. استقالل مورد نظر آن
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ها و  ها، اقلیته فرهنگ آید و شامل استقالل خوردها میغربی یا وابسته به آنی   هدست نشاندها ی زدایی از دیکتاتوری

جدید   بنیادها ی شود؛ و جامانده در تاریخ است، زیرا چشمانش را بر مفهوم حقوق بشر و دمکراسی که از شهروندان نمی

بندد. بیداری اسالمی در باور آنان بازگشت به سنت سلف صالح اسالمی و تالش  استقالل خواهی در جهان جدید اند می

مشکالت مسلمانان تصویر و تصور  ی  هگرایی راه حل همبرای برپایی حکومت اسالمی است. اسالمی که در فانتزی اسالم

مسلمانان و  نامسلمانان باز  ی   هراهی همکاری و همت آغوش خود را برای همگراها، بیرون از قدرشود. برخی از اسالممی

کنند و  ای را تحمل نمیقدرت، محدود به منطق قدرت هیچ بصیر و نظیر و ایستادهی   هاند، اما در سراپردداشتهنگه 

همه  ی  هستیزها اما اسالم را ریشسالمبرند. اتر میخلیفه و رهبر و برادر بزرگی  هگان را به مسلخ ذوب شدن در ارادهمه

ها نه تنها با  دانند. آنخاورمیانه میی  همسلمانان و کشورها )با جمعیت اکثریت مسلمان(ی منطق ها ی ها و ناکامیتباهی

و  ها اسالم دین خشونت اسالمی هم مساله دارند. به باور آنها ی اسالمی مخالف اند که با اسالم و هویتها ی حکومت

شود. تاریخ  بدویت است. در این دین بدوی و تاریخ ننگینش چیزی فراتر از کشت و کشتار و غارت و تحقیر دیده نمی

ستیزها اسالم و  مغلوب آوار شده است. اسالمها ی ها و فرهنگ اسالم به باور آنان تاریخ نکبت و دشواری است که بر ملت

دانند؛  گی و انحطاط مینایافتهها و توسعهگیماندهعقبی   هباعث و بانی هم فرهنگ )به باور آنان سراسر خرافه ی( آن را

در نتیجه برونشد از این وضعیت وخیم در باور آنان بیش از هر چیز و پیش از هر عملی در گرو فاصله گرفتن مسلمانان از  

قومی و فردی راهی است  ی   هز خاطراین دین نکبت بار و جهالت آور است. خانه تکانی فرهنگی و پس زدن دین اسالم ا

ستیزان مسلمانان با  گذارند تا مسلمانان را با جهان جدید و مناسبات تازه پیوند دهند. در باور اسالمکه آنان پیش می

توانند به توسعه و آبادانی و پیش رفت برسند. هراس از به قدرت رسیدن مسلمانان و  اسالم و هویت اسالمی نمی

سرکوب  ها ی راهی و هم سویی با برخی از نظامها را به همها تا آن جاست که برخی از آنمیان این جریآن گراها دراسالم

 ( 21گر و متجاوز کشانده است.)

شناسی  گرایان درک متفاوتی از توسعه و انحطاط و شوندها و بنارهای آن دارند، اما از روانستیزان و اسالمهرچند اسالم 

گراها، جهان جدید و غرب را  آن است. اسالمی  هبخش چیر "فرافکنی" و  " مسئولیت ناپذیری"که مشترکی برخوردارند  

ستیزها اسالم و فرهنگ برخواسته از آن را. این  دانند و اسالمخود میها ی ها و بدبختیتباهیی   ههمی  هریش

خواه آنان را دود  گونه تردید در مورد آن، جهان دلآنان است؛ چه، هر ها ی سخت باورها و داوریی  هشناسی هستروان

ترین حالت،  خواه آنان در بهخواه آنان، جهانی نیست که قابل نقد و اصالح بازخوردی باشد. جهان دلکند. جهان دلمی

مانی آنان در  ماند. جهان آراصیل خود وفادار میی  هبه نمون " ایستادن"افالطونی است که تنها با ها ی جهانِ شاه فیلسوف

شود؛ جهان آرمانی آنان در گذشته قرار دارد و در وفاداری  گانی برساخته نمیای همهگونهو به "شدن"فرآیند آینده و در 

 صفر!ی    هچیزی نیست مگر رویای بازگشت به نقط " سنت سلف صالح"گان به آن. همه
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 ستیزیشناسی اسالمآسیب

جدید و  ها ی ها از جهانستیزهاست، اما درک ناتمام آنگراها و اسالماع بین اسالمهر چند اسالم و مسلمانان موضوع نز

ستیزان  گذارد. چه، هم اسالمتری از محل اصلی این نزاع فرسایشی و خشونت بار را پیش میمناسبات تازه تصویر مناسب

اند؛ درکی ناتمام،  ها سنگر گرفتهاین جهآن ای ازجدید اند و پس و پشت درک ویژهها ی جهانی  هگرایان زادو هم اسالم

 تر بخش جدایی ناپذیر آن است. فرصت طلبانه و ابزاری! درکی که برادر بزرگ

 تاریخی ها ی بدخوانی

ها دمکراسی و حقوق بشر را هم ابزاری  کنند در استعمار و استثمار؛ آنجدید را فشرده میها ی گراها جهاناسالم

گراها در مبانی نظری خود تا آن  خورد. اسالمکار پوشش تکاپوهای جدید استعماری و استثماری میدانند که تنها به می

ها مواهب جهان جدید را چیزی بیش از نیرنگ  کنند. آنروندد که در اساس توسعه و ترقی را نیز نفی میجا پیش می

افول  "، "اشپنگلر"شود در ها خالصه میآن شناسی جدیدها ی ( جهان22دانند.)الهی و برآمد »اسماء مضل الهی« نمی

( در چنین تفسیری از  23پسامدرن!)ی   هالزم فلسف ی   ههایدگر و به انداز، چند نقل قول نصفه و نیمه از"تمدن غرب

جهان جدید و مناسبات آن، همه چیز مثله است. دموکراسی تا زمانی ستودنی است که پلکانی برای به قدرت رسیدن  

شود که به کار مخالفت با رقبا بیاید و بتواند دهان منتقدان را ببندد؛  ی باشد. آزادی هم تا جایی تحمل میگراهااسالم

گان را به  کنند و همهزنند، اما در والیت خود هیچ تردیدی را تحمل نمیها به ضرورت از آزادی وجدان و عقیده دم میآن

 ( 24کشانند.)یفه میذوب شدن در پندار تنگ و تاریک پیشوا، رهبر و خل

کنند  ها جهان جدید را خالصه میای از جهان جدید و مناسبات آن دارند. آنستیزان هم درک ناتمام و مثله شدهاسالم

پراکنی و خوارداشت  ستیزان در بسترسازی برای نفرتدر چند خوانش رنگ و رو رفته از پوزیتیویسم و ساینتیسم؛ اسالم

کنند، اما درکی از آزادی  جدید مراجعه میها ی می به آزادی بیان و ضرورت آن در ساختن جهانای دائگونهمسلمانان به

ها برابری را نیز)هر جا پای مسلمانان در  ( آن25جدید ندارند.)ها ی وجدان و اهمیت پاسداشت آن در نهادینه شدن جهان

خوانند. همیشه از خرافه و حجم انبوه آن در میان  یگیرند و دموکراسی را به طعنه موبوکراسی م میان باشد( به سخره می

ی پسامدرن که راه را برای  وگوهاآید؛ با گفتجدید خوششان نمیها ی شناسیستیزان از ارجنالند؛ اسالممسلمانان می

ها را  وگوگانه اند؛  گاهی در نقش ولی امر تشخیص مصلحت مردم، آشکارا این گفتگشاید، بیگان میحذف شدهی  ههم

 ( 26دانند.)برای مردمان خود مناسب نمی
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 درک ناتمام از تاریخ 

زنند که گویی  ها و مسلمانان به این توهم دامن میاسالمها ی ها و خوارداشتپراکنیها، نفرتداوریستیزی با پیشاسالم

کم  تواند دستماند. این داوری میگانه خواهد گانه است و بیاسالمی با جهان جدید و مناسبات تازه بیها ی هویت 

جدید مشکل دار و سرگردان  ها ی نایافته به جهانپیشامدرن و توسعهها ی بخشی از مسلمانان را در راه گذار از جهان

جدید و مدرن، ممکن است  ها ی اسالمی یا هویتها ی کند. به عبارت دیگر تحدید مسلمان در دوراهی ناگزیر هویت

جدید و مناسبات  ها ی مسلمانان را در شرایطی قرار دهد که عطای توسعه را به لقای آن ببخشند و از خیر جهانبرخی از 

فرآیند دمکراسی و صلح در جهان جدید خطرناک باشد. نه تنها در کشورهای در  تواند برای تازه بگذرند. این رفتارها می

ستیزان شرایطی را فراهم آورده است که برخی از  فشار اسالمیافته،  حال توسعه، که در برخی از کشورهای توسعه

اند که خطرناک و شکاف آفرین است. تصمیم  هراسی تصمیماتی را در مورد مسلمانان گرفتهاسالمی  هها در سایدمکراسی

ها  از محیط( و نیز ممنوعیت اشکالی از حجاب اسالمی در برخی 27مساجد مسلمانان)ها ی مردم سوئیس در مورد مناره

 رسمی و در برخی از کشورهای اروپایی از آن جمله اند. ی 

 گراییستیزی و اسالمبنیادگرایی در چهره اسالم 

گرایی زور دهد.  دیگر بنیادگرا از جمله اسالمها ی تواند به نحلهستیزی وجه دیگری از بنیادگرایی سیاسی است و میاسالم

جدید و مناسبات تازه را برای مسلمانان خطرناک  ها ی دهد تا بتواند جهانه آنان میستیزی بهانه و شواهد الزم را باسالم

هایی از مسلمانان به دشمنی  آورند متقاعد کردن بخشستیزان فراهم میو دشمنانه جلوه دهند. در بستر ادبیاتی که اسالم

 گردد.تر میبسیار آسانها جدید و منادیان مسلمان آن و نیز سربازگیری از میان آنها ی با جهان

 ستیزی ضرورت نقد اسالم

تواند برای صلح جهانی و آمیزش اجتماعی  ای درخور نقد نشود میگونهستیزی و مبانی نظری آن چنان چه بهاسالم

ستیزی را در بسیاری از مجادالتی که بر سر نزاع فلسطین و اسرائیل جریان دارد،  آمیز خطرناک باشد. رد اسالممسالمت

گاهی به هواداری از  اند که داوری در مورد مسلمانان را تا آن جا ادامه دادهپراکنی و پیشستیزان نفرتتوان دید. اسالمیم

گرایی به غیر  چنان که قربانیان اسالماند. اما همآن هم کشیده شدهها ی کشور اسرائیل و حمایت از برخی از جنایت

اسالمی ختم نخواهد شد. بدخیمی امری  ها ی ستیزی هم به مسلمانان و هویتالمشود، قربانیان اسمسلمانان ختم نمی

ستیزان باشند، اما  یا دشمن تراش است. اسالم و مسلمانان ممکن است دشمن نخست اسالم " دگرساز" پیش رونده و 

 ها نخواهند بود.دشمن آخر آن
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فرآیند نهادینه شدن حقوق  تواند به درستی واکاوی نشود میستیزی آسیبی شناختی و حقوقی است و چنان چه به  اسالم

رنگارنگ ما  ها ی ستیزان وجهی از پندار برادر بزرگ را با خود به جهانبشر و دمکراسی در جهان آسیب برساند. اسالم

ها  سند. آنشناها حق خطا کردن را به رسمیت نمیگانه است. آنآورند که در اساس با رنگارنگی و گوناگونی بیمی

ها  شناسند و اهمیت آنجدید را نمیها ی شناسیها ارجشناسند. آنخودبنیادی و خودپسندی آدمیان را به رسمیت نمی

 اند.را نخوانده " دن کیشوت"ها هنوز  کنند. آنرا در گسترش صلح جهانی درک نمی

 ها پانویس

گراها در ایران، افغانستان، عراق،  گلی که اسالم  درک کم و کیف این آسیب کار دشواری نیست؛ پس از هر دسته -1

ها ی  پراکنی علیه مسلمانان در رسانهها و نفرتداوریدهند، سیلی از پیشموصل، نیجریه یا هر جای دیگری آب می

ناشناس،  ها نه فقط افراد ها و مسلمانان آماج دیگری ندارد. در این تاریکیافتد که جز خوارداشت اسالممجازی به راه می

گان  اند. در نتیجه در نشانهشوند که خود قربانی سرکوب، سانسور و سکوت بودهها یی دیده میها و چهرهکه نام

هایی از قربانیان سرکوب و سانسور را دوباره به  تواند الیهرو هستیم که میستیزی با آسیب مسری و مزمنی روبهاسالم

 .ها قرار دهدولید خشونت و تکرار فاجعه را در دستور کار آنمعیوب خشونت بازگرداند و بازتی  هچرخ

 کاویده ام.  " سیمرغی  هپروبالی در عرص"این پندار را در  -2

این مساله را   " از برهان لطف تا بحران لطف"و  "گی جهان جدید و در غیبت داوری الهیسایهدر هم"در سرنام   -3

 کاویده ام.

 کاویده ام.  " شناسی در بحراناسالم"این پندار را در  -4

تقریر گویا و بیان آشکار آن به  ی  هاند و خمینی را به واسطستیزان وطنی بسیار بر این پندار تاختهاز اتفاق اسالم -5

ه  گفت و کرد، ن  "فقیهی   هوالیت مطلق"ی    هاند. اما نباید فراموش کرد که آن چه روح اهلل خمینی در انگارشدت فروکوفته

ای  دهد، اسطورهها امکان عرض اندام میگانه بود. آن چه به این هوچی گریتازه بود و نه با تاریخ ادیان و سیاست بی

دخالت دین در  " ستیزان با سرنام اند و اسالمساخته  "حکومت دینی یا حکومت اسالمی" گراها با سرنام  است که اسالم

ی   هواره بر پهنعیت آن است که حاکم، حکومت، سیاست، قدرت و قوانین آن هماند. واق به آن دامن زده "سیاستی  هپهن

انداز آن چه خمینی در ستایش حفظ نظام گفته است نه تنها قابل  سیاست حاکم بوده است و خواهد بود. از این چشم

امناسبی است که او در  راهانش و نیز بستر نانگیز است. آن چه قابل نقد است دانش اندک خمینی و همدفاع که ستایش

 دنبال کنید.   "فقیهی   هاسالم سیاسی و انگاره والیت مطلق "تاسیس و حفظ نظام پیش گذاشت. این نقد را در سرنام 

ی گزارش و خوانش مرتضا مطهری از اسالم و تاریخ آن با گزارش و خوانش محمد تقی مصباح یزدی آشکارا  همانندی -6

یز همانند کنید اظهارات خمینی را پیش و پس قدرت. نگاه کنید به سخنرانی روح اهلل  کند؛ و ناز این آسیب حکایت می

 در ایران. 1358در پاریس  و سخنرانی وی در  1357خمینی در 
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 6کافرون/  -7

 61انفال/  -8

 28مائده/  -9

 32مائده/  -10

 سعدی شیرازی، گلستان  -11

 سعدی شیرازی، قطعا  -12

خواهیم، ما آزادی  ما اسالم نمی"، "غرب دوست ماست و اسالم دشمن ما"چون مقاالتی همنگاه کنید به  -13

 از جالل ایجادی.  "اسالم برای اسارت زنان "و   " مذهب شیعه ریشه خود بیگانگی ایرانیان"، "خواهیممی

 . 1388گذارم، کیهان لندن،  شهریورای احترام نمیبقراط، االهه، من به هر اندیشه -14

 . 2012سپتامبر  8رانی در کافه لیت، خلجی، مهدی، شرمگین از چه باشیم، سخن -15

 آمده است.  " هاها و مسلمانگی اسالمپر گونهی   های در انگارمقدمه"بندی در این صورت -16

 . "جستاری در علل و اشکال خشونت و تبعیض در اسالم"معانی، فرخ،  -17

 مجموعه آمده است. در این  "ارج شناسی جدید "سرنام   -18

 کاویده ام.  " ای وجود نداردخرافه"این پندار را در سرنام  -19

کشت هرچند محمد آن دو را برادر خوانده بود.  گذرد، هر آینه او را میدانست در قلب سلمان چه میاگر ابوذر می -20

لو علم أبوذر ما فی قلب سلمان لقتله و لقد   »قال الصادق)علیه السالم( »ذکرت التقیه یوماً عند علی بن الحسین فقال واهلل 

 ( 343، ص 22آخی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله بینهما فما ظنکم بسائر الخلق...«) بحار، ج 

ها از کودتا در مصر، به دنبال  دفاع برخی از گروهای سیاسی از رژیم آپارتاید در اسراییل و نیز دفاع برخی از جریآن -21

گرایان را یاری  تواند در بازتولید خشونت اسالممی گونهستیزی چهدهد اسالمهایی هستند که نشان میبهار عربی نمونه

 کند.  

 1385مددپور، محمد، درآمدی بر سیر تفکر معاصر، ن سوره مهر،  -22

 1391داوری اردکانی، رضا و اجتماعی جندقی، کمال، ا سخن،   -23

 1388طرح جدید سیاست دینی،  داوری اردکانی، رضا، امام خمینی و -24

 این جریان را کاویده ام.  "آزادی هم آدابی دارد "در نقدی با سرنام  -25

 کاویده ام.  "نگرانی   هو مدرنیتگرا پسامدرنیته واپس" من این جریان را در  -26
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تعهدات سوئیس درباره آزادی  پرسی، دار داده است که تصویب این همهبان حقوق بشر هم هش»... سازمان دیده -27

 ادیان را نقض خواهد کرد.« 
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 گیسایهجهانی، اسالم و بحران همی  هدهکد

نفر انجامید، به دست   10تن و زخمی شدن  12شارلی اِبدو در پاریس که به مرگ ی   هحمله تروریستی به دفتر مجل

که در خاورمیانه و به نام مسلمانان   -ای از مسلمانان بنیادگرا، با توجیهات مذهبی و در بستری از خون و جنایت  پاره

بحران  "ان و برخی از اسالم شناسان از ای از آنشود که پارهخورد. عرصه چنان بر مسلمانان تنگ میرقم می - جاری است 

تواند  جدید سازگار است و میها ی دهند. آیا چنین ادعاها یی با مختصات جهانو در میان مسلمانان خبر می "در اسالم 

جدید و بخشی از مساله  ها ی ها نمودی از ناکامی دیگر مسلمانان در درک مسایل جهانبه حل مساله کمک کند؟ یا آن

 شود. اند به مسلمانان تحمیل میستیزها به راه انداختهگراها و اسالمبار که اسالمای خونای که در معرکهامیاند؟ ناک

 جدید ها ی جهان

تر در  دادهایی که پیشما را دگرگونیده است؛ رخها ی جهانی  هاخیر چهری  هانفجار اطالعات و ارتباطات در دو سه ده

جهانی را  ی  هها دهکدروز در کسری از ثانیهشدند، امها و خبرها گم میگینی تراگسیل  پیامنقاط گوناگون جهان، در سن

عمراطالعات چنان پایین آمده و گردش اطالعات چنان سرعت گرفته است که اگر دیر از خواب بیدار  نوردد. نیمدر می

  هدادهایی از جنس فاجعها یی، رخرد! در چنین جهانگیها پیشی میها و تفسیرها بر اصل اخبار و برآمد آنشویم، تحلیل

دیگر   - هایی که ممکن است با بسیاری از اقدامات همانند خود در گذشته داشته باشند شباهتی  هبا هم -پاریس  ی 

ها  برآیند آناند، و دادهرخ -و گاهی ناشناس  -ها یی متفاوت از گذشته  کم و بیش آشنا در جهانرخدادها ی گونه اند؛ این 

ها یی روبه رو هستم که درک  تواند به کلی متفاوت از گذشته و خارج از برآوردهای ما باشد. به عبارت دیگر ما با جهانمی

 ها هم گره خورده است.ها و اخبارشان، عالوه بر مختصات جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی به کسر ثانیهآن
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فرآیند پرشتاب  ای که در بهره گرفت. دهکده "جهانی ی   هدهکد" ها از سر نام مک لوهان زمانی در توصیف این جهآن 

اهمیتی که دارند، گم  ی  های دگردیسیده است. این تصاویر شگرف با همو شیشه "ای الکترونیککلبه" جهانی شدن به 

فرآیند جهانی شدن تاکید  ی   هروشن و نزدیک کنندها ی تر بر سویهشها بیراه کننده هم هستند؛ چه، در این توصیف

رو  هایی روبهها انگار تنها با غریبهآید. در این روایتتاریک و مساله ساز آن حرفی به میان نمیها ی شده است و از سویه

ها  گیسایهلطف این همشوند و به تر از دیروز به هم نزدیک میهستیم که در ابرشهرهای مجازی هر روز بیش

 شود.تر میتر و بیشها بیشآنها ی ها و جهانجآنها ی پوشانی،هم

را هم به نمایش گذاشت. جهانی شدن و   - و در جان خود نامتعین  - فرآیند ای هولناک از این پاریس چهرهی   هحادث 

کند.  گان دیروز را از یکدیگر دور هم میاز هم سایهای که در اختیار اکثریت خاموش گذاشته است، بسیاری امکانات تازه

ها را هم نزدیک و  کند که آدمبسیار دخیل در آن، انگار همانند کانون منشوری عمل می فرآیندها ی جهانی و ی   هدهکد

 اند.ادامه داده وارونه راها ی  این سویه "هابرخورد تمدن"هانتینگتون در و "پایان تاریخ "کند. فوکویاما با هم دور می

 گیسایهمسلمانان و بحران هم

هایی  شود، کاریکاتوری است از انگارهیاد می " بحران در اسالم"آن چه از سوی برخی از نواندیشان مسلمان با سرنام 

گراها و  ها، که تالش دارند در هیاهویی که اسالمیا در پاسخ به آن " هابرخورد تمدن"و  " پایان تاریخ"همانند  

 اند، با گرفتن وسط کار همه چیز را ختم به خیر کنند! ستیزان به راه انداختهالماس

خواهم در  گی در آن دارد، نمیسایهجدید و بحران همها ی پاریس در توصیف جهانی  هبا وجود اهمیتی که فاجع 

روز گمان  دیروز و امها ی  فاصل جهانداد یا هر رخداد دیگری را خط  ها بایستم و این رخاندازی خطی از این جهآنچشم

ها ی  ای که از جهانتازهها ی توان با تاکید بر آن، به تصاویر و روایتای است که میپاریس تنها نمونهی  هکنم؛ فاجع

تر پیدا کرد.  ها را دقیقشود نگاه کرد و نقش خود در آنگانی خلق و مخابره میهمه -کم و بیش   -کاری  جدید در هم

آمیز  اند و ضرورت آمیزش اجتماعی مسالمتگانی است که هنوز هم دیگر را جدی نگرفتهجرای پاریس حکایت هم سایهما

 کنند. درک نمی  - کند  جدید طلب میها ی در حدی که جهان  -و لوازم آن را  

مگین اند و برخی از  دهد این فشارها چه قدر سهای است که نشان می( نمونه1سرنام »نه، این دیگر خدا من نیست« ) 

  جدید در شرف آفرینش، که با شتاب و از رویها ی  جهانی   همایه؛ هیاهوهایی در حاشیبی ها تا پایهواکنش

خواهند بگویند، من در آفرینش این  ها میمسوولیتی بر آن اند که تکلیف خود و دیگری را یک جا روشن کنند. آنبی

ماست  ی  هروز هم سایتا دی روز هم سایه و هم صدای من بود، یا ام -که از اتفاق  - فاجعه نقشی نداشته ام؛ و دیگری 

حساب خودش را نه از فجایع جاری، که  از   -ای ناخود آگاه گونهکم بهدست -خواهد خالق این سوگنامه است! او می
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خواند، و بر این باور است که  ها را چند »مدعی مسلمانی« میگی آدم کشها پاک کند. او به سادهآنها ی سرچشمه

 دهد.« »اسالم به عنوان یک دین زیر سوال رفته و مسلمانی دارد به نوعی اتهام تغییر معنا می

چون عبدالکریم سروش، مصطفی  دانانی همتر الهیاند و نه کارآمد. تازه نیستند زیرا پیشهایی البته نه تازهچنین تالش

اند که با پرداخت  اند و در تکاپوهای ناتمام خود بر آن بودهیگر، همین راه را رفتهملکیان، مجتهد شبستری و بسیاری د

اند،  ها ساختهحقیقتی که آنها ی ها بجویند. دینها و بن بستروایتی متفاوت، راهی برای خروج از این دست بحرآن

چیز دیگری   "معنویت واقعی "و   "الم راستین اس"بار شده است؛  هایی از نوع باال تلنانگارهی است که در نوشتههمان پیش

 (2است.)

ای از  حقیقتی که پارهها ی  شود و دینهاست که در ایران شنیده می»نه دیگر من مسلمان نیستم« دههی   هزمزم 

ها یی  ترین حالت، تنها خوانشها در بههاست. اما این روایتاند، واکنش به همین زمزمهنواندیشان مسلمان پرداخته

ی   هچیری  هکه شوربختانه چهر  -ها  دیگر. هر گونه تاکید بر اصالت یا حقانیت این روایتها ی هستند در کنار خوانش

ها  سرانجام مذهبی و دینی، نزاعبی انجامد که با دامن زدن به بگو مگوهاینه تنها به کاهش فاجعه نمی - هاست این انگاره

 سازد. میدینی و مذهبی را دوباره ی 

( و در نقد یک سخنرانی از  3)" شناسی در بحراناسالم" چنان که در سرنام  این هیاهوها کارآمد هم نیستند؛ چه، هم 

هایی هستند برای  ستیز، تالشگرا و اسالماسالمها ی مجتهد شبستری آورده ام؛ این تکاپوها زخم خورده از جریان

ای جهانی و جدید  ای که پیش از آن که محلی و  اسالمی باشد، معرکهپایان؛ معرکهبیی  هیک معرکی  هایستادن در میان

اند؛ درک مناسبی از این  هایی پیشامدرن و بحران زدهکند، روایتهایی که اسالم را دچار بحران ارزیابی میاست. روایت

ق فجایع هم داشته باشند. چنین  در خل -هرچند ناخواسته   - توانند سهمی ها و مسلمانان ندارند و میها و  از اسالمجهآن

فکری، و طرز  ها ی  اند بر بنیآنآن اند و هنوز نتوانستهی    هاند، اما ادامهایی هر چند در نقد سنت دینی برآمدهروایت

اند که تاریخ، امری جمعی، انباشتی و مبتنی بر نوعی عدم  ها هنوز باور نکردهاندیشیدن و استداللیدن سنتی بشورند؛ آن

 گان را روشن کرد. توان یک بار و برای همیشه تکلیف همهداوری نمیاست؛ و با پیش قطعیت 

  "گیسایهبحران هم"و   "گی سایهبحران در هم"تر آن است که از و  بحران در ادیان، مناسب "بحران در اسالم "به جای   

دهد. درکی که  آن در برابر ما قرار می ها یجدید و بحرآنها ی  تری از وضعیت جهانیاد کنیم. سرنامی که درک مناسب

داد به  کند. آن چه در پاریس رخداند و هم بحران را محدود و متعلق به مسلمانان نمیهم مسلمانان را درگیر بحران می

ز  پاریس رد پای بسیاری ای   هجهانی نامید. در فاجعی  هگان دهکدتوان آن را نشانهگانی است که میواقع بخشی از نشانه

 شود.بنیادگرایان یهودی، مسیحی، مسلمان و سکوالر هم دیده می
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 جدیدها ی نواندیشان مسلمان و جهان

دانند و در نتیجه  کرد مسلمانان نواندیش در برابر این سندرم دو گانه است؛ گروهی اسالم را گرفتار بحران میروی

ها ی  گذارند و گروهی دیگر چنین فجایعی را برآمد جهانمیمسئولیت اصلی این دست برخوردها را بر دوش مسلمانان 

انداز،  دانند، و از این چشمنخست مسلمانان را مسئول اصلی این فجایع میها ی دانند. جریانها میجدید و کمبودهای آن

ها منتسب  آن سنتی یا بنیادگرا هستند)که همه چیز را به غرب، مدرنیته و نتایج اقداماتها ی عکس برگردان جریان

ها  دانند. ایندوم، مسلمانان را تنها بخشی از مساله و البته هر راه حلی میها ی کنند(، در حالی که جریانمی

اند در برابر فشارهای سهمگین  ها نتوانستهدانند و بر این باور اند که آنها جریان نخست را گرفتار بحران میشناسیاسالم

 گی کنند. ای دارد ایستادهجدید بازتاب کوبندهها ی ا که در جهانستیزهگراها/اسالماسالم

 شناسی در بحران اسالم

 برد. کم از دو آسیب عمده رنج میبیند، دستکردی که اسالم را در بحران میروی

  کند؛ و عبور از بحران را موکول به عبورکردی خطی و سنتی از توسعه را دنبال میکردی، رویچنین روی _ یکم

کردی که  داند؛ رویخود میها ی ها  یا ناداشتههایی از آنان( از تاریخ خود و برخی از داشتهکم بخشمسلمانان )دست

ها را گرفتار بحران  شناسیکرد دوم، این دست اسالمکند. در حالی که رویفرآیند توسعه و سازش را تعلیق به محال می

شمارد و  ها را محترم میهویتی  هداند؛ همی، جمعی، انباشتی و جهانی میداند و توسعه و سازش را امری پسین می

ها ی  جدید را سازشها ی زند. به زبانی دیگر جهانرسمیت یافتن دیگری و حقوق اش را به عبور از چیزی گره نمی

ها به تغییرات بنیادی در  سازشمذهبی ما. هر تالشی برای پیوند این ها ی زند و نه بینشاجتماعی ما )توسعه( رقم می

 ( 4کند.)اجتماعی و سیاسی را تعلیق به محال میها ی دینی و مذهبی، سازشها ی بینش

اند مبانی فکری و  اند، اما پیشامدرن و سنتی اند و هنوز نتوانستهها هر چند در برابر سنت ایستادهاین روایت _ دوم 

های  "باید"ها به  "است"خواهند از ها میها همانند سنتیحاکم بگسلند. آن گی خود را به تمامی از گفتمان ستبراندیشه

ها بازاندیشی در سنت و تغییر یا تفسیر آن است. اگر  هم و غم آنی  همطلوب خود پل بزنند. در نتیجه، همها ی جهان

از جمله در   - است که جهان خود  برآن -از جمله دین دارد   -ای که از مبانی خود  درک پیشینی ویژهی   هسنت به واسط

ای وارونه. گونهکنند، اما بهها هم همان کار را میآن بر سازد، این جریآنی  هرا معطوف به آن و ادام -سیاست  ی  هپهن

ی    هسیاست آگاه اند؛ و هماهنگ با آن چه در پهنی  هجدید از جمله در پهنها ی جهانها ی ها کم و بیش به ضرورتآن

ها  ای از دین و سنت هستند که بتواند راهی به رهایی بگشاید. به زبانی دیگر آنتفسیر تازهتکاپو ی پالند، در ت میسیاس

اند از  ها نتوانستهکنند. انگار آنرا تعریف و تحدید می "دیگری" ها ی "است "ها از جمله "است "از بایدهای مطلوب خود 

پیش روی  ها ی فرآیند برساختن جهانها به ها بگذرند. انگار آن"باید "ها و  "است"توهم ضرورت همانندی و هم سویی 
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اند همه چیز  ها عادت کردهآگاه نیستند.  آن -( 5کنند)خود به آن اشاره میها ی هرچند گرفتار آن اند و در نوشته -خود 

کلیدی نظام دانایی   خطاها یشیند. ای که قرار است جای گذشته مطلوب دیگران بن را از گذشته آغاز کنند؛ گذشته

ها هویدا است. » باید به دوران ماقبل ارتدوکسی بازگشت و همه چیز ... از کفر و ایمان، و  آنها ی سنتی در استدالل

ها  "است"ها به  "باید "( هم از 6حالل و حرام، و وحی و نبوّت، و حق و تکلیف و فقه و کالم را از نو سیّالیّت بخشید.«)

ی   هکنند. اگر دیگران نخواهند یا نتوانند به این گذشتهای نامطلوب را حذف و نفی می"است"ها و  "باید"و هم  رسندمی

ها این بایدها و نبایدها  منطقی همان گذشته بدانند، چه؟ و اگر ارتدکسی  هروز را ادامطالیی برگردند، چه؟ اگر دیگران ام

ای از مسلمانان از سنت به  کنند، چه؟ انگار نواندیشان مسلمان هرچند راه عبور پارهداد  را تهدیدی برای هویت خود قلم

ی خجسته  وگوهاوجوها و گفتاحترام و تکریم اند؛ اما این جستی  هاند و از این بابت بسیار شایستجهان جدید را گشوده

ها هنوز آغوش  ها بگذرند؛ آنحقیقت و ضرورت آن ها یاند از اسالمها هنوز نتوانستهاند. آنشوربختانه ناتمام رها شده

خود به حقیقت  ها ی ها در ایماناند؛ آنکالن و رنگارنگ مسلمانان به تمامی نگشودهی  هخود را به تاریخ اسالم و مجموع 

ای در هم  گارهگذارد انگانه است و نمیکالن مسلمانان بیی  هکنند که با تاریخ اسالم و مجموعاسالم، کفری را مزمزه می

اسالم حقیقت، گاهی حقیقتِ گوناگون مسلمانان و مجموعه کالن   سودا یها در آنان بر ساخته شود. آنی  هگی همپارچه

روزین از اسالم، به ضرورت نیازمند بازخوانی و  یافته و اممترقی، توسعهها ی کنند. برساختن ورژنها را مثله میآن

توانند به آمیزش  شوند؛ و مسلمانان هم میها زاده نمیتنها باید پذیرفت که بایدها از است  بازنویسی تاریخ و سنت نیست؛ 

 آمیز و صلح لبخند بزنند.اجتماعی مسالمت

برد که  داند، تا حد بسیاری گرفتار اسالم حقیقت است و از رمانتیسمی نسب میخوانشی که اسالم را گرفتار بحران می 

ایی آن حقیقت متعالی از پرده درآید. اسالم حقیقت هر نامی که داشته باشد، فراروایتی است  امیدوار است روزی و در ج

  هکالن و پرگونی   هها و زمان آن سپری شده است. اسالم حقیقت، حدی است که در برابر مجموعفرارویتی  ههمانند هم

غیر  ها ی پایان باورها و داوریبی وناگونیشود. اسالم حقیقت در هر معنایی با گرود و تهی میمسلمانان آب میی 

ها و به رسمیت  مسلمانان از یک طرف و مسلمانان از طرف دیگر ناسازگار است. هر تالشی برای توضیح این گوناگونی

 دینی و مذهبی است.ها ی ها از جمله فرارویتفراروایتی   هها، نیازمند عبور از همشناختن آن

آمیز تن دهند، اما  توان از دیگران )از جمله مسلمانان( خواست که به مناسبات صلح و آمیزش اجتماعی مسالمتمی 

، ما نیازمند  "بازگشت"دینی و مذهبی خود دست بشویند. به جای ها ی  ها خواست که از دین یا بینشتوان از آننمی

گوناگون را فراهم  ها ی  گی این هویتیم که امکان هم پارچهانسجام آفرینی هست ها ی و برساختن انگاره "پیش رفت "

اسالمی و  ها ی داشتن بیش از هر چیز نیازمند به رسمیت شناختن اشکال گوناگون هویت "سیالیت "  سودا یآورد. 

