
For the best experience, open this PDF portfolio in
Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later.

Get Adobe Reader Now!

http://www.adobe.com/go/reader




1


تعـداد صفحـه :    13


تاريــخ  تحـرير :    1385


شماره مقالـه :    1002


87/05    آخرين  بررسی :


www.shandel.org


Sco1385@Gmail.com


شــريعتـي آرمــان  كانــون 


cos


موضـوع :  داليِل عدمِ شکل گیری،ثبات و فراگیریِ احزاب در ايران


زمان و زمینی برای تمرين


علیجاني رضــا 



http://www.shandel.org/alijani/alijani.html





2


زمان و زمینی برای تمرین


بحث احزاب در شکل کنونی آن، امری متعلق به دنیای جدید و جوامع صنعتی و شهرنشین، و با حاکمیت دولت ـ ملت می باشد، اما فعالیت گروهی 
برای اهداف مشترک چه در حوزه های سیاسی و چه در حوزه های اقتصادی در گذشته ها نیز ردپایی روشن و حتی گاه به  همان شدت و ابعاد دنیای 
کنونی دارد. ساده ترین مثال اسماعیلیه است که یک حزب سیاسی قوی و گسترده بوده است. جمع های صنفی که هر یک، یک راسته بازار و یک شغل را 
نمایندگی می کرد، در برخی مقاطع در تاریخ ایران مثالً در دوران صفویه حضوری جدی داشته است. انجمن های صنفی در دوران مشروطیت قدرتمند بودند 
و ترکیب نمایندگان دور اول مجلس مشروطه نیز تقریباً شکل و شمایلی صنفی داشت. پس در فهم پرسش باال و در پاسخ دهی به آن نمی توان موضوع را 
امری کامالً جدید دانست یا فرضاً ایرانی ها را به طور ژنتیک مستعد کار حزبی ندانست یا تاریخ و بستر اجتماعی ما را نامستعد برای این امر شمرد. پس 


نمی توان و نباید از ابتدا صورت مسأله را پاک کرد. 


نکتهٔٔ مهم دیگر واکاوی، خود پرسش و صورت مسأله است. به  نظر می رسد در رابطه با این پرسش می باید سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد : 


الف(  علل عدم شکل گیری؛ و در صورت شکل گیری، عدم فراگیری احزاب در ایران.


ب(  علت ناپایداری احزاب در مواقعی که شکل گرفته و حتی گاه به شدت فراگیر می شوند )مثل جبههٔٔ ملی، حزب توده، مجاهدین و....(


پ(  علت غیرمؤثر بودن احزاب در ایران.


این سه پرسش پاسخ های گوناگون، اما متفاوتی دارند. ولی شاید هر پاسخ به پرسش دیگر راه می برد که آن پرسش خود پاسخی برای پرسش قبلی 
است. مثالً اگر احزاب در ایران مؤثر بودند و کارایی شان در زندگی روزمرهٔٔ  مردم، ملموس و محسوس می بود، قطعاً همین مردم و جامعهٔٔ غیرحزبی و گاه 
حزب گریز، خود به خود و به سرعت سیمای حزبی به خود می گرفت. اما از سوی دیگر دالیل و علل غیرمؤثر بودن احزاب در ایران، تنها و همان دالیل عدم 
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فراگیری آن ها یا همان دالیل ناپایداری شان نیست؛ و همین قضیه صورت مسأله را پیچیده تر می کند. 


در هر حال در رابطه با آن یک پرسش یا این سه پرسش تفکیک شده، تاکنون کالبدشکافی ها و پاسخ های گوناگون مطرح شده است که بسیاری نیز 
صحیح و دقیق بوده و هر یک اضالع و ابعاد خاصی از ماجرا را واکاویده است. از آن جا که شرح و بسط همان واکاوی ها مالل آور خواهد بود، تنها مروری 
تیتروار بر آن ها می کنیم و سپس به برخی زوایای کم تر توجه  شده، یا حداقل کم تر تأکید شده اشاره می کنیم. مهم ترین پاسخ ها به پرسش یا پرسش های 


فوق، چنین است : 


ـ استبداد شرقی و ایرانی و حاکمیت دولت مطلقه : 


این مسأله مانِع فعالیِت هر فرد یا جمعی، خارج از حوزهٔٔ اقتدار برای تقسیم قدرت، و نه حتی نابودی قدرت حاکم، است. این استبداد هزینهٔٔ هر نوع 
فعالیت فردی و جمعی را باال می برد. این هزینه در حد مختل شدِن زندگِی معمولی و عرفِی فرد یا جمِع فعالیت کننده است. فشار سیاسی، سرکوب و زندان 
یا محرومیت های اقتصادی و نابود شدِن منبِع درآمد برای یک زیسِت معمولی، رایج تریِن هزینه هاست. بنابراین استبداد مستمر، که تنها مقاطع و فصل های 


گذرایی به نام بهار آزادی آن  را قطع می کرده است، مهم ترین عامل عدم تحزب در جامعهٔٔ ایرانی است. 


ـ بی اعتمادی، جمع گریزی و در خود بودن :


شاید این امر به روان قومی و ناخودآگاه جمعی ما )به تعبیر یونگ( تبدیل شده است و این امر خود برخاسته از ناامنی مستمر در جامعهٔٔ ایران در طول 
تاریخ و تاخت وتاز اقوام مختلف به این سرزمین یا غارت گری مستمر آن توسط دولت های مرکزی از طریق اقطاع  دادن جای جای این سرزمین به والیان 


و فرمانداران محلی بوده است.
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ـ روحیهٔٔ شاعرانه، بی نظمی، عدم سماجت و پی گیری و روحیهٔٔ سازگاری : 


نمی دانیم ریشه های تاریخی و دوردست این مسأله به کجا برمی گردد، به جغرافیا، نژاد، یا به تاریخ و فرهنگ؛ اما از گذشته ها، این خصایص تاکنون 
همواره نقش و ُمهر خود را بر هر فعالیت فردی و جمعی زده است. 


ـ عدم شکل گیری طبقات اقتصادی در دوران جدید  : 


در دوران قدیم که یک نظم سلسله مراتبی در جامعه ای با اقتصاد درون زا وجود داشت، نوعی شکل گیری الیه های افقی اقتصادی به چشم می خورد و 
برخی تشکل های صنفی و راسته ای بر همین مبنا تکوین یافته بود. اما در دوران جدید با اتصال و پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی، آن نظم سلسله 
مراتبی اقتدارگرای گذشته فروپاشید اما نظم جدیدی جایگزین آن نشد. اقشار و الیه های افقی طبقاتی نیز با حضور سرمایه داری تجاری و صنعتی وابسته 


دچار انشقاق شد و شکل ملی آن در مقابل شکل وابسته دچار چالش گردید و همین امر انسجام الیه ای را به هم ریخت.


ـ تفوق عنصر فرهنگی و به  ویژه مذهبی و الیه بندی عمودی اقتصادی به جای الیه بندی افقی : 


اقتدار مذهب، و قدرت انگیزش مذهبی و فرهنگی در ایران، از دوران باستان تا دوران معاصر همواره وجود داشته است. دو عنصر و دو سنت پایدار جامعهٔٔ 
ایران، مذهب و ملیت، هر دو عموماً فراطبقاتی بوده اند یا این چنین عمل کرده اند. برهمین اساس و به  واسطهٔٔ عدم شکل گیری طبقات است که وجه فرهنگی 
و سیاسی احزاب ما نیز همواره پررنگ تر از وجه اقتصادی آن ها بوده است. همین امر به  شکل تراژیکی باعث می شده است که احزاب با زندگی عینی روزمره 
و مستمر و دایمی مردم پیوند نخورند و فقط در مواقع التهاب و بحران و تهییج که انگیزه ها و ریشه های فرهنگی و مذهبی آن بر ریشه های اقتصادی اش 


غلبه داشته، اتصال اجتماعی بیابند، اما با فروکش کردن آن التهاب یا با زمان دارشدن و سردشدن موضوع، این اتصاالت به سادگی شکسته شود.
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ـ نفتی شدن اقتصاد و وابستگی ملت به دولت، نه برعکس : 


اگر روزی در تاریخ ایران عنصر "آب" و سازماندهی توزیع و دخالت برای حل اختالف پیرامون آن، برای حاکمیت ها، قدرت مطلقه ایجاد می کرد؛ امروزه 
عنصر "نفت" منبع و منشأ اقتدار مطلقه است. در این نوع نظم اقتصادی ـ سیاسی ملت باید از دولت حرف شنوی داشته باشد )چون ممر زندگی اش بدان 


وابسته است(، نه برعکس. در این حالت گویی دولت میزبان است و ملت میهمان؛ درحالی که در اصل و در واقع باید ماجرا برعکس باشد. 


ـ عنصر خارجی و ایجاد گسست از سوی سلطهٔٔ جهانی : 


در دوران جدید، برخالف دوران قدیم، در ایران عموماً ـ نه مطلقاً ـ استبداد، وابسته به دول خارجی بوده است. ماجراهای روس و انگلیس، و سپس 
آمریکا، داستان آشنا و مکرری در تاریخ معاصر ماست. دخالت های سیاسی و نظامی آن ها نیز هرگاه که پای استبداد لرزان می شده است، مانع پیدایش و 
گسترش بستری دموکراتیک، کم هزینه و میدانی برای تمرین تحزب در ایران بوده است. کودتای 28 مرداد و ایجاد انقطاع در جنبش ملی ایران به رهبری 


دکتر مصدق، باعث گسستی جدی، در روند دموکراتیزاسیون در ایران گردید.


ـ نظم ناپذیری آرمان گرایانهٔٔ روشن فکری و فقدان شیوه های معقول حل اختالف : 


احزاب سیاسی و روشنفکری نیز در جامعهٔٔ ما، جدا از علل و عوامل و موانع بیرونی، در درون خود نیز بحران های جدی داشته اند؛ تا بدان جا که گاه 
سرکوب توسط استبداد یا استعمار را خوش شانسی خود دانسته اند! این مجموعه یا از اساس نظم ناپذیر بوده و نتوانسته اند جمِع فعال و اثرگذاری داشته 
باشند یا اگر هم این چنین بوده اند، هر اختالفی به فروپاشی و انحالل، انشعاب یا تصفیه های درونی منجر شده است. ماجراهای سال 54 درون مجاهدین 
و اختالفات درونِی بسیاری از احزاب از گذشته تا حال )که هرکس مثال های متعددی برای آن در ذهن دارد( نمونه های مهمی از این مانع جدی، اما 


موشکافی نشده در مسیرِ تحزب در جامعهٔٔ ایرانی است. 
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بر شش عامِل یادشده می توان عوامل دیگری نیز افزود؛ اما مرور همین مسایل برای واکاوی علل و ابعاد و عمق ماجرا کافی است. توجه به برخی از 
این عوامل، علِل جدِی عدمِ تحزِب جامعهٔٔ ایرانی را به خوبی مورد ارزیابی قرار می دهد. اما از همین جا و از دروِن عنصر ششِم یادشده، پلی می زنیم به برخی 


ابعادکم تر توجه شده یا کم تر مورد تأکید قرارگرفته از مسألهٔٔ عدم تحزب در ایران :


الف( نگاه ثنوی ایرانی :


اندیشهٔٔ کهِن ایرانی مشابهت های جدِی تبارشناسانه با اندیشهٔٔ هندی، که هر دو، شاخه های مختلفی از اقوام آریایی بوده اند، دارد؛ سیر تفکر مذهبی و 
فلسفی و اخالقی در آن دیار به سوی نوعی نگاه طیفی و ژالتینی پیش رفته است، اما در جامعهٔٔ ما به سمت نوعی نگاه ثنوی، نگاه ثنوی "اهورا ـ اهریمنی"، 
هم یک نحوهٔٔ تفکر و هم یک شاخصهٔٔ روانی و عاطفی خاص را در طول قرون برای ذهن و زبان و زندگی؛ و خودآگاه و ناخودآگاه ایرانی به ارمغان آورده 
است. سیاه ـ سفید کردن امور در ذهن و روان، اثر خاص خود را نیز بر موضوع مورد بحث ما، یعنی مسألهٔٔ تحزب، گذاشته است. در این رابطه، نگاه ثنوی 
به شدت در سه عرصه اثرگذار بوده است: نسبت احزاب با حاکمیت، نسبت احزاب با یکدیگر و نسبت افراد در درون هر حزب. البته این اثرگذاری سه گانه 


در افراد و احزاب رادیکال شدیدتر و پررنگ تر و در افراد و احزاب میانه روتر ضعیف تر و کم رنگ تر بوده است.


 محصول و نتیجهٔٔ نگاه ثنوی، روش و روحیهٔٔ "یا هیچ چیز ـ یا همه چیز" است. این تفکر و ذهنیت، منش و روش خاص خود را در حوزه های مختلف 
مذهب، سیاست، خانواده و... به دنبال داشته است. سخت گیری مذهبی در ایران )چه قبل و چه بعد از اسالم( نسبت به جامعهٔٔ آریایِی هندی غیرقابل مقایسه 


است، همین امر در حوزهٔٔ سیاست نیز وجود دارد. 


رابطهٔٔ احزاب با دولت ها در ایران نیز بر همین نگاه ثنوی "یا در قدرت یا بر قدرت" استوار شده است )البته متهم درجه اول همیشه قدرت ها بوده اند.( 
در ارتباط با رابطهٔٔ بین احزاب نیز می توان به مثال های متعددی اشاره کرد که نشان می دهد این رابطه به همین شکل سیاه ـ سفید بوده است. مرزبندی 
)که کلمهٔٔ مقدسی در حوزهٔٔ سیاست در ایران بوده و هست(، رقابت و خصومت، بسیار پررنگ تر و جدی تر از گفت وگو، تفاهم و همسویی و عمل مشترک 
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در حوزه های مورد اتحاد بوده است. 


همین حکایت در نوع روابط درون حزبی، بین افراد یا جناح ها و فراکسیون ها، وجود داشته و دارد. نگاه ثنوی، استعداد زیادی دارد که هر "تفاوتی" را 
به "تضاد" تبدیل کند و هر اختالفی را به خصومت و کدورت؛ و این خود یک ریشهٔٔ فلسفی، فکری و روانی مانع شکل گیری تحزب در جامعهٔٔ ایرانی است 


که در هر دو سوی ماجرا یعنی حاکمیت و احزاب کارکرد مشابهی دارد. 


ب( بی مدلی در فعالیت و نظم جمعی :


جامعهٔٔ ایران، برخالف جوامعی چون چین و ژاپن و بسیاری از کشورهای خاور دور که مسألهٔٔ نظم و پیروی از سلسله مراتب، ریشه ای عمیق در فرهنگ 
تاریخی شان دارد، در بسیاری مواقع از یک نوع تفرد و اتمیسم اجتماعی )که دالیل گوناگونی برای آن برشمرده اند( رنج می برد. از سوی دیگر حس شاعرانه 
غلبه ای جدی بر تفکر و فرهنگ ما داشته است. شعر ایرانی، سمبل فرهنگ ایرانی است. این نحوهٔٔ تفکر و زیست نیز خود به نظم ناپذیری بیش تر دامن 
می زند. اما از سوی دیگر بقا و استمرار جامعه همواره متکی به نظم ها و پیوستگی های آشکار و پنهان، اما پایدار است. نگرش اجمالی از این منظر به تاریخ 
ایران، نشان می دهد که عمدتاً، و شاید تنها، دو مدل اصلی و یک مدل فرعی برای نظم داشته ایم: مدل موبدانه و مدل سپاهی، مدل های اصلی پُرکاربرد در 
جامعهٔٔ ما بوده اند. حوزه های دینی و نظامی دو عرصهٔٔ تشکل جمعی بوده است. نظام بوروکراتیک و اداری، چه در رأس، مثالً در دربارها و چه در بدنه و در 
نهادهای اداری، نیز همواره یا آشفته و پراکنده و به قول معروف هر کی به هر کی بوده است که نمی توان نام نظم بر آن نهاد یا اقتداری مشابه نظم خشک 
و سلسله مراتبی نظامی داشته است. بنابراین دو الگو و مدل نظم جمعی ما از دیرباز همان مدل های موبدانه ـ روحانی و سپاهی ـ نظامی بوده است. اما هر 
دو مدل پایدار و نسبتاً کارآمد و استمراریافته در جامعهٔٔ ما به شدت خشک و بی روح اند؛ هر دو مبتنی بر نوعی تقلید و تبعیت یا اطاعت اند. نظم موبدانه 
ارتباطی پوپولیستی بر محور ارادت ـ اطاعت با بدنهٔٔ اجتماعی خود دارد و نظِم سپاهی نیز بر محور مشابه یا براساس ترس ـ اطاعت بوده است. در هر دو 


نظم به انسان ها چون دانه های شن و به سان یک مهره و ابزار نگاه می شود تا به شکل یک انسان و یک غایت. 
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در احزاب جدید ما نیز یا نوعی بی نظمی و ناکارآمدی حاکم شده یا اگر موفق بوده اند و کارآمد، شکلی سازمانی و نظامی و پادگانی به خود گرفته اند و 
ترکیبی از نظم موبدانه ـ سپاهی ساخته اند. اما این الگوها در دوران معاصر و به  ویژه در دهه های اخیر و به خصوص برای نسل جدید اصالً نه جذابیت دارد 
و نه پاسخ گوست. تنها انسان های مقلّد یا انسان های مطیع می توانند نظم موبدانه یا سپاهی را بپذیرند. انسان های جدیدی که شروع به اندیشیدن می کنند 


و به  طور نسبی و به میزان مختلف، از مرید و رعیت و سرباز به شهروند تبدیل می شوند، دیگر نمی توانند پذیرای آن گونه نظم باشند. 


اما یک مدِل فرعی نیز در نظم دهی و کار جمعی در ایران، مدل هیأتی بوده است. مدل هیأتی، شکل تلطیف یافته و رقیق شده ای از همان دو مدل اصلی 
است. در این مدل نیز یک مرکز اقتدار که معموالً یک فرد با مقداری کاریزما، یا مقداری کارکرد اقتصادی، یا کارآمدی و وقت گذاری، یا اعتبار بیش تر 
اجتماعی نسبت به بقیه است، در باال یا مرکز قرار می گیرد و افراد نیز به  صورت پراکنده تر و رقیق تری از نظم سلسله مراتبِی دو مدل اصلی، در پایین، و 
معموالً و بیش تر در پیرامون او قرار می گیرند. اما در این مدل نیز به  شکل رقیق تری نظام تصمیم گیری متمرکز است و انسان ها نه به شدت آن دو مدل، اما 
هم جنس با آن ها، به عنوان شخص و شهروند لحاظ نمی شوند. قابل دقت و تأمل است که روابط درونی بسیاری از سازمان های غیردولتی )NGO( در ایران، 


تفاوت چندانی با روابِط مدِل قدیمِی هیأتی ما ندارد. 


اما این مدِل فرعی نیز هم به  علت متمرکز بودن و ضربه پذیری آن و هم به  دلیل تغییر تدریجی تفکر و روحیه در بین انسان ها، نتوانسته و نمی تواند 
الگوی فراگیر و به  ویژه مدل اثرگذاری در حوزهٔٔ احزاب باشد. هرچند استمرار این نوع نهادها از مدل های سازمانی معموالً بیش تر است؛ اما مدل های هیأتی 
همیشه زیستی حاشیه ای و نه اثرگذار خواهند داشت. بنابراین بحراِن مدل، یکی از بحران های تشکیالتی برای تحزب و کار جمعی در ایران است؛ مدلی 
که نه خشکی و بی روحی و سخت گیری مدل موبدی ـ سپاهی را داشته باشد و نه محفل گرایی سیاسی و روشنفکری که ناکارآمد است و بُرد و دامنهٔٔ 
اثرگذاری محدودی دارد. نوساِن ثنوی بین این دو مدل نیز یکی از موانع شکل گیری، فراگیری و اثرگذاری جدی احزاب در ایران بوده است. ما نیازمند 
مدل هایی هستیم که هم انسجام و سلسله مراتب داشته باشند و هم انسان ها در آن به سان یک مقلد ـ مطیع نگریسته نشوند. جامعهٔٔ ما در همهٔٔ حوزه ها؛ 
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احزاب، انجمن های دانشجویی، نهادهای صنفی و ... افتان و خیزان در حال تعریف و تجربهٔٔ چنین مدل هایی است. طراحی مکانیزم های مختلف گفت وگو و 
تصمیم گیری در این نهادها به تولد چنین مدل هایی کمک می کند. به  نظر می رسد نهادهای ما در حال برداشتن گام های جدی در این رابطه هستند. اما 
بستر باز یا متصلِب سیاسی و اجتماعی، عدم پیوند طبقاتی، عدم برخورداری از مدل متناسِب کار جمعی و... تنها مشکالت ما نیستند. یک مشکل جدی 


و کم تر توجه شدهٔٔ ما، بحراِن اخالقی در کار جمعی است؛ بحران اخالقی در شیوه های حل اختالف.


انتخابات ریاست جمهوری نهم، به  وضوح این بحران را در همهٔٔ احزاب و طیف های سیاسی از راست افراطی تا مخالفان قانون گرا و غیرقانون گرا نشان 
داد. در  این باره پس از انتخابات سخن بسیار گفته شده است. نگاه ثنوی ایرانی تأثیر خاصی بر این موضوع دارد؛ اما نمی توان از کمرنگ شدن پَِرنسیب های 
اخالقی)اصول اخالقی(، چه مذهبی و چه ملی، در این رابطه به  سادگی عبورکرد. نوعی فردیت فلسفی ـ اجتماعی در جامعهٔٔ ما تبلیغ شده و دامن گسترده 
است اما این نگاه فلسفی ـ اجتماعی منش و روحیهٔٔ خاص خود را به ارمغان نیاورده است و همان طور که ما از هرچیز نوع منحط و بُنُجلش نصیب مان 
می شود )چه از مذهب، که قشری ترین برداشت شریعت گرایانه از آن را شاهدیم، چه از اندیشهٔٔ چپ که در دهه های گذشته نوع عقب ماندهٔٔ چپ روسی و 
استالینی اش نصیب مان شد و چه از لیبرالیسم که عقب مانده ترین و ارتدوکس ترین انواعش که با هر جمع گرایی و از جمله عنصر ملیت نسبتی ندارد و لذت 
و امنیت فردی را بر رأس هرم اندیشه اش می نشاند(؛ از این نوع "فردیت" نیز خودخواهی، خودمحوری، خودبرتربینی "دن کیشوتی" نصیب ما شده است. 
گویا هوای جامعهٔٔ ما به  شدت رهبرخیز شده است. از یک فعاِل تازه پای دانشجویی تا یک روشنفکر متوسط، تا یک عنصر سیاسی متوسط؛ همه خود را در 
اندازهٔٔ رییس و رهبر می بینند و خواهان برقراری، نسبتی این چنینی، بین دیگران و خودشان اند. سرخ پوست کم داریم و رییس قبیله زیاد! اولین اثر این 
بحران نیز خود را در شیوه های گفت وگو و ارتباط و سپس راه های حل اختالف نشان می دهد. هر فرد )یا هر حزب و جناح( خود را محور می داند که دیگری 
و دیگران باید به او بپیوندند. در روابط بین احزاب یا در روابِط درون گروهی نیز شیوهٔٔ حل اختالف مبتنی بر نگرش ثنوی و نیز متکی به خودحق پنداری 
مطلق است. همهٔٔ خطاها از سوی دیگری صورت گرفته و همهٔٔ حق به جانب اوست. در نگاه ثنوی شیوه ای برای حل اختالف دوستانه، مبتنی بر نسبی نگری 
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به امور و کوتاه آمدن از فرعیات و حواشی برای مسایل اصلی و جدی باقی نمی ماند، چه برسد به انتقادپذیری! انحالل و فروپاشی، انشعاب و خصومت و 
کارشکنی آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم نتایج سریع این رویکرد است؛ و چه نمونه های آشکار و فراوانی را از این بحران فراگیر اخالقی، آن هم 
متأسفانه، در همهٔٔ حوزه های سیاسی، ادبی، هنری، ورزشی، اقتصادی و...، و در همهٔٔ سنین؛ از دانشجو و هنرمند و ورزشکار جوان تا فعال سیاسی و ادبی 
و...، میان سال و کهن سال! می بینیم. ریشه یابی این بحران اخالقی در مرحلهٔٔ گذار و گسسِت کنونی جامعهٔٔ ما امری جداگانه است. به نظر می رسد جامعه 
در همهٔٔ حوزه هایش نیازمند یک شوک جدی در این رابطه است ولی متأسفانه این شوک اینک چون از خاستگاه عینی و قطعی برخوردار نیست، در حد 
حرف و تذکر نمی تواند کارساز باشد و مهم تر آن که این شوک از یک الگوی عملی و پیش رو نیز عموماً بی بهره است و این امر بیش از هر چیز مایهٔٔ تأسف 
است. مثال های متعددی از این مشکل در تعیین نسبت ها و ارتباط ها می توان زد اما شاید اشاره به یک مورد بی فایده نباشد؛ نسبت روشنفکری مذهبی و 
روشنفکری الییک در جامعهٔٔ ما نمونهٔٔ خوبی از کارکرد نگاه ثنوی، خودبرتربینی و خودمحوری و شیوه های غیرعقالنی ـ غیراخالقِی حل اختالف می باشد. 
در طیف قابل توجهی از دو طرف، علی رغم داعیهٔٔ دموکراسی، حضور و وجود "دیگری" به  رسمیت شناخته نمی شود؛ در حالی که پذیرِش تکثر، ولو با 
برخورد انتقادِی فکری و سیاسی و... درونی؛ شرط اولیهٔٔ شکل گیری دموکراسی است. این دو نوع روشنفکری می توانند علی رغم تفاوت ها، بر تفاهم های شان 
هم توجه کنند؛ مثالً تفاهم و همسویی در برخی آرمان ها، در رعایت برخی پرنسیب های اخالقی در حوزهٔٔ سیاسی و... و حتی در رابطه با رویکرد تاریخی 
با مذهب و متون مقدس آن؛ برخورد غیرمؤمنانه، اما پژوهشی و تاریخی )بر کلمهٔٔ تاریخی، تأکید می کنم( با متون مقدس )مثالً در رابطه با حقوق زن، 
دموکراسی و...( می تواند منطق و منطقهٔٔ فکری مشتریک بین این دو نوع روشنفکری با یکدیگر و به ویژه بین روشنفکری الییک با جامعه باشد که متأسفانه 


عوامل یادشده در باال، مانع پیشرفت این رویکرد و این پروژه می شود. 


ج( عدم تمرین کار جمعی و حزبی )مقایسهٔٔ کلیسا و مسجد( :


عالقه مندان و بازیگراِن فعالیت های گروهی و جمعی، از جمله فعاالِن حزبی در ایران،  زمینی برای تمرین ندارند. بدون تمرین نمی توان مسابقه داد. 
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نظم موبدانه و نظم سپاهی، تمرین گاه خوبی برای تحزب در دنیای جدید نیست. در این جا باید به نکته ای عملی، و کارکردی جدی در مقایسهٔٔ جامعهٔٔ ما و 
جوامع غربی مسیحی اشاره کرد. ما همواره و به  درستی، اشاره و تأکید می کنیم که در اسالم، سازمان رسمی روحانیت نداریم و مثالً مسألهٔٔ سکوالریزاسیون 
در غرب در رابطه با جوامع اسالمی با صورت مسألهٔٔ متفاوتی مواجه می شود. اگر با یک تبصره )و آن این که نهاد روحانیت اسالمی نیز با نظم غیرمتمرکز 
خود در این جوامع نفوذ و کارکرد بسیار زیادی داشته است(، این مسأله را بپذیریم و بر تفاوت این دو نهاد در اسالم و مسیحیت تأکیدکنیم و درواقع عدم 
رسمیت نهاد روحانیت را عنصری مثبت برای اندیشه ورزی و بازاندیشی دینی در جوامع اسالمی بدانیم، این تفاوت یک وجه منفی نیز دارد که از منظر 


بحثی که بدان پرداخته ایم قابل دقت و موشکافی است. 


نهاد کلیسا، علی رغم همهٔٔ کارکردهای فکری و دینی، اقتصادی، سیاسی و... خاص خود در قرون وسطا که بحث مستقلی است، اما یک کارکرد تشکیالتی 
نیز داشته است؛ در دنیای مسیحی هر فرد می بایست الزاماً عضو یک کلیسا می بود. در دوره های گذشته، اکثر قریب به اتفاق مردم به این امر عمل می کردند؛ 
در دورهٔٔ جدید نیز علی رغم ایجاد خلل در این امر، اما باز بخش چشم گیری از مردم به طور رسمی، عضو یک کلیسای خاص هستند. کلیساهای متعدد، هر 
یک خود تابع فرقه ای خاص )به سان فرقه های َحنفی، شافِعی، مالکی، َحنبلی، شیعهٔٔ اَثنی َعشری، زیدی، اسماعیلی، نصیری و... در جوامع اسالمی( می باشند. 
اما نکتهٔٔ مهم این است که نهاد کلیسا و رفتار اجتماعی آن، نوعی تربیت شبه حزبی برای افراد ایجاد می کند. چون هر یک از افراد می بایست حتماً عضو 
یک کلیسا باشند، کم وبیش در مراسم آن شرکت کنند، رابطهٔٔ اقتصادی با آن داشته باشند و... اما دو نکتهٔٔ مهم نیز در این میان وجود دارد: هر نوع کلیسا 
دارای "اعتقادنامه" ی خاص خود است. این اعتقادنامه چیزی شبیه مرامنامه و اساسنامهٔٔ احزاب می باشد. عضو هر کلیسا بدان اعتقادنامه معتقد و وفادار 
است و خود را پیرو آن می داند و در واقع هر فرد اعتقادنامه ای را مورد امضای خود می داند. نکتهٔٔ دیگر انتخاِب کشیش از سوی اعضا در کلیساهای محلی و 
کوچک و در واقع در اکثر کلیساها در جوامع غربی، به جز کلیساهای بزرگ و اصلی، می باشد. این نوع انتخابات نیز نوع دیگری از تمرین ناخواستهٔٔ فعالیتی 
شبه حزبی در حوزهٔٔ مذهبی بوده است. درحالی که در نهاد مشابه اسالمی آن اختالف ِفَرق، به جز شیعه و سنی، عمدتاً اختالفات فقهی است و اعتقادنامهٔٔ 
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آن چنانی در هر نهاد متفاوت از نهاد دیگر، مورد تأیید و آموزش افراد قرار نمی گیرد. سیستم مرجع ـ مُقَلّد نیز سیستمی باز است و نیازمند تشکل منظم 
و نظمی متمرکز که افراد را به حضور مرتب و مقید وادارد، نیست. همچنین انتخاب مَرَجع یا فقیه نیز توسط انتخابات جمعی صورت نمی گیرد و هر فرد 


خود به  صورت منفرد می تواند فقیه و مرجع خود را انتخاب کند. پیروان یک مرجع نیازمند و مُلزم به ارتباط و اتصال خاصی با یکدیگر نیستند. 


به  هر حال اگر غربی ها چوب تمرکز و رسمیت نهاد مذهبی شان را در قرون وسطا خورده اند، از منظر تشکیالتی، به نظر می رسد نان اش را هم خورده اند. 
و...  ادواری  با برخی رأی گیری های  با عملکرد شبه حزبی خود، محِل تمرینی برای کار جمعی، متمرکز، سلسله مراتبی، مُقَّیدانه، منظم، همراه  کلیساها 
بوده اند. این زمین تمرین، ذهن و زبان و منش و روحیهٔٔ افراد را به گونه ای شکل و جهت داده و تربیت نموده است که احزاب نیز می توانسته اند از آن پیشینهٔٔ 
ذهنی ـ روانی بهره بگیرند و در عمل نیز چنین شده است. کلیساها چه آن گاه که در قدرت بودند و چه آن هنگام که به حوزهٔٔ مدنی رانده شدند، بستر 
تمرین کار جمعی بودند. در دوران های مختلف، کلیساها بین خشکی و ُجمود و تَصلب یا انعطاف و تسامح نوسان داشته اند؛ اما درهرحال، میدانی برای 


شکل گیری و تمرین روانی کار مقّید و منضبط بوده اند. 


در جامعهٔٔ ما بین دولت و خانواده، نهاد قدرتمندی وجود نداشته است و متأسفانه نظم اجتماعی مسلط نیز در خانواده بازتولید می شده است )البته 
می توان بین این دو نظم رابطهٔٔ دیالکتیکی نیز قایل بود.( نظم خانوادگی، نظِم نظامِ آموزشِی دینی یا دولتی و نظم بوروکراتیک و نظِم نظامِی جامعهٔٔ ما 
هیچ یک بستر و زمین تمرین مناسبی برای کار جمعی و شبه حزبی نبوده است؛ بنابراین به علت بی بهره بودن از این زمینهٔٔ تاریخی، به ویژه زمینهٔٔ دینی و 
خانوادگی )که یکی در غرب و دیگری در شرق، چین و ژاپن، نمونه هایی برای آموزش نظم کارآمدند(، ما چاره ای نداریم جز این که نظم حزبی را در درون 


همین نهادهای جدیدمان تجربه کنیم؛ درون احزاب، نهادهای مدنی، نهادهای صنفی، NGOها و... 


برخی از عوامل و آفت های یادشده در این مقاله راه حل های درازمدت دارند و برخی نیز میان مدت و کوتاه مدت. اما به یک چیز، نیاز فوری و حیاتی 
داریم و آن عزم و اراده  برای َسمت گیری و پیش بُرد راه حل ها برای حل معضل یادشده است. در کنار "چه باید کرد" ها، همیشه باید به "چه می شود کرد" ها، 
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هم فکر کرد و مهم تر از همه، در کنار این دو، باید به "چه می توانم کرد؟" اندیشید. ما عادت کرده ایم که همهٔٔ تقصیرها را به گردن گذشتگان بیندازیم و 
همهٔٔ مسؤولیت ها را به گردن آیندگان و خود را به مرخصی بفرستیم! ماندن در "چه باید کرد؟"، دورِ خود چرخیدن است. باید به "چه می شود کرد؟"، 


اندیشید و به "چه می توانم کرد؟" عمل کرد.
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سه شریعتی در آینهٔ ذهِن ما


اسالم گرای انقالبی ـ متفکِر مصلح ـ رنِد عارف


بهنامخدادوسِتهمهٔٔانسانها


پیش نیاز :


دررابطهباشریعتیدرزمانهایمتفاوت،افرادِمختلفتصویرهایگوناگونیارائهدادهاند.اینتصاویرگاهیاوقات،رایجوپرشماربودهوگاهیاوقات
درذهِنعدهٔٔمعدودوکمترینقشبستهاست.همچنیناینتصویردرزمانهایمتفاوت،مختلفبودهاست.بهاینتصویرهادردومقطِع15سالهو
10سالهاشارهمیکنیم.البتهبیِنمتنوخوانندهیکارتباِطزندهوپویاوبهعبارِتدیگریکحلقهیادورِهرمنوتیکیوجوددارد.ذهنوزمانهٔٔخواننده
درتصویریکهخوانندهازمتنمیگیردنقشدارد،همانطورکهذهنوزمانهٔٔمؤلفنیزدرخودِاثرتأثیرمیگذارد.بهاینترتیبدرموردِشریعتینیز


خوانندهٔٔآثارِاو،نوعیبرخوردِهرمنوتیکیباویداشتهاست.


برخیازآنهاهممنتقِدشریعتیبودهاند.مثالًاگردوره15ٔٔسالٔه55تا70رادرنظربگیریم،نقدهاییکهبهشریعتیمیشداینبودکهشریعتی
تشکیالتینبود،حرفمیزد،اهِلعملنبودو...،برخینیزمیگفتندشریعتیفلسفهنمیدانستهاست،التقاطیوغربزدهوتحِتتاثیرِمتفکراِنغربی


بودهوبامنابعواندیشههایدینیواسالمیآشنانبودهاست.


انقالبیومتعلقبهدوراِنتأسیسـنه ایناستکهشریعتی ازشریعتیمطرحشده،عمدٔهنقدهامعطوفبه دیگریکه دردورهٔٔدیگروتصویرِ
استقرارـبود،ایدئولوژِیاو،انقالبیوشورشگرانهوغربستیزبود،عملگرابود،تحققیفکرمیکردوبهدنباِلموفقیتبود،نهحقیقت.


هرچندگفتیمکهبیِنخوانندهواثررابطهوجوددارد،امادرعیِنحالبایدنسبِتخوانشومتنراهمدرنظرگرفتوحتیالمقدوربایدخوانشبه
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ساختارِمتننزدیکباشد.ودرمجموعآنرویکردِهرمنوتیکیبهنظردرستترمیرسدکهسعیکندبهمتنهمنزدیکبشود.هرچندمانیِتمؤلفرا
معناینهایِیمتننمیگیریمولیدرعینِحالیکقرائِتروشمنداگرنهبهنیِتمؤلف،بلکهبایدبهساختارِمتننزدیکشود.


اومواجهشده،برخوردی"ِسلفسرویسی"باویداشتهاست.در با ازمرِگشریعتی یابالفاصلهپس مننسِلما،نسلیکههمزمان بهنظرِ اما
رستورانهاییکهحالِتسلْفسرویسدارد،هرکسظرفیدردستمیگیردوازساالدوترشیوغذاهاو...آنچهراکهدوستداردیاموردِنیازِاوست،


درظرِفغذایشمیکشد.


فردیدرتعبیریگفتهبودانقالِبایرانحاصِل"خشم"بودکه"خ"بهخمینی،"شین"بهشریعتیو"میم"بهمجاهدیناشارهداشت.درتصویری
همکهنسِلمادرذهِنخوددردوراِنانقالبداشتسهنقِشخمینی،شریعتی،مجاهدینباهممخلوطشدهبود.مثالًمبارزهٔٔمسلحانهرامجاهدین
مطرحمیکردندولیدکترشریعتیوآیتاللهخمینیقبولنداشتند.آیتاللهخمینیهیچگاهفتوایمسلحانهندادوآنراتاییدنکردولواینکهخیلیها
سعیمیکنندبگویندهیئتهایموتلفهفتوایآیتاللهخمینیراداشتندولینزدیکاِنایشاناینموضوعراتکذیبمیکنندوهیچسندیهمنیستکه
نشاندهدآیتاللهخمینیتروروعمِلمسلحانهراتاییدکردهاست.همانطورکهدرهیچجایاندیشهٔٔشریعتیبسیجوشورِشخیابانیمطرحنیستو
نمیتواننشاندادکهشریعتیازبسیِجخیابانییاشورِشتودهوارصحبتکردهاست،اینچیزیاستکهبیشتردربیانیههاوصحبتهایآیتاللهخمینی
وجوددارد.یامثالًبرخوردِشریعتیباروحانیتبابرخوردِمجاهدینوآیتاللهخمینیکامالًفرقمیکند.آنموقعآیتاللهخمینیدرنقِدروحانیتخیلی
حرفزدهبودوشایددرمجموعهٔٔروحانیتتندترینتعبیرهاتوسطایشانبهکاررفتهاست.امامضموِنایننقدهابیشتراینبودکهچراروحانیْتمنفعل
استوفعالیِتسیاسیواجتماعینمیکند.ایننقدهامعطوفبهروحانیِتمنفعلوغیرِسیاسیبود،امابرخوردیکهشریعتیباروحانیتمیکردضمِن
اینکهاینمضمونراهمدربرمیگیرد،امابسیارفراترازآناست،بهطوریکهگفتماِنروحانیتومجموعهٔٔساختارِفکرِیحوزویرانقدمیکند،نهصرفاً


روحانیتیکهدرسیاستشرکتنمیکند.امادرذهِننسِلماهمهٔٔاینهامخلوطشدهبودبهطوریکهیکیرادیگریفرضمیکرد.
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ازایندستمثالهابهطورِمتعددمیتوانمطرحکرد.دراینمورددرگذشتهدرمبحِثتاثیراِتگفتماِنشریعتیبهتفصیلبحثکردهایم.تاکیِد
آنبحثاینبودکهاالنبعدازربِعقرنبایدبتوانیمتاثیراِت"خشم"راتفکیککنیموبهتصویرِنزدیکبهمتِنشریعتیبرسیم.پسازآناستکه
میتوانیمشریعتیرانقدکنیم.اولبایداورادرستبشناسیموبعدنقدشکنیم.اینبهمعنایآننیستکههرچهخوباستمعطوفبهشریعتی
کنیمویابرعکس.بایداینهاراتفکیککنیموهریکرابهطورِمستقل،امامجموعهایبشناسیم.ازاینطریقاستکهبهکاراکتروشخصیِتواقعِی


شریعتیهممیرسیم.


باتوجهبهاینمقدمهبهنظرمیرسدشریعتیسهچهرهداردوهریکازاینچهرههادرهمهٔٔمقاطِعزمانی،جلوهگرِیخاِصخودراداشتهاست،
حالبرخیبیشتروبرخیکمتر.


شریعتی یک، شریعتی دو، شریعتی سه :


واقعیِتشریعتییکواقعیِتسهالیهای،سهچهرهاییاسهوجهیاست.یکوجهِآن،شریعتیبهعنواِنیکعنصرِمبارزاست.مسلمانیمبارزیا
اسالمگراییانقالبی.دروجهِدیگربهعنواِنیکمتفکرودروجهِسوم،بهعنواِن"رندیعارف"جلوهگرمیشود.


شایدبهتعبیریبتواناینسهچهرهرا1ـعینی2ـذهنی3ـدرونیووجودینامید؛یعنییکچهره،چهرهٔٔعینِیشریعتیاست،جلوههاییکه
آشکارترینالیهٔٔایناقیانوساستکهدرواقعوجهِکارکردیوملموِسشریعتیاست.بیشترینجلوهایکهدراذهانوجودداردهمینوجهازشریعتی
است.الیهٔٔدیگرکهعمیقتراست،بخِشاندیشندگِیشریعتیاستکهمیتوانیمآنرابخِشذهنیبنامیم.والیهٔٔدیگر،بخِشوجودیودرونِیشریعتی
استکهدرواقعمعطوفبهزندگیوواقعیِتوجودیوکاراکترِاصلیودرونِیشریعتیاست.شایدبااینجمالِتخودِشریعتیهمبتواناینبحثرا


توضیحداد.اودرمقدمهٔٔکویرگفتهاست:
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"...وجودمتنهایکحرفاستوزیستنامتنهاگفتِنهمانیکحرف،امابرسهگونه:سخنگفتنومعلمیکردنونوشتن.آنچهکهتنهامردم
میپسندند،سخْنگفتناستوآنچهکههممردموهممن،معلمیکردنوآنچهخودمراراضیمیکندواحساسمیکنمباآننهکار،که


زندگیمیکنم،نوشتن...")مآ13ص000(


شریعتیاینجاسهکاریاسهتبلورِخودراناممیبرد:سخنگفتن،معلمیکردنونوشتن.سخنرانی،تدریسونگارش.اومیگویدآنچهبیشتربه
دردِمردممیخوردوخودمزیادباآنسازگاریندارم،سخنرانیکردناستوآنچهکههمخودموهممردمدوستدارند،معلمیکردنوآنچهکهبا
آنزندگیمیکنم،نوشتناست.دراینجاخودِشریعتیبهاینسهبخشنمرهمیدهدیابهتعبیریاحساسورابطهاشرابااینسهمقولهبیانمیکند.


ویدرادامهمیگوید:


مردم هم که آنچه میپسندند"اجتماعیات"و مردم تنها آنچه کویریات. و اسالمیّات اجتماعیات، گونهاند: سه بر نیز "...نوشتههایم
زندگی که نویسندگی، نه و میگویم چه کـار، نه آن با میکنم احساس و میکند راضی را خودم که آنچه من،"اسالمیّات"و هم و


میکنم"کویریات"...")مآ13ص209(


میتواناینقضاوِتشریعتیرابهسخنرانی،معلمیکردنونویسندگیاوهمتعمیمداد.اینسهمقولهسیریازعینبهذهنوازذهنبهدروناست.
بههرحالباکمیتسامحمیتوانگفتسهچهرهٔٔشریعتیعبارتنداز:ذهنیِتعامیانهایکهازشریعتیوجوددارد،سپستصویروچهرهایذهنیترو


تئوریکترودرنهایتچهرهٔٔوجودیودرونیازشریعتی.


بهنظرمیرسدتصویرِاولتصویرِرایج،همهفهمتروهمگانیتراستوهمهبااینتصویرآشناهستند.فعالًهمبهدرستییاتحریفشدگِیاینتصویرِ
عمومیکارینداریم.اماتصویرِدومدراقلیتاستیعنیاقلیتیبااینسیمایشریعتییا"شریعتِیدو"آشناییدارندوالیهٔٔسومشایدبسیاربسیارکم
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وکمشماربوده،یعنی"شریعتِیسه"،شریعتِیشناختهشدهوجاافتادهاینبودهاست.


قبالًزندگِیشریعتیرابهسهدورهوسهفازتقسیمکردهایم:فازِمشهد،فازِارشاد،فازِپساززندان.درهرسهدورٔهفوقهماینسهالیهازشخصیِت
شریعتیوجودداشتهاست.یعنیاوهموارهیکِسریدغدغههایاجتماعی،یکِسریدغدغههایفکریوفرهنگیونظریوتئوریکداردودرعینِحال
باالیهٔٔسوماستکهزندگیمیکند.تغییراِتاینسهفازممکناستهریکازآنهاراکمرنگیاپررنگکردهباشدولیدرهمهٔٔدورههایزندگِی


شریعتی،اینسهالیههموارهبااوبودهاست.


1 ـ شریعتی یک مبارزِ متفکر :


بهنظرمیرسدکهاینسهشریعتیرامیتواناینگونههمتشریحکرد:الیهٔٔاولسیماییکفردِدلسوزِمردمِکشوراستودغدغهایسیاسیـاجتماعی
دارد،بهدنباِلآزادیوعدالتوتغییروترّقیاست.شایدبتوانگفت"یکمبارزِمتفکر"،البتهنهبهمعناییکسیاسیکارِحزبیوپراتیک،ولیاین
تصویربیانگرِفردیسیاسیباپسزمینهٔٔفکریاستکهمیخواهدجامعهاشراتغییردهد.او،پسازفعلوانفعاالتیکهدربحِثاستراتژِیشریعتی
رونِدآنراترسیمکردهایم،بهبازگشتبهخویش،پروتستانتیسِماسالمیولزومِتغییرِفرهنگِیجامعهمیرسدواینهاراخمیرمایهوبستریبرایتحوالِت
عمیِقاجتماعیمیداند.اودرهمینرابطهبهایننتیجهمیرسدکهبایدفرهنِگمنسجمیداشتکهاسِمایدئولوژیبرآنمینهد.آنفرهنِگمنسجم


وایدئولوژینیزمعطوِفبهکسِبآزادیوعدالتاست.


هرچندعناویِن"مجموعهآثار"هایشریعتیخیلیدقیقنیستیاهرتیتریکهرویجلدآمدهبیانگرِهمهٔٔمفاهیمیکهدرآنمجموعهآمدهنیست
)خودِدوستانیکهزحمِتطاقتفرساییبرایتدویِناین"مجموعهآثار"هاکشیدهاندهمایننکتهرامیگویند(امااگراینحواشیرادرنظرنگیریمو
عناویِناین"مجموعهآثار"هاراردیفکنیموآنهارابیِنآنسهالیهتقسیمبکنیم،مثِلکاریکهشریعتیسرِیکیازکالسهایشدررابطهبااسامِی
سورههایقرآنانجامدادهبودواسامِیهمهٔٔسورههاراپایتختهنوشتهوگفتهبودچنددرصدعینیاست،چنددرصداحکاماستو...بهاینشکل
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طبقهبندیکردهبود،درعینِحالیکهاشارهمیکندکهنامِهرسورهکهباالیآنآمدهمبیِنهمهٔٔمطالبیکهدرآنسورهآمده،نیست،بهنظرمیرسد
درسیمایاوِلشریعتیعناویِناین"مجموعهآثار"هارامیتوانچیدـهرچندبرخیرامیتواندویاسهجاآوردـ:خودسازِیانقالب،ابوذر،بازگشت،
ماواقبال،حج،شیعه،نیایش،تشیععلویوصفوی،جهتگیرِیطبقاتِیاسالم،اسالمشناسِیتهران،حسینوارِثآدم،چهبایدکرد،مذهبعلیهِمذهب،


علی،روِششناخِتاسالم،میعادباابراهیم.


2 ـ شریعتی یک متفکِر مصلح : 


سیمایدومِشریعتیسیماییکروشنفکریااهِلکتابومطالعهوتحقیقونظریهپردازییابهتعبیریمتفکریمصلحاستکهالبتهماننِدیک
متفکرِآکادمیسینیایکاستادِکالسیِکدانشگاهنیستکهمثالًبخواهدسیرِجامعهشناسی،روانشناسییافلسفهٔٔعلمرابگویدیابخواهدهمهٔٔنظریهها
رابگویدوفرضاًخودشهمیکخطاضافهکند.شریعتیدغدغهٔٔتغییردارد،اندیشههاییراهمکهازاینجاوآنجاگرفته،بههمریختهومعجونو
سنتزِجدیدیساختهاستکهبهدنباِلحلومداواییکمشکِلعینیوتاریخیاست.امابههرحالاویکاندیشمنداستنهیکفردیارهبرِسیاسی
وانقالبِیعملگرا.اوبهفکروفرهنگاهمیتمیدهدومیگوید"بیمایهفطیراست"مذهِبسنتیاشراهمدرکورهٔٔشکجاگذاشتهاست.اومیگوید


پدرمدرآرامِشمذهبِیخویشُغنودهاستومیگویدمنبهایمانیکهازکورهٔٔشکعبورکردهباشد،خیلیبهامیدهم.


درمبحِث"تاثیراِتگفتماِنشریعتی"کلُمستَمعیِنشریعتیوکسانیکهازشریعتیالهامگرفتندرابهدوگروهِکلیتقسیمکردیم:آنهاییکهدر
نهایتیکفردِسنتیبودندوآنهاییکهدرنهایتدغدغهٔٔنوگرایانهداشتند.نوگرایانهباتلقیوتعبیرِاقباِلالهوریکهمیگفت"...وقِتآنرسیدهاست
کهدرُکلِّدستگاهِمسلمانیتجدیدنظرکنیم..."بهنظرمیرسدبهجزآنالیهٔٔاولـسنتیهاـکهزیادهمبهشریعتیوفادارنمیمانندوباچهارچوبو
کلیِتاندیشهاشموافقنیستندوبیشتررگههاوجلوههایاسالمگرایانٔهشریعتیرامیپسندندویاازآنهابهرهمیگیرندودرتحلیِلنهایی،روحانیترا
برروشنفکرانترجیحمیدهندـیامیدادندـ،دیگرافرادبهشریعتیبهعنواِنیکخطیِبمذهبییافردیکهآمدهاستدینرانجاتدهدیاکسیکه
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صرفاًدغدغههایدینیاشمنجربهبحثهاوکارهایششدهنگاهنمیکنند؛چونشریعتیمیگویدمذهبراهاستنههدف.مذهبدرخدمِتانسان
استنهانساندرخدمِتمذهب.شریعتیمتنگرانیست،بلکهانسانگراست.