 گی مسلمانان است. پرگونه
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 رشته کردن یک توهم

ها بتواند راهی  سیاسی، تاریخی، معرفتی و  معنوی از آنی   ها تر از آن اند که روایتتر و رنگارنگ مومنان کالنی  همجموع

ها و  وگویی از ادیان و بر سر ادیان باید با به رسمیت شناختن این گوناگونیها بجویید. هر گفتبه رهایی از این گوناگونی

ها هم  بودن این مجموعه ها کلید بخورد. به رسمیت شناختن این گوناگونی و رنگارنگی، به رسمیت شناختن بازرنگارنگی

 هست.

هایی  ها به هوش غریزی خود راهبرای بسیاری از مسلمانان آشنا بوده است و آن - کم و بیش   -ها  این دست گوناگونی

آمیز و ضرورت آن چیزی نیست که برای آدمیان ناشناخته باشد.  اند، هم زیستی مسالمتها را یافتهبرای کنار آمدن با آن

ان مروت، با دشمنان مدارا« خیلی نباید دشوار باشد؛ آن چه دشوار است برآوردهای سیاسی مناسب است  درک »با دوست 

  فضاها یسیاسی غالبن در همین  ها ی گریزد. شارالتآننایافته از دست میغیر دموکراتیک و توسعه فضاها ی که در 

دامن    -ها است  گی آنسرکردهی  هکه روی دیگر ادام - ها به انتخاب جنگ  کنند و با تحریک تودهخاکستری النه می

سیاسی از ادیان( برای صاف کردن مسیر جاه  ها ی ای که به کارشان بیاد )از جمله خوانشها از هر سرمایهزنند. آنمی

 برند.سیاسی خود بهره میها ی طلبی

آمیزش  ها ی راهساخته است و راه آنان را در پیوستن به بزرگپذیر سیاری از مسلمانان را در شرایط جدید آسیبآن چه ب

آن است. نبود تعادالت  ها ی گی و آسیبنایافتهکند، توسعهرو میها با دشواری روبهآمیز و برساختن آناجتماعی مسالمت

کند( و نیز نبود  اعتماد میبی ای از مسلمانان را به مناسبات جهانیه پارهبین المللی )ک فضاها یدموکراتیک در برخی از 

ستیزها و  کند( به اسالمتعادالت دمکراتیک در بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان )که مسلمانان را ایزوله می

ند. به بیانی دیگر هرچند  دهد که بتوانند اسالم یا غرب را مشکل اصلی جهان جدید تبدیل کن گراها امکان میاسالم

ای  اند و در توهم آیندهمسلمانان بسیاری در واکنش به این کم بودها به آغوش دیکتاتورها یا دشمنان آنان پناه برده

اند، به  آمیز ایستادهراه آمیزش اجتماعی مسالمتانداز بیرون از بزرگاند و از این چشمتر به اسالم سیاسی غلطیدهمطلوب

مذهبی و اسالمی مشکوک شد. اسالم سیاسی تنها سرابی است که در برهوت ها ی توان و نباید به بینشضرورت نمی

 سیاسی کند. ها ی نمادین دینی را خرج بلند پرورازیها ی سرمایهی  هگیر شود و همتواند همهگی مینایافتهتوسعه

دینی از ادیان هستند که از  ها ی ترین خوانش سرراست  ترین و انداز بنیادگراهای دینی یا دین ستیز سادهدر این چشم 

کالن و  ها ی  ها با ساده کردن و کوچک کردن این مجموعهاند. آنها با چشم بسته گذشتهها و رنگارنگیاین گوناگونی

ک  کنند؛ جهانی افالطونی، رمانتیک و در خور دروجو میخود را جستی  هرنگ رنگ، جهان رویایی و کوچک و بست

ها،  له شده و سترون، برآمدی فراتر از انسآنها ی شناسیها و انسانشناسیها از جان و جهان خود. جهانابتدایی آن

ها در منزل گاهی است که  ها و شناختها و تاریخی له شده و سترون ندارند. کلید طالیی شناخت این دست هویتهویت 

شود؛ هم سازی و هم  ها شروع میناتمام از آن جا و بر سر آنها ی وگونتیجه و گفتبی این دست جست وجوهای
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ای را که در  تکاپوهای درون دینی و مذهبیی  هها است. مجموعپیشینی ستون فقرات این دست توهمها ی  آهنگی

ها به حساب  گرایشتر همین  هایی هستند، فارغ از ادعاها یی که دارند، باید اشکال پیچیدهوجوی چنین لنگرگاهجست

پراکنی در مورد  داوری، خوارداشت و نفرتوگویی بر سر ادیان و در درون ادیان و مذاهب چنان چه با پیشآورد؛ هر گفت

تواند دیر یا زود به بنیادگرایی  وگویی ناتمام است و میدیگر دینی یا غیردینی شروع شود، گفتها ی ها و خوانشگرایش

ها و  تاریخ، اضطرابها ی ها که در ویرانهستیزی( و جنگ ختم شود. آنیا بنیادگرایی سیاسی )اسالمگرایی( دینی )اسالم

ها که با بسیاری از باورها و  خود ایمن باشند. آنها ی توانند از بدخیمی باورها و داوریپیشینیان گرفتار اند، نمیرویاها ی 

شود و اولین  سار همیشه با اولین سنگ آغاز میهربان خواهند بود. سنگ دیگری نامهربان هستند، با او هم نام ها ی داوری

 گرایی، علم خواهی، معنویت ستایی و  حقیقت جویی رها شود. تواند از سنگرهای خرافه ستیزی، عقلها میسنگ 

دیگری   او. به رسمیت شناختن ها ی به رسمیت شناختن دیگری چیزی نیست مگر به رسمیت شناختن باورها و داوری 

وگوها یی که هنوز گرفتار درک سنتی از  ممکن. گفتها ی  ها و هویت"است"چیزی نیست مگر به رسمیت شناختن  

ها ی  ها با هویتباز پیش رو هماهنگ شوند. آنها ی توانند با جهانها هستند نمی"باید"ها با آنی  هها و رابط"است"

 مساله خواهند داشت. "دیگر" و  " تازه"

اند،  نهاد شدهگی پیشسایهدینی، غیر دینی و  پادینی متفاوتی که برای برون شد از بحران همها ی بر این اساس پروژه 

توانند  می گونهها روشن کنند و توضیح دهند که چهها و رنگارنگیی، باید نسبت خود را با این گوناگونیادعا ی پیش از هر 

از جمله   - وگویی  راهی به رهایی از جنگ بجویند؟ به زبانی دیگر، هر گفت -ع شگرف با وجود این تنو -خواهند  و می

توانند محدود و محاط به صلح و آمیزش  خواهند و میمی گونهباید نشان دهند که چه - ی دینی و پادینیوگوهاگفت

 آمیز باشند. اجتماعی مسالمت

 چون بخشی از هویتدین هم

ها در بسیاری از تکاپوها و  هایی هویت بنیاد اند، که جای آنجدید، انگارهها ی مناسب برای جهاندینی ها ی انگاره

ها و  درون دینی خالی است. نواندیشی اسالمی با همه اهمیتی که دارد فراتر از بیرون کشیدن برخی از اسالماجتهادها ی  

نابالغانه در پی یافتن مسوول یا مسئوالن این فجایع اند.  امان کسانی نیست که  بینقدها ی گروهی از مسلمانان از گزند 

گانه. مینیمالیسم حاکم بر  جدید سخت بیها ی انداز با جهاناین تکاپوها شوربختانه هنوز حقیقت بنیاداند و از این چشم

الم را تا حدی در برابر تواند اس رقیب و بنیادگرا( هر چند میها ی ها )در مقابل توتالیتاریسم حاکم بر انگارهاین روایت

گیرد و از این  بیرون دینی مقاوم کند، اما مجموعه کالن مسلمانان و تاریخ رنگ رنگ آنان را تا حدی نادیده مینقدها ی 

دینی مختلف و مدرن هر چند سهم بزرگی در کوچاندن  ها ی زند. این جریاندرون دینی دامن میها ی انداز به نزاعچشم

مدرن در معرض این  ها ی اند، اما همانند بسیاری از جریانجدید داشتهها ی سنتی به جهانها ی هانخیل مشتاقان از ج

 ها چیره کنند.خواهند روایت خود از انسان، جهان و ادیان را بر دیگر روایتخطر و در مضان این اتهام هستند که می
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دیگر، که اصل و  ها ی  ها و خوانشسالم را نه در کنار روایتخود از تاریخ اها ی ها و خوانشاند روایتها عادت کردهآن 

ها  شود که گرفتار روایتحقیقت دیده نمیها ی اندازها نه تنها پایانی برای اسالمحقیقت اسالم معرفی کنند. در این چشم

  سودا یهاجم اند و ها یی که همانند نیاکان سنتی خود مها هستیم؛ خوانشها آنجدیدی از اسالم حقیقت و بدخیمیی 

یا  مدعی  گرا  جدید خرافه ستیز، عقلها ی یک پارچه کردن جهان اسالم را دارند. عجیب نیست اگر این خوانش 

آسانی باورها و  اند که بهها گرفتار تکرار تاریخ اند؛ و در جایگاهی ایستادهانحصارگرای علم، معرفت و معونیت اند؛ آن

کنند. اهمیت ندارد چه کسی قرار  ها را هموار میخلند و راه حذف آنریشخندهای خود میدیگر را به نیش  ها ی داوری

ها و  کالن مسلمانان حذف و طرد شود؛  اهمیت ندارد چه دالیل یا شوندهایی در توجیه این حذفی  هاست از مجموع

کند، بدخیم است و نتوانسته  مهیا میکند و امکانات نظری و عملی حذف دیگری را رود؛ آن که طرد میطردها به کار می

 جدید هماهنگ شود. ها ی  جهانها ی است با اندازه

ی   هپیشینی و خودساختها ی آن که هویت سیال تاریخی و جاری اسالمی را نه با خواست مسلمانان که با سنجه 

آدمیان نیز کشیده خواهد شد. آن   کند، دیر یا زود به توزیع حقوق متافیزیکی، اخالقی، عقلی، علمی و تاریخی توزیع می

داند، به توزیع هویت دست یازیده است؛ آن که »دانشیان« را در برابر پاریس را »مدعی مسلمانی« میها ی  که تروریست

کم در جایی و با شرایطی به شقه شقه  گی زبانی نیست؛ او دستگذارد، گرفتار آشفتهها می»داعشیان« و نه در کنار آن

بسیار چسبیده است«  ها ی کند که »به خرافهگذارد. آن که از اسالمی یاد میآیند بدخیم حذف، گردن میفرشدن و 

داند، البد برای  شناسی و خرافه ستیزی هم داشته باشد. و آن که معنویت را »راهی به رهایی« میخرافه سودا ی تواند می

مستقیم خود یک پا  ها ی  ی، متافیزیکی، مذهبی و ... در صراطمسلمانان انبوهی که با خروارها مرده ریگ رنگارنگ تاریخ 

 اند، فکری کرده است! ایستاده

 حقیقت ها ی هویت و گسستن از اسالمها ی برساختن اسالم

ها کم و  مطلوب این جریآنی  هگذشته است و نه در گسست از آن. اگرچه آیندی   هها آینده هنوز ادامبرای این جریآن

جدید و  ها ی گی جهانفرآیند برساختهها هنوز بر سنتی متفاوت است، اما آنها ی مطلوب جریانی   هآیندبیش با 

خود گره  ها ی ها و انتخابمطلوب خود را به خواستها ی توانند جهانپیش رو آگاه نیستند و نمیی   هامکانات گسترد

ای هر چند پنهان گرفتار والیت پیشینیان بر خود  گونهذارند بهگای که از گذشته پیش میها با تفسیر تازهبزنند. آن

ها هنوز آن قدر قد نکشیده است که از سایه  هستند. خود، بایدهای خود و آینده مطلوب خود در نزد این جریآن

 ها بیرون آمده باشد و روی پای خود بایستد.های آن"است و نیست "گان و درگذشته

آمیز کرد،  توان و باید محدود به صلح و آمیزش اجتماعی مسالمتگراهای ایرانی را میو اسالمبر این قرار داعش، طلبان 

ای از مسلمانان از  توان آنان را از مجموعه کالن مسلمانان بیرون گذاشت. هر تالشی و هر توجیهی برای حذف پارهاما نمی

 اند. ها رفتهچون داعش، طالبان و پیشتازان ایرانی آنگراهایی همکالن مسلمانان، همان راهی است که اسالمی  همجموع
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ماند، آشکارا  ای از گذشته میگذشته هم امر برساختنی است و واشکافی آن حق ماست؛ اما وقتی آینده در گرو درک ویژه

گان الزم است،  در گذشتهها ی  ها و باورها و داوریاسالمی   هشود. مطالعخود نفی میی   هوالیت آدمیان بر خود و آیند

دینی و مذهبی و هم  ها ی آمیز با خود و دیگری در گرو هم اندیشیفوری هم زیستی مسالمتها ی  اما وقتی ضرورت

 شود. شود و فاجعه خلق میوگو تمام میگیرد، گفتتاریخی و الهیاتی قرار میها ی جوشی

 جدید و مناسبات تازه ها ی هویت برآمد ضرورتها ی اسالم

تر از  اندیشند؟ اهمیت دارند اما مهممی گونهگویند؟ و مومنان چههایی از این دست که ادیان چه هستند و چه میپرسش

ها ضرورت آمیزش  گان خود دارند. آیا آنجدید و هم سایهها ی هایی هستند که مومنان در مواجهه با جهانها، انتخابآن

وگو و صلح  توانند به گفتها میشناسند؟ آیا آنآن را میها ی یابند؟ و راهدرمیآمیز در جهان جدید را  اجتماعی مسالمت

ها و  "باید"توانیم گان مانده است؟ آیا میها وفادار بمانند؟ یا همه چیز در گرو درک آنان از گذشته و درگذشتهو مبانی آن

گان برهانیم و مجموعه کالن مسلمانان را  درگذشتههای گذشته و  "نیست"ها و "است"روز و فردا را از شر امها ی "نباید "

آمیز فردا  صلح و آمیزش اجتماعی مسالمتها ی  راهگان بزرگتواند به برسازندهبه آینده باز کنیم؟ آیا مسلمانان می

 دارند؟  بر را  –رسد به هر کجا و هر کسی می -بپیوندند و موانع سر راه  

کنند،  ها یاد میای از انسآنچون بخشی از هویت سیال و جاری پارهاسالم هم هایی که ازهویت و انگارهها ی اسالم

دانند، در حالی که  اند رفتنی میبینند، و همان راهی را که مومنان دیگر ادیان رفتهدشواری معناداری را در این مسیر نمی

به جای بازبینی تاریخ اسالم و تالش برای  دهند. باید حقیقت همه چیز را به روایت خود از حقیقت حواله میها ی اسالم

ی   هپی برساختن جهان مطلوب خود باشیم. باید در هم  -نماید که آشکارا بیهوده می - یافتن حقیقتی فراتاریخی در آن 

یدهایی بیرون  ها بایدها و نباتوانیم از آنما محترم اند، اما نمیها ی خود بازبینی کنیم؛ باورها و داوریها ی ها و نبایدباید

دینی، غیر  ها ی  گان خطرناک باشد. ایمانآمیز نسازد و برای هم سایهبکشیم که با صلح و آمیزش اجتماعی مسالمت

 دینی و  پادینی ما محترم اند، مشروط بر آن که محاط در تعادالت دمکراتیک بمانند. 

ای از  گوناگون مربوط است، باید پذیرفت ایمان اسالمی تنها گونهها ی  بر این قرار تا جایی که به مسلمانان و اسالم 

گونه اند اسالمی گونهها ی اسالمی تنها بخشی از هویتها ی تر! و ایماندینی موجود و ممکن است و نه بیشها ی  ایمان

ها باشند. در  آنی  هاسالمی بسیار فاصله داشته باشند و پادینها ی با ایمان ها یی که  ممکن است تر؛ هویتو نه بیش

  - ستیزی نباشند اگر گرفتار اسالم - غیراسالمی و  پاداسالمی ها ی تواند و نباید با نفی ایماننتیجه ایمان اسالمی نمی

اسالمی گوناگون فرو  ها ی ها را به ایماناسالم توانند و نباید اسالمی نمیها ی عرصه را بر دیگران تنگ کند. و نیز ایمان

اسالمی بدون ایمان اسالمی را نیز باید به  ها ی ها و هویتغیر اسالمی که اسالمها ی  بکاهند. به بیانی دیگر نه تنها ایمان

 آمیز در میان آنان پاسداری کرد. رسمیت شناخت و از آمیزش اجتماعی مسالمت
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 تازه ا ی هنواندیشان مسلمان و چالش

اسالمی را به دوش  ها ی ها و نشآناند، ناممسلمان زاده شدهها ی نواندیشی دینی در برابر خیل مسلمانانی که در خانواده

ها و  گانه اند، چه خواهد کرد؟ نواندیشی دینی با برخی از این نامها بیآنها ی کشند، اما با بسیاری از باورها و دارویمی

  گونهاسالمی نا آشنا اما ممکن چهها ی کند؟ با این هویتکه  ممکن است خداناباور هم باشند، چه می  اسالمیها ی نشانه

جدید بر اسالمی بودن خود تاکید بگذارند و از میراث فرهنگی و تاریخی نیاکان خود  ها ی باید رفتار کرد؟ اگر این هویت

 سهم بطلبند، چه؟ 

هویت و درک ماهیت جاری و  ها ی حقیقت به اسالمها ی فرآیند دشوار اما ضروری، عبور از اسالمگام نخست در این  

گاهی به   هویت چیزی نیست که"سیال مفهوم هویت است! هویت چیزی نیست که یک بار و برای همیشه ساخته شود.  

و زبانی، پویایی و باز بودن آن را فراموش کنیم. هویت را  لفظی ها ی ایم در اشتراکو ما عادت کرده "رسد نظر می

ها فروکاهید. هویت چیزی از جنس شدن و رنگارنگی است و به آینده باز است. هویت امتیاز  ها و سرنامتوان به نامنمی

مریکا  کالن مسلمانان حذف کرد و نه آن دختری را که در آی   هتوان از مجموعنیست یک حق است. نه داعش را می

چنان  گانه است، اما خود را همخود بیی  هسنتی و مذهبی خانوادها ی کند و با بسیاری از باورها و داوریگی میزنده

ها را به رسمیت  ها و نام گذاریگذاریم. باید این نامداند. هویت چیزی نیست مگر نامی که ما روی خودمان میفاطمه می

  المی را به رسمیت بشناسیم و راه هم زیستی را باز بگذاریم.بشناسیم. باید هویت گوناگون اس

 ها پانویس

 رادیو زمانه.تارنما  یوسفی اشکوری، حسن، نه این دیگر خدای من نیست،  -1

ای که به همت مجمع محققان و  جلسهی  هشد، در حاشیهایی که به دولت دوم خرداد تحمیل میدر کوران بحرآن -2

وگویی داشتم با فقیه اصالح طلب و نواندیش احمد  قم و در دفتر آنان برگزار شده بود، گفتی  هعلمیی   همدرسان حوز

ها و در نقد مخالفان اصالحات با اشاره به روایتی مدعی بود که  قابل )که نامش بلند باد(؛ او در توجیه برخی از ناکامی

در   "گرایی اسالم"و  " گراییذات" ستدالل در آن است که از اند. اهمیت این اای از اسالم پیش کشیدهپوستین وارونه

کم در آن  دست - کند؛ مفاهیمی که برای بسیاری از نواندیشان مسلمان گفتمان ایرانی/ شیعی هم زمان پوست گیری می

خوب و زیبا  انگاره ذاتی از اسالم بود، که احمد قابل ایمان داشت نماد و نمود پیش "پوستین وارونه"روشن نبود.    -دور

خواهم بگویم  سیاست کارآمد باشد. مساله من چالیدن ایمان آن فقیه وارسته نیست؛ تنها میی  هتواند در پهناست و می

توانند اسالم دیگران را  هایی شوندها و دالیل مناسبی در دست نیست. وقتی هر گروهی از مسلمانان میبرای چنین ایمان

 فرآیند مشکوک شد. در اساس باید به این تعبیر و به این به پوستینی وارونه معنا کنند،  
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گراها  توان به مناقشاتی که بر سر آزادی وجدان و آزادی بیان در گرفته است، اشاره کرد. هم اسالمبه عنوان نمونه می -3

عان آزادی بیان  طور عمده در قامت مداف که به -ستیزها  و هم اسالم - اندتر پشت آزادی وجدان پنهان شدهکه بیش -

اند حق به  ها عادت کردهکنند؛ آنی جدید نمیاستانداردها ی کاری، سازش و برساختن تالشی برای هم -شوند  ظاهر می

دهانشان را  ها ی آنان نادیده گرفته شده است تنها فریاد کنند و کفها ی جانب و در قامت شهیدانی که حقوق و آزادی

جمعی و  ها ی گذارد در سازشبرند که نمیینی، ناپخته و ذات گرایانه از آزادی رنج میها از درکی پیش نشان دهند. آن

 ها و جنگ بجویند. جدید وارد شوند و راهی به رهایی از دشمنی

 کاویده ام.   "شناسی در بحراناسالم"این نگاه را در سرنام  -4

ها آشنا  "باید "ها از "است"هیوم در اهمیت تفکیک ی   همن نخستین بار  در سنین نوجوانی در آثار سروش با انگار -5

 ضروری خود نرسیده است! پیامدها ی  سروش به  ها ی شدم و در شگفتم که چرا چنین پنداری هنوز در باورها و داوری

جنبش راه سبز تارنما سروش، عبدالکریم، هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد،  -6
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 شناسی در بحراناسالم 

(؛ او از ضرورت بازنگری انتقادی  1داند)میمحمد مجتهد شبستری، نواندیش مسلمان، در گفتاری اسالم را گرفتار بحران 

گوید و بر آن است که »باید همه کسانی که به  تفاسیری که در عصر معاصر پیش گذاشته شده است، میی  هبر مجموع

نوعی دارای اثر گذاری فرهنگی و سیاسی هستند در راستای این بازنگری همه جانبه و جدی قدم بردارند و گرنه جامعه  

کند که »کسانی که قدرت دارند باید به فکر  روز دفن خواهد شد.« وی تاکید میها پیچیدگی دوران امزیر خروارمسلمانان 

دین  ی  هضد انسانی باشند«. این نواندیش مسلمان رویای برساختن تفکری را در پهنفتواها ی  ها و  نجات اسالم از خرافه

ا باز کند تا نسل آینده بتواند در دین صحیح فکر کند و در سیاست  پرورد که »بتواند راه یک تفکر سیاسی عقالنی رمی

خود بارها تاکید کرده است، اسالم را محاط بر  ها ی چنان که در دیگر باورها و داوریصحیح عمل کند.« شبستری هم

خود و جهان   آمیز مسلمانان بافهمد و از ضرورت آمیزش اجتماعی مسالمتجهان جدید می استانداردها ی حقوق بشر و 

رسد شبستری گاهی  کند. به نظر میاو را مبنا قرار دهیم، گفتار باال پادنمایی میها ی ( اگر این داوری2غافل نیست.)

که   - هایی از این گفتار (، راستین و ذاتی است و تظاهرات همین گرفتاری است که در بخش3)" اسالم حقیقت"گرفتار  

ای تلویحی از دو  گونهکم بهدهد. او در این گفتار دستجوالن می - ناخودآگاه او باشد  پنهان ها ی  تواند بازتاب الیهمی

ها و فتاوای غیر انسانی« به آن چسبانیده شده است. به باور وی  اسالم یاد کرده است؛ اسالم اصیل و اسالمی که »خرافه

از موضوعاتی که به آن چسبانده و خرافی هستند،   اند اسالم را به درستی ارائه و آن را»برخی از علمای اسالم نتوانسته

 بحران اصلی دین اسالم است.«ها ی رهایی بخشند و این یکی از نشانه
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 شناسیبحران در اسالم یا بحران در اسالم

المسلمین،  چون اخوان ها یی همگوید دچار بحران هستند و جریانو مسلمانان آن چنان که شبستری می "اسالم "آیا 

دیگری  ی   هها و تظاهرات آن اند، یا این تشخیص، چهرجمهوری اسالمی ایران، طالبان، القاعده، داعش و بوکوحرام نشانه

شناسی تلقی کرد که این بار از زبان  توان آن را نمادی از بحران در اسالماست و می "اسالم به ذات خود ندارد عیبی"از 

زبانی و  خطا ی ن بیرون جسته است؟ آیا بحرانی دانستن دین اسالم را باید به حساب یک دانی نواندیش و مسلماالهی

شناسی در بحران دانست  شود؟ یا باید آن را برآمد نوعی اسالمهایی از این دست دیده میخطابی گذاشت که در سخنرانی

 برد؟ یزان سرزده است؟ و از هر دو نسب میستگرایان و اسالمکاری و هم سازی اسالمبار از همای دهشتکه در هنگامه

خود  ها ی شناسیشناسی و روششناسی، شناختهایی که دارند در هستیاختالفی  هستیزان با همگرایان و اسالماسالم 

یند که  جوخود، در اسالم، ذاتی و حقیقتی را میی  هها به جهت تبار بنیادگرایانای دارند. آنقابل مالحظهها ی  پوشانیهم

دهد.  گان قرار میکند و هم آنان را در کمند تاریخ، گذشته و درگذشتهها تفکیک میهم اسالم را از مسلمانان و تاریخ آن

گذرند و بر برشی از تاریخ اسالم که در گذشته و در میان  ای که باز است میها از تاریخ طوالنی اسالم و آیندهآن

دارند ببینند. این تلقی بنیادگرا،  روز را آن گونه که دوست میگذارند، تا جهان ام، میگان بسته شده است تاکیددرگذشته

ایستاده است. اسالم هویت، وجهی   "اسالم هویت"نامید که در برابر  " اسالم حقیقت"توان مطلق و سورآل از اسالم را می

گونه ی، جغرافیایی و فرهنگی خود، گونهاز هویت جاری، سیال و رنگارنگ مسلمانان است که متناسب با بستر تاریخ

تواند خود را با جهان جدید و  کالنی از مسلمانان است که به آینده باز است و میی   هشود؛ اسالم هویت، مجموعمی

مناسبات تازه هماهنگ و تازه کند؛ اسالم هویت شکلی از اکولوژی، برایش و فرگشت است. در برابر اسالم حقیقت منادی  

گرایان راه  ستیزان، تاریخ اش سر آمده و به روایت اسالمراتاریخی، الهیاتی و وجودی است که به روایت اسالمحقیقتی ف 

دانند، در نتیجه  رستگاری بشریت است. هر دو این حقیقت را با جهان جدید ناهماهنگ و غیر قابل انطباق می

ستیزان به نابودی آن ذات پلشت)بخشی  ند و اسالماگرایان غالبن به نابودی بخشی از جهان جدید کشیده شدهاسالم

 دیگر(.

ها و  ها اسالمداستان اند؛ آنها هر چه که هستند و هرچه که باشند در یک مساله هم سو و همهشناسیاین دست اسالم 

ات اسالمی در  گذارند. توسعه و ترقی در میان مسلمانان و در اجتماعجهان جدید سرگردان میی  همسلمانان را در آستان

ستیزها مهاجم اند و به  گراها و هم اسالمها همیشه در گرو مثله شدن جهان جدید است. هم اسالمشناسیاین دست اسالم

ی   هگراها در پهن( اسالم4ها حکایت دارد.)پیشامدرن آنی   هنوعی نابرابری حقوقی و هویتی آلوده اند که از خمیرمای

اجتماعات با اکثریت مسلمان( از نوعی نابرابری حقوقی به نفع مسلمانان جانب داری  کم در سیاست و جامعه )دست

 ستیزان به نوعی نابرابری هویتی به ضرر مسلمانان گرفتار اند. کند؛ در حالی که اسالممی
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الم را به  اند اسچون مجتهد شبستری بر این باور است که »برخی از علمای اسالم نتوانستهوقتی نواندیش مسلمانی هم 

بحران  ها ی درستی ارائه و آن را از موضوعاتی که به آن چسبانده و خرافی هستند، رهایی بخشند« و آن را »یکی از نشانه

گرایی و  بندی از اسالم و مسلمانان چه نسبتی با اسالمداند، در کجا ایستاده است؟ این صورتاصلی دین اسالم« می

شود و در دومی کل مجموعه  کالن و باز مسلمانان بسته و بسیار کوچک میی  هاولی مجموعستیزی دارد؟ که در اسالم

ها را از  گرایی بدوزد و آهسته آندهد که برخی از مسلمانان را به خرافه و خرافهگردد. اگر او به خود حق میانکار می

گراها خرده گرفت که با  ذارد، چرا باید به اسالمکالن مسلمانان )یا مسلمانان خوب( و اسالم راستین بیرون بگی  همجموع

 پیمایند؟ تر میماشین سرکوب بدعت و ارتداد همین راه را با هیاهوی بیش

ها قابل دفاع  گوناگون تاریخی از دینها ی مذهبی و خوانشها ی ها دینی، اختالفکردی به نزاع آیا در اساس چنین روی

کند در اجتماع مسلمانان، به  ی« آن گونه که مجتهد شبستری تصویر و توصیه میاست؟ آیا راه »یک تفکر سیاسی عقالن

باید به این تفکر صحیح رسید؟ مبنا و مرجع داوری   گونه شود؟ چهضرورت به اسالم و »تفکر صحیح« در آن مربوط می

ها  تنازعی  هتی و شناختی همالهیاها ی زبانی یا شطحها ی چه کسانی هستند؟ یا خواهند بود؟ آیا شبستری با این تپق

کند؟ آیا در اساس پیوند »تفکر سیاسی عقالنی« به »تفکر دینی صحیح« قابل دفاع است؟ آیا این  مزمن را تازه نمیی 

( تاکید بر تفکر  5کند؟)کرد، اصالحِ بازخوردیِ آداب شهروندی را در توهمِ تفکر دینیِ صحیح، تعلیق به محال نمیروی

ها )از  تواند باشد؟ چه باری از این جابه جاییسیاسی( چه میی  هجای تاکید بر برابری و آزادی )توسعصحیح در دین به 

ها با روند مناسبات ملی و جهانی  شود؟ و آیا این دست جا به جاییدین( کم میی  هسیاست و حقوق به پهن ی  هپهن

 معاصر هماهنگ است؟ 

ها مشکل  حاکم بر آنی   هجهان جدید، خودآیینی انسان جدید و مناسبات تازبا خودبنیادی  - کم و بیش   -همه ادیان   

تواند محدود و  بیند و در پی بیان و درمان آن است، نمیداشته و دارند؛ در نتیجه بحرانی که شبستری در اسالم می

گردد؛ چه، در غیر این صورت، این  وجودی، تاریخی یا الهیاتی بازها ی ای از بحرآنگونهمربوط به این معانی عام باشد و به

و فتاوای   - ( 6اگر چنین برچسبی در جهان جدید هنوز معنا داشته باشد) -ها  است و نه  به خرافهگزارش نه تازه

گردد. به عبارت دیگر، ادیان گوناگون کم و بیش همانند یک دیگراند و این دست  غیرانسانی در جهان اسالم مربوط می

 ( 7توان دید.)می - جهان باستان هستندها ی که از برساخته  -ادیان  ی  هها را کم و بیش در همها و داستآنبحرآن 

 گی سایهجهانی و بحران همی  هدهکد

ها ی  تر به ریشهبرند که ویژه است و کمعمیق دیگری هم رنج میها ی جدید از بحرآنها ی ادیان و دینداران در جهان

جدید دچار نوعی  ی   هپرسرعت و کوچک شدها ی  ها در جهانگردد. انسآنها بر میوجودی آنالهیاتی، تاریخی یا 

ها را شرحه  اند که هر آن، آنجهانی انگار در برابر منشورهایی بسیاری ایستادهی  هها در دهکداند؛ آنگی تازهسرگشته

وجود شناختی،  ی  هگونگونهها ی اند و کثرتوریختهها فردهند؛ فراروایتها جوالن میکند. فردیتشرحه و رنگ رنگ می
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ی    هشناخت شناختی، روش شناختی، هرمنوتیکی و همه و همه فاعل شناسا را یکه و تنها رها کرده است. دیگر سوژ

واحدی بر جهان حاکم نیست؛ انگار انفجار بزرگی در جان و جهان ما هم اتفاق افتاده است و همه چیز با سرعت از هم  

ناگریز و پیش رونده( و در برابر این منشورهای کثرت  ها ی جهانی )و این نزدیکیی   هشود. زیستن در دهکدر میدو

جدید به  ها ی کشد. جهانروز است که بارهستی را بر دوش میناگزیر و پیش رونده( چالش انسان امها ی آفرین )دوری

دیروز را به هم  ها ی  ای کوچک تبدیل شده است که بسیاری از غریبهدهکدهارتباطات به ی  همدد گسترش خیره کنند

اند که با سرعت از  شماری پرتاب شدهبیها ی کند و آشناهای دیروز در گرد و غبار انفجار اطالعات به جهاننزدیک می

بان گذاشت که شوربختانه هنوز  ها را باید به حساب خودبنیادی ذهن و زها و نزدیکیشوند. این دورییک دیگر دور می

 ای که به تعبیر نیچه با مرگ خدا آغاز شده است.ناآشناست؛ خودبنیادی

که مالت اتفاق و مناط وفاق در جهان پیشامدرن   - ها عجیب نیست اگر در این وانفساهای فردیت، شتاب و کثرت، دین 

جدید و  ها ی اخیر در جهانها ی برخی از بحرآنها ی شهدچار بحران شوند و مومنان را سرگشته رها کنند. ری  -اند بوده

گی و نوستالژی و بحران  را باید در این فردانیت، خودبنیادی، تنهایی، سرگشته  -ویژه مسلمانان  به -در میان دینداران  

از آن روست که  اند، هویت برآمده از آن دید. اگر دینداران در چنین شرایط طاقت فرسایی به جان خود و دیگران افتاده

ی   هداران همانند همگی و توان هماهنگی با این سرعت و انفجار و خودآیینی را ندارد. دینجان و جهان شان آماده

گی آنان قرار  سایهتوانند خود را با دیگری که در همساکنان جهان جدید، گرفتار سرعت و شتاب و تنهایی اند و نمی

شود،  ها دورتر میای که دیگری شده است و هر روز از آنشود، یا هم سایهتر مییک ها نزدگرفته است و هر روز به آن

نامید؛ بحرانی که عبور از آن   "جهانی ی  هگان دهکدنشانه"یا   " گیسایهبحران هم"توان هماهنگ کنند. این بحران را می

با خود و دیگری را   "آمیزجتماعی مسالمتآمیزش ا"انسجام آفرین جدیدی است که بتواند امکان ها ی نیازمند انگاره

بندی دیگری از همان آسیبی است که شبستری در اجتماعات مسلمانان دیده است، اما نه  فراهم آورد.این بحران، صورت

ها به مدد  تر با این دست بحرآنیافتهمحدود به اجتماعات اسالمی است و نه ربط چندانی با اسالم دارد. در جوامع توسعه

ها جا به  اند؛ وجه مشترک این دست انگارهچون دمکراسی و حقوق بشر رو در رو شدهانسجام آفرین مدرنی همها ی ارهانگ

عمومی است.  ی  هویژه به پهنها ی ها و هویتمحدود و مختص گروهها ی قدرت از پهنهی  هجایی منازعات پرهزین

گانی  انی کردن رقابت و مشارکت و پایداریدن سیستم است؛ و همهگعمومی کردن قدرت در این معنا، وجه دیگری از همه

آمیز. دینی و اخالقی کردن قدرت در هر معنایی و با هر نیتی در برابر  کردن آزادی و برابری و آمیزش اجتماعی مسالمت

« در این گفتار  تواند بسیار آسیب آفرین باشد؛ پیوند »سیاست صحیح« به »دین صحیحاین روند جهانی و ملی است و می

 آشکارا در برابر این روند ایستاده است.
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 جدید انسجام اجتماعی فرآیندها یتقدیر توسعه و  

آن است، به لحاظ تاریخی، الهیاتی و  تمدنی ممکن است در  ی  هآفرین جدید و امکاناتی که برآورندانسجامها ی انگاره

تر در جای دیگری است که من آن را  مهمی   هتر باشد؛ اما مسالدیگر کمتر و در برخی ها بیشبرخی از ادیان و سنت

(  8گوناگون آن ندارد.)ها ی ها و گرایشگی معناداری با ادیان، سنتنامیده ام. تقدیری که از اتفاق بسته "تقدیر توسعه"

توان به  وگو کرد، اما نمی، گفتهایی از جهان انجامیدهایی که به توسعه در بخشها در بنارها و شوندتوان ساعتمی

ها  هایی در آنعظیم برای نخستین بار کجا و چرا روی داد؟ چه بنیآنرخدادها ی درستی و با دقت توضیح داد که این 

 ها را دوباره رفت؟ توان آن راهمی گونهاند؟ و چهدخالت داشته

برایشی و فرگشتی دیگر( تا حد بسیاری  ی  ههر پدیددرک تاریخی، جمعی و انباشتی از مفهوم توسعه و ترقی )همانند  

فرآیند توسعه در کشورهای  نیز هست. بر این اساس پیوند  "عدم قطعیت "درکی پسینی، آماری و تنیده در نوعی  

چون دین، برخی رویدادهای تاریخی و ...( و پیش  تاریخی مشخص و کالن )همی  هیافته، به یک یا چند پدیدتوسعه

گی هم بنارهای پیدا و  نایافتهتوسعهها ی تواند قابل دفاع و مفید باشد. در بنیآنخطی و ساده نمیها ی حلیلگذاشتن ت

گی و کم بود  نایافتهزنند. در نتیجه گره زدن توسعهپنهان و شوندهای بسیاری دخالت دارند که تقدیر توسعه را رقم می

چون دین، قابل دفاع نیست. به جای  بن اجتماعی و سنتی ویژه همامکانات نظری و عملی انسجام آفرین جدید به یک 

چون  خاورمیانه یا  در کشورهایی همی  هگی و بحران در منطق نایافتهتر است از توسعه، مناسب"بحران در اسالم "طرح 

 ایران، عربستان، عراق، سوریه، مصر، لیبی، یمن، نیجریه و ... بگوییم.