امااگردقتکردهباشیممادراینسهالیههیچجابحثواسِممذهبرانیاوردیمدرعینِحالیکهمذهبدرهرسهحضوردارد.مذهب،چهدر
شریعتِیمسلماِنمبارز،چهدرشریعتیبهعنواِنمتفکرِمصلحوچهدرشریعتیبهعنواِنرنِدعارفحضوردارد.ولیهیچکسدراولینمواجههباشریعتی
اوراخطیِبدینییاخطیِبغیرِروحانیمثِلفخرالدینحجازیتصورنمیکندکهمثالًدرروزِمیالدیامبعثوشِباحیاءو...بیایدیکسخنرانِیدینی
بکندوبرود.کسیچنینچهرهایازشریعتیدرذهنندارد.باوجودِاینکهشریعتیفردیعمیقاًمذهبیبودهاست،امامذهِبسنتیاشدرکورهٔٔشک
ذوبشدهبود.اودر13ـ14سالگیتحِتتاثیرِافکارِموریسمترلینگبهنقطهایرسیدهبودکهصادقهدایتدرپایاِنعمررسیدهبود.اومیخواستدر
کوهسنگِیمشهدخودکشیکند.شریعتیدرهمینمرحلههمهچیزراجاگذاشتهوازمذهِبسنتیاشعبورکردهبود.شریعتیدرهمیندورٔهنوجوانیاش
چهاسالمبهمعنایعاموچهتشیعبهمعنایخاصرادرشکِلسنتیاشکنارگذاشت.خودشهمدرکنفرانِسنفِتآبادانمیگویدکهمذهبدرذهِن


اوچیستودرهمینجاکلمٔه"انتخاب"رامیآورد)درجاییکهفلسفه،علم،ایدئولوژیودینراباهممقایسهمیکند(.


حالاگرباتوجهبهشریعتِیدو،یعنیشریعتیبهعنواِنیکمتفکرِمصلح،بخواهیم"مجموعهآثار"هارادراینالیهقراردهیممیتوانیمبهاینهااشاره
کنیم:بامخاطبهایآشنا،بازگشت)کهعالوهبریکموضوِعسیاسی،یکبحِثنظریهمدارد؛جایگاهِماکجاست،جایگاهِغربکجاست،مادرکجای
تاریخوغربدرکجایتاریخاستو...(،تاریِختمدن،تاریخوشناخِتادیان،چهبایدکرد؟،مذهبعلیهِمذهب،جهانبینیوایدئولوژی،انسان،انساِن


بیخود،زن،بازسازِیهویِتایرانیواسالمی،اسالمشناسِیمشهد،ویژگیهایقروِنجدید،هنر،نامهها،آثارِگوناگون.


3 ـ شریعتی یک رنِد عارف :


اماسیمایسومِشریعتی،سیماییکانسان،درزندگِیدرونیوفردِیخوداست.فردیکهدرتمامِعمر،شاعرمسلک،حساس،شکاک،پرسشگر،
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پویندهومضطرباست.نمونههایاستنادیمانرادربحثاززندگِیشریعتیدرجلِداوِلشریعتیشناسیآوردهایم.اویکفردِعرفانگراست،دغدغهٔٔمعنا
داردوبهدنباِلمعناست،فلسفهٔٔهستیپرسِشدائمِیاوست،همیشهبهدنباِلپاسخیابیبرایاینپرسِشوجودیاست.ازطرِفدیگر،اوانسانیصمیمی
وصادقاستودرهرحوزهٔٔفکری،سیاسیو...کهواردشدهتمامقدوباتمامِوجودواردشدهاست،حتیزندگِیشخصِیخودشرافدایآنچهکههر
موقعدرستمیدانستهکردهاست.اوبسیارشفافوصمیمیاستوهمهرابهخلوِتخودراهمیدهد.درکویر،گفتوگوهایتنهاییوهبوطدرونیترین


الیههایذهنیودغدغههایخودرارویکاغذمیریزدوهمهرابهالیههایدروِنخویشدعوتمیکند.


اگراودرالیهٔٔاولیکمبارزبودودرالیٔهدومیکمتفکرِمصلحومعلمبود،امادرشریعتِیسه،اوبهدنباِلمعناست،بهدنباِلکرامتومعنویتاست.
کلمهٔٔدقیقیپیدانکردمکههمهٔٔایندغدغههادرآنبگنجد.شایداویک"رنِدعارف"است.دغدغهواضطرابدرپویشگرِیمعناتاآخرِعمرهمراهِ


شریعتیبود.


دررابطهباالیهوسیمایسوممیتوانیماز"مجموعهآثار"هایعلی،هنر،گفتوگوهایتنهایی،وهبوطدرکویرنامببریم.


چالش های درونی ـ من کدامم؟


اینسهالیه،سهوجهوسهچهرهٔٔشریعتیهموارهبابرخیچالشهایفکریـذهنیوچالشهایدرونیـوجودیدرویهمراهبود.اوخودمیگفت
منمثِلبرخیبازیگراِنرادیوکهچندنقشراهمزمانبازیمیکنندوصدایچندنفرراتقلیدمیکنند،مجبورمنقشهایمختلفرابازیکنمومیگوید
اینها"من"هایمختلِفمناستومننمیدانممِناصلیامکداماستوبهدنبالاشمیگردمویامیگوید:"منمردِحکمتام،نهمردِسیاست".در
حالیکهاوسیاسیترینواثرگذارتریناندیشمنِدمعاصرِماهمبود.اینچندگانگییاچندالیهبودندررابطهباشریعتی،اینسهالیهٔٔکلیـالیٔهعینی،
الیٔهذهنیوالیٔهوجودیوبهعبارِتدیگروجهِمبارزاتی،سیاسیوانقالبی،وجهِاندیشگی،معلمیومتفکرومصلحبودنووجهِعاطفی،رندی،شاعری،
عرفانیومعناگرابودنـ،تجلِیجنِگدرونیدرخودِشریعتیبودهاست.همدرذهِنشریعتیچالشوجودداشتهاست،وهمدردرونووجودش.این
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بدانمعنانیستکهشریعتیچندگونهومتضاداستبلکههنرشتألیفوجمعکردِناینسهالیهاست.اینامرباعثمیشودکهشریعتیبهفرِضمَثل
یکآکادمیسیننباشدکهفقطبخواهدحرفبزندوآنچهکهفکرمیکنددرستاسترابگوید،بلکهبه"تاثیر"همتوجهداشتهاست.بهعنواِننمونه
شریعتیدربارهٔٔروحانیتنظراِتمتفاوتیداردواینناشیازهمانچالشهایوجوهِسهگانٔهاوست.درجاییمیگویداسالمِمنهایروحانیت،درجایی
میگویددعوایماباروحانیت،دعوایپدروپسراستدرخانهو...اونمیتواندبهپیامِدحرفهایشفکرنکند،یعنیدریکبخشازسخناناشواردِ
عرصهٔٔاندیشهٔٔمحضونابمیشود،امادوبارهواردِعرصهٔٔاجتماعیمیشود.اونبایدآرایِشسیاسِیجامعهرابههمبزند.چندمجهولیبودِنمعادلهای
کهشریعتیدرپِیحِلآنبودهاستباعِثپیچیدهشدِنمعادلهٔٔفکرِیخودِاوشدهاست.بهطوریکهحتیدرحوزهٔٔعینیبادشواریابِیاندیشهٔٔنهایِی


شریعتیمواجههستیم.


درحوزهٔٔدرونیهمهمینچالشها،بهشکِلشدیدتریدردروِنشریعتیوجودداشتهاست.مطالعهٔٔکتاِب"مسلمانیدرجستوجویناکجاآباد"
نوشتهٔٔآقایعلیرهنمانشانمیدهدکهشریعتیهرگاهدرحوزهٔٔاجتماعیفعالبودهخیلیامیدواروتهاجمیبرخوردمیکردهاست.هرموقعجلوی
سرعتاشگرفتهشدهومسیرشمسدودشدهاست،اودچارِوضِعمتفاوتیمیشدهکهآقایرهنماازکلمهٔٔافسردگیبرایبیانآناستفادهکردهاست.
شریعتیهمیشهبیندرونوبیرون،امیدوناامیدی،شکویقینرفتوبرگشتدارد.اینچالشهایدرونی،شخصیِتحساسوظریفوشاعرمسلِک
شریعتیراهموارهدرگیرِخودمیکردهاست.اومیگویدبانوشتندارمزندگیمیکنم،شایدنوشتنعرصهایبرایفرافکنِیهمینچالشهایدرونِیاو


بودهاستوشریعتیبااینفرافکنیبهآرامشمیرسیدهاست.


سه شریعتی در آینهٔٔ ذهن ما )70 ـ 55( :


بهنظرمیرسداینسهچهرهدرطوِلزمانهمانعکاسیکموبیشدربیِنمخاطبانوخوانندگاِنداشتهومردمومخاطباِنشریعتیبیشترازهمه
باالیهٔٔاول،تعدادِکمیباالیهٔٔدوموتعدادِبسیارکمتریباالیهٔٔسومآشنابودهاند.اینکسعیمیکنیمدردومقطعـ15سالهو10سالهـبهترسیمو
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نقاشِیکاراکترِشریعتیبپردازیم.


شریعتی یک مسلماِن مبارز :


اگربخواهیمالیهٔٔاولرادر15سالاولـیعنیاز55تا70ـبررسیکنیم،شایدبتوانآنچهدرآنزمانازشریعتیدراذهانترسیمشدهبودرا
سیماییک"اسالمگرایانقالبی"دانستوبرایاواینویژگیهارابرشمرد:اواسالمراازخرافاتزدودوبهصحنهٔٔاجتماعآورد.قرآنراازقبرستاننجات
دادوازآسمانبهزمینآورد.جوانانرامذهبیکردوازفساداخالقیوانحرافاعتقادینجاتداد.نقدهاییبهبرخیروحانیونوبزرگاِنروحانیتمثِل
عالمهٔٔمجلسیداشت؛امابهروحانیونمبارزعالقهٔٔخاصداشتواحتراممیگذاشت.درعینحالیکهنقادِروحانیوِنغیرِسیاسیبود."ساواک"و"سیا"


رویاوحساسیتداشتندبهطوریکهگروهشریعتیشناسیتشکیلدادند.اودرخارجازکشورنیزباگروههایآزادیبخشهمکاریمیکردو...


دراوایِلانقالبتصویرِیکمعلمـچریکازشریعتیدرذهِننسِلمابود.اومعلمیانقالبیبود،کتابهایشممنوعشدهبودوخودشهمبهمسخره
کردِنبازجوهاومقاومتدرزنداندستزدهبود.ارتباِطنزدیکیبامجاهدینداشتوحرفش"خونیاپیام"بود.شیفتهٔٔابوذر،مخالِفاستثمارـبهویژه


مخالِفبازارِسنتیوارتباِطآنباروحانیتـبود.اینکاراکترتقریباًچهرهٔٔغالبیبودکهشایدسالهای55تا70دراذهاْنازاووجودداشت.


شریعتی یک متفکِر مسلماِن جامعه شناس :


اماالیهٔٔدومِشریعتیدرتصویریکهدرآنزماندراذهاِنعدهایبود،چگونهبود؟آنهاییکهسعیمیکردندفرهنگیتروفکریترباشریعتیبرخورد
کنندمیگفتندشریعتیجامعهشناسبود،بحثهایفکریمیکرد،بهغربرفتوتحصیلکردواسالمراازمنظرِجامعهشناسیشناختو...


اگریادمانباشداوایِلانقالبکتابیباعنوان"استبداد،استثمار،استعمار،استحمارازدیِدشریعتی"منتشرشدهبود.گاهسعیمیشدکهکتابهای
شریعتیرابخوانندومطالبیرابهطورِموضوعیازآناستخراجکنندوبگویندشریعتیدربارهٔٔاینهاچهتبیینیدارد.بهطورِمثالکتاِب"دیالکتیِک
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توحیدی"،"فلسفهٔٔتاریخ"و...ازدیدگاهِشریعتیگردآوریشدهبود.برخیهممیگفتندشریعتی"اقتصادِتوحیدی"رامطرحکردهاست.برخینیز
میگفتندشریعتی"خِطَمشِیآگاهیبخش"رامعرفیکردهاست.اینهاآثارکسانیبودکهسعیمیکردندبااندیشهٔٔشریعتیعمیقتربرخوردکنند.اما
متأسفانهبهاینمواردچنداننمیتواناضافهکرد.شریعتیراجعبهاگزیستانسیالیسم،الیناسیون،ماشیندراسارتماشینیسم،هنر،دورانگذارو...بحث


کردهاست،اماکسیبهایننظریاتاونپرداختهاستودرحوزهٔٔآکادمیواندیشهٔٔمحضجایشریعتیخالیبودهوهست.


شریعتی یک عارِف انقالبی :


اماالیهٔٔسومِشریعتینیزبازتاِبمحدودِیدراذهاِنبرخیمخاطبانداشت.البتهفضایحاّدوسیاسیشدٔهزماناجازهنمیدادکهاینتصویر،تصویرِ
پرشماروپرنفوذیازشریعتیباشد.شایددراینمقطعدربارهٔٔانعکاِسالیهٔٔسوم،کهنازکتروالغرترهمهستتنهافاکتیکهمیتوانآورد،بحثیاست
کهدکترچمرانبرسرِمزارِدکترشریعتیمطرحمیکند.در"مرثیه"ایکهچمرانمیخواندازشریعتیبهعنواِنیکعارِفانقالبی،عارِفسیاسیوعارِف
شورشییادمیشود.عارفیکهبسترسازیمیکندتاانسانراحتاززندگیکندهشود.اینالیهخیلیکممطرحمیشد.برخیهمـازجملهآقایامیر


رضاییـدرمقالههایشانوجوهِانسانیـعرفانِیشریعتیرامطرحمیکردند.


سه شریعتی در آینهٔٔ ذهن ما )80 ـ 70( :


درمقطِعبعدیبازمیتواناینسهالیهرادید.دردهساِلاخیرجامعهٔٔماپیشرفتهوتحوالتیرخدادهوحاکمیِتروحانیتبهتدریجآثاروعوارِض
خودرانشاندادهاست.فضایجامعه،فضاینقِدحاکمیِتروحانیتوتفکرونظریاِتآنهابهعنواِنمحوروستوِنفقراِتحکومِتجدیداست.شایددر
ایندورهرویکردبهشریعتیکمکمجنبهٔٔانتقادیهمبهخودمیگیرد.برخیهمکهرویکردِانتقادیندارندباتوجهبهوجوهیکهدرشریعتیمیشناسند،


رویکردینزدیکوموازِیآنچیزیکهمنتقدانمیگویند،دارند.
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شریعتی ایدئولوگ ـ اسالم گرا ـ انقالبی :


دراینمقطع)80ـ70(الیهٔٔاوِلشریعتیبازتاِبخاصیدرآینهٔٔذهِنبخشیازجامعهٔٔماداشتهاست.ازنظرِآنها:شریعتیکسیاستکهمذهب
راسیاسیکردوبرایایجادِیکحرکِتاجتماعی،ایدئولوژیسازینمود.کسانیهمکهانتقادینگاهمیکنند،میگویندایدئولوژیمنفیاست،شریعتی
گزینشکردهوجنبهٔٔعرفانی،اخالقیوانسانِیدینراکنارگذاشتهاست.برایکسانیهمکهاینجنبهٔٔانتقادیومنفیرادرنظرنمیگیرنداینوجه
برایشانغالباست:شریعتیایدئولوژِیانقالبیداردوبهدنباِلانقالِبدائمیاست.آنهاییکهانتقادینگاهمیکنند،میگویندایدئولوژیمرامنامهٔٔحزبی
است،انقالبصرفاًبرایدورهٔٔتاسیساستوشریعتینهضتونظامرامطرحکردهوشریعتیانقالبراشورِشدائمیمیداند.)گوییاوآنقدرمغشوش
استکهمیگویدهرروزبایدانقالبکرد!منظورازنهضتونظام،حرکتوسکوناست.قبالًدراینبارهبحثکردهایم.شریعتیمیگویدعلیوقتیبه
حکومترسیدتازهانقالبیشدهبودیعنیدرحکومتهمرویکردِ"نهضتی"داشتونه"نظام"،بهمعنایمحافظهکارییاتوجیهِوضِعموجودیاازبینرفتِن
دینامیسموتحرک.ولیکسانیکهفقطواژههارامیگیرندوبهمفاهیِمدرونیاشکاریندارند،نهضتونظامرابهمعنایانقالبوحکومتگرفتند(.


چیزِدیگریکهمطرحمیشودایناستکهشریعتیبومیگرابودوباغرببرخوردِهویتیداشتواسالموهویترابهعنواِنیکجلوهدربرابرِغرب
مطرحمیکرد.آنهاییهمکهمنفیترنگاهمیکنندشریعتیرایکغربستیزمیشناسند.


وجهِدیگرِشریعتِییک،دراذهاِندرایندورهایناستکهفلسفهٔٔسیاسِیشریعتی،دموکراسِیمتعهدبودماایننظرراهمدرمخالفینوهمدر
موافقیندیدهایم.آنهاییهمکهمنفیبرخوردمیکنندمیگویندشریعتیبهدموکراسیاعتقادنداشت،باآزادیَسربهمِهرنبود،امتوامامترامطرح


کرد.


دریکبرداشِتدیگرچنینتصویرمیشودکهشریعتیخیلیآکادمیکنبودوبارِعاطفِیکلماتاشزیادبودوکسانیکهمنفیترفکرمیکنند
میگوینداندیشهورزیجدینداشتورمانتیکبودوبازکسانیکهافراطیتربرخوردمیکنند،میگویند:اصالًبیسوادبود،بهتعبیرِآقایجوادطباطبایی
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نهدردینشناسیکسیاوراجدیمیگرفتونهدرجامعهشناسیویابهتعبیرِاحساننراقی،ازجامعهشناسیهمچیزینمیدانست.اینشکِلافراطی
استوشکِلمالیمترآناستکهمیگویندآکادمیکنبود.


دروجهِدیگرنظرِعدهایایناستکهشریعتییکاتوپیستبود،یکآرمانگرا.ودرشکلمنفیترشهمگفتهمیشودکهیکخیالباِفذهنیبود
وبهِدنباِلمدینهٔٔفاضلهوانسانوجامعهٔٔایدهآلمیگشتواینهافقطدررویاوجودداردودرواقعیت،جامعهوانساِنایدهآلیوجودندارد.


باآنصورتمیگیرد،یک ازمخالفتوموافقتیکه ازشریعتی،جدای بیرونیتر یا رایجتر تعبیرِ امروزه بگذاریم راکهکنارهم اینها بههرحال
"اسالمگرایانقالبی"است.شکِلاغراقشدهاشایناستکهیک"مائویاسالمی"استکهمیخواهدازهرعنصرییکچاشنِیانفجاردرستکند.شکِل


اغراقنشدهاشایناستکهفقطمیخواستازفرهنْگتیریبسازدبرایرهاکردنبهسوِیدشمنوسرنگونِیاووایجادِانقالب.


اینچهرهٔٔبیرونیوالیهٔٔبیرونیازشریعتیاست.اینچهرهباچهرهٔٔاوِلاودردوراِنانقالبچندانمتفاوتنیست.مثالًآنموقعمیگفتندازشریعتی
دربازجوییپرسیدندکهتوعلیقاعدیوفضلاللهمجاهدیرامیشناسی.اوهمگفتعلیقاعدیکهخودمهستم،امافضلاللهمجاهدیرانمیشناسم!
آنموقعشریعتییکچریِکسخنرانبودکهاینطوربازجوهاراسرِکارمیگذاشتهوسرانجامهمبهخارِجکشوررفتونهایتاًساواکاوراکشت.
بهاینترتیبدردورهٔٔانقالبچهرهٔٔشریعتیچهرهٔٔچریکیبودکهسخنرانیمیکرد،االنهمهمانچهرهاستولیچونآنموقعچهرهٔٔرایجزمانهبود،
باآنمثبتبرخوردمیشدولیحاالچونتحوالتیاتفاقافتاده،باآنمنفیبرخوردمیشود.بااینتفاوتکهدرآنهنگامافرادتاحدودیآثارِشریعتی
راخواندهبودند.امااالنمتأسفانهخیلیکمهستندکسانیکهآثارشریعتیراخواندهباشند.درنتیجهآنهاشریعتیرابیشترازتأثیراتاشمیشناسند
تاازآثارش.مثالًبرایاینافرادخیلیتعجبآوراستکهگفتهشودشریعتینمیخواستانقالبکند.اومیگفتانقالِبقبلازآگاهیفاجعهاستویا


اونگاهِبسیارتحلیلیبهغربدارد.
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شریعتی طراِح پروژهٔٔ فرهنگی ـ نقاِد مدرنیته :


الیهٔٔدومبارویکردیمثبتوتوجهبهجنبهٔٔاندیشگِیشریعتی،اورابهعنواِننقادِمدرنیتهمیشناسد.شایدبتواناینخصایصوویژگیهاراهماز
دیِدکسانیکهشریعتیرااندیشهورزمیدانند،آورد:شریعتیبهدنباِلانقالِبفکریوفرهنگیبود،پروژهٔٔاوپروتستانتیسِماسالمیبود،رویکردِانتقادی
بهمدرنیتهداشتوتقریباهمسووهمگرابامکتِبانتقادیبودومیتواناورابامکتِبفرانکفورتوتنهاحلقهٔٔبازماندهاشهابرماسمقایسهکرد.برخی
معتقدندکه"خردِ"موردِتوجٔهشریعتیانتقادی،مفاهمهایورهاییبخشبودوِخردِابزارِیمدرنیتٔهمحققنبود.برخیهممعتقدندکهشریعتیعقِل
شهودیرامطرحکردوعقِلشهودیامریاستکهدرشرقودرادیاْنپُررنگتراستتادرغرب.اینهاجلوههاییازشریعتیدرمیاِنکسانیاست


کهبااواندیشهورزانهتربرخوردمیکنند.


شریعتِی عارف ـ شاعر :


شایدبازتاِبچهرهٔٔسومِشریعتیدرآینهٔٔذهِنزمانهدرمقطِع)80ـ70(،سیماییکسرگشتهٔٔشوریدهسرباشد،سیماییکعارفـشاعر،عارفیبه
دنباِلمعناوآرامش.گاهیاوقاتهمبرخیقرائتهاوروایتهاازشریعتیشبهِصوفیانهاست.


ایننسل،شریعتیشاعریظریف،حساسوجملهپردازاست،فردِ الیهٔٔسومِشریعتیدرذهِننسِلجدیِدجوانهمبسترِخاصیدارد.درذهِن
رمانتیکیکهدربارهٔٔعشقودوستیحرفزدهاست،بهطوریکهدرکارْتپستالهاییکهشایددختروپسرهابههممیدهند،یکسریجمالْتازشریعتی


همهست!


درس آموزی از سه تصویر، سه بازتاب :


ـهموارهفهمازشریعتْیسیاستزدهبودهودرپرتوِسیاستبههمهچیزنگاهشدهاستوبرایمخاطبانومنتقدانجنبهٔٔعینیوسیاسِیشریعتی
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روتروبرجستهتربودهاست.همدر15ساِلاولوهمدر10ساِلدومتصویریکهعموماًازشریعتیوجودداشته،درمقطِعاولیکمسلماِنمبارزودر
مقطِعدومیکایدئولوِگاسالمگراِیغربستیزاست.بهعبارِتدیگرهموارهوعمدتاًاززاویهٔٔعینیوسیاسْیبهشریعتینگاهشدهاستبدوِنآنکهبااندیشهٔٔ


اونسبتیبرقرارشودویااساساًبهدروِناونزدیکشوند.دراینتصویرسازیهموارهعینیتبرذهنیتوذهنیتبردرونیاِتاوغلبهداشتهاست.


ـبیشترازاثربهتاثیراِتشریعتیتوجهشدهاست،یعنیصحنه،نهمتن.متأسفانهبسیاریازمنتقداِنشریعتیشناختیازمتنوآثارِاوندارند.


ـجامعهٔٔمااندیشههارابیشترمینوشدتااینکهبجود!یعنیخیلیراحتباافکارواندیشههابرخوردمیکند.سعیمیکندآنهاراخیلیسادهو
خالصهکندوفقطبخشهاییراکهبهنظرشمفیدمیآیدومسائِلَدمِدستاشراحلمیکند،اخذکند.بهعبارِتدیگرگزینشیو"سلْفسرویسی"
باآنبرخوردمیکندوچندانحوصلهٔٔمکثوتَعّمقوتاّملرویاندیشههاوپیبردنبهاعماقوجزئیاتاشراندارد.بیشتربهنیازهایخودشتوجه
میکندتاتواناییهایاثر.برایناساسهیچگاهالیهٔٔکویریاِتشریعتیوجهغالباشنبودهاستویاالیهٔٔدوموسومِوجودوشخصیتاشدرتصویریکه
ازاوکشیدهشدهدرحِدصفربودهاستوحتیمیتوانگفتبهاسالمیّاِتشریعتیهمصرفاًازدیِدحِلمسائِلعینیودمِدستیتوجهشدهاست.البته
نسِلگذشتهمطالعهٔٔبیشتریرویآثارشریعتیداشتـباتوجهوتأکیدبرایننکتهکهشایدبیشاز50درصِدآثارشریعتیتامقطِعانقالباصالًچاپ


نشدهبود!ـنسِلجدیدنسبتبهآننسلهمباآثارِشریعتیآشناییکمتریدارد.


نکتهٔٔدیگردرادامهٔٔهمینمطلبایناستکههموارهدرذهِنمخاطبان،سایهٔٔاسالمیّاتبرنظریههاواندیشهٔٔشریعتیسنگینیمیکردهاست.شریعتی
بهجزاسالمیات،بحثهاینظریوتئوریکِیفراوانیداردکهاینهاتحِتتأثیرِسایٔهاسالمیاتودرِظِلیکتئوریسیِنمذهبیمَغفولوکمتوجهباقیمانده


است.ماننِدبحثهایفراوانیکهاوراجعبهانسان،تاریخ،جامعهو...دارد.اینهابحثهاینظریاوست،چهاواسالمگراباشدچهنباشد.


ـنکتهٔٔدیگرایناستکهتصویرِاوِلشریعتیهمیشهمناقشهبرانگیزبودهوبراساِسشرایِطزمانهاینمناقشهتغییرکردهاست.چهرهٔٔعمومیتر،
رایجتروعامیانهترازشریعتیهموارهمناقشهبرانگیزبودهوپیراموِنآنهاگردوخاکزیادیشدهاست.اماالیههایعمیقترِشریعتیاصالًمطرحنشده
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است.درحالیکهاگرآنهامطرحشوندمناقشاتبررویآنهاخیلیسنگینترخواهدبود.ولیمیبینیمبااینکهتنهابخشهاییازالیهٔٔاولمطرحشده،
هماننیزغیرِقابِلتحملوحاشیهسازومناقشهبرانگیزبودهاست.مثِلسخنرانِیآقایآغاجریکههیچکسنمیگویدمحتواواصِلحرفهایاوچهبوده
است،بلکهفقطیکجملهٔٔ"مگرمنمیمونمکهتقلیدکنم"،دستاویزشدهوهمهدربارهٔٔآنحرفمیزنند.زماِنشریعتیهمچنینبود.وقتیاسالمشناسِی
مشهدرامطرحمیکرد،کسیبهاینکهنظراتودیدگاههایشچیستکارینداشت.فقطدربارهٔٔآنقسمتازبحثکه"...پیامبروقتیدرآخرِعمردید


مردمدرمسجدجمعاندودارندپشِتسرِابوبکرنمازمیخوانند،لبخندزد..."مسالهبرانگیزشد.


ایندردورهٔٔسنتیهابود.متأسفانهاالنهمعمِقبحثهادرهمینحداست.اگرکمیعمیقترباهمینبحثهاییکهدربارهٔٔایدئولوژی،مطرحشد
برخوردکنیم،میبینیممشابهِماجرایلبخنِدپیامبرونمازِابوبکراست.میگویندایدئولوژی،تعطیلِیعقل،توتالیتاریسمو...است،تمامشد.اولباید
پرسیدکهاصالًایدئولوژیچیستکهباآنمخالفتوازآنشیطانسازیمیشود.االنایدئولوژیماننداَنِگ"ُخردهبورژوا"کهدرگذشتهمارکسیستها
بهمذهبیهامیزدند،مثِلیکفحشومارکشدهاست.سطِحبرخوردِآنموقِعسنتیهاباسطحیکهامروزدارندباآغاجریبرخوردمیکنند،چندان


فرقنمیکند.همآنموقعوهمحاالچندانواردِعمِققضیهنمیشوندوتنهاباتَعّصباِتمذهبیشانبرخوردمیکنند.


درحوزهٔٔبهاصطالِحروشنفکرینیزچهدرگذشتهوچهدرحال،تنهابراساِسعالئِقسیاسیوفکریشانوبهطورِخیلیسطحیبامباحِثفکرِی
عمیق،برخوردمیشود.یکباربحثوحملهاینبودکهعدهایمیگفتندشریعتیالتقاطیاستوفلسفهنمیداندومتأثرازغربیهاست،بدوِنآنکه
هیچگاهبحِثالتقاطبهخوبیروشنومفهومسازیشود.بعدهمماجرایالتقاطتمامشدوحاالبحثازایدئولوژیاست.فکرنمیکنماینموضوعنیز


سرنوشِتبهتریپیداکند.


برخوردِشریعتیباروحانیتهمهمیشهمسالهبودهاست.آنطرفگفتههیچروحانیزیرِپاِیقراردادِاستعماریراامضانکردهاستواینطرفهم
راجعبهحجرهٔٔدربستهوبازارِسربستهواسالمِمنهایروحانیتونظایرِاینبحثکردهاست.همیشهاینوجهشهممناقشهبرانگیزبودهاست.بازموضوع
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ومحِلنزاعجاییدرهمانالیهٔٔاولبودهاست.درگذشتْهالتقاط،غرب،روحانیتواالنهمایدئولوژِیانقالبی،دموکراسی،غرب.همهٔٔاینمباحثدر
همانالیهٔٔاولاست.


نتیجه گیری : بازترکیِب شریعتی در پرتِو عشق، اندیشه، عصیان :


بهنظرمیرسدکسانیکهمیخواهندباشریعتیباتوجهبهمتنمواجهشوندومستندتربااوبرخوردکنند،بایدبهچندنکتهبیشترتوجهکنند:


ـتالشبرایتغییرِتصویرِهمگانیازشریعتی.بایدسعیکردچهرههایشریعتیجابهجاشود.مائوبرداشتهشودوبهجایشتاگوریااقبالقرار
گیرد.هرچنددرکلبایدهرسهچهرهٔٔشریعتیطرحونسبِتآنهابایکدیگرتبیینشود.شریعتییک"رویکرد"،"گرایش"یا"سنِتفکری"بود.
اگرشریعتیرایکیازمیراثگذاراِنسوسیالدموکراسِیمعنویدرایرانبدانیم،بایداینمقولهوپارادایمرادرباالوشریعتیرادرذیِلآنقراردهیم،


شریعتیمیبایستدرذیِلاینپارادایم،فهموتعمیقوترویجشود.


ـمسئلهٔٔدوم،نقِدچهرهٔٔرایجوعامیانهٔٔشریعتیبااستنادِمکررِبهمتناست.متأسفانهدرایرانعالمانهمدربارهٔٔشریعتیعامیانهحرفمیزنند.در
جاهاییکهراجعبهشریعتیبحثمیشودمراجعهبهمتنورفرنسوُکدبسیارکماستواینعجیباستکهکسیبا35جلدکتاب،نقدشودواصالً
ازمطالباشُکدآوردهنشود.بایدریشهٔٔایننوعمواجههباشریعتیراخشکاند.یعنیبایدازهرکسچهمثبتوچهمنفیدربارهٔٔشریعتیحرفمیزند
بخواهیمکهُکدنشانبدهدوبگویدحرفهایشراازکجاآوردهاست.بایدهمهرابهنقطهایرساندکهکسیدیگربیسندچیزینگوید.فضایفکریو


روشنفکریمابایدبهنقطهایبرسدکهاجازهندهدکسیبیهودهوبدوِناستنادصحبتکند.


ـبایدیکطرِحمقایسهاِینظریـکاربردْیبیِنرویکردهاوگرایشاِتمختلفصورتگیردوبهویژهمسائِلمغفولوکنارماندهوحاشیهماندهایکه
دراندیشهٔٔشریعتیپُررنگاست،رادرمعرِضمطالعهوتأملبگذاریم.بهنظرمیرسدیکیازمهمترینمسائلیکهدررابطهباشریعتیکمرنگوبرکنار
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مانده،برخوردبااسالمِسنتیوروحانیتودرهمینراستانقِدحکومِتدینیاست.اگرسعیکنیمپارادایمهایاسرمشقهایاصلِینواندیشِیمذهبیرا
باهممقایسهکنیم،همبهصورِتذهنیوهمباکاربردهایعینیشان،سهسرمشِقکلیبهدستمیآید:


1ـبنیادگرایی2ـلیبراْلدموکراسی3ـسوسیاْلدموکراسی)معنوی(.


بنیادگراییدراینرابطهٔٔمشخصبهحقِویژهطلبیمیرسدودردرونمایهاشپرنسیبهایملیچندانحضورنداردواسالمگراییبرمنافِعملی
میچربدوبراصالِتقدرت،شریعتگرایی،اقتدارِتوتالیتاریستیبرهمهٔٔوجوهِزندگیو...تأکیدورزیدهمیشود.


لیبرالـدموکراسیبرفرد،حقوِقبشر،دموکراسیواقتصادِبازارتأکیدمیکندنهگذشتوایثاردرجهِتمنافِعملی،لیبرالدموکراسی،نگاهبه
جهانیسازیداردودرمبانیاشمفهومِمنافِعملیقابِلتبییننیست.


ملی منافِع و درون به نگاهِ با متوازن، توسعهٔٔ رادیکال، دموکراسِی بشر، حقوِق و انسان کرامِت اومانیسم، به هم دموکراسی)معنوی( ـ سوسیال
میرسد.


ـنکتهٔٔبعدیمجموعهایدیدِنشریعتیاست.اویکانساِنترکیبیبودوبایدباخودشهمترکیبیبرخوردکنیم.اورایکمَنشویکرویکرد
ببینیم،نهیکدایرهٔٔبسته،نهیکغایت،نهیکمقصد؛دراینفلش،بایدسعیکنیمهرسهچهرهٔٔشریعتیراباهمتبیینکنیم.انسجامِدرونِیآراءو
احواِلاوباعثشدهکهچهرهایساختهشودکهقابِلتجزیهنباشد.آنگاهایدئولوژِیشریعتی،نگاهشبهغربواندیشهٔٔاودربارهٔٔمذهبراهمبایددر


میاِناینسهچهرهببینیموتحلیلکنیم.بهنظرِمندرنهایتهماینسهچهرهباهمهماهنگهستند.


مذهبدرذهنوزبانوعمِلشریعتیدرمیاِنمثلِث"عشق،اندیشهوعصیان"معناپیدامیکند.عشْقتبلورومحصوِلچهرهٔٔسومِشریعتیاست،
اندیشْهبازتاِبچهرهٔٔدوموعصیاْنتبلورِچهرهٔٔاوِلویاست.مذهِباورادراینمثلثمیتواندید،مثلثیکههرسهچهرهٔٔاودرآنحضوردارد.
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علیرهنمامیگویدخراسانجایگاهِحماسهوعرفاناست.بهنظرِمنجایگاهِاندیشههمبودهاست.شریعتیهمدقیقاًدارایهمینکاراکترِخراسانی
استکهسهوجهِحماسهوعرفانواندیشهدرشخصیِتاووجوددارد.


طرفداراِنعقِلمجرد،عقِلخودبنیادیکهباعشق،احساس،شوروعاطفهنسبتندارد،نمیتوانندشریعتیراخوببفهمند.


طرفداراِنمریدومرادی،تقلید،اطاعت،سرسپردگیکهباعصیاْننسبتیندارند،نمیتوانندشریعتیراخوبدرککنند.


آنهاییهمکهطالِبعافیتوراحتطلبیوکنارهگیریهستندنمیتوانندشریعتیرادرککنند.


بایدسهچهرهٔٔشریعتیرادرمحصوِلنهاییاشکهعشقواندیشهوعصیاناستباهمببینیموهرموضوِعجزئیراهمدرپرتوِاینسهچهرهوسه
الیهوسهمحصوِلنهایِیشریعتی،فهموبازخوانیوبازسازیکنیم.شریعتْیترکیبیبود،اوراترکیبیببینیمو)ترکیبی(معرفیکنیم.


برایناساسبهنظرمیرسدبرخالِفدیدگاهیکهمعتقداسترویکردِشریعتییانادرستبودهویابهاتمامرسیدهاست،اینرویکردوگرایِش
شریعتی)یعنینوزایِیفرهنگیبابرخوردِاستعالییباسنت،اعتقادبهتغییراِترادیکاِلاجتماعی،جهتگیریبهسمِتسوسیالدموکراسِیمعنویو


برخوردِتحلیلیـانتقادیبامدرنیته(قابلاستفادهوبازسازیاستوبرخیاجزاءِمُفرداتِاندیشهوپروژهٔٔاوستکهقابِلنقدوحذفمیباشد.
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انتخاباِت1385شوراهاوسهنوعسیاستورزی


سال 1385، از نظرِ داخلی، شاهِد یک اتفاِق قابِل تأمل بود؛ انتخاباِت شوراها. در این انتخابات جناِح تندرو و تک روِ هوادارِ دولت با شکسِت آشکاری 
مواجه شد. هم چنین معدودی از نامزدهای اصالح طلب، در تهران، واردِ شورا شدند. این واقعه، پس از سه شکسِت پی درپی در انتخاباِت شوراهای دوم، مجلِس 
هفتم و ریاست جمهورِی نهم؛ باعِث نظریه پردازی های استراتژیِک جدید ـ و یا مجدد ـ و یا تأکید و چشم انداز نمایِی تازه و دوباره از سوی عده ای گردید. 


هر چند ورودِ سه نفر1 به شورای سومِ شهرِ تهران و توزیِع آرای شرکت کنندگان در انتخابات ـ بر اساِس آمارِ رسمِی اعالم شده ـ بیِن چند طیِف دارای 
نامزدِ تأییِد صالحیت شده در انتخابات و حالِت ترکیبِی منتخبین، اتفاِق تازه ای است و برای اصالح طلباِن دومِ خردادی نشانه ای مثبت است، اما تحلیِل 


میزاِن دامنه، عمق و اهمیِت آن موضوِع دیگری است.


تحلیل های اغراق شده و ذوق زدهٔٔ اولیٔه برخی از نظریه پردازاِن اصالح طلب آن چنان بود که مهدی کروبی را واداشت که به صراحت و روشنی اظهار 
دارد برخی دوستان نباید فکر کنند فتِح خیبر شده است. با این وجود برخی از استراتژی پردازاِن طیِف مزبور که قبالً نیز با بعضی ساده سازی ها، و گاه 
سفسطه پردازی ها؛ "سیاست ورزی" را منحصر به یک رویکردِ خاص )انتخاباتی( می کردند، هم چنان تحلیل های فتحِ خیبری و صبحِ قریبی از این واقعه کرده 
و می کنند. اما به نظر می رسد برخورد و تحلیِل واقع گرایانه، نه کوچک کننده و نه بزرگ ساز، از این اتفاق ضروری است. نحؤه این تحلیل در چشم انداز و 


عملکردِ بعدِی هر صاحْب تحلیلی اثری ماندگار دارد.


از سال 1379 و با سلسلْه تحوالتی که در حوزهٔٔ مطبوعات، احزاب، روشنفکران، نهادهای دانشجویی و مدنی، برخی مراجع و قطب های مذهبی ـ سیاسی 
و... اتفاق افتاد، به تدریج سه تحلیل و رویکردِ استراتژیک شکل گرفت. هر یک از این سه رویکرد با واقعهٔٔ شوراهای جدید ـ در سال 1385 ـ برخوردِ 


متفاوتی صورت داده و می دهد؛
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الف ـ یک رویکرد، به طورِخالصه، "سیاست ورزی" را منحصراً در برخوردِ انتخاباتی و به نوعی در تداومِ چانه زنی از باال ـ که این بار، البته، با فشار 
نه  تاکتیکی ـ و  از برخی اشکاالت و مشکالِت  ناشی  پیاپْی،  انتخاباتِی  این رویکرد، سه شکسِت  پاییِن بسیار کمتری همراه خواهد بود ـ می داند. در  از 
استراتژیِک ـ اصالح طلبان، به ویژه عدمِ دقت در اتخاذِ شعارهای انتخاباتی و یا ناقص بودِن آن شعارهاست و کمتر به نقِد جدِی عملکردِ اصالح طلباِن در 
قدرت و یا تحلیِل میزاِن کارآیِی استراتژِی خود ـ اصالحات ـ می پردازند. در این رویکرد، انتخاباِت شوراهای سوم، فتِح باِب جدیدی برای تداومِ مسیرِ 
گذشته برای اصالِح امور است. مردم به اشتباهِ خود در "قهرِ" از انتخابات در شوراهای دوم پی برده و اصالح طلبان نیز ضرورِت اتحاد و انسجام و رفِع برخی 
نواقص در رفتارها و عملکردهای گذشته را دریافته اند. بنابراین با آشتِی مجددِ مردم با اصالح طلبان و اصالِح برخی رویه ها و تاکتیک های گذشته از سوی 


اصالح طلبان، به تدریج، آنان واردِ حوزهٔٔ قانون گذاری و قدرت شده و با تجربه ای بیشتر و انسجامی بهتر مسیرِ ناتمام  مانده را به پیش خواهند برد. 


اما به نظر می رسد این رویکرد در تحلیِل واقعهٔٔ شوراها از نوعی اغراق و آرزو اندیشی رنج می برد. چون نه رأِی رسماً اعالم شده برای اصالح طلبان نشانٔه 
آشتی و اقباِل مجددِ مردم به این طیف در حِد تأثیرگذار و تعیین کننده بودِن آن می باشد؛ نه ورودِ سه نفر به نهادِ کم اختیارِ شوراها امکاِن تأثیر و تغییرزایِی 
آن چنانی در اختیارِ این طیف نهاده است؛ نه این سه نفر افرادِ قوی و توانمند و استراتژیک هستند؛ نه چشم اندازی برای تأییِد صالحیِت این گونه افراد، 
به ویژه برای نهادهای مهم تر متصور است؛ نه تجربهٔٔ حضورِ اقلیت های اصالح طلب در نهادهای مختلف ـ مجلس، مجمِع تشخیِص مصلحت و... ـ تجربهٔٔ 
موفق و مؤثری است؛ نه آن چه خود ساختارِ حقیقی و حقوقِی قدرت نامیده اند تغییری برای پذیرِش استراتژیِک این طیف ـ و مشخصاً افرادِ مؤثر و قوی 
و تعیین کنندٔه آن( کرده است و نه در فضای سیاسی و اجتماعی و مدنی و نوِع برخوردهای حقوقی و سیاسی که با آن صورت می گیرد، تغییری مشاهده 


می شود که فضا را برای تحرِک اجتماعِی این طیف سهل تر کرده باشد و...


ب ـ رویکردِ دیگر در این حوزهٔٔ زمانی، "سیاست ورزی" را در طرِح مباحثی چون رفراندوم، نافرمانِی مدنی، تغییرِ قانوِن اساسی و... می دید. این رویکرد 
هر چند پر سروصدا آغاز کرد اما به تدریج از هیجان افتاد، چون راه حل های مطرح شده بیشتر از جنِس هدف گذاری ها و شعارهای جدید بود، نه برنامه و 
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استراتژِی تازه. این رویکرد هیچ برنامهٔٔ عملِی استراتژیکی برای نیِل به هدف ها و شعارهای خود نداشت. در این رویکرد، اتفاِق شورای سوم و دیگر اتفاقاِت 
نظایرِ آن، مسائلی خارج از موضوع و مطلقاً بی اهمیت می باشد. مسائل و مشکالِت بغرنِج موجوْد راه حل هایی دیگر می طلبد و این ُمسکن ها تنها درد را به 
فراموشی می سپارد و درمان را به عقب می اندازد. بنابراین حتی می تواند فریبنده باشد. چه نهادِ شوراها و چه دیگر نهادها، در اختیارِ طیِف اصلِی قدرت 
باشد تا خوْد تصمیم بگیرد و اجرا کند و خوْد هزینه اش را بپردازد بهتر است تا در اختیارِ اصالح طلبانی قرار بگیرد که هم ناتوان اند ـ اگر سهیم و شریِک 
دیگر طیف نباشند ـ و هم مصلوب االختیار ـ اختیاری که ساختارِ حقیقی و حقوقِی قدرت تعیین می کند ـ .پس کِل نهاْد دسِت طیِف اصلِی قدرت باشد 


بهتر است چه برسد به حضورِ یک اقلیت از "سیاست ورزان" انتخاباتی در آن.


پـ  رویکردِ دیگری که بیِن دو تیغهٔٔ قیچِی رویکردهای باال شکل گرفت و به تدریج استقالل و استحکام بیشتری یافت، سیاست ورزِی نوِع اول را، حداقل 
در دههٔٔ 80 ناکارآمد ـ به دالیِل بیرونی ـ و ناقص ـ به دالیِل درونِی این طیف ـ می دانست و سیاست ورزِی نوِع دوم را طراِح هدف و شعار به جای برنامه 
و استراتژی. این رویکرد، به حرکت در حوزهٔٔ مدنی برای ورود و تأثیرِ نسبی، اما مؤثر، در هنگامِ مناسب و مقتضی بر حوزهٔٔ قدرت و قانون و سیاست تأکید 
می ورزید و در این مرحله ضمِن صبر و خویشتن داری از خرده کاری های سیاسی ـ و به ویژه انتخاباتی ـ ، به نقد و اعتراِض مستقل بر عملکردِ حاکمیت 
می پرداخت و به موازاِت این "صبر" و "اعتراض"، به "انباشِت" )تئوریک ـ تجربی( و "ارتباط" )بسط و تعّیِن نهادهای مدنی و حزبی و...( تأکید می نمود. 


این رویکرد، با اتفاِق شورای سوم "واقع گرا" برخورد می کند و برخالِف رویکردِ دوم که با نگاه از ارتفاِع باال، هیچ تفاوتی نمی بیند که شوراها، فرهنگ سراها، 
وزارت خانه ها و نهادهای پُربودجه و مؤثر برحوزهٔٔ مدنی، کمیسیوِن اصِل نود، مجلس، ریاست جمهوری و ... دسِت این فرد یا آن فرد باشد؛ بین این دو 


حالت تفاوت قائل است. اما :


1ـ با این تفاوت "واقع گرا" برخورد می کند. چون کارکردِ این نهادها را در دسِت طیف های مختلف دیده است و در میزاِن تفاوِت عملکردِ آنها در این 
نهادهای مؤثر بر حوزهٔٔ مدنی اغراق نمی کند. چون دیده است که در وزارِت کشور و وزارِت ارشاد و... اصالح طبان نیز، بسیاری از احزاب، نهادها و نشریاِت 
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مستقل، مجوزی دریافت نکردند. اما به هرحال آن قدر واقع بین هم هست که تفاوِت بیِن عملکردِ این نهادها را در دو حالِت مختلف، بی اهمیت نداند. 


2 ـ اما مسئلهٔٔ مهم تر و محوری تر این است که رویکردِ سوم بر اساِس همان واقع گرایی و حرکت در ارتفاِع متوسط، ورودِ برخی اصالح طلبان به شوراها 
و حتی نهادهای باالتر و مهم تر را تغییرِ وضعیت و فتِح باِب جدیِد استراتژیک نمی داند. حضورِ یک اقلیِت کم توان و ضعیف ـ همچون وضعیِت کنونی ـ در 
نهادهایی چون شورا، مجلس و...، و حتی در دست گرفتِن این نهادها توسط یک جناِح اصالح طلب ـ که اینک تحلیل های واقع گرایانه ای از میزاِن توانایی، 
انسجام و انگیزه های مختلِف هر یک از آنان وجود دارد ـ ، مسیرِ "توسعهٔٔ همه جانبه" و "دموکراتیزاسیون" را، آن چنان که در دورهٔٔ اوِل ریاست جمهورِی 


محمد خاتمی تصویر می شد، نمی گشاید.


این حضور می تواند "اصالحات در پاورقی" نامیده شود. حضورِ افرادِ متفاوت در نهادهای مؤثر بر حوزهٔٔ مدنی، به اندازٔه خود و تا میزانی قابِل ارزیابِی 
متفاوت خواهد بود. چشم بر این "تفاوت" نباید بست. اما این حضور در حِد "تلطیِف قدرت" است نه بازگشایی و پیشروی در چشم اندازی که تحِت عنواِن 
کلِی اصالحات، در دهٔه 70، معرفی می شد. "اصالحاتی" که هر کس از ظِن خود یارش بود. اما این تصور هر چه بود ـ یا هست ـ ، یک حرکِت کلی، ولو 
تدریجی، و یک مسیر و فلِش معین و متعّین بود نه مسائلی که همه در پاورقی و اجزاء وجود دارد ـ ماننِد حدی از اجازهٔٔ نشر، میزانی از تحمِل نهادهای 
غیردولتی و... ـ . در این حالت این اجزاء و اضالع، در حِد پاورقی، خواهاِن نفس کشیدن و بقا هستند و نه در حِد متن، متوقِع اثرگذارِی کلی برای پیشبردِ 


مسیرِ توسعهٔٔ همه جانبه و دموکراتیزاسیون در جامعهٔٔ کل و متِن کالن.


اما رویکردِ اول با تکرارِ کلیشه های دهٔه 70 و بدوِن تحلیل و نقادِی مسیرِ طی شده، و به ویژه با طفره رفتن از نقِد جدِی خود، سعی می کند پاورقی 
را به جای متن بنشاند و خرده ها و جزئیات را جای کلیات و روندها جا بزند. در یک کالم، شراکت و حتی حضورِ کامِل اصالح طلبان در نهادهای قدرت، 
حداکثر، تلطیِف قدرت است برای "تحمِل" آنها و برخی طیف ها و نهادهای محدود، و نه پیش بَرندٔه آن به سوی "اصالحات" )با تصورِ دههٔٔ هفتادی آن(. 


شاید تحلیل گراِن واقع گرا تَر، و نه شعاردهنده های انتخاباتی و پروپاگاندایِی طیِف اول نیز، خود در برابرِ سؤاالت و تحلیل های مشخص و ریزتر اذعان 
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داشته باشند که تحولی کیفی در رویکردِ مردم به آنان و به استراتژی شان اتفاق افتاده است. این گونه نیست که فضای اجتماعی، با ساده لوحی، از تجربهٔٔ 
هشت سالهٔٔ آنها عبور کرده و دوباره دچارِ نشاط و طراوتی که برخی تصور می کنند، شده است. تحولی کیفی نیز در توانایی ها و امکانات ـ به ویژه قدرِت 
واقعاً موجودِ اجتماعی و طبقاتِی خود آنان ـ اتفاق نیفتاده است )هر چند تجربه گیری از دوران گذشته و انسجامِ نسبی و عملکردِ واحِد آنها در انتخاباِت 
شوراها امری کامالً مثبت و قابِل تحسین بود(. و مهم تر از همه تحولی کیفی در ساختارهای حقیقی و حقوقِی کشور اتفاق نیفتاده است )و حتی شاید جناِح 


مقابل شان در انتخاباِت بعدی، با توجه به تجربهٔٔ انتخاباِت شوراها، هم خوْد پخته تر عمل کند و هم فضای مانورِ این طیف را محدودتر سازد(. 


بنابراین با درنظرگیرِی واقعهٔٔ شورای سوم در سال 1385، هم چنان سه ره پیداست؛ سه نوع سیاست ورزی ) و باید تأکید کرد که با هیچ نوع ساده سازی 
و سفسطه نباید یک رویکرد، خود را تنها نوِع "سیاست ورزی" در جامعه بداند ( :


1ـ سیاست ورزِی انتخاباتی، که تنها راهِ توسعهٔٔ همه جانبه و دموکراتیزاسیون را شرکت در هر نوع انتخاباِت موجود و ایجادِ تغییر از موضِع قدرِت اجرایی 
می داند. 


2ـ سیاست ورزِی تهییج و نافرمانِی مدنی، که تصور می کند طرِح هدف گذاری ها و شعارهای جدید، بدوِن آن که برنامه و استراتژِی مشخص ارائه کند، 
به تغییرِ دلخواه منجر می شود و اینک نیز فرقی نمی کند که نهادهای قدرت در دسِت چه افراد و طیف هایی باشد و هر قدر فریِب اصالحات نیز سِد معبر 


نکند، بهتر است. 


3ـ سیاست ورزِی مدنی ـ سیاسی، که اینک رویکردِ انتخاباتی را نامؤثر می داند و در نگاهِ کالن تر و درازمدت تر به "صبر" و "اعتراض" و "انباشت" و 
" ارتباط " معتقد است. صبر برای یک چشم انداز و استراتژِی درازمدت. اعتراض به عنواِن حضورِ اجتماعی ـ سیاسی و نقِد هر آن چه خالِف حقوِق شهروندی 
و منافِع ملی است. انباشِت تجارِب فکری ـ استراتژیک برای نیِل به یک راهکارِ استراتژیِک جدید. و ارتباط به عنواِن نهاد سازی های جدیِد مدنی و حزبی 


و تعّین و بسِط نهادهای موجود برای شکل گیری و تفکیِک نهادمنِد اقشار و طیف های گوناگوِن جامعهٔٔ ایرانی.
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در این رویکرد، البته، این که نهادها، مراکز و وزارت خانه ها، به ویژه آن هایی که بر حوزهٔٔ مدنی مؤثرند، در دسِت کدام فرد و طیف باشد، به اندازه و 
میزاِن واقعِی خود، اهمیت دارد. اما این مسئله به آن معنا و در اندازه ای نیست که با ساده سازی و یا آرزو اندیشی به عنواِن یک "استراتژی" ـ برای توسعهٔٔ 
نکتٔه  اساِس چهار  بر  را هموار می کند، حرکِت مدنی ـ سیاسی  توسعهٔٔ همه جانبه  همه جانبه و رشِد رونِد دموکراتیزاسیون ـ معرفی شود. آن چه مسیرِ 
یادشده ـ بعنواِن یک "برنامٔه" عملی نه "استراتژِی" سیاسِی معطوف به نتیجهٔٔ مشخص در زماِن مشخص ـ است. البته نباید با ساده سازی و آرزو اندیشِی 
دیگری تصور کرد قرار است حوزهٔٔ مدنی، حوزهٔٔ سیاسی را دگرگون کند. حوزهٔٔ مدنی در ایراِن نفتی کم توان تر از این حرف هاست. قائالن به رویکردِ سوم 
از حوزهٔٔ مدنی مجدداً به حوزهٔٔ سیاست، می نگرند، اما در وقِت مقتضی و شرایِط مهیاتر و توان افزون تر. ولی در این مدت با طرفداران و َمشِی اصالحاِت 
در پاورقی نیز به حد و میزاِن خودش، و نه به شکِل اغراق شده، و به عنواِن یک برخوردِ حاشیه ای و فرعی، مواجهٔه مثبتی می کنند و اگرچه خوْد با آنان 
همگام نمی شوند اما به طرد و منکوب کردن شان نیز نمی پردازند. به ویژه آن که این پاورقی طرفداراِن خاِص خود را مخصوصاً در میاِن بسیاری از نیروهای 


اصالح طلِب در قدرِت  ـ سابق ـ دارد. آنان به اقتضاِی تحلیل، موقعیت و منافِع خود طالِب پیشبردِ این رویه اند.


رویکردِ سوم که عمدتاً پیشینهٔٔ قبلی و وضعیِت کنونِی اپوزیسیونی دارد می تواند با حرکِت پوزیسیونِی مزبور، به عنواِن یک امرِ فرعی و پاورقی، برخوردی 
مثبت و مشروط بکند. مشروط به فرعی ماندن و عدمِ اغراق و طرِح آن در حِد یک استراتژی. استراتژِی "تلطیِف قدرت" حداکثر "اصالحات در پاورقی " 


است و نه بیشتر. 


رویکردِ سوم، برخوردِ ایدئولوژیکی با پدیدهٔٔ "انتخابات" ندارد. انتخابات هیچ حالِت تقدس و یا حالِت تابویی ندارد. درکشورهای درحال توسعه، هر انتخاباِت 
نیمه آزاد و نیمه مؤثر ـ که عنصرِ دوم حتی گاه مهم تر از عنصرِ اول است ـ امرِ مثبتی است. ولی اگر دارای این دو خصیصه نباشد و به ویژه منتخبین 
حالّت نیمه مؤثری هم نداشته باشند، به طورِ طبیعی جایگاهِ خاصی هم در بیِن دوراندیشاِن سیاسی نمی یابد. اما در ایراِن کنونی اگر به هر دلیِل داخلی 
و غیرِ داخلی چنین فضا و تأثیری ممکن شود ـ هر چند نگارنده اینک از آن ناامید است اما منطقاً آن را کامالً منتفی نمی داند ـ ، حتی به نظر می رسد 
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قائالِن به رویکردِ دوم هم علی رغِم همهٔٔ شداد و غالظی که روی انتخابات دارند، باز نگاهِ مثبتی بدان پیدا خواهند کرد )حضورِ برخی از فعاالِن دانشجویی 
در انتخاباِت شوراهای 85 هر چند بیان گرِ اکثریِت آنان نیست، نمونه ای از این امر بود(. 


آن چه، البته، به تدریج پس از فرونشستِن گرد و غبارها، هیجان ها و غَلیان ها، بحث و جدل های جاری در هر انتخاباتی ـ هم چون شوراهای 85 ـ در بیِن 
نیروهای خارج از قدرت ـ اعم از اصالح طلباِن درون حاکمیتی و غیرِ آن ـ در "عمل" باقی می ماند دو راهْ بیشتر نیست. همهٔٔ بحث و فحص های رویکردهای 


سه گانهٔٔ فوق، مخصوِص دوران و فضای چندماهه و چند هفته اِی انتخابات است. اما پس از آن، تنها دو راه می ماند: یا صبر و انتظار، یا صبر و اعتراض. 


به نظر می رسد پیرواِن هر سه رویکردِ یاد شده در فاصلهٔٔ بیِن دو انتخابات، در"عمل"، یا زمان را به باری و به هر جهت می گذرانند و یا به کار و برنامه 
و عمل. یک بار مصطفی شعاعیان در جلسه ای از جوانان که او و جالل آل احمد را میهماِن خود داشتند و طبِق معمول، بحث از چه باید کرد بود؛ پس از 


همه و در پایان گفته بود "...چه باید کردِ من این است که هر کس، هر چه می گوید عمل کند...".


اینک نیز اگر ایران را محورِ وفاِق همهٔٔ ایرانیان ـ و به قوِل مهندس سحابی، حتی طیِف راسِت مذهبِی سنتی ـ بدانیم، در بسترِ این ظرِف بزرگ هر که 
هر چه را می گوید، "عمل" کند. تحوالِت دیالکتیکِی عینی و ذهنِی جامعهٔٔ ایران، آن را به ظرِف متحول و متغیری تبدیل کرده است. شاید در این کوهستاِن 
بلند، باز افراد و نیروهای کوه نوردِ اهِل عمل، در عقبه و گردنهٔٔ بعدی و سرِ پیچی جدید، همدیگر را بیابند. آن چه مهم است نیت و انگیزهٔٔ سربلندِی ایران 


است و عمل و کار و باالتر از همه صداقت و اعتماد و آرامِش در زندگی.
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است  ملی  ورزشکارِ  یک  چهارم  1 ـ نفرِ 
هر  سوی  از  یا  منفرد،  صورِت  به  اگر  که 
طیِف دیگری هم نامزد می شد صاحِب رأی 
می گردید. بنابراین نمی توان او را نامزدِ یک 


طیِف خاص تلقی کرد.
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اصالح طلبِی حرفی، محافظه کارِی عملی


" آندرو وینسنت" در کتاِب " ایدئولوژی های مدرِن سیاسی"، محافظه کاری را نوعی ایدئولوژی تعریف کرده است. اما به رغِم این تعریف از محافظه کاری 
و تعاریِف مشابهِ موجود و ارائه شده در سایرِ کتِب کالسیِک سیاست، در ایران اما محافظه کاری کمتر به مفهومِ ایدئولوژی به کار می رود. در یک تعریف 
"روانی ـ رفتاری"،  و مجزای  متفاوت  را در سه حوزهٔٔ  این دو مفهوم  باید گفت که می توان  و اصالح طلبی  محافظه کاری  از دو مفهومِ  ایرانی  کاربردِ  و 
" استراتژی" و "هدف و آرمان" تعریف کرد. در ادامه و به قصِد تشریِح بحث، شرحی مختصر از چگونگِی طرِح محافظه کاری و اصالح طلبی در این سه 


حوزه بیان می شود.


در حوزهٔٔ "روانی ـ رفتاری"، محافظه کاری به گونه ای شخصیت، روحیه و رفتار اطالق می شود که تمایِل چندانی به ایجادِ تغییر و ریسک پذیری در 
عملکرد ندارد. این روحیه و شخصیت بیشتر به دنباِل دست نخورده و بکر باقی نگاه داشتِن وضعیِت موجود است. در این دیدگاه، افرادِ محافظه کار خود 
گرایِش موجود را به نوعی تمایِل طبیعِی انسان ها برای حفِظ وضِع موجود و بقا و استمرارِ زمانهٔٔ گذشته در آینده و پرهیز از بروزِ تغییر می دانند و توجیه 


می کنند.


گذشته از این تعریف از محافظه کاری و به قصِد انجامِ مقایسه ای تطبیقی اما باید تعریفی از اصالح طلبی در این حوزه ارائه داد. اصالح طلبی در حوزهٔٔ 
"روانی ـ رفتاری" به موجود بودِن نوعی روحیهٔٔ نوجویانه و نوگرایانه در افرادی که دیدگاه هایی انتقادی نیز به پدیده ها و وضعیِت پیراموِن خود درجامعه 


دارند، اطالق می شود.


در حوزهٔٔ " استراتژی"، محافظه کاری عمدتاً در پِی استفاده از کم هزینه ترین روش های موجود برای انجامِ کمترین تغییرات در سطح و ساختار است. 
در این حوزه، محافظه کاری با پیگیرِی کمتر و ابعادِ عملِی محدودتری همراه است. اما اصالح طلبی در حوزهٔٔ استراتژی در نسبت و مقایسه با محافظه کاری 
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رفتار و رویه ای پیگیرانه تر و مستمرتر دارد و به دنباِل دربرگیرِی ابعادِ وسیع و بیشتری از تغییر است. چنین اصالح طلبی به تکرار و تجربهٔٔ پیگیرانهٔٔ شیوه ها 
و تاکتیک های مختلفی برای رسیدن به مقصود و هدِف اصالح طلبانهٔٔ خود متوسل می شود.


به قوِل عامیانه، چنین فردی را اگر از در بِرانی باز هم از پنجره به درون باز می گردد و تا به هدف نرسد، آرام و قرار نمی گیرد. البته در حوزهٔٔ استراتژی، 
اصالح طلبی عمدتاً با استراتژی های انقالبی مقایسه می شود. استراتژی هایی انقالبی که به دنباِل کاربردِ روش های رادیکال تر و قاطعانه تر و چه بسا همراه 


با کاربرد و اِعماِل خشونت رخ می کند.


در حوزهٔٔ "هدف و آرمان"، محافظه کاری به دنباِل دفاع از نظمی ویژه و در واقع نظِم مستقر است. در این حوزه دیِد محافظه کاری می تواند انواِع چپ 
) دولت های کمونیستی ( و راست داشته باشد. هدف و آرماِن محافظه کارانه، هدف و آرمانی است که جز به فراتر از رفرم های محدود، که شاکله و ساختارِ 
نظِم مستقر را به هم نمی ریزد، نمی اندیشد. اما اصالح طلبی در حوزهٔٔ هدف و آرمان به دنباِل ایجادِ تغییراِت جدی در نظِم موجود و مستقر است و هرچند 


نظِم مستقر فرو نمی پاشد، اما به انجامِ اصالحاتی کیفی تر و ماندگارتر در ساختارِ این نظم اقدام می کند.


جدای سه حوزه ای که شرِح آن در باال آمد می توان محافظه کاری و اصالح طلبی را در حوزه های مختلفی همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی 
خانواده نیز تعریف کرد. محافظه کاری و اصالح طلبی در هرکدام از این حوزه ها نیز کاربرد و مفهومی مجزا و متفاوت دارد. مثالً در حوزهٔٔ خانواده، وجودِ 


روحیهٔٔ پدرساالرانه را باید نوعی محافظه کاری محسوب کرد.


در اینجا الزم است که به ترکیِب متعارِض ) پارادوکسیکال ( اصالح طلبی و محافظه کاری در سه حوزهٔٔ "روانی ـ رفتاری"، " استراتژی" و "هدف و 
آرمان" در عالِم واقعیت و عرصهٔٔ عمِل سیاسی اشاره کرد. به عنواِن مثال فرد و یا جریانی می تواند از روحیه ای محافظه کارانه در حوزهٔٔ استراتژی برخوردار 


باشد و... یا مثالً در زاویه ای دیگر، یک فرد می تواند استراتژِی اصالح طلبانه، اما آرمان و هدِف محافظه کارانه داشته باشد.
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اما اگر بخواهیم از حوزهٔٔ نظری خارج شده و نیم نگاهی نیز به مسایِل مشخص و عینی در یک دهٔه اخیرِ جامعهٔٔ خود داشته باشیم و بر مبنای این نگاه 
مرزی میاِن اصالح طلبی و محافظه کاری بکشیم، به نظر می رسد که می توان این مرز را در این نقطه تعریف کرد : ترجیح و اولویْت بخشی به مصالح و نظِم 


مستقر در مقابِل منافِع جمعی و جامعهٔٔ مدنی. این اولویْت بخشی البته در زمانی بروز پیدا می کند که این دو مساله با یکدیگر تعارض پیدا کنند.


مثاِل روشن برای شرِح این مدعا را می توان در برخوردِ دولِت اصالح طلِب خاتمی با قتل های زنجیره ای و برگزارِی انتخاباِت مجلِس هفتم و ریاست 
جمهورِی نهم مشاهده کرد. در داستاِن افشای قتل های زنجیره ای، دولِت اصالح طلب مصالِح ملی و جمعی را بر مصلحِت حاکمیت ترجیح داد. اگرچه به 


گمان من این ترجیح و انتخاب در دراز مدت هم به نفِع طبقهٔٔ قدرت نیز باید تلقی شود.


انتخاباِت غیرِ رقابتی برگزار نخواهد کرد، خود تن به  انتخاباِت ریاست جمهورِی پیشین، دولِت اصالح طلب که تاکید داشت  اما در جریاِن برگزارِی 
برگزارِی انتخاباتی داد که در نتیجهٔٔ آن آقای هاشمی رفسنجانی به خدا شکایت برد و آقای کروبی آن نامه ها را دربارٔه آن نوشت و آن سخنان را به زبان 
آورد. بدین ترتیب بود که در جریاِن برگزارِی این انتخابات، مصالِح نظِم مستقر و موجود بر منافِع مردم و جامعهٔٔ مدنی ترجیح داده شد. در اینجاست که 


مرزِ میاِن اصالح طلبی و محافظه کاری به خوبی قابِل درک است.


همچنین در زاویهٔٔ دیگر می توان اشاره ای اجمالی به حوزهٔٔ اقتصاد و مدیریِت اجرایِی کشور اشاره کرد که اصالح طلباِن سیاسِی ایرانی در این حوزه به 
شدت محافظه کارانه عمل کردند. نوِع مدیریِت اصالح طلبان و رفتار و عملکردِ آنان در رابطه با مسالهٔٔ رانت، امتیازاِت شغلی و... تفاوتی جدی و معنا دار با 


نگاه و خواسِت جناح و جریاِن مقابِل آنان نداشت و لذا اصالح طلبی در حوزهٔٔ مدیریت، حضوری پُر رنگ از خود به نمایش نگذاشت.


همچنین در رابطه با برخی عملکردهای مسوولیِن وزارِت کشورِ وقت در جریاِن برگزارِی انتخاباِت مجلِس ششم و معرفِی منتخباِن واقعِی انتخابات 
در تهران و اراک و... مرزِ میاِن اصالح طلبی و محافظه کاری مخدوش شد. از دولِت اصالح طلب که بگذریم، در عملکردِ مجلِس اصالح طلب هم مخدوش 
شدِن چنین مرزی را به خوبی می توان شاهد بود. مثالً ریاسِت مجلِس ششم در جریاِن ماجرای بازداشِت آقای لقمانیان، نمایندهٔٔ همدان در مجلس روحیه 
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و رویه ای اصالح طلبانه از خود به نمایش گذاشت.


بدین ترتیب برای نتیجه گیری باید گفت : به این دلیل که همواره در بسیاری از جوامع گرایش های محافظه کارانه از رسانه و حریِم اطالع رسانِی 
بیشتری برخوردار هستند، همواره فضا سازی علیهِ " انحراف به چپ" بیشتر از " انحراف به راست" است و نسبْت به "خطرِ غلتیدِن محافظه کاری به دامِن 
انقالبی گری" بسیار بیشتر از نقطهٔٔ مقابِل آن یعنی "خطرِ غلتیدِن اصالح طلبی به دامِن محافظه کاری"، هشدار داده می شود. این در حالی است که در واقِع 
امر، گاه، هزینه هایی که انحراِف به راست در عرصهٔٔ سیاست در یک جامعه ایجاد می کند، بسیار بیشتر و چه بسا ماندگارتر خواهد بود. اثراتی که در نتیجهٔٔ 


آن، امکاِن انجامِ تغییراِت اصالح طلبانه نیز به حد اقل می رسد.


در اینجاست که می توان به مسالهٔٔ مهِم تفکیِک رفتار و سخن در تعریِف دو مفهومِ اصالح طلبی و محافظه کاری، توجه ای خاص و ویژه داشت. حقیقت 
این است که صداقِت اصالح طلبی را باید در انطباِق سخن و رفتار بر یکدیگر جستجو کرد. در فضای سیاسِی کنونِی جامعهٔٔ ایران، به خصوص در آستانهٔٔ 
برگزارِی انتخاباِت مهِم ریاست جمهورِی دهم، متاسفانه تنها به اصالح طلبی در گفتار توجه و تاکیِد فراوان می شود و در مقابل، به نتیجهٔٔ حاصله از پارادوکِس 
شگفت انگیزِ اصالح طلبی در گفتار و محافظه کاری در رفتار دقِت کافی نمی شود، و جالب اینجاست که گاه حتی این پارادوکس با سماجِت فراوان پنهان 


شده و به حاشیهٔٔ عرصهٔٔ عمِل سیاسی رانده می شود.


این در حالی است که در بحِث انتخاباِت ریاست جمهوری، باید توجه داشت که عرصهٔٔ ریاست بر قوهٔٔ مجریه برخالِف دو قوهٔٔ دیگر یعنی مقننه و قضاییه 
که در پی تقنین و یا داوری هستند، عرصهٔٔ عمل و رفتار است. در این عرصه، مرزِ اصالح طلبی و محافظه کاری نیز باید با متر و معیارِ عمل و رفتار سنجیده 
شود و نه با معیارِ گفتار و سخن. کالمِ آخر اینکه " اصالح طلبِی َحرفی" و "محافظه کارِی عملی" هزینهٔٔ زیادی را بر آیندهٔٔ جامعه تحمیل خواهد کرد اگر 


همچنان به حاشیٔه عرصهٔٔ عمِل سیاسی رانده شود.
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الگویبازرگان،درزمانهٔٔبیالگویی


بسیاری از روشنفکران و فعالیِن جامعهٔٔ ما، گرایشی "کل گرا" دارند. آن ها، اعم از لیبراِل فردگرا و رادیکاِل جمع گرا، همواره به مسائِل بزرگ و کالن و 
ماکروسکوپی اهمیت می دهند؛ اما واقعیت های زندگِی اجتماعی، هر چند می توان برای آن مسائِل عام و نیز مفهوم ها و کارکردهای کلی نیز در نظر گرفت، 
از مجموعه ای از مسائِل ریز و ُخرد تشکیل می شوند. یکی از این مسائل نیز منش های شخصی و اخالق و رفتارهای فردِی آدمیان، و در این جا روشنفکران 


و فعاالِن سیاسی است. این جا جایی است که کمتر موردِ توجٔه آنها قرار گرفته است.


بر این اساس، شاید آشنایی و یک دوره مطالعهٔٔ آموزه های روان کاوی و روان شناسِی رفتارگرا برای همهٔٔ روشنفکران و فعاالِن سیاسِی جامعهٔٔ ما الزم 
اقشار و طبقاِت اجتماعی و نیز فقداِن نهادهای ریشه دار و پایدارِ  تفکیِک نقش ها و عدمِ شکل گیرِی  از عدمِ  امر در جامعهٔٔ ما که  این  و ضروری باشد. 
اجتماعی ـ سیاسی و... رنج می برد و به همین خاطر، نقِش افراد و شخصیت ها در شکل گیرِی روندهای فکری و سیاسی و انحراف یا اعتالی آن دوچندان 


می باشد، ضرورتی افزون تر می یابد.


کارکردِ پراهمیِت کاریزما ) در سطوِح مختلف ( و منش و اخالِق فردِی نخبگان و رهبران و نیز تأثیرِ فوق العادٔه نحوهٔٔ برخوردها و روابِط شخصِی بیِن این 
نخبگان و سرکردگان در روندهای فکری و سیاسی، نمونهٔٔ دیگری است برای توجه و تأکید بر مطالعاِت میکروسکوپی و از جمله روان کاوی و رفتارشناسِی 


اخالقی و منِش فردِی دست اندرکاراِن حوزهٔٔ فرهنگ، سیاست و.غیره.


از سوی دیگر یکی از مشکالِت کنونِی بستر و فضای فکری ـ سیاسِی منتقد و ترّقی خواه در جامعهٔٔ ایران، در سطوِح گوناگونی هم چون فعاالِن روشنفکری، 
حزبی، دانشجویی، زنان، نهادهای غیرِ دولتی، مدنی و...؛ مشکِل روابِط فردی، بحراِن انگیزه و... است و یکی از برجسته ترین مسائل در این رابطه، فقداِن 


الگوهای برجسته و مقبول می باشد.
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یکی از خوش شانسی های نسل های پیشین، بهره مندِی آنان از الگوی برجستهٔٔ رفتاری و  اخالقی ـ هم چون مصّدق، طالقانی، شریعتی، حنیف نژاد، اَرانی، 
فاطمی، ملکی و... ـ برای تأسِی به آنها و الهام و الگوگیری از منش و شخصیِت شان بوده است.


با این دو مقدمه به نظر می رسد مرحوم بازرگان نمونه و الگوی مناسبی هم برای این نوع مطالعات و هم برای درس آموزی و الهام گیری از یک نمونٔه 
معاصر، ملموس و در دسترس می باشد.


مهندس بازرگان به خاطرِ ورود و فعالیت در حوزه های مختلِف فکری و دینی، سیاسی و حزبی، دانشگاهی و شغلی و... و به علِت حضور در عرصه های 
مختلِف اجتماعی و مدنی، قدرت و حاکمیت و...، و به ویژه به خاطرِ عمرِ طوالنی اش که امکاِن این تبلورهای مختلف و متنوع و نیز تجربه اندوزی و به کارگیرِی 
آنها در حوزه های گوناگون را داشت؛ واجِد اخالقیاِت شناخته شده ای برای همگان در بسترهای گوناگون است. همین امر از او هم یک نمونهٔٔ مطالعاتِی 


مناسب در حوزهٔٔ اخالق و رفتارِ عملی و هم یک الگوِی مناسب برای الهام گیری و الگویابی، در زمانه ای که از بی الگویی رنج می برد، می سازد.


بازرگان حضوری پُر رنگ در حوزهٔٔ مدنی ) حوزهٔٔ حِد واسِط میاِن خانواده و شهروندان ـ قدرت و حاکمیت ( داشت. بخِش اعظمی از زندگِی طوالنِی 
بازرگان در این حوزه گذشته است. تمامِی فعالیت های فکری و دینِی او و بیشترِ قریب به اتفاِق فعالیِت سیاسی اش ) به جز مقطِع کوتاهِ در قدرت بودن ( 


را حضور در همین عرصه تشکیل می دهد.


و  خود مرکزبینی  بزرگواری، عدمِ  و  تسامح، گذشت  فروتنی،  روحیهٔٔ  بیان گرِ  دارد 1  بازرگان وجود  از  که  فراوانی  و خاطرات گویی های  زندگی نامه ها 
و  پی گیری  و  و تک روی، جدیت  انزوا  از  پرهیز  و  جمعی  و حضورِ  دیگران، مشارکت جویی  بر  خود  تقدمِ  و  رایج  سهم جویی های  عدمِ  خود بزرگ بینی، 
مسئولیت پذیری، نظم و وظیفه شناسی، پشت کار و خستگی ناپذیری، قدردانی و به نظرآوردِن تالش ها و خوبی های دیگران و... در اخالقیاِت فردِی وی، در 
حضورِ پر رنگ اش در حوزهٔٔ مدنی است. ذکرِ مثال ها و نمونه هایی برای هر یک از مواردِ مهِم باال، که در البه الی زندگی نامه و خاطراِت فراوانی که از وی 


نقل شده است، هم به شدت بر حجِم مطلب خواهد افزود و هم به علِت نقل شدِن آنها در نشریات و یادنامه های گوناگون تکراری خواهد بود.
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اما جالب است که بیشترِ زندگی نامه ها و خاطراتی که از وی در کتب و نشریات منعکس شده است، مکث و تأّمِل قابل توّجه ای بر خصوصیاِت فردی و 
اخالقِی وی کرده است تا آن جا که از وی به عنواِن "یک ایرانِی اصیل" یاد شده است. ضمن اینکه این توجه و تأکید از سوی افرادی با گرایشاِت گوناگوِن 
فکری ـ سیاسی نقل شده است. ) از جالل الّدین فارسی تا عمویی و پیروز دوانی (. و نمونه های یادشده نیز از موارد و عرصه ها و جایگاه های مختلفی از 


زندگِی بازرگان نقل شده اند ) از حوزهٔٔ سیاسی تا خانوادگی، از زندان تا نخست وزیری و قدرت و حشمت (.


اخالقیاِت بازرگان در دوراِن حضورِ در قدرت، قدرتی که ماننِد تیزاِب سلطانی، اخالقیاِت افرادِ بسیاری با مدعیاِت گوناگون را دگرگون ساخته و می سازد 
و انسان های زیادی را از اوِج عزت به حضیِض ذلّت و نفرت می کشاند؛ نمونه و دلیِل محکمی برای استحکام و ثباِت روحیات و مَنِش فردِی وی در طوِل 
عمر است. تمامِی مؤلِّفه های باال در این دوره نیز بی کم وکاست دیده می شود. شاید، یک مورد از بقیه مهم تر باشد و آن خروِج داوطلبانهٔٔ بازرگان از قدرت 
در زمانه ای است که بسیاری از فعاالِن سیاسی و نیز مّدعیاِن اخالق، اسب شان را به شدت برای کسب و انحصارِ قدرت، به هر طریق و به هر قیمت زین 
کرده بودند. بازرگان این خروج را "عروسِی دوم" خود خواند. او وقتی دید که نمی تواند با حفِظ افکار، پرنسیب ها و ارزش های خود در حوزهٔٔ قدرت حضور 


داشته باشد از آن فاصله گرفت.


زندگِی امثاِل مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آیت  الله طالقانی نشان و نمونه ای از نوِع خاصی از سیاست ورزی است. هر چند بازرگان و سحابی به 
لحاِظ تفکر میانه رو و لیبرال و طالقانی رادیکال و عدالت خواهِ دموکرات است، اما هر دو نوع، در َمشی و مَنِش سیاسِی خود واقع گرا و معتدل  اند.2


این تبار و این نمونه ها نمادی از نحوهٔٔ "سیاست ورزِی اخالقی" است. آنها نشان داده اند که هم می توان یک عنصرِ سیاسِی واقع گرا و غیرِ رمانتیک، و 
هم فردی سیاست ورز اما غیرِ سیاست باز و مدافع و تبلورِ آرمان گرایِی اخالقی در این عرصه بود. آنها نشانه ها و عالئِم راهی اند که سیاست ورزِی خود را 
از رادیکالیسِم افراطی و آرمان گرا که گاه َسر به ماجراجویی می زند، و پراگماتیسِم بی اصول که در قدرت به فساد کشیده می شود و به پیمان ها و وعده ها 


خیانت می ورزد و دست به عوام فریبی می زند، به وضوح جدا می کند.







5


بازرگان در یک حوزه از فکر و مشی، و طالقانی در حوزهٔٔ متفاوتی از فکر و مشی، اما هر دو با منِش خود، نشان دادند که می توان در سیاست ورزی نیز 
به حقیقت، پرنسیب ها ، ارزش ها و سالمت و عزِت نفس پایبند بود و این حقایق را برتر از هر مصلحتی و به ویژه "مصلحِت حفِظ قدرِت" فردی و جمعی و 


نظام ِسیاسِی مستقر و حاکِم خود دانست. این امر ریشه در مبانِی فکرِی تکثّرگرا و غیر ِانحصارطلبانٔه آنها دارد که حقیقت را منحصر در خود نمی دانند.


اما این همهٔٔ ماجرا نیست چون بسیاری روشنفکران و فعاالِن سیاسی که همین مدعیات را در مبانِی نظرِی خود فریاد می زنند، در عمل از هر مرتجِع 
تأّمل ساده در فضای فعالیت های فکری، سیاسی، زنان، احزاب،  ، خود مرکزبینانه و خود بزرگ بینانه تر عمل می کنند. یک  انحصارطلبانه  انحصارگرایی، 
نهادهای مدنی، و... در جامعٔه ما بوی ناخوشایند و آزاردهندهٔٔ خصایِص یادشده را به مشام می رساند. مبانِی معرفتی، شدیداً الزم است اما کافی نیست، و از 


سویی دیگر، تمرین و تربیت و وجودِ خود کنترلی های قوی و درونی، نقِش مهم تری در شکل گیرِی منش های یاد شده دارد.


این موضوع، نکته ای است که روشنفکراِن ما کمتر بدان توجه داشته اند. درحالی که تاریِخ معاصرِ ما نمونه های فراوانی از اثرگذارِی جدِی منش های افراد 
در ایجادِ اشکاالت و نیز ناکامِی بسیاری از فعالیت های سیاسی و مدنی داشته است ) توجه به روحیات و منِش افرادی چون شیخ فضل الله نوری و رابطه 
و نسبِت او با دیگر علما، جدا از طرزِ تفکرش، در دوراِن مشروطیت، احسان الله خان و خالو قربان در جنبِش جنگل، آیت الله کاشانی، مظّفر بقایی، حسین 
مکی و... در نهضِت ملی، ویژگی ها و روحیاِت افرادِ مؤثر در احزاِب گوناگوِن راست و چپ و مذهبی و غیرِ مذهبی در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی، و 


نیز دقت در مناسباِت درونِی احزاب، انجمن های دانشجویی، نهادهای زنان و... در جامعهٔٔ کنونِی ما می تواند بسیار روشن گر باشد (.


در تاریِخ علم و اندیشهٔٔ بشری نیز ما نمونه های زیادی را از فردگرایی ها و رقابت ها و حسادت های فردی مشاهده می کنیم ) ماننِد برخوردِ اگوست ُکنت 
و َسن سیمون، یونگ و فروید، سوروکین و پارسونز و...   (. همان گونه که در تاریِخ دینی و در میاِن حواریون و صحابهٔٔ بزرِگ پیامبران نیز ردِ پاها و عالئِم 
مهّمی از دخالِت روحیات و منش های افراد، حتی در حوزهٔٔ فعالیت های دینی و عقیدتی مشاهده می شود ) مانند روابِط پولس و پطرس و یعقوب، علی و 
عمر و طلحه و زبیر و عایشه و...   ( این همه نشان گرِ آن است که در تمامِی انواِع فعالیت های بشری اعم از دینی، سیاسی، علمی، اقتصادی و...؛ به هرحال 
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این "انسان" ها هستندکه بازیگر و مؤثرند. هرچند تجربهٔٔ تاریخِی بشر از طریِق تأسیِس نهادها و طراحِی قواعد و قوانین و رویه ها سعی کرده است از نقِش 
این عنصر بکاهد، اما با این وجود هنوز ) و همواره ( این نقش به صورِت پُر رنگ و اثرگذاری باقی مانده است ) نقِش استالین در حزِب کمونیسِت شوروی با 
وجودِ جمعی بودِن کار و نقِش میتران در حزِب سوسیالیسِت فرانسه، دو نمونٔه مختلف از این اثرگذاری هایند (. حال در جامعه ای چون جامعهٔٔ ما که نه نهادِ 
مستحکمی دارد و نه قوانین و رویه های محکمی، این تأثیر دو چندان می شود و بدین خاطر است که بازرگان و معدود انسان هایی هم چون او، از اندیشه ها 


و نحله های مختلف، همواره می توانند در زماِن خود مؤثر باشند و پس از خود، الگو و الهام بخش.


بازرگان در حوزهٔٔ فعالیِت فکری و اندیشگی و دینی نیز اخالقیاِت به یاد ماندگاری داشت. یکی از مواردِ مهم در این حوزه، شجاعت و جسارِت جمع بندی، 
نوآوری و مهم تر از همه ابرازِ صریح و آشکارِ آن با دیگران و همگان بود. ـ شاید در این رابطه دکتر علی شریعتی در تاریِخ معاصرِ ما بی نظیر باشد. صراحت و 
شجاعِت او در طرِح آراء و عقایِد مسئله برانگیز، اما روشن گر و پیش برنده اش، او را به مثابٔه یک الگوی بزرِگ الهام بخش ظاهر می سازد ـ . اخالقیاِت مهندس 
بازرگان نیز در این حوزه بسیار قابِل توجه و مشهود است. شهامِت او در طرِح برخی مسائِل فکری ) مثالً در نقِد نحوهٔٔ تدویِن قرآن 3 و یا مقولهٔٔ نسبِت دین 
و خدا و آخرت 4 ( برای برخی روشنفکراِن امروزِی ما و به ویژه روشنفکراِن مذهبی ) در ایران و جامعهٔٔ عرب که بیشترِ عمرشان را به خاطرِ عافیت جویی ها 
و مصلحت اندیشی های فردی در خارج از کشور می گذرانند ( می تواند بسیار درس آموز و الهام بخش باشد. صداقت، شجاعت و سماجِت بازرگان، علی رغِم 
او برای به  میانه روی و محافظه کاری اش در حوزه های مختلف، امری بارز و برجسته در زندگِی اوست. یک نمونهٔٔ مهم در زندگِی سیاسِی وی پیشنهادِ 


رفراندوم گذاشتِن "جمهورِی دموکراتیِک اسالمی" در اَواِن انقالب می باشد.


َجو زده نبودِن بازرگان نیز خصوصیِت برجسته ای است که همگان از آن یاد کرده اند. مواضِع او در دوراِن گروگان گیرِی دست اندرکاراِن سفارِت آمریکا 
در تهران یکی از نمونه های این امر است. حضورِ او در دادگاهِ امیر انتظام و شهادِت او بر بی گناهِی سخن گوِی دولت اش، درحالی که ما نمونه های زیادی 
از بی مسئولیتِی افراد و مقاماِت حزبی و دولتی در شانه  خالی کردن از مسئولیت پذیری در دوراِن به سختی افتادِن زیردستان و همکاران در ذهن داریم، 
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نمونهٔٔ دیگری از ُخلقیاِت بازرگان است.


تسامح و تعادل و ثباِت روحیهٔٔ آرام و ایرانِی بازرگان نمونهٔٔ مهم و درس آموزِ دیگری از َمشی و مَنِش بازرگان است. ـ شاید یک نقد بر مشی و منِش 
بسیار متسامِح بازرگان در نحوهٔٔ روابِط او با چپ ها ) چه مذهبی و چه به طـورِ برجسته تر چپ های غیرِ مذهبی ( باشد. ضـدیت و حتی نفرِت او از اندیشٔه 
چپ ) و البته نه لزوماً افراد و فعاالِن چپ که بعضاً خاطراِت مثبتی از بازرگان داشته اند ( گاه باعث می شد مواضِع سیاسی او تا حّدی تحِت تأثیر قرار گیرد. 
هر چند در این رابطه نیز او از دایرهٔٔ انصاف فاصله ای نمی گرفت اما از تسامِح کمتری نسبت به دیگر مواضِع او برخوردار بود ) مانند تفاوِت موضِع او نسبت به 
ماجرای موسوم به انقالِب فرهنگی با ماجرای گروگان گیری، عدمِ حضورِ نیروهای رادیکال در دولت و شورای انقالب، سخنرانِی او در زنجان در دههٔٔ فجرِ سال 


60 همراه با نظراِت شدیِد ضدچپ و...  (. اما او در این رابطه نیز در مجموع کارنامٔه قابِل قبول تری نسبت به دیگران و به ویژه خودِ چپ ها در ایران دارد.


اینک جامعهٔٔ ما، و به ویژه نسِل جواِن آن، در زمانهٔٔ بحراِن انگیزه اند. یکی از راهکارهای مواجهه با بحراِن انگیزه، طرِح الگوهای عملی و عینی است. 
مصّدق، بازرگان، طالقانی و... از این دست الگوهایند. مداومت و استمرارِ این الگوها پاد زهرِ ناامیدی و یأس است. این بزرگان در دوراِن طوالنی و پرفراز و 
نشیِب زندگیِ شان با سرباالیی ها و سرپایینی ها، شکست ها و پیروزی های مختلفی مواجه شده اند. نسِل جدیِد فعاالِن فکری ـ سیاسِی ما که عمدتاً برخاسته 
از جنبِش دانشجویی  اند از اواخرِ دههٔٔ هفتاد به بعد اولین سرباالیِی سیاسی در زندگِی خود را تجربه می کنند. نسِل میان سالی چون ما، برای دومین بار 
شاهِد این تجربه است ) چون یک بار نیز در نخستین دهْه پس از سه ساِل نخستیِن پیروزِی انقالب آن را تجربه کرده است (. اما نسِل بازرگان و طالقانی 
سه بار این تجربه را از سر گذرانده بود ) چون آنها قبالً نیز سرباالیِی نفس گیر و دشوارِ دههٔٔ 40 و 50 را پس از حرکِت پرشتاب و پرنشاِط نهضِت ملّی شدِن 
نفت، پشت سر گذاشته بودند (. هرکدام از این سرباالیی ها، پس از یک حرکِت شتاب دار، موفق، بانشاط ) چون نهضِت ملی، انقالِب اسالمی، اصالحاِت دههٔٔ 
70 ( اتفاق افتاده است. در هریک از این سرباالیی ها دشواری ها و گره های فکری، سیاسی، استراتژیک، تشکیالتِی گوناگونی رخ نمایانده است. یکی از این 
دشواری ها ناامیدی و یأس، فرار و انزوا، و بحراِن انگیزه است. اما بوده اند و هستند کسانی که از این دشواری ها سربلند و با نشاط عبور کرده اند. بازرگان 
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یک نمونه از آن هاست. روحیهٔٔ پی گیر، مداوم و با ثباِت او برای نسِل جدید الگوی درس آموزِ مهّمی است.


شریعتی در یک دوره که مخاطباِن او از وی انسان هایی بر طرازِ اندیشه و نمونه هایی عینی و ملموس می خواستند از "حسن و محبوبه" یاد کرد 5. 
امروزه نیز نسِل بی الگوی ما حسن و محبوبٔه خود را می طلبد. متأسفیم و شرم ساریم که حسن و محبوبهٔٔ این نسل، که متفاوت از نسِل دهه های 50 و 60 
است، را باید هم چنان مهندس بازرگان معرفی کنیم. روشنفکران و معلّماِن این نسل باید به واکاوِی اندیشه ها و خودکاوِی رفتارشان بپردازند که چرا نه 
خود توانسته اند الگو شوند و نه الگوی برجسته ای تربیت کرده اند.6 اما الگوِی بازرگان نیز به شدت معاصر و ملموس، هم سنِخ گفتماِن غالب در اندیشه و 


مشِی کنونی و نیز هم چنان برجسته و راه گشاست.


اخالقیاِت مهندس بازرگان، هر چند از نوِع خاصی از مذهبی بودِن او نیز نشأت می گرفت، اما نمی توان آن را به این عامل فروکاست. آن چه بازرگان را، 
علی رغِم همهٔٔ انتقادهایی که به او وارد می کنند، موردِ احترامِ دوست و رقیب و دشمن قرار داد، اخالقیاِت او بود، نه لزوماً مذهبی بودن اش. در این حوزه 
اخالقیات، فراتر از اعتقادات می نشیند. اما مطرح بودن و جدی شدِن الگوی اخالقِی امثاِل بازرگان نشان گرِ آن است که بزرگان و رهبراِن فکری و سیاسِی 
جامعهٔٔ ما، با هر نحوهٔٔ تفکر و هر َمشِی سیاسی که دارند، در حوزهٔٔ رفتار و مَنِش فردی دقت و سخت گیرِی بیشتری بر خود داشته باشند و نسِل جدیِد ما 
را بی الگو و کم الگو نگذارند. در جامعه ای که عقِل عملی، قوی تر و مؤثرتر از عقِل نظری است، " اعتبارِ"عملی از "حقّانیِت" فکری و سیاسی و نظری نقِش 
برجسته تری دارد. اعتبار نیز از محک و آزموِن عملی، نه صرفاً نظری، برمی خیزد. همگان و از جمله دوستان و همفکراِن بازرگان، نباید به هیچ بها و بهانه ای 
این اعتبار را با چیزِ دیگری معاوضه کنند. در آیندٔه ایران نیز همین اعتبارها هستند که نقش آفرینی های بزرگ و ملی، برای کسب و حفِظ آزادی، عدالت 


و منافِع ملی خواهد داشت. این اعتبار را باید در و برای "متن" هزینه کرد، نه برای "پاورقی"های کم اثر و کم عمر.


برای نسِل امثاِل من که در اندیشه و مشی نیز همیشه تفاوت هایی، در عیِن اشتراکاتی، با بازرگان داشته است ) و شاید زباِن حاِل ما در نسبت با این 
بزرگ همیشه این بوده است که "کجا دهد این باده کفاِف مستی ما"  (، اما، در حوزهٔٔ منش و روِش رفتارِ فردی، نسِل ما نیز ـ که فداکاری های فراوانش 
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در زندان ها و جبهه ها بازرگان را نیز به احترام وامی داشت ـ باید با احترام و هم دلی و صمیمیِت یک درس آموز از یک الگو و معلم به او بنگرد و بیاموزد و 
عمل کند.
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1 ـ به طورِ نمونه می توان به :


)خاطرات  مقاومت  و  خدمت  سال  شصت 
مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ 


نجاتی(، انتشارات رسا )1375(.


آثار  زندگی،  آزادی )سیری در  تکاپوی  در 
حسن  بازرگان(،  مهدی  مهندس  افکار  و  


یوسفی اشکوری، انتشارات قلم )1376(.


زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، 
سعید برزین، نشر مرکز )1374(.


راه بازرگان، محمود حکیمی، انتشارات قلم 
.)1383(


مجلهٔٔ ایران فردا شماره های 15 و 16 و 23 
او  وفات  دوران  در  گوناگون  روزنامه های  و 
و نیز سال مرگ هایش در 30 دی هر سال، 


مراجعه نمود.


2 ـ در این رابطه می توان به مقـالهٔٔ "طالقانی، 
واقع گرا"  پویای  رادیکالیسِم  از  نمادی 
) کار مشترک نگارنده و تقی رحمانی ( در 


ایران فردا شمارهٔٔ 36 مراجعه کرد.


در  هاله زدایی  و  هاله گرایی  مقالهٔٔ  3 ـ به 
برخی  ) واکاوِی  مقدس  متوِن  با  مواجهه 
در  بازرگان(  قرآن شناسِی  میراِث  ابعادِ  از 
مراجعه   )1384 ماه  )دی  شرق  ویژه نامٔه 


شود.


4 ـ متأسفانه این موضوع موردِ بدفهمی های 
گوناگون قرار گرفت. در این رابطه به مقالهٔٔ 
و  دین  کتاِب  در  بسته نگار  محمد  آقای 
انجمِن  سخنرانی های  )مجموعه  حکومت 
نظریٔه  این  با  رابطه  در  مهندسان  اسالمِی 


مهندس بازرگان( مراجعه شود.


5 ـ حسن و محبوبه در داستاِن شریعتی هر 
دو معلم و آموزگارند. همین امر فاصله گذارِی 
واقعی،  محبوبهٔٔ  و  مشِی حسن  با  شریعتی 


ضمن تأکید بر منِش آن ها را می رساند.


که  وقتی  بود  تأسف  مایهٔٔ  من  6 ـ برای 
شنیدم یکی از طرفداراِن پروپاقرِص یکی از 
روشنفکراِن مطرِح معاصرِ ما در آلمان پس از 
دیدار و گفتگو با معلم و مرادش، به اطرافیان 


خود گفته بود "ای کاش نمی دیدمش".
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به نام خدا، خدای حسین و زینب


1
الهام گیری در هم وضعیتی


)برخورد وجودی با حسین و عاشورا(


برخورد سه اپیزودِی نسِل ما با حسین : 


...فیلم نوبِت عاشقی، سه اپیزود دارد و موقعیِت آدم ها را در سه اپیزود نشان می دهد. مواجههٔٔ نسِل ما هم با عاشورا شاید سه اپیزودی باشد. بسیاری 
از افرادِ نسِل ما در خانواده های مذهبِی سنتی بزرگ شده اند. در دورهٔٔ کودکی به هیئت ها رفته اند و سینه زنی کرده اند، با شریعتی روشنفکر شده و تلقی 
دیگری از حسین و عاشورا پیدا کرده  و از تلقی ها و اَشکاِل سنتِی برخورد با عاشورا فاصله گرفته و با درکی انقالبی ـ مبارزاتی از این حماسه، از آن برای 
مبارزه، در زندان ها و جبهه ها، بهره گرفته اند. در دههٔٔ هفتاد و از دوراِن اصالحات به بعد هم، تلقی متفاوت و تازه ای که عمدتاً مبتنی بر "مَنِش" حسین 


است تا "َمشِی" او فهم و درک کرده اند. من سیرِ ذهنی و روحی، روانی نسل بعدی را در این رابطه به طور دقیق نمی دانم که چه مراحلی را گذرانده اند.


در دورهٔٔ انقالب مراسِم عاشورا عمدتاً به راه پیمایی همراه با پالکارد و شعار تبدیل شد. در اَواِن پس از انقالب وقتی عاشورا و سینه زنی ها و... به شکل 
سابق اش برگزار شد، عده ای در نوشته شان آن را "اعادهٔٔ حیثیت از تشیِع صفوی" نامیدند. در این جا اولین چالش های ذهن ما با ذهِن رسمی یا تلقی و 
روحیهٔٔ ما با تلقی و روحیه و فضای رسمی رقم خورد. این در واقع آغاز اپیزودِ سومی بود که هنوز هم ادامه دارد. شاید هنوز هم بشود بحث را با این سؤال 
شروع کرد که آیا ما، به عنوان بخشی از روشنفکران و نوگرایاِن مذهبی، االن همان شور و شوق یا همان حس و حالی که در این رابطه در اپیزودِ اول و 


دوم داشتیم، را داریم؟ 


ما در اپیزودِ دوم در دو مسئله با حسین احساس هم وضعیتی و به اصطالِح هنرمندان هم ذات پنداری می کردیم. یکی در برخوردِ قهرآمیزی بود که امام 
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حسین در فاز و مرحلهٔٔ سومِ حرکت اش که دیگر هیچ مسیری در مقابل اش باز نیست، به طور قهرمانانه و شالوده شکنانه  با قدرت و وضعیِت موجود دارد. در 
این مورد در بخشی از جنبِش چریکِی ما، امام حسین شاخص و الگویی بود که مدام الهام  می داد. شاید آن ها این هم وضعیتی را بیشتر احساس می کردند، 


چون آن ها هم احساس می کردند که هم  راستا با حرکِت حسین در مقابِل ظالمی دست به سالح برده و جانشان را به کف گذاشته اند. 


امّا مسئلهٔٔ دوم این بود که حسین سمبِل فداکاری و تحمِل سختی و رو در رو شدن با مشکالت و صبر و بردباری در راهِ پیش رو بود، و البته این دیگر 
نیازی به این که َمشِی فرد مسلحانه یا چریکی باشد، نداشت. کسانی که کتاب های شریعتی را می خواندند و اعتقادی هم به َمشِی مسلحانه نداشتند امّا 


می خواستند مبارزهٔٔ سیاسی کنند -که این خود هزینه دار بود- از این نظر با او احساِس هم وضعیتی می کردند و از او الگو می گرفتند. 


اما این ها همه جنبه های تحلیلی مسئله است. ما همهٔٔ امور را نمی توانیم به تحلیلی صرفاً نظری تقلیل دهیم. در انسان عالوه بر عقل؛ احساس، شور 
و حس و حال و روحیه و... هم وجود دارد. رفتارِ انسان معموالً تحِت تأثیرِ سه عنصرِ خرد، احساس و منافع است. در این رابطه است که امروزه می توان 
این سؤال را مطرح کرد که نوگرایاِن مذهبی در اپیزود سوم که از اولین چالش ها با روایِت رسمی آغاز شد و رخدادهایی که بعد از آن اتفاق افتاد، آیا االن 
همان وضعیت، همان حس و شور و حال را در مواجهه با حسین و عاشورا دارند؟ من تصور می کنم این گونه نیست. به هر حال بخش زیادی از این طیف 
و از این نسل و شاید از نسل بعدی با همین نوع پرسش ها و شاید پرسش های بیشتر از نسِل ما، در رابطه با این واقعه و یا کالً دربارهٔٔ شعائر، مناسک و 


مراسم یا آیین های مذهبی مواجه هستند. 


بیش از یک دهه است که روشنفکراِن مذهبِی ما عمدتاً بحث های برون دینی یا بحث های مرزی می کنند، بحث هایی که از بیرون به دین نگاه می شود.
فلسفهٔٔ دین چیست؟ نسبِت دین با عقالنیت چیست؟ نسبِت دین با دموکراسی چیست؟ و... در حالی که روشنفکرِی دینی قبالً، یا کامالً درونی دینی، و به 
تعبیرِ شریعتی دربارۀ "اسالمیّات"، بحث می کرد و یا مباحث اش مرزی بود. من االن نمی خواهم بگویم این حالت مثبت یا منفی است و ارزش گذاری بکنم. 


بلکه می خواهم روی این وضعیت یک مقدار مکث کنیم.
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 آیا وضعیِت کنونِی ما ناشی از تجربه ای است که ما زیسته و جلو آمده ایم و فرهنِگ جامعه ما جلو آمده و تجربه بیشتری کسب کرده و با پرسش ها و 
چالش های بیشتری مواجه شده است. اگر روشنفکران را بخشی از مردم بدانیم، االن روشنفکران در ایران دارند به یک قشر و صنف تبدیل می شوند که به 
لحاِظ کّمیت گسترش پیدا کرده اند و این ها به هر حال دارند چالش ها و بحران های خودشان را با خود حمل می کنند. البته این نکته در رابطه با بخِش قابل 
توجهی از آن ها، و نه همه شان، مصداق دارد. به هر حال این نگاهِ طبیعی تری به مسئله است که ببینیم وقتی ما وقایعی را پشت سر گذاشته ایم در برخورد 


با آن ها ما خودمان دچارِ چه تحوالتی شده ایم.