 دانایی و توسعه 

یک اجتماع و سنت )از جمله ادیان و مذاهب(  ی   هاجزای برسازندی  هفرآیندی عمومی و جهان شمول است و همتوسعه 

  گونهنایافته خواهند بود و بهها و مومنان آن هم توسعهنایافته باشد، آدمشود؛ در نتیجه، اگر اجتماعی توسعهرا شامل می

یافته  توان ادعا کرد افراد توسعهاند.  مییافتهها و مومنان آن هم توسعهباشد، آدمیافته ای توسعهوارونه، اگر جامعهی 

نایافته. به عبارت دیگر، ارتباط دین و توسعه را باید  گذارند تا افراد توسعهتری از دین خود پیش میمترقیها ی خوانش 

سرمایه داری و شهرنشینی را؛ توسعه، صنعتی   چنان که ارتباط دین، صنعتی شدن،کم دوطرفه دید؛ هموارونه یا دست

جاری دین را به شکل و شمایل، و رنگ و بوی خود در  ی  هشدن، سرمایه داری و  شهرنشینی بستری است که رودخان

جدید وجود دارد، از  ها ی ها در برابر مدرنیته، توسعه و برخی مواهب جهانهایی از سنتآورد. مقاومتی که در بخشمی

شوند و این دگرگونی است که موجب  فرآیندها دگرگون میداران در گدار این ه حکایت دارد، که دین و دیناین نکت

 داران سنتی است.نگرانی دین
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ها برای توسعه، گوناگون اند.  ها و امکانات نظری و عملی آنتوان و نباید انکار کرد که ادیان، سنتبا این وجود نمی 

گرایی همانند شنتوییزم، هندوئیزم و بودیزم را با ادیان انحصارطلبی همانند یهودیت،  و شمولر پذیتوان ادیان همهنمی

کلی در مورد ادیان مورد اشاره هم قابل دفاع نیست؛ چه، برخی از   ادعا یمسیحیت و اسالم همانند پنداشت. ) همین 

توان اسالم  ها هستند(. نمیم در این مجموعهیافته ه( و بسیاری از مسلمانان ساکن کشورهای توسعه9بوداییان برمه)

توان  ها را با اسالم جمهوری اسالمی، طالبان، القاعده، بوکوحرام و داعش هم کاسه کرد؛ نمیها و ماالیاها و امریکاییترک 

دیروزها و  ها ی اسالمروزین را با امها ی توان اسالم( نمی10ها یکی پنداشت؛)اسالم مردم ایران را با اسالم حاکمان آن

چون بازرگان متاخر، سروش و  توان اسالم مسلمانان نواندیشی همگانه گرفت؛ و آشکار است که نمیگذاشته یها ی سده

 ( 11گانه پنداشت.)ای، مکارم شیرازی و مصباح یزدی یمجتهد شبستری را با اسالم خامنه

ها و  اند از فرصت( توسعه را تجربه کرده12ای درون زا و پیش رو)گونهای که بهدینیها ی کشورهای گوناگون و تمدن

تقلید از دیگری و  ی  هکم به بهانها دستاند )آنآمیز برخوردار بودهتری برای آمیزش اجتماعی مسالمتامکانات بیش

گرفتار انحطاط، استعمار،  شوند( و کشورهایی که اند و نمیگی سرکوب نشدهها و غرب زدهگی به غریبهخیانت و سرسپرده

تری برای آمیزش  ای پس رو و برون زا در حال توسعه اند، از امکانات کمگونهاند و در نتیجه بهاستثمار و استبداد بوده

آمیز برخوردارند. در این دست کشورها وجوه مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی و  سیاسی در پوششی  اجتماعی مسالمت

گی را به درستی درک و  سایهتواند بحران هماست و نمی " آمیزش اجتماعی ناتمام"و نیرنگ، گرفتار  فریبها ی از انگاره

ها را بر سر  کاسه کوزهی   هگی و انحطاط و استبداد، و همنایافتهسپری کند. شانه خالی کردن از زیر بار سنگین توسعه

ترین کاری است که  ب و  جهان جدید باشد( شکستن، آسانتواند یهودیت، مسیحیت، اسالم، غردیگری )که در این جا می

 ( 13برخی از مومنان )دینی وضددینی( در پی آن اند.)

رسد  یافته اند به نظر میهایی از یهودیت، مسیحیت و اسالم که ساکنان کشورهای توسعهدر میان ادیان سامی، آن بخش 

پیامدها  گی و نایافتهچنان گرفتار توسعهدیگر، همها ی  که بخش  اند، در حالیگی عبور کردهسایهبه سالمت از بحران هم

به نظر   - شود جدید و مسایل آن مربوط میها ی ( و تا آن جا که به جهان14آن، از جمله امیزش اجتماعی ناتمام اند.)ی 

ها  حران اند که هنوز از انگارههایی از مسلمانان در بها و مسلمانان در بحران باشند؛ بلکه تنها بخشاسالمی   هرسد همنمی

نایافته تنها محدود  رسد این بحران در اجتماعات توسعهیافته محروم اند. و نیز به نظر نمیانسجام آفرین جدید و توسعهی 

دینی و تاریخی  ها ی  ها تا چه پایه به سنتبه دین و برآمده از آن باشد. داوری در این مورد که این دست محرومیت

گرایان در یک طرف و  کند؛ اسالمها را دوباره مینزاعی   هرسد و همگردد، کار آسانی به نظر نمین مربوط میمسلمانا

 ستیزان در طرف دیگر.اسالم

وگوها یی پیشاعلمی و ناتمام اند و از تاریخمندی و  گفت  -ایم  جدا از آن که ما در کجا ایستاده -وگوها یی  چنین گفت 

ها را  وگوبهره؛ به عبارت دیگر، از آن جا که تکلیف این دست گفتبودن نظام دانایی برآمده از آن بی خودبنیادی و نسبی
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و بازخوردهای موجود و پیش رو(  ها ی ها، پایشگان روشن کرد )و نه در سازشباید در گذشته و در میان در گذشته

 کند. فرجام نمیبی معنا وبیها ی به پایان این نزاع تراود. ایستادن در میانه هم کمکیبرون شدی فراتر از جنگ نمی

کند، گویی تاریخ پر نشیب و فراز اسالم  ها و فتاوای غیرانسانی« شکایت میشبستری وقتی از »بحران در اسالم« و »خرافه

نظیر است. او از  همانند و کم بی شود در تاریخ اسالمروز دیده میفراموش شده است؛ یا شاید به نظر برسد آن چه ام

دانی بزرگ روبه  انگیزاند، زیرا ما را با الهیانگیز اند و هم نگران کننده؛ ستایشدارد که هم ستایشهایی پرده بر میدغدغه

پررنگ تاریخ و از دفن شدن یک  ها ی  کنند که لبریز دلواپسی برای آدمی و عالمی است. او از انقراض یکی از هویترو می

سنگین این  ها ی روز« هراسان است. او نگران هزینهگی دوران امها پیچیدهفت انگیز در »زیر خروارتمدن بزرگ و شگ

سوگنامه، هم برای مسلمانان و هم برای جهان جدید است. اما داوری او نگران کننده هم هست؛ زیرا او هم گرفتار بحران  

ستیزها هنوز به تمامی نتوانسته است از سایه روشن پندار پیر ابر روایت  اسالمگراها و گی است و همانند اسالمسایههم

ها و فتاوای غیرانسانی«  عبور کند. آن جا که او آمیزش اجتماعی ناتمام مسلمانان در جهان جدید را به »خرافه " حقیقت"

شود. او  این گرفتاری آشکار می - ست که خود بخش مهمی از مساله ا - دارد زند و از اسالم حقیقتی پرده بر میگره می

ها نبوده است و دیگر ادیان )از جمله  گوید که انگار در تاریخ اسالم تا کنون از این حرفچنان از خرافه در اسالم می

کند که  شناسی بسیاری از دین پژوهان است( خالی از خرافه اند؛ و  فراموش میتراز دینمسیحیت که الهیات و تاریخ آن

 ماند.گیری نمیپای خرافه و خرافه شناسان به تاریخ ادیان باز شود، از ادیان چیز دنداناگر 

ها ی  گفتمانی    هشناسی او در سایداند، باید نگران شد که اسالمشناسی همانند او اسالم را گرفتار بحران میوقتی دین

اند نشان دهند که اسالم ذاتی  کم توفیق یافتهرایان دستگستیزان و اسالمستیز لکه دار شده است. اسالمگرا و اسالماسالم

ایستاده است و یکی به میخ  دارد، که بخشی از آن به باور شبستری گرفتار بحران است. اهمیت ندارد وی در میانه

ست که او  داند(؛ آن چه مهم است آن اداند( و یکی به سندان)حقیقت اسالم را سالم میزند)اسالم را گرفتار بحران میمی

 توان شد. ای در آمده است که از آن پیروز بیرون نمیبه معرکه

از اتفاق مخالفان مجتهد شبستری در این میدان هم در هر دو سو گرفتار اسالم حقیقت اند و درک مناسبی از بحران  

اند، در برابر شبستری  هآسانی با چنگیدن به ریسمان حقیقتی که بافتگرایی بهاسالمی  هگی ندارند. در سویسایههم

گی و  گی جهان جدید دفن خواهد کرد وادادهاستدالل خواهند کرد، آن چه اسالم و مسلمانان را در زیر خروارها پیچیده

اند، استدالل خواهند  چنان که تاکنون گفتهها همکنند. آنچون او بار اسالم راستین میهایی است که کسانی همبدعت

بنیادی آن، راه   نمودها ی توانند با تکیه بر اصول اسالم راستین و ره خود شرمگین نیستند و می کرد به جهت مسلمانی

 گویند. ها  از بحران در غرب و فروپاشی نزدیک تمدن پوشالی آن می( آن15خود را به جهان جدید و آینده بگشایند.)

کنند اگر اسالم و مسلمانان )و البته ایران(  میها استدالل ها کم نیست؛ آنستیزی هم حرف حدیتاسالمی  هدر سوی

ها   ( آن16شود، علیرغم وجود اسالم است؛)ها یاد میچون یک تمدن بزرگ از آنهنوز در جهان جدید حضور دارند و هم
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  سکوالر، غیراسالمی و  ضداسالمی را در اجتماعات مسلمانان آن قدر بزرگ و قابل توجهها ی ها  و یافتهگاهی داشته

ها ی  چون ققنوسی از خاکستر این تمدنتوان هنوز همها اسالم و مسلمانان بگذارند، مییابند که اگر به باور آنمی

گذارند این  گری نمیچون شبستری اند که با مشاطهها ادعا خواهند کرد از اتفاق کسانی هم( آن17سوخته برخاست.)

ای همیشه تکلیفش روشن شود و مسلمانان و غیرمسلمانان از شرش  بنای فرسوده خراب شود ذات پلشت آن یک بار و بر

 رها شوند.

 جنگ جنگ و جنگ 

پایان در میدانی که پر از  بیها ی وگوبیند چیست؟ و از این دست گفتای که اسالم را در بحران میبرآمد انگاره

گرایی، دینی اصیل در برابر دین  اسالمی  هتواند برداشت؟ در سویگرایانه است، چه میستیزانه و اسالمهیاهوهای اسالم

ستیزی دین  اسالمی  هگی؛ و در سویاصیلی دیگر؛ برچسب خرافه و فتاوای غیرانسانی در برابر برچسب بدعت و خودباخته

گدار این  توان از  می گونهرحمانی و انسانی در برابر دینی خشن و غیرانسانی. و »جنگ، جنگ، تا رفع فتنه در عالم«! چه

وگوها را پایانید؟ و از جنگ رهید؟ این منازعات پرهزینه، برخالف پوشش  روان پریشانه گذشت و این گفتها ی توهم

گراهایی که  دانی بازی دوسر باخت باشد. غالب اسالمتوانند برای هر الهیها میدینی شان، دینی نیستند و ورود در آن

کنند و نگران آن چه بر سر  سیاسی خود میها ی خرج سیاست و بلندپروازی منادی اسالم راستین هستند، اسالم را

ها از توان الزم برای پیش بینی و برآورد برآمد دیر آیند رفتارها و  کم آنآید یا خواهد آمد نیستند. دستمسلمانان می

اسالمی اند.  ی   هو یوتوپیای جامعحکومت دینی ی  هترین حالت گرفتار اسطورها در بهبهره اند. آنخود بیها ی داروی

سیاست  منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی را هم به شک و تردید  ی   های که با توهم حضور اسالم در پهناسطوره

  انداخته است.

ش را دارند،  ادعا یای که سیاسی خود، خیلی نگران اسالم و مسلمانان و توسعهها ی ستیزها هم به جهت گرایشاسالم

هویت اسالمی و  ی  هها با تعلیق مسلمانان در دو راهخبراند. آنبی ستیزیسنگین اسالمها ی  یستند و از برآورد هزینهن

 کنند. هویت غیر اسالمی، در عمل دموکراسی و توسعه را در این مناطق و صلح را در جهان تعلیق به محال می

 دینیحکومت ی  هلویتان قدرت، دوال پای دین و اسطور 

گاه آن  آن پس از خلفای راشدین هیچی  هفرسوده و درهم شکستنهادها ی  واقعیت سترگ آن است که دین اسالم و 

نمادین آن در بسیاری از  ها ی سیاست نداشته است؛ ممکن است دین و سرمایهی  هچنان زوری برای عرض اندام در پهن

گان آن آمده باشد و در کار تحکیم حکومت کارگر افتاده  و جوینده تاریخ اسالم، به کار برخی از صاحبان قدرتها ی برش 

دینی همانند کلیساها پرزور و قدرتمند  نهادها ی  بینیم، نه در اسالم باشد، اما برخالف آن چه در تاریخ مسیحیت می
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وان هم شان و هم  تکه نهاد مرجعیت دینی آن را می -حکومت کردن داشته باشند و نه  در ایران   سودا ی اند که بوده

 ( 18اند.)قدرت را داشتهی  هدینی امکان دخالت موثر در پهننهادها ی  گاه هیچ  -نقش روحانیان مسیحی دید  

دین است. اگر قدرت هیچ نهاد دینی  ی   هتر دخالت قدرت و سیاست در پهنروز جریان دارد بیشآن چه در ایران ام

قدرت به شدت  ی   هکند، از آن روست که با تاثیرگذاری دین و منادیان آن در پهننمیمستقل و توانمندی را تحمل 

نهادها ی  ترین گیرد و هم با دمیدن در آن یکی از مهممخالف است. قدرت از توهم حکومت دینی در ایران هم زور می

تر آن  دارد. برای درک دقیقاه خود بر میپای لویاتان قدرت را ببندد( از سر روتواند به نوعی دستمدنی جامعه را )که می

ای که تنها به کار  سیاست دینی و حکومت اسالمی عبور کرد. اسطورهی   هچه در ایران معاصر جریان دارد باید از اسطور

گرته    ستیزها از تاریخ تمدن غربگراها و اسالمای که در هم دستی اسالمآید. اسطورهها و تحکیم استبداد میتحمیق توده

ستیزان مسئولیت ناپذیری به ارمغان بیاورد؛  گراها حقانیت و برای اسالمتواند برای اسالمبرداری شده است و می

 داران و اجتماعات دینی تبدیل کرده است. دینها ی  ای که دین و تصویر آن را به دوال پایی بر شانهاسطوره

 سیاست و دین ی   هگی در پهنخودبسنده

رو نیستیم، در نتیجه نباید در پی برون  وگوها یی دینی روبهواقعیت آن است که در منازعات سیاسی در اساس با گفت

ادیان. به  ی  هقدرت و توزیع آن مربوط است تا پهنی   هتر به پهن( چه، این منازعات بیش19ها بود؛)شدی دینی برای آن

توانند جنگ یا صلح با دیگری را  ها هستند که میسیاست است و آنی  هپهنها و در زبان دیگر، توپ زیر پای ایدیولوگ

شود و آن چه بهره یا  شناخته می  "قدرت و سیاستی   هدخالت دین در پهن"انتخاب کنند. باید میان آن چه  

دین و  ی   ههنقدرت است، تفاوت گذاشت. ممکن است بسیاری از پی    هدینی در پهنها ی  گیری از دین و سرمایهپادبهره

ها همیشه سیاسی  قدرت پریده باشند، اما نباید فراموش کرد که این بلند پروازیی   هدینی به پهنها ی به کمک سرمایه

دینی شناخته  ها ی حکومتها ی اند و محدود به قوانین بازی در زمین سیاست. در این معنا  باید در تفسیر تجربه

ی راشدین( روایت   ها و کالون( و اسالم ) حکومت محمد و خلفا یحیت )حکومت پاپای همانند آن چه در جهان مسشده

ها هم با  دهد میدان بازی سیاست در این دورآنشده است، تجدید نظر کرد؛ چه، شواهد بسیاری هست که نشان می

ادعا  اند، چه ن در کجا ایستادهها سیاستمدارا شده است تا قوانین دینی! اهمیت ندارد در این تجربهقوانین سیاسی اداره می

کشانند؛ آن چه اهمیت دارد لویتان قدرت و منطق  خود را به کجا برمیها ی ی دارند و در مقام گردآوری، باورها و داوریی

سخت هر حکومتی را نه در ادعاها و  ی   هاندیشد. هستآن است که در مقام داوری نشسته است و به حفظ قدرت می

  "رژیم قدرت "بازتابی از  " رژیم حقیقتی"توان به تماشا نشست؛ هر  کند میامی که حاکم صادر میشعارها که در احک

ی   هسیاسی پوست گیری از همین هستی   هفلسف ی   ههابز در پهنچون ماکیاول واهمیت فیلسوفانی همی  هاست. هم

تواند پنهان شود. تاکید  چون حکومت دینی و اخالقی هم میهایی همسختی که در توهمی  هسخت بوده است. هست
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ما حکایت پنهان  ی  هنواندیش مسلمان به بازگشت به آیات مکی و نسخ آیات مدنی در زمانها ی هایی از جریانپاره

 ( 20همین داستان است.)

دینی و کالمی قانع کند،  ها ی  غیردینی خود را با استدالل بر این قرار شبستری پیش از آن که بتواند مخالفان دینی و 

او را )که  ها ی ها را با فشارهای سیاسی و حقوقی مجاب کند که او را )که نمادی از دیگری است( و داوریباید بتواند آن

اند،  آماده شدهتوان با کسانی که برای جنگ می گونهکم نمادی از حق ناحق بودن است( به رسمیت بشناسند. چهدست

تر و فراتر از  همیشه فربه - شود دینان را شامل میبی  که هم دینداران و هم - جامعه ی   هوگوی دینی کرد؟ پهنگفت

دین هم خطر  ی   هسیاست از درون پهنی  هها و اجتماعات گوناگون دینی است؛ هرگونه تالشی برای ورود به پهنمجموعه

همانند هر   -سیاست، هم از آن رو که  ی   ه( ورود به پهن21کند.)حکوم به شکست میخیز است و هم آن را پیشاپیش م

نیاز  ( و خودبنیاد است و باید باشد و هم از آن رو که سازش و توافق پایدار در آن پیش22خودبسنده) - دیگریی  هپهن

دین یا در پی یک  ی   هاز درون پهن توانداست، نمی -دین ی   هاز جمله در پهن -هرگونه سازش و توافق پایدار دیگری 

 وگو و توافق دینی باشد. گفت

 دموکراسی مقدم بر فلسفه است

  هدیگری از جمله در پهنها ی ها و سازشدینی منوط و موکول به توافقها ی ها و توافقروز، بلکه همیشه سازشنه تنها ام

گی دارد و  اند و خواهند بود. آن چه تازهتفسیر، ایمان و... بودهشناسی، شناسی، روشقدرت، زبان، تاریخ، شناختی 

حقوقی و سیاسی با دیگری است که ضرورت هر  ها ی ها و سازشتر اهمیت آن برای مسلمانان آشکار نبود، توافقپیش

 توافق و سازش پایدار دیگری است.

سی، پیشاپیش حقوق بخشی از جامعه را که غیر  سیاها ی هر گونه سازش و توافق دینی در پهنه سیاست، به جای سازش

دینی یا پاد دینی اند یا  ممکن است خوانشی دیگر از دین داشته باشد یا در آینده به آن برسند را بیرون از توافق  

ند  تواداران و مسلمانان است و در نتیجه نمیدین " اجتماع" تر و فراتر از ی ملی و جهانی همیشه فربه"جامعه"گذارد. می

گان  که همه - سیاست ی   هها همیشه در جامعه و در پهنها و پایدارترین تفاهمترین توافقایدینی یا پاددینی باشد؛ پایه

وگو  انداز نه تنها گفتخورند. از این چشمرقم می -کند  گانی را ضمانت میخواهد و برابری و آزادی همهرا برابر و آزاد می

  ای دینی در اساسوگو از جامعهدر مورد حکومت، حکومت دینی، اسالم سیاسی که گفت از نظر اسالم و مسلمانان 

 زیان بار بسیاری داشته باشد.پی آمدها ی تواند بنیاد و گم راه کننده است؛ و میبی

ی  سیاسی و حقوقها ی جدید در تعادالت دموکراتیک و بده بستآنها ی آمیز در جهانبنیاد آمیزش اجتماعی مسالمت

شوند،  ها و صاحبان قدرت محافظت میها تنها در جوامع دموکراتیک، که از دست اندازی حکومتشود؛ و دیننهاده می

 مدنی دیگر و در کنار آنها نقش ایفا کنند و راه خود را به آینده هموار کنند.نهادها ی چون توانند هممی
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 صلح یا جنگ؟ مساله این است

مانان این نیست و نباید باشد که نظر اسالم و مسلمانان در مورد سیاست و تنازع و توزیع  پرسش اساسی در اجتماع مسل

جدید،  ها ی گزیند که در جهانخواهند و بر میقدرت چیست؟ پرسش اساسی این است و باید باشد که آیا مسلمانان می

باشد، راه روشن و آشکار است؛ مسلمانان   "آری "مسلمانان گی کنند؟ اگر انتخاب در صلح و صفا و در امنیت و رفاه زنده

آمیز با خود و دیگری اهتمام نشان دهند و از هر  باید به توسعه، دموکراسی، توزیع قدرت و آمیزش اجتماعی مسالمت

دینی  ها ی زند، اهتراز کنند. اهمیت ندارد این خوانشخوانش و گرایشی از اسالم که به نابرابری و تنازع و جنگ دامن می

اند و از جان و جهان و زبان چه کسانی جاری اند، آن  انگیز چیستند و از کجا آمدهطلب و تفرقهنابرابر ساز، مهاجم، جنگ 

بدخیم دیگر جایی نیست و هر هویت و سنتی که  ها ی جدید برای این روایتها ی چه اهمیت دارد آن است که در جهان

رد باید به آداب اجتماعی جدید که چیزی نیست مگر گردن نهادن به حضور و حقوق  جدید داها ی سرایستادن در جهان

ها و دینداران تنها با استقرار دموکراسی و نهادینه  ( دین23ها را به رسمیت بشناسد.)دیگری احترام بگذارد و هم سایه

سیاسی   ادعا ی کم دان و پرها ی  تآنشارالها ی توانند خود را برای همیشه از چنگ اندازیکردن حقوق بشر است که می

 دینی مومنان ندارند، نجات دهند.ها ی گویند و هدفی جز تاراج سرمایهکه با زبان دینی سخن می

اند،  ها به فراخر ذاتی که در اسالم راستین یافتهستیزها؛ آناند و هم اسالمگراها ایستادهفرآیند، هم اسالمدر برابر این  

جهان جدید ندارند یا تا   آوردها یدستان با وجود اسالم، نیازی به حقوق بشر و دمکراسی و دیگر  مدعی اند مسلمان

گراها به جهان  توانند به حقوق بشر، دموکراسی و توسعه راه پیدا کنند. اسالماسالم و ذات پلشت آن هست، مسلمانان نمی

 د.دهنستیزها به مسلمانان اعالن جنگ میجدید و دیگران و اسالم

 قدرت ی  هدخالت دین در پهنی  هاسطور 

ضد انسانی باشند«  فتواها ی ها و خواهد که »به فکر نجات اسالم از خرافهوقتی شبستری از »کسانی که قدرت دارند« می

تیره بر سر  ها ی رسد در درک بحران دچار بحران شده است. انگار او هم گرفتار توهمی است که درخششبه نظر می

»سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما  ی  هقدرت. از زمانی که پندار عوامانی  هاند! دخالت دین در پهنها انداختهزبآن

آمد، بر این توهم دامن   "تازه به دوران رسیده"ها شد و به کار سیاست مدارهای زبآنی  ه( لقلق24عین سیاست ماست«)

 سیاست است! ی  هخالت دین در پهنطبیعی دی   هزد که جمهوری اسالمی نتیج

ها با دامن  سیاست رسیده بودند از این توهم دو کارکرد انتظار داشتند؛ آنی  هدین که به پهنی   هپهنها ی شارالتآن 

توانستند دشمنان و منتقدان خود را به  مخالفت و انتقاد از خود را باال ببرند و هم میی  هتوانستند هزینزدن بر آن هم می

ها به درستی و به هوش غریزی  ریخت؛ چه، آنها میدین ستیزی بکشانند که در نهایت آب به آسیاب آنی  هپهن

سیاستمداران بددین و سیاست مداران دین ستیز سرگردان شوند، مزیت  ی  هدانستند که وقتی مسلمانان در دوگانمی
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  هویژه دین اسالم( در یک جامعها )بهاست که دینی  هنکت شود اینها است. در این میان واقعیتی که گم مینسبی با آن

ای گونهتوانند در این پهنه بهقدرت را ندارند و نمیی   هنایافته در اساس توان و امکانات دخالت موثر در پهنتوسعهی 

تواند هر  لویتان قدرت میدرازمدت حضوری پررنگ داشته باشند. به عبارت دیگر، بدون دمکراسی و استقرار حقوق بشر، 

نمادین آن را  ها ی ها  و انباشتهداشتهی  هدین را در هم بکوبد و به استخدام خود درآورد و همی   های از جمله پهنپهنه

قدرت نبوده است بلکه  ی   هداده است دخالت دین در پهنخرج خود کند. از اتفاق آن چه در جمهوری اسالمی ایران رخ

روز  یک نهاد دینی  آشکار این فاجعه آن است که در ایران امی  هدین است. نشانی   هقدرت در پهنی    هدخالت وحشیان

 ( 25مستقل و قدرتمند نمانده است.)

خواهد که  آن چه در گفتار شبستری شگفت انگیز و نگران کننده است آن است که او از »کسانی که قدرت دارند« می 

بیند، اگر درست دیده باشد،  ضد انسانی باشند«! بحرانی که او در اسالم میفتواها ی  ا و ه»به فکر نجات اسالم از خرافه

توان از صاحبان قدرت انتظار داشت که با دخالت خود  می گونهدین است؛ چهی   هبرآمد دخالت صاحبان قدرت در پهن

ها و کام استبداد حاکم  ه کار تحمیق تودهای است که بقدرت تنها اسطورهی   هاسالم را نجات دهند؟ دخالت دین در پهن

دینی  ها ی نهادها و شخصیتی  هدین دخالت کرده است و همی  هنشیند؛ واقعیت آن است که همیشه قدرت در پهنمی

پرشتاب معاصر  ها ی  مستقل و موثر را از هم پاشانده است. مسلمانان اگر بر آن اند که هویت اسالمی خود را در جهان

نهادها  دین جلوگیری کنند. دین مستقل و ی  ه، باید بتوانند از دست اندازی سیاست و سیاستمداران در پهنحفظ کنند

مدنی قدرتمند این لویتان سرکش را مهار  نهادها ی تواند در کنار دیگر دینی خودبسنده تنها ضمانتی است که میی 

  کند.

 ها پانویس

 . 1393شهریور  21ایلنا، تارنما داشت طالقانی، رانی در مراسم بزرگمجتهد شبستری، محمد، سخن -1

کنید تا بگوییم حقوق انسان چیست.  گویند بگویید انسان را چگونه تعریف میکنیم می»وقتی ما از حقوق بشر صحبت می

کنید یک گونه  گر انسان را از نظر فلسفه غرب تعریف میکنید یک گونه حقوق دارد، ااگر انسان را از نظر اسالم تعریف می

دیگر حقوق دارد، این مغالطه است و اصالً مساله این نیست. مساله این است که مسلمان و غیرمسلمان برای زندگی  

پر  ها یک س که در برابر زورگویی دولتکه به حریم یکدیگر تجاوز نکنند و برای اینکردن با هم در جامعه برای این

 حفاظتی داشته باشند، باید بدانند چه حقوقی را باید به رسمیت بشناسند.« 

»نیروی اختصاصی و اثرگذار حقوق بشر در این است که این حقوق به دنبال این است که برای موجودیت انسان با حفظ  

رسمیت شناخته شده،   همه ابعاد کرامت و آزادی او یک تضمین حقوقی تامین کند و برای آن یک چارچوب اجتماعی به

دیگر نیست. این  ها ی  پدید آورد. به همین جهت اخالق حقوق بشر همان اخالق مهرورزی و یا کمک کردن به انسآن
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اخالق با عدالت پیوند خورده و درصدد تعریف عدالت است. به همین جهت تنها تحلیل مفهومی دموکراسی در عصر  

بشری را به دست دهد. تنها با دموکراسی است که حقوق بشر به عنوان   تواند تفسیر اختصاصی حقوق حاضر است که می

کند. مقصود از حقوق بشر این است که هر  حقوق آزادی مضمون و محتوای اختصاصی خود را در عصر حاضر پیدا می

ن حق را  انسانی در صحنه اجتماعی و سیاسی در چارچوب حقوقی با هر انسان دیگری آزادی مساوی داشته باشد، همه ای

 داشته باشند که در پناه و سایه حقوق، زندگی کنند« 

 شخصیتارنما شبستری، محمد، نسبت حقوق بشر و حقوق الهی، 

 مدرسه ی  هوگوی مفصل مجتهد شبستری با فصل نامگفتو نیز نگاه کنید به 

 .86تیر ماه  6مجتهد شبستری، محمد، فصلنامه مدرسه، شماره 

  " اصول"  ادعا یگذاشته ام و منظور از آن اسالمی است که بنیادگراست؛   "اسالم هویت"را در برابر  "اسالم حقیقت " -2

بندی  چنان که در جای جای کتاب آمده است با الهام از صورتبندی همدارد و در توهم حقیقت ماسیده است. این صورت

 شکل گرفته است. عبدالکریم سروش از اسالم و مسلمانی و در نقد آن 

 کاویده ام. " گرا واپساسالم سیاسی خوب، هیچستان یک پسامدرن "این پندار را در سرنام   -3

 آن پرداخته ام. ها ی بر این نکته و آسیب "شناسم آدابی برتر از آداب شهروندی نمی"در سرنام    -4

   کاویده ام.  "ای وجود ندارد خرافه"این پندار را در سرنام   -5

برخی از  ها ی گی کنید و با آرا و داوریای همانند آمریکا زندهی سیاسی، کافی است شما در جامعهوگوهاور از گفتد -6

کم و بیش پسامدرن آشنا باشید تا با دو چشم خویش ببینید آن  ی   همومنان مسیحی، یهودی و  مسلمان در این جامع

چون آمریکا رواج دارد؛  بسیاری از آن چه در  ای همچه پایه در جامعهشود تا ها خرافه نامیده میچه در برخی از فرهنگ 

موجود در   ادعاها یشود. اگر دعاها و نایافته هم دیده نمیشود در کشورهای توسعهپسا سکوالر دیده میی  هاین جامع

خرافه در شیعه تلقی کنیم، که  ای از حدیثی منسوب به معصومین شیعه را نمونهها ی مفاتیح الجنان و بسیاری از کتاب

برخی از کشیشان مسیحی از طریق ارتباط تلفنی در رادیو و  در شوهای تلویزیونی همان   21اند، در قرن بسیاری کرده

با وجود   -ها  کنند. با این همه این جامعه و اجتماع دینداران آن در انبوه این دست باورها و داوریکارها و ادعاها را می

پراکنی در مورد دیگران نیست. به  گی و دیگر کشی و نفرتدست خوش آشفته  -الهیاتی، تاریخی و وجودی ی ها بحرآن 

 رسد بحرانی اگر هست، در جای دیگری است.نظر می
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دینی  ی  هتوانیم توسعدر هر ارگانیسمی پاسخ آسانی نداریم، نمی " کار"و  "شکل "ی   هچنان که در پرسش از رابطهم -7

کم آن چنان که ماکس وبر در » اخالق  سیاسی و اجتماعی بدانیم؛ اما دستی  هگی وابسته و بسته به توسعهرا به ساد

تواند باشد. داوری بر این مسئله که آیا سرمایه داری بستر رشد  گوید هم نمیپروتستانی و روح سرمایه داری« می

بسیاری بر این دریافت زده شده  نقدها ی آسان نیست.  پروتستانتیزم بوده است یا پروتستانیزم زادگاه سرمایه داری؟

تر از آن  بینند و این ایده را سادهای خطی میان سرمایه داری و اخالق پروتستانی نمیاست؛ بسیاری از مورخان رابطه

 تاریخی را توضیح دهد. از جمله نگاه کنید به:ها ی گیدانند که بتواند پیچیدهمی

Dickson, Tony and McLachlan, Hugh V. "In Search of 'The Spirit of 

Capitalism" : Weber's Misinterpretation of Franklin," Sociology, Vol. 23, No. 

1 pages 81-89 

کند و پروتستانتیزم  او انجام گرفته است، آشکارا از این انگاره دفاع میی   هبرخی از مطالعاتی که در مورد کالون و زمان

اجتماعی،  ی   هداند. بدون این تغییرات گسترده کالونیسم را انطباق مسیحیت با شرایط صنعتی و تجاری جدید میویژبه

شناسیم و آن را از عوامل و بنارهای رشد  می "اخالق پروتستانی "روزه اقتصادی، صنعتی و تجاری شاید از آن چه ام

م. بهروز    "در ستایش تن آسایی" ر مراجعه شود به: گدار، فیلیپ، تگیری بیشدانیم، خبری نبود. برای پیسرمایه داری می

 1391صفدری، ا. کالغ، 

دهد که  جهانی در مورد توسعه، توسعه انسانی و دمکراسی آشکارا نشان میها ی ها و بررسیآیشمطالعه و بررسی هم -8

جا که ربط این مفاهیم به یک یا چند  شود، تا آنها رنگارنگی بسیاری دیده میهم در سطح فردی و هم در سطح ملت

گی بسیاری  خانوادهها ی ها شباهتها، ادیان و فرهنگ وار است. از یک طرف ملتفرهنگی، یا دینی بسیار دشی  هسنج

ها مشترک  گی و نامهم چیزی بیش از مشتی شباهت خانواده ها و ادیانها، فرهنگ دارند و از طرف دیگر در درون ملت

 پدیا.بتواند توضیح دهند توسعه و تعادالت آن باشد. رک به: فروم جهانی برای دموکراسی، ویکینیست که 

 از این مجموعه این پندار کاویده شده است.  " ها و مسلمانانگی اسالمپرگونهی   های در انگارمقدمه"در سرنام   -9

گی در کمند  آماری قابل جمع نیستند و همهنظری و ها ی ها با دقتبندیباید توجه داشت که این دست جمع -10

وگو و امکان اندیشیدن  ها تنها به جهت آسانیدن گفتبندیاین جمعی  هگیرند. همتوزیع طبیعی قرار میها ی منحنی

اند و نه همه  ها رهیدهتواند نشان دهد که نه همه مسیحیان از این بحرآننظری میها ی شکل گرفته است وگرنه دقت

 نان و یهودیان در دام آن گرفتارند.مسلما

تارنما  کاویده ام. رک به: کرمی، اکبر،  " ایرانیها ی گی و پاسخنایافتهایران در حاشیه، توسعه"ها را در  این سرنام -11

 .1384بهمن  4اخبار روز، 
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ستیزان  ا با برخی از اسالمباراک اوباما و دیوید کامرون رها ی در همین مورد اخیر همانندی کنید رفتار و تحلیل  -12

طلب و مدارا جو با اسالم  ها هوشیارانه و نجیبانه در پی فاصله گذاری بین غالب مسلمانان که صلحوطنی! هر چقدر آن

ی   هآنان را به جبهی  هستیزان دست و دل بازانه با یک کاسه کردن مسلمانان، همسیاسی و منادیان آن هستند، اسالم

 دهند. یگرایی هل ماسالم

چنان ادامه دارد؛ اسالم بازرگان و سروش متقدم هم با اسالم بازرگان و سروش متاخر متفاوت است.  این داستان هم -13

چنان که  روز با اسالم در روستاها و شهرهای کوچک و دیروز متفاوت است. در اساس هماسالم در شهرهای بزرگ و ام

سختی تن  ی  هشوند که به هیچ هستای باز و کالن در تاریخ باز میمجموعهتر آورده ام اسالم و دیگر ادیان به پیش

دهند. طرح این نکته که اسالم یا یهودیت یا هر دین دیگری با توسعه و ترقی در تضاد است، استنباطی ذات انگارانه،  نمی

 گی کند. ایستادهدقیق نقدها ی تواند در برابر مطلق اندیشانه و وحدت باورانه است و نمی

دینی را همانندی کنید با رفتار حاکمان جمهوری اسالمی با آن  ها ی به عنوان نمونه رفتار بسیاری از مردم ایران با اقلیت

دینی کم و بیش آسان و عادی است؛  ها ی  ها. در میان مردم ایران هم زیستی و ازدواج بین شیعیان و سایر اقلیتاقلیت

 اند. ها دست یازیدها نانوشته به پاک سازی دینی این اقلیتهرچند حاکمان نوشته ی

گیرد، نباید فراموش کرد  گراها انجام میباید افزود اگر منظور از وجود بحران در اسالم، جنایاتی باشد که به دست اسالم

ت در فجایعی که در  کم بخشی از یهودیان و گفتمان یهودیت با دخالگراها دراین جنایات تنها نیستند؛ دستکه اسالم

که از این آب گل آلود ماهی    -اند. و نیز از نقش مسیحیان بنیادگرا  اسراییل جاری است خود را بخشی از فاجعه ساخته

  ها هستند که در عمل بهانه الزم برای توجیهنباید غافل شد؛ آن - اند تبشیری خود افزودهها ی گیرند و به فعالیتمی

دهند. مسیحیت  ها میها و هواداران آندموکراسی و حقوق بشر و جهان جدید را به سنتی اعتمادی به توسعه وبی

 زند.برد و به جنگ دامن میحقیقت هم همانند اسالم حقیقت از آمیزش اجتماعی ناتمام رنج می

 توان به کتاب زیر مراجعه کرد. ای از این نظرات میبرای دیدن نمونه -14

 . 1387اح )گزارشی از زندگانی علمی و سیاسی آیت اهلل مصباح یزدی( صنعتی، رضا، گفتمان مصب

 توان دید. ترین شکل خود در آثار آرامش دوستدار میای از این دست برآوردها را در سنجیدهنمونه -15

زا آقاخان کرمانی  ها دارند. میرزا فتح اهلل آخوندزاده و میرباستان گرایان در آثار خود به فراوانی از این دست استدالل -16

 اند. آن هستند گرفتار این آسیب بودهی  هروشنفکری ایرانی شایست ی   هبا وجود همه احترامی که در پهن

چون روح اهلل خمینی، محمد باقر شفتی اصفهانی، عبدالحسین الری را  در تاریخ شیعه و ایران آخوندهایی هم -17

ها را جدا از  سیاست وارد شوند، اما این تالشی   هدین به پهنی  هاند از پهنتوان نمونه آورد که تالش کردهمی
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سیاست گذاشت؛ چه این دست از آخوندها،  ی  هتوان به حساب دخالت دین در پهناند، نمیی که داشتهآوردها ی دست

ها  ین بر چیدند. آنسیاسی خود را از پهنه دی  هکم در قامت سیاست ایرانی، سیاست مدارانی بودند که تنها بار و بندست

اند، اما مساله مهم آن است که وقتی آنان زمین سفت سیاست را تجربه کردند خیلی  دینی هم داشتهها ی شاید دغدغه

سیاست  ی  هدین در پهنی  هدخالت پهنی  هها را نمایندتوان آنزود به منطق و قوانین آن تن دادند. در نتیجه نمی

ها قرار داده  آسانی این امکان را در اختیار آنگرایی روحانیت شیعه و انعطاف پذیری تشیع بهعملدانست؛ و دیگر این که 

ها را به حساب دخالت  پوشانیگی عوض کنند. به عبارت دیگر،  اگر این دست همبازی را با آسودهها زمیناست که آن

پهنه سیاست و مناسبات آن است که تعیین کننده   دهد که اینسیاست بگذاریم، نتیجه کار نشان میی  هدین در پهن

 کند.راه میدارانی از این دست را در خود حل کرده و هماست و دین

گفت »از قوانین خداوند تجاوز نکند و  در نتیجه عجیب نیست خمینی که پیش از رسیدن به قدرت به محمد رضا شاه می

و ناموس مردم نیز تعدی نکند.« در پهنه سیاست و قدرت تا آن جا  از ستم و اعمال نادرست دوری کرده و به مال، جان 

هابز »حفظ نظام را از اوجب واجبات« تلقی کرد و حاکم اسالمی را در جایگاهی  چون ماکیاول وپیش رفت که هم

اسالم  "ر سرنام  تر دگاه ضرورت و مصلحت احکام اولیه اسالم را هم تعطیل کند؛ این پندار را پیشتواند بهنشاند که میمی

 ایم. کاویده  "فقیهی   هوالیت مطلقی  هسیاسی و انگار

ها است که راه عبور  آورده ام، نواندیشان مسلمان سال "نواندیشان مسلمان جدید "چنان که در سرنام از اتفاق هم -18

اند، مشکل آن جاست که قدرت و سیاست مدارها با انحطاط و  مسلمانان از سنت به جهان جدید را گشوده

 گی هم سوتر و هم خوتر اند.نایافتهتوسعه

توانید از زبان شاگرد  طه جانش را بر سر این اندیشه گذاشت. شرح کامل این داستان را می فقیه سودانی محمد   -19

 برجسته اش احمد نعیم در این کتاب بیابید.

 1381احمد نعیم، عبداهلل، نواندیشی دینی و حقوق بشر، م حسنعلی نوریها، ا فرهنگ و اندیشه، 

که نقد و نگاهی است بر »بهشت با طعم تازیانه« از    "و تازیانهطعم تاریخ "این نکته را در نوشتاری با سرنام  -20

 ام؛ که در این مجموعه آمده است. عبدالکریم سروش، کاویده

 نیکالس لومان پیش گذاشته شده است. ی  هها به وسیلسیستمی  هگی مفهومی است که در انگارخودبسنده -21

 .1390تیرماه  13اخبار روز، تارنما کاویده ام. رک به: کرمی، اکبر،  " یوگو با دیگرگفت"ی   هاین پندار را در مجموع -22

 این نقل قول به سیاست مدار عصر مشروطه حسن مدرس منصوب است.  -23
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تواند داشته باشد وقتی فقیهانی در قامت منتظری، اسیر  سیاست میی  هدین در ایران معاصر چه دخالتی در پهن -24

 شوند؟ای میخامنهچون هایی همطلبه
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 دینیها ی آن در حکومت نابراندازی و بحر

که در سراسر حیات خونین این  در هم تنیده شده است؛ نه فقط از آن رو   "براندازی"تاریخ جمهوری اسالمی ایران و  

اند؛ بلکه از آن رو که براندازی تنها  شماری با این چوب رانده یا به بند کشانده شدهبی  رژیم منتقدان بسیار و مخالفان

گراهای منتقد جمهوری  گردد. برخالف تصور اسالمشکلی از سیاست ورزی است که در جمهوری اسالمی ممکن می

شیادی، نادانی، ناکارآمدی و  ناتوانی کارگزاران جمهوری اسالمی نیست؛ که برآمد  ی  هنها نتیجاسالمی، چنین فرجامی ت

ای که  دینی/سکوالر؛ دوگانهی   های سوار و استوار بر دوگانشود. انگارهنامیده می "حکومت دینی "توهمی هم هست که 

رسد. چه، قدرت، قدرت است و تفکیک آن به دینی و سکوالر  نمیقدرت و توزیع آن با معنا به نظر ی  هکم در پهندست

حکومت دینی برآمد نوعی  ی    هآورد. به عبارت دیگر، انگارسیاست و مناسبات واقعی آن به وجود نمیی  هتغییری در پهن

ر پیش  سکوالها ی رایج حکومتها ی  بندیگی فلسفی، زبانی، دینی و سیاسی است و درک متفاوتی از صورتآشفته

گذارد؛ در نتیجه عجیب نیست اگر سیاست ورزی در جمهوری اسالمی متناسب با امکانات و آمالی که کنش گران  نمی

 گراییده و سرنوشتی فراتر از برانداری نداشته است. سکوالرها ی اند به یکی از اشکال حکومتسیاسی داشته

 حکومت دینیها ی انگاره

گیرند؟ و سر چه دارند؟ آیا این  کنند چه آماجی را پی مینی که از این ادعا دفاع میحکومت دینی به چه معناست؟ کسا

گیرد؟ یا سرنامی  فلسفی ریشه میها ی  گیسیاسی/ اجتماعی/ دینی، خطایی زبان شناختی است و از آشفتهی  هبرساخت

دیگر  ها ی  دینی چه تفاوتی با حکومتها ی  هایی مشخص و با معنا، تعبیر شود؟ حکومتتواند در قامت نمونهاست که می

 دارند؟ 
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شد، اطالق شده  یونانی به اشکالی از حکومت که در میان یهودیان دیده میها ی دین ساالری یا حکومت دینی در نوشته 

قدرت  ها ی تر نمایان گر شکلی از حقانیت)مشروعیت( است که برخی از رژیماست. در دوران جدید اما پسوند دینی بیش

ها دینی، اشکالی از اقتدارهای  ( بر این قرار حکومت1برند.)نایافته در پی آن اند یا از آن بهره میدر کشورهای توسعه

گیرند.)ماکس وبر( در این تصویر حکومت دینی  قانونی قرار میها ی فرهمند و حکومتها ی سنتی اند و در برابر حکومت

 ستاند.دینی حاکم میها ی روهی باشد که بخشی از اقتدار خود را از سنتفردی یا گها ی  تواند شکلی از حکومتمی

 صورت بندهای حکومت دینی در شیعه 

دینی در کتاب  ها ی بندی محسن کدیور از حکومتوگو محدود به ایران و گفتمان تشیع باشد، صورتگفتچه چنان

انداز، حکومت دینی در سه  ی وارسی باشد. در این چشمتواند مبنای مناسبی برا( می2)"دولت در فقه شیعهها ی  نظریه"

 سطح بررسیدنی است. 

 ( 3چون حکومت خداوند)یکم. حکومت دینی هم

 ( 4چون حکومت شرع و فقه)دوم. حکومت دینی هم

 ( 5چون حکومت مسلمانان)سوم. حکومت دینی هم

ها  دینی بیش از واقعیتها ی  د. چه، حکومتتواند باشبر این قرار حکومت دینی نه تنها مطلوب نیست، که ممکن هم نمی

ها ی  معنایی چندی در پهنهها ی گیرند؛ کج تابیفلسفی و دینی ریشه میها ی گیسیاسی و فلسفی از شلختهی 

 ما سنگینی کند.ها ی چون غولی برشانهاند تا دالی بدون مدلول همگوناگون دست در دست هم داده

 جمهوری اسالمی خوب

کند. به عبارت دیگر  کم از شکلی حکومت دینی دفاع میدر آثار خود دست  -به عنوان نواندیشی مسلمان   -کدیور  

دانند. اما این ادعاها تا چه  ای هستند که حکومت دینی را نه تنها ممکن که با شرایطی مطلوب هم میمسلمانان فرهیخته

مدنی و  ی  هجامع"ای با عنوان ز حکومت دینی را در سخنرانیبندی مطلوب خود اتواند قابل دفاع باشد؟ او صورتپایه می

کند. »رعایت رضای خداوند« و »رعایت رضای مردم«. به باور وی رضایت  ( در دو محور محدود می6)" حکومت دینی

ع.« کدیور  خداوند، در گرو دو شرط است؛ »دنبال کردن اهداف متعالی دین ... و ... عدم منافات قوانین جامعه با احکام شر

(  7داند.)گوید، اما در نهایت آن را محاط و محدود به رعایت رضایت خداوند میمی "رعایت رضایت مردم "هرچند از  

 آشکارد.حکومت دینی را میی  هبنیادی و ناسازگاری برساختبی همین تاکید است که
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( در صف منتقدان  8لی منتظری)بندی در آن جاست که هم کدیور و هم استاد بزرگش حسین عاهمیت این صورت

بندی  اند. در نتیجه صورتگی شجاعانه پرداختهبسیاری را در پای این ایستادهها ی جمهوری اسالمی حاکم اند و هزینه

سیاسی حاکمان و  ها ی  ها از حکومت دینی مطلوب تا حد بسیاری از سر وفاداری به ایمان دینی است و نه ضرورتآن

دینی/سیاسی  ها ی تباه جمهوری اسالمی، واکاوی این دست انگارهی  هها. با این همه، پس از تجربگان در خدمت آننخبه

وفایی مدعیان موجود  بی که " حکومت دینی"ها ی بنیادی انگارهبی تاریک را نه به حسابی  هکه تالش دارند این کارنام

شود. به بیانی دیگر عبور از  د که بر این تابوت کوبیده میتواند آخرین میخی باش بگذارند، اهمیتی دو چندان دارد و می

 هم باشد.  " جمهوری اسالمی خوب"جمهوری اسالمی در هر معنایی، باید عبور از 

 دینی خوب ها ی واشکافی حکومت

ن حالت  تریخواه کدیور در به(، آنگاه حکومت دینی دل9اگر حکومت را برآمد دو رکن قانون گذاری و اجرا قوانین بدانیم)

خواستند( و در  گفتند و میشود )بسیاری از مشروطه خواهان مذهبی میدر مقام قانون گذاری محدود به دین یا شرع می

سیاهی که جمهوری اسالمی از خود برجای  ی  هبندی با تجربمقام اجرا محدود به مشارکت و رقابت مسلمانان. این صورت

ها ی  دانیم که خوانشش بازبررسیدن داشته باشد. چه، اکنون همه میتر از آن است که ارزگذاشته است، آشفته

گذارد رویای خامی همانند  بسیاری از شرع وجود دارد که در عمل نمیها ی شماری از اسالم ممکن است و روایتبی

بینجامد. نابرابری نهادینه در این  بنیاد آن بینهادها ی به چیزی فراتر از جمهوری اسالمی و  "مطابقت قوانین با شرع"

 درمان شود.   "شورای نگهبان خوب "تر از آن است که بتواند با برساختن یک ایاندیشه ریشه

 حاکمیت شرع حاکمیت ملی نیست 

هیچ  بی در اساس با مفهوم حاکمیت ملی و حقوق شهروندی که شهروندان را  "محدود بودن قوانین در شرع"ی  هانگار

بسیاری را نادیده گرفته است تا بتواند  ها ی گانه است. کدیور جا به جاییخواهد، بیم بر سرنوشت خود میتبعیضی حاک 

ای مدنی و حکومتی دینی برسد؛ او ابتدا اجتماع  از برخی اجتماعات پریشان، گوناگون و پیشامدرن مذهبی به جامعه

ی   هها( به اسالم برسد؛ سپس اجتماع دینداران را به جامعممسلمانان را یک پارچه کرده است تا بتواند از مسلمانان)اسال

ی   هدینی فرضی به جامعی   هگی را درز بگیرد( و دست آخر از این جامعنایافتهدینی تبدیل کرده است)تا بتواند توسعه

باشد که بتوان   مدنی)که در اجتماعات دینی غیرممکن است( رسیده است. اگر اجتماعی آن قدر اندامیده)ارگانیزه( شده 

برخی از شهروندان را باالتر و برتر از باورها و  ها ی تواند باورها و داوریای میچنین جامعه گونهآن را جامعه خواند، چه

تر و فراتر از اجتماع است. اجتماع امری پیشامدرن است، در حالی که  برخی دیگر قرار دهد؟ جامعه امری فربهها ی داوری

ها یا  رنیته و قانون است. در یک اجتماع دینی یا مذهبی هم ممکن است افراد دیگر مذاهب، غیرمذهبیجامعه برآمد مد

شوند و از جایگاهی برابر با  گاه به رسمیت شناخته نمیخداناباوران وجود داشته باشند )یا فرض شوند( اما این افراد هیچ
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مذهبی و دینی( از  باورها ی افراد موجود و  ممکن )به لحاظ ی  هها برخوردار نیستند، در حالی که در جامعه هممذهبی

گوناگون  ها ی  توان به مذاهب، ادیان و ایدیولوژیحقوق و جایگاهی برابر برخوردارند و به همین دلیل جامعه را نمی

 فروکاهید. 

ها  ها و حقوق آندست باال در این اندیشه درکی پیشامدرن از مفهوم اکثریت النه کرده است؛ درکی که از دیدن اقلیت 

ها را از بسیاری از  کند و در نتیجه یک بار برای همیشه اقلیتها ناممکن میها را به اکثریتناتوان است، تبدیل اقلیت

زنده و پویا ترکیبی در هم جوشان از  ی  هدر اساس از آن جا که یک جامعکند. بلکه  حقوق اساسی خود محروم می

از   -گیرند ها قرار میاقلیتی   هدر موارد بسیاری که در دایر  - گوناگون است، چنین پنداری همه شهروندان را ها ی اقلیت

از پندار حکومت دینی پوست گیری  کند، تا این توهم باال بیاید. چنین درکی از اکثریت بسیاری از حقوق خود محروم می

آمیز، جامعه، قانون، دموکراسی و  دهد که چنین پنداری بر درکی ناتمام از آمیزش اجتماعی مسالمتکند و نشان میمی

چون جریانی سیال  هم -ها در آندموکراسی و نقش اکثریتی  همفهوم اکثریت استوار است. پنداری که از پویایی برساخت

موجود و ممکن،  ها ی ها در دمکراسیداند اکثریتبهره است؛ و نمیبی -تماعات گوناگون و گاهی هم پوشان و جاری از اج

 روندد.آیند و گاهی میمانند که گاهی میمختلفی میها ی ناپایدار و پسینی اند و به موج

شهروندان  ی   همانفرمایی همگی و خود فرمبنای حقوق بشر و حقوق شهروندی در جهان جدید خودبنیادی، خودبسنده 

ها بستاند. در اساس تعادالت دمکراتیک برآمد  تواند از آنای دارند که هیچ اکثریتی نمیاست. شهروندان حقوق اساسی

ها و افراد گوناگون تشکیل  ها با هم دارند. جامعه به تعبیر کارل کوهن دریایی است که از اقلیتبده بستانی است که اقلیت

ها حقوقی ثابت و  روندد. شهروندان و اقلیتآیند و میها میها و افراد همیشه هستند اما اکثریت( اقلیت10.)شده است

ها ی  ها به موجتوانند محاط بر این حقوق باال و پایین بروند. اقلیتها تنها میاکثریتها ی  سلب ناشدنی دارند و موج

ها هم  دهند، مشروط بر آن که اکثریتگانی تن میهمهها ی  ها در پهنهآن ها یمختلف و سلیقهها ی اکثریت در دوره

 ها پاسبانی کند.این حقوق را به رسمیت بشناسد و از آن

 حکومت دینی ها ی رد پای برهان لطف در انگاره                             

گی گذشت. این که کدیور رضایت مردم را در  سادهنباید از محاط و محدود کردن رضایت مردم در رضایت خداوند به 

داند که اگر این  گی سیاسی یا دینی نیست؛ او گرفتار برهان لطف است؛ او به نیکی میدهد یک کج سلیقهگیومه قرار می

ر در  سکوالها ی دهد. زیرا حکومتریزد و شان نزول خود را از دست میحکومت دینی فرو میی  هگیومه را بردارد، انگار

زنند. این که جمهوری  جدید و در ظاهر حقانیت خود را به رضایت مردم پیوند میها ی کم در جهانهر شکلی، دست

دهد که حکومت  روندد، نافی استدالل باال نیست، بلکه نشان میاند و میاسالمی ایران و کارگزاران آن همین راه را رفته

 ومت سکوالر ناپایدار با برچسبی دینی نیست.دینی موجود در ایران چیزی فراتر از یک حک
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ی   هاکثریت را محدود بر درک ویژی   هتر ارادپایه و خام است؛ چه، او پیشبی ، استداللی" اکثریت"استدالل کدیور بر   

خالی)  بزرگ و توها ی نامی  هی کدیور تنها در سایادعا ی اقلیتی ویژه از دین و شرع کرده است. به زبانی دیگر اکثریت 

ها به میان آید، هیچ اکثریتی بر جای  مختلف آنها ی همانند اسالم و شرع( ممکن است و چنان چه پای خوانش

کنند(؛ آن چه واقعیت دارد  گراها میگانه پنداشت )کاری که کدیور و اسالمماند. اسالم و شرع و مسلمانان را نباید ینمی

شمار و شرایع رنگارنگ  بیها ی توان به اسالمز این واقعیت سترگ تنها میای کالن و باز. امسلمانان هستند؛ مجموعه

ها ی  گی است که پارهدهد. تنها نوعی شبهات خانوادهسختی مسلمانان را به یکدیگر پیوند نمیی  هرسید. هیچ هست

توان  پسامدرن( فراوانی میی  هفالسف دارد. نقاط گرهی )به تعبیر  مختلف و بسیار گوناگون مسلمانان را کنار هم نگاه می

( و از  11گانی نیستند.)مسلمانان مشترک و همهی  هگاه در همکالن و بازیافت، اما این نقاط هیچی   هدر این مجموع

 شوند.گروهی به گروه دیگر دگرگونیده می

 حکومت دینیها ی در انگاره پرستیبترد پای سندرم 

گونه اسالمی نه تنها گونهها ی  کالن مسلمانان باز هم هست؛ یعنی هویتی   ه. مجموعتری هم وجود داردواقعیت بزرگ

تواند  اسالمی بسیاری هم میها ی واره در حال تغییر و دگردیسی اند؛ در نتیجه، چنین پنداری نافی هویتاند که هم

ند. بر این قرار حکومت دینی  در یک  باشد که ممکن است به وجود بیایند و با بسیاری از نقاط گرهی موجود مخالف باش 

تواند از حقانیت الزم برخوردار باشد؛ چه،  گانه اند هم نمیگان دیندار و وفادار به شرعی یکه همه - اجتماع فرضی 

حکومت دینی با محدود کردن رضایت مردم در رضایت خداوند؛ و محدود کردن رضایت خداوند در درک پیشینیان،  

است؛ سندرمی که پیشاپیش توزیع و توضیح حق را تعطیل کرده است و حق تغییر و تعیین   تی پرسبتگرفتار سندرم 

ها  کالن و باز مسلمانان به دریافتی  هپسینی و آینده را از مردم گرفته است. فروکا هیدن مجموعها ی سرنوشت و سازش

اسالمی )که اموری جاری و سیال اند( و نیز فروکاهیدن جوامع ملی به  ها ی ها یا ایمانها، شریعتای از دینویژهی 

 کند. خودنمایی میها ی آشکاری است که در این دست انگارهخطا ی اجتماعات مذهبی، 

 آن بنیادها ی دینی و ها ی  حکومت

 از این دست اند. ها ی دینی برآمد پیش انگارهها ی  حکومت

 ی وجود دارد.حقیقت یا حقایقی

 ترین راوی آن حقیقت یا حقایق است. مطلق و قادر متعال و مهربان، بهدانا ی وندِ خدا

 ( 12اند.)ادیان و مذاهب )شیعه دوازده امامی( امکانات الزم برای بیان آن حقیقت یا حقایق را فراهم آورده
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 گیری کامل آن حقیقت یا حقایق است. اجرای شریعت )حکومت دینی( پی

 ( 13واقعی آدمیان عنایت دارد.)حکومت دینی به مصالح 

 آورند.شود( را فراهم میگانی )در ادبیات جمهوری اسالمی مقبولیت خوانده میدینی رضایت همهها ی  حکومت

بسیاری که آدمیان  ی  هالیه الیها ی  بحرآنی  ه( به واسط14لطف)ی  هگونگونهها ی  جدید از این برهآنها ی در جهان 

نمانده است؛ با این   -برای مومنان    - گیری اند چیز دندانسیاست تجربه کردهی  همختلف از جمله در پهنها ی در پهنه

را به   " مصالح واقعی آدمیان"آن مقدمات پر مساله و دراز دامن بگذریم از این استدالل که  ی   ههمه،  اگر بتوانیم از هم

برآورد سیال آدمیان از مصالح جاری  ی  هگانی نتیجچه، رضایت همه توان گذشت.دهد، نمیپیوند می " هارضایت آن"

دینی با در گیومه قرار دادن رضایت شهروندان  ها ی  شود. حکومتموقتی جمعی نو به نو میها ی  خود است که در سازش

ی قدرت و حفظ آن در  توانند با مباننمی -تر است  با این استدالل که رضایت خداوند به مصالح واقعی آدمیان نزدیک   -

مدعی آن به غایت ناپایدار  ها ی  حکومت دینی و حکومتها ی انداز انگارهجدید هماهنگ باشند. در این چشمها ی جهان

 (15هاست.)و غیر دموکراتیک اند و دگردیسی سرنوشت ناگزیر آن

 ناپایداری و براندازی 

حکومت دینی پادنما و  ها ی انداز انگارهآن است. در این چشماصلی هر حکومتی، حفظ قدرت و نهادینه کردن ی  همسال

سازند. در نتیجه، عجیب  سرگردان می "حفظ قدرت "و  " حفظ دین"ی   هپارادوکسیکال هستند و حکومت را در چنبر

شود؛ آن چه عجیب است آن که در جمهوری اسالمی،  نیست اگر در جمهوری اسالمی حفظ نظام از اوجب واجبات می

  نظام در عمل به حفظ نظامیان حاکم دگردیسیده است.حفظ 

رفت که زمانی  روح اهلل خمینی در نقش معمار جمهوری اسالمی با تاکید بر اهمیت حفظ نظام در عمل همان راهی را می

ما  ها ی دریافتهابز خمینی با ماکیاول وها ی "ناهم زبانی"ها و "ناهم زمانی "( نباید  16هابز نشان داده بودند.)ماکیاول و

  " چون اوجب واجباتحفظ نظام هم"و  " فقیهی   هوالیت مطلق "ی  هرا آشفته کند. خمینی در جایگاه فقه شیعی با انگار

آن( هماهنگ کند.  ها ی آن( را با جهان جدید )و واقعیترویاها ی توانست اسالم سیاسی )و  راهی را گشود که می

در عمل مبانی دگردیسی حکومت دینی به یک حکومت سکوالر را هم فراهم  حکومت دینی خود  ی  هخمینی با انگار

کند و حفظ قدرت را در دستور  رها می "حفظ قدرت "و  " حفظ اسالم"ساخت. او آشکارا مسلمانان را از سرگردانی میان 

سکوالر شخصی و  تر با یک حکومت گی و الزامات آن بیشنایافتهگذارد. )از شوربختی ماست که توسعهها میکار آن

 سلطانی هماهنگ است تا با یک حکومت سکوالر دموکرات.( 
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سیاسی/فقهی خمینی همانند حکومتی که برپا ساخت، سخت ناپایدار و براندازانه اند؛ تا جایی که والیت  ها ی انگاره 

( را تعطیل  17ی قمی  توحید)اسالم )و به تعبیر آذری  هتواند احکام اولیگیرد که میفقیه در جایگاهی قرار میی    همطلق 

کند. این ناپایداری در مناسبات حقوقی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسالمی بازتولید شده است؛ و همین ناپایداری  

نهادینه است که به ولی فقیه دوم و جناح راست روحانیت شیعه امکان داد در نقشی براندازانه راهی را که خمینی گشوده  

 دد و جمهوری اسالمی را به حکومتی شخصی فروکاهند. بود به تمامی بربن

کنند رفتار خود را به اسالم گره بزنند، نه عجیب است و نه غیرعادی؛  گرا در ایران تالش میاسالمها ی این که جریان 

گرایی چیزی نیست،  اسالمنایافته و نا آباد. توسعهها ی گرایی در واقع چیزی نیست، مگر بازی کردن در زمینچه، اسالم

ها ته  سیاسی. تا زمانی که این سرمایهها ی واقعی و نمادین دینی در پهنهها ی مگر میدان دادن به بهره برداری از سرمایه

  دینی/سیاسیها ی خود را به تمامی نگشوده است، هم انگارهها ی ملی اندامی  هاند و تا زمانی که جامعنکشیده

 مانند. کار نمیبی سیاسیها ی د ماند و هم شارالتآنمشتری نخواهنبی

جمهوری اسالمی تالش بسیاری کرده است که براندازی را به اتهامی سنگین و پر عقوبت تبدیل کند، اما واقعیت آن   

دار تن  است که هم کارگزاران و هم منتقدان و مخالفان حکومت دینی ناگزیر باید به نقشی براندازانه در این رژیم ناپای

( برخالف آن چه مشهور است، پرسش اساسی در عبور از جمهوری اسالمی پرسش از براندازی یا اصالحات  18دهند.)