بر اساس همین تحول است که ما اگر اینک برای مراسمی که یک مقدار آیینی و سنتی است، دعوت شویم، برخوردمان و حس و حال مان شاید با 
حالتی که مثالً سال 55 یا 65 داشتیم مقداری متفاوت است و یا نوِع بحث هایمان در مواردِ بسیاری با هم فرق می کند. یک مقدار از این تفاوت می تواند 
طبیعی باشد امّا پیامدهایی هم دارد که موضوِع بحِث فعلِی من نیست. بحثی از سارا شریعتی در روزنامهٔٔ اعتماد ملی چاپ شده بود که موضوع اش همین 
مسئله بود. و در واقع گفته بود در این حالت یک مقدار هم زبانِی روشنفکرِی دینی که بیشتر مرزی و یا برون دینی بحث می کند با اقشارِ سنتی ترِ کم 
می شود. البته ما می توانیم این حالت را بپذیریم و بگوییم سنت به آن شکِل کالسیک اش در جامعهٔٔ ایران ضعیف تر شده و اگر 20، 30 درصد جامعه هم 
این طوری فکر می کنند، این ها اصالً دیگر مخاطِب اصلِی ما نیستند. اما یک بار هم می شود گفت اصالً بخشی از مواجههٔٔ اصلِی روشنفکرِی دینی با همین 
طیف است و وضعیتی که اینک به طور طبیعی طی کرده ، عوارض و پیامدهایی دارد که بایستی به آن هم فکر کند. االن موضوِع بحِث ما این مسائل نیست 


ولی به عنوان یک پرسش و در پرانتز می توان آن را در ذهن نگه داشت. 


اگر این ویژگی را که در اپیزودِ سوم اتفاق افتاده بخواهیم کمی کالبدشکافی کنیم به نظر من، ما در نوِع مذهبی بودن مان کمی تغییر کرده ایم. در 
"نوِع" مذهبی بودن نه "اصِل" مذهبی  بودن مان، اگر در اصِل مذهبی  بودن تغییر می کردیم دیگر در این جلسات شرکت نمی کردیم. 


من این مقدمات را می گویم ـ و بعد به عاشورا و امام حسین می رسیم ـ تا یک مقدار این چالش های درونی و واقعیاتی که با آن مواجه هستیم و شاید 
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زیر ذره بین های فکری اهمیت ندارد، را مرور کنیم. و از مرورِ وجودِی گذشته تا حال به نتیجهٔٔ اصلی و نهایِی بحث برسیم.


اعتقادِ من این است که دیدگاهِ شریعتی روی دین، یک "دیدگاهِ وجودی" است، و اگر به عاشورا یا هر پدیدهٔٔ دینِی دیگر از این منظر نگاه کنیم آن وقت 
این نوع بحث ها و سؤال ها مهم می شود. ما نه به عنواِن ثواب و نه به عنواِن اظهارِ فضل نباید در جایی حرف بزنیم. البته در جلساتی با فضای روشنفکری، 
برای ثواب نمی روند اما برای اظهارِ فضل می روند! اما اگر بخواهیم وجودی برخورد کنیم باید از این نوع پرسش ها و مرورها شروع کنیم یعنی از یک 


خودکاوی و درون کاوِی نسِل خودمان و نسِل بعد. مثالً در مواجهه با امام حسین، عاشورا، شب های احیا و...


به هر حال به نظر می رسد اگر از زاویهٔٔ وجودی نگاه کنیم، ما هم در نوِع مذهبی بودن مان و هم در استراتژی یا به تعبیرِ شریعتی در "چه باید کردِ"مان 
یک مقدار تغییر کرده ایم. تغییری که سوسن شریعتی دیروز در روزنامه شرق با زبانی رمانتیک تر و البته با یک مقدار اغراق که خاص این نگاه و این زبان 
است نوشته بود و گفته بود که این تغییر بسیار آرام است، مثل گام های کبوتر. ولی به هر حال وقتی از فاصله نگاه کنیم و دو اپیزودِ مختلف را در نظر 


بگیریم این گام ها را بزرگ تر و محسوس تر خواهیم دید.


ما اینک هم در نوِع مذهبی بودن و هم در چه بایدکرد و استراتژی مان ـ که با الهام از شریعتی تکیه بر مذهب بود ـ مقداری تغییر کرده ایم. البته آن 
استراتژی و چه باید کردها را کنار نگذاشته ایم. ما هم چنان کار فکری می کنیم. هم چنان بحث های مذهبی هم می کنیم اما نه با ادبیاِت دههٔٔ 50 و 60 . 
همین طور در نوِع مذهبی بودن مان. که باز هم این ها موضوِع بحِث من نیست. این ها نکاتی است که می خواهم بگویم باید به آن ها توجه داشته باشیم. مثالً 
در دههٔٔ هفتاد در مجلهٔٔ ایراِن فردا، بحث هایی راجع به توسعه طرح می شد )عمدتاً از سوی مهندس سحابی(، توسعهٔٔ درون زا، برون زا، استراتژی جایگزینی 
واردات یا استراتژی توسعهٔٔ صادرات، توسعهٔٔ همه جانبه و... روشنفکران مذهبی که تجربهٔٔ مسائل بعد از انقالب را پشت سر گذاشته بودند و بیشترشان 
هم گرایِش علومِ انسانی داشتند و مثِل نسِل مهندس بازرگان و مهندس سحابی و... مهندس نبودند؛ این ها آرام آرام با این فضا و این نوع بحث ها مواجه 
شدند. در نتیجه آن ها در کنارِ بحث های نظری و فکری شان، به یک سری بحث های تحققی هم فکر کردند. به نظر من این دو فضا هنوز در ذهن عده ای 







6


از نسِل ما ترکیب و تحلیل وتلفیق نشده. به هرحال در ادامهٔٔ مباحثی چون نوزایِی فکری و فرهنگی و رنسانس و پروتستانتیسِم مذهبی، تکیه بر مذهب، 
تکیه بر عاشورا، تکیه بر حسین و امثالهم که بحث می کردیم، آرام آرام عناوین جدیدی هم مطرح شد که گویی قبالً به آن توجه نکرده بودیم و هنوز هم 
جمعی از روشنفکراِن دینی نتوانسته اند درکی ترکیبی و موازی از این دو داشته باشند و گاهی به این سمت و گاهی به آن سمت می روند و به جمع بندی 


نرسیده اند.


اما به نظر می رسد هم بحِث تکیه بر فرهنگ و فرهنِگ مذهبی، و هم بحِث توسعه و توسعهٔٔ همه جانبه، یک مسئلهٔٔ مشترک دارند و آن این که هر دو 
نگاه می گویند ترقی و توسعه باید در ادامه و اصالح و استعالی گذشته مان باشد. ما توسعه را نمی توانیم وارد کنیم همان طوری که در نگاهِ دیگر هم ما 
معتقد بودیم که نمی توان فرهنِگ جدیدی را تأسیس کرد و بایستی در ادامه و اصالح و اِستعالی سنِت گذشته باشد. این بحث ها به هر حال روی ذهنیِت 


ما، دروِن ما و تفکر و زندگی و زیسِت ما تأثیر گذاشته است. 


این یک طرِف ماجراست که خودمان هستیم، آن طرِف ماجرا هم مخاطبیِن ما هستند. مخاطبیِن روشنفکرِی مذهبی، که به نظر می رسد آن ها هم تغییر 
کرده اند. ما و بخشی از مخاطبان مان در ادامٔه دههٔٔ 50 خودمان هستیم. اما حاال نسِل دههٔٔ 60 و به ویژه دههٔٔ 70 هم چیزهایی را تجربه کرده و جلو آمده 
است. آن ها هم تغییراتی را پشت سر گذاشته اند و در این جاست که ما در مواجهه با عاشورا و امام حسین بایستی تغییراتی که در ما و در مخاطبین ما، و 
در نسِل ما و نسِل بعد از ما اتفاق افتاده را در نظر بگیریم. این دو سوی تغییرات دست به دست هم می دهند و باعث می شوند که ما دیگر با آن ویژگی ها 
و روحیات و خصایِص گذشته با امام حسین یا عاشورا برخورد نکنیم. یا اگر در جایی بحِث تاریخی هم می شود می بینیم با نگاه و زبانی متفاوت با گذشته 


حرف می زنیم. در همین مراسم دو روایت از عاشورا مطرح شد که با هم فرق دارند.


پس می شود گفت که ما در حالِت چالش، پرسشگری و حتی گاه بحران هستیم. هم در نوِع مذهبی بودن مان و هم در استراتژی مان. حال به جز 
عدهٔٔ کمتری که از مذهب و یا از این استراتژی گذر کرده اند و یا عده کمترِ دیگری که تفکرشان سنتی است و معموالً به این نوع جلسات نمی آیند یا 
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مخاطبیِن این نوع جلسات نیستند. ما در هر دو عرصه در حاِل تجدیِد تعریف هستیم. این تعریف هم فقط در ذهِن ما اتفاق نمی افتد بلکه در زندگِی ما، در 
روحیاِت ما و در چیزهایی که برای ما اولویت و اهمیت دارد، در حاِل اتفاق افتادن است. یک عده هم هستند که از این تغییرات فرار می کنند. همان طور 
که سوسن شریعتی هم گفته بود گاه سعی نمی کنیم به آن توجه کنیم سعی می کنیم با آن "تأخیری" برخورد کنیم و بی اعتنایی کنیم. هر چند داریم با 


آن زندگی می کنیم و تالش می کنیم بگوییم ما همانیم که قبالً بودیم!


پس ما االن در وضعیت و از موضِع تجدید تعریف و تجدیِد جایگاه ـ هم در فکر و هم در استراتژی ـ با پدیدهٔٔ عاشورا داریم مواجه می شویم. در حالی که 
قبالً تا حدی با عاشورا راحت تر بودیم. من یادم است در یکی از نشریاِت خارج از کشور که برای ایران فردا هم می فرستادند یک فرد مقاله ای نوشته بود با 
عنواِن "دلم برای ساواک و شکنجه تنگ شده است" و در آن گفته بود که آن موقع صورت مسئله خیلی ساده بود یک طرف حق بود و یک طرف باطل. 
یک طرف می زند و تو باید یا کتک بخوری یا باید منزوی بشوی و یا تو هم بزنی و... االن به نظر می رسد صورت مسئله کمی پیچیده تر شده است و ما در 
این وضعیِت تجدیِدتعریف و تجدیِد جایگاه است که باید با عاشورا برخورد کنیم. این در واقع مقدمهٔٔ بحث است و من می خواهم پشْت زمینهٔٔ ذهنم را نشان 


دهم که با چه پشت صحنه ای به این بحث نگاه کرده ام؛ با این حساسیت و دغدغه.


اسطوره ها؛ سرمشق ها و سرنمون هایی هستند که در دورهٔٔ تفکرِ اساطیری، این سرمشق ها و سرنمون ها و الگوهای اولیه در کهکشان و کیهان و در 
میان ایزدان و خدایان وجود دارند ولی در دوره های متأخر و در دورهٔٔ ادیان این سرمشق ها و اسطوره ها از آسمان ها و کهکشان ها و کیهان به تاریخ پایین 
می آیند. اسطوره ها دیگر عمدتاً تاریخی اند، کیهانی نیستند. حسین هم یک اسطورهٔٔ ماست همان طور که مثالً سقراط بعد از نوشیدِن جامِ شوکران یک 
اسطوره می شود در فرهنگ و تاریِخ یونان. خوب سقراط همهٔٔ اجزای زندگی اش برای ما اسطوره نیست. سقراط ضدِ دموکراسی است. او با رأِی عامهٔٔ مردم 
مخالف است، و حتی یک مقدار متهم به همکاری با دشمناِن آتن است یعنی به زباِن امروز متهم به جاسوسی و خیانت است؛ این ها قابل بحث است. اما 
آن چه که سقراط را اسطوره و افسانه کرد این بود که در راهِ تفکر و عقیدهٔٔ خودش جامِ شوکران را سر کشید یعنی باالترین هزینه را پرداخت. همین طور 
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ما در تاریِخ بشری اسطوره های دیگری هم داریم. عیسی، سیاوش و... و در فرهنِگ شیعه هم علی و حسین برجسته تر از بقیه عناصرِ تفکرِ شیعی هستند 
و اگر عناصری از تفکرِ شیعِی تاریخِی امروزی دچار چالش و بحران است اما علی و حسین هم چنان جزو ُمحَکمات شیعه اند. 


فهِم حسین بر اساِس دغدغه ها نه دیدگاه ها 


امّا آیا برای ارتباط برقرار کردن با حسین و با عاشورا ما باید الزاماً شیعه باشیم؟ تاریخ نشان داده است که این گونه نیست. بسیاری از اهِل تسنن نیز از 
حسین الهام گرفته اند و به او ارادت ورزیده اند. ما وقتی اشعار مولوی را می خوانیم اصالً حساسیتی نداریم که آیا شیعه است یا سنی. خوب او سنی است. 
ولی مولوی آموزه ها و الهاماتی برای ما دارد که ما با آن وجه او کار داریم. به شیعه یا سنی بودِن او کار نداریم. همین مولوِی سنی، بزرگترین تجلیل ها 
را از حسین می کند. "کجایید ای شهیداِن خدایی" یکی از زیباترین اشعارِ مولوی است که آدم فکر می کند یک شاعر دههٔٔ 50 و 60 این را گفته یا در 
جای دیگر می گوید که فردی به حلب )که آن موقع مرکزِ شیعه بوده(، می آید و می بیند شیعه ها شیون و زاری می کنند و به َسر و روی خودشان می زنند. 
می پرسد این ها برای چه این کارها را می کنند. به او می گویند برای امام حسین و او می گوید شما باید به حال خودتان گریه کنید نه به حال حسین! مولوی 
این حکایت را با شعری بسیار زیبا ترسیم و مطرح کرده است. در این جا مهم نیست که مثالً مولوی سنی است و در تفکرِ سیاسی، اهِل تسنن با شیعه ها 
میانه شان خوب نیست. غزالی وقتی بحث های فکری ـ سیاسی می کند می گوید َسِب خلفا ممنوع است. این به خاطر لعنت بر یزیدی بود که شیعه ها راه 


انداخته بودند. به هر حال وقتی به حسین می رسیم کسی بحث شیعه و سنی ندارد. 


عالوه بر این آیا برای ارتباط برقرار کردن با حسین ما باید الزاماً مذهبی باشیم؟ اَبُوالَعالی مُعّری یک فیلسوف و اندیشمنِد شکاک است. در واقع مثل 
دِئیست های قروِن جدید است. او به جز خداوند هیچ چیز را قبول ندارد. نبوت را قبول ندارد. اما همین ابوالعالی معری که در کوچه ها راه می رود و شعر 
می خواند که "آدمیان یا دین دارند و عقل ندارند یا عقل دارند و دین ندارند"، بحث ها و اشعاری دارد که بیشترین و شدیدترین تجلیل ها را از حسین کرده 
است. او می گوید این فَلق و َشفقی که می بینید خون حسین است که به آسمان پاشیده شده است و خون خواهی می کند. پس برای ارتباط برقرار کردن 
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با حسین الزم نیست ما الزاماً شیعه باشیم، الزم نیست الزاماً مسلمان باشیم و حتی الزم هم نیست الزاماً مذهبی باشیم. کسانی که اسطوره می شوند فراتر 
از تاریخ و در ورای این اختالفاِت کوچک قرار می گیرند.


اریک فِروم، روانشناسی بزرگ و متفکر و انسان دوست، که گرایِش مارکسیستی دارد در بحث های روانشناسی اش اصالً مشکل و مسئله ای ندارد که 
مرتب از کتاِب مقدس ـ که هیچ اعتقادی هم به آن ندارد ـ مثال بزند. خسرو گلسرخی هم مسئله ای ندارد که از علی و حسین اسم ببرد. می گوید علی 
انسان بزرگی است. حسین انسان بزرگی است. با او به عنوان انسان بزرگی که در هنگامی که باید انتخاب کند، انتخاب های درستی می کند و شجاعانه 
برخورد می کند، مواجه می شود. در لبنان و در همین تهران هم بعضی مسیحی ها و زرتشتی ها برای امام حسین نذری می دهند و یا نذری می گیرند. من 
خودم در میدان 7 تیر و خیابان بهار این امر را دیده ام. در لبنان هم به وفور وجود دارد. در آن جا قومیت ها و مذاهب تعدادشان زیاد است. در نتیجه تالقِی 
فرهنگ ها هم زیاد است. خالصه این که ما می توانیم با حسین به عنوان یک الگوی انسانی، در هر الیه ای از مذهب و بی مذهبی که هستیم، برخورد کنیم. 
مذهِب معتقد به ادیان و کتِب مقدِس. مذهبی که معتقد به هیچ کدام از کتب مقدس نیست. مذهبی مسلمان، و یا مسلمان شیعه. این جا جایگاه اش، جایگاه 


برخوردِ وجودی است. برخورد انسانی است. 


به نظرِ من منظر و زاویهٔٔ دید شریعتی به مذهب و از جمله حسین و عاشورا و... وجودی است. االن بعضی کتاب های شریعتی به چاپ پانزدهم و شانزدهم 
رسیده اما اسالمیاِت او یعنی سه جلد اسالم شناسی اش کم فروش می رود. این امر بخشی از وضعیِت جامعهٔٔ ما را نشان می دهد. پرفروش ترین کتاب های 
شریعتی "گفتگوهای تنهایِی" اوست و باز جالب است که جزء پرفروش ترین کتاب های شریعتی کتاِب حِج اوست. طیف وسیعی با گفتگوهای تنهایی ارتباط 
برقرار می کنند. چون نگاهِ شریعتی، نگاهِ وجودی است. نمی خواهد بگوید که حتماً باید در چهارچوِب معتقدات و دیدگاه های من به مسئله نگاه کنید بلکه 
می توانی در چهارچوِب دغدغه های من به مسئله نگاه کنی. در بحث های اجتماعی و فکرِی امروزی و امروزه هم لزومی ندارد که ما دیدگاه های مشترکی 
داشته باشیم ولی الزم است که دغدغه های مشترکی داشته باشیم. االن در فضای سیاسی هم خیلی ها برای همکاری و ائتالف با یکدیگر صرفاً به دنبال 
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دیدگاه های مشترک اند، در حالی که دغدغه هایشان مشترک نیست. یکی به دنبال قدرت است، یکی به فکر نجات ایران است و... با دغدغه های مشترک 
بهتر می توانیم کنارِ هم بنشینیم تا با دیدگاه های مشترک که باید با آن ها حداقلی برخورد کنیم. 


شریعتی به دین از منظرِ دغدغه های وجودی نگاه می کرد. او در مجموعه.آثار.33 ص 629 می گوید : جنِگ کفر و دین، جنِگ ملت ها، مذهب ها، طبقات، 
قدرت ها، این ها جنگ های مسخره ای است. )ببینید می گوید جنگ کفر و دین، جنگ مسخره ای است یک آدمِ دیندارِ عرفی این طوری حرف نمی زند( 
جنگ هایی که به صلح می کشد بی آنکه چیزی عوض شده باشد. )یعنی اگر وجودی نباشد جنِگ ذهن هاست، جنِگ تعصبات است نه جنِگ دغدغه ها و 
رفتارها و اخالق ها و نحوهٔٔ زیست ها (. چند جمله پایین تر می گوید: اخالق و مذهب کجایند؟ )یعنی جایگاه شان را کجا باید تعریف کنیم(. و از این مهم تر 
در مجموعه.آثار.33 ص 745 ـ 757 در بحثی می گوید :  انسان عبارت است از یک تردید. هر کسی یک چه باید کرد است. حقیقِت راستیِن انسان جز این 
هیچ نیست. )می گوید که من از این زاویه به مسائل نگاه می کنم. به مذهب هم از این زاویه نگاه می کند و قطعاً به عاشورا هم از این زاویه نگاه می کند. شما 
حسین وارِث آدم ـ چه نوشته اش را و چه سخنرانی اش را که مطالبی بر نوشته اش اضافه کرده ـ را بخوانید دقیقاً از این منظر برخورد می کند(. سپس چند 
سطر پایین تر در ص 749 می گوید : می خواهم بگویم من از طریِق پیغمبر که به دین معتقد نشده ام. من یک روِح مذهبی ام و بوده ام و نمی توانم نباشم. 
کسانی که به وسیلهٔٔ پیامبر مذهبی می شوند آدم های سطحی و بی ارزش اند. مذهب در سطِح روح شان قرار می گیرد مثل رطوبِت اندکی که از یک باراِن تنِد 
گذرا روی خاک را می گیرد ولی درون خشک است ورطوبت را هم زود خشک می کند. اما خاک هایی هست که خود مرطوب است و هر چه بیشتر می کاویم 
مرطوب تر و مرطوب تر تا می رسد به اقیانوِس مواج. و بعد در ص 751 اوِج نتیجه گیری اش این است : یک انسان می تواند مسلمان شود بی آنکه یک روح 
مذهبی باشد و می تواند مذهبی باشد بی آنکه مسلمان شود و می تواند مذهبی مسلمان باشد. )یعنی آن دغدغه و روح را با گرایش و دیدگاه اسالمی داشته 
باشد( و حتی می تواند مذهبِی مسلمان باشد و بعد او و اسالم از یکدیگر دور افتند و او مذهبی یا مؤمن باقی بماند. مذهبی ای که دیگر مسلمان نیست 
یعنی به احکامِ اسالم دیگر عمل نمی کند و می تواند مؤمنی بی هیچ مذهبی باشد. )آن چه که امروز در جامعهٔٔ ما به عنواِن معنویت بحث می شود( و می تواند 
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مؤمنی عیسوی، یهودی، بودایی و غیره باشد". یعنی همهٔٔ این ها را شریعتی به عنواِن فردِ مذهبی به رسمیت می شناسد. مؤمِن یهودی، مؤمِن مسیحی، 
مؤمِن بودایی، مؤمِن ماورای ادیان )این اصطالِح خودِ شریعتی است : مذهِب ماورای ادیان( و مؤمِن مسلمان.


چرا این ها را به رسمیت می شناسد. بر اساِس همان نگاهی که مولوی در داستاِن موسی و شبان دارد.


نی برون را بنگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را  


یا نگاهِ گاندی که هندو است. یک مسلمان پیِش او می رود و می گوید من می خواهم هندو شوم. می گوید نه، برو. تو اگر می خواستی رستگار شوی در 
دیِن خودت هم می توانستی رستگار شوی. بحث َسرِ دیدگاه ها نیست بحث َسرِ دغدغه هاست. حال اگر از این زاویه بخواهیم با حسین برخورد کنیم، ما 


می توانیم یک برخوردِ وجودی و زیستی با عاشورا و حسین داشته باشیم.


برای این نوع الهام گیری، برای این نوع مواجهه وجودی، برای این مواجهه هم وضعیتانه با حسین و عاشورا ما نیاز داریم که هدف مند و آرمان خواه باشیم. 
فقط پیش شرط اش این است. یعنی اگر ما در زندگی به هدفی، آرمانی، اخالقی، انسانیتی اعتقاد نداشته باشیم هیچ گاه به هم وضعیتی با حسین نمی رسیم. 
انسان هایی که هدف دارند، هر هدفی )البته هدف های منفی و غیراخالقی مد نظرمان نیست(، ارتفاِع هدف مهم نیست؛ هر انساِن آرمان خواهی از این جا 


به بعد می تواند در هم وضعیتی با حسین قرار بگیرد.


سه نوع مواجهه با عاشورا در جامعهٔٔ ما :


البته در جامعهٔٔ ما این گونه با حسین مواجه نمی شوند. شاید بتوان گفت در جامعهٔٔ ما سه نوع مواجهه با حسین وجود دارد.


1 ـ سنتی ـ آیینی :که مذهِب عامه و همگانی است. تقدیرگراست. به دنباِل سوگ و مرثیه است. به دنباِل ثواب و طلب است. هم می خواهد ثواب ببرد 
و هم آخرش دعایی می کند و خواسته هایی از امام حسین دارد. این مذهِب آیینی است. 
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2 ـ آیینی ـ بنیادگرا :که آن هم یک پایه اش سوگ است. در این نوحه های رسمی که از تلویزیون، تلویزیونی که در اختیارِ نوحه خوانان است!، پخش 
می شود. این نکته را به وفور می بینیم. اما این رویکرد با دیِن عامیانه فرق می کند. بعد از سوگ، دیِن بنیادگرا انگیزه اش عصیان است. او می خواهد از این 
سوگ انگیزه بگیرد و عصیان و حمله کند و مرگ طلب است. رفتن به یک مواجههٔٔ نابرابر با قدرت. همان کاری که تصور می کند امام حسین در همین 
وضعیت قرار گرفت و انجام داد و در واقع خودش را به دیوارهٔٔ دشمن زدن و به کشتن دادن. این هم بخشی از نگاهِ بنیادگراست. شاید به نوعی بتوان گفت 
این نگاه و رفتار یک نوع "انفجارِ انتحارِی نفرت" است. همان حس و حال و ادبیاتی که اَلقاعده در جهان با آن حرف می زند و عمل می کند. در ادبیاتی که 
برخی افراد در مراسم های بزرگداشت نواب صفوی دارند نیز گاه چنین رویکردی مشاهده می شود. در این ادبیات به امام حسین هم تمسک می کنند. یک 
نوع انفجارِ انتحارِی نفرت. به عبارت دیگر نوعی برخورد ِاْستِْشهادی. امریکا و قدرت های بزرِگ جهانی ستم هایی می کنند، زور شما هم به آن نمی رسد و 
می خواهی نفرِت خودت را منفجر کنی. انباشِت نفرت در کنارِ انگیزهٔٔ مبارزه طلبی با زور، در این رویکرد به نوعی مرگ طلبی و خود را به دیوارهٔٔ دشمن زدن 
منجر می شود. این جوهرهٔٔ ادبیات و گفتماِن بنیادگراست که در آن عالوه بر سوگ، عصیان هم هست. در فرهنگ آیینِی عامه، عصیان وجود ندارد. اما این دو 
رویکرد همسایهٔٔ همند. یعنی سوگ هم می تواند به سمِت مرثیه و ِانفعال برود و هم می تواند به سمِت عصیان برود. این دو وضِع روحی و روانی خیلی قابل 


تبدیل به یکدیگرند. مثل ریل های کنارِ هم و با زاویهٔٔ محدود که قطار می تواند از یک ریل وارد ریل دیگر شود. از سوگ می توان به سمت عصیان رفت. 


3 ـ برخورد روشنفکری : مبتنی بر "آگاهی ـ انگیزه دهی" و "حماسه ـ الهام" است. قبل از انقالب در قالِب امام حسین و یزید، شاه و حکومتش نقد 
می شد. مثالی که از یزید زده می شد تمثیلی بود برای این که حکومِت شاه نقد شود و مورد حمله قرار گیرد. پس یک مقدار آگاهی دهی بود و بعد هم 
انگیزه دهی یا الهام از عاشورا. آگاهی و انگیزه برای فداکاری. تفاوت این حالت را با برخوردِ بنیادگراها بعد توضیح می دهیم. بعد از انقالب، مشکِل وضعیت 
پیدا کردیم. یعنی ما دیگر در وضعیِت عاشورایی نبودیم. یکی از مشکالتی که در هم وضعیتِی با امام حسین داریم این است که وقتی شما در مبارزهٔٔ قهرآمیز 
نباشی از امام حسین چه چیز را می خواهی الهام بگیری؟ البته در یک برخوردِ وجودی ما از پیامبر، هم در صلِح ُحِدیبیه می توانیم الهام بگیریم و هم در 
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جنِگ بدر و اُحد و ُحنین. اما اگر برخوردِ ما با مسئله، هم وضعیتِی قالبی، شکلی و فرمالیستی باشد یک مقدار کارمان مشکل می شود. ما در این حالت 
جنگی، سالحی، مبارزهٔٔ مسلحانه ای نداریم و ظاهراً نمی خواهیم برویم کشته شویم. در این جا امام حسین به جز برای بحث و تحلیل و یا در شکل آیینی اش 


برای ثواب بردن و... و یا دور هم جمع شدن و به بهانهٔٔ امام حسین حرف های سیاسِی روز زدن چه فایده ای برای ما دارد؟


روشنفکرِی مذهبی پروژه ای داشت که خیلی خالصه وار می گویم. چون این بحث ما باید برود در کادر آن پالِن بزرگ که روشنفکرِی مذهبی بر اساِس 
آن روی مذهب تکیه می کرد، قرار بگیرد. به نظرِ من روشنفکرِی مذهبی در رابطه با تکیه بر مذهب ـ در پروژهٔٔ خود ـ چهار هدف داشت :


1 ـ نوزایِی فرهنگی  : یعنی می خواست تفکر، اندیشیدن و... را به جامعه بیاورد. جامعه ای هم که بیش از 60 درصد آن غیرشهرنشین بود و شهرنشین هایش 
هم به شدت سنتی. در این وضعیت ما نمی توانیم از کانت و دکارت و... حرف بزنیم. در واقع شروع به اندیشیدن در بسترِ مذهب اتفاق می افتد. نوزایِی 
فکری و فرهنگی از طریِق مذهب یکی از دالیِل اتکای نوگرایِی دینی به مذهب است و این که هر رشد و ترقی و هر نحوهٔٔ زیسِت تازه ای  در ادامه و بر بسترِ 


سنِت گذشته و اصالح و تصفیه و استعالی آن پدید می آید.


2 ـ آگاهی دهی و ایجادِ انگیزش از طریِق مذهب )مثل همین واقعهٔٔ عاشورا( :  او می خواست از طریِق زینب، هم آگاهیِ  سیاسی بدهد و هم انگیزه ایجاد 
کند. صرفاً آگاهی هم کافی نیست. االن در جامعٔه ما، در جنبِش دانشجویِی ما و... از نظرِ آگاهی زیاد مشکل نداریم، بلکه بحراِن انگیزه و مشکِل ناامیدی 
و یأس داریم. انسان فقط ِخَرد نیست، انسان شور و احساس هم هست. انسان منافع و موقعیت هم دارد. روشنفکرِی مذهبی از طریِق مذهب می خواست 


برای یک حرکِت کوتاه مدت و یا درازمدت )که شریعتی به نوِع درازمدت اش معتقد بود(، هم آگاهی )عمدتاً سیاسی ـ اجتماعی( و هم انگیزه بدهد.


3 ـ هویت دهی :  یعنی در آن جهاِن پیچیده و در آن جهاِن دوقطبِی غرب و شرق و در زمانهٔٔ حاکمیِت رژیمی که فرهنگ و آموزش رسمی اش غربی 
بود، این طیف می خواست بگوید ما هم آدمی هستیم و این هویت گرایی و این "ما هم آدمی هستیم" را در قالب مذهب انجام می داد. این سه مسئله را 
شاید بتوان گفت که بیشتر حالِت کارکردی دارد. شریعتی می گوید من اگر در ایران روشنفکرم، ولو مسلمان نباشم، باید روی اسالم تکیه کنم. اگر در 







14


مثالً سوئد یا استرالیا بودم که به اسالم تکیه نمی کردم. این سه مسئله عمدتاً جنبه کارکردی دارد ولی روشنفکران مذهبی به طور فردی و شخصی به 
دین اعتقاد هم داشتند. این طور نبود که شریعتی طبِق آن نامه ای که آقای مطهری برای آیت الله خمینی نوشته تاکتیکی به اسالم تکیه کرده است. او 
به اسالم اعتقاد هم داشت. مسلماِن معتقد هم بود. وقتی اسالم شناسی مشهد و زندگِی محمد را می نوشت، در زمانی که فصِل مرگ او را می نویسد و به 
خاک می سپارد، خودش هم گریه می کند. یعنی یک رابطهٔٔ عاطفی ـ اعتقادی هم با دین دارد. این جا در واقع آن بُعِد چهارم یا تکیه گاه چهارمی است که 


روشنفکرِی مذهبی روی دین داشت :


4 ـ رهایی بخشِی وجودی و وجه اخالقی و رفتارِی دین :  یعنی او به دین به عنوان یک امرِ وجودی، یک امرِ رهایی بخش، یک امرِ اخالقی ـ چه در 
حوزهٔٔ فردی و چه در حوزهٔٔ اجتماعی ـ نگاه می کرد، به عنواِن یک نیاز و ضرورِت زندگِی انسان، نه به عنواِن نیاز و ضرورِت اجتماعی در جوامِع مذهبی. 
مبنای سه موردِ اول این بود که روشنفکر در جامعه ای زندگی می کند که اکثریِت مردم اش مسلمان اند. بنابراین تأکید می کرد که ما اگر این جا بخواهیم 
کارِ فکری بکنیم و سنت مان را تصفیه و استعالً کنیم حتماً باید از طریِق مذهب باشد. در این جا اگر بخواهیم آگاهی و انگیزش ایجاد کنیم باید از طریِق 
مذهب باشد. این جا اگر هویت سازی و شخصیت دهی می خواهیم بکنیم باید از طریِق مذهب باشد. اما نکتهٔٔ چهارم به این جا و اکنون ارتباطی ندارد. این 


امر آن هستٔه سخت و جوهرِ درون جوِش تکیهٔٔ روشنفکر به مذهب بود. 


اما اینک بیش از ربِع قرن بعد از شریعتی و با توجه به این که بیِن ما و او یک انقالب و یک حاکمیِت دینی فاصله است و این فاصلهٔٔ کمی نیست و در 
این مدت، ما، مردم و حاکمیت تغییراِت زیادی کرده ایم و جامعهٔٔ ما نیز در حوزه های مختلِف شهرنشینی، سواد، تحصیالِت عالیه، حضورِ زنان، توسعهٔٔ کّمی 
و کیفِی رسانه ها و... دچارِ تغییراِت بنیادی و مهمی شده است؛ به نظر می رسد که این چهار پایه یک مقدار تغییر کرده است. من نمی خواهم االن روی این 
موضوع بحث کنم. قبالً در مطلبی تحت عنواِن "تغییرِ جایگاهِ مذهب در ایران" به این مسئله پرداخته ام. عصاره آن بحث این است که در رابطه با مسئلهٔٔ 
اول یعنی نوزایِی فکری، آن تکیهٔٔ اصلی و انحصاری بر مذهب تغییر می کند و انحصار برداشته می شود. روشنفکرِی مذهبی االن هم بحث های فکری و 
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فلسفی و ... خارج از مذهب می کند و هم بحث های مذهبی. البته این طور نیست که قبالً فقط بحث های مذهبی می کرد. شریعتی روی اگزیستانسیالیسم، 
الیناسیون و... هم بحث می کرد. این ها بحث های درون دینی نیست اما غلظِت بحث های مذهبی در آن هنگام به فراخورِ زمانه، و وضعیِت خود و مخاطبان، 
بیشتر بود. االن به نظر می رسد آن دیالکتیِک منجمدی که شریعتی می گفت، رابطهٔٔ سیاِل بیِن عین و ذهن را که باید دیالکتیکی و رفت و برگشتی باشد 
و مذهب آن را در جامعهٔٔ سنتی ما فریز و منجمد کرده بود، تا حِد زیادی انجمادش ذوب شده و شکسته است. هم فرهنگ در جامعهٔٔ ما رشد کرده و هم 


واقعیت های عینی یک مقدار چشم و گوِش ما را باز کرده است. ما از بعضی بحث ها عبور کرده ایم و برایمان روشن شده است.


عنصرِ دوم یعنی ایجادِ آگاهی و انگیزش هم االن منابع اش متکثر شده یعنی آن ها )روشنفکران( اینک برای بسِط آزادی خواهی و مقابله با استبداد 
یا تعبیض و ستم و استعمار و... ضروری نمی دانند که الزاماً و انحصاراً از عاشورا استفاده کنند. و به طور موازی از مفاهیم و منابع و آموزه های مختلف، از 


جمله عاشورا نیز )عمدتاً برای مخاطباِن مذهبی( استفاده می کنند.


در رابطه با عنصرِ سوم که هویت گرایی از طریِق دین بود هم به نظر می رسد االن هویت گرایی از طریِق هم ملیت و هم مذهب )ملی ـ مذهبی( صورت 
می گیرد. و این همان بحثی است که شریعتی در مجموعه.آثار27 گفته است و االن موضوع بحث ما نیست.


اما عنصر چهارم هم چنان و شاید ضروری تر از گذشته در پروژهٔٔ روشنفکرِی مذهبی وجود دارد و باید روی آن تأکید کرد. واقعیات نیز ضرورِت آن را 
بیشتر نشان می دهند. معنا طلبِی انسان در جهان و زندگی، نیازِ آدمی به پشتوانه های جدِی فکری و عاطفی برای زیسِت اخالقی، نیاز به امید و آرامش در 
زندگی و... که مذهب "یکی" از امکان های پاسخ دهی به آن، و البته، به نظرِ نو اندیشاِن دینی، "مهم"ترین امکان برای پاسخ دهِی جدی، عمیق و وجودی 
و اثرگذارِ به این دغدغه ها و نیازهای فراتاریخی و همیشگِی  انسان است. از این منظرِ وجودی )البته وجودی اجتماعی نه وجودی فردگرایانه که برخی 
نِحله های روشنفکرِی مذهبِی کنونی آن را ترویج می کنند( است که باز به حسین و عاشورا بازمی گردیم اما دیگر نه صرفاً از موضِع ضرورِت آگاهی  دهی و 


نه صرفاً با ضرورِت ایجادِ انگیزش و... به عبارت دیگر می خواهیم این موضوع را مطرح کنیم که امروز چه نیازی به حسین و عاشورا؟







16


الهام گیری در هم وضعیتی :


اینک عناصر و خاستگاه های پروژهٔٔ روشنفکرِی مذهبی مقداری تغییر کرده است. از آن چهار عنصر، سه عنصرش از بین نرفته اما تغییر کرده است. 
ما و مخاطباِن ما یک مقدار تغییر کرده ایم، پس اگر بخواهیم صادقانه با مسائل مواجه شویم باید بپرسیم امروزه چه نیازی به حسین و عاشورا داریم؟ این 
پرسش شاید در ذیل ِسؤاِل جدی تری هم مطرح باشد که ما چه نیازی به مذهب داریم؟ یعنی اگر ما در پِس ذهن یا درون مان مسئله مان را با مذهب حل 
کرده باشیم یا در دروِن خودمان آن را استمرار داده باشیم، عاشورا، حسین، قرآن و... این ها هم ذیِل آن تعریف شده و اثرگذار خواهد بود. این سؤال خیلی 
جدی ای است و شاید برای نسِل جدید بیشتر از نسِل ما مطرح باشد و باید به طور جمعی و جدی روی آن بحث کنیم. االن هم موضوع بحث ما نیست 
ولی در حدی که به بحِث ما مرتبط می شود باید توجه کنیم که ما، هم به لحاِظ تاریخی ـ فرهنگی یعنی از جنبهٔٔ چه باید کردی و استراتژیک و هم به 
لحاِظ انسانی و وجودی و درونی به مذهب نیاز داریم. از منظرِ اجتماعی، ما به هر نوع توسعه معتقد باشیم، به هر نوع نوزایِی فرهنگی معتقد باشیم این 
دیگر تقریباً در گفتمان های مدرنیته یا گفتمان هایی که مدرنیته را تحلیل کرده اند یک پایٔه مشترک است که هیچ تحوِل جدیدی از آسمان یک دفعه نازل 
نمی شود. هیچ انسانی شناسنامهٔٔ خودش را باطل نمی کند، آتش نمی زند و دور نمی اندازد. ما همه در ادامهٔٔ گذشته مان هستیم. من و شمای ایرانی ادامه 
گذشته مان هستیم و برای تداومِ این وضعیت، هر آرمانی هم که داشته باشیم اعم از این که آرمان مان اصالِح فکری باشد یا اصالِح اجتماعی یا اقتصادی 
و... در ادامٔه این سنت ـ سنت به معنای عامِ آن یعنی وضعیِت به ارث رسیده از گذشته ـ است که می توانیم به آن آیندهٔٔ ایده آل برسیم. ما هیچ موقع، 
شب که می خوابیم صبح نمی توانیم بگوییم من از االن می خواهم انساِن کامالً جدیدی بشوم! اگر هم بگوییم شعار داده ایم و دروغ گفته ایم. داستان آن مرد 
مسلمان که ارمنی می شود و به کلیسا می رود و وقتی برق می رود پس از آمدنش صلوات می فرستد را همه شنیده ایم! این شکِل کمیِک قضیه است یعنی 


هیچ کس نمی تواند گذشتهٔٔ خود را فراموش کند.


در دنیای جدید هم مدرنیته در طِی یک روند به وجود آمده است. دو پایهٔٔ اصلی اش را هم یکی رفرمیسِم مذهبی و دیگری را رنسانس و بازگشت به 
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یونان و روم قدیم می دانند و این هر دو، نوعی بازخوانِی گذشته است. در تالقی و مشارکِت این دو است که توده های وسیِع اجتماعی با تغییر و تحوالِت 
علمی و تکنولوژی هم سو می شوند و دنیای جدید را می سازند. حتی علم بر بسترِ دین رشد می کند. کلیسا علیه علم ِجدید بحث می کرد ولی الیه ای از درون 
همان کلیسا می گویند که نظِم جهان، نظم خداوندی است و اگر کسی نظِم جهان را کشف کند، نظِم خداوندی را کشف کرده است و علم ورزی مغایرتی 
با دین ندارد. همین موضع بسترِ علم را هموار می کند. دموکراسی هم از استمرارِ یکتاپرستی به وجود می آید. در دنیای اساطیری و دنیای شرک چه در 
یونان و چه در اقوامِ سامی و دیگر اقوامِ ایرانی و هندی و... تا چین و ژاپن؛ وقتی تفکرِ اسطوره ای وجود دارد، انسان ها با هم مساوی نیستند. دموکراسِی 
آتنی هم زنان، کودکان و بردگان و شرقی ها را آدم حساب نمی کند و به آن ها حق رأی نمی دهد. وقتی یکتاپرستی می آید می گوید همه انسان ها با هم 
مساوی اند و همه یک خدا دارند. این گامِ اولیه ای است که گام بعدی اش این است که اگر همه با هم مساوی اند پس همه یک رأی دارند. دموکراسی هم 
که از آسمان یک دفعه نازل نشده است. ذهِن بشر آرام آرام جلو رفته و به ویژه ادیاِن یکتاپرست بسترسازِ دموکراسی شده اند. حاال ما هم هر آرمانی داشته 
باشیم در آرزوهایمان می توانیم با هم متفاوت باشیم ولی اگر دغدغهٔٔ این را داشته باشیم که آرمان هایمان را از صورِت شعار خارج کنیم و آن ها در واقعیت 
اتفاق بیفتد، باید بدانیم این آرمان ها در ادامهٔٔ گذشتهٔٔ ما شکل خواهد گرفت و گذشتهٔٔ ما دقیقاً مذهبی است. چه در دورهٔٔ قبل از اسالم و چه در دوره 
بعد از اسالم. یعنی، اگر روشنفکرانه و مسئوالنه به مسئله نگاه کنیم، ما نیازِ به مذهب، حداقل در بخش مهمی از اقشار اجتماعی داریم. این جا بحث مان 


کارکردی است.


جنبهٔٔ دومِ نیاز به مذهب این است که اگر ما بخواهیم زندگی معنادار و سالم و همراه با آرامِش درونی داشته باشیم، و این البته نیاز به پیش فهم و 
بانِد فرودگاه کمی حرکت می کند بعد پرواز می کند. "پیش پروازِ  پیش پروازی دارد، ما نیازمنِد به مذهب ایم. هواپیما که می خواهد پرواز کند اول روی 
ایمان" -که من بحثی تحِت همین عنوان در جمع دوستان داشتم - در این جا این است که ما در ذهن و وجود و زندگی مان پرسش داشته باشیم و نخواهیم 
مثل یکی از دانه های شن در انبوهِ جامعه زندگی کنیم و سیالِب رودخانهِ زندگی، ما را چون شیئی با خود ببرد تا به نقطهٔٔ مرگ برسیم و خالصه ما به 
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دنبال این باشیم که بفهمیم زندگِی ما، معنی، اهداف و ارزش هایی دارد یا ندارد و...، ما اگر پرسش از معنا نداشته باشیم یعنی همان جایی که انسان را 
فاصله می دهد از حیوانات؛ از این جا به بعد است که ما وارد حیطه ای می شویم که مذهب یکی از )نه همهٔٔ( امکان های ما برای فهِم معنای زندگی است. 
ممکن است راه های دیگری نیز برای فهِم معناداری و معنادهی به زندگی و زیسِت اخالقی و انسانی وجود داشته باشد مثالً چینی ها به شکِل ما مذهبی 
نیستند. اما به هر حال اخالِق کنفوسیوسی معنایی از جهان و زندگی به آن ها داده و آن ها بر همین اساس قرن ها زندگی کرده اند و یا تائوئیسِم چینی به 
نحوِ دیگری معنایی از جهان و زندگی داده است. همان طور که شینتوئیسِم ژاپنی داده و یا مجموعهٔٔ ادیاِن هندو یا دین زرتشت داده اند. ادیاِن سامی هم 
در بسترِ تاریخِی خود همین کار را کرده اند. ما می دانیم اورشلیم بر آتن پیروز می شود. چرا؟ چون اورشلیم است که به جهان معنا می دهد و می تواند با 
توده های مردم حرف بزند. یونانی ها هم مسیحی می شوند چرا؟ چون مذهب از نظرِ آن ها پاسِخ بهتری به نیازهای وجودی شان می داد. در یکی از نامه های 
عهِد جدید هست که پاولوس می گوید اورشلیم را به آتن چه کار؟ تا نوِع انسان هست این سؤال ها هم هست. ما در این جهان هستیم می توانیم در مقابله 
با این جهان، به دو شکل و دو نوع جهان را ببینیم. یکی بامعنا و یکی بی معنا. هر دو رویکرد هم، در تاریخ و به ویژه در جهاِن معاصر وجود دارد و انسانی 
که نیاز به آرامش و ثبات دارد و نیاز به استمرار و نیاز به امید دارد، مذهب یکی از منابعی است که این آرامش و ثبات، این معنا و این تداوم و خوش بینی 


و امیدواری را به او می دهد.


پس ما هم در اتصاِل با گذشتهٔٔ تاریخی مان و هم در انِس با جهان و زندگی نیازِ به مذهب داریم و اگر از این منظر با عاشورا مواجه شویم، می بینیم در 
هر دو وجه اش عاشورا را نمی توانیم فراموش کنیم. عاشورا هم ما را ترک نمی کند. شما از این در که بیرون می روید، اولین ترافیک بیرون از این جلسه، و 
جمِع انبوهِ عزاداران و مراسم و مناسِک بخِش قابِل توجهی از مردم، از طیف ها و طبقات و سن و جنس های مختلف نشان می دهد که عاشورا را نمی  توانید 
نادیده بگیرید. آن هایی که فکر می کنند مردمِ ایران، به طور کلی، از دین عبور کرده اند، در یک تاسوعا و عاشورا یا شب های اَحیا به خیابان بیایند تا ببینند 
که دین تا چه حد و در چه اَشکالی در جامعهٔٔ ایران زنده است. اینک حتی در میاِن برخی اقشار از دیِن سیاسی یک نوع عقب نشینی به سمِت دیِن آیینی 
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وجود دارد و حتی در فضای روشنفکری دارد تفکرِ سنتی وکالسیِک حسین نصر هم طرح و تحلیل می شود. این وضعیتی است که اگر ما هم از آن فرار 
کنیم او ما را ترک نخواهد کرد. این مسئله در عرصهٔٔ اجتماعی است در عرصهٔٔ انسانی هم همین طور است. در برخورد با واقعهٔٔ عاشورا یا امام حسین، و یا 
اساساً همهٔٔ زیرمجموعه های مذهب، می توان برخوردهای مختلفی کرد. برخوردی که اینک به نظر می رسد درست تر و واقعی تر و راه گشاتر است را، بنده 
برخوردِ تاریخی ـ الهامی یا برخوردِ پارادایمی ـ الهامی می دانم. این برخورد را می توان در رابطه با متوِن مقدس، در رابطه با همهٔٔ اجزای دین و از جمله 
در رابطه با عاشورا به کار برد. یعنی ما یک وجهِ تاریخی و واقعی برای ماجرا باید قایل باشیم و در این وجهِ تاریخی مسئله دو سو دارد. یک سویی که در 
همان تاریخ می ماند و ما دیگر از آن عبور می کنیم و یک سو که استمرار پیدا می کند. ما االن در رابطه با خدا هم که حرف می زنیم دیگر نمی گوییم خدا 
زن ندارد، بچه ندارد، چرت نمی زند و... در حالی که این ها همه متِن آیاِت قرآن است )مثل آیت الکرسی که می خوانیم: التأخذه سنه و النوم(. ما االن دیگر 
با این ادبیات راجع به خدا حرف نمی زنیم. این وجه ناشی از مواجهه قرآن با شرِک زمانهٔٔ خودش و فرهنِگ خاص آن را ما دیگر عمالً به تاریخ سپرده ایم. 
یعنی به نوعی از آن عبور کرده ایم )مثل ناسخ و منسوخ یا انسایی که قرآن می گوید( همان طوری که فرهنِگ غربی وقتی سقراط را بازخوانی می کند دیگر 
به آن جنبٔه ضّد ِدموکراسِی سقراط کاری ندارد. ما االن دیگر در متوِن مقدس، برده داری را که جزء مناسباِت زمانه بوده و نه ادیان و نه اندیشهِ مصلحاِن 
بشر هیچ کدام در آن دوران تا قرن بیستم آن را لغو نکردند، به فراموشی می سپاریم. بشر باید مراحلی را طی کند تا به لغوِ برده داری برسد. ولی ما االن به 
آن وجوه کار نداریم و آن وجه های تاریخی را به فراموشی می سپاریم و وجه های الهام بخش اش را می گیریم. وقتی که قرآن می گوید این دنیا خیلی حساب 
و کتاب دارد )فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره( را می گیریم. فکر نکنید انسان رها شده و پرتاب شده در جهان است و جهان 
و زندگی بی معنا و بی هدف است، جهان و زندگی خیلی حساب و کتاب دارد، و یا مثالً اینک ما به آن جهاِن عمودی که در کتاب مقدس است کار نداریم. 
مثالً هفت آسمان و هفت زمین. این آموزه دارد "لساِن قوم" و فرهنِگ زماِن خودش را می گوید. ما این ها را به تاریخ می سپاریم. اما آن وجهش را که از 
آن الهام می گیریم آن جایی است که می گوید قدرِت خداوند از قدرِت همهٔٔ ستمگران بیشتر است و جهان عکس العمِل اخالقی دارد. عاشورا یا هر واقعهٔٔ 
دیگر هم، یک وجهش تاریخی است. دیگر االن شاید بیعت به آن معنا وجود نداشته باشد. یعنی آن نوع سیستِم امامت و خالفت دیگر وجود نداشته باشد 
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یا آن حالت غلبه به زور که به عنواِن منشأ قدرت پذیرفته شده بود، االن حداقل روی کاغذ و در ذهن دیگر کمتر پذیرفته است. این مسائل وجوهِ تاریخی 
است. اما کدام وجهش الهام بخش است؟ آن جایی که ما در هم وضعیتی با حسین قرار می گیریم. )و قبالً گفتیم مقّدمه و پیش پرواز آن هدف مندی در 
زندگی است( و نقطهٔٔ اوج آن هم وضعیتی هم "وضعیِت دوراهی در یک مواجهه نابرابر" است. یعنی اوِج حرکِت حسین آن جاست که شما در یک وضعیِت 


و معادله ای قرار بگیرید که یک وضعیِت کامالً نابرابر است، اما شما هیچ گریزی هم، از این حالِت دوقطبی و دوگزینه ای ندارید.


سه مرحلهٔٔ حرکت امام حسین :


حرکت امام حسین سه مرحله دارد. در مرحلهٔٔ اول امام حسین از مدینه می آید به سمت مکه. چون نمایندهٔٔ یزید به زور می خواهد از او بیعت بگیرد 
و امام حسین هم نمی خواهد بیعت کند. اما نمی خواهد هم در گیر شود و در واقع نوعی سرباز زدن و فرار از بیعت است. البته فرار نه به معنی منفی اش، 


این یک مرحله است.