فرآیند برساختن دموکراسی هم  تواند فرآیند براندازی میاین گونه نیست یا باید باشد؛ پرسش اساسی آن است که چه

 باشد؟

 ها پانویس

 کاویده ام.  " شناسی در بحراناسالم"این ادعا را در   -1

 1376دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران، ها ی  کدیور، محسن، نظریه -2

تر نشان داده ام که در اساس چنین  پیش "گی جهان جدید و در غیبت داوری الهی سایهدر هم" ای با عنوان در مقاله -3

ها ی( انسانی روبه رو هستیم و هر آن چه به  )و حکومتها ی ریواره با داوپنداری ناراست و نادرست است. چه؛ ما هم

 تواند باشد. انسانی نمیها ی دقیق چیزی فرارتر از داوریها ی  شود در بررسیعنوان داوری الهی مطرح می

سختی  ی   ههیچ هستنشان داده ام که  " ها و مسلمانانگی اسالمپرگونهی   های در انگارمقدمه"ای با عنوان در مقاله -4

ها ی  شود. در نتیجه شرع ساالری در هر معنایی چیزی فراتر از دفاع از برخی سازشها و مسلمانان یافت نمیدر اسالم

ها یی از این دست نه تنها با حقوق شهروندی که  با  تواند باشد. و آشکار است که سازشای از مسلمانان نمیپسینی پاره

شرعی هیچ  ها ی کم در بسیاری از روایتدیگری، دستباورها ی  مانان هماهنگ نیست. چه، مسلباورها ی بسیاری از 

 آورد. ای برای یک مسلمان نمیحجت شرعی
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قوانین و مقررات  ی   هدانند »که نه تنها همنظریه پردازان حکومت دینی در سر دیگر طیف حکومتی را دینی می -5

لکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام  اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است ب

ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتی با این خصوصیات   " حکومت دینی"اند چنین حکومتی  معصوم منصوب شده

 و امام  از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و براساس اراده تشریعی خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول اهلل 

معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع شرایط در عصر  

دوم  معنا ی کنند. در باور آنان »وجو مینخست جستمعنا ی ها حکومت دینی را در غیبت این گونه است.« این جریآن

که حقیقتا حکومت دینی باشد، یعنی در  ی مقبول است نه اینحکومت دین " بدل اضطراری"در واقع    "حکومت دینی "

 رویم.« دوم میمعنا ی اول به ناچار به سراغ حکومت دینی به معنا ی صورت عدم امکان تحقق حکومت به 

 47-48، ص 1مصباح یزدی، محمد تقی، مشکات هدایت، ج

 رسمی تارنما مدنی و حکومت دینی، ی  هکدیور، محسن، جامع -6

 »حکومت دینی حکومتی است بر دو محور:  -7

شود، یکی دنبال کردن اهداف متعالی دین ، دیگری عدم  محور اول : رعایت رضایت خداوند، که خود با دو امر تامین می

منافات قوانین جامعه با احکام شرع. در مجموعه پروای دین و دغدغه خدا و آخرت را داشتن .محور دوم : رعایت رضایت  

ومت برخاسته از مردم و برای خدمت به مردم است .تامین رضایت مردم به شرط عدم منافات با محور اول الزم  مردم . حک

دهند  ای که اکثریت آن را دینداران تشکیل میاست .اداره جامعه امری عقالنی است . رعایت ضوابط دینی در جامعه

ه با نظارت قانونی دین «. حکومتی مشروع است که  اقتضای تدین است . لذا حکومت دینی یعنی »تدبیر عقالنی جامع

راه با رضایت مردمی توامان برآورده سازد. با مخدوش شدن هریک از دو محور، حکومت مشروعیت خود  ضوابط دینی هم

  انداز دین حکومتی که ضوابط دینی را زیر پا بگذارد ولو مورد پذیرش اکثریت مردم باشد، غیردهد. از چشمرا از دست می

دینی و در نتیجه نامشروع است ، هکذا حکومتی که مورد پذیرش اکثریت مردم جامعه نباشد ولو قوانینش مطابق شریعت  

توان مرد ساالری دینی  باشد، فاقد مشروعیت است . براین اساس دیکتاتوری صالح مردود است ، لذا حکومت دینی را می

ای امکان تحقق دارد که اکثریت آن دینداران  نی تنها در جامعهیا تئودموکراسی نامید. واضح است که این حکومت دی

 متمایل به چنین حکومتی باشند.« همان 

خواه حسینعلی  اسالم سیاسی دل "هرمنوتیک صلح "و  " نواندیشان مسلمان"،  "سیمرغی    هپر و بالی در عرص" در  -8

 منتظری را بررسیده ام. 

 1374ا. خوارزمی،  کوهن، کارل، دموکراسی، م. فریبرز مجیدی، -9

 همان  -10

 این نکته را واشکافی کرده ام.   "ها ها و مسلمآنگی اسالمای در پرگونهمقدمه"در سرنام   -11



ها ی دینی براندازی و بحران آن در حکومت   313  
 

 

ها ی  وگوها )جدا از گفتنشان داده ام که از این است " سیمرغی  هپروبالی در عرص"و   " علیه نقل"در سرنام   -12

 این بایدها رسید. توان به پایانی که وجود دارد( نمیبی

حقوق حسینعلی منتظری نگاشته شده  ی   هرسالی  هکه در نقد مقدم " سیمرغی   هپرو بالی در عرص"در سرنام   -13

 تر از آدمی برای داوری بر مصالح خویش نیست.است نشان داده ام که هیچ کس صالح

 است. این پندار کاویده شده  "از برهان لطف تا بحران لطف"در سرنام   -14

ها  شناسیشناسی و ارجشناسی، انسانشود آشکارا به جهانوقتی پای مصالح واقعی/حقیقی آدمیان پیش کشیده می -15

 شود. ها برساخته میآنها ی جدید مصالح آدمیان با سازشها ی شویم؛ چه، در جهانپیشامدرن پرتاب میی 

 این پندار کند و کاو شده است.  " قیهف ی   هاسالم سیاسی و انگاره والیت مطلق "در سرنام   -16

تاکید بر خوانش آذری قمی از والیت فقیه اهمیت بسیار دارد؛ چه آن چه بر آذری قمی )به عنوان شارح والیت   -17

ی   هبنیادی انگاربی فقیه( گذشت و نیز آن چه بر منتظری )به عنوان شارح والیت فقیه( گذشت آشکارا بر ی    همطلق 

ها  توانید به پیوندها و کتابتر در مورد نظرات آذری قمی و منتظری میکند. برای مطالعه بیشت میحکومت دینی حکای

 زیر مراجعه کنید.ی 

 کدیور، محسن، فراز و فرود آذری قمی، وب گاه شخصی. 

 منتظری، حسینعلی، خاطرات آیت اهلل منتظری.

ان جمهور آن گذشته است از سندرم ریاست جمهوری  گاهی با توجه به آن چه در تاریخ جمهوری اسالمی بر رییس -18

نهادها ی  فرآیند آن با ای که تالش دارد چنین فرجامی را نتیجه تقابل انتخاب و شود؛ انگارهوگو میدر ایران هم گفت

نهادها   ی  هدهد که همگذرد نشان میتر به آن چه در جمهوری اسالمی میها بداند؛ اما نگاهی دقیقانتصابی و قدرت آن

مرکزی آن هم براندازند و سیاست ورزی در جمهوری اسالمی در هر کجا که  ها ی و کارگزاران این نظام،  شخصیت

 شود. ایستاده باشی به شکلی از براندازی کشیده می

ن از  تر آواره درپی قبض بیشاند، همگرا در جمهوری اسالمی به مقتضای سهمی از قدرت که داشتهدو جناح اصلی اسالم

ای.  خامنهی  هخمینی این راه را رفت و جناح راست در دوری  هاند. جناح چپ در دورطریق نهادها و امکانات خود بوده

داند که نظام ناپایدار است و راهی غیر از  چه، آن کسی که در جمهوری اسالمی بر مراد قدرت سوار است به درستی می

مناسبی برای این  ها ی تواند سرنامگرایی و بنیادگرایی نمیاصالح طلبی، محافظه کاری، اصولبراندازی ندارد. بر این قرار 

 گرا باشد. اسالمها ی گروه

اصلی هر دو گروه است؛ با این تفاوت که جناح راست حفظ نظام جمهوری اسالمی را در دگردیسی  ی  هحفظ نظام مسال

فظ نظام را در دگردیسی آن به حکومتی کم و بیش مردمی. اصالح  داند و جناح چپ ح آن به حکومتی شخصی ممکن می

اند و اصول گراها با تکیه بر منابع قدرت، براندازی  ها با تکیه بر مطالبات مردمی، براندازی نرم را در پیش گرفتهطلب
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ورزی قانونی را از  حکومت دینی با قرار دادن رضایت مردم در گیومه، در اساس امکان سیاست ی  هسخت را! چه، انگار

توانند به مشارکت و رقابت  رباید. در نتیجه، کارگزاران حکومت دینی چنان چه در قدرت باشند نمیکارگزاران خود می

ها  تر میدان دهند و چنان چه در قدرت نباشند، دلیلی ندارد به حکومتی که امکان مشارکت و رقابت را از آنبیش

اند؛  اع اصلی در جمهوری اسالمی نزاع دو جریانی است که از قانون اساسی آن سردرآوردهگیرد تن دهند. براین قرار نزمی

ها ی  اما سر تغییر آن را دارند. هر دو جریان در این که خود را اسالمی بدانند تعمد دارند. چنین تعمدی هم از ضرورت

 زبانی و فلسفی.ها ی گیسیاسی و حقوقی حکایت دارد و هم آشفته
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 مسلمانان خداناباور 

فراموشید که خداناباوری در اجتماعات  نماید؛ با این همه نباید  ترکیب مسلمانان خداناباور برای بسیاری دور از ذهن می

تری پیدا  گان بیشزادهای بسیار آشنا و روبه گسترش است و هر روز مسلماندینی از جمله اجتماعات مسلمانان، پدیده

چیره،  ها ی گیرند و در نقد آن گرایششوند که از بسیاری از مشهورات فلسفی، فقهی، مذهبی و  دینی فاصله میمی

خراج یا خروج از اجتماعات اسالمی اند. مسلمانان خداناباور، مسلمانان یا خداناباورانی هستند که تسلیم این  مجبور به ا

دینی و تاریخی و فلسفی موجود برسازند و هم هنگام از  ها ی خواه از هویتاند و در تالش اند ترکیبی دلها نشدهسرکوب

 مزایای هر سه بهره ببرند.

 حقوق نه توضیح حقیقت ای در توزیع انگاره

آن است. چه،   "خواه بودندل" که در   -فراوان  ها ی  با وجود حرف و حدیث - اهمیت این ترکیب نه در اسالمی بودن آن 

ها ی  باور و گرفتار دغدغهدانند، در اجتماعاتی ذاتآشکار است، مسلمان بودن افرادی که آشکارا خود را خداناباور می

شود، برآمدها و نتایج هم دیگر  ها دیگر میر آسانی نیست. اما باید پذیرفت هنگامی که دغدغهمزمن درست و نادرست، کا

آدمیان در دستور کار قرار گرفته است، دیگر نباید   "حق و حقوق"جدید که ها ی خواهد شد. به زبانی دیگر در جهان

  " چنان مسلمان بماند؟تواند همآیا یک خداناباور میوارونه  گونهتواند خداناباور باشد؟ یا بهآیا یک مسلمان می"پرسید  

  (1داور نهایی کیست؟ ) "چه کسی حق دارد خود را مسلمان بخواند؟ "بلکه باید پرسید 

 اهمیت موضوع 

رو هستیم که از بسیاری از  تری روبهگان بیشزادهدر اجتماعات دینی از جمله در میان مسلمانان هر روز با مسلمانان

دینی بر اساس مشهورات دینی و فقهی،  ها ی گیرند. بازتعریف و توزیع هویتمشهور دینی فاصله میها ی اوریباورها و د
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ها در  گی اجتماعی این جمعیت جوان و بالنده و نگهداری آنزند که پیوستهنه تنها بر تنازعات اجتماعی دامن می

ها  جدید و هویتها ی کردی به جریانکند. چنین رویدشوار میکالن مسلمانان را اگر نه غیرممکن، بسیار ی  همجموع

جدید دارد، ناسازگار است که با  ها ی تاکنون سرکوب شده، نه تنها با پویایی هر اجتماعی که سر ایستادن در جهانی 

پیشینی  ی  گونهزند. اجتماعی که بخواهد به( دامن می2) "گی سایهبحران هم"گانه است و به ساختار جوامع ملی هم بی

دینی یا غیردینی را از برخی از مزایای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی محروم کند، گرفتار  ها ی برخی از باورها و داوری

 تحول پیدا کند. "جامعه "تواند به سمت  مدنیت ناتمام است و نمی

جدید تبدیل شده  ها ی مانیستجدید به بخش مهمی از زها ی  فرهنگی و دینی در جهانها ی  مهاجرت و درهم آمیزی 

تواند نقش مهمی در بده  اندک هویتی در اجتماعات پسامدرن و پساسکوالر میها ی پوشانیاست. در این شرایط تازه، هم

جدید به رسمیت  ها ی گی جهانسایهها به یک دیگر داشته باشد. در هماجتماعی و فرهنگی و پیوند غریبهها ی بستآن

ها را  آمیز آنتواند امکان پیوند آدمیان به یک دیگر و آمیزش اجتماعی مسالمتسیال و میانه میها ی  تشناختن این هوی

 ( 3باال ببرد.)

این  ی  هآمیز در اجتماعات گوناگون در گرو به رسمیت شناختن حقوق دیگری است. از جملآمیزش اجتماعی مسالمت

در این حد، شرط الزم   "مدنی شدن "نماید.  حقوق به رسمیت شناختن هویت و نامی است که دیگری خود را با آن می

اندیشند؛  اند و به چه می گونهدینی یا غیردینی خود چهباورها ی  ها در تاسیس یک جامعه است. اهمیت ندارد انسآن

محدود به حقوق و حریم دیگری کنند، امکان آمیزش    "مقام سازش در"ها بتوانند و آماده باشند خود را همین که آن

آمیز چیزی نیست مگر تن دادن به  انداز، آمیزش اجتماعی مسالمتآمیز فراهم آمده است؛ در این چشماجتماعی مسالمت

ح و گریز از  اجتناب ناپذیر صل ها ی موقتی. ایستادن در چنین موقعیتی از ضرورتها ی پایان و سازشی بیوگوهاگفت

اجتماعی و به رسمیت شناختن  ها ی ها و موقعیتدینی از هویت  ادعاها یها و ( است. بر این قرار تفکیک ایمان4جنگ)

اجتماعی، اقتصادی،   آوردها یدستها( و نیز توزیع برابر دینی، غیر دینی و میانه )و حقوق آنی  هگونگونهها ی هویت 

 نماید. فرهنگی و تاریخی و هویتی گریزناپذیر می

 نظری ها ی چند و چون

مسیحی جریانی  ی  ههایی از االهیات اصالح شدای ناآشنا و تازه نیست. در شاخه( پدیده5)"مذهب بدون خدا " _ یکم

آن است که بسیاری از آدمیان در   کند. استدالل اصلی این دیدگاه( را تبلیغ می6)" مسیحیت بدون خدا"است که  

توانند  خود دارند که خدا و موجودات فراطبیعی دیگر نمیها ی زیند و درکی از جهآنجدید در شرایطی میها ی جهان

ها به باور آنان، هنوز کارکردهایی دارند  پایان دین و معنویت نیست؛ چه، دینمعنا ی  در آن جای داشته باشد. اما این به 

ها ی  ای است که جهانانند در اجتماعات انسانی حضور داشته باشند. مسیحیت بدون خدا، گفتمان هوشمندانهتوکه می
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آمیز  دهد و آمیزش اجتماعی مسالمتسکوالر و پساسکوالر جدید پیوند میها ی مسیحی سپری شده را به جهان

 ( 7کند.)مسیحیانِ را تسهیل می

هایی بدون خدا  گویی ادیان در واقع دین  ای است کهگونهکالسیک بهها ی  تمرکز و تصلب بر کتب مقدس و آموزه _ دوم 

پیشینیان  ها ی شود، دگماهای کتاب مقدس و آموزههستند؛ چه، در میان بسیاری از دین باوران، آن چه پرستیده می

اند، در اساس خدایی نیست که برای مردم  ها پیش گذاشتهفیزیسیندانان و برخی متااست و نه خدا؛ خداهایی که الهی

ترین دینی است که در سرتاسر جهان رواج  انداز دین بدون خدا، انگار عمومیعادی جذاب یا قابل درک باشد. از این چشم

 دارد. 

بسیار متفاوتی  ها ی و درکتواند بر مفاهیم نباید فراموشید که سرنام خدا تنها یک لفظ و نام مشترک است و می _ سوم 

شود( عبور از دریاهایی چنین  ها )که غالبن نادیده گرفته مینامی  هها و معجزاشاره رود. در واقع بدون جادوی زبآن

ای اشاره دارند که در  نماید. مفاهیمی از این دست به پیوستار معنایی بسیار گستردهمی ای غیر ممکن طوفانی و پردامنه

غیر متشخص و نامتعینی که  ها ی  اند و در طرف دیگر خداوندها و خداوندهای متشخص و بت واره ایستادهیک طرف، بت

تواند اشاره  هایی همانند مسلمانان خداناباور هم چنین میتواند شامل هر باوری )از جمله ماده( باشد. در نتیجه، ترکیبمی

اند  گانه اند. به عنوان نمونه در تاریخ اسالم بودهمعروف دینی بی مشهور و ها ی شناسیبه مسلمانانی باشد که با جهان

باورها ی  ی عقیدتی و باروهای اند بسیاری از مرزهانهادهای که از خدا، شیطان و کفر پیشعرفایی که با تعابیر خالقانه

 ( 8اند.)دینی را در نوردیده

ی    ههیچ ذات و هست -همانند دیگر ادیان   - آن جا که اسالم دفاع از ترکیب ناآشنای مسلمانان خداناباور از  _ چهارم 

تواند خیلی دشوار باشد؛ چه، تن دادن به  کالن و باز مسلمانان، نمیی  هسخت مشترکی ندارد و تنها نامی است بر مجموع

سیال اسالمی و  ها ی تواند راه را برای هویتآسانی میبه - نماید جدید ناگزیر میها ی که در جهان  -هویت  ها ی اسالم

هویتی و  ها ی ها هم باز کند و ما را در شرایطی قرار دهد که بیش و پیش از درستی یا نادرستی ترکیبسیالیت هویت

 معرفتی به حق و حقوقِ هویت مندان و باورمندان بیاندیشیم. ها ی گلچین

انکار امکان حقیقت در میان ادیان یا  معنا ی الزامن به   "هویتها ی دین"یا تن دادن به  " حقیقتها ی دین"عبور از 

ها باز است و همیشه کسانی هستند که مدعی حقیقتی تازه  دینی نیست. چه، مجموعه کالن انسآنی  هویژباورها ی 

 دیگر تنگ نکنند، قابل شنیدن اند. ها ی باشند؛ این ادعاها تا آن جا که مهاجم و بدخیم نباشند و جا را برای حقیقت

وجوی وگو بر سر حقیقت هم همیشه جاری خواهد بود. جستهمیشه امری جاری است، گفت " دیگری" از آن جا که  

ادعا  ها همیشه ناگزیر و موقتی اند؛ هیچ سازشی )و هیچ پایان. سازشی بیوگوهاحقیقت چیزی نیست مگر امکان گفت

 وگوها بر سر حقیقت را تعطیل کند. تواند گفتی( نمیی
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ها باید به امری توزیعی، جاری و گزینشی تبدیل شود و  یجه، ادیان، از جمله اسالم، تاریخ و نتایج ترش و شیرین آندر نت  

ی آن را  ادعا ی ها ی تواند یک بار و برای همیشه اسالم و حقیقتکالن و باز مسلمانان هم؛ چه، هیچ کس نمیی  همجموع

ها ی  اسالمی یا زور برخی از مشهورات فقهی و تاریخی، هویتها ی ایمان توان به ضرب برخی ازتعریف و تعیین کند. نمی

حقیقت، در حقیقتی نیست که ممکن  ها ی هویت در برابر دینها ی اسالمی را نادیده گرفت. اهمیت دینی  ه گونگونه

 کنند.میدیگر و ممکن باز ها ی ها برای هویتها حامل یا مدعی آن باشند، در جایی است که آناست آن

ی   هها از مجموعها و موج خروجاسالمی ناآشنا و میانه به فوج اخراجها ی پیشینی در مورد برخی از هویتها ی داوری 

ها و  ایم و در برابر اعمال این دست خشونتها عادت کردهها و خروجزند. ما به این اخراجرنگارنگ مسلمانان دامن می

ای  شویم؛ که گالیهدموکراتیک و حقوق بشری، نه تنها خسته نمیها ی  گی گفتمانمستمر، با وجود سرکردهها ی سرکوب

مدرن ممکن است از حقوق شهروندی  ها ی  زنیم. دست باال برخی از جریانها دامن هم میهم نداریم و  گاهی به آن

عجیب  ها ی شناسد و تا کشتن آنان به اتهامرای آنان نمیکه حقی ب  -خداناباوران دفاع کنند و در نقد و نفی فقه ساالری  

چنان  شناسند که خداناباوری بخواهد خود را همها هم، چنین حقی را به رسمیت نمیبکوشند، اما آن -و غریب ادامه دارد 

بردهای  برد. راهسنت اسالمی و تاریخ طوالنی آن بهره بها ی ای گزینشی از برخی از مرده ریگ گونهمسلمان بنامند و به

کم در عمل جای هرگونه مخالف و  غیردینی هم سرایت کرده است و دستها ی فقها، به جریان " همه یا هیچ"بدخیم  

گوناگون تنگ کرده است. به عبارت دیگر مخالفت  ها ی  تاریخی و سیالیت هویتها ی میراثی  هتاملی را در توزیع بهین

میانه  ها ی ها هم با این هویتمذهبی نیست و غیرمذهبیها ی نها محدود به جریانای تمیانه و حاشیهها ی با هویت

نایافته در هر کجا که  توسعهها ی رایج را بچالد. چه، فرهنگ ها ی  بندیتواند و نباید بستهمساله دارند! انگار هیچ کس نمی

 اند.نبرده " حقوق"و   "حق "ند و حظی از  ا " نادرست"و   " درست" مزمن و بدخیم ها ی ایستاده باشند گرفتار وسواس

ها،  نامی  هها نیست، هر چند مسالکنیم، مساله تنها دعوا بر سرِ ناموگو میاشتباه نشود، وقتی از مسلمانان خداناباور گفت

توصیف   میانه؛ اما نامی که از ها ی هاست. مسلمانان خداناباور نامی است برای توصیف برخی از هویتمسالهی  همادر هم

فشارد و راه را برای آمیزش  گوناگون از جمله خداناباوران مسلمان پای میها ی رود و بر رعایت حقوق هویت فراتر می

 گشاید.آمیز میاجتماعی مسالمت

شوند و صاحبان  صلب و سخت اسالمی یا پاداسالمی انکار میها ی  برخی از ایمانی  هسیال و جاری در چنبرها ی هویت 

گان بسیاری هستند، که با وجود عبور از بسیاری از باورها و  زادهشوند. مسلماناز بسیاری از حقوق خود محروم می هاآن

خواهد آشکارا از  رود؛ دلشان میمتافیزیکی، هنوز دلشان برای برخی از آداب و مراسم مسلمانان غنج میها ی داوری

شوند؛ پس از  گردند؛ از ارث و عشق محروم نمیباشد که سالخی نمی خود بگویند و خیالشان راحتها ی باورها و داوری

ها  نشیند. اما در عمل این گروهآنان نمیها ی شوند و داغ ننگی بر پیشانی خانوادهمرگ از گورستان مسلمانان طرد نمی
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ا التقاطی و انحرافی و  ها رها این هویتاند. مذهبیها انکار شدهها و هم از طرف غیرمذهبیهم از طرف مذهبی

 دانند. چنان گرفتار خرافه میها را همها آنغیرمذهبی

پنهان و آشکار دینی و معرفتی باشند و  ها ی هویتیِ دینی مقهور این سرکوبها ی ممکن است بسیاری از این اقلیت 

مسلمانان و  ی  هببخشند و با پای خود از خطرایج در آن ها ی عطای جهان اسالم و تاریخ طوالنی آن را به لقای دژخیمی

بدخیم سرکوب، سکوت و   فرآیندها یگی در برابر اسالمی از جهان، بگریزند؛ با این همه ایستادهها ی برخی از خطبه

تواند برآمدی مناسب و موثر داشته باشد که بخواهیم و بتوانیم در چند چون رفتار خود با این  سانسور تنها زمانی می

معرفتی و هویتی  ها ی میانه مساله داشته باشیم و این گلچینها ی ربانیان تجدید نظر کنیم. ممکن است ما با این هویتق 

 جاری پاورچین پاورچین بگذریم.ها ی شود که از کنار آنان و سرکوبرا نپسندیم، اما این داوری مجوز آن نمی

آید و  ستیزی هم بیرون میاسالمها ی فروخورده، گاهی از آستنینها ی  شود؛ و خشماین داستان به همین جا ختم نمی 

کند. ما نیازمند هم دلی و مهربانی هستیم. ما گرفتار وسواس درست و نادرستیم، اما  ها را تاریک میرابطهها ی  چراغ 

آمیزش  ها ی راهزرگتر آن است که به حق و حقوق خود و دیگری بیندیشیم و راهی تازه برای رهایی بگشایم. در بدرست

 موانع را صاف کرد و گذشت.ی  هآمیز باید هماجتماعی مسالمت

 میانه ها ی دینی و هویتها ی نواندیشی

گیرد و  گرایی مورد توجه نواندیشان مسلمان قرار میتر از دیروز نقد ذاتدینی هر چند هر روز بیشها ی در پژوهش

رایج  ها ی  شناسیشود؛ با این همه، اسالمتصاویر رایج و مشهور اسالمی به کاربسته میدرخوری برای گریز از ها ی تالش

سیاسی و  ها ی در بزنگاهها ی شناسیآسانی از میدان خارج شوند. این دست اسالمو مشهور پر زور تر از آن اند، که به

اندازی  ربایند. در چنین چشمما میها ی اوریشوند و عقل از سر دما ظاهر میها ی ها و  استداللوگومعرفتی در گفت

اسالمی  ها ی دموکراتیک و حقوق بشری، هنوز جایی برای برخی از هویتها ی گی گفتماناست که با وجود سرکرده

اجتماعی و دینی در هم  ها ی ها و اقلیتشود و هر تالشی برای استحقاق حقوق این خرده هویتمیانه و نامتعارف باز نمی

 ماند.ناکام می "اسالمی ها ی ایمان"سرکرده با برخی از دگماها و  " اسالمیها ی هویت"ی وند

فقهی از اسالم، مسلمانی را مشروط به ایمان به برخی از اصول دین، همانند توحید و نبوت و گاهی  ها ی برخی از روایت 

اند و برخی شهادتین را  اکتفا کرده "شهادتین "ها به تواند کم و زیاد شود. برخی از فق دانند؛ این لیست البته میمعاد می

ها به  کشند که چنان چه انکار آندانند. این دسته عالوه بر اصول دین، ضروریاتی را پیش میشرط الزم و نه کافی می

خود،  ی  هفقهی  در اشکال آسان گیرانها ی  تواند به خروج از اسالم منتهی شود. روایتانکار توحید یا نبوت برسد، می

  کنند، بخش بسیاری از وقتی مسلمانی و حقوق برآمده از آن را منوط به اظهار شهادتین )توحید و نبوت( می

 سازند.راستی یا ناراستی )تظاهر به ادای شهادتین( سرگردان میی   هگان را در دو راهزادهمسلمان
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میان مسلمانان اند، هر چند تنها روایت موجود نیستند. در  ای در جهان اسالم و در چیرهها ی  فقهی، روایتها ی روایت 

ها  دیگر و نامتعارف باز کنند. در جهانها ی تری برای هویتاند جای بیشعرفانی در تالش بودهها ی  تاریخ اسالم روایت

ها به دین و  ریآنکرد این جاند. رویمعنوی همین راه را رفتهها ی جدید هم، نواندیشان مسلمان و  برخی از جریانی 

بگذرند و به   " هاعرض"و  " هاپوسته" اند به تعبیر خودشان از ها تالش کردهدینی، کمینه و مینیمال است؛ آنباورها ی  

برآمد چنین رهیافتی است. چنین   "دین حداقلی "اسالم بنشیند .  " لبِ لباب"ها برسند و بر خوان "ذات "ها و  "هسته"

مبارکی که ممکن است داشته باشند، هنوز حقیقت مدار اند و به  پیامدها ی ی  همسلمانی با هم هایی از اسالم ویافتره

حقیقت وقتی پای حق و حقوق در میان باشد، از  ها ی رسند. اسالمحقیقت میها ی گوناگونی از اسالمها ی  خوانش 

ایمان به عالم غیب اند. در  ی   ههایی در حاشیحقیقت، گفتمانها ی روندد. اسالمتر نمیفقهی آسان گیر پیشها ی  روایت

دینی و عوالم غیب سنجاق شده باشند. مساله  ها ی  حداقلی به حداقلی از ایمانها ی نتیجه عجیب نخواهد بود اگر دین

لطف  ها ی وگوها گرفتار بدخیمی برهان لطف اند و در جایی به بحرآنتنها ایمان به عالم غیب نیست، این گفت

 گذارند. فردی نمیها ی  ( و حقیقت10)"جدید ها ی شناسیارج"( و جایی برای  9رسند)می

ها ی  بحرآن"جدید و  ها ی مسلمانان با جهانی  هنواندیشان مسلمان شد و مسالها ی نباید گرفتار برخی از بدآموزی 

چنان تصاویری از فقه به درستی  را در فقه یا رشد سرطانی آن و مسائلی از این دست خالصه کرد.  اگر  " گیسایههم

مدرن به خطا رفته است. چه،  ها ی جدید و تجربهها ی مسلمانان با جهانی  هشناسی مسالترسیم شده باشد، در آسیب

ها ی  یافتاند در فقه و رهایستادهتازهها ی یافتای از رهجدید و و پارهها ی مسلمانانی که در برابر جهانی  ههمی  همسال

اند  لطف و الهیاتی دارند که هنوز نتوانستهها ی گی ریشه در برهآنسایههمها ی شود. بحرآنگی خالصه نمیهی به زندهفق 

انداز تفاوت معناداری میان بسیاری از نواندیشان مسلمان و  خودبنیادی انسان و جهان جدید را بپذیرند. در این چشم

 اند!بزرگ ایستاده "دیگری"  پاها یشود. هر دو روی پیشینیان دیده نمی

هایی انسانی و  داند، گیرم خداناباور باشد و ادیان را برساختهاصلی همین جاست. اگر کسی خود را مسلمان میی  همسال 

حقی او  بی نادرستی گلچین او از تاریخ و فرهنگ مسلمانان مدعی ادعا یتاریخی و جمعی بپندارد، چه کسی حق دارد با 

شوند و با به  هویت از این پرسش کلیدی آغاز میها ی توزیع حقوق را به توضیح حقیقت گره بزند؟ اسالم( و 11باشد؟)

عرفانی  ها ی کنند. اگر روایتآمیز را هموار میراه آمیزش اجتماعی مسالمتگانی، بزرگرسمیت شناختن حق داوری همه

موجود و سرکرده را به چالش گرفته بودند تا  ها ی ت، پاسخگرفتن امکان یافتن حقیقاز اسالم در جهان قدیم با به پرسش

نواندیشانه و مدرن از دین، کم و  ها ی جدید هم، خوانشها ی دیگر باز کنند، در جهانها ی  راه را برای برخی از پاسخ

اند راهی به رهایی از  کردهمشهور و مهاجم تالش  ها ی ها با نقد بسیاری از باورها و داوریاند. آنبیش همین راه را رفته

گی  سایهاند و در همهم گذشته "ندیدن حقیقت"هویت اما از ها ی ها بگشایند. دینها و سخت کیشیبرخی از بدکیشی

ی   هاند. در این پهنکوچک، فردی و برساختنی بسنده کردهها ی  گانی، به حقیقتبزرگ و همهها ی "نبودن حقیقت "
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گذاریم و مسلمانی نامی است که برخی بر خود  نها تعریفی است که ما از خود پیش میبسیار گسترده، هویت ت

 پسندیم.می

 ها پانویس

اسالم  "گذارند سرنام مسلمانانِ خداناباور به سرنام  روندد، نمیهایی از این دست که منبع داوری را نشانه میپرسش -1

بلغزد. چه، چنین ادعاها یی، مهاجم   -تر است گفتمان ادیان جاافتادهکه در  " مسیحیتِ بدون خدا"همانند  -  " بدون خدا

 دیگر و نه در برابر آنان. ها ی گانه. مسلمانان خداناباور هویتی هستند در کنار هویتهویت بیها ی اند و با دین

 به این موضوع پرداخته ام.  " گیسایهجهانی و بحران همی  هدهکد"در سرنام   -2

ها  تواند اهمیت گزینش صلح را توضیح دهد. چه، از آن جا که در جنگ خبری در تعابیر راولز به خوبی میبی موقعیت -3

  شود، اگر آدمیان از موقعیت خود در یک جنگ بسیاری بر آدمیان تحمیل میها ی شوند و هزینهبسیاری کشته می

 معنا خواهد بود. خیر باشد، آغازیدن جنگ بیبی

فراوان  ها ی  پوشانیکند برای پیوند با مسلمانان دیگر نیازمند همگی میدر جوامعی همانند آمریکا زندهمسلمانانی که  -4

ها را برای یک دیگر  اسالمی آنها ی دینی و غیر دینی نیستند، همین که سالم و نامها ی در بسیاری از باورها و داوری

 عتماد آفرین باشد. تواند کافی و اکند، در بسیاری از موارد میآشنا می

 چاپ شده است. 2013اشاره به کتابی است با همین نام از رونالد دورکین که در سال  -5

 دهد. ، چنین دیدگاهی را توضیح می2003لیوید گیرینگ در کتابی با همین نام در سال  -6

نزدیک شده   " ون خدااسالم بد"ی که مصطفی ملکیان پیش گذاشته است تا حد بسیاری به "عقالنیت و معنویت"  -7

عقالنیت و معنویت بر این قرار است. در این پروژه اتکای دین تا آن جا که  ی  هپروژ آوردها یدستای از  است. خالصه

گرایی دینی  شود؛ نوعی تجربهشود؛ تعبدی بودن و غیر استداللی بودن نفی میتاریخی کم میرخدادها ی ممکن است بر 

رد نظر است؛ این خوانش، نوعی دیانت است که بار متافیزیکی آن به حداقل رسیده است؛ از  این مکانی و این زمانی مو

اند و همه چیز یونیورسال و جهانی شده است؛ در این  محلی فرو ریختهها ی گیزدایی شده است؛ ویژهاشخاص قداست

ها ی  ز، تفکیک و تنازع کارکردی نهادمعنویت دین برای انسان است و نه انسان در خدمت دین؛ و چنین معنویتی به تمای

 دهد.مختلف اجتماعی تن می

 ، سنت و سکوالریسم، ا. صراط.  2و  1ملکیان، مصطفی، سکوالریسم و حکومت دینی، معنویت و گوهر دین

 عین القضات همدانی؛ علینقی منزوی و عفیف عسیران، ا. بنیاد فرهنگ ایران. ها ی  رک: به نامه -8

 در این مجموعه. "از برهان لطف تا بحران لطف "گیری این نگاه، نگاه کنید به سرنام پیبرای  -9

 از این مجموعه این نگاه کاویده شده است. "شناسی جدیدارج"در سرنام   -10
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ی متاخر خود آن جا که مسلمان بودن خود را به سخن گفتن به زبان فارسی  وگوهاعبدالکریم سروش در گفت -11

 کند به این تلقی از مسلمانی نزدیک شده است.همانند می
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 هرمنوتیک صلح و عبور از نواندیشی دینی

داران قرار داده است؛  مدرنیته در برابر دینی  ههایی دید که تجربجدید و چالشها ی نواندیشی دینی را باید برآمد جهان

اند یا  روندد که مومنان به دیگر ادیان پیمودهاند و میانداز نواندیشان مسلمان کم و بیش همان راهی را رفتهدر این چشم

خالقی کردن، معنوی کردن، مینی مال  خواهند پیمود. ایدئولوژیک کردن، عقالنی کردن، علمی کردن، عرفی کردن، ا

فرآیندها  شخصیِ هم خانواده، ها ی عمومی به مناسک گروهی و باورها و دارویها ی ها و روایتکردن و فروکاهیدن ارزش

گونه  آشنایی در اجتماعات مسیحی است و حاال در اجتماعات مسلمانان نیز. با این همه، نواندیشان مسلمان بسیار گونه ی

ها و انتقادهای گوناگونی  ها با اتهامگیرند. آنشماری را پی میبی بسیاری دارند و هم آماجها ی ها هم خواستگاه؛ آناند

بازگشت از   سودا یاند و  روز پیوستهاند؛ تا آن جا که برخی از نواندیشان دیروز به صف منتقدان امرو بودههم روبه

ی تا چه پایه قابل دفاع است؟ آیا نواندیشی دینی به آخر خط رسیده است؟ و  ا یسودپزند. چنین نواندیشی دینی را می

پایان دید که هنوز در انتظار  بی وگوییی به هنگام و ناگزیر است؟ یا باید نواندیشی دینی را گفتسودا ی بازگشت،  سودا ی

 آفتاب ایستاده است؟ 

 ها نواندیشان مسلمان و منتقدان آن

اند؛ در نتیجه عجیب نیست اگر با  هایی هم به بار آوردهاند، خسارتبرکاتی که داشتهی  همسلمان با همنواندیشان 

ها یی متفاوت و  هایی از مسلمانان بدانیم که خوانش اند.  اگر نواندیشان مسلمان را الیهرو بودهانتقادهای بسیاری روبه

جدید و خود بدهند، باز هم  ها ی تری به مسلمانان با جهانبیشاند تا امکان هم زیستی از اسالم پیش گذاشتهتازه
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ها و کارکرد آنان را یک سر مثبت و مفید ارزیابی کرد. چه، هم نواندیشان مسلمان یک سر مثبت  توان این جریآننمی

 اند. جوهم برآمد یک سر مثبتی نداشتهخوش خیم و مسالمتها ی اند و هم جریاننبوده

 شود. بندی میوارد بر نواندیشی دینی این گونه صورتنقدها ی با این توضیح،  

نقدها ی  اند.)ها را چالیدهیکم. نقدهایی که گزارش نواندیشان مسلمان از آثار و میراث مسلمانان و بازخوانی آن

 وجودشناسانه و الهیاتی( 

وجودشناسانه و  نقدها ی اند.)چالیده جدید و الزامات آن راها ی دوم. نقدهایی که گزارش نواندیشان مسلمان از جهان

 فلسفی( 

 روش شناسانه( نقدها ی اند.)نواندیشان مسلمان را چالیده آوردها یدستشناسی و سوم. نقدهایی که روش

نقدها  دانند.)خود را ناکافی و ناتمام میرویاها ی ها و گیری آرمآنچهارم. نقدهایی که تکاپوهای نواندیشان مسلمان در پی

 النه و درونی( هم دی 

گراهای رادیکال گرفته)که در پندار بازگشت کامل به صدر  منتقدان نواندیشی دینی پیوستار دراز آهنگی دارند؛ از اسالم 

ستیزان)که مدعی ضرورت برانداختن اسالم اند(؛ از مسلمانان سنتی گرفته)که خیال خام گریز از  تاریخ اسالم اند( تا اسالم

ای از غیر مسلمانان و  پزند( تا سنت گرایان انتقادی)که بسیار مدرن اند( و حتی پارهجدید و الزامات آن را میها ی جهان

اند و سربرانداختن یا  ی از این جریان گسترده و تنومند را به چالش گرفتهادعا ی مسلمانان خداناباور، هر کدام گوشه و 

 اصالح آن را دارند. 

گرایی است. بسیاری از منتقدان  گرایی/ وحدتآورد، ذاتم میها را گرد هسختی که بسیاری از این جریآنی   ههست 

مدرن و  ها ی گذارند، که به باور آنان به بسیاری از بازخوانینواندیشی اسالمی درکی از اسالم و ذاتی از مسلمانی پیش می

دید ندارند. به دیگر سخن  جها ی  متکثر، مسلمانان گوناگون و جهانها ی دهد. آنان انگار درکی از اسالمپسامدرن تن نمی

ها ناهماهنگ و  و الزامات آن  -گانه اند  که هر دو واقعیتی ی  -در باور این دسته از منتقدان ذات اسالم با ذات جهان جدید  

ناسازگار است. عجیب نیست اگر این دسته از منتقدان، پیشاپیش تالش نواندیشان مسلمان برای پیش گذاشتن خوانشی  

 کنند. سره ناممکن و شکست خورده ارزیابی میپسامدرن از اسالم و مسلمانی را یک   کم و بیش مدرن و 

اند،  را به چالش گرفته  "روشن فکری دینی"ها یعنی  این که منتقدان نواندیشی دینی، نام مطلوب برخی از این جریآن

کند  ی این جریان مساله پیدا میدینی خود با پسوند دینی   هباوری است که در سویحکایت آشکار همین نکته است؛ ذات

 آن.ی  هو در سویه سکوالر با بخش روشن فکری و نواندیشان
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ای عصری  جدید، به هر حال باوری جدید و برساختهها ی ای در جهانتر اما آن است که هر باور و داوریواقعیت بزرگ 

فرآیند  ان خود، خودآگاهی نواندیشان مسلمان بر این انداز تفاوت نواندیشان مسلمان با بسیاری از منتقداست. از این چشم

ها و  رقیب، تنازع خوانشها ی و تالش آنان در سامانیدن آن است. در نتیجه تنازع نواندیشی اسالمی و بسیاری از جریان

در طرف  از اسالم، تاریخ و جهان است که در یک طرف معطوف به این خودآگاهی و الزامات آن است و  هایی تازهگزارش

 خبر و سرگردان.بی دیگر

باور نیستند؛  گرا و ذاتدیگری از منتقدان نواندیشی دینی؛ منتقدانی که وحدتی   هرساند به دستچنین دریافتی ما را می 

جدید نیست. منتقدانی که نواندیشی اسالمی را  ها ی و نقد آنان به نواندیشی اسالمی از باب ناممکن بودن برساختن اسالم

اند. آنان هر چند نواندیشان  ها چالیدهاند، که به جهت ناکافی بودن آن تالشبه جهت راه و روشی که در پیش گرفتهنه 

جدید  ها ی آنان و نیز عدم تعهد تام و تمامشان به الزامات نواندیشی و جهانها ی ستایند اما از کوتاهیمسلمان را می

تر بدروند و موانع  تر بروند و بیشاستار آن اند که نواندیشان مسلمان پیشگالیه دارند. به زبان دیگر این منتقدان خو

  ای بازگشت ناپذیر و اساسی کنار بگذارند.گونهگان را بهاساسی هم زیستی مسلمان با یکدیگر و همسایه

 جدید نقدها ی نواندیشان مسلمان در برابر  

 اند؟ مسلمان در برابر این نقدها چه پیش گذاشتهبرآمد این نقدها چه بوده است؟ و نواندیشان 

خود وفادار  نقدها ی نواندیشی دینی که خود برآمد نقد نظام دانایی سنتی و دینی است تا چه پایه به مبانی و مبادی 

سر پیش رفتن دارد؟ آیا نواندیشان مسلمان آن چنان که    - چون اجداد روشن فکر و سکوالر خود هم -است؟ و تا کجا  

ای خودآگاه یا ناخودآگاه در تالش اند  گونهگرایی اند؟ و بهآچار اسالمی  هاند، بخشی از جعبستیزان گفتهای از اسالمرهپا

گرایی و مسلمانان را بکاهند؟ یا نواندیشان مسلمان برآمد سنتی ستبراند که در تالش اند  فشارهای وارد بر اسالم

 کند. هایی نواندیشان مسلمان را دسته دسته میاشتی دهند؟ چنین پرسشمات تازهجدید و الزاها ی مسلمانان را با جهان

 اصالح طلبی دینی

چنان وفادار به نواندیشی در اسالم، در تالش اند خوانشی از اسالم پیش بگذارند که بتواند امکان سازگاری  ای همدسته

جدید بدهد. مینیمالیسم حاکم بر این جریان تا آن جا که امکانات سیاسی اجازه  ها ی تری به مسلمانان در جهانبیش

ها  کند. این جریآنکند هرس میتواند و ضرورت و مصلحت ایجاب میچنان فعال هر شاخ و برگی را که میدهد، هممی

سیاست به موارد روح  ی  هپهن از اسالم اند که مسیر اصالح طلبان مسلمان را در  " لبِ لبابی" پیش گذاشتن تکاپو ی در 

 ( 1گان شاخص این جریان اند.)نماینده -هایی که دارند  با همه تفاوت -اهلل خمینی و عبدالکریم سروش 
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 جریان بازگشت 

اسالمی و شیعی سر آن دارند که حساب خود  ها ی بازبینی و با بازگشت به سنتی  هنواندیشانها ی ای در دریافتدسته

آن جدا کنند. آنان اشاره دارند که نواندیشی اسالمی با مینیمالیستی که در پیش  پیامدها ی را از نواندیشی اسالمی و 

  علی و منتظری  علی  حسین . گذاردنمی تشیع  و -  ایمشناخته کنون  تا  که  چنان آن – گرفته است جایی برای اسالم 

کنش  ی   هفرآیند بازگشت و در پهنمتفاوت آنان در  کردها ی روی.  هستند جریان این شاخص گان نماینده ایخامنه

  (2سیاسی نباید این شباهت آشکار را گم کند.)

 عبور از نواندیشی دینی

ها  وفادار به آنجریان تنومندی در میان مسلمانان به وجود آمده است که هر چند وام دار نواندیشان مسلمان است، اما 

ها یی تاریخی از اسالم را به  حقیقت عبور کند و خوانشی  هگونگونهها ی  نیست؛ جریانی که در تالش است از اسالم

 بخشی از هویت رنگارنگ خود فرو کاهد. 

روز دارد و  روز در حال باال آمدن است، هویتی است که هم چهارشنبه سوری و نوویژه درایران امای که بههویت چهل تکه

دینی را چنان در هم  بی دیگر. هویتی که هم با عاشورا کنار آمده است و هم با کنار دریا. هویتی که دین وها ی  هم جشن

تنیده است که هر دو را از معناهای آشنا، قدیمی و مالوف دور ساخته است؛ هویتی پسادینی، پساسکوالر و جهانی شده.  

کند که بر عبور از نواندیشی دینی یا تکمیل آن تاکید  واندیشی دینی را مزمزه نمیهویتی که نه تنها بازگشت از ن

 (3شاه کلید چنین جریانی است.)   " هویتها ی دین"به   "حقیقتها ی دین"گذارد؛ گذار از می

 بازگشت از نواندیشی دینی

  هفقیه به نظارات مقیدی   هت مطلقوالیی  هجمهوری اسالمی، با فروکاهیدن انگاری  هحسین علی منتظری در پی فاجع

گیری  روز از طرف برخی از شاگردان وی پیفقیه، کلید بازگشت از نواندیشی دینی را زد. جریانی که او بنیاد گذاشت امی 

گرایی را از  اسالم( او به درستی 4این جریان است.)ی  هکند، ادامآفتابی می "مهرنامه"شود. آن چه محمد قوچانی در می

بنیادگرایی   "اند. به باور وی  تر منتقدان بسیاری به آن اشاره کردهای که پیشداند. نکتهروشنفکری دینی میها ی میوه

دینی شکل پیچیده و تغییر شکل یافته جناح چپ و غیر لیبرال روشنفکری دینی است که مانند غولی از چراغ جادوی  

گیرد و  چپ اسالمی را میها ی  گردد. بنیادگرایی اسالمی آموزهبه این راحتی به چراغ برنمی الهیات جدید بیرون آمده و

  احیای برای تالشی( …کند. بنیادگرایی اسالمی مانند انواع دیگر بنیادگرایی)مسیحی، یهودی، هندو و  از آن عبور می

 ". است مدرنها ی روش به سنت
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ادن علی سیستانی در برابر ابوبکر البغدادی از بازگشت از نواندیشی دینی به  وگوی خود با قرار دوی در جایی از گفت 

گرایی علیه اسالم است. قیام ایدئولوژی علیه  بنیادگرایی قیام اسالم"کند. گرایی دینی یا دین سنتی جانب داری میسنت

کنند. مواجهه عینی میان  می خوانند و علیه دین خدا و خلق خدا قیام دین. قیام کسانی که خود را خلیفه خدا می

توان در عراق دید. تفاوت میان رفتار ابوبکر البغدادی خلیفه داعش  روزه میگرایی اسالمی را امبنیادگرایی اسالمی و سنتی

خواند و دومی حتی لقب آیت اهلل را از خود دریغ  و سیدعلی سیستانی رهبر شیعیان؛ که اولی خود را امیرالمومنین می

خواهد سنت سلف صالح  کند و میتجدد و توسعه را نفی می دستاوردها یی  هولی به نام احیای دین همکند، امی

اصالح دین و تالش برای روشنفکری دینی بر دموکراسی، حکومت قانون و تکثر سیاسی و   ادعا ی بازگردد و دومی بدون 

دهد و ابوبکر  گذارد. آیت اهلل سیستانی به اجتهاد بیش از جهاد بها میروز مُهر تأیید میقومی و مذهبی در عراق ام

کند و تفکر، اما بغدادی در اعالم  یر میالبغدادی به جهاد بیش از اجتهاد. سیستانی حتی در اعالم جهاد علیه داعش تدب

نگرد  کند. سیستانی با تردید در غرب میجهاد علیه شیعه )با وجود آنکه صالحیت علمی و دینی اش را ندارد( تردید نمی

کند. درست است که آیت اهلل سیستانی نیز  کند اما بغدادی غرب را تکفیر میکند و در آن تفکر میاما آن را طرد نمی

کند در حالی که داعش اصوالً اعتقادی به علوم انسانی جدید  لف فلسفه زدگی است اما اهل فلسفه را تکفیر نمیمخا

 " ندارد.

فرآیند مشروطه خواهی و بخشی از سنت فقه شیعی در ایران است که در  قوچانی بازگشت به  ادعاها ی سخت ی   ههست 

سیاسی در ایران از زبان جواد طباطبایی.  ی   همگر تکرار تاریخ اندیشعصر مشروطه عقیم ماند؛ این ادعاها چیزی نیستند 

ای که از  گرایی دینی هم بخشی از نواندیشی دینی است؛ نکتهجدا از داوری ما بر این ادعاها، نباید فراموش کرد که سنت

هایی در خور،  از  پاسخ جدیدها ی شود در سنت ایستاد و برای چالشتیرس درک قوچانی بیرون مانده است؛ و مگر می

کم در حدی که بتواند برخی از مطالبات کسانی چون طباطبایی را برآورد، باید  گرایی اسالمی دستدل سنت یافت؟ سنت

گرایی انتقادی باشد؛ چنین خوانش و گزارشی از اسالم، هم خواستگاه مدرن و پسامدرن دارد و هم آماج مدرن و  سنت

از رحم شریعت شیعی   "ایرانیی  همدرنیت"ته برداری تاریخی،  در سطح انتظار برای زایمان گرایی و گرپسامدرن. آرمان

داد و طباطبایی در پی آن است( واکنشی مدرن و در دل مدرنیته است. این  )آن گونه که در غرب و جهان مسیحی رخ

دو گزینه تحجر و  ی  هالم را در میانآنان که عادت دارند اس"گوید وگو عریان است. او میگرایی در همین گفتآرمان

از درون سنت، دین   "گوید و نیز می "تجدد غربی ببینند شاید با اندکی تأمل در سنت بتوانند به تجددی دیگر فکر کنند.

 ( 5)"آید.آید، اما ایدئولوژی برنمیبرمی

یک سر مثبت از دین نیست؛ باید به   داستان شد که نواندیشی دینی گرایش و گزارشی توان با قوچانی همهتا این جا می 

آن را هم پی گرفت. اما این که  ی  هخشونت بار و منفی نواندیشی دینی هم عنایت داشت و تظاهرات بدخیمانها ی بازتاب

منفی و بدخیم فرو بکاهیم و آنان را خلف صالح نواندیشی دینی  پی آمدها ی بخواهیم نواندیشی دینی را یک سر به این 

ای که قوچانی در خط مقدم آن ایستاده است تاکنون نتوانسته  کم قوچانی و جبههبزرگی است و دست دعا یابدانیم، 
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ها  آمدپیتر بازگشت به سنت، دین سنتی و سنت دینی برای پرهیز از این دست بزرگ ادعا یاست آن را نشان دهد. 

چون  تواند به تکرار فاجعه بینجامد. ارجاع به کسانی هماست! چنین بازگشتی اگر  ممکن باشد، خطرخیز است و می

ها معنا پیدا  دست باال تا بودن آنتواند قابل دفاع باشد؛ چه، چنین ارجاعاتی حسینعلی منتظری و علی سیستانی هم نمی

چون علی سیستانی و  بحران باز گردد. دین سنتی و کسانی همی  هتواند به نقطکند و با نبودنشان همه چیز میمی

ها دینداران را به  گشایند. آنتر نمیحسینعلی منتظری راهی به رهایی از برهان لطف و بحران برادران بزرگ

ها را آزاد، برابر و حاکم بر  رسانند و انسآنقدرت( نمیی  همختلف جامعه)از جمله پهنا ی هگی در پهنهخودبسنده

 ( 6دانند.)سرنوشت خویش نمی

گی است و از فقدان تجربه و آگاهی  نایافتهنخست برآمد توسعهها ی کم در گامدرست است که نواندیشی دینی، دست

اند( آسیب دیده است، اما نباید فراموش کرد  تر پیمودهکه این راه را پیشعمیق از تاریخ مسیحیان )به عنوان دیندارانی 

خواهم بگویم شان نزول نواندیشی دینی خودآگاهی به  گی هم هست. مینایافتهکه نواندیشی دینی واکنشی به توسعه

نخستین مسلمانان به  ی ها گی عمیقی است که اجتماعات مسلمانان گرفتار آن اند. در نتیجه، هر چند واکنشماندهعقب

گی اجتماعات مسلمانان از بین نخواهد  نایافتهها توسعهاین خودآگاهی، مساله ساز و قابل نقد است، اما با پاک کردن آن

ها یی کارآمدتر از  ها و برساختن خوانشرفت. به زبان دیگر هر نقدی به نواندیشی دینی باید معطوف به عبور از آن

 د.سنتی باش ها ی اسالم

 وگو بگذارید گفتمان نواندیشی دینی را به دو دوره متمایز تقسیم کنیم. بر این اساس و برای روش شدن گفت 

 چون تکاپویی برای توسعه نواندیشی دینی هم

چون جمالدین اسدآبادی، اقبال الهوری، محمد عبدو، روح اهلل خمینی و بسیاری دیگر از نواندیشان  آن چه کسانی هم

وگوها یی که هنوز جریان دارد، تکاپویی در جهت توسعه و ترقی  ها و گفتاند، جدا از نامگام دنبال کردهمسلمان پیش  

شود که اگر به  ها کم و بیش قانون و دانش هم هست و ادعا میاجتماعات مسلمان هم بوده است. دین در این جریآن

 موجود را جبران کند. ها ی گیماندهجدید عقبها ی ونها و قان درستی درک شود، امکانات آن را دارد که همانند دانش

جدید هماهنگ نیست؛ به تنازع کارکردی  ها ی چون دانش و قانون هر سرنامی که داشته باشد با الزامات جهاندین هم 

ی   هرسد و همانند همرنگارنگ خرافه ستیزی به برهان لطف می ادعاها یجدید آلوده است؛ در جایی با ها ی با پهنه

 قلتد.ای لطف فرومیگونهگونهها ی تر به بحرآنبرادرهای بزرگ
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 چون تکاپویی برای صلح نواندیشی دینی هم

پیشینیان دست   ادعاها ی ها به ناگزیر از بسیاری از گیرند، کم و بیش متفاوت است. آنآن چه نواندیشان پسین پی می

ها کم و  دانند. این جریآنمی "خدا و معاد را تنها هدف رسالت انبیا "اند و حداقلی بسنده کردهها ی اند؛ به دینکشیده

دین توجه دارند؛ و تالش  ی   هقدرت، دانش و قانون از پهنها ی جمله پهنهمختلف از ها ی گی پهنهبیش به خودبسنده

سنت دینی و دین سنتی نیست. آنان به درستی این  ها ی مختلف توسعه از مرده ریگ ها ی آنان در جهت برساختن مدل

آزادی وجدان به رسمیت  خواهند ها تنها میگذارند. آنکارشناسان توسعه و علوم دیگر اجتماعی میی  هکار را به عهد

گوناگون هم در سوپرمارکت  ها ی  خواهند برای کاالهای گوناگون دینها میشناخته شود و تضمین شود؛ همین! آن

ها هم به  اند که به قواعد بازار آزاد تن دهند و همه چیز را به پسند مشتری بسپارند. آنها پذیرفتهاجتماع جا باز شود. آن

 اند. خود را محدود و محاط به هرمنوتیک صلح کردهها ی اندیشند و هم باوها و داوریآمیز میتآمیزش اجتماعی مسالم

خرافه ستیزی است. نواندیشان  ی  هلطف و خراف ها ی  شاه عالمت نواندیشی دینی در این دوران فاصله گرفتن از برهآن

آمیز به  آیند و دین را محاط بر آمیزش اجتماعی مسالمتمیتر به در مسلمان در این جایگاه از پوستین برادران بزرگ

گوناگون اخالقی، معنوی، حقوقی،  ها ی گی پهنهچون بینش راه را بر خودبسندهسپارند. دین همتعادالت دموکراتیک می

 شود. دینی برای همیشه عالج میها ی گشاید و بدخیمی باروها و داوریعلمی، عقالنی، تاریخی و فلسفی می

 جدید و یک کابوس تازه ی  هیک نمون

ای از جریان بازگشت است که به تازگی از کابوس نواندیشی دیدنی پریده است. او که از شاگردان  محسن کدیور نمونه

کرد روشنفکران دینی به  روی"تازد که ( بر نواندیشان مسلمان می7ای)حسین علی منتظری است در خطابهی  هبرجست

اگر روند تدریجی  "انجامیده است؛ وی بر این باور است که   "قرآندریجی دین و خدا و پیامبر و وحی و بالموضوع شدن ت

این طیف سکوالر کردن خود دین و تقلیل رو به حذف دین شده باشد، در این صورت دیگر چه جای استفاده از پسوند  

ی دینی، امر دین تدریجا همانند برف در آفتاب  ماند؟ اگر در محصوالت جدید روشنفکر»دینی« برای روشنفکر باقی می

دهد،  شود، و امر قدسی جای خود را به امور دیگری از قبیل فلسفه یا عقالنیت، عرفان، اخالق، و معنویت میتموز آب می

 " مندان و پیروان برساند.خود را ... به اطالع عالقهی  هروشنفکری دینی باید صادقانه استحال

آنان وارد است؛ کدیور بدون   رفتارها ی بسیاری برنواندیشان مسلمان و برآمد ادعاها و نقدها ی تر آمد چنان که پیشهم 

خواهند  اشاره به منتقدان اصلی، تنها با تکرار برخی از آن نقدها بر آن است که راهی برای بازگشت به سنت بگشاید. او می

ای هستند  اند و گرفتار دام چالهگیرند که استحاله شدهر نواندیشان مسلمان خرده میاز نواندیشی دینی فاصله بگیرد. او ب

 انجامد. که خواسته یا ناخواسته به تدریج به تقلیل و حذف اسالم و تشیع می
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و  جدید در برابر مسلمان قرار داشته است ها ی هایی که در جهانها و پرسشآشکار و معنا داری به چالشی  هوی اشار 

کند و  نواندیشان مسلمان را تکرار می دستاوردها ی کند، اما بسیاری از  ها بوده است، نمیهایی به آننواندیشی دینی پاسخ

 ها بهره برد.توان از هیچ کدام از آن میوهانگار توجهی به این نکته ندارد که بدون آن مقدمات و آن ابداعات نمی

معتقد به حکومت دینی در کنار مسلمان  ی  همسلمان شیع"سکوالری است که  ی هکدیور در رویای برپا کردن جامع 

منکر حکومت دینی زندگی کند. مسلمان سنی در پایتخت شیعیان مسجد خاص خود داشته حق عبادت در  ی  هشیع

فقرای  ی  هیواش بتواند عبادات خود را به ششیوه اهل سنت و جماعت داشته باشد. درویش مسلمان در خانقاه و حسینهبه

معنوی برگزار کند. گرویدن به مسیحیت و اصوال هر تغییر دینی مجازات اعدام نداشته باشد. جوان بهایی به جرم بهایی  

ای جاسوسی برای اسرائیل  تحصیالت تکمیلی محروم نشود و سران بهایی به اتهام کلیشهی  هبودن از تحصیل در دور

 " مجرم شناخته نشوند.

نه شیعه بودن امتیاز است نه سنی و درویش و مسیحی و بهایی بودن عامل محرومیت از  "ای  چنین جامعهبه باور وی در 

نواندیشان مسلمان جدا از نقدهایی که بر آنان وارد است مقدمات و   "حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی.

گلچین  رویاها ی دهد که این د، اما کدیور توضیح نمیگشایاند که راه را بر چنین ادعاها یی میابداعاتی را پیش گذاشته

سخت تشیع دفاع شود،  ها ی  اند. و اگر قرار است هنوز از محکمات اسالم و هستهشده برآمد کدام انگاره و اجتهاد تازه

دیگر، یا  ای سکوالر در همان معنایی که کدیور مراد کرده است برساخت؟ با کسانی که محکمات  شود جامعهچگونه می

گیرند، چه باید کرد؟ و اگر جهاد یا امر به  سخت دیگری را سراغ میها ی اند و هستهها را بر گزیدهدرک دیگری از آن

تاریخی دیگری که امکان آشتی بین   و سنتی  آموزه هر یا -  دارند  ادعا گراهااسالم که  چنان آن  –معروف و نهی از منکر 

 سخت شیعی مطرح شود، چه باید کرد؟ ی  هبندد، به عنوان محکم اسالمی یا هستبر میجدید را ها ی مسلمانان با جهان

اند. آنان با سیال کردن  تر راه آن را کم و بیش هم واریدهکنند، پیشرویاها دفاع میاگر نواندیشان مسلمان از برخی ازاین 

دن دین و مذهب و بنیانگذاران آن دفاع  دین و فهم دینی، عصری کردن اسالم و مسلمانی، از تاریخی و سکوالر کر

اند. اسالم و مذهب  ها را فراهم ساختهاند، یا امکانات عبور از آنمحکمات را در نوردیدهی   هکنند. آنان کم و بیش هممی

  آسانیمسلمان نواندیش آن چنان ورز خورده است و به تعادالت دمکراتیک تن سپرده است که بهها ی در باورها و داوری

تواند با الزامات جدید هماهنگ شود. ممکن است برخی از نواندیشان مسلمان در عمل مشکالتی درگیر باشند، اما  می

تازه و هرمنوتیک  ها ی شود، امکانات ظهور اسالمگونه یاد میشمار و مسلمانان گونهبیها ی آشکار است که وقتی از اسالم

رود که جای مناسب خود را در  چون بخشی از هویت مسلمانان میاسالم همصلح فراهم آمده است. تاریخ طوالنی 

گرایی را در جهان معاصر و در میان  انداز بحران اسالماجتماعات اسالمی و در میان مسلمانان پیدا کند. از این چشم

 مسلمانان سنتی و بنیادگرا، نه در جهت خالف این روند که در واکنش به آن باید فهمید.
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گذارد؛ در  اند، پیش نمینواندیشان مسلمان و دالیل راهی که آنان در پیش گرفتهی  هور خوانش مناسبی از پروژکدی 

نشینی بزرگ بیانجامد. اگر آن چنان که او  او راهی به رهایی نگشاید و تنها به یک پسی   هنتیجه عجیب نیست اگر خطاب

محکمات  "چنان بتوان از ته باشند و بعد از نواندیشی دینی همداش  "سختی ی  ههست"آورده است اسالم و شیعه هنوز  

ها و  تواند با اسالممی گونهماند که اسالم و تشیع او چهگفت، آن گاه این پرسش سهمگین باقی می " اسالم و تشیع

 بیاید؟  هایی که محکمات دیگری دارند و هیچ نسبتی با سکوالریسم، اومانیسم و هرمنوتیک صلح ندارد، کنارتشیع

روز در  روز هم ندارد. چه، بسیاری از مسلمانان و شیعیان در ایران امکدیور درک مناسبی از ایران معاصر و مسلمانان ام 

در حال   " حقیقتها ی ها و تشیعاسالم"حال عبور از نواندیشی دینی اند و نه در حال بازگشت از آن. به دیگر سخن 

روز آنان حق داشتن است و نه  کدیور نیست. مساله امها ی  روز از جنس دغدغهایران اممسلمانان ها ی انقراض اند؛ دغدغه

ترین و  ها بهاندیشند و بر این باور اند که دین و مذهب آنحق بودن؛ مسلمانان خوشبختانه دیگر کمتر به این ادعاها می

و رسم بکشانند. بسیاری از مومنان به اسالم و  هارا موظف کرده است که دیگران را به این راه برترین است و خداوند آن

آنان را نه در برابر ها ی اند که باورها و داوریخود رسیدهها ی ای از باورها و داوریروز به درکی تاریخیشیعه در ایران ام

میزش اجتماعی  ها یی که محدود به صلح و آنشاند. باورها و داوریگان میهم سایهها ی که در کنار باورها و داوری

ها ی  جدید به از هم پاشیدن برهآنها ی لطف در جهانی   هگونگونهها ی آمیز اند )یا باید باشند(. بحرآنمسالمت

داستان در همین  ی  هظاهر شود. هم "تربرادر بزرگ"تواند در نقش لطف انجامیده است و دیگر کسی نمیی   ه گونگونه

 کند. ( او کوسی را کوک کرده است که این کابوس را برمال می8کرد شادمان نیست.)یرونکته است و انگار کدیور ازاین

 ها پانویس

و   " فقیهی   هاسالم سیاسی و انگاره والیت مطلق "ها ی خمینی از اسالم و جهان را در سرنامی  هتصویر نواندیشان -1

 کاویده ام. "نظام، حفظ نظام و اهمیت تاریخی آن "

ای با تغییر تفسیر  فقیه و علی خامنهی    هفقیه، به نظارت مقیدی  همنتظری با بازگشت از والیت مطلق حسینعلی  -2

ی   هشرعیه و مطلق ی  هکرد( به والیت مقیدفقیه )که در تعبیر خمینی ولی فقیه را مطلق از شرع میی  هوالیت مطلق 

اند.  کند( ساز بازگشت از نواندیشی دینی را کوک کردهمی عرفیه )که ولی فقیه را مقید به شرع و مطلق از عرف و قانون

ای در دوران حیات روح اهلل خمینی تظاهرات این بازگشت را نشاند دادند؛ با این  هم حسینعلی منتظری و هم علی خامنه

های آن را  سیاست ایستاد و بی   هتفاوت که حسینعلی منتظری آشکارا در برابر خمینی و رفتار فاجعه بار او در پهن

ای با پرخاش و هشدار خمینی عقب نشست و تا رسیدن به قدرت صبر پیشه نمود.  شجاعانه پرداخت، اما علی خامنه

کند و اسالم  حسین علی منتظری با بازگشت خویش، اسالم سیاسی حاکم بر ایران را به دوران مشروطیت هدایت می

ای از  گذارد؛ در حالی که علی خامنهسیاسی این مرز و بوم جا میفرآیند توسعه چون استخوانی در زخم سیاسی را هم
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ای و  خامنه"بازگرداند. در سرنام ی  هسیاست را به دوران صویی  هگذرد و بر آن است که پهنخیر توسعه سیاسی می

 من این نگاه را کاویده ام. " سلطان حسینی کردن سیاست در ایران

درست و نادرست )حق بودن(  ها ی  پسامذهبی و پساسکوالر اند که بیش از دغدغهها ی  جهانهویت، برآمد ها ی دین -3

آمیز است. صدایی که  اندیشند؛ حقوقی که محدود به آمیزش اجتماعی مسالمتبه حقوق دیگری )حق داشتن( می

ی که برآمد جهانی شدن است به  گ سایهها یی بحران همدهد. در چنین جهانای با شکوه و صلح آمیز را بازتاب میآینده

گیرند. آزادی بیان محدود  مختلف در سایه آن سر و سامان میها ی شود و آزادیتعادالت دمکراتیک ارجاع داده می

آمیز. هر خوانشی از دین در چنین  شود به آمیزش اجتماعی مسالمتشود به آزادی وجدان، و آزادی وجدان محدود میمی

ها ی  آمیز باشد. در سرناماست مشروط به آن که محدود به الزامات آمیزش اجتماعی مسالمتجهانی معتبر و محترم 

 این انگاره را کاویده ام. "مسلمانان خداناباور"و  " اسالم سکوالر"

 37مهرنامه، ش ی   هشود؟ ماهنامخالفت علیه شریعت می گونهگرایی علیه اسالم؛ چهقوچانی، محمد، اسالم -4

سکوالریسم تا  "پیشین خود آورده ام داستان عراق و رهبری قابل تامل علی سیستانی،  ها ی  که در نوشتهچنان  هم -5

انگیز باشد  شود ممکن است چنین رفتاری داهیانه و ستایشاست. متناسب با آن چه در خاورمیانه دیده می "اطالع ثانوی

و به چه سمت کوچ داده   گونهی شیعیان عراق چهاما خطرناک و هول آور هم هست؛ چه روش نیست که پس از سیستان

گرایی دینی اگر بر آن است که اسالم سیاسی )خالفت و والیت(را به نظارت دین و فقه فرو بکاهد  خواهند شد؟ سنت

ایران در  "گامی پیش نگذاشته است، تنها مساله را جا به جا کرده است. نقد این دیدگاه از جواد طباطبایی را در سرنام  

 کاویده ام. " ایرانیها ی گی و پاسخنایافتهاشیه، توسعهح

 کاویده ام.  " سیمرغی  هپرو بالی در عرص"این ادعا را در  -6

 kadivar.comکدیور، محسن، وب گاه شخصی، آدرس:  -7

هستند که او صادر کرده  او را توضیح دهد، فتاوایی ی  هتواند مسالمحسن کدیور که آشکارا می رفتارها یای از نمونه -8

توان  ها نمیجدید بتوان کنار آمد، با محتوای برخی از آنها ی ها آن در جهاناست.  اگر با اصل فتاوای مذهبی و فلسفه

کدیور را ناکام بگذارد. او  ی   هتواند کل پروژگرا و غیرانتقادی است که میکنار آمد. برخی از فتاوای کدیور آن چنان واپس

شود و در انبوهی از مطالعات و تحقیقات هنوز از بسیاری از احکام  ی که با انفجار اطالعات و ارتباطات شناخته میدر جهان 

حرام بودن استمنا! وی  ی  هکند! به عنوان نمونه نگاه کنید به فتوای او دربار سنتی در پهنه سکس دفاع میی  هدژ خیمان

ا را تغییر دهد و باورمندان مذهبی را با ارجاع به کارشناسان از غل و  تواند دگماهای خود در مورد استمن وقتی نمی

ها ی  خواهد توانست درک مناسبی از جهان گونهها زده است رها کند، چهزنجیری که نظام مرد ساالر به نام دین بر آن