اما بعداً در مرحلهٔٔ دوم نامه هایی از کوفه می آید که مّدعی است آن ها حاضر به هم کاری با حسین برای قیام علیه یزیدند. در این جا امام حسین وارد 
مرحلهٔٔ جدیدی می شود و آن این است که می تواند این برخورد واکنشی را تبدیل به برخورد کنشی کند و برود نیرو جمع کند و قیام کند. این جا، جایی 
است که آقای صالحی نجف آبادی، که خدا سالمتش بدارد، خیلی رویش می ایستد و نقدی که روی شریعتی دارد این است که امام حسین برای مردن و 
شهادت نمی رفت. امام حسین می خواست برود قیام کند و حکومت کند. این هم به آن مرحلهٔٔ دوم حرکت امام حسین برمی گردد. اما از جایی به بعد به ویژه 
در کربال دیگر خبرهای منفی می آید. خبرهایی که به قول یکی از بزرگان آن موقع می گوید کوفیان دل هاشان با شماست و شمشیرهاشان علیه شما. این 
خبر که می آید دیگر امام حسین نمی تواند قیام کند. اما او باز هم چنان می خواهد در وضعیت  دوگانه ای قرار نگیرد و می خواهد از این سرزمین خارج بشود 
و باز مثل مرحلهٔٔ اول از بیعت سرباز بزند. او نمی خواهد شورش کند و می گوید بگذارید من بروم یک جای دوری گمنام باشم. ولی آن طرف شاه جوانی 
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است که سرش خیلی پرباد است و پیغام ها و دستوراتی که برای عوامل اش می دهد این است که باید تکلیف حسین معلوم شود. یا بیعت یا مرگ. این جا 
حسین وارد مرحلهٔٔ سوم حرکت اش می شود و اسطورهٔٔ حسین مربوط به این مرحله است. یعنی مرحلهٔٔ انتخاب در دوراهی، در رویارویی نابرابر. دیگر نه به 
امام حسین اجازه می دهند برود و نه حتی حاضرند صلح کنند مثل امام حسن و بیایند با شرایطی با او صلح کنند. به او می گویند دو حالت داری، دو گزینه : 
بیعت یا مرگ! این جا در وضعیت حسینی قرار می گیریم. این جاست که می شود برخورد  وجودی با حسین کرد. شاید ما همیشه با وضعیت های دوگانه 
مواجه نباشیم با وضعیت های سه گانه ای مواجه باشیم. پاسخ حسین هم پاسخ به وضعیت سه گانه نیست. عاشورا علیه صلح حدیبّیه نیست. اگر امام حسین 
هم در مقطع صلح حدیبیه بود، صلح می کرد. پیامبر و مشرکین پذیرفتند که قراردادی با هم بنویسند. آن ها گفتند امسال اجازه نمی دهیم شما حج بروید. 
سال دیگر به حج بروید. این مسئله ظاهراً تحقیرآمیز هم بود. اما پیامبر دید اگر االن بخواهد وارد این جنگ بشود شاید جنگ مغلوبه ای باشد. ضمن آن که 
او می خواهد دل های مکیان را فتح کند نه سرزمین شان را. اگر بخواهیم با دید بنیادگرایی نگاه کنیم، و برخی نیز همان موقع این گونه فکر می کردند، باید 
می زدیم جلو می رفتیم و قریشی ها را نابود می کردیم. حال اگر کشته  شدیم هم کشته بشویم. این نحوه نگاه منطبق با رویکرد دوم در برخورد با عاشوراست. 
اما این نحوه فهم از عاشورا، منطبق بر واقعیت تاریخی نیست. با قرائت دوم شما صلح حدیبیّه را نباید قبول بکنید. صلح امام حسن را هم نباید قبول 
کنید. آن صلح ظاهرش هم تحقیرآمیز بود. کاتب پیامبر نوشت به نام خدا. آن ها گفتند ما که الله را قبول نداریم پیامبر گفت الله را خط بزن. بعد نوشت 
این قراردادی است بین محمد رسول خدا و قریش. باز آن ها گفتند که ما محمد را به عنوان رسول خدا قبول نداریم. پیامبر گفت رسول خدا را هم خط 
بزن و فقط بگو محمدبن عبدالله. یعنی توحید و نبّوت را در صلح حدیبّیه خط زدند و پیامبر قبول کرد و یک بندهای ظاهراً تحقیرآمیزتر هم دارد که اگر 
هرکسی از ما فرار کرد و پیش شما آمد شما باید پس بدهید. این جا دیگر افرادی مثل عمر جوش آوردند و گفتند این را نباید بپذیریم. چه طور می شود یک 
کسی که مسلمان شد، و از شکنجه قریش مکه آزارها دیده و به ما پناه آورده، ما او را پس بدهیم. این مسئله بین عرب ها خیلی مهم بود ولی پیامبر این 
را هم پذیرفت. ولی با یک شرط که اجازه داشته باشیم سال بعد به حج بیاییم. ما بی سالح و شما هم بی سالح. اما وقتی ما می آییم بتوانیم حرف هایمان 
را بزنیم و تبلیغ کنیم. این یک بند همهٔٔ بندهای دیگر را در عمل و هزینه ـ فایده عملی می پوشاند. این یک دید واقع گرا و پراگماتیستی اما درعین حال 
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آرمان خواه و خواهان تغییر از سیاست بود. قرائت امام حسین خالف این دید نیست که ما می رویم اگر زورمان هم نرسید جنگ راه می اندازیم. امام حسین 
نمی خواست جنگ نابرابر راه بیندازد. اول می خواست از بیعت کردن سرباز زند. بعد که دید نیرو برایش می آید گفت می رویم با آن ها می جنگیم و بعد که 
آن نیرو پس نشست دوباره می خواست از بیعت بگریزد و سرباز زند. ولی جاهایی است که انسان را گیر می اندازند و انسان در سه کنج می ماند سه کنج های 
بی پناهی و بی قدرتی و بر سر دوراهی های انتخاب، انتخاب های بزرگ، و این جاست، در این دوراهی ها، که می تواند در زندان و زیر فشار به وجود بیاید، در 
زندگی روزمره سیاسی پیش بیاید، در زندگی اقتصادی که بر سر دوراهی سالمت و خدمت و فساد و پرواربندی فردی از جیب ملت قرار می گیریم، پیش 
بیاید و...، در این جاهاست که ما هم وضعیت با امام حسین می شویم. این دوراهی  هم فقط در سیاست و مرز مرگ و زندگی نیست. البته اوجش مرگ و 
زندگی است. امام حسین هم می توانست با یزید بیعت کند. ما در رابطه با برخی بزرگان مذهبی مان می گوییم که زور بود و مجبور شد فالن کار را بکند 
با فرهنگ عامیانه هم قابل توجیه بود که خوب زور بود و امام حسین که نباید کشته می شد شمشیر را گذاشتند و گفتند یا بیعت کن یا تو را می کشیم. 
بنابراین مجبور شد بیعت کند. آن چه که حسین را حسین کرده این جاست. حسین در مرحلهٔٔ اول جنگ طلبانه نیامد، هر چند کسانی احادیثی را از امام 
حسین نقل می کنند که من فکر می کنم مال مرحلهٔٔ سوم است ولی کسانی که معتقدند امام حسین از اول می دانست که برای مرگ می آید این احادیث را 
عقب تر می آورند. جایی که امام حسین می گوید من مرگ را به جز سعادت نمی بینم و زندگی با ظالمان را نکبت و بدبختی.  مرگ چون گردن بندی زیبا بر 
سینهٔٔ دختران است. این دیگر اوج آسان گیری مرگ است. بعضی ها می گویند امام حسین از اولش این جمالت را گفته پس نشان می دهد که امام حسین از 
اول می دانست که برای مرگ می آید. ولی این که کدام مقطع این ها را گفته همیشه بحث انگیز بوده است. به هر حال در مقطع سوم حسین دیگر باید بین 
مرگ و زندگی انتخاب کند این جا دیگر خط سرخ اوست. حسین می  گوید من به هیچ وجه با یزید بیعت نمی کنم. این جاست که حسین اسطوره می شود 
در حالی که اگر حسین بیعت هم می کرد شاید از نظر اکثرّیت مردم قابل بخشش بود. حتی اگر به صورت کامالً پراگماتیستی و عاری از هر رویکرد اخالقی 
به سیاست نگاه کنیم می  توانند بگویند حسین باید آن جا کار تاکتیکی می کرد. بیعت می کرد اما بعد نیرو جمع می کرد و دوباره به جنگ یزید می رفت. 
شاید این طوری هم برای عّده ای قابل توجیه بود. ولی حسین نه به لحاظ سنخ روانی و نه به لحاظ سنخ فکری و اعتقادی اش حاضر به زیرپا گذاشتن عّزت 
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نفس خود و بیعت با یزید بود و نه حاضر به پیمان و عهد و بیعت شکنی بعدی برای قیام مجدد با او. ضمن آن که از جامعه ای که یزید داشت از آن قتل عام 
می کرد نیرو و جوش و خروش اثرگذار و تغییردهنده ای هم تا مدت ها متصاعد نمی شد.  این جاست که شریعتی آن جمالت معروف اش را می گوید که 
حسین در دوره نتوانستن ها گفت اگر ظلم را شکست نمی توان داد، رسوا می توان کرد. شریعتی بحث می کند که ما دو نوع شهادت و دو سّید الشهدا داریم. 
حمزه و حسین. شهادت حمزه ای در نبردی است که پنجاه ـ پنجاه ممکن است پیروز شوید و یا شکست بخورید. یک بار فردی در مبارزه چریکی شهید 
می شود و یک فرد هم در جبهه شهید می شود. این ها با هم فرق می کنند. کسی که به جبهه می رود اسلحه دستش است ممکن است بکشد و ممکن است 
کشته شود، پیروز شود یا شکست بخورد. در مبارزهٔٔ چریکی می گفتند عمر چریک شش ماه است. خالصه این که فرد می داند قطعاً کشته خواهد شد. یکی 
حمزه ای است و دیگری حسینی. قرآن بین این ها فاصله می گذارد و می گوید آن هایی که قبل از فتح و آن هایی که بعد از فتح مبارزه کردند و جهاد کردند 
و یا انفاق کردند با هم یکی نیستند. بعد از فتح حکومتی تشکیل شده و اگر فردی می آید انفاق می کند به یک دولت مستقری پول می دهد و ریسکی ندارد 
که دولت بگوید به مبارزان علیه من کمک کرده ای. از نظر بعضی هم خالصه جامعه یک حساب و کتابی هم دارد! او ممکن است توقّعی هم داشته  باشد و 
بگوید ما به جبهه ات کمک کردیم تو هم بعداً به ما امتیازهایی بده! اما آن کسی که قبل از فتح کمک کرده به یک نیروی غیرقانونی دارد کمک می کند، 
به نیرویی که خودش زیر فشار است. قرآن می گوید آن هایی که قبل از فتح انفاق کردند یا جهاد کردند با آن هایی که بعد از فتح این تالش ها را داشتند، 
ضمن احترام و پاداش دادن به هر دو، اما با هم یکسان نیستند. این جا خط کشش خیلی دقیق است. این طور نیست که مثل برخی دعاهای مفاتیح بگوید 


اگر این یک دعا را بخوانی ثواب پنج هزار شهید را یک جا برایت می نویسند! این خط کش با خط کشی که خدا در قرآن می گوید خیلی فرق دارد.


در این حالت هم وضعیتی با حسین است که می تواند آن لحظات اسطوره ای خلق شود و البته در ارتباط امروزی با امام حسین شرط اول این است که 
ما اول باید وجدانی داشته باشیم، آرمان خواهی و اصولی داشته باشیم بعد ببینیم در وضعیت دوراهی این اصول را زیر پا بگذاریم یا نگذاریم. اگر ما اصولی 
نداشته باشیم که اصالً چیزی را زیر پا نمی گذاریم. کسی که به هیچ هدف و پرنسیب و اصل و قاعده ای جز پیش رفت خودش، به هر قیمت، در زندگی 







24


معتقد نیست اصالً در هم وضعیتی با حسین قرار نمی گیرد. پس شرط اولّیه یا پیش شرط الهام گیری از عاشورا مثل همان پیش پرواز ایمان که گفتیم این 
است که ما به اهداف و اصول و پرنسیب هایی معتقد باشیم. چیزهایی را قبول داشته باشیم و بگوییم این ها اصول پایه ای ماست. به قول معرفت شناسان 
هستهٔٔ سخت زندگی ماست. این ها خط سرخ هایی است که از آن پایین تر نمی توانیم بیاییم. از این جا به بعد ما در هم وضعیتی با حسین می توانیم قرار 
بگیریم. پدر اقبال به اقبال می گفت قرآن را طوری بخوان که گویی به خودت دارد وحی می شود. یعنی هم وضعیت با رسول قرار بگیری. وقتی تو هم آن 
پرسش ها را داشته باشی آن دغدغه ها، آن اضطراب ها، آن التهاب ها را داشته باشی. آن موقع تازه می فهمی که می گوید این کار را نکن، این کار را بکن. 
حاال عقب برو، حاال جلو بیا، این التهاب ها و انتخاب ها و گذشت ها و تحمل ها و...، به قول هنرمندان می توانی هم ذات پنداری کنی. فیلم یا رمانی موفق 
است که شما را غرق خودش بکند. شما با قهرمان قصه هم ذات پنداری کنی. احساس کنی االن خودت همان جا هستی. در حالی که هر فرد می داند که 
همهٔٔ آن چه را که می بیند فیلم است و وقتی شلیک می کنند کسی نمی میرد، ولی نفست درون سینه حبس می شود. چرا؟ چون هم ذات پنداری می کنی. 
ما در وضعیت هم ذات پنداری است که می توانیم مذهبی باشیم. آن دغدغه ها، التهاب ها و اضطراب ها و...ای که بزرگان و بنیان گذاران مذهب بود اگر برای 
ما مطرح باشد ما می توانیم با مذهب آن ها هم ذات پنداری کنیم. یک بار فیلم داریم نگاه می کنیم، تخمه می شکنیم تا لذت ببریم یا به مذهبی معتقدیم و 
احکام اش را عمل می کنیم تا ثواب ببریم. در این جاها ما هم ذات پنداری نمی کنیم. پس اصول اولّیه این هم ذات پنداری داشتن یک سری اهداف و اصول و 
پرنسیب هاست و بعد از آن است که هر گاه ما سر دوراهی انتخاب قرار بگیریم و در درون خود چالش داشته باشیم که آیا آن پرنسیب ها و ارزش ها را زیر 
پا بگذاریم یا نگذاریم، آن موقع ما هم وضعّیت حسینیم. اگر انتخابی بکنیم بر اساس آن وجه آرمانی و اصول و پرنسیبی که قبول داریم حرکتی حسینی 
کرده ایم، در حّد خودش؛ و اگر آن را زیر پا بگذاریم ما در واقع پشت به حسین کرده ایم. این جاست که کّل یوم عاشورا و کّل ارض کربال در یک وضعیت 
تاریخی متفاوت با امام حسین هم معنا پیدا می کند. االن ممکن است دیگر آن صحنهٔٔ کربال یا آن صحنهٔٔ نبرد فیزیکی یا مسلحانه در زندگی ما وجود 
نداشته باشد و خیال مان راحت باشدکه ما در هم وضعیتی با امام حسین نیستیم و با خیال راحت دعاهای مرسوم و رایج را بخوانیم و رجزخوانی کنیم که 
ای حسین، ای کاش دورهٔٔ کربال ما هم بودیم و همراه تو قیام می کردیم و کشته می شدیم! اما شاید خیلی از کسانی که االن این حرف ها را می زنند، اگر 
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بر سر دو راهی سخت انتخاب قرار می گرفتند جزء همان هایی می شدند که فرار می کردند! فیلم روز واقعه خیلی زیبا نشان می دهد که چه انبوهی از افراد 
فرار می کنند. معلوم نیست ما هم اگر در آن صحنه بودیم به قول معروف چند مرده حالج بودیم و چه انتخابی می کردیم.


البته اینک در رابطه با هم وضعیتی و انتخاب بر سر دوراهی ها می توانیم به درجات و مراتب قائل باشیم. اگر نرخ را خیلی باال ببریم دست مان به آن 
نمی رسد! یعنی اگر فقط در انتخاب مرگ و زندگی، حسین را مطرح کنیم شاید در زندگی مان خیلی هم از این موقعیت ها پیش نیاید. البته مواقعی هم به 
ندرت پیش می آید که آدم باید بین مرگ و زندگی انتخاب کند. یک موقع در جبهه های جنگ، یک موقع در زندان ها. این دو جا، جاهایی است که آدمی 
بین مرگ و زندگی باید یکی را انتخاب کند و موضع اش تعیین کننده مسیر سبز مرگ و یا جاده صورتی زندگی است. اگر نرخ را باال ببریم یا وضعیت را 
استثنایی کنیم هیچ موقع در هم وضعیتی قرار نمی گیریم و یا کمتر قرار می گیریم. شاید برخی از ما به طرز استثنایی در زندگی مان به طور معدود و محدود 
در وضعیت مرگ و زندگی قرار گرفته باشیم. اما این امر همگانی نیست، ولی در سطوح پایین تر از مرگ و زندگی، ما زیاد و شاید به طور روزمره سرِ دوراهی 
قرار می گیریم. این دوگانه سازی ها و دوگانه بینی ها، البته با ذهن  ثنوی ایرانی ما هم خیلی سازگار است. و از آن جا که ما ذهن اهورایی ـ اهریمنی داریم 
به راحتی می توانیم متوجه وضعیت ثنوی در زندگی روزمره مان بشویم. ما گاهی اوقات در انتخاب های اقتصادی یا حتی گاهی اوقات خیلی ریزتر ) مثالً 
این که فالن جلسه را برویم یا نرویم. اگر برویم ممکن است مشکل پیدا کنیم( یعنی در انتخاب های کوچک هم گاهی اوقات اهورا و اهریمن را در برابر 
هم می بینیم. ما مرتب در مقابل این ثنویت ها هستیم. در این جا وضعیت سه گانه و چهارگانه نیست که بشود صلح کرد، بشود میان بر رفت. بشود از جادهٔٔ 
کناری رفت. جاهایی است که ما سر دو راهی هستیم و من فکر می کنم با اشکال ساده تر آن به طور روزمره هم مواجه ایم. هر جا ما سر این دوراهی ها، آن 
راهی را برگزیدیم که بیشتر پرنسیب ها و اصول و ارزش هایش را قبول داریم و در همان حد حاضر شدیم هزینه کنیم، ما برخورد حسینی کرده ایم. این 
یک برخورد حسینی است اما حسین شدن نیست. حسین شدن اوج این ماجراست. اسطوره و َسرنِموِن نهایی است، وقتی که واقعاً بین مرگ و زندگی 
مجبور به انتخاب شویم. اما نباید با سنگین کردن بها از انتخاب های کوچک طفره برویم. ما در هر ثنویّتی و در هر برخورد و انتخاب بین دو وضعیت از 
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کوچک ترین چیزهای زندگی مان تا بزرگترین اش می توانیم وجه آرمانی نه به معنی خیلی دوردست آن، بلکه وجهی که به لحاظ اخالقی قبول اش داریم، 
را انتخاب کنیم. من این انتخاب را درون جوش می کنم و نمی خواهم به اعتقادات خاصی نسبت اش بدهم. یک اصل طالیی اخالقی وجود دارد که در همهٔٔ 
فرهنگ ها، تمدن ها و در همهٔٔ ادیان وجود دارد : "با دیگران به گونه ای رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند." اگر این یک پایه را قبول داشته باشیم 
مرتباً در هم وضعیتی با حسین قرار می گیریم. اما اگر از این پایین تر باشیم دیگر در وضعیت حسینی قرار نمی گیریم. من بگویم من خودم حق  ویژه دارم، 
من با دیگران هر طور که دلم خواست برخورد می کنم. اما توقع دارم که دیگران با من خوب برخورد کنند. من مادون این اصل اخالقی هستم ولی اگر این 
اصل اخالقی را پایه قرار بدهم، حال مسلمان ام ـ مسیحی ام ـ یهودی ام ـ بی دین ام یا بادین ام، در هر وضعیتی قرار بگیرم یک دغدغه ای در ذهنم هست 
که پرنسیبم را رعایت کنم. در این نحوه زیست من سر دوراهی هایی قرار می گیرم اگر در این دوراهی ها راهی را انتخاب کنم که دوست دارم دیگری هم 


همان را انتخاب کند من در مسیر حسین و کسانی که در مکتب حسین تربیت شده اند، حرکت کرده ام.


در پایان شاید بد نباشد مثالی هم از خانواده حسین بزنیم که کمتر به آن توّجه شده است. حضرت سکینه را ما بیشتر با گریه و زاری می شناسیم اما 
االن یکی از الگوها و قطب های برخی فمنیست های عرب، حضرت سکینه است که در مکتب امام حسین بزرگ شده است. می دانیم که او بزرگ شده و 
نزدیک به هفتاد سال عمر می کند. چندین بار هم ازدواج می کند و یک انسان بسیار عاصی و بسیار آزاد هم هست. یکی از شرط های ازدواج حضرت سکینه 
همیشه این بوده که من هم باید حق طالق داشته باشم. خوب طبق فرهنگ و سنت زمانه که قرآن هم پذیرفته حق طالق با مرد است. حضرت سکینه 
یکی از کسانی است که تا آخر عمرش که سه ـ چهار بار ازدواج کرده، همیشه یکی از پیش شرط های ازدواجش حق طالق برای خودش هم بوده است. این 
نشان می دهد که کسی که در این فرهنگ در این خانواده با این آزادمنشی بزرگ شده، در همهٔٔ حوزه ها، در حوزهٔٔ زیست فردی که ظاهراً ربطی به عاشورا 


و کربال و امام حسین هم ندارد، با آن منش حق طلبانه، عزت جویانه و شجاعانه عمل می کند.


به نظر می رسد که اینک روشنفکری مذهبی ما، اگر این تلّقی از دین یعنی تلقی وجودی یا مواجههٔٔ وجودی با دین را داشته باشد، مواجهه ای که ما 
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با آموزه های آن نفس می کشیم، زندگی می کنیم، نه حرف هایی که می زنیم نه اظهار فضلی که می کنیم، نه ثوابی که می  خواهیم ببریم؛ اگر این درک و 
دریافت از دین، درک وجودی اجتماعی را مطرح  کند منطقی تر و مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود. آقای مجتهد شبستری همین درک وجودی را دارد اما 
فردگراست. شریعتی همین درک وجودی را دارد اما جمع گرا و اجتماعی است. اگر روشنفکران با این دید با عاشورا و دیگر آیین های دینی مواجه بشوند 


می توانند حرف های زیادی برای گفتن، و باالتر از آن، برای عمل کردن و اثرگذاری داشته باشند.


در پایان دعا می کنیم تا بتوانیم از آموزه های عاشورا و آموزه های حسین در همهٔٔ انتخاب های ریز و درشت مان الهام بگیریم. شاید این حرف و اّدعای 
بزرگی باشد که ما در همهٔٔ انتخاب هایمان آن را رعایت کنیم. نسل ما در میان سالی و نسل بعدی شاید در جوانی یاد گرفته که خیلی واقع گرا باشد، اما این 
واقع گرایی، یک موقع واقع گرایی بی اصول و انفعالی است. اما یک بار واقع گرایی با اصول و با پرنسیب و اکتیو است. برخورد منفعالنه با واقعیت نمی کند. االن 
می گویند دموکراسی این است که اکثریت هر چه گفتند ما قبول کنیم و البته این پذیرش دموکراسی است اما در یک برخورد منفعالنه با آن. یک موقع هم 
می گوییم آری اکثرّیت هر چه گفتند ما قبول می کنیم. ولی ما می رویم فرهنگ سازی می کنیم ما هم می رویم سعی می کنیم با افکار عمومی، در یک بستر 
و برخورد دموکراتیک، کنش گرانه برخورد کنیم آن چیزی که فکر می کنیم حق است، آن چه که فکر می کنیم درست تر است، آن چه که فکر می کنیم به 
نفع مردم است، را تبلیغ کنیم و سعی  کنیم در یک برخورد دموکراتیک ـ همگان را به آن نزدیک کنیم. حال ما دعا می کنیم در مسیر این انتخاب ها ما هم 
بتوانیم از حسین، از عاشورا و از این انتخاب اسطوره ای و جاودانهٔٔ حسین الهام بگیریم. اگر نه در همهٔٔ موارد، حداقل در بعضی از موارد مهم انتخاب هایمان، 


انتخاب هایی بر اساس اصول اخالقی، و اصول آرمانی مان داشته باشیم، آرمان هایی هم چون آزادی، عدالت، عشق، محبت، و خدمت به هم نوع.
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یک  شده  تقریر  متن  نوشتار  1 ـ این 
سخنرانی است که در شب عاشورا )19 بهمن 
84( در میان جمعی از نو اندیشان مذهبی 


ایراد شده است.
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نگاهِدرازمدتوامید؛دونیازجنبشدانشجویی


بهنامخدا،دوستهمهٔٔانسانها


عنواِنبحث،"نیازبهاندیشهوانگیزه"یا"نیازبهنگاهِدرازمدتوامید"درجنبِشدانشجوییاست.مادرسالَگشِت16آذرهستیم.سالگشِت
شانزدهمآذربرایما،همدرِساندیشهایداردوهمدرِسانگیزهای.در16آذرسال32اتفاقیدرجامعٔهمارخدادکههمگانباآنآشناهستیم.صحِن
دانشگاهدردفاعازآزادیدربرابرِاستبدادوارتجاِعداخلیودردفاعازمنافِعملیواستقاللدربرابرِاستکباروجریاِنراسِتجهانیوبینالمللیبهخون


آغشتهشد.


دانشگاههمیشه"صراحت"و"شجاعت"داشتهواینویژگیراهیچگاهنبایدازدستبدهد.شانزدهمآذرهم،یادآورِهمینصراحتوشجاعتاست.
هرچندامروزهسعیمیشودپیام16ِآذربهیکیازدووجهِاصلِیآنتقلیلپیداکندیابهعبارتیتحریفشود.16آذر32اعتراضبهاستبدادِکودتایی،
اعتراضبهارتجاِعداخلیواعتراضبهجریاِنراسِتحاکمبرجامعهٔٔایرانکهمتکیبهدربارِشاهنشاهیبود،نیزهست.همچنانکه16آذردفاعازمنافِع
ملی،دفاعازشخصیِتایرانیدربرابرِاستکباروسلطهٔٔجهانیهمبود.درسالگشِت16آذرهممابایستیهردووجهِاینواقعهرادرنظرداشتهباشیم.


یکوجهِاینرخدادمقابلهبااستبدادِداخلیبود."استبداد"،نابودکنندهٔٔمنابعونیرویانسانیوهدردهندهٔٔمنابِعاقتصادِیجامعهاست.اینپدیده
بهعلِتدیرپایِیآندرتاریِخملِتایران،برایتکتکِآحادِمردمِمایکامرِبسیارمحسوسوملموسوجدیاست.مادرطوِلتاریخماندولتهای
مطلقهایداشتیمکهریشههاوپیامدهایآنراهمیشهشاهدبودیموهستیموجنبِشدانشجوییورخداد16ِآذرنوعیمقابلهبااینرخدادِتاریخیهم
هست.استبداد،همیشهدرجامعهٔٔمامنابِعانسانیواقتصادیرابهنفِعیکاقلیِتحاکممصادرهوبهعبارتیهدردادهاست،همانگونهکهسلطهٔٔخارجی
نیزهموارهتحقیرکنندهٔٔشخصیِتماونابودکنندهٔٔمنابِعانسانیواقتصادیبهنفِعیکاقلیِتجهانیبودهاست.بنابراینهمخوددوستیوهممردمدوستی
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اقتضامیکندکهماهمیشهدرسیاستورزیِماندرمقابِلراسِتداخلیوراسِتجهانی،برهویتومنافِعخویشتأکیدکنیم.فلسفهومعنایبنیادِی
"سیاستورزی"دروهلهٔٔاول،دفاعازکرامِتانسانیِخودبهعنواِن"شهروند"ونه"رعیت"است.


مندراینرابطه،همیشهمثالیازاتاقوخوابگاهِدانشجوییمیزنم.فرضکنید5،4نفردریکاتاقیاخوابگاهزندگیمیکنند.بهطورِطبیعیباید
درساعتیازشبچراِغاتاقخاموششودتاافرادبتواننداستراحتکنند.بهدوطریقمیتواناینساعتراتعیینکرد.یکطریقایناستکهیکنفر
کهقویتروقدرتمندتراستچراِغاتاقرادرساعتیکهخودشمیخواهدخاموشکندودرواقعبهدیگرانبگویدشمامجبوریددراینساعتبخوابید.
ممکناستیکنفردرحاِلتماشایتلویزیونباشد،دیگریدرحاِلمطالعهٔٔکتابِدرسیو...،کهناگهانچراغخاموشمیشود.آنهاخاموششدِن
چراغتوسِطیکنفردراینحالتراتوهینبهخودتلقیمیکنندومیگویندچرادروسِطنگاهکردنبهتلویزیونیادرسخواندن،چراغراخاموش
کردید؟یکروِشتعییِنساعِتخاموشیهمینطریقاستکهبرخورندهوتحقیرآمیزوتوهینبهجمِعاتاقاست.یکروِشدیگرایناستکههمهبا
همصحبتکنندوهرکسیساعِتموردِنظرشرابگویدوباالخرهروییکساعتتوافقشودکهدرآنساعتچراغخاموششود.ازقضاماایرانیها
چوناحساسیوعاطفیهستیم،بهوفوراهِلگذشتهمهستیم.مثالًاگردریکاتاق،کسیمریضباشدولوفرداصبحامتحانداشتهباشیم،حاضریم
ازحِقخودگذشتکنیموبگوییمزودتربخوابیموچراغراخاموشکنیموفرداصبحازروشناییروزبرایمطالعهاستفادهکنیم.یعنیوقتیماراآدم
حسابکنندونظرماراهمبپرسندکهچراغراِکیخاموشبکنیمحاضریمبهخاطرِدیگریگذشتهمبکنیم.مادرفرهنِگخودمانآموزهایهمچون
"بنیآدماعضاییکدیگرند،کهدرآفرینشزیکگوهرندـچوعضویبهدردآوردروزگار،دگرعضوهارانماندقرار"رادرکتابهایدرسیودرمباحِث


فکریمانزیادآموختهایم.


سیاستورزیهمبهگماِنمنباهمیندورویکردوجوددارد.یکراهحلاشایناستکهفرد،طیف،طبقهیاصنفیدستشرارویچراغبگذاردو
بگوید"خاموش"!وهمهخفهوبایدبخوابند.ایننوعیتوهینبهبقیهاست.16آذرمقاومتدربرابرِایننوعتوهینبهشخصیِتماست.اگردرجایی،
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اقلیتیتصمیمگیرندهباشند،بهطورِخودبهخودیهرکسکهعزتنفسیداردوبرایخودِانسانیاشکرامتقائلاستاعتراضخواهدکردوبهقوِل
آقایدولتآبادیخواهدگفت"ماهمآدمیهستیم"شمابایدنظرِماراهممیپرسیدید.وقتیمنکتابمیخواندمشماحقنداشتیدچراغراخاموش
کنید.سیاستورزیدنیعنیخودراآدمحسابکردن.یعنیمنبهاندازهٔٔیکشصتیاهفتادمیلیونیِماینجامعهحقدارمکهدرتصمیمگیریدرامورِ


جمعیدخالتکنم.


اماهمیندخالتوورودبهسیاستورزی،خوددوگونهاست:یکبارازموضِعدفاِعصرفازمنافِعفردِیخودکهنوعیازسیاستورزیاستواشکالی
همندارد.مندرآناتاِقمثالیهمٔهسعیامرامیکنمکهنظرِخودمرا،البتهبهشکِلدموکراتیک،بهتصویِبجمعبرسانمتاساعِتخاموشیهمانساعتی
باشدکهمنپیشنهادکردهام.یکبارهممیتوانبادیِدانساندوستانهتریبهسیاستنگاهکردیعنیواردِاینعرصهمیشومکهمراهمآدمحسابکنید
ودرتصمیمگیریدخالتبدهید.اماجهتگیریایکهدرتصمیمگیریامدارمایناستکهفقطمنافِعفردِخودمرادرنظرنمیگیرمبلکهمنافِعجمعی
رادرنظرمیگیرم.مثالًاگربیماریدراتاقباشدحاضرمازحِقخودمبهنفِعاوگذشتبکنم.ایندونوعسیاستورزیاستولیهردونوعشحاویو
حامِلشخصیتدادنبهخودوخودراآدمحسابکردناست.معنایاولیٔهاستبداد"دیگرانراآدمحسابنکردن"است.سلطهٔٔخارجیهمهمینمضمون
رادارد.و16آذرنوعیمواجههباهردونوعتوهینبهشخصیِتانسانِیماجداازآثاروپیامدهاییکهدرزندگِیعملیوروزمرهٔٔمادارد،است.ما،چه
سیاستبورزیموچهگوشهگیرباشیم،چهواردِعرصهٔٔسیاستبشویمیانه؛سیاست،بهویژهدرجامعهٔٔما،تصمیمگیریخواهدکرد.ازنوِعپوششولباس
گرفتهتامحتوایکتاِبدرسیمان،ازنوِعاستخدامدراداراتگرفتهتانوِعحضورِجامعهٔٔمادرعرصهٔٔبینالمللیو...حتیدرمحِلتدفیِنمردگانمان.یعنی
سیاست،ازتولدتامرِگما،برایمانتصمیمخواهدگرفت.حالممکناستماخودمانبهخودمانشخصیتدهیموواردِآنحیطهبشویمویانشویمو


بگوییمعیبینداردهرموقعچراغراخاموشکردندماکتابمانرامیبندیموکنارمیگذاریمومیخوابیم.مازیاداهِلسختگیریو...نیستیم.


بههرحالمابراساِسهمخوددوستیوهمنوعدوستی،بایستیدرمقابِلدوعنصرودوعاملیکهشخصیِتماراتحقیرمیکندوپیامدشایناست
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کهمنابِعانسانِیماراتحقیرکندوپیامِدجدیتروفراگیرترشایناستکهمنابِعاقتصادِیمارانابودکند،واردِتعامل،چالشواصالحشویمواینیعنی
حرکت،یعنیسیاستورزیوورودبهعرصهٔٔتغییرِاجتماعی.


اماهرحرکتوتحولواساساًهرادامهٔٔحیاتینیازبهامیدواریدارد.الزمنیستبحثهایانتزاعِیروشنفکریکنیم.میتوانیمبهبحثوتأمِلوجودی،
تجربیودرونیبپردازیم.ماوقتیصبحهاازخواببلندمیشویماگرامیدیدرذهنماننباشد،چندانمیلنداریمازرختخوابِمانخارجشویم.مااساساً
درزندگِیروزانهوروزمرهوفردِیخودمانباامیدزندهایم.مثالًیکجوانِدانشجوقبالًپشِتکنکوربودهاست،امادرسخواندهوزمانراتحملکردهتا
واردِدانشگاهشدهاست.شایددرآنهنگامدرذهنشاینبودهکهاگرراحتبهدانشگاهمیرفتمخیلیبهتربود.اگرمشکالتنبودخیلیبهتربود.این
جوانبرایفرداوفرداهایشنیزبرنامههاییدارد.اودوستداردکمکمفارغالتحصیلشود،شاغلشود،ازدواجکندوتشکیِلخانوادهبدهدو...وکالًزندگِی
موفقیداشتهباشد.هرکسدرزندگیاشچشماندازهایفردیبرایآیندهاشدارد.ماباامیدیکهبهاهداِفکوتاهمدتودرازمدتِمانداریمزندهایم.


انسانهاییکهناامیدندوهدفیندارندیاامیدیبرایدستیابیبههدفشانندارندشدیداًافسردهمیشوند،شایدخودکشیهمبکنند.


درهرحرکت،مانیازمنِدامیدیمواینامیدرادوعنصربرایمامیسازد:اندیشهوانگیزه.دوعنصریکهبهنظرمیرسدجامعهوجنبِشدانشجوئِی
ماسختبهآننیازدارد.نیازِمافقطبهاندیشهوتحلیلوبحثهاینظری،فکری،سیاسیواستراتژیکنیست.هرچنداینهاهمشدیداًالزماستو
بایستیرویآنبحثکردوبهارزیابیوجمعبندیونتیجهگیریوخروجیهایمشخصرسید.امامابهانگیزههمنیازداریم.گاهیاوقاتممکناست
فردیبسیاراندیشمندومتفکرهمباشد،اماهمینفردگاهیاوقاتافسرده،گاهیاوقاتناراحت،گاهیاوقاتخوشحال،گاهیاوقاتعصبانیوگاهی
اوقاتپُرنشاطاست.دراینجاوضعیتهایروحیـروانیومَنِشیواخالقیورفتاریِفردموردِنظراستنهسطِحمعلوماِتاو.مامعموالًآمیزهایهستیم
ازفکروشعور،اندیشهوانگیزهوبرایداشتِنانگیزه،یکیازمؤلفههایمهم،نیازبهامیدوامیدواریاست.امیدهمگاهکوتاهمدتاستوگاهدرازمدت.
گاهیاوقاتمااهداِفکوتاهمدتداریمودوستداریمدرزمانیکوتاهبهنتیجهبرسیماماگاهیاوقاتهمیکافِقطوالنیرادرچشماندازداریم،بسان
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دریانوردیکهبهدریامیرودودرشبیظلمانییکفانوِسدریاییدرآندوردستهاروشناستکهبهاوامیدمیدهدومیگویداگربهآنسمتبرود
بهساحلمیرسد.


درکشورهایدرحاِلتوسعهوکشورهایپیرامونی،پیگیرِیتغییراِتاجتماعیوپیگیرِیرونِدسیاستورزیباچالشهایجدیوفرازونشیبهایفراوان
مواجهاست،بازمینخوردنهاوبرخاستنهایزیاد.امااگرمانتوانیمخودرابااینوضعیتتطبیقبدهیمدچارِناامیدیخواهیمشد.مادرتاریِخمعاصرِ
خودمانوحداقلدر50ساِلاخیرسهبار)واگربخواهیمدوراِنمشروطیترامبدأبگیریم،چهاربار(سرازیریوسرباالیِیسیاسیراتجربهکردهایم.یک
باردوراِنمشروطیتاستکهبهاستبدادِصغیروبعدهمبهدوراِنرضاشاهختممیشود.نسلیکهدردوراِنمشروطیتیکنوعسرعتگیریوسرازیرِی
سیاسیراتجربهمیکنددردورهٔٔکودتایرضاخانیوبعداستبدادِرضاشاهییکدورهٔٔسرباالییراتجربهمیکند.ازآننسلدیگرکسیدرجامعهٔٔما
زندهنیستاماپسازآنودر50ساِلاخیر،سهبارِدیگراینمسئلهتجربهشدهاست.بزرگترهایما،دوراِنجوانیشانرادردوراِننهضِتملیطی
کردهاند.یکدوراِنسرازیریوموفقیتهایپیدرپیکهمرتباًانگیزهونشاطایجادمیکند.بعدیکسرباالیِینفسگیرراتجربهمیکنندکهباکودتای
28مردادوقبضوبسطهایبعدازآنوبهویژهبعدازسرکوِب15خرداد42ِپیشمیآید.امادرهنگامِسرپایینیمعموالًنگاههایسیاسیـاستراتژیک


کوتاهمدتنگرونزدیکبینمیشودودرهنگامِسرباالییدرازمدتنگرودوربین.


درنسِلماکهعموماًنسِلدهه50ٔٔهستیموافکارواندیشهوشخصیتماندرنیمهٔٔاولیادومِدهه50ٔٔشکلگرفته،یکدورهٔسرپایینیرادرمقطِع
انقالبپشِتسرگذاشتیموبعدسرباالیِیدهه60ٔٔرا.شتابوسرعِتپیروزیانقالبدرایران،همهراکوتاهمدتنگرونزدیکبینکرد.درحالیکهدر


دورهٔٔسرباالییاینگونهنبود.


پسازکودتای28مردادوبهویژهبعدازسرکوِب15خرداد،یکدورهویکاستراتژیبهپایاِنخودشرسید.زمانه،یکدورٔهتعلیقراپشِتسر
گذاشتواستراتژِیجدیدیداشتآرامآرامشکلمیگرفت.درآناستراتژِیجدید،همهٔٔنیروهانگاهِدرازمدتداشتند.هیاتهایمؤتلفه،مجاهدیِن
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خلقوفداییاِنخلقدستبهکارِمسلحانهزدند.سهطیِفمتفاوت.هیأتهایمؤتلفهجوانهایمذهبیوسنتِیبازاربودند.بنیانگذاراِنمجاهدیِنخلق،
جوانهایجبههٔٔملیونهضِتآزادی،مذهبیهاینوگراوروشنفکربودندوفداییاِنخلقهمجوانهاییباگرایِشچپوبهویژهازسازماِنجواناِنحزب
تودهبودند.اینجوانهاازهرسهطیف،بهنوعیازپیرمردهاناامیدشدهوخودراهِجدیدیراشروعکردهبودند.هرسهطیفدرحرکتشاندرازمدتنگر
بودند.جنبشهایچریکیمیگفتندبایدبهدنباِلحرکِتمسلحانهـدرازمدِتتودهایبود.بعدشریعتیآمد.اومیگفتبایددو،سهنسْلکارِفکریو


تئوریکبکنیم.آیتاللهخمینیهممیگفتسربازاِنمناالندرگهوارهاند.دراینجملههمنگاهِدرازمدتنهفتهاست.


انقالبهیچکس امابارخداد13ِماههٔٔانقالب،ازدیماه56تابهمن57ایننگاههایدوربینتبدیلبهنگاههاینزدیکبینشد.قبلازرخدادِ
تصورنمیکردعظمِترژیِمشاهنشاهیکهساواکوارتشوکمیتٔهمشترِکضِدخرابکاریو...داردوسلطهٔٔجهانیهمپشتیباناشاستواحساِس
امنیتمیکندوخودشراژاندارمِمنطقههممیداند؛ناگهانمثِلکوهیخیفروبریزد.بهقوِلمهندسسحابیدیکتاتورهامعموالًوقتنمیکنندازهمٔه
ابزارهایشاناستفادهکنند.ووقتیناگهانآنعظمتفروریخت،همهٔٔذهنهاراسرعتیکرد.مثِلاینداللهاکهمیخواهندخیلیزودوبهسرعتپولدار
شوند،نیروهایسیاسِیمختلف،چهدردروِنحاکمیتکهسریعمیخواستندبقیهراحذفکنندوتنهابمانندوچهبخشهاییازاپوزیسیونومنتقدیِن
دولِتآنزمانکهیکیبهکردستانمیرفت،یکیبهگنبدودیگریبهخوزستانمیرفت،آنهاهمخودشانرالنینفرضمیکردندودولتِمرکزیرا
کِرنسکیمیدانستندکهبهسرعتمیخواستندبیایندوحکومترابگیرند!نگاهِسرعتیونزدیکبینبرذهِنهمهحاکمشدهبود.باوقایِعسال60که
همگانباآنآشناییمدوبارهسرباالییشروعشدوبعدازدوسهسال،آرامآرامبازهمهٔٔذهنهادرازمدتنگرشد.ایناولینتجربهٔٔنسِلمادرمواجههبا


یکسرباالییبودودوّمینتجربهٔٔنسِلبزرگترهایما.


امانسِلجواِنکنونی،نسِلبعدازدومِخردادکهعموماًدرساِل75ـ76بهبعدواردِفعالیتهایفرهنگیوسیاسیشدند،درابتداباچندانتخاباِت
پیاپیباپیروزیمواجهشدندوشتابوسرعتگرفتندونگاههاهمهنزدیکبینوسرعتیشد.اماازساِل79بابستِنمطبوعاتوبرخوردباملیـمذهبیها،
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آیتاللهمنتظری،نهضتآزادی،جنبِشدانشجوییو...تاوبالگنویسها،ایننسلنیزیکسرباالییراداردتجربهمیکند.


یکیازلوازمِاینسرپایینیوسرباالییها،تبدیِلنگاهِنزدیکبینبهنگاهِدوربینودرازمدتنگراست.ایننگاهِتاریخیـاستراتژیک،خودجزئیکوچک
ازبخِشاندیشگیاستکهبهگماِنمنجنبِشدانشجوییاینکبداننیازدارد.تحلیِلتاریخِیاینفرازوفرودهاوعوارضوپیامدهاییکهبهلحاِظ


تحلیلیوبهلحاِظذهنی،روحیوروانیبرایمابهارمغانمیآورد،بسیارضروریاست.


یکبارمادرماشیننشستهایمومیخواهیمبهکرجیاقزوینبرویم.دراینحالتماخودمانرابراییکسفرِنیمساعتهیاحداکثریکیدوساعته
آمادهکردهایم.امایکبارهمممکناستمابادیدوانتظارِماشیِنتهرانـقزوین،ولیدرماشیِنتهرانـمشهدنشستهباشیم.دراینصورتتحمِل
سفربرایمانخیلیسختخواهدبودومرتباینسؤالبرایمانپیشمیآیدکهپسچرانرسیدیم؟!ولیاگرازاولذهنمانرابازماِنسفرهماهنگ


کردهباشیم،خودمانرابهلحاِظروانیبراییکحرکِتدرازمدتآمادهکردهایم.ویژگِینگاهِدرازمدت،صبوریومداومتاست.


یکیازلوازمِاندیشگیکهتأثیراِتانگیزگیهمدرسیاستورزِیجامعهٔٔکنونِیمادارد،تبدیِلنگاهِکوتاهمدتبهنگاهِدرازمدتاست.رونِددموکراتیزاسیون
درایرانیکماراتناستنهیکدویصدمتر.کسیکهبانگاهِکوتاهمدتدریکامرِدرازمدتمشارکتکند،دوامنمیآوردوخستهخواهدشد.اما


پیگیرِیرونِددموکراتیزاسیوندرایران،نیازمنِدانسانهاییاستکهدیِددرازمدتوصبورِیخاصآنراداشتهباشند.


حالاگرماچراغْخاموشکردنراتوهینبهخودمانبدانیم،درواقعیکعنصرِجدیدرمعنابخشیبهزندگیمانرادرسیاستورزی)بهمعنایعام(
وازجملهدرایننوِعحرکِتدرازمدتخواهیمدید.درحرکِتمشارکتجویانهدرعرصهٔٔسیاست،درحوزهٔٔجامعهٔٔمدنی،ودرعرصهٔٔعمومیو...،مشارکت
برایتعییِنتصمیمهایجمعیکهمابهشدتتحِتتأثیرِآنتصمیمهاهستیموخواهیمبود،درایننوعنگاه،ایننوعحرکتوایننوعسیاستورزی
بهزندگیمعناخواهددادومانحوهٔٔدیگریاززیستوزندگیراخارجازآنبرایخودمتصورنیستیم.درذهنووجودوشخصیِتمااساساًپذیرفتنی
نیستکسیسرِخودچراِغاتاقراخاموشکندوماهمتسلیِماینوضعیتبشویموبراساِستحلیِلفشردهٔٔتاریخیکهمطرحشدمااینکبایستیایننوع
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سیاستورزی،ایننوعزیستِنانسانیوایننوعمعنادهیبهزندگیمانرادریکنگاهِدرازمدتبجوییموپیگیریکنیمکهاینخودنیازمنِدانسانهایی
استکهبایکیدوبارزمینخوردنوبرخاستن،خستهوفرسودهوناامیدنشوند.


اماوجهِدیگریازنیازهایاندیشگیـانگیزگیکهگویادیگردراینفرصِتکوتاهمجاِلشرحوتفصیلاشنیست،نیازبهامیداست.شایداینکصحنهٔٔ
سیاستدرایران،برایکسانیکهایننوعتغییراتراپیگیریمیکنندمقداریناامیدکنندهباشد.


گفتیممااساساًباامیدزندهایمواالنبرخالِفآنچهکهدرظاهر،درپهنهٔٔسیاست،بادهایناامیدکنندهایبرایتحولطلبیمیوزد،امابهنظرمیرسد
فوارهٔٔجریاِنراستکهازساِل79حرکِتصعودیاشراآغازکرد،اینکحرکِتنزولیاشآغازشدهاست.تغییرِتوازِنقوادرایراندرحوزهٔٔسیاستاتفاق
افتادهاستونهدرحوزهٔٔاجتماعی.درکودقتبراینمسئلهبسیارمهماست.مااینکشاهدتغییرِتوازِنسیاسیدرحوزهٔٔقدرتایم،ونهتغییرِتوازِن
نیروهایاجتماعی.مااگرسیرِتاریِخایرانراازمشروطیت،نهضتِملیشدِننفتتاکنوندنبالکنیم،طالیههایامیدوارکنندٔهزیادیرامشاهدهخواهیم
کرد.مثالًدرمقطِعانقالب55درصِدجامعهٔٔایرانغیرِشهرنشینبودند.درآنمقطع،ما110ـ120هزارنفردانشجوداشتیم.رسانههایارتباطیدرآن
زمانحداکثرتلویزیونیبادوکانالبودو...امااالنبیشاز65درصِدجمعیتمانشهرنشیناست.رسانههایارتباطِیبسیارگستردهایداریم،تحرکو
حضورِاجتماعِیزناندرجامعهبسیاروسیعشدهاست.بیشاز60درصِددانشجویانمازنانهستند،تعدادِدانشجویاِنمانسبتبهمقطِعانقالبحدوداً
بیستبرابرشدهاست،درحالیکهجمعیِتماتقریباًدوبرابرشدهاستو...مناینبررسیرادرکتابیبهنام"انقالِبنامرئیدرایران"آوردهامکهتاکنون


مجوزیبرایچاپنگرفتهاست


یکانقالِبنامرئیدرساختهایبنیادِیجامعهٔٔایراناتفاقافتادهوماآثارِزلزلٔهآنرادرامواِجباالیِیاقیانوِسسیاستدرایرانمیبینیموآنزلزله
همچناندرحاِلآتشفشاناست.وبیانگراینمعناستکهرونِددموکراتیزاسیون،علیرغمهمهٔٔفرازوفرودهایشدرایران،برگشتناپذیراستوچه
جریاِندومِخردادکهدرِکدرستیازاینآتشفشاننداشتوچهجریاِنراست،اگردچارتوهمبشودکهدیگرجامعهٔٔایرانرادردستدارد،بهنظرِمن
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آنآتشفشاْنپاسخیجدیبهاینتوهمهاخواهدداد.


چهقبلازانتخاباِتاخیروچهبعدازآنتصورنمیکنمکسیکهدرایرانزندگیمیکندبهنظرشبیایدبهجزبرخیتغییرِنظرهایانتخاباتی،مردمو
جامعهٔٔایرانیتغییرِمحسوسیدرنحوهٔٔتفکروزندگیشانکردهباشندومثالًازوضعیتیغیرِسنتییامنتقدبهسنت،توابگونهبهوضعیتیسنتیبرگشته


باشند!)راجعبهآرایانتخاباتیبایدبهطورِمستقلبحثکرد(.


دراینراستاماشاهِدتغییرِتوازِنقوادرحوزهٔٔسیاستوقدرتهستیم،نهتغییرِتوازِنقوایاجتماعی.اینراهمروشنفکراِننسبتاًناامیدشدٔهماو
همجریاِنراست،اگرمتوهمشدهباشند،بایدخوببفهمند.ایننکتٔهجدیازمطالبیاستکهفهِمژرفایآنامیدهایبزرگیرابهدِلماخواهدآورد.


مجالینیستکهاینمسئلهباآماروارقامِبیشتریبازشودویاپیامدهاوچشماندازهایدرازمدِتآنبحثشود.