 دنبال کنید. توانید در لینک زیر جدید و الزامات آن داشته باشد؟ یکی از این فتواها و نقد آن را می

 . 2018کرمی، اکبر، جلق در زیر دلق، سکس و دمکراسی )مدرنیته در دامن زنان(، 
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 گرایی و خشونت مقدساسالم

بدخیمی همانند طالبان، القاعده، بوکوحرام و داعش در منطقه و  ها ی ای از وحشت و نگرانی که جریاندر پس زمینه

هایی نظری قرار گرفته است که  ها اکنون در صدر چالشاند، پرسش از چیستی و کیستی این گروهجهان به پاکرده

اند و سر چه دارند؟ آیا آن گونه که  ها کیستند، از کجا آمدهخواند. این جریآنفکر را به خود میها ی  اندیشمندان و اطاق

گان راستین اسالم اصیلی هستند که جهان در شناخت و برخورد  زنند اینان نمایندهستیزان به آن دامن میبرخی از اسالم

کنند  پردازد؟ یا آن گونه که برخی از مسلمانان ادعا میلت را میآن غف ها ی ها کوتاهی کرده است؟ و هزینهمناسب با آن

ای  منطقهها ی ناگوار برخی از قدرتها ی ها بازتاب دخالتگراهای رادیکال هیچ نسبتی با اسالم راستین ندارند؟ آناسالم

هراسی  ها دارد؟ آیا اسالمو جهانی در اجتماعات غالبن مسلمان هستند؟ اسالم واقعی چیست؟ و چه نسبتی با این خشونت 

پنهان و آشکار  ها ی  کاریهراسی روی دیگر فاجعه است که از همهاست؟ یا اسالمبرآمد طبیعی این دست بدخیمی

ها  ها کجاست و چه نسبتی با ادبیات دینی و گفتماناین بدخیمیی  هدارد؟ ریشگرایان پرده بر میستیزان و اسالماسالم

کنند سلفی اند؟ و تنها در رویای بازگشت به آن  گراهای رادیکال آن چنان که خود ادعا میا این اسالماسالمی دارد؟ آیی 

تکفیری/تبشیری مرتجع اند؟ وامانده  ها ی اند؟ یا آن چنان که برخی از منتقدان اشاره دارند این جریانشکوه سپری شده

قدرت اند؟ آیا  ی  هدینی آماج سیاسی دارند و تشنها ی  دغدغهاز کاروان پیشرفت، توسعه و مدرنیته اند و پیش و بیش از  

هاست؟ یا این رفتارها  اند نمادی از قدرت گیری این جریآنگراها در منطقه و جهان به پا کردهگرد و غباری که اسالم

ها را  ت جریآنهایی که این دسها حکایت دارد؟ پژوهشهمانند آخرین جنبشی است که از ناکامی و ناامیدی این جریآن

توانند به حل مشکل کمک  اند؟ و چه قدر میرساند، در کجای داستان ایستادهها یی از وهابیت میبه وهابیت یا خوانش

 کنند؟ 
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 نسبت سنجی 

خود را در   رفتارها یدانند و آنان خود را مسلمانان واقعی میی  هگونه اند؛ اما همگرا و گونهها آشکارا اسالماین جریآن

ها  کنند. چنین خوانشی از اسالم در بخشی از رسانهقرآن و سنت معنا میتاریخی از ها ی چهارچوب برخی از خوانش

سیاسی  ها ی رسد برخی از جریانیابد.  به نظر میای میجهانی و اجتماعات غربی هم طرفدارانی دارد و بازتاب گسترده

کنند و به زعم خود  مسیحی و یهودی از این تصویر استقبال میها ی برخی از گروه رادیکال در امریکا و اروپا و نیز

 ها برجسته کنند.ها و واکنشدانستند در چهارچوب این کنشکوشند آن چه را مردم در مورد مسلمانان و اسالم نمیمی

گراهای  مسلمان است، با اسالم تر آن است که غالب مسلمانان  در کشورهایی که اکثریت جمعیت آنان واقعیت بزرگ 

ها مخالف اند؛ هرچند تصور و تصویری که این مسلمانان از  خشونت بار آن رفتارها ی دهند و با رادیکال هم دلی نشان نمی

مستقیم یا  ی   هها را ساخته و پرداختگراهای رادیکال و تروریست دارند، بسیار متفاوت است. بخشی این جریآناسالم

گیرند. آنها  گاهی در  آنان در مورد اسالم و مسلمانان را جدی نمی ادعاها یدانند و شورهای غربی میغیرمستقیم ک

گذارند.  کالن مسلمانان بیرون میی   هها را از مجموعگی آندهند و با آسودهها تردید نشان میمسلمان بودن این جریآن

ها برخی  اند تا در سایه آنمنطقه و بزرگ ساختهها ی خی از دولتدانند که برفشاری میها ی  ها را گروهآنان این جریآن

 رسد.نیرنگ و فریب نیز میها ی ها گاهی به اشکالی از انگارهگیرند. این دست تحلیلاز آمال و امیال خود را پی

ها  وار است و اصرار بر آنها بسیار دشای از این ادعاها شواهدی هست؛ با این همه دفاع نظری از این دست انگارهبرای پاره

 هنگفتی را به اجتماعات مسلمان بار کند. ها ی تواند هزینهمی -ها  ویژه در جهت نفی هویت اسالمی این گروهبه -

 گرایی و خشونت مقدس اسالم

 نفی هویت اسالمی مسلمان رادیکال روی دیگر رادیکالیسم است

تواند در بلند مدت به بازتولید  گروهای تندرو و بدخیم بسیار نزدیک است و میها به ادبیات و الهیات این دست تحلیل

برد  ای دامن بزند؛ چه، این راهدینی و قومی و منطقهها ی تر شدن صدای تندروها کمک کند و به نزاعخشونت و بلند

کنند؛ در نتیجه  مسلمانی میدیگر از دین و ها ی  گراهای تندرو با دگراندیشان و خوانشهمان کاری است که اسالم

 تکفیری را تکثیر کند. ها ی مذهبی بینجامد و جریانها ی تواند به شعله ورتر شدن نزاعاستفاده از آن می

 

 



گرایی و خشونت مقدس اسالم   335  
 

 

 ریزدنفی هویت اسالمی مسلمان رادیکال آب به آسیاب رادیکالیسم می

و متنی بسیاری دارند؛ در نتیجه هر تالشی برای  خود شواهد تاریخی  رفتارها ی گرا و تندرو برای باورها و مسلمانان اسالم

کند. این دست  تاریخی و دینی خود سرگردان میها ی ای از مسلمانان را در برابر مرده ریگ ها، پارهنفی مسلمانی آن

 کوچاند.گراهای تندرو بریزد و بخشی از مسلمانان را به اردوگاه آنان ب تواند آب به آسیاب اسالمتردیدها در بلند مدت می

ادیان و نیز نقد مناسبات حاکم بر این باورها در عمل، جایی  ی  هگرایی در پهنو وحدت دینی پاکگرایی،  نقد مناسب ذات

ها و  گی تاریخی اسالمگونهگوناگونی و گونه  گذارد؛ بنابراین باید بهبرای طرح اسالم اصیل، اسالم واقعی و اسالم ذاتی نمی

دین  "عبور کرد و به   "دین حقیقت "و   " دین ذاتی" ، "دین اصیل "، "دین واقعی"ها ی  باید از انگارهمسلمانان تن داد. 

کالن مومنان را تاریخی،  ی  هپایان، ادیان و مجموعبی وگوییچون گفتبسنده کرد. دین هم " چون بخشی از هویتهم

 کند. جاری و باز می

 نیست پذیر امکان نفی هویت اسالمی مسلمان رادیکال به لحاظ نظری

خود هم پوشانند؛ در نتیجه تالش  ها ی گرا با بسیاری از مسلمانان دیگر در بسیاری از باورها و داوریاسالمها ی گروه

شماری  بیی  هتواند زیانبار باشد و برآمدهای ناخواستها از مجموعه کالن و باز مسلمانان میبرای بیرون گذاشتن این گروه

شوند؛ چه،  هایی هستند که شنیده میترین استداللپایهبی برآمده از متن و سنت در این مسیرها ی ستداللبه بار آورد. ا

رفت، اکنون گرفتار این سوگ نامه نبودیم. نباید فراموش کرد که هر گفتمانی  ها کاری پیش میاگر با این دست استدالل

وجود دارد و نه   "اسالم ناب "راه دارد. نه چیزی به عنوان مانی است که امکانات توجیه خود را به همبرآمد زیست

هم وجود ندارد؛   " اسالم"توان نشان داد چیزی به نام  وگوی جدی می؛  در یک گفت"مسلمانان واقعی "ای به نام مجموعه

ها  آداب، تاریخ و متن ها، باورها،ای کالن و تاریخی از قیل و قالای انتزاعی است برای نامیدن مجموعهچه، اسالم برساخته

 تواند باشد.شمار آن نمیبی شوند. اسالم چیزی فراتر از مصادیقای که در هم باز میگونهگونهی 

ی   همبنایی همانند اسالم ناب و مسلمانان واقعی، ما را به شقه شقه کردن پیش روندبی هر خوانشی از مفاهیم شلخته و 

ها هم بخشی از مجموعه کالن و باز  کشاند. بر این قرار باید پذیرفت که این جریآنمیکالن دینداران ی  همجموع

ها در درازمدت محکوم به  تر. هر تالشی برای نفی هویت این جریآنتر و نه چیزی کممسلمانان هستند؛ نه چیزی بیش

ها ی  اید درافتاد و با باورها و داوریبدخیم و تندرو بها ی شکست است و هیچ توجیه نظری درخوری ندارد. با این جریان

ها اسالمی هستند یا نیستند، در تاریخ و سنت اسالمی سابقه  ها هم؛ اما نه به این دلیل که این باورها و داوریخطرناک آن

آمیز  لمتها باید در افتاد زیرا به آمیزش اجتماعی مسادارند یا ندارند یا  درست هستند یا نیستند! با این باورها و داوری

کنند. اهمیت ندارد برای توجیه  بشریت را تیره و تباه میی  های ندارند و آیندزنند، با صلح و آشتی میانهپشت پا می



گرایی و خشونت مقدس اسالم   336  
 

 

ی   هرسانیم. با خشونت و گفتمان برآمده از آن و برآورندخود را به کجا میها ی ها و یافتهگوییم؛ و بافتهخشونت چه می

 آن باید در افتاد. 

 شناسیآسیب

کند؟ اتفاق نظر قاطعی دیده  و از کجا سرباز می گونهدر برابر این پرسش که محل اصلی نزاع کجاست؟ و خشونت چه

دینی و منازعات مذهبی  ها ی  جاری در خاورمیانه بر گفتمانها ی شود. غالب تحلیل گران در ارتباط با خشونتنمی

زع اصلی در این منطقه و در جهان، تنازع بر سر قدرت، ثروت، آزادی و  رسد تنااند، در حالی که به نظر میمتمرکز شده

ای  شان است. طبیعی است تا زمانی که کشورهای منطقه به این منازعات پایان ندهند و راه را بر دموکراسی و توسعه

و قومی موجود در   تاریخی، مذهبیها ی ای و جهانی بر شکافمتوازن و همه جانبه نگشایند، بازی گران ملی، منطقه

 کنند.پا میوهایی مناسب دستگذارند و برای دعواها و هواخواهان خود پوششمنطقه دست می

ای که هم به کار  شود. افسانهها دیده میشناسیدیگری است که در این آسیبی   هقدرت افسانی    هدخالت ادیان در پهن 

سیاسی مساله دور  ها ی گان را از درک ریشهنشیند و همهاستبدادی میی ها خورد و هم به کام جریانها میتحمیق توده

کنند و  ادیان دخالت میی  هها هستند که در پهندهد که غالبن این قدرتسازد. وارسی دقیق شواهد نشان میمی

مسلمانان اگر بر آن اند   (1دارند.) گیرند یا از میان بر میدینی را در استخدام خود میها ی بسیاری از نهادها و شخصیت

پرشتاب معاصر حفظ کنند، باید بتوانند از دست اندازی سیاست و سیاست  ها ی که هویت اسالمی خود را در جهان

تواند در کنار  دینی خودبسنده تنها ضمانتی است که مینهادها ی دین جلوگیری کنند. دین مستقل و ی  همداران در پهن

ای پایدار به  گونهتواند بهمدنی قدرتمند لگام این لویتان را مهار کند. تنها توسعه و دمکراسی است که مینهادها ی دیگر 

 پایان دهد و راه را بر هر گونه توجیهی برای کاربست خشونت بربندد.ها ی این ناپایداری

 توان رسید.سیاسی خود باز گرداند، به چند بنار )علت( اصلی میها ی توان این منازعات را به ریشهچنان چه ب 

 گی و استبداد نایافتهتوسعه

ها هستند.  ها و بحرآننایافته در منطقه یکی از عوامل اصلی این آشوبتوسعهها ی استبدادی و جمعیتها ی حکومت

کنند. اگر بپذیریم که سیاست  ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش بازی میحیات این گروهی  هها در ایجاد و ادامآن

ای  توانند نقش سازندهشود که چرا کشورهای منطقه نمیسیاست داخلی است، آن گاه آشکار میی  هواره ادامخارجی هم

 ها داشته باشند. در مواجهه با این گروه

دموکراتیک ملی و  ها ی  دهند که در برابر خواستهاستبدادی فرصت میها ی ها به حکومتوجود برخی از این گروه _ یکم

استبدا، ناکارآمدی، خشونت و  ی  هشکنندی  هگی خود را توجیه کنند. چرخگی کنند و ایستادهبین المللی ایستاده
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آورد و حکومت برای حفظ  نارضایتی )ناپایداری( میناپایداری در این کشورها بسیار فعال است؛ استبداد ناکارآمدی و 

امنیتی در منطقه به صورت  ها ی شود. بحرآنتر)استبداد( کشیده میوضعیت موجود ناگزیر به فشار و خشونت بیش

 کند.طبیعی بخشی از فشارهای موجود در جهت خواست آزادی، حقوق بشر و دمکراسی را کم می

گیری کنند. به زبان  خود را در منطقه پیها ی دهد که سیاستای امکان میمنطقهها ی تها به قدر وجود این گروه _ دوم

ای آن به لحاظ ملی ناپایدارند و در توزیع قدرت، ثروت، آزادی و شان  ای که تمام بازی گران منطقهدیگر، در منطقه

گیری منافع ملی در سطح منطقه و جهان برای  پیتوان انتظار داشت منطقه پایدار و امن باشد. در اصل  اند، نمیدرمانده

شود  شوند بسیار دشوار است. خشونتی که در سطح منطقه و جهان دیده میای استبدادی اداره میگونهکشورهایی که به

 هاست. ها و بن بستتا حد بسیاری بازتاب این دشواری

ت، اسرائیل و مشکالت تاریخی را اضافه کنیم آن گاه  اگر به این بستر مناسب برای رشد بدخیمی و ناپایداری، نف  _ سوم

 شود. تر میجهانی هم آسانها ی قدرتها ی درک اهمیت منطقه و امکان دخالت

 ای و جهانی منطقهها ی برخی از قدرتها ی دخالت

توان افزود.  جهانی را هم میها ی غیرقانونی و فراقانونی برخی از قدرتها ی آسیب آفرین دخالتی  هبه این مجموع

کند.  مناسب حل و فصل مسائل بین المللی حکایت میسازوکارها ی هایی که از نبود دموکراسی بین المللی و  دخالت

ملی  ی  هبین المللی )بر خالف آن چه در پهنی  هبسیاری از کشورهای دموکراتیک و مدافع حقوق بشر شوربختانه در پهن

کنند و  گیری منافع ملی و امنیتی خود هم از معیارهای دموکراتیک و حقوق بشری تخطی میحاکم است( در جهت پی

ها عالوه بر ناپایدار کردن  شناسند. این دست دخالتکاری با برخی از کشورهای ناقض حقوق بشر مرزی را نمیهم در هم

کم برای  )دست " حق دفاع"چهارچوب  خود را در  رفتارها یدهد که برخی از ها هم امکان میمنطقه، به تروریست

گیری حقوق بشر و دمکراسی در سطح  هواداران خود( توجیه کنند. گریز از دموکراسی و حقوق بشر بازتاب انسداد پی

فلسطین و اسرائیل است که به بن بست رسیده است و  ی   هاین موضوع، مناقشی  هبرجستی  هجهان هم هست. نمون

 دارد.ای خاورمیانه را داغ نگاه میطقهچون تنوری مناقشات من هم

 فلسطین و اسرائیلی  همناقش

تندرو موثر بوده است. پیدایش  ها ی فلسطین از دیگر موضوعاتی است که در پیدایش و پایش این جریانی  همسئل

  گاری آن سهم به سزایی درجهانی در پیدایش، پایش و ماندهها ی خاورمیانه و دخالت آشکار قدرتی  هاسرائیل در منطق 

طور  گراها بهآن از جمله دموکراسی و حقوق بشر دارد. اسالم آوردها یدستای از مسلمانان به غرب و  اعتمادی پارهبی



گرایی و خشونت مقدس اسالم   338  
 

 

د و در قامت یک  کنن خواه خود را صید میطور ویژه از این برکه ماهی دلتندرو و خشونت طلب بهها ی کلی و این گروه

 کنند. قربانی تمام عیار برای خود سربازگیری می

 گی سایهجهانی شدن و بحران هم

شود و  تر میجهانی هر روز کوچک و کوچک ی   های را برای مسلمانان فراهم آورده است. دهکدجهانی شدن شرایط تازه

ویژه  کند. دینداران، بهدیروز به هم نزدیک یا دور میتر از  انفجار اطالعات در ابرشهرهای مجازی هر روز ما را بیش

الهیاتی، تاریخی یا وجودی  ها ی تر در ریشهاند که کمای افتادهبحران تازهی  هجدید به ورطها ی مسلمانان در این جهان

ی و حیرانی  گجدید دچار نوعی سرگشتهی   هپرسرعت و کوچک شدها ی  توان از آن سراغ گرفت. مسلمانان در جهانمی

کند.  ها را شرحه شرحه و رنگ رنگ میاند که هر آن، آنجهانی انگار در برابر منشورهایی ایستادهی   هها در دهکداند؛ آن

تاریخی، وجود شناختی، شناخت شناختی،  ی  هگونگونهها ی اند و کثرتها فروریختهدهند؛ فراروایتها جوالن میفردیت

ها  واحدی بر جهان آنی  هو همه و همه فاعل شناسا را یکه و تنها رها کرده است. دیگر سوژ روش شناختی، هرمنوتیکی 

شود.  حاکم نیست؛ انگار انفجار بزرگی در جان و جهان مسلمانان هم اتفاق افتاده است و همه چیز با سرعت از هم دور می

ها ی  و در برابر این منشورهای کثرت آفرین )دوریناگریز و پیش رونده( ها ی جهانی )و این نزدیکیی  هزیستن در دهکد

کشد. جهان جدید به مدد گسترش خیره  روز است که بارهستی را بر دوش میناگزیر و پیش رونده( چالش انسان ام

ها ی  ها در گرد و غبار انفجار اطالعات به جهانای کوچک تبدیل شده است و انسآنارتباطات به دهکدهی  هکنند

ها را باید به حساب خودبنیادی  ها و نزدیکیشوند. این دوریاند که با سرعت از یک دیگر دور میپرتاب شده شماری بی

 ای که شوربختانه برای بسیاری از دینداران قابل تصور و تحمل نیست.ذهن و زبان آدمی گذاشت؛ خودبنیادی

که مالت اتفاق و مناط وفاق در جهان پیشامدرن   - ها عجیب نیست اگر در این وانفسای فردیت، شتاب و کثرت، دین

ها  اخیر در جهانها ی برخی از بحرآنها ی دچار بحران شوند و مومنان و دینداران را سرگشته رها کنند. ریشه -اند بوده

و نوستالژی و  گی را باید در این فردانیت، خودبنیادی، تنهایی، سرگشته - ویژه مسلمانان به  -جدید و در میان دینداران  ی 

اند، از آن  بحران هویت برآمده از آن دید. اگر دینداران در چنین شرایط طاقت فرسایی به جان خود و دیگران افتاده

ی   هداران همانند همگی هماهنگی با این سرعت و انفجار و خودآیینی را ندارد. دینروست که جان و جهان شان آماده

گی آنان قرار  سایهکه در هم " دیگری"توانند خود را با  سرعت و شتاب و تنهایی اند و نمیساکنان جهان جدید، گرفتار 

شود،  ها دورتر میای که دیگری شده است و هر روز از آنسایهشود، یا همتر میها نزدیک گرفته است و هر روز به آن

انسجام  ها ی رانی که عبور از آن نیازمند انگارهجهانی است؛ بحی  هگان دهکدنشانه " گیسایهبحران هم"هماهنگ کنند. 

 با خود و دیگری را فراهم آورد.  "آمیزآمیزش اجتماعی مسالمت"آفرین جدیدی است که بتواند امکان 

هایی که به  ستیزها و رادیکالزند؛ چه، اسالمبرد و هم به آن دامن میهراسی، هم از این بحران نسب میکالف درهم اسالم

ها با  بهره. آنها بیگیزنند گرفتار این آسیب اند و از امکانات الزم برای درک مناسب این دگرگونه اسی دامن میهراسالم
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گراهای تندرو و خشونت طلب را از غالب مسلمانان که  کالن مسلمانان زحمت تفکیک اسالمی   هیک کاسه کردن مجموع

میانه  ها ی عمل با راندن برخی از مسلمانان حاشیه نشین و هویتدهند و در طلب و مدارا جو هستند، به خود نمیصلح

تاریخی اسالم و  ها ی هراسی گاهی به رقابتکنند. اسالمها را هم وار میطلبگراها و جنگ به سمت بنیادگرایان، راه اسالم

کند؛  دار میصلیبی را بیها ی  شود که با تحریک یک شکاف خونین قدیمی، کابوس جنگ مسیحیت هم کشیده می

 ای از جانب خدایان باشد. تواند هدیهگراهای تندرو و خشونت طلب میکابوسی که برای اسالم

 ها دینی در این بدخیمیها ی سهم گفتمان

گراهای تندرو ما را از  بدخیمی همانند اسالمها ی ای و جهانی جریانستبر تاریخی، سیاسی، منطقهها ی اشاره به ریشه

دینی و  ها ی گشایند و با تقدیس خشونت، مخملی از الهیات، انگارهای که راه را بر خشونت میرهای دینیواکاوی پندا

 کند. نیاز نمیبی پوشانندسیاسی میها ی  توجیهات مذهبی بر نزاع 

ها ی  جهانمساله دار با ها ی ها از سوی مسلمانان دیگر و رسمیت بخشیدن به این هویتپذیرش هویت اسالمی این گروه

هایی از  جدید و مناسبات تازه، شرط نخست رویارویی منصفانه و مسئوالنه با فجایعی است که به دست این گروه در بخش

شان  رفتارها ی ها و ها همان قدر غیرمسووالنه است که بخواهیم آنجهان جاری است. تالش برای غیرمسلمان خواندن آن

پایه و خطرناک  بی هاها همانند مسلمان واقعی خواندن آنغیرمسلمان خواندن این گروهداد کنیم. را اسالم واقعی قلم

منصفانه با خود و باورها و  ی   های از مسلمانان، امکان مواجهگراهای تندرو از سوی پارهاست. غیرمسلمان خواندن اسالم

را   -پوشانی داریم ها همخود با آنها ی اورها و داوریکه در برخی از ب -رباید و در نتیجه ما  خود را از ما میها ی داوری

سازد.از طرف  کند و در بسیاری از فجایع شریک میگان میبدخیم آنان به آینده و برای آیندهها ی حامالن باورها و داوری

شونت طلب به  تندرو و خها ی طلب و مسالمت جوی مسلمانان و تبدیل این گروهگرفتن جمعیت انبوه صلحدیگر، نادیده

شناسی اسالم سیاسی و خشونت طلب را با بن  تواند آسیبنماد اسالم و مسلمانی هم، نا مسئوالنه و خطرناک است و می

دینی و  ها ی  تواند سهم برخی از گفتمانهاست که میمسئوالنه و منصفانه با این گروهی   هرو کند. تنها مواجهبست روبه

 ها بربندد. ایع روشن کند و راه را بر تکرار آنمذهبی را در رقم خوردن این فج

توان  هایی میاند، نمونهگراهای تندرو نشان دادهدر تاریخ ادیان و اسالم برای برخی از رفتارها خشونت باری که اسالم 

م سابقه  ها از متن و متنی که متن از آن برآمده است، این دست رفتارها نه تنها ک کم در خوانش این گروهیافت. دست

  ها بر سر اسالم و الزامات آن اگرنظری و دینی با این گروهها ی نیستند که قابل توجیه نیز هستند. بر این پایه، جدال

لطف در ادیان، بشارت، امر به معروف و نهی از منکر،  ی  ه گونفایده نباشد، کم نتیجه است. براهین الیه الیه و گونهبی

مساله آفرین هستند که  ها ی هایی از انگارهگی گروهی، اجتماعی و ملی نمونهشریعت در زنده جهاد در راه خدا و کاربست

 شود.آسانی دیده میویژه اسالم( بهها در تاریخ ادیان )بهرد آن
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 سهم نواندیشان مسلمان

کم   - ها آنی  هد، اما همکننوجو میگوناگونی را جسترویاها ی ها و نواندیشان مسلمان هر چند یک پارچه نیستند و راه

  از هاییبخش انکار به گاهی و است  رسیده مدرنیته انکار  به گاهی  که واکنشی  اند؛  مدرنیته به واکنش نوعی – و بیش 

اند با تهی کردن متن ) و متنی که متن در آن قرار گرفته است(  جا که تالش کرده آن تا مسلمان  نواندیشان . دین تاریخ 

 اند.گرایی ریختهراهی برای ایمن کردن آن بجویند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب بنیادگرایی و اسالم

از اسالم  ها یی از نواندیشی اسالمی در پی برساختن ورژنی مدرن و محاط در صلح، حقوق بشر و مناسبات تازهجریان 

مان  ها هر چند در زیستجدید بگشایند. این دست تالشها ی ها بر آن اند که راه مسلمان را به جهاناند. این جریآنبوده

ایمن شدن متن از راه تهی شدن  "موجود از اسالم، محترم؛ اما آن جا که به ی ها ورژنی   هجدید ناگزیراند و همانند هم

گشاید. نواندیشان  گذارند که راه را برای توهم بازگشت به گذشته میرسند، اسالم حقیقت دیگری را بنیاد میمی "آن

باید از متن که از ماتن آن هم  ها نه تنها عبور کنند. آن  "اسالم حقیقت"مسلمان یک بار و برای همیشه باید از پندار  

 ( 2عبور کنند و راه را برای اسالم هویت بگشایند.)

فرآیند هماهنگی و هرس کردن  مان جدید هماهنگ کرد، اما این موجود از اسالم را البته که باید با زیستها ی خوانش 

زبانی دیگر تالش برای بیرون کشیدن  ستاند. به  جنگل ادیان منطق خود را نه از متن یا تاریخ که از شرایط جدید می

اند(، به انکار  جدید دینی از دل دین )آن چه بسیاری از نواندیشان مسلمان تا کنون کردهها ی نوعی از حقانیت برای ورژن

ها ی  آمیزند، در عمل شکافهایی هر چند در پی آمیزش اجتماعی مسالمتانجامد. در نتیجه، چنین تالشمتن می

آمیز را تهدید خواهد کرد. نواندیش  کنند که آمیزش اجتماعی مسالمتاجتماعات مسلمانان تحمیل میجدیدی را به 

دینی در این چهارچوب هم ناکارآمد است، هم خطرناک. نارکارآمد است، زیرا خودشکن است؛ و با هزار و یک شاهد  

توانند پندار اسالم  ناک هم هستند؛ و میها خطرنماید. اما این دست تالشتاریخی و متنی ریز و درشت ناسازگار می

گرا و خشونت اسالمها ی انداز بدون تردید رد بسیاری از جریانچنان زنده و توفنده نگاه دارند. در این چشمحقیقت را هم

 توان دنبال کرد.مدرن و متاخر از اسالم میها ی طلب را تا برخی از خوانش

ها درک مناسبی از خود و مدعیات خود ندارند.  هویت اند؛ با این تفاوت که مدعیان آننوعی اسالم  " حقیقتها ی اسالم" 

آمیز، هر هویتی باید محترم باشد. این دریافت  انداز آمیز اجتماعی مسالمتهر اسالم هویتی محترم است؛ زیرا در چشم

مانان را محاط در آمیزش اجتماعی  ها و مسل جدید است؛ که اسالمها ی مانهویت در زیستها ی ستون فقرات اسالم

شود. هر اسالم  دارد. بدون پذیرش و تاکید بر این نکته، اسالم هویت هم نوعی اسالم حقیقت میآمیز نگاه میمسالمت

ها ی  هویتی که پوستین اسالم حقیقت به تن کند در جایی به برهان لطف و خشونت کشیده خواهد شد و به انکار هویت

رسند  گیرند تنها زمانی به پایان میای که از برهان لطف ریشه میالیه الیهها ی  ا تن خواهد داد. بحرآنهدیگر و حقوق آن

توان  توان نمیآسانی نمیوجوی حقیقت/مطلق را بهشناسی، اوراق و وارونه شود. جستفرآیند دگردیسی آسیبکه این 
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آموزد و  وجو میمنان آموخته باشد که آن چه آدمی از این جستتعطیل کرد، اما تاریخ پرفراز و نشیب ادیان باید به مو

مان  شوند که با هویت و زیستهایی صید میسازد حقیقت و مطلق نیست. در تور ما از این دریای خروشان تنها ماهیمی

 ای ناتمام است. ما هماهنگ اند. نواندیشی دینی بدون تمرکز بر این نکته پروژه

 خشونت مقدس 

پردازد؟  شناسیک و مهم در توضیح و توجیه خشونت میبه چه معناست؟ آیا این سرنام به بنیانی آسیب "قدس خشونت م"

خشونت  ها ی رساند؟ آیا قربانیخشونت در هر سو کمک میها ی یا این مفهوم برچسبی است که به فرار از درک ریشه

مانند؟ و آیا  ویانشان در بازتولید خشونت در نمیدر ابهت چنین برچسبِ نامفهومی از درک نقش احتمالی خود و هم س

رهند. پس این سرنام در پی چیست؟ و چه کمکی در شناخت  کنند، نمیجالدان در پرتو این حیله از بار کاری که می

ای است که خشونت را به بد و خوب تقسیم  برآمد پیش انگاره "خشونت مقدس"کند؟  آن به ما میها ی خشونت و ریشه

ای چرا اطرافیان یک منازعه نتوانند  ای تا چه پایه قابل دفاع است؟ در پرتو چنین انگارهبندی. چنین تقسیمکندمی

 خشونت سمت خود را خشونت خوب یا مقدس تلقی کنند؟ 

  تواند در توجیه و تبیین، خود را به متون مقدس برساند. به زبانی دیگر، هراند که میخشونت مقدس را خشونتی نامیده 

شود. اما این نام  گونه خشونتی که در شکل و آماج خود از متون مقدس الهام گرفته باشد، خشونت مقدس شمرده می

رو کند؛ چه، خشونت بیش و پیش از  خشونت با بحران روبهها ی  تواند ما را در درک ریشهکم میگذاری نارساست و دست

ان دیگر هر توجیه و تبینی برای اعمال خشونت، همانند پوششی  شکل و آماج خود، ماهیتی روانی و زیستی دارد. به زب

زیستی و روانی فرد و گروه را پنهان  ها ی ها و بنیانکه انگیزه - دفاعی   رفتارها ی فرآیند پیچیده و طوالنی در   -است 

 کند.می

دهند که از اشکال و ابعاد خشونت در هر فرهنگ و تاریخی به موازات توسعه و ترقی کاسته  مطالعات اجتماعی نشان می 

نماید، فردا  روز ضروری و دینی میداران امشده است. به زبانی دیگر قابل تصور است خشونتی که به باور بسیاری از دین

ها  افراد و جمعیتی  هآیندی همه جانبه و خود پیش رونده است؛ با توسعفرغیر ضروری و غیردینی تلقی شود. توسعه 

هایی که در  گی و خشونتخانهها ی یابد. به عنوان نمونه بسیاری از خشونتدرک مومنان از متن و خشونت هم توسعه می

یرقابل دفاع است. از طرف  روزه غنمود، امتر در فرهنگ ایرانی عادی و دینی و قابل دفاع میآموزشی پیشها ی محیط

ای کشدار از متون مقدس و آماج محترمی وجود دارد که اطراف آن  ای، مجموعهدیگر، باید پذیرفت که در هر منازعه

انداز به  برد اهداف خود را فراهم آورند. در این چشمالزم برای پیشها ی  توانند خود را به آن بچسبانند و هزینهمنازعه می

گی خود با متون  نایافته و پرمساله که به هم بستهتوسعه "مانی زیست"شونت مقدس چیزی نیست مگر  رسد خنظر می

تواند در جایی به متون و  گذارد. بر این اساس هر خشونتی در سمت خشونت گران، مقدس است و میمقدس تاکید می

مان ما هستند و عجیب نیست  یری از زیستمختلف از آنان، بخش اجتناب ناپذها ی اهداف محترم برسد. ادیان و خوانش
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چون راهی برای رسیدن به  دینی خشونت بار همها ی ناپایدار گاهی به برخی از باورها و داوریها ی ماناگر زیست

تر از آن که  زیستی قابل تحویل است و بیشها ی مانی است؛ به تنازعتر بنگرند. اما خشونت مفهومی زیستپایداری بیش

هایی که در  ها و اضطرابها، ترستراود؛ ناکامیما میها ی ها و اضطرابها، ترسما برآید از ناکامیباورها ی و  از متون

 اند.ما گره خوردهها ی جایی به برخی از باورها و داوری

 گرایی و ناکامی در مواجهه با مدرنیته اسالم

  هاآن چه،  اند؛ اسالمی نواندیشها ی جریان از بخشی -  بخوانند " گرا اصول "  و "سلفی "اگر خود را   -ی تندرو  گراهااسالم

با گلچینی از سنت   اندبوده تالش  در  و اندزده نوآوری به دست خود، از پیش  سنت  با مواجهه در  - کار آغاز  در  کم دست –

گی اجتماعات اسالمی را در  اندهاسالمی راهی به توسعه و ترقی بگشایند. به زبان دیگر، این دسته از مسلمانان واپس م

ها به اسالم تاریخی تحمیل شده است. به زعم آنان بازگشت به  دانند که به باور آنهایی میها و پیرایهپیروی از بیراهه

گی اجتماعات  ماندهتواند اسالم اصیل و رهایی بخش را به مسلمانان بازگرداند و عقبصالح می  "سلف "قرآن، سنت و 

ی تندرو به  گراهاو بدعت زدایی از اسالم است که در چنگ اسالم زدایی  خرافهها را جبران کند. ره آورد آناسالمی 

 شود.ترین شکل ممکن اجرا میخشن

اسالمی راه را برای تحوالت اجتماعی و پیوستن اجتماعات  ها ی ریگ ای از نواندیشان مسلمان با نقد مردههر چند پاره 

اند و  ها یک سر مثبت نبودهاند، اما این جریآناند، و برای مسلمانان با برکت بودهجهانی گشودهی  هجامعمسلمانان به 

گرایی، بنیادگرایی و برخی از  انداز اسالماند. از این چشمیک سر مثبتی هم نداشتهی   هخواسته و ناخواستپیامدها ی 

 نواندیشی دینی هم به حساب آورد.ها ی آمدپیدینی و مذهبی را باید بخشی از ها ی خشونت

کنند؛ در نتیجه عجیب نیست اگر  گی مییافته زندهنایافته یا کمتر توسعهی توسعهمسلمانان غالبن در مناطق و کشورها

ستم،  ها هنوز در توزیع قدرت، ثروت، آزادی و شان ناکام اند. به این بسته چنان چه استعمار، استثمار و تاریخ طوالنی آن

بهره کشی و استبداد را اضافه کنیم، چندان عجیب نخواهد بود اگر بسیاری از نواندیشان مسلمان در غالب متفکران قوم  

خود با مدرنیته و الزامات آن ناکام مانده باشند. این دسته از نواندیشان مسلمان هر چند در تشخیص  ی  هدر مواجه

  -اند آن مشکوک بوده آوردها یدستاما از آن جا که به غرب و برخی از  - اند گی و ضرورت آن توفیق داشتهنایافتهتوسعه

رو شدن واقع بینانه با  ای برای توسعه بتراشند. این دسته از نواندیشان مسلمان به جای روبهاند از دین انگارهتالش کرده

اند و در نتیجه در یافتن جایگاه مناسب  ا غلطیدههآنپی آمدها ی ها و ها به درافتادن با آنجدید و الزامات آنها ی جهان

گرایی در  اسالمها ی شک یکی از پایهبی ها،اند. این دست ناکامیآنان ناکام ماندهها ی برای مسلمانان و باورها و داوری

 جهان معاصر است که بالی جان مسلمانان و جهانیان شده است.
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  هگی در منطق نایافتهخواهند توسعهاسالم هراس هم قابل دفاع نیست که میها ی با این همه، استدالل برخی از جریان 

ی بسیاری  ی پیدا و پنهان و شوندهاگی بنارهانایافتهتوسعهها ی خاورمیانه را به دین یا اسالم گره بزنند. در بنیانی 

گی و کم بود امکانات نظری و عملی انسجام آفرین  نایافتهزنند. گره زدن توسعهمیدخالت دارند که تقدیر توسعه را رقم 

گی،  سایهتر است از بحران هم، مناسب"بحران در اسالم "جدید به یک دین ویژه قابل دفاع نیست. به جای طرح 

توان به وهابیت یا آن طور  نمونه میانداز به عنوان خاورمیانه بگوییم. در این چشمی  هگی و بحران در منطق نایافتهتوسعه

ها ی  ها از اسالمها و ناخالصیگینگاه کرد؛ جریانی که تالش داشته است با زدودن تیره "موحدون"گویند که خودشان می

 به اسالم اصیل و واقعی بازگردد و راه مسلمانان را به آینده باز کند.  - به زعم خود  - تاریخی 

 وهابیت 

ای و مذهبی فروکاست، آن گاه وهابیت و تعلیمات آن در مرکز  فرقهها ی ین منازعات را به جدالچنان چه بتوان ا

. اندبوده توجه مورد  –همانند طالبان، القاعده، داعش و بوکوحرام  -ی تندرو  گراهاها اسالمنشینند که در آنمطالعاتی می

  زدودن برای است  تالشی وهابیت . شودمی دیده   وهابی تعلیمات از بسیاری  و هاجریآن این میان آشکاریها ی وندیهم

ها  قرن هجدهم بنیان نهاده است. وهابیی    هابن عبدالوهاب در میان محمد  که  است تعلیماتی برآمد و اسالم  از ها ناخالصی

بسیاری را که پس محمد و یاران نزدیک او به اسالم واقعی افزوده شده  ها ی ها و بدعتبه زعم خود در تالش اند خرافه

کنند و برآن اند که اسالم و  ها زیارت قبور و تقدیس برخی از بزرگان دین را شرک تلقی میاست از اسالم بپیرایند. آن

و بدعت زدایی در   زدایی  رافهخروزگار است، جریانی که با ادعا و شعار ها ی مسلمانان را بپاالیند. از شگفتیباورها ی 

ها یی ایستاده است که متهم به خرافه و بدعت اند. وهابیت الهام  واره در صف مقدم جریاناسالم ظهور کرده است، هم

اند.  ی غربی برخاستهجهادی و تکفیری است که به جنگ با دیگر مسلمانان و برخی کشورهاها ی بخش بسیاری از گروه

رایی در مواجهه با متن مقدس، نفی تعقل، فلسفه، کالم و عرفان، مخالفت با حقوق بشر و  اسالم سیاسی، ظاهرگ

سنی و مخالفت سرسختانه با مذهب شیعه و اهل تصوف، حجاب اجباری،  ی   هدمکراسی، نقد اساسی مذاهب چهارگان

دینی مسلمان و غیرمسلمان،  ا ی هدینی و مذهبی و آثار باستانی، تکفیر، آدم کشی و سرکوب اقلیتها ی  تخریب زیارتگاه

مخالفت با برخی از مظاهر جهان جدید و بسیاری از مناسبات جهانی، اجرای شریعت، مخالفت با برابری حقوقی آدمیان،  

جهانی، مدرن و پسادینی  ها ی خشونت بار و غیرانسانی و سرکوب برخی از تظاهرات هویتها ی اعمال برخی از مجازات

 اند.جدید در پیش گرفتهها ی ها در مواجه با جهانهستند که برخی از وهابی از جمله رویکردهایی

برند تا حد بسیاری گسترش  ها که از الهیات ابن تیمیه و فقه عبدالرحمان امام احمد ابن حنبل بهره فراوان میوهابی 

ای نفت در دوران  ار درآمدهای افسانهخود را به پیوند خویش با خاندان آل سعود مدیون اند. پیوندی که در کنباورها ی 

ها  ها را به هم گره زده است. گسترش گروهمعاصر به نفوذ، قدرت و اعتبار سیاسی هر دو جریان کمک کرده و حیات آن

گسترش و  ی  هبردی عربستان با آمریکا در دوران جنگ سرد، زمینجهادی در دوران اشغال افغانستان و هم وندی راهی 
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ها پس از خروج شوروی از افغانستان، متناسب با  جهادی و تکفیری را فراهم آورد. این جریآنها ی ن گروهقدرت گرفت

پیچیده سیاسی و امنیتی منطقه  ها ی گی خود به جان یکدیگر افتاده و در بازیپیشامدرن و قومی و قبیلهها ی خصلت

 اند.شده گرفتار آمدند و به رویارویی تمام عیار با جهان جدید کشیده

چسباند،  وهابی میها ی ی تندروی معاصر را به جریانگراهاای که بسیاری از اسالمبرجستهها ی با وجود نشانه

ها جمعیتی میلیونی اند که در کشورهای  تندرو و بدخیم قابل دفاع نیست؛ چه، وهابیها ی ها به این گروهفروکاهیدن آن

کم رفتارها(ی تندروها مخالف اند. و نیز نباید  ها )یا دستاند و با بسیاری از باورها و داوریپراکندهخلیج فارس ی  همنطق 

گانه اند اما بدخیم  اند یا هستند که با تعالیم وهابیت بیبسیار دیگری در جهان اسالم بودهها ی فراموش کرد که گروه

 اند یا در گمان آن هستند. بوده

 اسالمیگرایی و هویت اسالم

تازه، چند  ها ی آن با هویتها ی ای هر چند اندک به درگیریماند اگر اشارهی تندرو ناتمام میگراهاشناسی اسالمآسیب

ها یی پیچیده،  جدید هویتها ی  هاست؛ هویتگیها و در هم تنیدهگیرنگ و دیگربوده نشود. جهان جدید جهان پیچیده

ها  دهد گلچینی از باورها و دارویخودبنیادی که برآمد جهان جدید است به آدمیان امکان میاند. الیه الیه و در هم تنیده

ها ی  گراها هم با خود بنیادی آدمی مساله دارند و هم با این هویتمطلوب را برای خود برگزیند یا بیافریند. اسالمی 

که هویت خالص اسالمی داشته باشند. به نظر  ها برساختن اجتماعی از مسلمانان است  میانه و گلچین شده. رویای آن

وگویی از  اند. به هر گفتها گرفتار نوعی از آمیزش اجتماعی ناتمام اند و هنوز از اجتماع به جامعه پانگذاشتهرسد آنمی

د  شود بایآلوده میگری گرایی و سلفیگرایی، سنتهویت هنگامی که به اصالت طلبی، بنیادگرایی، دگر ستیزی، اسالم

بسیار  ها ی گیشمار و پراکندهبیها ی شکلی برای رهایی از کثرتها ی مشکوک شد؛ چه؛ هویت چیزی فراتر از همانندی

 رسد به دین حقیقت دگردیسیده است و از دین هویت دور افتاده است. تواند باشد. هویت هر گاه به دگر ستیزی مینمی

اند  فرآیند طوالنی اجتماعی/ مدنی شدن درماندهها در اساس در ته نیست؛ آنگراها تنها در مواجهه با مدرنیناکامی اسالم

گی  قومی، نژادی، تاریخی و مذهبی عبور کنند. دگربودهها ی گیگی و بستهخانوادهها ی گیاند از وابستهو هنوز نتوانسته

ها نه  نیست. آن " گیدگربوده"دن چیزی غیر از  دانند که بوها  نمیها ترکیبی ناآشنا است. آنها هنوز برای آنو حقوق آن

وحشت دارند که به جوامع پساسکوالر هم   -بیند  خواهد و میگان را برابر میکه همه  -تنها از جوامع سکوالر جدید  

انگارها چون درک مناسبی از جامعه و تکثر ندارند با هر چیزی که اجتماعات ساده و یک رنگ  مشکوک اند. این مطلق

     افتند.برد در میگی، تکثر و رنگارنگی پیشرا به سوی پیچیده هاآن

جدید و پساسکوالر  ها ی این آسیب اما در جهان جدید و در شکوه خودبنیادی آدمی قابل تحمل نیست. در جهان

ها تنها بخشی از هویت آدمیان  شوند، اما آنگی، قومی، نژادی، دینی و مذهبی به رسمیت شناخته میخانوادهها ی هویت 
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تواند ما را  ما ناسازگار باشند. چنین گفتمانی میی  هچهل تکها ی دیگر هویتها ی توانند با بخشسازنند و نمیرا بر می

رقیب )که مدعی حقیقت اند و جایی برای دیگری  ها ی  ف خوانشبرساند که بر خال "چون بخشی از هویتدین هم"به 

 کند.گذارند( دینداران را برای ورود به جوامع سکوالر و پساسکوالر آماده مینمی

هویت ها ی گرایی اسالمی تمایز گذاشت. اسالمو هویت "هویتها ی اسالمی  هانگار"برای درک این پندار باید میان  

رنگارنگ مسلمانان را به  ها ی ها از جمله مسلمانان هستند؛ این انگاره هویتانسآنی  ههویت هم  برآمد محترم دانستن

ای از  رادیکال اسالمی، تالش دارد هویت ویژهها ی  گرایی اسالمی در میان جریانشناسند، در حالی که هویترسمیت می

فهومی پسامدرن و پسا سکوالر است؛ هیچ ذاتی برای  مسلمانان را به عنوان هویت اصیل اسالمی جابزند. اسالم هویت م

هویت،  ها ی اسالمی  هدهد. انگارکالن مسلمان  مسلمانان خداناباور را هم جا میی   هشناسد و در مجموعاسالم نمی

و  موجود ها ی خوانشی  هآمیز؛ تکاپویی است برای به رسمیت شناختن همای است برای آمیزش اجتماعی مسالمتانگاره

ادیان و مذاهب همانند  ی  هرا در پهن  "حقیقت "وجوی اسالم هویت جستی  هتاریخی؛ انگارها ی ممکن از اسالم

ای است که منتقد توهم حقیقت  اسالم هویت انگارهی  هداند. انگارخام اندیشانه و سبک سرانه می " مطلق"وجوی جست

است. اسالم هویت تالشی است برای توازن بخشیدن به   - دینی ها ی از جمله یافته  - انسانی ها ی یافتهی  هدر هم

گرایی دینی اما تالشی است برای دگرسازی؛ تالشی است برای  مسلمانان. هویتی  هگوناگون هویت چهل تکها ی  بخش

، آزادی و  شود. تالشی است در خوارداشت توسعه، ترقیسانسور و فاصله گذاشتن بین آن چه خودی و ناخودی نامیده می

ها  گرایی اسالمی برآمد اسالمصلیبی است. هویتها ی جنگ ی  هگرایی دینی در این اشکال ادامخودبنیادی آدمی. هویت

اند؛ خودشیفته اند و به  جدید درماندهها ی ( در جهان3ها یی که از درک غیبت داوری الهی)حقیقت است؛ اسالمی 

 برند.الهی نماز میا ی هچون داوریانسانی خود همها ی داوری

چون بخشی از هویت، وجهی از هویت جاری، سیال و رنگارنگ مسلمانان است که متناسب با  اسالم هویت یا اسالم هم 

کالنی از مسلمانان است که به  ی   هشود؛ اسالم هویت، مجموعگونه میبستر تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی خود، گونه

ود را با جهان جدید و مناسبات تازه هماهنگ و تازه کند؛ اسالم هویت شکلی از اکولوژی،  تواند خآینده باز است و می

، منادی ذات و حقیقتی فراتاریخی، الهیاتی و وجودی است که به روایت  "اسالم حقیقت"برایش و فرگشت است. در برابر، 

 بشریت است. گرایان راه رستگاری ستیزان، تاریخ اش سر آمده و مطابق فتوای اسالماسالم

نظرانه و پیشامدرن از اسالم هر چه که هستند و هرچه که باشند در یک مساله هم سو و  تنگ ها ی این خوانش

گذارند. توسعه و ترقی در میان  جهان جدید سرگردان میی  هها و مسلمانان را در آستانها اسالمداستان اند؛ آنهمه

ها همیشه در گرو مثله شدن جهان جدید و مسلمانان است.  شناسیت اسالممسلمانان و در اجتماعات اسالمی در این دس

گراها  ستیزها مهاجم اند و به نوعی نابرابری حقوقی و هویتی آلوده اند. اسالمگراها و هم اسالمانداز هم اسالمدر این چشم

رابری حقوقی به نفع مسلمانان  کم در اجتماعات با اکثریت مسلمان( از نوعی نابسیاست و جامعه )دستی  هدر پهن
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ها(  ستیزان به نوعی نابرابری هویتی به ضرر مسلمانان )غیرخودیکند؛ در حالی که اسالمها( جانب داری می)خودی

تواند داشته باشد و دیر یا زود به شقه شقه شدن  گرفتار اند. اما این رفتار تبعیض آمیز و ستم کارانه خط پایانی نمی

 ده خواهد شد.ها هم کشیخودی

مسئوالنه و منصفانه با خشونت جاری در خاورمیانه و جهان در گرو تن دادن به آمیزش اجتماعی  ی  همواجه 

سیاسی به امکان برساختن و گسترش  ها ی ( است که به دور از برخی از جار و جنجال4آمیز و هرمنوتیک صلح)مسالمت

اندیشد. جوامعی که با رعایت آزادی وجدان و  شود( میانادا دیده میجوامع پسا سکوالر )همانند آن چه در امریکا و ک 

را رعایت کنند. هرمنوتیک صلح   " انسان"آمیز در تالش اند محدود و محاط کردن آن به آمیزش اجتماعی مسالمت

خود را به عنوان حقیقت به خود یا دیگری بفروشد. هرمنوتیک صلح، هرمنوتیک   آوردها ی دستهشیارتر از آن است که  

 دوران غیبت داوری الهی است.

ها نیست؛ این  قدرت یابی و گسترش این جریآنی   هی جدید نشانگراهاکاربست خشونت و ترور توسط بخشی از اسالم 

کنند. حکایتی پر آب و چشم که  عمیق قربانی حکایت میچون آخرین جنبشی هستند که از ناکامی و ناامیدی رفتارها هم

مرکزی آن  ی  هجوشان جان و زبان آدمی دور افتاده است و توهم حقیقت بافته است. حکایتی که هستی  هاز چشم

خواهد خود را توانا نشان دهد. دین  ای میای که در پوستین وارونهناتوانی آدمی در درک هویت خویش است. ناتوانی

ها  گشاید و هم تنازع کارکردی ادیان را با برخی از زیرمجموعهراه را برای آزادی وجدان میچون بخشی از هویت، هممه

  چون بخشی از هویت پایان خشونت مقدس هم هست.دارد. دین همدیگر انسانی از میان برمیی 

 ها پانویس

 کاویده ام. " شناسی در بحراناسالم"وگو را در سرنام این گفت -1

 این ادعا کاویده شده است. "قرآن نه تنها از متن که باید از ماتن آن هم عبور کرد برای خواندن "در سرنام   -2

 کاویده ام.  " در غیبت داوری الهی"گی جهان جدید و  سایهدر هم"این سرنام را   -3

 ادامه داده شده است. "دینی هرمنوتیک صلح و عبور از نواندیشی "وگو در سرنام  این گفت -4
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 رهایی استتکاپو ی خواندن همیشه 

پنجاه نفره از    -گشت در جمعی چهل اش بر میتازهعبدالکریم سروش در مراسمی که به معرفی و پرده برداری از کتاب 

قرآن بر سراسر  ی  هوگو از سلطآورد. موضوع کتاب گفتگفت و برای توزیع و توضیح آن دلیل میی  کتاب تازه میمدعاها

 ای که به زعم کتاب بایست برچیده شود.زندگی مسلمانان بود؛ سلطه

ظهر سی ام دسامبر دوهزار و شانزده، پس از یک راه پیمایی طوالنی بر من  آن چه آمد روایت خوابی است که بعد از 

ها است، بسیار آموزنده و مهم.  گیر تاریخ آنها و پیگذشت. خوابی شگفت، شنیدنی و برای کسی که گرفتار اندیشه

ماند و  ام به یاد ام میها یکمتر خواب - تر بگویم اگر دقیق -بینم یا  گی که کمتر خواب میبرخالف جریان جاری زنده

قرآن و خواندن آن را به ذهن من  از پاید، این خواب ماند و درکی تازهسرم میی   هها در کاسپس از خواب ردی از آن

 چپاند.

 قرآن خواندن در میان خواب و بیداری 

ام ریشه گرفته است و  رویاها یآشکار است که بار چنین برداشتی از تاریخ مسلمانان و نیز شوق پروازی که از ذهن من و 

ها  گیرد، و او هیچ مسئولیتی در توضیح آنسروش قرار نمیها ی در این خواب بازتابیده است به هیچ روی، روی شانه

ها دیده شود، یا  سروش ممکن است ردی از این اندیشهها ی  ها و گفتهنخواهد داشت. به زبانی دیگر، هرچند در نوشته

ی من به تعبیر سروش رسوالنه است و تجربه و بسطی نبوی دارد؛ یعنی مسئولیت  یر شده باشد، اما رویاتالشی در این مس

 گردد. اسالمی/ شیعی/ ایرانی باز میی   همن از تاریخ و تاریخ اندیشها ی آن سراسر به من و برداشت
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زاییده و بالیده است( به جهت هم زادی و  قرآن )متن( و تاریخ آن )متنی که متن در آن تر آورده ام آن چنان که پیش 

دانست، تا کنون ناخوانده مانده  راهی با پنداری که متن را آراسته به راستی و یقین و پیراسته از ناراستی و گمان میهم

ر خوانشی  خواهد؛ چه، های قرار دارد که آن را در اساس ناخوانده میقرآن در امتداد پیش انگارهاست. به زبانی دیگر، متن 

گان ایستاده است، آلوده به خطا و برآمد ظن و گمان  شکننده و خطا خیز آدمی زاده  پاها یاز متن به جهت آن که روی 

ای از  سازد. ناگفته پیداست، برداشتن چنین پیش انگارهاغازین نمیای ممنوعه است که با پیش انگارهاست؛ و این میوه

مسلمانان که برآمد تاریخی آلوده و   ی  هآسانی از عهداند کاری سترگ است و بهداشتهپیش پای آدمیان که آواز ساز متن 

و گذاشتن ماتن آن در   - قرآن  به تعبیر  -  " متنِ متین"آمده است. گذشتن از این  اند، نمیبرآمده از چنین پنداری بوده

آید.این  هر مسلمانی نمیی   هت که از عهدجای گاهی انسانی که امکان خواندن متن را فراهم آورد، گام سهمگینی اس

بستند، چندان دور از  کردند و به کار میخود از متن را پیام الهی درک میها ی بدفهمی که مسلمانان معصومانه خوانش

اگر به    -جدید آدمیان از زمان و زبان  ها ی انتظار نبوده و نیست. آن چه دور از انتظار است، آن که به جهت دریافت

.  باشد خداوندگار داوری ی   هکنند  بازگو تواندنمی - باشد آمده خدا سوی  از اگر  – هیچ متنی  -دایی باور داشته باشیم  خ

  را گان آدمیزاده و  رونددمی  الهی ها ی داوری پوستین   در که هستند  انسانیها ی داوری این همیشه الهی  داوری  غیبت در

رسد،  می "شناخت ناباوری "و   " گراییکثرت"  به گاهی   که است غیبتی چنین  درک . رهانندمی هستی  بار سنگینی  درک از

 (  1سازد.)پایان میبی وگویی راکند و هر گفتوگو دعوت میگان را به گفتو همه

و پیش  متن ی   هاندازها هر گونه تالشی برای خواندن متن و شناختن آن، ناچار تالش برای رهایی از سلطدر این چشم

ماتن آن هم هست؛  ی  ههم هست؛ هر تالشی برای خواندن متن، تالش برای رهایی از سلط "نبود خطا در متن "ی  هانگار

 وگو اشاره دارد. گفتی   هکند و همیشه به امکان ادامتالشی که تاریخ و متن و تاریخ متن را زمینی، انسانی و سیال می

 پایان خواندن بی فرآیند

پایان است. همیشه امکان تفاهم و  بی وگوییفرآیند )خواندن(ی ناتمام و گفتقرآن، همانند هر متن دیگری، خواندن 

زمان ماندگار نخواهد ماند.  ی   هشود و هیچ توافقی در پهنمکان نامحدود نمیی  هتوافق هست، اما هیچ تفاهمی در گستر

- قرآن  گنجند، در نتیجه، خواندن مسلمانان نمیی  هآدمیان یا  هم ی  هها همها و تفاهمای از توافقدر هیچ مجموعه

ای که از درک ناتمام جهان،  پیشینیان هم است؛ سلطهی   هتالشی برای رهایی از سلط -مانند خواندن هر متن دیگری ه

قرآن( و ماتن  زمان متن)یب  مکان و هیاتبی گیرد و در تالش است خود را در هیبتزمان، زبان و متن ریشه می

نبی، وحی، عصمت و والیت در میان برخی  ی  هشود( جاودانه کند. )انگار برنهادآن)خداوند/انسانی که خداگونه تصور می

 منطقی همین دریافت است.( ی  هاز مسلمانان ادام

شود در تاریخ آدمیان متنی  ر میقرآن تالش برای مفاهمه بر سر متنی است که ناتمام آفریده شده است؛ و مگخواندن  

ی   هکند، سلطاست. آن چه یک متن را تمام می " گیدیگر بوده"همیشه  "بودن"گی.  ای همیشهتمام شود؛ یا مفاهمه
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ای که در درک دیگری ناکام  درمانده است؛ خواننده "خداوند"ی   های است که از درک بودن، تاریخ، متن و انگارخواننده

متن دگردیسیده تا خود را ادامه دهد و به پایان تاریخ برسد. تالش برای  ی  های که ناگزیر به سلطسلطهبوده است و 

ای است که پشت متن پنهان است و پایان تاریخ را بر ما  خوانندهی  هقرآن، تالش برای رهایی از سلطی  هرهایی از سلط

قرآن،  هم هست؛ تالش برای خواندن  " دیگری"تالش برای درک حضور قرآن، آوار کرده است. تالش برای خواندن 

 ( 2همانند هر تالش دیگری، تکاپویی برای رهایی است.)

 ناتوانی در درک مفهوم سلطه

ای که به باور  تواند باشد؛ ناکامیقرآن، نمادی از ناکامی آنان در درک مفهوم سلطه هم میناکامی مسلمانان در خواندن 

رسد. در  گی سیاسی اجتماعات مسلمان به اوج مینایافتهگیرد و در توسعهایرانی/ابراهیمی ریشه میها ی طورهمن از اس

ورزد، مغضوب و رانده  اعتماد می "داوری دیگری بزرگ"پیش و بیش از  " داوری خود"به  " شیطان "ادیان ابراهیمی وقتی 

 شود.می

ده است و در چه جایگاهی قرار دارد؟  درست و نادرست هم، که  اهمیت ندارد این دیگری بزرگ کیست؟ از کجا آم

پندارِ  ی  هماست که در سای "حق داوری "چون وسواسی کشنده در جان ماست اهمیت ندارد، آن چه اهمیت دارد  هم

دگردیسیده است؛ وسواسی که   " درست و نادرست"ی  هجانسوز او به وسواس فلج کنندها ی وسهخطرخیز شیطان و وس

رسد. تصور و  دیگری بزرگ میی   هشود؛ و آرامشی که به سلط( آرام می3)"دیگری بزرگ" نها با تکیه به داوری ت

تواند به  تصویرسازی از آن دیگری بزرگ دو روی یک سکه اند، چه، تنها یک دیگری بزرگ و همه چیزدان است که می

بر این قرار بیهوده نخواهد بود اگر تالش مسلمانان برای خواندن   این وسواس روان نژندانه پایان دهد و ما را به زانو درآورد. 

 قرآن در سراسر تاریخ را تالشی برای بازسازی آن دیگری بزرگ، رسیدن به داوری او  

ای  )حجت الهی و حجیت متن( و بازگشت به آن آرامش کودکانه بدانیم؛ تالش و تسلیمی که هنوز ادامه دارد؛ و کودکی

 روز جاری است. امی  هین شکل خود در خاورمیانترکه در زشت

 شیطان و هراس از آزادیی  هاسطور 

آشنایی با راست و   ادعا ی دیگری بزرگ در غیبت داوری الهی، همیشه برادر بزرگی است که در سایه ایستاده است و با 

گران در گرو رهایی از  ها ی الدهق ورزد. گذشتن از این والیت خودخوانده و رهایی از این ناراست بر ما والیت/ سلطه می

چنگ خونی این وسواس کشنده و آن پندار شکننده هم هست. برای کسانی که از نفوذ این باور در میان مسلمانان آگاه  

  مسلمانی نهادها ی  و  مسلمانان  از  بسیاری نهاد  در  پرزوری رانش چنین  به " گیشده نده را"اند عجیب نیست که این 

سالم هم  ا از پیش  که  –  ایرانی  فرهنگ  به را  اسالم اگر( 4.)بایستند خود  پاها ی  روی آنان گذاردنمی و است  دگردیسده
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  ایرانی فرهنگ  در رهایی  و وگوگفت خواندن، امتناع  کنیم،   اضافه –( 5شیطان بوده است)ی  هآلوده به افیون اسطور

  انبوه تولید کار به و است؛  سرپیچی  و طغیان  شکستن  درهم  برای ایاسطوره شیطان، ی  هاسطور( 6.)شد خواهد آشکارتر

ای برای درنوردیدن خودبنیادی و خودآیینی است و در  شیطان، برساختهی  هاسطور. آیدمی گان بنده و گان سرسپرده

ای که با آزادی، برابری )توزیع برابر قرص نان آزادی( و  گی؛ برساختهخدمت برساختن اجتماعات پیشامدرن و قبیله

 انجامد.ای با آزادی میگانهگی و بیگانهگانه است و به از خودبیفردانیت بی

هم هست. این که در تاریخ   "قدرت ی  هآورد در پهننپذیرفتن هم"روی دیگر   "خطا در متن"نبود ی  هپیش انگار 

بردی این پندار است؛  قرآن هماره از زبان فاتحان شنیده شده است، حکایت اهمیت راهرسمی از ها ی  مسلمانان خوانش

در اجتماعات   -رسمی از دین  ها ی انجامد، و کیست که نداند خوانشرسمی از دین میها ی بردی که تنها به خوانشراه

 شوند.ها یی وارونه اند؛ یعنی به جای آن که متن خوانده شود، خواننده متن میهمیشه خوانش -نایافته  توسعه

  گانتوان از سرباز کرد، تنها باید آن را شناخت و برآمد آن، به خوانندهیافته نیز نمیگی را  در جوامع توسعهاین وارونه 

شمار  بیها ی ها و خوانندهز متن و ماتن آن عبور کرد و به متنشمار تن داد. به زبان دیگر برای خواندن یک متن باید ابی

شود؛ از توزیع  جدید همه چیز از گفت و شنود و دمکراسی شروع میها ی ها و جهانتاریخی بسنده کرد. در جآن

 ( 7شناسی جید.)آمیز و از ارجخدایگانی و تن دادن به صلح و آمیزش اجتماعی مسالمت

 ها پانویس

ای ناتمام است؛ آنگاه  در محضر خداوند و در معرض خطاب حضرت وی هم  وگو و مفاهمهاگر بپذیریم که هر گفت -1

زبان شناختی دید  خطا ی توان به اراده و داوری او رسید؛ به زبانی دیگر بخش غالب ادبیات دینی را باید برآمد نوعی  نمی

 او رسیده است.ها ی ی به نفی آدمی و داوریاله ها ی داوریها ی  وجویجستی   هراهبی که در

کالمی شیعیی در جای دیگری آورده ام، جماعت مخطئه با این پندار که  باورها ی  ای از چنان که در توضیح پارههم -2

و   " غیبت داوری الهی"اند، اما از این پندار تا درک  گانه نبودهقرآن، درکی انسانی و آغشته به خطاست، بیدرک ما از 

 شناخت ناباوری فاصله بسیاری مانده است.

انجامد و  دیگری بزرگ در جایی به نفی خود میی  هفاصله گذاشت؛ چه، انگار " دیگری"و  "دیگری بزرگ" باید میان  -3

رسد. بخش غالب ادبیات دینی/  اندازی است که باور به دیگری بزرگ به نفی و حذف دیگری هم میدر چنین چشم

شناسی  ای بسیار لرزان و معطوف به رواند چنین پندار و سازوکار جا انداختن آن است. اما چنین تلقیعرفانی ما برآم

کنند و  است. آنان که از احساس حقارت لبریزترند )همانند بسیاری از فقها و ارباب شریعت( دیگری را بخشی از خود می

هایی در امان  ت خود برهند؛ و آنان که از چنین زخمکنند تا اندکی از احساس حقاردر پای دیگری بزرگ قربانی می

 اند دیگری را هم بخشی از دیگری بزرگ ببیند و قدر بدهند و  بستایند.ای از عرفا( توانستهاند )پارهبوده
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تواند  میروز چه پدرساالری در ایران امنمادها ی  والیت فقیه، و بسیاری از ی   هقانون اساسی جمهوری اسالمی، انگار -4

 باشد؟ مگر ناتوانی یک ملت در درک مفهوم سلطه؟! 

انداز است که به ابلیس/ شیطان  صوفی گری)صوفیان جمالی( و یزیدیان)ایزدیان( از همین چشمها ی برخی از نحله -5

 دهند.نگرند و او را مورد ستایش و تکریم قرار میمی

دانند که در  می "ددی " و  " دیو" انگر مینو، اهریمن، ی  هبرآمد انگاربرخی از پژوهشگران شیطان را در ادیان ابراهیمی  -6

 شد.نخستین دیده میگری دوآلیسم زرتشتی

Winn, Shan M.M. (1995). Heaven, heroes, and happiness, the Indo-European 

roots of Western ideology. University press of America. p. 203. ISBN 

0819198609 

شیطان و درک مفهوم سلطه و آزادی  ی  همسیحی را در ارتباط با آن چه به انگار - شکاف میراث اسالمی و یهودی -7

 ها باید جست.ها که در میراث دیگرگون یونانی آنانجامیده است، نه در این انگاره

 

پایان
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 پشت جلد

رو نیستیم؛ چه، نویسنده با هر تکاپویی برای بیرون کشیدن دانش، حقانیت و  وگوهایی دینی روبهدر این مجموعه با گفت

داند. وی با هر تالشی برای ورود به  خورده میحقوق از درون متون دینی مخالف است و آن را راهی به تکرار، شکست 

  هداند. پهندین، معنویت یا  اخالق مخالف است و آن را پیشاپیش محکوم به ناکامی میی   هسیاست از درون پهنی  هپهن

هستند و   "هااست"همیشه مقدم بر  "بایدها"ای خودبسنده و خودبنیاد است و باید باشد. چه، سیاست پهنهی 

هاست. زبان دینیِ این متن  پهنهی  هسیاست پهنی  هآورند؛ پهنسیاست سرمیی  هترین و پایدارترین بایدها از پهنایپایه

تا آن جا دراز است که بتواند منطق پوشالی این زبان و مبانی آن را در انحصار شان، آزادی، قدرت و حق داوری برای 

ترین حالت چیزی نیست  شود، در بهه نام دین و داوری الهی عرضه میهایی ویژه، لخت کند و نشان دهد، آن چه بگروه

هایی دیگر. منطقی که چنان چه به درستی و تا پایان دنبال شود، راهی برای گریز از خودبنیادی و  مگر داوری انسآن

 گذارد. گی آدمی نمیخودبسنده

توانند  داران؛ در نتیجه نمیدین  "اجتماع"و فراتر از   تربه باور نویسنده جوامع جدید، جوامعی ملی یا جهانی اند و فربه

گان  که همه - سیاست ی   هها همیشه در جامعه و در پهنها و پایدارترین سازشترین توافقایدینی یا پاددینی باشد. پایه

وگو  انداز نه تنها گفتخورد. در این چشمرقم می -کند  گان را ضمانت میخواهد و برابری و آزادی همهرا برابر و آزاد می

راه  بنیاد و گمای دینی در اساس بیوگو از جامعهاز نظر اسالم و مسلمانان در مورد حکومت و حکومت دینی که  گفت

ها  که نام دیگر اسالم " سیاسیها ی اسالم"گی خداوندان تالشی است در این مسیر برای عبور از کننده است. در هم سایه

آسیب و نابودی  ی  هبزرگ مسلمانان را در آستانی  هبدخیمی که بیش از هر چیز خانوادها ی یشهحقیقت است. پاداندی 

ی   هگی خداوندان تکاپویی است برای خواندن و عبور از متن و رسیدن به متنی که در هزارسایهقرار داده است. در هم

گی خداوندان دعوت به آشتی، صلح، آمیزش  سایهخواند. در هممیجدید در برابر ما گشوده شده است و ما را به خود 

گی خداوندان دعوت به آزادی و برابری است دعوت  سایهآمیز، گفت و شنود و دموکراسی است. در هماجتماعی مسالمت

 به توزیع برابر آزادی و خدایگانی. دعوت به هرمنوتیک صلح. 