بههرحالامیدواریم16آذرویادِآنسهآذرِاهوراییبتواندجرقههاییهمدراندیشهوهمدردرونوکلیِتوجودِمابزند،وبهماانگیزهبدهدتابتوانیم
آنراهرابااندیشه،امید،پیگیریومداومتدنبالکنیم.آنراه،راهِدفاعازآزادیواستقاللدربرابرِراسِتداخلیوراسِتجهانیبودوهست.
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زنانسرنوشتشانرابهسختیرقممیزنند


وقتی رئیِس مجلِس پنجم ) آقای ناطق نوری (، به هنگامِ بحث برای تصویِب قانوِن محاسبۀ مهریۀ زنان به نرِخ روز، خطاب به نمایندگاِن مجلس این 
جملۀ طنزآمیز، اما تاریخی، را گفت که " آقایان موقِع رأی دادن حواس شان جمع باشد که به خانه هم باید بروندها!"؛ دیگر کامالً آشکار بود که اعماِق 
جامعٔه ایران، حتی در سطح و عمِق خانواده های " آقایاِن" حاضر در مجلس نیز تغییر کرده است. هر چند این تغییر، در حوزۀ زنان، همیشه تأخیری بوده 
است اما باالخره نوبِت آن تغییر نیز آرام آرام ولی با گام هایی جدی و محکم، فرا رسیده است. این امر، خاِص ایران نیست و در سطِح جهان نیز حکایت، 


همین گونه بوده است. چون "زن ستیزی اختصاص به قومِ خاصی ندارد". 1


در آمریکا زنان در سال 1920 صاحِب حِق رأی شدند، در حالی که 55 ساِل قبل سیاهان این حق را به دست آورده بودند. 2 در ایران نیز اولین مدرسۀ 
دخترانه 75 سال پس از نخستین مدرسۀ پسرانه شروع به کار کرده است. و این البته به آن معنا نیست که در این فاصلۀ تأخیری، حق خواهی و جنبِش 
زنان وجود نداشته است. " ادبیاِت فمنیستِی انتقادی، سابقه ای 400 ساله دارد." 3 و اگر بخواهیم ریشه ای تر نگاه کنیم حتی در فرهنِگ اساطیری و پس از 
آن در تاریِخ ادیان نیز شاهِد حق خواهِی زنان هستیم. 4 مثالً در زماِن پیامبرِ اسالم عدٔه زیادی از زنان وجود دارند که در رابطه با حقوِق خویش به صورت 
فردی و جمعی با رسول سخن می گویند و حّتی اعتراض می کنند. و یا در دنیای معاصر نیز مثالً میاِن پروتستان ها گرایشاتی مبنی بر حق خواهی از سوی 
زنان وجود دارد 5 که در تکویِن جریاناِت فمنیستی اثراِت اساسی دارد. 6 اما ساختار و مناسبات و فرهنِگ مرد محورِ حاکم بر تاریخ، همیشه در برابرِ این 
روند مقاومت کرده ) و می کند (. و فرهنِگ مردساالر عالوه بر تسّلط بر مناسباِت عینی؛ ریشه ای گسترده در فرهنگ و ادبیاِت بشر، حّتی در حِد ادبیاِت به 


کار گرفته شده در اعالمیۀ جهانِی حقوِق بشر و یا "میثاِق حقوِق مدنی و یا کنوانسیوِن علیهِ شکنجه" 7 در نیم قرِن اخیر دارد.
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در ایران نیز حرکت های روشنفکری و نوخواهانه به دور از این وضعیت نبوده است و حتی می توان از نوعی "کورجنسی" در تاریِخ روشنفکرِی ایران، بجز 
برخی افراد و مقاطِع استثنایی، یاد کرد. در اساسنامۀ اولیۀ حزِب توده عضوگیرِی زنان ممنوع بوده است اما به تدریج، در عمل، از این امر عبور می کنند و 
یا در جبهۀ ملّی نیز زنان حضوری کم رنگ داشته اند و حضورِ دو زن در کنگرۀ جبهه در ساِل 41 با مقاومِت نیروهای سنتی مواجه می شود. ولی باز راه های 


عملی به تدریج ولی خیلی آرام گشوده می شود. 8 


حکایِت مخالفِت سخنگویاِن سّنت و شریعت با حِق رأِی زنان در ساِل 42 نیز امری آشنا برای ذهِن همگان است. اما درس آموز آنکه، اکثرِ قریب به 
اتّفاِق همین نیروها 15 ساِل بعد، از حِق رأِی زنان دفاع می کنند و امری را که یک روز خالِف دین می دانستند، مسئله ای کامالً دینی معرفی می کنند. 
تحلیِل این امرِ مهم و اینکه در این فاصلۀ 15 ساله چه اتّفاقی افتاده است، خود موضوعی مهم و کلیدی راهگشا برای تحلیِل جامعۀ ایرانی است که فراتر 


از حوصلۀ این گفتارِ کوتاه است.


اما اهمّیِت این تغییر، این قدر هست که وقتی هابرماس در ساِل 1381 به ایران آمده بود، در برابرِ سؤالی دربارۀ "سرنوشِت آیندۀ ایران" گفته بود : برای 
درِک بهترِ این مسئله باید بدانیم که در ذهِن زناِن جوان و تحصیل کردۀ ایرانی که بیش از نیمی از دانشجویاِن کشور را تشکیل می دهند، چه می گذرد؟" 9 
و یا آلن تورن جامعه شناِس معروِف فرانسوی نیز در سفر به ایران، در مصاحبه ای در خصوِص رونِد نوسازی در ایران عنوان می کند : رونِد نوسازی در ایران 
را دختراِن جوان رقم می زنند. 10 اما حّتی اگر کسی با این نظرات به طورِ کامل نیز موافق نباشد نمی تواند "نهضِت بیدارِی زنان" در ایران را که می رود به 


یک "جنبِش خاِص اجتماعی" ) در رونِد جنبِش "عاِم" دموکراسی طلبی ( تبدیل شود، انکار نماید.


این حرکت، اینک دیگر شاخه و کمیتۀ زناِن احزاب، به گونه ای که در دهۀ 50 در ادبیاِت سیاسی و تشکیالتی در جامعۀ ما تصّور و تلّقی می شد، 
نیست و خود دارای استقالل است؛ استقاللی که باید به دقت آن را پاس بدارد. جنبِش زنان می تواند جنبشی مستقل و مرتبط با دیگر الیه های حرکِت عامِ 


دموکراسی خواهی و انواع و اَشکاِل کارِ جمعِی نهفته در این حرکِت عام باشد. 11 در این باره و در جاِی خود بحث و سخن بسیار است و ضروری.
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و امّا در پایاِن ساِل 86  و در آغازِ ساِل 87 در یک نگاهِ سریع و گذرا به حرکِت حق خواهانۀ زناِن ایرانی می توان گفت یک ساِل گذشته بدترین سال 
در یک دهۀ اخیر برای زنان بوده است ) مشابهِ دورانی طوالنی در دو دهۀ قبل(. 


نگاه و رویکردی که در دو ساِل گذشته با قدرت گیرِی دولِت جدید در ساخِت قدرت قرار گرفته است، پس از یک سالۀ اّول که در حاِل یادگیرِی 
چم و خِم ادارۀ مناصِب تازه به دست آورده بود، در ساِل دّوم به طراحی و بعضاً اجرای دیدگاه های فکری، دینی، سیاسی و مدیریتِی خود پرداخت. حوزۀ 
زنان نیز بساِن حوزه های دینی، اقتصادی، سیاسِت خارجی و... به دور از آثارِ این رویکرد نبوده است : طرِح مسئلۀ صیغه و طراحی هایی برای تحقِق آن، 
تسهیِل تعّددِ زوجات در الیحۀ خانواده ) که البته از سوی مجلِس هشتم به گردِن مجلِس نهم انداخته شد! (، احیای مجّددِ مسئلۀ سنگسار و دیگر مسائلی 
که چه در عمل تحقق یافته و چه در نظر ) در قانوِن مجازاِت اسالمی مطرح است (، تشدیِد برخورد با فعاالِن زن در ساِل گذشته، طرِح تفکیِک جنسیتِی 
دروس، لغوِ امتیازِ مجلۀ زنان و نظایرِ آن ) و البّته تک مضراب هایی که شاید عمدتاً در چارچوِب "متفاوت" بودن قابل بررسی است همچون طرِح امکاِن 


حضورِ زنان در ورزشگاه ها و عقب نشینِی سریع از آن در برابرِ فشارِ نیروهاِی متحد ( .


امّا حق خواهِی زنان نیز، که دارای طیف های گوناگوِن درونِی فراوانی است، در همین یکساله، افتان و خیزان، حرکت هایی جدی و قابِل تأمِل به پیش 
برداشته و به دست آوردهایی نیز رسیده است، دست آوردهایی که هر چند از آبشخورهای مختلفی نشأت می گیرد امّا مهم ترین نقش در دست یابی به آن را 
همین حرکت های حق خواهانۀ زنان دارد. طرِح جّدی ترِ مسئلۀ برابرِی دیۀ زن و مرد و طرِح نظریاِت مثبت و اثرگذاری همچون حِق ارث برِی زنان از امواِل 
غیرِ منقوِل همسر خود که تأثیرِ عملِی گسترده ای در میاِن زناِن شهری و به ویژه زناِن مناطِق کشاورزی ) همچون استان های شمالِی حاشیۀ خزر، خراسان، 
فارس و... ( دارد، نمونه ای از این رخدادهاست. این رخدادها بیانگرِ این درس است که جنبش های "خاص" ) همچون زنان و یا دیگر جنبش هاِی صنفی، 
قومی، روشنفکری و... ( نسبت به جنبِش عامِ دموکراسی خواهی، گاه می توانند از سقِف تحمِل بیشتر، تحقِق برخی خواسته ها، حضورِ کم هزینه ترِ فعّاالِن 
آن جنبِش خاص و ... برخوردار شوند ) مثالً اینک در کشوری چون الجزایر 60% قضات و 70% وکال را زنان تشکیل می دهند (. 12 از این روند در سال و 
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سال های آینده، بیشتر خواهیم شنید. و بویژه در زمانی که جنبِش عامِ دموکراسی خواهی از بُردِ کمتری برخوردار است و نوعی رکود و حّتی سکوِت نسبی 
در آن مشاهده می شود، صداِی جنبش های خاص بیشتر به گوش خواهد رسید.


درعینِ حال شنیده ها و دیده های یکسالۀ اخیر در این حرکِت خاص نیز گاه گوشه هایی از تفّرق و تشّتت، خودگرایی، کوتاه نگری، خود بزرگ بینی، 
حسادت و رقابتِِ غیراخالقی و نظایرِ آن را ) که در دیگر جنبش های خاص و عام نیز کم و بیش وجود دارد(، حکایت می کند. جدا از تفرق و تشّتت ) که با 
تکثّر فرق دارد ( و خصایِص رفتاری یاد شده ) که هر دو از ویژگی های منفِی مشترِک بسیاری از حرکت های عام و خاِص حق خواهانۀ کنونِی جامعۀ ماست(، 
خطراِت دیگری نیز فرا راهِ این حرکِت حق خواهانۀ خاص قرار دارد. همچون فقرِ تئوریک ) به ویژه در رابطه با فرهنِگ مذهبی و سنتِی جامعۀ ایران که به 
عّلِت حضورِ این فرهنگ در ساخِت قدرت، اهمیّتی دوچندان یافته است (، حضورِ اثرگذارِ خودآگاه و ناخودآگاهِ حِس منفی نسبت به فرهنِگ یادشده ) در 
برخی طیف های این حرکِت خاص(، تک روی و ایزولگِی ناشی از مرحله سوزی و ُمدّرج نکردن مطالبات، نخبه گرایی و ضعف یا فقداِن حس و جهت گیرِی 
طبقاتی ) نسبت به مطالباِت خاِص زناِن طبقاِت فرودست مانند کارگراِن زن و یا طبقاِت متوسِط پایین همچون معلماِن زن و...(، و عدمِ ارتباط و گسترِش 
اجتماعِی واقعی و عینی نه مقطعی و احساسی، متزلزل و حتی مرّدد شدن در عبور از آزمون های برخاسته از برخوردهای قضایی و اطالعاتی ) که هنوز 
به صورِت جّدی به برخوردِ امنیّتی تبدیل نشده است ( و... و باالخره زیسِت در خود و عدمِ ارتباط با دیگر حرکت های روشنفکری و فکری و اجتماعی و 
سیاسی و در نتیجه حرکت به سوی خود حق پنداری و مطلق نگری در برخی طیف ها و حرکت  به سمِت فرهنِگ نفی و نفرت نسبت به مردان ) به جای 


فرهنِگ مردساالر و مرد محور(.


امّا در جهان، و نیز در ایران، حق خواهِی زنان ) و حرکت های فمنیستی ( طیف ها و رویکردهای گوناگونی دارد. فمنیسمی در ایران مفید و راهگشاست 
که رویکردی شخص گرا به زن ) نه شیئ گرا(، انسان گرا ) نه صرفاً زن گرا(، ما گرا ) و نه من  گرا ( و عشق محور ) نه نفرت محور ( باشد. 13 بلوِغ تدریجِی فکرِی 
حرکِت حق خواهانۀ زنان در ایران که از دروِن بحث و گفتگوهای فکری و نظری و نیز تجربه های مبتنی بر آزمون و خطای عملی حاصل شده و می شود 
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نویدبخِش قدرت گیرِی تدریجِی فمنیسمی از همین نوِع مثبت و راهگشاست.


فاطمه مرنیسی در رمانی که گویی نوعی خاطره نویسی نیز هست، از قوِل یکی از شخصیت های مورد عالقه اش می نویسد : عّمه حبیبه به من گفت : 
" اگر در آینده تصمیم گرفتی برای آزادِی زنان تالش کنی هرگز عشق و مهربانی را فراموش نکن وگرنه قیـام کردن معنایی نخواهد داشت و همچون 


صحرایی بی آب و علف، خالی از هرگونه احساسات خواهی شد. قیامِ زنان باید مردان و زنان را در دریایی از مهرورزی غرق سازد". 14
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کروبی، عبدالله نوری ؟ یا هیچ کدام !


س : بحِث شرکت یا عدمِ شرکت در انتخاباِت ریاست جمهورِی دهم به مهمترین چالِش جدی در بیِن نیروهای سیاسی تبدیل شده است. به طوری که 
پس از تجربٔه عدمِ حضورِ بعضی از نیروها در انتخاباِت نهم که منجر به پیروزِی احمدی نژاد شد، اکنون برخی در شرایِط فعلی هم، گزینٔه انتخابات را 
بررسی می کنند. اما در وهلٔه نخست پرسِش من این است : به نظرِ شما نحؤه برخورد با انتخابات و ارزیابِی شرایط را باید از کجا و از کدام نقطه آغاز کرد 


تا به خطای تاریخی مبتال نشویم ؟


ج : ابتدا و قبل از هر چیز باید بگویم که سخناِن من در اینجا تنها جنبٔه فردی دارد و دوستاِن ما در ائتالِف نیروهای ملی مذهبی هنوز دربارٔه انتخابات 
به جمع بندی نرسیده اند. نخست اینکه برای پرداختن به بحِث انتخاباِت ریاست جمهورِی دورٔه دهم باید اندکی کالن تر به مسائل نگاه کرد. مشاهده کرده ایم 
که در دوراِن پس از انقالب و همچنین پس از اصالحات، نگاه ها و انتظاراِت شهروندان از نظرِ زمانی کوتاه مدت نگر شده و با مطالباِت بیشتری همراه بوده 
است. واقعیت این است که در دورٔه اصالحات بغض ها و مطالباِت فرو خفتٔه یک و نیم دهٔه گذشته آشکار شد ولی از سوی دیگر، هم روش و هم استراتژِی 
اصالحات و اصالح طلبان، انتخابات و مبارزاِت انتخاباتی بود. یعنی در این دوران، حرکِت سیاسی از باال صورت گرفت اما در دورٔه انقالب حرکات عمدتاً از 
پایین و بدنٔه جامعه رخ می داد. در دورٔه اصالحات نیز هماننِد دوراِن انقالب، جریاِن راست ضعیف و ناتوان بوده و جبهٔه تحول خواه بسیار قدرتمند تلقی 
می شد، در صورتی که چندی بعد مشخص شد این تحلیل هم خیلی دقیق نیست. زیرا دورٔه انقالب به دهٔه 60 و دورٔه اصالحات به دهٔه 80 منجر شد و 


به اصطالح در آن زمان به سرکوب رسیدیم و در این زمان به بسته شدِن فضا منجر شد.


اکنون دو دیدگاهِ استراتژیک بر اساِس نوِع نگرشی که به شرایِط مشخِص فعلی وجود دارد، قابِل بررسی است. چشم اندازِ یک نگاه این است که مردم 
باور کنند تغییر از طریِق انتخابات ممکن است و می توانند از طریِق اصالحات توقعات و مطالباِت خود را برآورده سازند، اما متاسفانه در حالِ حاضر اصالحات 
به حِد پاورقی رسیده است، یعنی اینکه اصالح طلبان اجازٔه تنفِس حداقلی دارند و حداکثر می توانند دو تا روزنامه داشته باشند. بنابراین در اینجا مساله را 







3


با همان دیِد کوتاه مدت نگر بررسی می کنند، یعنی توقعاِت کمتری دارند و زماِن رسیدن به خواسته ها هم کوتاه تر است.


چشم اندازِ دیگر هم معتقد است که این مسیر، حداقل تا اطالِع ثانوی مسدود می باشد. به این معنا که مسیرِ اصالحات از طریِق انتخابات بسته است. 
در این نگاه، تحوِل اصالح طلبانه تدریجی است اما جدی تر و موثرتر دنبال می شود و به گونه ای شبیه آن چیزی است که از سال 76 تا سال 80 رخ داد. در 
آن دوران اصالحات به معنای یک سری تحوالِت جدی بود که می کوشید ساختارِ قدرت را تغییر داده و تا حد ممکن دموکراسی را نهادینه کند. مقداری 
رفاهِ اقتصادی، آزادِی احزاب و مطبوعات و پاسخگویِی قدرت، توقعات و مطالباِت این مقطع بود. اما در حالِ حاضر با فعالیِت محدودِ چند فرهنگ سرا در 
تهران یا انتشارِ چند نشریه و یا مجوزِ ساخِت چند فیلِم سینمایی، توقعاِت اصالح طلبان در حِد پاورقی پایین آمده و اصالحاِت شان نزول یافته است. اکنون 


شاید هر دو نگاه در پِی اصالحات باشند، اما کاربر و کارآمدِی آنان بسیار متفاوت است.


س : تحلیِل شما کامالً درست است، اما در شرایِط فعلی که همٔه نیروهای ملی باید از بروزِ برخی فجایع نظیرِ جنگ و یا تحریم و فشارِ اقتصادی جلوگیری 
کنند و از سوی دیگر هم، توانمندهای نیروهای منتقد و مستقل کاهش یافته است، چه باید کرد ؟ آیا انتخاباِت محدود یک راهِ قابِل دسترس نیست ؟


ج : بلی ! من هم قبول دارم که دیِد دوم قدرِت سازماندهی اجتماعی ندارد و از سوی دیگر نیروهای تحول خواه محدود هستند و نباید مسالٔه انتخابات 
باعث صف بندِی کاذب و آشتی ناپذیر بیِن آنان شود. به هر حال انتخابات پایاِن تاریخ نیست و اگر نگاهِ نیروها منحصر به آن شود و همه سرگرمِ ُخرده 
پدیده ای چون انتخابات شوند، دچارِ یک انحراف خواهیم شد. به گماِن من نباید بگذاریم مسالٔه انتخابات در بیِن نیروهایی مثِل انجمِن اسالمِی دانشگاه ها، 
احزاِب سیاسی و حتی اپوزیسیوِن داخل و خارج از کشور تضاد و ُکدورت ایجاد کند، به طوری که آنان نتوانند پس از دورٔه انتخابات با هم کار کنند زیرا 


همان طور که گفتم نباید روابِط نیروهای تحول خواه بر اساِس انتخابات تنظیم شود.


همچنین دربارٔه نحؤه برخورد با انتخابات هم بایستی یک نکتٔه مهم را در نظر گرفت و آن اینکه فرهنِگ جامعٔه ما همواره یک سری توقعاِت نامحدود 
دارد. یعنی وقتی کسی از طریِق انتخابات واردِ مجلس یا شورای شهر و یا حتی نهادِ ریاست جمهوری می شود، از او توقع دارند تا همٔه مشکالت را یک 
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شبه حل کند و دوم اینکه شهروندان در رابطه با نوع کنِش انتخاباتِی جریان ها و نیروهای سیاسی تفکیک قایل نیستند. مثالً به درستی تفاوِت اینکه یک 
کاندیدا موردِ حمایِت یک جریاِن سیاسی قرار گرفته را با شرایطی که او به صورِت ائتالفی در انتخابات شرکت کرده و یا اینکه از سوی یک جریان معرفی 
شده باشد را از همدیگر تمییز نمی دهند و در طوِل دوراِن حضورِ وی توقع دارند که جریاِن حامی، وکیل مدافع و پاسخگوی همٔه کارهای او بوده و آن 


کاندیدا هم همٔه مشکالِت جامعه را حل کند. متاسفانه در فرهنِگ سیاسی ـ انتخاباتِی ما، مساله این گونه رقم خورده است.


از طرفی دیگر، بخشی از این فرهنِگ سیاسی هم معطوف به ُکنشی است که قدرت و حاکمیت در ایران از خود نشان می دهد یعنی شرکت در انتخابات 
را عالمِت بیعِت با خود و مشروعیِت ساختارِ نظام می داند. به هر حال نیروهای سیاسی در شرایِط فعلی دچارِ یک نوع سرگردانِی تحلیلی و یا یک نوع 


دو صدایی در تحلیِل استراتژیِک مسالٔه انتخابات هستند، البته عده ای هم هر دو صدا را به صورِت همزمان شنیده و آنها را بررسی می کنند.


س : آقای علیجانی شما دو راهِ متفاوت را معرفی کردید و از سوی دیگر هم گفتید که می توان هر دو راه را بررسی کرد. آیا امکاِن تلفیِق این دو مسیر 
و کشِف راهِ سوم در این شرایط ممکن نیست ؟


ج : اگر بخواهیم با یک برخوردِ تلفیقی و به قصِد نزدیک کردِن زاویه دیدهای اول و دوم به مسالٔه انتخابات نگاه کنیم، باید پرسید که در چه شرایطی 
و چگونه باید در انتخابات شرکت کرد ؟ یعنی پیش نیازهای یک انتخابات چیست و شرایِط الزم برای آن چه وقت تامین می شود ؟ پیش نیازِ اول این است 
که در فرهنِگ سیاسی، توقعات محدود شود. به طوری که وقتی کسی به شورای شهر یا مجلس راه پیدا می کند، مردم بدانند که اختیارات اش بسیار محدود 


است و از طرِف دیگر حاکمیت بحِث مشروعیت و بیعت را مطرح کرده و آن را دنبال می کند.


نتیجٔه این بحث دست یابی به یک فرموِل نهایی است که می توان آن را بیِن این دو نگاهِ تلفیقی یافت و آن این است که تنها در انتخاباتی می توان 
شرکت کرد که نیمه آزاد و نیمه موثر باشد. دقت کنید ! قیِد من نیمه آزاد و نیمه موثر است و از واژه هایی ماننِد تماماً آزاد و یا تماماً موثر استفاده نمی کنم، 


چون ما بخشی از خاورمیانه و کشورهای پیرامونی بوده و نمی توانیم خود را با کشورهای اروپایی مقایسه کنیم.
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اگر چه در حالِ حاضر هم نباید ایران را با ترکیه و پاکستان مقایسه کرد. زیرا در هر دو کشورِ همسایه یک قدرِت نظامی حاکم است ولی پارلمان در 
اختیارِ احزاِب مخالف قرار دارد. مثالً در ترکیه حاکمیت به لحاِظ قانونی سکوالر است، اما یک حزِب اسالم گرا قدرت را در دست دارد. شاید بهتر است 


خودمان را با کشورهایی مثِل بنگالدش مقایسه کنیم.


س : بسیار خوب، منظورتان از نیمه آزاد و نیمه موثر چیست ؟


ج : منظور از انتخاباِت نیمه آزاد و نیمه موثر این است که حداقل همٔه نامزدها قلع و قمع نشوند و از طرِف دیگر سالمِت انتخابات موردِ تاییِد همگان 
بوده و بی اعتمادی حاکم نشود. این مساله که شاهد باشیم نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات ایفای نقش کنند و نظامی ها پس از پایاِن انتخابات بگویند 


که ما پیچیده و الیه الیه عمل کردیم، سالمِت انتخابات و نیمه آزاد بودِن آن را موردِ تردید قرار می دهد.


از سوی دیگر، دربارٔه نیمه موثر بودن هم باید گفت، وقتی این هدف حاصل می شود که مثالً اگر فردی از طریِق انتخابات به نمایندگِی مجلس یا ریاست 
جمهوری برسد، امکاِن کار و اثرگذاری برایش مهیا باشد. یعنی بالفاصله وی را محاصره نکنند تا در نهایت به یک ماشیِن امضا تبدیل شود.


س : آقای علیجانی در اینجا باز هم به سطح و میزاِن تاثیرگذاری بر می گردیم. عده ای به کسِب حداقل ها در شرایِط کنونی راضی هستند ولی برخی 
دیگر هم می گویند این انتظارات و مطالبات کافی نیست. آیا شما برای این اثرگذاری متر و معیارِ قابِل قبولی دارید که به ورطٔه افراط یا تفریط نیافتیم ؟


ج : من مایلم که واژٔه کار و اثرگذاری را در ارتباط با ریاست جمهوری و یا نمایندگِی مجلس، به سه حوزٔه مهم تقسیم کنم. به نظرم فردِ مُنتَخب باید 
در وهلٔه نخست بتواند اندکی رفاهِ اقتصادی برای مردم بیاورد و پس از آن قادر باشد که فضای تنفسی برای روشنفکران و فعالیِن سیاسی و مدنِی ایران را 
مقداری بازتر کند. اگر دولِت احمدی نژاد می توانست مسالٔه اقتصادی را حل کند ـ که نتوانست و مشروعیت اش را از دست دادـ ـ به شکِل ناخواسته ای 
بر رَونِد دموکراتیزاسیون در ایران اثر می گذاشت و آن را جلو می برد. به ُگمانم در جامعٔه ما اگر مردم حداقلی از رفاهِ اقتصادی را نداشته باشند، امکان و 
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انگیزٔه هزینه دهی برای دموکراسی را هم نخواهند داشت، یعنی نیازهای زیستی، تغذیه، مسکن و اجاره خانه و غیره تمامِ تالِش شهروندان را صرِف تامیِن 
حداقل های زندگی کرده و جایی برای تالش جهِت دست یابی به ارزش های باالتری که به شخصیِت انسانی و آزادِی جامعه بر می گردد، باقی نخواهد گذاشت. 
واقعیت این است که هر کس در ایران بتواند پیش نیازهای معیشتی را حل کند، خواسته یا ناخواسته به رونِد دموکراتیزاسیون کمک خواهد کرد. اما مشاهده 


کردیم که متاسفانه این زاویٔه دید در خاتمی وجود نداشت و احمدی نژاد هم به دالیلی که خارج از بحِث ما است، اصالً در این زمینه موفق نشد.


نکتٔه دوم ایجادِ فضای تنفسی برای روشنفکران و فعالیِن سیاسی و مدنی است. امروزه اغلِب روشنفکراِن ایران تنها این نکته را در ارزیابِی کاندیداها 
موردِ توجه قرار می دهند و در دورٔه اصالحات هم از بُعِد اقتصادی غافل بودند. اما باید گفت که مسالٔه اول، پیش نیازِ استقرارِ دموکراسی است و نیمه موثر 


بودن یعنی اینکه فردِ منتخب بتواند در هر دو قضیه اثرگذار باشد.


مسالٔه سوم هم، اصالِح روابِط بین الملل و دیپلماسی است که اصالِح آن به نفِع دو مولفٔه اول و دوم است. زیرا که رفاهِ اقتصادی برای مردم و فضای 
تنفسی برای روشنفکران و فعالیِن سیاسی و مدنی را تحُت الشعاع قرار می دهد. اگر کمی به شرایِط فعلِی ایران توجه کنید در می یابید که ما اکنون در یک 
شرایِط بُغرنج به سر می بریم و روابِط خارجی به شدت بر روی هر دو مولفه اثر می گذارد. هر چند که اینک هنوز درگیرِ جنِگ نظامی نشده ایم، اما حاکمیت 
ما را درگیرِ یک جنِگ اقتصادی کرده و آن بر همٔه جزئیاِت زندگِی ما مثِل مشکِل تورم و مشکالِت مالی، بانکی و غیره تاثیر می گذارد. بنابراین وقتی ما 
ناخواسته در یک جنِگ نامرئِی اقتصادی قرار داریم، امکاِن توجه به امورِ دیگر خود به خود سلب می شود. اگر کسی می خواهد پس از سرِکار آمدن نیمه موثر 
باشد، معنایش این است که بتواند علی رغِم قدرت و اختیاراِت محدود روی این سه مولفه اثر بگذارد. اگر چه ساختارِ قدرت در ایران الیه بندی شده است 
و شاید رییس جمهور قادر باشد یک دهِم قدرِت کشور را در دست گیرد، اما وی باید به اندازٔه همین یک دهم هم موثر بوده و تاثیرِ خود را روی این سه 


مولفه یعنی رفاه برای مردم، فضای تنفسی برای روشنفکران و فعالیِن سیاسی و مدنی، و اصالِح روابِط بین الملل به نمایش بگذارد.
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س : بر اساِس این تحلیل، ارزیابِی شما چیست ؟


ج : ُخب ! اگر این چارچوب را پایٔه تحلیِل خویش قرار دهیم، به نظرِ می رسد که فرهنِگ سیاسی ـ انتخاباتِی ما و توقعاِت جامعه در کوتاه مدت اصالح 
شدنی نیست و به راحتی هم نمی توان فرهنِگ سیاسِی موجود در ساختارِ قدرت را اصالح کرد، به طوری که شرکت در انتخابات را عالمِت بیعت و مشروعیِت 
خود ندانند، از سوی دیگر، به نظرم انتخابات در شرایِط کنونی و در کوتاه مدت نیمه آزاد و نیمه موثر نیست، یعنی رونِد رخدادها به گونه ای است که نه 
تنها فضا برای دگراندیشان و منتقدیِن خارج از قدرت باز نیست، بلکه حتی نیروهای دروِن ساختارِ سیاسی و اصالح طلباِن دروِن حاکمیت هم ناامید شده 


و راهِ شان مسدود است.


این انتخابات، نیمه موثر هم نیست زیرا همان طور که گفتم اصالحات از سال 80 به این سو به پاورقی رفته و توقعاِت اصالح طلبان تَنزل یافته است. اکنون 
اصالح طلبان به جای تاکید بر رونِد دموکراتیزاسیون به توقعاِت حاشیه ای اکتفا کرده و بر این اساس حرکت می کنند. بنابراین عدمِ شرکت در اولویت است 
زیرا در یک برخوردِ اصالح طلبانه، قهر از انتخابات هم می تواند به مبنایی برای امتیازگیری در آینده منجر شود. فرضاً اگر اصالح طلبان در انتخاباِت مجلس 


شرکت نمی کردند، می توانستند تا 4 سال بحِث عدمِ مشروعیِت پارلمان را دنبال کنند و با استناد به همین برخورد، برای اَدوارِ آتی امتیازاتی بگیرند.


س : شما از امتیازگیرِی اصالح طلبان در صورِت عدمِ حضورشان در انتخاباِت مجلِس هشتم سخن می گویید. سوال اینجا است که وقتی برخی از 
طیف های جبهٔه اصالحات شرکت در انتخابات را الزامی می دانند این کار بی نتیجه نیست ؟ همچنین آیا با توجه به شناختی که از رقیب و فضای سیاسِی 


حاکم وجود دارد، امتیازگیری امکان پذیر است ؟ و به هدف می رسد ؟


ج : من می گویم که اگر اصالح طلبان در انتخاباِت مجلِس هفتم شرکت نمی کردند، فرصت و مجال داشتند تا ظرِف این چهار سال دربارٔه مشروعیِت 
انتخابات بحث کنند، با همین برخورد می توانستند امتیازاتی را برای دورِ بعدِی انتخابات بگیرند. حتی اگر با دیِد اول نگاه کنیم و بر اساِس زاویٔه دیدی 
که اصالح طلباِن معتدل دارند و با نگاه های محافظه کارانه و ارتدوکس تر می کوشند تا در هر شرایطی و همواره در انتخابات شرکت کنند و به کمترین 
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دستاوردها قانع باشند؛ باز هم دستیابی به اهداف ممکن نیست. می خواهم اینجا یک بحِث پِراگماتیستی را دنبال کنم و فرض کنیم که بر اساِس همین 
زاویٔه دید، قصِد شرکت در انتخابات جدی باشد. بسیار خوب، در بیِن نامزدهایی که االن حضور دارند و احتماِل عبورِ آنها از فیلترِ شورای نگهبان ممکن 


است، آقایان خاتمی و کروبی مهمترین گزینه ها هستند.


س : اگر بخواهیم بیِن این دو نفر که به نوعی رهبرِی اردوگاهِ اصالح طلبان را بر عهده دارند، مقایسه ای انجام دهیم، به نظرِ شما کدامیک از این دو نفر 
می تواند در نقِش رئیس جمهورِ دهم موثرتر باشد ؟


ج : ابتدا اینکه من برای پاسخ به این سواِل شما مجبورم از زاویٔه دیِد خودم فاصله بگیرم. این یک بحِث پراگماتیستی است که بر اساِس همان زاویهٔ دیِد 
محافظه کارانه دنبال می شود. به نظرِ من خاتمی هیچ تفاوت یا تغییری نسبت به گذشته نداشته است. یعنی طبِق نقدی که همیشه مهندس سحابی از 
خاتمی داشته است، همیشه اولویت و دغدغٔه نخسِت وی حفِظ "نظام" بوده است نه "ایران"، یا مردمِ ایران ! ایشان قدرت یا جسارِت تنظیِم روابِط متوازن 


با جریاِن راست را هم نداشته و هیچ گاه هم با منتقدین و یا نیروهای اُپوزسیون دیدار و گفتگو نکرده است.


س : یعنی خاتمی جراِت دیدار با منتقدان را نداشت یا اینکه نیروهای منتقد یا اپوزسیون را به رسمیت نمی شناخت ؟


ج : ببینید ! مثالً در زمانی که کروبی رئیِس مجلس بود حاضر بود با اپوزسیون دیدار کند. کروبی با مهندس سحابی بحث و گفتگو می کرد، اما خاتمی 
در این 8 سال هیچ گاه حاضر نشد در این گونه مالقات ها حاضر شود یا با منتقدان گفتگو کند. از طرِف دیگر خاتمی مخالفاِن درونِی بیشتری در داخِل 
سیستم دارد. یعنی کروبی برای آنها قابِل تحمل تر است. همچنین تیِم خاتمی تقریباً مشخص است و یک بار امتحان اش را پس داده است. االن همه 
می دانیم تیِم اقتصادی، فرهنگی و سیاسِت خارجِی خاتمی چگونه است ! در کل می توان گفت که خاتمی تغییر نکرده است، ولی کروبی مقداری تغییر 
کرده و فاصلٔه بیشتری با اصالح طلبان گرفته است. او طِی دو ساِل اخیر، فاصله گیری و سکوِت مبهم و ُگنگی را از منتقدان و اپوزسیون از خود نشان داده 
است. در گذشته آقای کروبی در مراسم های حسینیٔه ارشاد شرکت می کرد، اما اکنون روزنامٔه وی اخبارِ مربوط به نواندیشاِن دینی را پوشش نمی دهد. این 
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فاصله گیرِی مبهم و سکوت و گنگی در رفتارش دیده می شود، ولی در کل می توان گفت قدرِت رویارویی با مخالفان و جسارِت فردِی کروبی بیشتر است. 
وی این مساله را در ماجرای آزادی لقمانیان در مجلِس ششم نشان داد. ضمِن اینکه از نظرِ تئوریک به سیستم نزدیک تر است و حکِم حکومتی را می پذیرد 
و مخالفِت کمتری در داخِل سیستم نسبت به او وجود دارد. یعنی اگر رئیس جمهور شود با مخالفِت اجرایی و ادارِی کمتری رو برو خواهد شد و با توجه 


به تعامالتی که با نهادهای دیگر دارد، بهتر می تواند کار کند.


س : ولی تیِم کروبی نامعلوم است ؟


س : بلی درست است ! حال این سه ممیزه یعنی رفاهِ نسبِی مردم، فضای تنفسی برای روشنفکران و فعاالِن سیاسی و اصالِح روابِط بین الملل را مدِ نظر 
قرار دهیم :


دربارٔه رفاهِ نسبِی مردم می توان گفت که برنامه های اقتصادِی خاتمی گرایِش چندانی به اقشارِ وسیِع ضعیف و فقیر نداشت یا شاید ما آن را حس 
نکردیم، اما علی رغِم اینکه تیِم سیاسی و اقتصادِی کروبی هنوز معلوم نیست ولی به هر حال وی روابِط گسترده تری با این اقشار دارد.


از سوی دیگر خاتمی دیِد بازتری در مسالٔه فضای تنفسی برای روشنفکران دارد و حتی اگر یک فضای محدود را برای روشنفکران و فعاالِن سیاسی 
و مدنِی ایران در نظر بگیرید، اندیشٔه خاتمی بازتر از کروبی است، اما متاسفانه ناتوان تر و غیرِ جدی تر است. مثالً در انتخاباِت مجلِس هفتم خاتمی آزموِن 
بسیار بدی را پس داد. او گفت که من انتخاباِت غیرِ آزاد و غیرِ رقابتی را برگزار نمی کنم، اما آن را برگزار کرد و پس از آن تنها به ذکرِ چند جمله مبنی بر 
اینکه در انتخابات بد اخالقی شده است اکتفا کرد. ولی در انتخاباِت ریاست جمهورِی نهم و در مجمِع تشخیِص مصلحت دیدیم که برخوردِ کروبی بسیار 


جدی تر از خاتمی است.
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دربارٔه اصالِح روابِط بین الملل که با هر دو مولفٔه مذکور رابطٔه مستقیم دارد هم جسارِت خاتمی کم است و از سوی دیگر تیِم کروبی هم هنوز ناشناخته 
بوده و امتحان پس نداده است.


ُخب ! حاال اگر این پازل را با توجه به خانه هایی که خالی گذاشته ایم جمع بندی کنیم، به نظرِ می رسد کروبی مشروط بر اینکه حداقل نوِع موازنه و 
تعامالتی که با منتقدیِن خارج از حاکمیت در دوراِن ریاسِت مجلس داشت را حفظ کند، یعنی به هر حال همچنان روی همان حمایت هایی که از حقوِق 
شهروندی و برخی مطالباِت آنان می کرد بایستد و تردیدی که طی این دو ساِل اخیر از سوی او شاهد بوده ایم را کنار بگذارد و نسبت به دفاع از حقوِق 
شهروندِی همگان در تریبون های رسمی متعهد شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه هنوز تیم اش نامشخص است، ولی تجربه نشان داده است که به لحاِظ 
شخصی روحیات اش قوی تر از خاتمی است و مقاومت اش، و کارشکنِی داخلی هم روی وی کمتر است، بنابر این اگر بخواهیم از زاویه دیِد اول نگاه کنیم 


و از جاهای خالی عبور کنیم، با یک دیِد پراگماتیستی، کروبی بهتر از خاتمی خواهد بود.


ولی باید تاکید کنم که از منظرِ نگاهِ دوم که بنده هم به آن اعتقاد دارم، ضمِن اینکه اصالح طلبی از منظرِ انتخابات را به طورِ کلی رد نمی کنم، ولی 
حداقل تا اطالِع ثانوی ُگمان می کنم که این مسیر مسدود است، مگر اینکه بخواهیم آن را در حِد پاورقی دنبال کنیم. بنابراین معتقدم بایستی به مسیری 
طوالنی تر اندیشید. در تحلیِل من، انتخابات جایگاهِ بسیار پُر رنگی ندارد، یعنی یک کارِ ُخرده پا تلقی می شود. منظورم این است که انتخابات در این شرایط 
آثارِ استراتژیکی برای ساختارِ حقیقی و حقوقِی قدرت ندارد. در نتیجه گر چه قبول دارم که نگاهِ من از توانمندِی چندانی در سازماندهی و بسیِج اجتماعی 


برخوردار نیست، اما آن را صحیح تر می دانم و فکر می کنم که با توقعاِت باالتر و در درازمدت می توان به آن رسید.


س : آقای علیجانی ! اگر در حالِ حاضر اصالِح بافِت حقیقی و حقوقِی قدرِت سیاسی میسر نیست، پس شما به چه چیزهایی اولویت می دهید ؟


ج : در نگاهِ من اولویت های بیشتری نسبت به انتخابات وجود دارد. مثالً انباشِت تئوریک ـ استراتژیک، مثِل تعمیق و گسترِش جریانات و تشکل های 
موجود، ایجادِ همگرایی بیِن نیروها. ببینید، من توهمی مبنی بر اینکه حوزٔه عمومی و مدنی در ایران بتواند جایگزیِن حوزٔه سیاسی شود ندارم و همچنان 
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حوزٔه سیاسی را اصل می دانم، ولی ُگمان می کنم در کوتاه مدت این مسیر مسدود است، بنابراین تا رفِع این انسداد بایستی به میسرهای دراز مدت تری 
فکر کرد.


س : اجازه بدهید کمی واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم. در طوِل این چهار سال نیروهای سیاسِی تحول خواه یا اصالح طلبان به اندازٔه بسیار زیادی 
شکننده شده اند و انسجامِ خود را از دست داده اند. فشارهای اقتصادی، محرومیت های سیاسی و فرهنگی و همچنین انزوا و حاشیه نشینی باعث شده است 
تا آنان حتی امکاِن ارتباط با مردم را از دست داده و هیچ رسانه ای جهِت گفتگو با مخاطباِن خویش ندارند. حرِف من این است که مسیرِ طوالنِی موردِ نظرِ 
شما ممکن است به مرِگ تدریجِی گفتماِن اصالحات و یا جریان های روشنفکری تبدیل شود ؟ این مسیرِ طوالنی، کارِ آنها را در بازگشت به قدرِت سیاسی 


و نقش آفرینی در فرآینِد تصمیم گیری های کشور را سخت تر نخواهد کرد ؟


س : به نظرِ من در مباحِث استراتژیک باید نگاهِ کوتاه مدت و بلند مدت را از همدیگر تفکیک کرد. تصورِ بنده این است که دو دورٔه متوالِی انقالب و 
اصالحات نگاه های ما را کوتاه مدت نگر کرد و در پِس این سواالت هم چنین آسیبی وجود دارد. تجربٔه تاریخی نشان داده است که طوالنی شدِن مدِت 
یک استراتژی به آن تحمیل می شود، یعنی زمان در اینجا ارادی نیست. اما دربارٔه نگاهِ کوتاه مدت هم می توان چند سواِل جدی را مطرح کرد. آیا در نگاهِ 
کوتاه مدت همٔه مشکالت حل می شود ؟ آیا با شرکت در انتخابات، منتقدان به تریبوِن مطبوعاتی می رسند و یا ابزارِ ارتباط با مردم در اختیارِ آنان قرار داده 
می شود ؟ آیا انتخابات فشارهای اقتصادی را از بین می برد ؟ البته اگر فرهنِگ سیاسِی ما مقداری تصحیح شود و یک نوع تقسیِم کار بیِن نیروهای سیاسِی 
مختلِف جامعٔه ما شکل بگیرد، این دو تحلیل می توانند با هم برخوردِ ائتالفی داشته باشند و نیاز نیست که به خاطرِ نگاه بلند مدت از تشکیِل یک اقلیِت 


قوی در مجلس بازماند.


واقعیت این است که اقلیِت مجلِس پیشین در تصویِب بودجه، تعییِن وزرا و یا استیضاِح آنان و غیره بسیار ضعیف و دست بسته بود و تاکنون از اقلیِت 
مجلِس هشتم هم هیچ ُکنِش جدی ندیده ایم. از سوی دیگر در شورای شهر هم افرادی از اصالح طلبان به این نهاد راه پیدا کردند که در قد و قامِت 







12


وزیر بودند ولی نتوانستند در آنجا مسئولیت های کلیدی را از دسِت یک عده جواِن بی سابقه و بی تجربه بیرون آورند. مشاهده کردید که در شورای شهر 
مسئولیت ها به صورِت متوازن تقسیم نشد و اصالح طلبان نتوانستند مسئولیت های مهم و کلیدی ماننِد خزانه داری و غیره را به دست بگیرند.


من قبول دارم که مسیرِ دراز مدت پاسخگوی اهداِف کوتاه مدت نیست و عالوه بر این، فضای سیاسِی ایران مه آلود، مبهم و غیرِ قابِل پیش بینی است. اما 
در نگرِش دراز مدت امکاِن شکل گیرِی تحوالتی وجود دارد که همین راهِ دراز و طوالنی را به چشم اندازِ نزدیک تری تبدیل کند. از سوی دیگر هم، معتقدم 
ما نباید خودمان را گول بزنیم و یا اینکه نیروهای سیاسی را دنباِل سراب بفرستیم. اگر چه دیدگاه های دراز مدت و کوتاه مدت با هم تضادِ آشتی ناپذیر یا 
آنتی گونیستی ندارند، اما وقتی عده ای در انتخابات شرکت می کنند باید گرایشاِت هم سو دستاوردهای آن را جمع بندی کنند. هر چند جایگاه های نیروهای 
سیاسی با هم متفاوت است، یعنی نیروهایی دروِن ساختارِ قدرت فعالیت می کنند و عده ای دیگر متناسب با هویِت تاریخی و جهت گیری هایشان نمی توانند 


همراه با گروهِ اول در صف بندی های انتخاباتی بایستند. اما بایستی بستری مهیا کرد تا این بحث ها آرام آرام در فضای عمومِی جامعه پخته شود.


در حالِ حاضر اصالح طلبان هم در میاِن خویش این بحث ها را به صورِت جدی دنبال می کنند. بخشی از آنان پس از تجربٔه انتخاباِت اخیرِ مجلس و 
انتخاباِت ریاست جمهورِی نهم به این فکر افتادند که آیا به راستی می توان در انتخاباتی که سالمت و آزادِی آن محِل تردید است، شرکت کرد ؟ وقتی 
اصالح طلبان دربارٔه نوع شمارِش آرا و صیانت از آرا مردم تردیِد جدی دارند، نشان گرِ این است که این گونه بحث ها حتی در بیِن احزاب و تشکل های 
محافظه کارتر هم به وجود آمده است. من اخیراً شنیده ام که در فاصلٔه زمانِی دورِ اول و دورِ دومِ انتخاباِت اخیرِ مجلس در تهران، اعضای حزِب اعتمادِ 
ملی دربارٔه این موضوعات بحث و چالش کرده اند و گفته شده است که اگر تقلبی در انتخابات صورت گرفته چرا ما باز کوتاه آمده ایم و در صحنه ماندیم ؟ 
و حتی علی رغِم اینکه با قدرت البی کرده ایم چرا باز نامِ کاندیداهای این حزب در شمارِش اولیه پشِت سرِ کاندیداهای حزِب مشارکت و در جایگاهِ سوم 
اعالم شده اند ؟ از سوی دیگر هم تقلبی صورت نگرفته باشد، باز هم حزِب ما شکست خورده، زیرا کاندیداهای اعتمادِ ملی رای نسبتاً کمی در تهران به 


دست آورده اند.
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اکنون این بحث ها در داخِل نیروهای خارِج نظام که در داخل و خارج از کشور فعالیت می کنند، دیده می شود و نمی توان انکار کرد که مطالباِت َکالن با 
امتیازاتی کوچک مثِل اجازٔه انتشارِ چند مطبوعه یا مجوزِ ساخِت چند فیلِم سینمایی یا تاتر و یا حتی جنب و جوِش چند فرهنگ سرا در پایتخت، برآورده 
نمی شود. اگر به این خواسته های سه گانه خوب توجه کنید خواهید پذیرفت که کسی باید به صحنه بیاید که رِفُرمِ اقتصادی و سیاسی و به شکِل کامل 


و گسترده را پذیرفته و به آن معتقد باشد.


س : شما در طبقه بندِی خود به ارزیابِی خاتمی و کروبی پرداختید. در صورتی که طی چند هفتٔه اخیر یک گفتماِن دیگر هم در رابطه با کاندیداتورِی 
آقای عبدالله نوری مطرح شده است. این جریاناِت سیاسی، نامزدِی عبدالله نوری را یک فاکتورِ مشخص و حداقلی برای شرکت در انتخابات می دانند. آنها 
معتقدند اگر آقای نوری تاییِد صالحیت شود، می توان امیدوار بود که انتخاباِت آتی از حداقِل تاثیرگذاری و حداقِل آزادی برخوردار است و اگر تایید نشود 


شرکت در انتخابات بی معناست. به نظرِ شما این تعریف درست است و اساساً می توان این فاکتورها را با معرفِی یک کاندیدا ارزیابی کرد ؟


ج : من شنیده ام که آقای عبدالله نوری در واکنش به این بحث ها، این حرف ها را یک شوخی قلمداد کرده اند. البته به نظر می رسد دوستانی که گزینٔه 
آقای نوری را مطرح می کنند، به صورِت حقوقی و به شکلی محترمانه به تحلیِل عدمِ شرکت در انتخابات برسند. اگر چه من این مساله را خیلی جدی 
نمی بینم اما یک امرِ استراتژی در آن نهان است و باید بگویم می توان از آن به عنواِن یک تاکتیِک وحدت بخِش قابِل طرح استقبال کرد، ولی طیفی از 


اصالح طلبان روی این موضوع کار می کنند که در اقلیت هستند و اگر آقای نوری در انتخابات شرکت نکند، آنها هم راه به جایی نخواهند بُرد.


س : این روزها در میاِن اخبار زمزمه هایی از احتماِل حمایِت اصالح طلبان از کاندیداهای اصولگرای مخالِف احمدی نژاد و یا به تعبیرِ دیگر کاندیداهای 
راسِت معتدل شنیده می شود. نظرِ شما دربارٔه این تاکتیک چیست ؟
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ج : دقت کنید ! این احتمال وجود دارد که تحلیِل حمایت از راسِت میانه نسبت به تحلیِل نامزدِی عبدالله نوری طرفداراِن بیشتری داشته باشد. منظورِ 
من حجِم کّمِی طرفداران است و به کیفیِت آن کاری ندارم. آنها می گویند که اگر ما از قالیباف یا ناطق نوری یا والیتی در برابرِ احمدی نژاد حمایت کنیم 


بهتر است، ولی من این تحلیل را یک خطای استراتژیک می دانم.


اکنون بخِش مهمی از اصالح طلباِن داخِل حاضر در جبهٔه اصالحات عالقمندند تا به قصِد دستیابی به منافِع شخصیِ شان و یا با انگیزه های شخصی به 
سیستِم قدرت راه یابند. آنها حتی خاتمی را به کروبی ترجیح می دهند، چون در تیِم خاتمی هستند. ولی اگر می خواهیم اصالحات جلو برود باید به مسائِل 
جدی تری فکر کنیم. من بر اساِس پازل و جاهای خالی آن که دو تا تردید و یک تغییر دربارٔه کروبی وجود دارد و مقایسه ای که بیِن خاتمی و کروبی انجام 
دادم، گمان می کنم که کروبی موفق تر خواهد بود. ولی اگر از قالیباف یا والیتی حمایت کنند، آن را یک خطای بسیار بزرِگ استراتژیک می دانم. چون مثالً 
در موردِ رفاهِ اقتصادی هیچ کدام از این افراد برنامٔه مدون و مشخصی ندارند و اکثرِ برنامه هایشان مثِل هم است. از سوی دیگر راسِت میانه هیچ گاه دیِد 


مثبت و روشنی دربارٔه دموکراسی و فضای آزادِ تنفسِی حداقلی برای روشنفکران و فعاالِن سیاسی و مدنی نداشته و ندارد.


امروز در جریاِن راست سه الیٔه مهم حضور دارد که جا به جا شده اند. الیٔه اول راسِت سنتی است یعنی بخشی از نیروهای راست گرا که از قبل از انقالب 
فعالیت می کردند و سوابِق مبارزاتِی مشخص و دیدگاه های معین دارند. الیٔه دوم تکنوکرات ها هستند و الیٔه سوم هم نیروهای جواِن سال های نخسِت انقالبند 
که امروز در سپاهِ پاسداران و نهادهای امنیتی مستقر هستند و مشاهده می کنیم که به تدریج الیٔه سوم جایگاهِ الیٔه اول را گرفته است و الیٔه اول را تا مرتبٔه 
سوم تنزل داده است. این جابجایی به سمِت مرکزیت صورت گرفته است. مرکزِ ثقِل جریاِن راست همواره عامِل اصلِی کنش در داخِل جریاِن راست است 
و اکنون پیاده نظامِ پیشین جایگاهِ فرماندهی را گرفته و راسِت افراطی را تشکیل داده اند. از سوی دیگر، تکنوکرات ها هم در جای خود باقی مانده اند. این 
روزها می بینیم چهره های تکنوکرات عوض می شوند یعنی زمانی والیتی و زمانی دیگر قالیباف به عنواِن چهرٔه تکنوکرات شناخته می شوند اما نکتٔه جالب آن 
است که هر سه طیف در عدمِ اعتماد به دموکراسی و برخورد با مخالفین با همدیگر متحد هستند. تجربه نشان داد که در دوراِن اصالحات، راسِت افراطی 
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در میداِن مبارزه با اصالح طلبان جلودار بود و الیه های دیگر پشِت سرِ آن حرکت می کردند و به تشویق و حمایت از راسِت افراطی می پرداختند.


س : اصالح طلباِن معتدل خود را به راسِت میانه یا تکنوکرات ها نزدیک تر می بینند و اگر بنا است که بر علیهِ راسِت افراطی ائتالف کنند، آیا تکنوکرات های 
جناِح راست گزینٔه بهتری نیستند ؟


ج : همان طور که گفتم راسِت تکنوکرات یا راسِت معتدل عالقه ای به دموکراسی و یا گفتگو با منتقدین و یا به رسمیت شناختِن حقوِق آنان ندارد. 
اگر یکی از شاخص های اصلِی ما مسالٔه رونِد دموکراسی باشد و این شاخصه را در کنارِ دو شاخصٔه دیگر یعنی رفاهِ اقتصادی و اصالِح روابِط خارجی، به 
صورِت حداقلی دنبال کنیم، متوجه می شویم که اوالً در موردِ رفاهِ اقتصادی برای مردم، در بیِن طیف های مختلِف جریاِن راست تفاوتی وجود ندارد و 
ثانیاً اینکه در زمینٔه روابِط خارجی، جریاِن راست هیچ استقاللی از خود ندارد. به این معنا که منابِع قدرت در خارج از دولت در این زمینه تعیین کننده 
هستند. اما در رابطه با امتیازدهی و دفاع از حقوِق شهروندی هم تکلیف روشن است. به طورِ یقین می توان گفت که گزینٔه کروبی یا خاتمی به مراتب 
بهتر از راسِت میانه است. بنابراین اصالح طلبان نباید این خطای استراتژیک را مرتکب شوند و از راسِت میانه دفاع کنند. اخیراً شنیده می شود که برخی 
از فعاالِن سیاسِی جریاِن راسِت میانه برای اصالح طلبان پیغام فرستاده اند و گفته اند که اگر شما و نامزدهای شما واردِ صحنه شوند، منابِع قدرت در ایران 


برای دفاع از احمدی نژاد وارد می شوند و اگر شما وارد نشوید، امکاِن پیروزِی کاندیداهای دیگر و حذِف احمدی نژاد وجود دارد.


در پایان می خواهم بگویم که این گونه گزینه ها یک تلٔه تحلیلی است و ممکن است خواسته یا ناخواسته جلوی پای اصالح طلبان گذاشته شود، اما 
الزم است که اصالح طلبان هوشیار باشند و روی چنین تله هایی پا نگذارند.
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 "دوصدایی بودِن" متون؛  


مشکل از مشروطه تا کنون


حکایِت مشروطه در ابعادِ مختلف اش، در صد سال پیش، هم چنان حکایت امروز و مشکالت چند بعدی ماست. یکی از ابعاد این صورت مسئلهٔٔ پیچیده و 
چندالیه، موضوِع نسبِت دین و دنیای جدید در میان نو اندیشان مذهبی و رفرمیست های حوزوی و چالش و تقابِل آن ها با اصول گرایاِن سنتی و بنیادگرایان 


است. ما هم چنان در بسترِ تقابِل آیت الله نائینی و شیخ فضل الله نوری، البته با قالب ها و مدل های امروزین آن ها، می اندیشیم و زندگی می کنیم.


این چالش، یعنی جنبه های جامعه شناختی و روان شناختی آن، بگذریم و تنها به جنبه های فکری و معرفت شناختِی آن  اگر از جنبه های اصلی ترِ 
توجه کنیم می بینیم شیخ فضل الله از اساس، "تقنین" و قانون گذاری توسِط مردم را قبول ندارد و آن را کارِ خداوند، پیامبر و ائمه و در امتدادِ آن ها، فقها، 


می داند.


وی "ُحریت" را کلمهٔٔ ملعونه  ای می داند که به دنباِل آزادی از عبودیِت خداوند و احکامِ او و از جمله بی حجاب آمدِن زنان به کوچه و خیابان است. او 
هم چنین کلمهٔٔ ملعونهٔٔ دیگر یعنی "مساوات" را خالِف احکامِ خداوندی و شرِع مبین در تفاوِت حقوِق مرد و زن، مسلمان و کافر، عالم و عوام و... می داند.


اما نائینی مبنای فکری اش را با استناداِت فراوانی به قرآن و سنِت رسول و ائمهٔٔ شیعه، بر "توحید" )که از آن نفِی شرک به معنای ردِ اطاعِت مطلقه 
از هر فردِ بشر، به ویژه حاکماِن پُراختیارِ ستمکار و غیرپاسخ گو را می فهمد(، "عدالت" )به معنای نفِی ظلم و جور و ستم بر مردمان( و"شورا" )به معنای 


نظارت بر قدرت و نیز مشارکت در اداره و مدیریِت امورِ جارِی زندگِی خویش( استوار می سازد.


وی در پاسخ به مشروعه خواهان، که صدایی دیگر را کوک می کنند، اما؛ در چارچوِب همان تفکرِ کالسیِک حوزوی، پاسخ هایی می دهد که بر این پایه ها 
استوار است :
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در رابطه با تقنین :


ما در عصرِ غیبت و بی بهره از عصمت ایم. پس وظیفهٔٔ ما تنها محدود کردِن استیالی قدرت های غاصب و ستمگر است )شستِن دست های آلودٔه یک 
کنیزِ سیاه؛ تمثیِل امام زمان در تأییِد مشروطه که میرزا حسین تهرانی در خواب با نائینی در میان می گذارد(.


مجلس شورا در امور سیاسی شرعی دارای َنص، ورود نمی کند. در این حوزه، قوانیِن مصوب از سوی مجتهدین با شرع تطبیق داده می شود. ولی در امورِ 
عرفی، جاری و ادارهٔٔ زندگی که َنِص شرعی ندارد، قوانین تصویب و اجرا می شود و بر اجرای آن ها نظارت صورت می گیرد )"تطبیق" در امورِ شرعی،"شورا" 


در امورِ عرفی(.


در رابطه با حریت :


مسئله، فرار از عبودیِت خدا و احکامِ شرع و بی حجابِی زنان نیست، بلکه محدودسازی و نظارِت بر قدرت در دوراِن غیبِت امامِ معصوم است.


در رابطه با مساوات :


منظور، تساوِی حقوِق مرد و زن، مسلمان و کافر و... نیست. بلکه هدف، تساوی در برابرِ قانون است )قانونی که تفاوِت حقوِق صنوِف مختلِف آدمیان را 
به رسمیت شناخته و در بر گرفته است(. مساوات، تساوی "در برابرِ" قانون است، نه تساوی "در قانون".


نائینی اما مشروطه خواهاِن استبدادگرا را بیشتر تحلیِل روان شناختی و جامعه شناختی می کند و خصایِص روانی و منافِع فردی و جمعی آن ها را مقدم بر 
مسائِل معرفتی شان می داند. وی از "شاخٔه دینِی استبداد" یاد می کند و "عالِج این شعبه" را دشوارترین بخِش حِل مسئلهٔٔ دیکتاتوری، و در حِد ناممکن، 


می خواند.


طالقانی 42 سال پس از نگارِش کتاِب نائینی آن را با توضیحاتی منتشر کرد )1334( و هفتاد سال پس از او چنین گفت :"استبداد زیرِ پردهٔٔ دین را 
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کنار بگذارید". وی هم چنین از "ُحریت" فهِم فربه تری داشت و مثالً رعایِت حجاب را امری اعتقادی می دانست و نه اجباری و یا از تساوِی حقوق و آزادی 
افرادِ غیرمذهبی )مانند مارکسیست ها( حمایت می کرد. اما نو اندیشاِن مذهبی ـ تقریباً تمامی آن ها ـ در موردِ "اجباری شدِن" حجاب، هم چون مسائلی 


دیگر )مانند قاضی و حاکِم شرع شدِن روحانیون بالفاصله پس از انقالب( سکوت اختیار کردند و یا برایشان مسئلٔه پراهمیتی نبود.


90 سال پس از نائینی، وقتی برخی متأثرین از دکتر شریعتی، سخن از عدمِ اجباری بودِن حجاب و یا ضرورِت آزادِی غیردینداران و نظایر آن به میان 
آوردند، محکوم به ارتداد و اعدام شدند )اِشکوری و آغاَجری(. سخناِن اینان هر چند فربه تر از سخناِن نائینی بود، اما منطِق مخالفاِن قضایی و امنیتی شان 


بسیار شبیه منطِق شیخ فضل الله و مشروعه خواهاِن مخالِف نائینی بود.


در این میان، نکتٔه مهم، مستند و متکی بودِن هر دو نَحله ـ که از مشروطه تاکنون تداوم داشته اند و جریاِن غالب نیز نامِ اُسوهٔٔ تاریخی اش را بر تارِک 
اتوبانی در تهران نهاده استـ   به میراِث فرهنِگ اسالمی است. مشروعه خواهان، نو اندیشان را متهم می کنند که التقاطی اند و "بخش"هایی از دین و "متون" 
و منابِع دینی را نادیده می گیرند. این اتهامی است که بخش هایی از روشنفکرِی عرفِی غیرمذهبی نیز به روشنفکران و نو اندیشاِن مذهبی وارد می کند و 


آن ها را متهم به برخوردِ گزینشی و نادیده گرفتِن بخش های دیگری از دین، که از قضا مشروعه خواهان بر آن ها تکیه و تأکید دارند، می نماید.


نو اندیشاِن مذهبی در همهٔٔ عرصه ها و در تبییِن نسبت دین با بسیاری از امورِ دنیای جدید )مانند حقوِق بشر، دموکراسی، عدالت، حقوِق زن، توسعه 
و...( با همین صورت مسئله مواجه اند : از دروِن متون و منابِع دینی )نه صرفاً فقه حوزوی(، جدا از صدایی که آنان می شنوند و باز می تابانند، صدای دیگری 
نیز به گوش می رسد که مشروعه خواهان به آن ها تکیه می کنند. صدایی که نه بر سرشِت مساوی و مشترِک زن و مرد و یا کرامِت ذاتِی همهٔٔ انسان ها، بلکه 


بر تفوِق مرد بر زن و عدمِ تساوِی حقوقِی آن ها و یا تفوِق مسلمان بر غیرِمسلمان و عدمِ تساوِی حقوقِی آن ها و نظایرِ آن تأکید می کند.


اما اینک و پس از یک تجربهٔٔ عملِی سی ساله، چه رفرمیست ها و چه نو اندیشان و روشنفکراِن مذهبی می بایست :
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الف ـ تبیین و تحلیِل صریح و دقیقی از وضعیِت دوصدایِی متوِن دینی )برای انساِن معاصر، و نه انساِن هم عصرِ خویش( ارائه دهند. دور زدن و فرار و 
طفره از توجهِ مشخص و دقیق به این موارد؛ انکارِ این موارد و یا توجیهِ آن ها با شکنجهٔٔ کلمات برای در آوردِن تعابیری متفاوت )به دور از قواعِد ادبی و 


افِق معنایِی تاریخی( از آن ها؛ توجیهِ مُتکلفانه و دفاِع امروزین از آن ها و نظایرِ این شیوه ها؛ ناکارآمدی و بن بسِت عملِی خویش را نشان داده است.


همان طور که به حوزهٔٔ خصوصی راندِن دین و پاک کردِن صورت مسئله نیز، هم "نادرستی" )در برخوردِ روش مند با متوِن دینی( و هم "ناکارآمدی " 
خود در جهاِن اسالم )در رقابت با سنت گرایی و به ویژه بنیادگرایی( را در نظر و عمل، برمال ساخته است.


ب ـ طرِح نظریات، برنامه ها و مدل های تحققِی روشن و بدون ابهام در حوزه هایی که از نائینی تاکنون با آن مواجه بوده اند مانند "حریت" و "مساوات " 
که اینک در الفاِظ دیگری هم چون حقوِق بشر، دموکراسی، حقوِق زنان، عدالت و... مطرح می گردد.


اگر چنین نشود علی رغِم مبناسازی های فکرِی عمیق و قوی )هم چون نائینی تاکنون( در حوزه هایی چون فلسفهٔٔ انسان شناسی، جامعه شناسی، حقوق، 
سیاست و... ؛ و به رغِم کارکرد و تأثیرگذارِی تدریجی و مدت دارِ این گونه اصالِح نگرش ها و مبناسازی ها، اما؛ در عمل و در زندگی روزمره و عینِی انسان های 
گوشت و خون دار و واقعی یا باید چون نائینی به تقلیِل معنای حریت و مساوات و تقنین دست زنند )هم چون خاتمی در بحث از جامعهٔٔ مدنی و تحویل 
آن به مدینة اُلنبی( و یا باید با کلی و اجمال گویی و برخوردِ گزینشی با متون و منابِع دینی، صرفاً به اصالِح اندیشه، بدوِن خروجی ها و برنامه های مشخص 
و دقیق بپردازند و در عمل، برترِی قدرت و اَعمال و تحقِق نگرش ها و برنامه های مشروعه خواهان را نظاره گر شوند؛ و یا باید با طفره رفتن از حِل بنیادِی 
مسائل حتی در رابطه با مسائِل پیش افتاده ای چون دست دادِن مردان و زنان )در مسئلٔه اخیرِ مرتبط به آقای خاتمی( با تذبذب و ضعف و مصلحت اندیشی 


سازش کارانهٔٔ خویش، شاهِد مانور و قدرت نمایِی مشروعه خواهان باشند.


تنها راه برای نو اندیشانی که میراث دارِ مشروطه خواهاِن دین دارِ آن زمان، در زمانهٔٔ ما هستند، مواجههٔٔ روشن و همه جانبه با "حریت" و "مساوات" 
است. مشروعه خواهان چه بر چوبهٔٔ دار و چه بر مسنِد قدرت؛ جدا از منافع و شخصیات و روحیاِت خویش، منطق و رویکردِ اسالم شناسانهٔٔ ویژه ای دارند که 
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فراتر از جایگاهِ سیاسِی مغلوب یا غالب شان، بسیار جدی است.


فهِم این "صورت مسئله" و عمق و ژرفای اش، عزمِ جزمِ درونی و روانی برای مواجهٔه با آن، و تعمق و تأمل در راه حل هایی که ارائه می شود و ملتزم 
بودن به لوازمِ منطقِی آن ها و گامی به پیش نهادن از اجمال گویی و کلی گرایی های البته مثبتی، چون "فرم و محتوا" ، "انواع قرائت ها" ، "ذاتی و عرضی" 


و... در دین؛ وظیفهٔٔ مُبرم و راه گشا و مسئله حل کن برای نو اندیشاِن مذهبی است. شاید در جامعهٔٔ ما، روزی، اتوبانی نیز به نام نائینی کشیده شود.
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انتظار علیه انتظار


آن دسته از روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران و... ایرانی ـ که در شرایطِِ خاِص سیاسی ـ فرهنگِی جامعٔه کنونِی ایران در دهٔه هشتاد زندگی 
می کنند ـ و اعتقادِ فکری به مسئلٔه موعود ندارند و یا اهمیتی اجتماعی برای این امرِ شیعی قائل نیستند، از اصل و اساس، چه به لحاِظ معرفتی و چه به 
لحاِظ وجودی ـ درونی و عاطفی ـ نمی توانند با این مقوله ارتباطی برقرار کنند. آنها بیروِن در ایستاده اند. و یا در خارج از صحنه، گزارشگری می کنند از 


آنچه در این میداِن ُگنگ و نامفهوم، جلوه ای گاه تراژیک و گاه کمیک دارد.


این همه البته از نظرِ "ناظرانه"، معرفت شناختی است، اما از منظرِ "فاعالنه" معرفت شناختی یعنی از منظرِ کسانی که خود بازیگرِ این صحنه اند و به 
لحاِظ فکری و یا اهمیِت اجتماعی به این مقوله معتقدند و یا می اندیشند؛ صورِت مسئله فرق می کند و رنگی دیگر دارد. 


در مقیاِس وسیع ترِ جهانی و در بیِن پیرواِن دیگر ادیان نیز صورت مسئله به همین وضع است. مسئلٔه موعودگرایی یکی از ویژگی های مشترِک اکثرِ 
ادیان و بلکه فرهنگ های گذشتٔه بشری از دوراِن اساطیر تا دوراِن ادیان است.


در مذهِب هندو برخی خدایان ـ به ویژه شیوا ـ دارای "اوتره" و تجسدهای گوناگونی اند )که تا ده بار مطرح شده است(. در این اعتقاد هر گاه وضِع 
کیهان و جهان بحرانی و آشفته شود الهٔه شیوا در قالبی تجسد می یابد تا جهان و انسان را نجات دهد.


در فرهنِگ زرتشتی و اوستایی سه سوشیانت وجود دارد که از تخمٔه زرتشت اند و سه بار هر بار در یکی از هزاره های پایانِی تاریخ ظهور خواهند کرد 
تا جهان و زندگی را از شرِ اهریمن نجات دهند.


یهودیان نیز در انتظارِ ظهورِ "ماشیح" ـ مسیح ـ از نسِل داودند تا در پایاِن تاریخ ظهور یابد و بنی اسرائیل را نجات بخشد.


مسیحیان نیز در انتظارِ ظهورِ دوم مسیح اند که این بار نه در قالِب یک "بره" بلکه در وضعیِت یک "شیر" ظاهر شود و ضمِن نجات و رهایِی آنها، یک 
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هزار سال بر جهان حکم براند.


شیعیان نیز در انتظارِ ظهورِ مهدی اند که از نسِل رسول است تا ظهور کند و ضمِن نجاِت آنها جهان را از ظلم و جور بزداید.


اهِل تسنن نیز به "مهدِی" نجات بخشی معتقدند ـ که البته الزاماً فردِ مشخصی از نسِل رسول نیست ـ اما مصلِح موعودی است که ظهور خواهد یافت 
و صحنٔه جهان را از ظلم و ستم پاک خواهد کرد.


ما جلوه هایی از این "حس" و "اعتقاد" را در برخی از جوامِع جدید نیز دیده ایم )مثالً در فیلِم زاپاتا همه دیده ایم که وقتی زاپاتا کشته می شود مردمِ 
عادی می گویند زاپاتا نمرده است، در کوه ها پنهان است و روزی برخواهد گشت(.


اما مسئلٔه موعود در ایراِن کنونی، مسئلٔه توده های وسیِع مذهبی است ـ وسعِت جشن های نیمٔه شعبان در قبل و بعد از انقالب، که در سال های اخیر با 
رشِد اسالمِ آئینی در برابرِ انواِع اسالم های اجتماعی و سیاسیـ  چه سنتی و چه روشنفکریـ  شدِت بیشتری نیز یافته، به خوبی بیانگرِ این امر است ـ بالطبع 
این امر برای دکتر علی شریعتی که معتقد به نوزایِی فرهنگی در جامعٔه ایران از طریِق نوسازِی مذهبی است، در 8 آباِن سال 50 که سخنرانِی "انتظار 


مذهِب اعتراض" را در حسینیٔه ارشاد برگزار می کند، مسئلٔه قابِل تأمل و توجه تری است.


هر چند این تنها بار و تنها جایی است که او به طورِ مستقل به این مسئله می پردازد اما هم تیترِ جذاب و به یاد ماندنِی سخِن او ـ انتظار مذهِب 
اعتراض ـ و هم نیازِ مخاطبان در جامعه ای شدیداً مذهبی است که به این "تک" سخنرانی در این موضوع، توجهی بیش از یک سخنرانی یا مقالٔه علمی و 
تحقیقاتی می کند. اما ردپایی از این بحث در "اجتماعیات" و "کویریات" ـ دو پایه از سه پایٔه مجموعه نوشته ها و گفته های شریعتی ـ که یکی به استراتژی 
و مباحِث سیاسِی او و به ویژه وظایفی که به عهدٔه روشنفکران است می پردازد ـ یعنی اجتماعیات ـ و دیگری مربوط به درون کاوی های فکری و روانی و 
معناجویی ها و دغدغه های فلسفی و عرفانِی فردِی او و اضطراب های روحی و روانِی او در سیرِ زندگی اش برمی گردد ـ یعنی کویریات ـ مشاهده نمی شود. 
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تنها در اسالمیاِت او و در همین یک سخنرانی است که او نظرش را دربارٔه این موضوع با مخاطبان در میان می گذارد. اما به قوِل او چون این مسئله ای 
مربوط به "توده های مذهبی" است که نحؤه زیست و استدالل های خاِص خود را دارند ) م آ 19 ص 460 (، در اذهاِن مخاطبان و مردم اش به خوبی حک 


می شود.


چهار شیوهٔ شریعتی در بازخوانِی مفاهیِم دینی 


شریعتی در مجموعه آرای اسالم شناسانه اش چهار رویکرد برای بازخوانی و بازسازِی مفاهیم دارد:


1ـ "عقالنی سازِی" مفاهیم و به عبارِت دقیق تر "باورپذیر" کردن آنان برای انساِن جدید و کارکردی نمودِن آنها ) ماننِد تحلیل هایی که دربارٔه اصِل 
توحید و فهِم ضدِ ستم و تبعیض و طبقات که از آن ارائه می دهد (.


2ـ "معقولـ  عقالنی سازِی" مفاهیم. یعنی ابتدا "مفهوم" کردِن آنها و سپس "باورپذیر"کردن شان برای انساِن جدید ) ماننِد بحِث داستاِن خلقت، هابیل 
و قابیل، حج و... که در ابتدا با اشاره به زباِن سمبولیِک آنها و رمزگشایی از آن، آن را برای مخاطب "مفهوم" و "معقول" می کند و سپس سعی می کند با 


دفاع و توضیح و تبییِن درونمایه ها و محتوا و پیام های آنها، آنها را برای انساِن جدید باورپذیر و عقالنی نماید (


3ـ "معقول سازی" و "فهم پذیر" نمودِن برخی مفاهیم ) ماننِد همین بحِث "انتظار" که سعی می کند با تحلیِل تاریخی و جامعه شناختی، درونمایه و 
محتوا و کارکردِ گذشتٔه آن را برای انساِن امروز توضیح دهد، اما برخالِف دو دستٔه اول تالشی برای عقالنی سازی و باورپذیر نمودِن آن برای دوراِن کنونی 
نمی کند. وی سعی می کند همان محتوا و درون مایه مثالً امید و خوش بینِی نهفته در بحِث تاریخِی انتظار را، امروزه از ُطرِق دیگری موردِ توجه قرار دهد. 
مثالً با ارائٔه برخی تحلیل ها و ارزیابی ها از رشِد آگاهی و مبارزه برای آزادی و عدالت در عصرِ جدید و "پیامِ امید به روشنفکرِ مسئول" ـ که نامِ نوشتارِ 


دیگری از اوست ـ با ارائٔه تحلیل هایی از اوضاِع کنونِی جهان که ارتباطی با بحِث انتظار ندارد(. 
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4ـ طرِح بحِث فرم و محتوا در تحلیِل برخی آموزه های دینی ) در اینجا نگاه اش عمدتاً متوجهِ احکامِ دینی مثالً در حوزٔه اقتصادی، زنان و... است و 
سعی می کند با یک نگاهِ تاریخی، فرمِ این احکام را از محتوا و جهِت آنها تفکیک کند و ضمِن توضیح و دفاع از اشکاِل تاریخی و کارکردِ آنها در گذشته، 


لزومِ تغییرِ فرم و قالب ها در زماِن جدید برای حفِظ همان محتوا و جهت گیری های گذشته شان را توضیح دهد (. 


در آن دسته از مفاهیم و مقوالتی که در دستٔه سوم می گنجند، ماننِد بحِث انتظار، شریعتی نیم نگاهی به روشنفکران و نیم نگاهی به مردمِ )مذهبی( 
جامعه اش دارد. یک نکتٔه بسیار مهم و درس آموز در این سخنرانی و مقاله ـ انتظار مذهِب اعتراض ـ که یکی از عمیق ترین و هنرمندانه ترین مباحثی است 
که وی مطرح کرده، این است که چه معتقدان و چه غیرِ معتقداِن به امام زمان، چه شیعیان و چه اهِل تسنن و...، می توانند با این متن ارتباط برقرار کنند. 


او در تمامِی این متن تالش کرده است بحِث "خاِص" امامِ زمان را به بحِث "عاِم" انتظار تغییر دهد. 


برخورِد از موضِع یک مصلِح اجتماعی تا نظریه پردازِ محض


همچنین وی به نقدهای برخی روشنفکراِن زمانٔه خود اشاره می کند که معتقدند باور به امامِ زماِن صدها ساله، هم امری غیرِ علمی است و هم به لحاِظ 
اجتماعی مسئله ای تخدیری و منحط کننده، چون تعهد و روحیٔه مسئولیت پذیری را با احالٔه همٔه مسئولیت ها به موعود از بین می برد. 


شریعتی با تیزبینِی یک جامعه شناس و یک "مصلِح اجتماعی" ـ که نباید با نگاهِ معرفت شناسِی محِض یک "تئوری پرداز" اشتباه شده و موردِ بدفهمی 
قرار گیرد ـ اشاره می کند که "توده ٔ مذهبی" اساساً طورِ دیگری می اندیشد. آنها این عمرِ طوالنی را "خواسِت خدا" می دانند و به طورِ "تعبدی" به آن 
معتقدند ) م آ 19 ص 260و264 (. در واقع وی تلویحاً به آن روشنفکران می گوید شما نمی توانید نظرِ تودٔه مذهبی را با نحؤه استدالل و عقِل نظرِی خود 
تغییر دهید و باید توجه داشته باشید که مسئلٔه انتظار و مهدِی موعود در تشیع یک اصِل ثابت است. وی از سوی دیگر روِش آن دسته از مذهبی هایی 
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که می خواهند با روِش علمی با این مسئله برخورد کنند و مثالً طوِل عمرِ امام زمان را به لحاِظ علمی ثابت کنند نفی می کند ) م آ 19 ص 270 (. از نظرِ 
او نه نقِد علمی و نه دفاِع علمی، در این حوزه که "تودٔه مذهبی" اساساً متد و روش و زباِن متفاوتی دارد، مهم و کارساز نیست. او در اینجا به این مسئله 
توجه می کند که این امر "چه نقِش مثبت و منفی" و چه فایده ای دارد. او متدلوژِی پراگماتیستی ـ و به عبارِت امروزین اش "هزینه ـ فایدهِ" سیاسی و 
اجتماعی ـ و برخوردِ کارکردی را "مسئلٔه بزرگتری" می داند که در اینجا باید به آن توجه کرد ) م آ 19 ص 269 (. و به قوِل عیسی هر درختی را از ثمرش 
باید شناخت ) م آ 19 ص 272 (. در اینجاست که در واقع او نقِد دومِ برخی روشنفکراِن زمانٔه خود در رابطه با نقِش منفِی اجتماعِی این مقوله را با صدای 


بلندتر و تندتری مطرح می کند و ابراز می دارد که امروزه این اعتقاد "اهانت آمیز"، "منحط و ذلت آور و ضِد مردم" و... است ) م آ 19 ص 266 (. 


در همین چارچوب و رویکرد است که او به بازخوانِی "فکری ـ تاریخِی" اصِل انتظار می پردازد و با اشاره به پدیدٔه مسیانیسم ـ اعتقاد به موعود ـ در 
جامعه شناسی، می گوید همٔه فرهنگ ها دارای یک عصرِ طالیی اند و نیز معتقد به یک انقالِب بزرگ و نجات بخش در آینده و بازگشت به عصرِ طالیی و پیروزِی 
عدالت در آینده  ) م آ 19 ص 286 (. وی این "فوتوریسم" و آینده گرایی را یک جا به اجمال، بدوِن آن که مکِث زیادی روی آن بکند، "عکس العمِل طبیعی 
و فطرِی ساختماِن جامعه" ) م آ 19 ص 286 ( معرفی می کند. شریعتی با نگرشی جامعه شناختی به "مسیانیسم" و اصِل انتظار می نگرد، همان گونه که 


برخی دین پژوهان با نگاهِ عمدتاً الهیاتی به تحلیِل رویکردهای اپوکالپتیک و اشاتولوژیک ـ آخر الزمان گرایی و معادگرایِی ـ نهفته در ادیان پرداخته اند.


شریعتی علیِه تلقِی تخدیری و انحطاطی از انتظار


در زمانٔه شریعتی یک تلقِی تخدیری و انحطاطی از مقولٔه انتظارِ موعود وجود دارد. و او با این پیش فرض که نباید به "نقد" یا "اثباِت" علمِی این اعتقاد 
برای توده های مذهبی پرداخت به اصالِح کارکردِی آن دست می زند. و ضمِن حرکت از بحِث "خاِص" مهدِی موعود به بحِث "عاِم" انتظار چنین می گوید 
که: "انتظارْ یعنی "نه" گفتن به آنچه که هست" و منتظر، معترض به وضِع موجود است. ) م آ 19 ص 290 (. "انتظارْ ایمان به آینده است و الزمه اش 
انکارِ حال" ) م آ 19 ص 291 (. "انتظارْ جبرِ تاریخ است و بزرگترین عاملی که ستم دیده ها و استثمارشونده ها را نیرو و ایمان می بخشد. انتظارْ یک نوید 







7


و عامِل خوش بینِی تاریخی است" ) م آ 19 ص 296 (. و "ایمان به عدالت و پیروزِی حقیقت و ایمان به نابودِی قطعِی ستم و ظلم و پلیدی در سرنوشِت 
انسان و پیروزِی ستم دیدگان" )ص 303(. "مذهِب انتظار یک فلسفٔه مثبِت تاریخ، یک خوشبینِی فلسفی، یک عامِل فکری و روحِی حرکت بخش، تعهدآور 
و مسئولیت ساز و باالخره فلسفٔه اعتراض به وضِع موجود و نفِی ارزش ها و نظام های حاکم در طوِل قرون است و اکنون فلسفٔه منفِی بدبینانه و تسلیم و 


رضاست" ) م آ 19 ص 304 (. 


با توجه به این تحلیل هاست که در سالیاِن گذشته برخی از روشنفکران )مانند محمد جواد غالمرضا کاشی( این نگاه و رویکردِ شریعتی را، با نوعی 
بازخوانِی فوکویی، واجِد نوعی روحیه و رویٔه آنارشیستی علیهِ قدرت و نظم های مستقری که همگی واجِد این سلطه اند و اعتراِض مستمرِ روشنفکرانه و 


منتقدانه به نظام ها و نظم های موجود معرفی کرده اند و کارِ روشنفکری در این نگاه را نوعی نقِد مستمر دانسته اند.


شریعتی در زمانٔه خود با یک تلقِی تخدیرِی "انحطاطِی" خاصی مواجه بود که دعوت به سکون و سکوت در برابرِ استبداد و ظلم و شکنجه، استثمار و 
تبعیض، و استعمار بود. او با سخنرانی و مقالٔه "انتظارْ مذهِب اعتراض" به مصاف با "انتظارْ مذهِب انفعال" پرداخت.


اما پس از شریعتی و به ویژه در زمانٔه ما، عالوه بر این دو تلقی، تلقِی سومی نیز ظهور یافته است. این تلقی سیاست و مسئولیت گریز نیست، بلکه به 
شدت نیز سیاسی و معترض است. معترض به امپریالیسم و استعمار و سلطٔه جهانی. اما ببینیم وقتی شریعتی از انتظارْ مذهِب اعتراض سخن می گفت 


"اعتراِض" او چه سمت و سو و مضمونی داشت. 


انتظارْ مذهِب اعتراض علیِه چیست؟


یک تورِق سادٔه تنها مقالٔه شریعتی در این باره، به وضوح و به طورِ برجسته نشان می دهد که "اعتراض" در این نظریه معطوف به زر و زور و تزویر است 
و به طورِ پُر رنگی علیهِ "استبدادِ" سیاسی و استحمار و "تزویرِ" مذهبی است، نه صرفاً و تنها علیهِ استعمار و سلطٔه خارجی و جهانی. او بارها و بارها در 
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این مقاله مضمون، جهت و محتوای نظریه اش را روشن کرده است : ضدِ استبداد و استحمار، علیهِ "دجاِل فریبکار و سفیانِی دیکتاتور" ) م آ 19 ص 261 (؛ 
بوده اند ـ ،  آنها  صِف  در  قبالً  که  مردم  با  ناکثین ـ پیمان شکنان  مذهبی ـ   افراطِی  مارقین ـ متعصباِن  مردم؛  استحمارِ  و  استبداد  و  استثمار  عوامِل 
قاسطین ـ ظالمان و دیکتاتوران و مستبدان چپاول گر ـ ) م آ 19 ص 282 (؛ انتظارْ بیانگرِ "تسلسل و وحدِت تاریخی" است ) م آ 19 ص 286 ( چون "مبارزه 
برای آزادی و عدالت ـ دقت شود: آزادی و عدالت ـ  مثِل یک رودخانه در بسترِ زمان جریان دارد" ) م آ 19 ص 299 (؛ "آزادی و حقیقت" در تاریخ ـ علی 
و کوفه ـ شکست خورد و "استبداد بر آزادی" ـ دقت شود: استبداد بر آزادی ـ  پیروز شد، اما نه برای همیشه ) م آ 19 ص 300 (؛ جامعٔه بی طبقه، بی ستم، 
بی تزویر ) م آ 19 ص 301 (؛ نابودِی استضعاف "استضعاف اعم از استبداد و استعمار و استحمار و استثمار و استحمار است" ) م آ 19 ص 302 (. ) شریعتی 
در اینجا اولین جلؤه استضعاف را "استبداد" برمی شمرد ( و "دو نیروی عاصی بر نهضِت او )موعود( یکی دجال است و یکی سفیانی...، او به قدری از علمای 


فاسد می کشد که جوی های خون روان می شود... این کلیاِت طرزِ تفکرِ شیعٔه امروز دربارٔه امامِ زمان است" ) م آ 19 ص 269 (.


تلقِی سوم؛ تلقِی پوپولیست، فرمالیست و بنیادگرا


اما تلقِی سوم ـ تلقِی پوپولیست، فرمالیسِت بنیادگرا ـ نه به وجهٔه ضدِ استبدادی و نه به وجهٔه ضد تزویر و فریِب نهفته در اعتقادِ به انتظارِ موعود در 
فرهنِگ مسلمانان اهمیتی می دهد و آن را پنهان می کند و می پوشاند. در این تلقْی اعتقادِ مزبور تنها سمِت خارجی و علیهِ استعمار و امپریالیسم دارد. 
همچنین در تلقِی سوم بحِث انتظار بحثی امامِ زمان محور است. در این تلقی، توده های مردم به سمت و سوی اَعمالی تخدیری و خرافه آمیز دعوت می شوند. 
) هرساله میلیون ها انسان به جمکران و نامه انداختن به چاه کشانده می شوند که هیچ گاه این محل و آن اَعمال موردِ تأییِد علمای بزرِگ حوزه نبوده و 


مدتی پیش نیز صدای اعتراِض روزنامٔه جمهوری اسالمی را بلند کرد (


تلقِی سوم دارای گرایِش ضِد سنی و خالِف وحدِت مسلمانان است. و در شیعی گرِی خود سعی در افزودِن غلظِت ضدِ سنی دارد. ) این امر در برخی 
ادعیه ای که برای امام زمان خوانده می شود ، تأکید بر تعطیِل گستردٔه عیِد غدیر و... دیده می شود. در حالی که اسالمِ نوگرای شریعتی علی را سمبِل "مکتب، 
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وحدت، عدالت"، ـ نام یکی از نوشتارهای شریعتی ـ معرفی می کرد (. و تلقِی سوم نگاهِ فرمالیستی و شریعت محور به مسئلٔه انتظارِ موعود دارد. موعوْد مسئوِل 
اجرای شریعت در جهان است. ) اجرای حدود و قصاص و... ( نه محتوا نگر و آرمان گرا، برای تحقِق آزادی و عدالت و صلح برای همٔه انسان ها که "گرگ و 


میش از یک آبشخور آب می خورند" ) م آ 19 ص 269 ( و "جنگ و زور و فریب از میان برمی خیزد و صلِح جهانی برقرار می شود" ) م آ 19 ص 260 (. 


محصوِل نهایی و خروجِی پایانِی تلقِی سوم از انتظارِ موعود، ایجادِ یک "خالفِت اسالمی" در سراسرِ جهان است. و نه ظهورِ صلح و آزادی و عدالت برای 
همگان، به دور از مرزهای عقیدتی، طبقاتی و جنسیتی.


در اعتقادِ بنیادگرایاْن زنان حِق قضاوت ندارند، اما در اعتقادِ متدیناِن ساده، اما غیرِ حوزوی، و طبِق احادیثی که به ظهورِ موعود می پردازند، در آن روز 
زنان نیز قضاوت خواهند کرد. یک تلقْی نگاهش معطوف به شریعت است و یک تلقْی نگاهش معطوف به رهایی. 


مهم ترین کارکردِ تلقِی پوپولیستی، فرمالیستی و بنیادگرای جدید از اصِل انتظارِ موعود نه تخدیر به شکِل "انحطاطِی" سابق، بلکه در شکِل "انحرافِی" 
جدید است که این آمال و آرزوی دینِی آدمیان که از دوردست های اساطیر تا دوراِن ادیان دنبال شده و به سوی آینده ای رؤیایی و روشن و دوست داشتنی 
پرگشوده است را، از اساْس دگرگونه می کند. "انحراْف" در سمت و سوی آزادی محور و ضدیت با استبداد و ستم؛ سمت و سوی حقیقت گرا و ضدیت با تزویر 
و ریا و واسطه گِی میاِن خدا و بشر؛ سمت و سوی وحدت گرای ضدِ تفرقه ها و تبعیض های عقیدتی ، طبقاتی و جنسیتی و ...؛ سمت و سوی محتواگرای 
ضدِ فرمالیست و عوام زدگی و خرافه و تخدیر و...؛ نهفته در این اعتقاد و آرزوی دیرپای آدمیان در همٔه ادیان و مذاهب و فرهنگ ها در این کره خاکی که 
همیشه اقلیتی ستمگر و تبعیض پرور بر اکثریتی مظلوم و زحمتکش حکم رانده اند؛ ستم شدگانی که در برابرِ ابهت و عظمت و قدرت و دیرپایِی حاکماِن 
مقتدر و خلل ناپذیر، چشم اندازِ روشنی در پیِش پا و پیِش روی خود نمی دیدند و قدرت ها زوال ناپذیر می نمودند. اما آنها در افقی دوردست، در آخرِ زمان 


"آخرالزمان"، باالخره غلبٔه روشنِی حقیقت و آزادی و عدالت را، بر تیرگِی تزویر و فریب و ستم و تبعیض می دیدند و آرزو می کردند.


تقلیِل این آرزو به عملکردهایی که آزادی را برای "خودی"ها نیز نمی پسندد، دموکراسی و حقوِق بشر حال را دگرگون می کند، فقر و فساد و تبعیض 
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بزرگترین معضِل الینحِل پیشاروی است؛ و این که گویی همین واقعیت، تجسِم همان آرزوهای دیرین است و موعود قرار است که بیاید تا تنها تکلیِف 
دیگران را روشن کند و از همین نقطه و پایگاه و پشتیبان، عیِن همین نگاه و عمل را در سراسرِ جهان بگستراند، آیا یک "انحراِف" بزرگ نیست؟ و امروزه 


مصاِف "انتظاْر مذهِب اعتراض" علیهِ تخدیرِ "انحطاطی"ِ آن روز به شکِل مصاف با تخدیرِ "انحرافی" امروز درنمی آید؟


"موعودِ" توده های مذهبی تنها علیهِ سرمایه داری در جهان نیست، بلکه شاید بیشتر از آن، علیهِ هر نوع ظلم و استبدادِ سیاسی و فریب و تزویرِ مذهبی 
نیز هست.


زمانٔه ما نسبت به زمانٔه شریعتی متفاوت است و جایگاهِ مذهب نیز در ایران تغییر کرده است )هر چند همچنان مجموعٔه مذهبی ها اعم از سنتی، 
رفرمیست و نوگرا اکثریِت جامعٔه ایران را تشکیل می دهد(. بدین ترتیب تحول  ـ البته به نظرِ نگارنده، تحوِل درون پارادایمی ـ هم در استراتژی و هم در 


ایدئولوژِی شریعتی ضرورتی جدی است.


پروژٔه عملی و پارادایِم نظرِی شریعتی قابِل بازخوانی و مهم تر از آن بازسازی در دورٔه جدید در راستای یک اندیشٔه سوسیال ـ دموکراسِی اخالق گرا 
و معنویت محور است. اما یک کاسه کردِن دو نوع توجه به اسالم )نوگرا ـ سنتی، بنیادگرا( تحِت یک عنواِن "اسالم سیاسی" ـ و یا انقالبی ـ و یک کاسه 
کردِن اسالمِ نهضت آزادی ها، ملی ـ مذهبی ها، احمد شاه مسعود روشنفکرِ مبارزِ ملی و مذهب گرای افغانی، حزِب عدالت و توسعٔه ترکیه و...، با اسالمِ 
طالبان و سنِت سیاسی شدٔه بنیادگرای طرفدارِ حِق ویژه برای خواص و تفکرِ شریعت محوری که از تفاوت و تبعیضاِت سیاسی، طبقاتی، و جنسیتی، شدیداً 
دفاِع دینی و قانونی می کند، نوعی ساده سازِی ژورنالیستی و سطحی است که گاه تمایالِت سرخوردٔه )فکری ـ سیاسِی( دیگری را در خود پنهان می سازد. 
هر چند این رویکردِ ساده ساز نیز می تواند )و باید( به عنواِن یک گرایش و نیرو، در میاِن دیگر افکار و نیروها در جامعٔه ما، به فعالیت بپردازد، اما از آنجا 
که این گرایش در طرِح آرای خویش عمدتاً "علت" دارد تا "دلیل"، نمی تواند "عمِق" چندانی بیابد و گستره اش نیز به وجود و گسترٔه "علت"هایی بستگی 
دارد که در برابرش واکنش نشان می دهد. بدین ترتیب در بخِش انتظار و مسئلٔه موعود نیز ما شاهِد سه تلقی و گرایش هستیم و نباید دو تلقِی کامالً مغایر 
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و متفاوت را تحت یک عنوان ساده سازانه یک کاسه کرد و حوزٔه معرفت را مشوش نمود.


اوج توجه و تأکید بر مسئلٔه موعود در اسالم آیینی در جامعه ما یک روز در سال است )که باید چشمان روشنفکرانی که از "توده های مذهبی" فاصله 
دارند، در آن روز باز و گشوده باشد و قدرت مذهب را در جامعٔه خویش به خوبی ببینند( و مبحث "انتظار مذهب اعتراض" در میان آثار شریعتی نیز یک 
سخنرانی و مقاله است. اما مردم ما روزهای بسیار )و شاید مهم تری( نیز دارند و شریعتی نیز مقاالت و سخنرانی های بسیار دیگر )و البته مهم تری( هم 
دارد. به آنها نیز باید توجه کرد. و البته "مذهب" کم و بیش، در آن دیگر روزها، و دیگر مقاالت نیز به سهم خود جایگاهی دارد، جایگاهی که نباید از آن 


کاست و نادیده گرفت ، همچنان که نباید بر آن اغراق کرد و اضافه و افزون دید.
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بررسیِمفهوِمارتداددرچارچوبِپارادایمهایدورانی


امروزه وقتی واژه های مرتد و ارتداد را می شنویم همراه با آن مسائلی هم چون  نفرت و مرگ و اعدام نیز به  ذهن متبادر می شود. گویا بین ارتداد و 
مجازات ، آن  هم  مجازاتی سریع و شدید، ارتباطی ذاتی وجود دارد و مرتد، مجرمی خبیث و ارتداد، جرمی  خطرناک  و نابخشودنی است . اما ارتداد چیست  


و چه  بوده  است که باید همواره  با عقوبت و سرکوبیْ  فراموش  ناشدنی  همراه باشد؟


انکارِ  و  ترک  مفهومِ  به  مردمان  بیِن  رایجِ   خاصِّ  معنای  و  اصطالحی  نظرِ  از  اما  است .  بازگشت   و  واگشت  معنای  به  لغوی  لحاظِ   به   ارتداد 
دین ـ و مشخصاً "اسالم " در بیِن مردماِن مسلمان ـ است . اما آیا ترک یا تغییرِ دین و رفتن  از سوی دین به بی دینی و یا یک  دیِن دیگر "جرم " است . 
چرا؟ و اگر مسئلهٔٔ معمولی  و منطقی  "تناسِب بین جرم و مجازات " را در نظر بگیریم ، آیا این  "جرم " ، آن چنان شدید و عظیم  است که باید با مجازاتی 
برای   و  می شود  مسئله دار  جدید  عصرِ  انساِن  ذهِن  که   این جاست   در  باشد؟  زنده ـ همراه  موجودِ  یک  معمولِی  زندگِی  قطِع  هم چون  "مرگ " ـ یعنی  
او "جرم " بودنِ  این امر از یک سو و شدِت بیش از حِد "مجازاتِ " آن  از سوی دیگر غیرِ قابِل فهم می گردد. اما آیا "ارتداد" واژه  و مفهومی  متعلّق  به  دنیای 
گذشته است ؟ و آیا انساِن گذشته غیرِ منطقی ، غیرِ معقول  و سنگ دل  بوده  است ؟ اهِل دیانت در مجموع چه توضیحی برای جرم تلّقی کردِن ارتداد و نیز 


چه تبیینی از شّدِت مجازاِت آن ، که  بی تناسب  با جرمِ مفروض تلّقی  می شود، دارند؟


در تبییِن مقولهٔٔ ارتداد و مجازاِت آن در بیِن دین داران ، پژوهش گران و صاحب نظراِن مذهبی و فکری گرایشاِت مختلفی وجود دارد که در زیر به اجمال 
به توضیِح هریک می پردازیم .


1 ـ سنت گرایاِن کالسیک معتقدند از آن جا که در متون و منابِع دینی که بیان گرِ مستقیم و غیرمستقیِم قوِل خداوند است، ارتداْد جرم تلّقی شده و 
مجازات اش هم تعیین شده است، بنابراین ما آدمیان وقتی به دین ـ یعنی این متون و منابع و بزرگان و مفّسران اش ـ اعتقاد داریم، باید به تبعات اش ـ که 
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بخشی از آن "احکام " می باشد ـ نیز پایبند باشیم .


این نحلٔه، منبع شناسی و روش شناسِی خاِص خود را دارد. در این نحلْه قرآن ، سّنِت رفتاری  و گفتارِی ـ احادیث ـ  پیامبر و اماماِن شیعه منابِع اصلی 
دین و مرجِع هرگونه استناد و استنتاِج دینی است، و احادیث می توانند مسائل و مفاهیِم کلِی قرآن را شرح و بسط داده و تکمیل نمایند. این نحله در موردِ 
ارتداد عمدتاً می پذیرند که ارتداد در قرآن دقیقاً به مفهومِ مشّخصی که امروزه آنان از ارتداد مراد می کنند نیامده است و مهم تر آن که مجازاِت خاصی هم 
برای آن معین نشده است. اما بر اساِس متدلوژی و روش شناسی این نحله ، احادیث درکنار و هم  عرِض قرآن مطرح هستند و می توانند مفاهیم  و مسائِل 
آن را روشن تر و تکمیل نمایند و همان گونه که در همهٔٔ عرصه های احکامی و فقهی چنین  است، در موردِ ارتداد نیز احادیثی ـ عمدتاً از ائمهٔٔ پنجم و ششم 


به بعِد شیعه ـ  وجود دارد که مفهومِ ارتداد و مجازاِت آن را به روشنی مشخص کرده است .


اما در چارچوب و ذیِل همین منبع شناسی و روش شناسِی سنتِی کالسیک ، طیف ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد. این تفاوت ها عمدتاً در شیوهٔٔ 
اثباِت ارتداد و به عبارتی حوزه ها و موضوعاتی  است که نفی و انکار آن ها عالمِت نفِی دین ـ = اسالم  ـ تلقی گردیده است. برخی معتقدند انکارِ توحید و 
نبّوت و یا هر آن چه نفِی آن موجِب نفِی نبوت گردد ـ که خود امری کشدار و قابِل تفسیر است ـ ، عالمِت ارتداد است. بعضی معتقدند نفِی هر امرِ ضرورِی 


دین ـ که می تواند دایرٔه محدود یا وسیعی از نظرِ قائلیِن آن داشته باشد( موجِب اثباِت ارتداد است و...


برخی از افرادی که در این نحله می گنجند دربارهٔٔ برخوردِ قرآن با مسئلهٔٔ ارتداد به مسائلی که برخی نحله های دیگر اظهار داشته اند، اذعان دارند. مثالً 
برخی معتقدند در قرآن ارتداْد جنبهٔٔ فکری ندارد و یا عمدتاً پذیرفته اند که در قرآن مجازاِت دنیوی برای ارتداد ـ با هر مفهومی که  فرض شود ـ مطرح 
نگردیده است و... اما چون در متدلوژِی این نحله احادیث می توانند ابعاد و اضالعی مستقل و فراتر از قرآن نیز مطرح  سازند و این مسائِل جدید نیز خؤد 
فرا تاریخی هستند و شأِن زمانی  ـ مکانی خاصی ندارند، بنابراین آن ها معتقدند که در تعییِن مفهومِ ارتداد، حوزهٔٔ دربرگیرندگی و نیز نوِع مجازاِت آن، این 


احادیث مبنای تبیین و تفسیرِ آراء در موردِ ارتداد می باشند.
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معتقدان به این نحله، به برخی نکاِت اجرایی و عملی دربارٔه ارتداد نیز پرداخته اند ماننِد تفکیِک مرتِد ملّی و فطری ـ مرتدی که والدین اش مسلمان 
نیستند و مرتدی که والدین اش مسلمان هستند ـ ،تفکیِک مجازاِت مرتِد مرد و زن و... برخی افرادِ متأخر نیز به نکاتی سیاسی تر و امروزی تر ـ و شاید معطوف 
به شرایِط سالیاِن اخیر در ایران ـ اشاره داشته اند ماننِد این که نباید حکِم قتِل مرتد را نهانی و پنهانی صادر کرد و او را ناگهانی ـ به  شکِل ترور ـ کشت، 
بلکه باید او را محاکمه کرد، دفاعیات اش را شنید و آن گاه حکم صادر نمود. یا این نکته که فردِ مرتد باید خود امری را که انکار می کند جزءِ ضرورِی دین 


بداند، نه این که او خوْد امری را ضرورِی دین نداند و آن را انکار کند، در این صورت، او مرتد نیست و...


ضمناً برخی افرادِ مستقل و منفردی هم وجود دارند که از نظرِ منبع شناسی و روش شناسی، به طریِق سنّتی کالسیک می اندیشند اما از تفکراِت مألوِف 
حوزوی فاصله گرفته اند و در بحِث ارتداد با ضعیف دانستِن راویاِن احادیِث ارتداد و مجعول دانستِن این نوع روایات، به نفِی حکِم قتِل مرتد نظر داده اند.


اما در مجموع از سوی قائلیِن این نحله، کمتر کارِ توضیحی در جهِت تبییِن منطقی و عقالنی دربارهٔٔ علِت مذموم بودِن ارتداد و شدِت مجازاِت آن ارائه 
گردیده است و هرگاه که برخی مفسراِن این دیدگاه خواسته اند به بحِث توضیحی و غیرِ سنتی ـ یعنی نه صرفاً با اتکاء به متون و مرجعیت های کالسیِک 
دینی  ـ در این باره دست زنند عمدتاً به این مسئله پرداخته اند که ارتدادی که مجازاِت شدیدی به دنبال دارد، امری فکری و ذهنی و اعتقادی نیست بلکه 
جنبه های عملی و احیاناً سیاسی دارد. برخی نیز برخوردهای استهزاءآمیز و تبلیغ علیهِ دین را نوعی خصومت ورزی با دین ـ = اسالم ـ دانسته و آنگاه برایش 
مجازاِت مرگ در نظر گرفته و توهین به اعتقاداِت جامعه را باعِث صدورِ این حکم دانسته اند ـ هرچند برخی منتقداِن غیرسنتی معتقدند که در همین باره  
نیز تناسبی بیِن جرم و مجازات وجود ندارد. ضمن آنکه آنان نیز برخوردِ توهین آمیز با اعتقاداِت عمومی را "جرم " می دانند، اما به مجازاِت مرگ برای آن 
معتقد نیستند ـ در همین رابطه برخی نیز به اَعماِل سیاسی و براندازانه علیهِ دولِت مرکزی ـ دینی ـ اشاره کرده و آن  امر را باعِث صدورِ حکِم مجازاِت 
سنگین برای مرتدان ـ عملی، نه نظری ـ دانسته اند. در این رابطه به جنگ با "اهل رده " )مرتدان ( در زماِن ابوبکر اشاره کرده اند که زکات نمی پرداخته و به 
زباِن امروزی مالیات نمی داده اند و نیز در مقابِل حکومت به شورش و گردن کشی دست می زده اند. قائلین به این نظر، توضیحی نسبتاً منطقی از دیدگاه شان 
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ارائه داده اند اما هم چنان باید به  تعییِن تکلیف با برخی روایاتی که ارتداد را صرفاً فکری و نظری معرفی کرده اند، بپردازند.


2 ـ در بیِن نو اندیشان و نوگرایاِن مذهبی نیز نظرگاه های مختلفی در موردِ مقولهٔٔ ارتداد وجود دارد. وجهِ مشترِک نوگرایان در این است که منبع شناسی 
و روش شناسِی کالسیِک سنتی و به اصطالح حوزوی را نپذیرفته و هر یک رویکردِ "خاِص دیگری" را جایگزین دانسته اند.


برخی از این نوگرایان که تکیهٔٔ انحصاری و ویژه ای بر قرآن در حِد "تک منبِع" دین شناسی دارند، معتقدند در قرآن مجازاتی دنیوی برای ارتداْد تعیین 
نشده است و در حالیکه در قرآن دربارهٔٔ برخی افراد به چندین بار رفت و برگشت بیِن دین ـ = اسالم ـ و شرک اشاره شده، اما با این وجود باز تنها به 
مجازاتی اخروی برای این افراد اکتفا گردیده است. برخی از کسانی که در این چارچوب می اندیشند هم چنین اشاره کرده اند که ارتداد عمدتاً جنبهٔٔ عملی 
داشته است و حتی در موردِ همان آیٔه فوق الذکر نیز اشاره می کنند که رفت و برگشت بیِن اسالم و شرک از سوی آن افراد جهِت تمسخرِ مسلمانان و 
سست کردِن پایهٔٔ ایماِن آن ها بوده است. اما در همین رابطه نیز مجازاتی دنیوی مطرح نگردیده است. این رویکرد به تبییِن ویژه ای نسبت به احادیث و 
روایاتی که در این مورد وجود دارد، نمی پردازد و فقط به طورِ کلی مطرح می سازد که احادیث نباید خالِف قرآن باشند. اما چه در این مورد و چه بسیاری 
از دیگر مواردِ احکامی، سنت ها و روایت های گوناگون، به شرح و بسط و تکمیل و... مواضِع کلی و معدودِ احکامِی قرآن پرداخته اند. بنابراین باید تبییِن 
دقیق تر و کامل تری در این باره صورت گیرد و صرفاً با یک اتکاءِ نقلْی، مبنی بر این که حدیث نباید خالِف قرآن باشد، و یا با یک استدالِل ساده و محدود 
نمی توان همهٔٔ این مجموعْه احادیث را کنار گذاشت. ضمِن آنکه بسیاری از این رویه ها و روایت ها در جهِت جزیی تر و مشّخص تر کردِن احکامِ قرآن و تعییِن 


تکلیِف پیروان بوده است .


اما برخی دیگر از نوگرایان هم وجود دارند که برخوردِ مشخص تر و تبییِن دقیق تری نسبت به احکام ـ که می توان مسئلهٔٔ ارتداد را نیز در شمارِ آن ها 
دانست ـ صورت داده اند. آن ها ضمِن جاودانه دانستِن مفاهیم، ارزش ها و جهت گیری های دینی، صورت ها و قالب های احکام ـ مثالً در حوزه های اقتصادی، 
حقوقی و... ـ را مرحله ای ـ منطقه ای دانسته اند ) ماننِد دهلوی ـ اقباِل الهوری ( و یا بطورِ مشخص تر عنوان ساخته اند آن بخش از احکام که در ارتباِط 
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انسان با هستی و خداوند است، ثابت است و آن بخش که در رابطه با جامعه و دیگر انسان هاست، از آن جا که این امورْ ذاتاً متغیر و متحّول اند، فرم و قالِب 
این احکام نیز متغیر است. هرچند این فرم ها و قالب های متغیر باید از درون مایه ، محتوا و جهت گیرِی ارزشِی ثابتی که در مضمون و فحوای منابع دینی 
نیز آمده است، برخوردار باشند )ماننِد شریعتی (. این رویکرد معتقد است درحوزهٔٔ احکامِ اجتماعی، تمامِ احکامِ نخستیِن دینی ـ = اسالم ـ که در منابِع 
مستند و مستدل وجود دارند، دارای مضمونی رشد دهنده، مترقی و رهایی بخش برای انسان ها بوده اند. اما فرم و قالِب این احکام، برای حفِظ همان محتوا 


و جهت گیرِی اولیه، باید متناسب با تغییرِ موضوع و تحوِل شرایِط زمانه، تغییر یابد. بنابراین فرم ها و قالب ها دارای شأنی تاریخی هستند.


از صاحباِن این رویکرْد برخوردِ خاصی با مسئلهٔٔ ارتداد مشاهده نشده است، اما طبیعی است که در چارچوِب روش شناسِی آن ها، فرم ها و قالب های 
احکامِ ارتداد نیز همانند دیگر فرم های احکام، تغییر و تحول  می پذیرد. اما قائالن به این رویکرد نیز باید بتوانند از مجازات هایی که در همان زماِن نخستین 


برای ارتداد مطرح شده، توجیهِ عقالنی و انسانی ای در شأِن مذهِب عقل باور، انسان گرا و رهایی بخشی که آن ها خود معرفی می کنند، ارائه دهند.


پیرواِن این رویکرد از مجازات های مقّرر شده برای ارتداد، تفسیری سیاسی و حکومتی ارائه می دهند و معتقدند تغییرِ نظر و فکر از نظرِ قرآن هیچ 
مجازاتی ندارد. چرا که قرآن هیچ گونه زور و اکراهی را برای تحمیِل دین نمی پذیرد ) الاکراه فی الدین ( پس  چگونه می تواند برای تحمیِل دین به کسی که 
می خواهد تغییرِ نظر دهد او را به مجازات، آن هم مرگ، محکوم نماید. قائالن این رویکرد هم چنین توضیح می دهند که در قرآن به صراحت و نه از یک بار، 
بلکه از چندین بار مسلمان و مشرک شدن و رفت و برگشِت بیِن اسالم و شرِک برخی افراد یاد شده، اما هیچ مجازاِت دنیوی برای آن مقّرر نگردیده است. 


ضمِن آن که شأِن نزوِل این آیْه نشانگرِ آن است که در ورای این رفت و برگشت ها، انگیزه های صریِح غیرِ فکری هم وجود داشته است .


آنان هم چنین توضیح می دهند دیگر مجازات های سنگینی که برای مرتدین مطرح  شده نه برای کسانی است که به طورِ نظری از اسالم برگشته اند 
بلکه متوجٔه کسانی است که به اصطالِح امروزی به عمِل براندازِی نظامی و سیاسی و اقتصادی در مقابِل دولت و قدرِت رسمِی مسلمانان دست زده اند. 
آن ها به جنگ های دوراِن خلفای اولیهٔٔ مسلمان، شورش های سیاسی و خودداری از پرداخت مالیات، به خاطرِ به رسمیت نشناختن و سرکشی در مقابل 
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حکومت اشاره می کنند. آن ها این نوع مجازات ها را امری متداول و عرفی در زمانه ای که مطرح شده اند، می دانند و می افزایند در آن دوران هیچ کس به این 
نوع مجازات ها و یا غیرِ معمول و غیرِ معقول بودِن و یا شدت و بیرحمانه بودنِ شان اعتراضی نداشته است و همین بیان گرِ آن  است که توسِط روِح زمان و 


عرِف دوراْن امری منطقی و معمول بوده است.


اما قائالِن این رویکرد برای احکامِ اجتماعْی شأِن تاریخی قائل اند و به تغییرِ آن ها به خاطرِ متغییر بودِن ذاتِی این نوع احکام معتقدند. بنابراین در 
این رابطه نیز به قانون گذارِی عرفِی مبتنی بر خردِ عصر و عرِف زمانه، با الهام از جهت گیری های دینی اعتقاد دارند. اما در مجموع، قائالِن به این رویکرد 
به هیچ  وجه به مجازاِت افراد به خاطرِ پذیرفتن یا ترِک اندیشه ای، از جملْه اندیشهٔٔ دینی ، معتقد نیستند و آن را برخالِف درون مایه و جهت گیری های 


صریِح قرآن و حرکِت انبیاء در تاریخ می دانند.


برخی از نو اندیشان نیز تفسیری توصیفی ـ هستی واره ـ از ارتداد ارائه داده و آن را در مقابِل مقولهٔٔ قرآنِی "رشد" قرار داده اند. بنابراین همان گونه که 
رشد پیامدهای عینی و عملی  دارد، انحطاط و عقب گرد ـ ارتداد ـ نیز پیامدهای جبری و طبیعِی خود را خواهد داشت و اگر عقوبت و مجازاتی هم برای 
این "رخداد" و "اتفاِق" کلی و همه جانبه و هستی واره، نه نظری و ذهنی، وجود دارد، آن عقوبت نیز رخدادهایی عینی و طبیعی و هستی واره است که 
خود به خود در فردِ مرتد متبلور و متعین خواهد شد. این تفسیْر رویکردی تأویلی و هرمنوتیکی از امرِ ارتداد و پیامِد آن، به عنواِن یک امرِ واقع به دست 
می دهد. این رویکرد اساساً برخوردی متفاوت و غیرِ احکامی، و به تعبیری برخوردی هستی شناختی ـ هستی واره ـ با دین و اموِر دینی و مقوالِت مرتبِط 


با آن از جمله با مسئلهٔٔ ارتداد، دارد.


3 ـ اما در رابطه با مسئلهٔٔ ارتداد و مجازات آن و به ویژه َمطرود و مَلعون بودِن مرتد در بسترِ گذشتهٔٔ تاریخی، در راستای نواندیشِی مذهبی، تبیین و 
توضیِح دیگری نیز قابل طرح و توجه است.


برای انساِن امروز جرم بودِن ارتداد و شّدِت مجازاِت آن قابِل فهم نیست و شاید به نظرِ او انسان های گذشته سنگ دل و بی رحم و یا دارای ذهنی 
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و  غیرِ منطقی  اَعمال شان  و  افکار  یا  و  بوده اند  سنگ دل  واقعاً  گذشته  انسان های  آیا  اما  بوده اند.  خرافی  حتی  و  غیرِ معقول  بالطبِع  و  کودکانه  و  ساده 
این مقوالت در دو دستگاه و  وقتی  اساساً  به نظر می رسد  و  پاسِخ مثبتی نمی دهد  این پرسش ها  به  تاریخ  غیرِ مفهوم ـ غیرِ معقول ـ بوده است؟ مرورِ 
سامانٔه فکری ـ پارادایم ـ و در دو بستر و فضای متفاوِت فکری ـ ساختاری ) ذهنی  ـ عینی (، در نظر گرفته می شوند، برای یکدیگر غیرِقابِل ادراک به نظر 
می رسند. اما اگر این سامانه ها و پارادایم های مختلف1 بتوانند به گفت وگو و دیالوگ بپردازند و به منطق و سنجه های مشترکی برسند و یا حداقل بتوانند 
بطورِ تطبیقی و مقایسه ای به تحلیِل مقوالِت مختلف ـ از جملْه ارتداد ـ بپردازند، آنگاه فهم و ادراِک مسائِل گوناگون آسان تر خواهد شد و هاله های ابهام 
از پیرامون آن ها فروخواهد ریخت و درنتیجه، استنتاج و الهام گیری از درون مایه های میراِث گذشتهٔٔ فرهنِگ سرشارِ بشری و استمرارِ وجوه و ابعادِ مثبت و 


رهایی بخِش آن ها برای و به سوی آینده میّسرتر خواهد گردید.


در سیرِ تاریخ و فرهنِگ بشری، آدمی از دوراِن اسطوره و جادو به دوراِن ادیان گام فرا پیش نهاد و از آن پس نیز مسیرهای گوناگونی را در پیش گرفته 
است. ضمن آن که الیه های مختلف و متفاوِت "اندیشه ها" ، "احساس ها" و "منافع" 2 که منابع و عوامِل سازندٔه رفتار و اَعماِل آدمیان بوده، همواره وجوهِ 
مشترکی را در طوِل این تاریِخ طوالنی برای بشر تشکیل می داده است. آدمی نه هیچ گاه صرفاً عاطفی و احساسی عمل کرده و نه هیچ گاه تماماً عقالنی، و 
نه هیچ موقع مصالح و منافِع او در شکل دادن به عواطف و اندیشه هایش بی تأثیر بوده است. البته سهم و نقِش هر یک از این الیه ها در طوِل تاریخ و در 


مناطق و مقاطِع گوناگوْن ثابت و یکسان نبوده است.


درهرحال بشر با حفِظ برخی ویژگی ها و درون مایه ها و خصایِص مشترک، "دوران های سپری شده "ای را هم پشت سر گذاشته است. در این چارچوب، این 
دیدگاه نیز قابِل طرح و تأمل  و بررسی است که مقولۀ ارتداد ـ با درون مایۀ احساسِی مملو از طعن و نفرت که به دنبال اش عقوبتی سخت را می طلبد ـ رگه ای 
است که از دوراِن اساطیرِی بشری به دوره های بعدی پا گسترده است و با از دست دادِن برخی اضالِع خود، بعضی اضالِع دیگرش ـ به ویژه ضلعِِ احساسی 
و عاطفی اش ـ را با خود حمل نموده است. در دوراِن اسطوره ای ـ قبایلِی بشر، پیوندی دیرین و اسطوره ای که از گذشته های دور سرچشمه می گیرد، بیِن 
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نیای قبیله، سرزمیِن آن و توتم و اعتقاداِت دینِی قبیله وجود دارد و عبور از هر یک و ترِک آن، در محتوا و عمل به معنای زیرِ پا گذاشتِن اضالع و ابعادِ 
دیگر هم بوده است. کسی که سرزمیِن مادرِی قبیله را ترک می کرده است، از نیاکان و توتم و دیِن قبیله نیز بریده و مطرود و ملعوِن کل قبیله تلّقی 


می شده است.


در سیرِ فرهنِگ اسطوره ای ـ قبیله ای به فرهنگ های بعدی است که به تعبیرِ شریعتی، "مکانیسِم تبدیِل پدر بزرگ به خدای بزرگ " و تبدیِل "توتم ها 
پیوندهای  و  رسیده  خداپرستی  به  توتم"پرستی  ـ  سرزمین  ـ  "نیا  از  تعبیری  به  خود،  عادِی  مسیرِ  در  بشر  و  می افتد  اتفاق  آسمانی"  خدایاِن  به 
خونی ـ نژادی ـ سرزمینی جای خود را به پیوندهای فرهنگی ـ دینی ـ سرزمینی می دهد. اما در هریک از این تغییر و تحوالت، عناصری نیز از زبان و 


مفاهیِم دوراِن پیش را با خود حمل می کند.


در دوراِن اساطیری " ارتداد" نوعی خیانت به نیا و سرزمین و توتم، با هم، بوده است. بنابراین مرتد، مطرود و ملعون و موردِ نفرِت همگانی قرار می گرفته 
است. مرتد کسی نبوده است که تنها "یکی از" معتقداِت جمع را قبول  نداشته  است . در آن  فرهنگ اساساً یک "روِح جمعی" و یک "مای جمعی" غلبه 
داشته و فرْد تنها در چارچوْب و مستحیِل در جمع وجود دارد. بنابراین نمی توان آن "ما"ی جمعی و کلی را از هم تفکیک نمود و تنها به بخشی از آن 
بی اعتقاد بود، آن  گونه که انساِن امروز انجام می دهد و وضعیتی غیر از وضعیِت خود نیز برایش قابِل فهم و حتی قابِل تصّور نیست. اما در وضعیِت ضعیف 
بودِن تشّخِص فردی و کم رنگ بودِن "من " ، "ما"ی جمعی ـ بدوِن هیچ تقسیم و تفکیکی ـ ،حضور، منطقیت ، مقبولیت و پذیرِش همگانی داشته و 
حالت و وضعیتی غیر از آن نیز متصّور نبوده است و هر کس نیز که "ما"ی جمعی را زیرِ پا می گذاشته، خود نیز عبور از همهٔٔ مرزهای مّتصل به هم را فهم 


می کرده است.


در دوره ای از تاریخ این مرزها بر اساِس پیوندهای خونی ـ نژادی و در چارچوِب نیا ـ توتم ـ سرزمیِن قبیله تعیین می شده است، در دوره ای دیگر بر 
اساِس پیوندهای فرهنگی ـ دینی ـ سرزمینْی معین می گردیده است و شاید در این دوران "دین"، هم نوعی هستی نگری به آدمیان ارزانی می داشته و هم 
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عامِل پیوندهای اجتماعی بوده است. اما در دوراِن جدید "ملیت" جایگزیِن "دیانت" در امرِ پیوند دهِی اجتماعی و مقوالِت مشابهِ آن، گردیده است. ولی ملیت 
نیز خوْد سامانهٔٔ مصنوعِی دیگری است که توسِط آدمیان نهاده و پذیرفته شد و ممکن است در دوره و دورانی دیگر، جای به عامل و عنصرِ دیگری بدهد.


بندیکت اندرسن  )Benedict  Anderson( قومیت گرایی و ملیت گرایی را سامانه هایی مصنوعی می داند. از نظرِ او جماعاِت دل انگیزی که در پندار وجود 
دارد از دروِن رسانه هایی موج می زند که با نوسازِی اقتصادی گسترش یافته است. اندرسن تغییرِ رویکرد و دیدگاهِ مردم نسبِت به کائنات را مهم ترین عامل 
در ایجادِ ملیت خواهی می داند. از نظرِ او با غروِب جهان بینِی مذهبی ـ سنتی ـ و جهان شناسِی وابستٔه به آن و بی معنا شدِن مفاهیمی که جهان و ارتباِط 
انسان ها در آن را توضیح می داد، نیاز به نوِع دیگری از نگرِش به جهان که بتواند به زندگِی روزمره معنا بخشد و باعِث ایجادِ ارتباطْی سیستماتیک بیِن 
مردم گردد، از هر زمانی الزم تر به  نظر می رسد. در این جا ملیت خواهی به بهترین وجهی توانست جوابگوی نیاز به ایجادِ تقدیرگرایِی جدید برای مردمی 
باشد که به دنباِل معنایی دنیوی برای نظِم هستی و زندگِی اجتماعی و سیاسی خود بوده اند. عقیده به ملت و ملّیت نه تنها بارِ دیگر به تاریخ و زندگِی 


روزمرهٔٔ مردم معنا می بخشد بلکه میِل بشر به ابدیت و تداوم نیز احیاء می شود.


حال در چارچوِب پارادایِم جدیِد فکرِی حاکم بر انسان ها ـ یا بخِش مهمی از انسان های جهان ـ که مفاهیم و مرزهای ملی و عرفی را جایگزیِن مفاهیم 
و مرزهای دینِی سابق و اسطوره اِی اَسبق کرده است، و در ارتباط و گفت وگوی بیِن این پارادایم ها و برخوردِ تطبیقی با آن هاست که برخی مفاهیم و 
مقوالت ـ از جمله ارتداد ـ بیشتر قابِل فهم و ادراک می گردد. تصادِف شگرف آنکه واژهِ "ملت " در تعابیرِ قدیم به معنِی عقیده و در تعابیرِ جدید به معنِی 


مردمِ ساکن در یک سرزمین و تحِت حاکمیِت یک دولت اطالق شده است. 3


در دنیای جدیِد مبتنی بر مرزها و مفاهیمی چون "دولت ـ ملت "، تعابیرِ جاسوس، خائِن به ملت و منافِع ملی و... کلماتی هستند که عالوه بر بارِ 
معنایی، بارِ احساسی و عاطفِی خاصی را با خود حمل می کنند. مطرود و ملعون بودِن امرِ جاسوسی، خیانِت به ملت و منافِع ملی و... برای انساِن جدید 
همان وضعیِت "وجودی" )اندیشگی ـ احساسی ـ عملی و کارکردی ( را تجسم می کند که ارتداد برای انساِن قدیم مجسم می ساخت. 4 بر همین منوال اگر 
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در سال ها و قرن های آینده مقولٔه دیگری جایگزیِن ملت و "دولت ـ ملت " گردد، آن مقوله نیز در پیامِد خویش واژه ها و مفاهیمی را برای افرادی که علیهِ 
آن مقوله برشورند و از آن عبور کنند، به وجود خواهد آورد که برای انساِن امروز غیرِ قابِل تصور است. شاید برای آن انسان ها نیز مطرود و ملعون بودن 
بیش از حِد در نوردیدن ـ و به تعبیری "خیانت" به ـ  مرزهای ملی و ملیت، همان قدر غیرِ قابِل فهم باشد، که برای انساِن امروز مقولهٔٔ ارتداد در پارادایِم 
فکری ـ عملِی انسان های قدیم غیرِ قابِل ادراک است. ) هر چند امروزه نیز به تدریج با مسائلی چون چند ملیتی ها، چند تابعیتی ها و جماعت های مختلِف 


بدوِن مرز، هم چون پزشکان و خبرنگاراِن بدون مرز، مواجه شده ایم (.


در چارچوِب این نظریه ـ که نیازمنِد تأمل و نقد و بررسِی جدی از سوی پژوهش گران و صاحب  نظران است ـ درون مایۀ ارتداد ـ و به ویژه وجهِ احساسی 
و عاطفِی آن ـ بازماندٔه دوراِن اساطیری ـ قبایلِی بشر است که هر چند در دوراِن ادیان ـ و مشخصاً در اسالم و متِن اصلی اش یعنی قرآن ـ با آن برخوردی 
انسانی و عقالنی شده است، اما در بسترِ واقعِی آدمیان، توانسته است به حیاِت خویش ادامه دهد و در شکلی جدید بازتولید گردد و در حالی که قرآن، 
جنِس ایمان و اندیشهٔٔ دینی و ایمانی، را از اساس و بنیاد اجبار ناپذیر دانسته  است ولی در یک بسترِ تاریخی برای تحمیِل ایمان و دین به افرادی که به هر 
دلیل ـ درست یا نادرست ـ  قلباً مایل به پذیرفتِن آن نیستند، پای زور و اجبار و عقوبت به میان آمده است. تا آن جا که در زباِن عامیانه از ضرب و شتم 


و تنبیهِ شدید با ضرب المثل و تکیه کالمِ "کافر مسلمان  کردن " یاد گردیده است !


در مجموع تاکنون با دو نگاهِ متفاوت به مقولهٔٔ ارتداد توجه شده است. برخی کامالً با دیِد دینی ـ فرهنگی به مسئله نگاه کرده و عمدتاً درون دینی 
بحث کرده اند. این مباحث از یک ضعِف اساسی برخوردار بوده و آن عدمِ طرِح پیش بحث های روش شناختی است. به نظر می رسد تا مباحِث منبع شناسی 


و روش شناسِی دینی مطرح نگردد و از آنجا به مقوالتی ماننِد ارتداد پرداخته نشود، مباحثی از این دست، ناقص و ناتمام خواهد ماند.


زاویهٔٔ دومی که از آن منظر به مقولهٔٔ ارتداد نگاه شده، زاویهٔٔ تاریخی است. این یک واقعیِت تاریخی است که عدۀ زیادی از متفکران و حتی عالماِن دینی 
و بسیاری از مردمِ عادی طعمهٔٔ آتِش اتهاماِت بَد دینی و بی دینی و ارتداد شده اند. بسیاری از مردم در جنگ های مذهبی ای کشته شده اند که طرفیِن جنگ 
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همدیگر را مشرک و کافر می دانسته اند و یا در هر سوی جنگ فرقه ای از یک دیِن واحد حضور داشته است که طرِف مقابل را بَد دین و مرتد می دانسته 
است.


البته این مقوله صرفاً متعلق به دنیای قدیم نیست. در دوراِن جدید نیز بسیاری از متفکراِن متعلِق به مکتب های گوناگوِن فکری و سیاسی به رویزیونیسم 
) تجدیدنظرطلبی ( متهم شده اند و این تعابیْر معنایی مترادِف مرتد داشته است. ) و حتی در برخی متوِن فارسی از همین واژه ـ مرتد ـ به عنواِن مترادِف 
آن تعبیرِ التین بهره گیری شده است! (. و عنصرِ "رویزیونیست " دارای همان بارِ عاطفِی منفی حاوِی لَعن و نفرتی بوده است که عنصرِ "مرتد" در دوراِن 
قدیم داشته است ) هر چند عقوبت و مجازاِت عناصرِ جدید کمتر از عناصرِ قدیم بوده است  (. برخی مارکسیست ها یکدیگر را به ارتداد متهم کرده و برخی 


لیبرال ها نیز قرائِت دیگری از لیبرالیسم را "روایِت فاسد از لیبرالیسم " لقب داده اند.


توجٔه تاریخی و تبارشناسانه به این مقوله، استمرارِ درون مایه های مشترکی را نشان می دهد که عالمِت "پیوستِ " برخی مفاهیِم دنیای جدید با دنیای 
قدیم است که در کنارِ دیگر مفاهیمی که "گسست " این دو دنیا را نشان می دهند، می تواند تصویرِ واقعی تری از سیرِ تاریخ و گسست ها و پیوست های آن 


ارائه دهد که خوْد حکایِت مستقِل دیگری است .


اما درهرحال در طوِل تاریِخ بشر انسان های مختلفی به محاکمهٔٔ اعتقادی کشانده شده اند ) مانند ژوردانو برونو، گالیله، حالج، عین القضات و... (، برخی 
از این افراد در آتِش خشم و تعصِب مُتولّیاِن دین ) که خوْد دیِن اصیل را به انحراف برده بودند( سوخته اند و برخی نیز به بهانه و در پوشِش دین، تنبیهِ 
سیاسی گردیده اند. آنها افرادِ پرضرر و خطری برای صاحباِن قدرت و ثروت بوده اند که در پوشِش تزویر به جرمِ آزادی خواهی و عدالت طلبی به مجازات 
رسیده اند. اما هرگاه مُتعصباِن خشک مغز از قدرِت چندانی برخوردار نبوده اند و یا حاکماِن زرمند و زورمند نیازی به بهره گیری از پوشِش تزویر برای 
مجازاِت مخالفان نمی دیده اند و یا آن سالح را کارآمد نمی دانسته اند، شعله های تکفیر و ارتداد فرو می نشسته است. اما این همه شهرآشوبی با انگیزه و یا 
در پوششی دینی صورت می گرفته است، دینی که پیامبران اش خوْد سخِن نو می آورده اند و از سوِی مُتولیاِن رسمِی دیِن زمان شان به بی دینی و بد دینی 
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متهم می شده اند. اما باز در ادامهٔٔ تاریخ، همان دیِن نو، باز متولیانی می یافت و عدهٔٔ جدیدی را به بی دینی و بد دینی متهم می ساخت. نظریهٔٔ مذهب علیهِ 
مذهب و نیز نظریٔه هم داستانِی زر و زور و تزویر در تاریخ که شریعتی بیان گرِ آن بود، حکایت از همین داستاِن تکرارِی تاریخ دارد.


اما امروزه باید تالش کرد "انسان " منهای عقیده، ملیت، جنس، زبان و... خوْد ارزش و کرامت یابد و درهرحال و با قدرت گیرِی هر پارادایِم فکری و 
فلسفی و دینی و... این ارزْش مخدوش نگردد. هر آن چه که روی به این سمت دارد رشد دهنده و ماندگار خواهد بود و هر آن چه در مقابِل آن باشد میرا و 
مضمحل خواهد گردید. اندیشه ها، عقاید، پارادایم ها، حساسیت ها و مرزها و مرزبندی ها، همه تغییر خواهند کرد، اما "انسان " ماندگار و جاوید خواهد بود 


و باید حِق تنوع و تفاوِت انسان ها برای تجربه کردِن انواِع اندیشه ها و مدل های زیست، همواره محفوظ باشد.


تنها کسانی که حِق انسان ) و مردم  ( را پایمال می کنند، مستحِق عقوبت اند. آن هم مجازاتی متناسِب با جرم و مبتنی بر قانوِن نسبی و مرحله ای که به 
صورِت منطقی، عقالنی و دموکراتیک بیِن انسان ها مقرر و قرارداد شده است. مذهِب پیامبراِن توحیدی هم آن گونه که پیام آوراِن اصلی اش نوید و بشارت 
داده اند به دنباِل فتِح دل ها بوده است، که ماندگار است، و نه تسلیِم جسم ها که نفاق می پرورد و تخِم خشونت می زاید. تخمی که آن گاه که فرزند به بار آرد 
جز کین و نفرت نسبت به زورگویاِن به اندیشه و آزادی محصولی نخواهد داشت و این خوْد بزرگ ترین ظلم و اجحاف در حِق مذهِب اولیه و رهایی بخِش 


پیامبران می باشد. دیِن پیامبران، دیِن دعوت است و بشارت، نه دیِن فشار و عقوبت. 5
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پیراموِن  بیشتر  توضیِح  1 ـ برای 
در  انقالب  کتاِب  به  "پارادایم"  مفهومِ 
/ احمد  کوهن  ) توماس  علمی  ساختارهای 
جـزوهٔٔ  به  نیز  و  سروش (  انتشارات   آرام / 
شمارهٔٔ 8 شریعتی شناسی ) از جزواِت دفترِ 
پژوهش های فرهنگِی دکتر علی شریعتی ( 


مراجعه نمایید.


2 ـ برای توضیِح بیشتر به  م آ 11 ص 11 و 
درس گفتارهای  اسطورهٔٔ آفرینش ) از آقای  
منتشرهٔٔ  جزواِت  سری  از  طهماسبی (  علی 
علی  دکتر  فرهنگی  پژوهش های  دفتر 


شریعتی ) درس گفتار 4 ( مراجعه  نمایید. 


 Benedict Anderson, Imagined ـ 3


Comminities. Verso, London, 1991. 


)5 - 7(.


شامـِل  می تواند  رویکـرد  دو  هر  4 ـ 
برخوردهای معتدل یا افراطِی مشابهِ یکدیگر 
باشد. مثالً در جملهٔٔ "همهٔٔ ما باید فدای  اسالم 


شویم" و در شعرِ "چو ایران نباشد تِن من 
مباد"، هر دو، عنصری مثِل دین یا ملّیت را 


مهم تر از خودِ "انسان" قرار داده اند.


با "اصِل دانستنِ " انسان ) نه  الزاماً "اصالت 
دادن ِ" فلسفی به انسان ( می توان نگاهِ دیگری 
منهای  انسان  این جا  در  داشت .  ارتداد  به 
عقیده و قبل از عقیده و هم چنین منهای 
ملیت و قبل از آن و منها و قبل از هر عنصرِ 
دیگری می تواند موردِ توجه و ارزش گذاری 
ارتداد  اتّهامِ  صورت  این  در  گیرد.  قرار 
است.  انسان  کرامِت  مرزهای  درنوردیدِن 
این امر خوْد جرمی است مهم و بزرگ که 
البته مجازاتی متناسب با میزان و اندازه و 


رتبهٔٔ جرم می طلبد.


دین،  نوع  دو  این  تفکیِک  با  رابطه  5 ـ در 
و  فلسفه  کتاِب  به  برگسون،  منظرِ  از 
بزرگ  ترجمهٔٔ  کاسیرر ـ  فرهنگ ـ ارنست 
تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسهٔٔ  نادرزاده 


فرهنگی ص 128 رجوع نمایید.
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سایٔه حقوِق جهانِی بشر بر ایران


گفتگو با رضا علیجانی را در موردِ سایٔه حقوِق جهانِی بشر بر ایران، از آن جهت انجام دادم که ایشان از نیروهای ملی و مذهبی و فعال در حوزٔه مدنی 
و حقوِق بشری هستند. همچنین رضا علیجانی، سردبیرِ نشریٔه توقیف شدٔه " ایران فردا " بوده اند.


س : از نظرِ شما موانِع اجرای حقوِق بشر در ایران چیست ؟


ج : پیدایش و ماندگاری هر پدیدٔه اجتماعی ) مثالً حقوِق بشر ( حاصِل برآیند و تالقِی سه مولفٔه مهِم : اندیشه و فرهنِگ جامعه، مناسبات و ساختارِ 
عینِی جامعه ) اعم از سیاسی، اقتصادی، حقوقی و... ( و شخصیت و اخالق و رفتارِ انسان های جامعه است. این سه مولفه رابطه ای متقابل و ارگانیک و 


دیالکتیکی دارند و نمی توان به طورِ قطعی یا دائمی یکی را بر دیگری اولویت داد.


بنابراین هم موانِع اجرا و هم راهکارهای تحقِق حقوِق بشر در هر جامعه به این سه عامل ) ذهنی، عینی، شخصیتی ( برمی گردد. موانِع اصلِی تحقِق 
حقوِق بشر در ایران را نیز باید در این حوزه ها جستجو کرد. در حوزٔه عینی و ساختارِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... مهم ترین مانِع شکل گیرِی حقوِق 
بشر در ایران "دولِت مطلقٔه" دیرپای در تاریِخ ایران است که در گذشته های دور بر اساِس مدیریِت " آب" در این سرزمیِن نیمه خشک و تحقِق امنیِت الزمٔه 
آن تکوین یافته است و در دوراِن متاخر نیز ریشٔه اصلِی دولِت مطلقه "نفت" و مدیریِت اقتصادِی آن و در واقع نیازمندِی جامعه به دولت ) و نه برعکس ( 
بوده است. البته شرایِط جغرافیایِی خاِص ایران و نقطٔه ارتباطِی مناطِق مختلف بودن نیز باعث شده مسالٔه " امنیت" به خودیِ خود نیز همواره موضوعی 
مهم و جدی باشد. نیاز به امنیت در سرزمینی گسترده که مناطِق مسکونی اش نیز دور و پراکنده از هم بوده، شکِل مضاعفی می یافته است. دولِت مطلقه 
در دوراِن جدید ) پس از مشروطه ( در برابرِ بسِط نهادهای دموکراتیک مقاومت و تالش کرده ضمِن حفِظ ظواهرِ این نهادها ) مثِل پارلمان، قؤه قضاییه 


و... (، آنها را از درون تهی کند و تحِت سلطٔه خود قرار دهد.
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اما در حوزٔه فکری و ذهنی نیز فرهنِگ جامعٔه ایرانی ) در یک ارتباط و ُکنِش متقابِل دیالکتیکی با ساختارِ عینِی جامعه ( متناسب با حقوِق بشر نبوده 
است. سلطنت و روحانیت، انساِن ایرانی را به مرجعی فراتر از خود ) شاه یا منابِع دینی که روحانیت خود را متولِی تفسیر و گاه تحقِق آن می دانسته است ( 
دعوت می کرده است. فرهنِگ غالِب برآمده از این دو نهاد ) به جز مواردی استثنایی ( مستعِد رشِد حقوِق بشر نیست. حقوِق بشر موقعی امکاِن طرح و 
رشد و تحقق می یابد که "بشر" به طورِ مستقل و دارای "حقوق" به رسمیت شناخته شود و اصل و مرجِع فرهنگ و سیاست قرار گیرد. این همه بدان 
معنا نیست که ساختارِ ذهنی یا عینِی جامعٔه ایرانی عاری از عناصر و مولفه های هم سو با حقوِق بشر بوده است. در گذشته نیز "رگه"هایی از به رسمیت 
شناختِن بشر و حقوِق وی هم در فرهنگ ) مانند برخی از الیه های شعر، عرفان، فرهنگ و اخالِق دینی، نظریٔه سیاسی و... ( و هم در مناسباِت عینِی جامعٔه 
ایرانی ) مانند برخی از الیه های پدیده هایی چون خودمختاری، شورا، انجمن های صنفی و... ( مشاهده شده است. اما این "رگه"ها ) بنا به دالیِل تاریخی ( 
هیچ گاه به "چارچوِب" غالب و حاکم تبدیل نگردیده است. عالوه بر دو مولفٔه یاد شده و در ارتباِط دیالکتیکی با آن دو، مولفٔه سوم یعنی روان و شخصیِت 
انساِن ایرانی نیز دارای ضعف هایی است که خود می تواند به مانعی برای تحقِق حقوِق بشر تبدیل شود ) ماننِد قضا و قدری زیستن و نقش قائل نشدن برای 
خویش، نگاه و رفتارِ سلسله مراتبِی دینی، قومی، جنسیتی و... (. البته در این قسمت نیز انساِن ایرانی دارای درونمایه های مثبتی ) برای تحقِق حقوِق بشر ( 


است ) مانند محبت و نوع دوستی و... ( که نمی توان بر آنها نیز چشم پوشید.


س : چه راه کارهایی برای اجرای حقوِق بشر در ایران کارساز هستند ؟


ج : راه کارهای تحقِق حقوِق بشر نیز حرکِت تدریجی، اما بنیادی، برای اصالح و تغییرِ این سه عرصٔه اساسی است. در این مسیر هم می توان و باید از 
رگه های مثبتی که در فرهنگ و ساختارِ عینِی جامعه و خصایِص فردِی انساِن ایرانی وجود دارد بهره جست و هم از تجارِب فرهنگی، عینی و اخالقی که 
در سطِح جهان به تحقق و پایایِی حقوِق بشر یاری رسانده است. در این راستا شاید بتوان برخی از ضروری ترین راه کارها و در واقع پیش نیازهای حقوِق 


بشر برای ایراِن کنونی را چنین برشمرد :
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اصالِح تدریجِی فرهنِگ ایرانی و بویژه نوزایِی دینی جهِت بازسازِی درون مایٔه این فرهنگ در جهِت حقوِق بشر ) و دیگر اهداِف انسانی همچون عدالت 
و توسعه و ... (. هیچ پدیده ای نمی تواند بدوِن بومی شدن و ریشه در گذشتٔه یک جامعه داشتن به پدیده ای غیرِ قابِل بازگشت تبدیل شود.


پذیرِش تکثّر ) پلورالیسم ( توسِط نخبگان و روشنفکران و فعاالِن سیاسی و اجتماعی و طبقاتی و قومی و جنسی و ... مخالِف دیگری بودن یک حق 
است، اما نادیده گرفتِن موجودیِت دیگری به همان شکل که هست ) اعم از مذهبی و غیرِ مذهبی و مستقل از نوع قومیت، زبان، جنسیت و... که دارد (، 


مهم ترین مانع برای تحقق و بسِط حقوِق بشر در ایران است.


مقید و غیرِ مطلقه، محدود، و ادواری کردِن همٔه منابع و مراجِع قدرت و اقتدار.


بسط و گسترِش دموکراسِی فراگیر و همگانی شدِن همٔه منابعی که تولیِد قدرت و اقتدار می کند ) در همٔه حوزه های سیاسی، اقتصادی، جنسیتی، 
قومی و... و نه صرفاً سیاسی و پارلمانی (.


لزومِ بی طرفِی دولت در برابرِ همٔه افکار و اندیشه های دینی و ایدئولوژیک و جدایِی نهادِ دین و حکومت.


اصالِح رفتار و مَنِش خود بزرگ بینانه و خود مرکز بینانٔه رهبراِن سیاسی، روشنفکران، فعاالِن اجتماعی و...، و پذیرِش درونی و وجودِی "دیگری" و 
تمریِن رعایِت حقوِق بشر در حوزه های اجتماعی.


تمریِن رعایِت حقوِق بشر در مقیاِس خانواده و تبدیِل نظامِ عمودِی قدرت به نظامِ افقی در این پایه ای ترین نهادِ اجتماعی.


س : نظرِ شما در موردِ این اصطالح چیست : "ناِن شب یا حقوِق بشر" !؟


ج : اگر نخواهیم به طورِ رمانتیک شعار بدهیم باید بگوییم ه "ناِن شب" اولین "حِق بشر" است و تمامِی کسانی هم که در ایدئولوژی و اندیشه، انسان 
را به " آزادی" تعریف کرده اند، در استراتژی نخست به "نان" و تضمیِن حیاِت او پرداخته اند." ابرام مزلو" روانشناِس معروف، مجموعٔه نیازهای بشر را به طورِ 
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سلسله مراتبی دسته بندی کرده است. وی اولیِن آنها را حفِظ حیات و آخریِن آنها را خود شکوفایِی انسان می داند. در واقعیِت اجتماعی نیز، به جز اقلیتی 
از انسان های آگاه و نخبه از یک سو و بزرگ و فداکار از سوی دیگر، اکثرِ آدمیان تا نیازهای اولیٔه زیستیِ شان تأمین نباشد به حقوِق بعدی نمی اندیشند. 
"شریعتی" نیز در تعریِف زندگی می گوید "زندگی یعنی نان، آزادی، فرهنگ، ایمان و دوست داشتن". او در این تعریف، زندگی را از "نان" آغاز می کند و 


تا "دوست داشتن" ) که حتی آن را باالتر از ایمان می نهد ( پیش می برد.


بر این اساس است که بنده فکر می کنم راهِ دموکراسی و حقوِق بشر در ایران قطعاً از "رفاهِ" اجتماعی و تأمیِن نیازهای اولیٔه زندگی ) در حدی متوسط ( 
می گذرد. اما "رفاهِ" نسبی شرِط الزم است نه شرِط کافی. بدین ترتیب هر فرد و یا قدرت و دولتی که بتواند مقداری به جامعه رفاه بدهد و یا تا حدی از 
قدرِت فراگیر و مطلقٔه دیرپای حکومت و دولت در ایران، به نفِع حوزٔه مدنی، بکاهد، بزرگ ترین خدمت را به تحقِق دموکراسی و حقوِق بشر و هموار کردِن 


راهِ توسعٔه همه جانبه و انسانی در ایران، خواهد کرد.


سپاسگزارم از اینکه وقِت تان را در اختیارِ ما گذاشتید.         
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جنبِش زنان، جنبشی مستقل و مرتبط


اگر همدالنه و نیز واقع گرایانه به سؤاِل مطرح شده )  نسبِت جنبِش زنان با جنبِش ملِی دموکراسی خواهی  ( ننگریم، می توان دربارهٔٔ مضموِن این سؤال 
موشکافی ها و مناقشاِت نظرِی درست و جدی ـ و البته نه لزوماً کامل و دقیق و راه گشا ـ  مطرح نمود. اما من به دالیلی با تفکیِک صورت گرفته بیِن دو 


جنبِش یادشده در سؤال تا حِد زیادی همدالنه و موافقانه می نگرم :


هستهٔٔ اصلِی جنبِش دموکراسی خواهی را، چه در مفهومِ شکل گرفتٔه بین االذهانِی آن در جامعهٔٔ ما و چه به صورِت عینی و واقعِی آن، سیاست و قدرت 
تشکیل می دهد و دغدغه ها و اولویت  های اولیهٔٔ دست اندرکاراِن آرمان خواهِ آن ) با آرمان های گوناگونی چون آزادی، عدالت و... ( نیز اصالح و تغییرِ این حوزه 
و به پیروی و به دنباِل آن تغییر و اصالِح دیگر حوزه ها از جمله اقتصادی، اجتماعی و... می باشد و در میاِن برخی از فعاالِن آن، حوزهٔٔ زنان را نیز به طورِ 
طولی دربرمی گیرد. اما در جنبِش زنان که حوزه های مختلفی از جمله حوزه های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، و... و از جمله حوزهٔٔ سیاسی را در برمی گیرد، 
هستهٔٔ اصلْی توجه به مقولهٔٔ "زن" است و همهٔٔ مقوالت در نسبتی که با این عنصر و دغدغهٔٔ  محوری برقرار می کند، موردِ توجه قرار می گیرد. بنابراین فردی 
می تواند یک فعاِل جنبِش زنان ) هر چند در ایران ما هنوز نهضِت بیداری و تحرِک زنان را داریم و نه جنبِش زنان به طورِ واقعی و کالسیک ( باشد درحالی 


که اصالً یک فعال و اَکتیوِ سیاسی ) به معنای رایج و بین االذهانِی آن، نه با معانی توسعه یافتٔه محتوایی یا قراردادِی دیگر ( نباشد.


اما عنصرِ مهم و اصلِی دیگر به محتوا و مضموِن عینِی این جنبش یعنی خودِ مسئلهٔٔ زن برمی گردد. درست است که به لحاِظ تاریخی انبوهِ زنان، 
و... قرار داشته  نژادی، قومی، ملی  اقتصادی، سیاسی،  افرادِ سلطه گر تحِت ستم ها و تبعیض های گوناگوِن  از سوی نظام ها و  هم پایه و همساِن مردان، 
و دارند، اما زنان عالوه بر این ها، تحِت ستمی مضاعف و دوگانه قرار داشته اند و تبعیضاِت مضاعفی را در حوزهٔٔ خاِص خویش ) در همهٔٔ ابعادِ اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و... و به ویژه حقوقی و خانوادگی ( متحمل شده و می شوند. همین ستِم مضاعف و تبعیض افزوده ای که برای زنان وجود داشته، موضوع 
و بستری "عینی" و "مستقل" از ستم هایی که بر مردان می رفته برای آنان فراهم کرده است که دغدغه ها و بالطبع تحرکات و جنبش های خاِص خویش 
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را داشته باشند. این مقوله ) ستِم مضاعف ( در جامعهٔٔ ما نیز به شدت مصداق دارد.


بنابراین، برخالِف برخی آموزه های فکری ـ استراتژیِک نهفته در فرهنِگ روشنفکری دهه های گذشتٔه جامعهٔٔ ما، نباید طرح و پیگیرِی مطالباِت زنان، 
به تمامی به سرنوشِت پیگیرِی مطالباِت عام و مشترک ) بین زنان و مرداِن تحِت ستم ( موکول شود و به عبارتی به صورِت مکانیکی و سیاه و سفید، 
اصلی ـ فرعی شده و محکوم به خاموشی و درجٔه دوم محسوب شدن گردد. هر چند گاه مطالباِت هر دو جنبش با سقف و موانِع مشترکی مواجه می شود 
و به لحاِظ عملی دستیابی به اهداِف هر یک مستلزمِ جدی تلقی کردِن مانِع مشترک به عنواِن نخستین مرحلهٔٔ هموارسازی و دستیابی به اهداِف هر یک 
تلقی می گردد، اما این امرِ صحیح و جدی، نمی تواند به این نتیجه برسد که تمامِی توش و تواِن فکری و روشنگرانه و تحرِک عملی و نهادمنِد دست اندرکاراِن 
جنبش ها، َصرِف یک نوع فعالیِت خاص برای رفِع مانِع اصلی ـ عمدتاً سیاسی ـ گردد. این رویکردِ نادرست، خود باعِث تقلیل و فروکاهِش معنای کالِن 
دموکراسی خواهی به یک وجه ) ولو مهمِ ( آن و ترجیح دادن برخی ابعاد و ابزار های بسترساز به محتوا و آرمان های جدی و عینِی آن می شود و نهایتاً به 
مقوله های لوکس و یا حداکثر نخبه گرایانه و بدور از دغدغه های عینی و ابعادِ ملموِس زندگِی آحادِ مردم ) مثالً در حوزه های اقتصادی ( و به ویژه زنان ) در 


مقولهٔٔ عینِی ستِم مضاعِف حاکِم بر خود ( تبدیل می گردد. 


یک بُعد و سوی دیگر از موضع باال هم این مسئله مهم و جدی است که اختالِف سطِح بیِن ستِم عام ) برای مردان و زنان ( و ستِم مضاعف ) خاِص زنان (، 
گاه اختالِف سطح ی عملی و استراتژیک در چارچوِب قدرِت مستقر در هر جامعه ایجاد می کند و همین امر باعِث استقالل و حرکِت خاِص جنبِش زنان 
نسبت به جنبِش عامِ دموکراسی خواهی می شود. به عبارت روشن تر گاه برخی ) نه همهٔٔ ( مطالباِت خاِص جنبِش زنان در زیرِ سقِف شرایِط قدرِت مستقر، 
قابِل تحمل و پیگیری و حتی دستیابِی بیشتری است تا پیگیری برخی آرمان های جنبِش عامِ دموکراسی خواهی، و باز باید تاکید کرد همان طور که مانِع 
جدِی مشترک نباید باعث برخوردِ مکانیکی و فرعی تلقی کردِن جنبِش زنان نسبت به جنبِش عام تلقی گردد عدمِ امکاِن دستیابی و یا روشنگری به همهٔٔ 
اهداِف جنبِش زنان در چارچوِب مناسباِت خاِص یک قدرِت مستقر ) مثالً دربارهٔٔ نوِع پوشِش زنان ( نباید باعِث سردی و تعطیلِی پیگیرِی مطالباتی باشد که 
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در زیرِ سقِف تحمِل آن قدرت قابِل طرح و حتی دستیابی است. این نوع از مطالبات ) قابِل تحمل توسِط قدرِت مستقر برای طرح یا پیگیری و دستیابی ( 
ماننِد برخی مطالباِت خاص دربارهٔٔ اصالِح قوانین ) هم چون طالق، حِق حضانت، شروِط عقد و... (، خود دلیِل دیگری برای پذیرِش حرکِت مستقل و خاِص 


جنبِش زنان می باشد. همان گونه که واقعیِت جنبش و تحرِک زنان در جامعهٔٔ ما نیز مویِد همین امر است.


یک عنصرِ فرعِی دیگر که باز می تواند به پذیرِش حرکِت خاص و مستقِل جنبِش زنان در ذهِن ما یاری برساند این است که هزینهٔٔ جنبِش زنان در 
شرایِط خاِص جامعهٔٔ ما به طورِ غالب و نسبی ) نه مطلق و یا موردی ( کمتر از همان مقدار تحرک و َصرِف انرژی در جنبِش عامِ دموکراسی خواهی باشد. 
این امر، جدا از دغدغه های خاص و عینِی برخی زنان می تواند عامِل مؤثرِ دیگری برای فعال کردِن عدهٔٔ زیادی از زنان در این جنبش، بدوِن آن که الزاماً 
آنها فعال و اکتیوِ سیاسی نیز تلقی شوند، گردد. هر چند همواره بوده و هستند زنانی که در هر دو جنبش فعال اند و برای پیگیرِی مطالباِت هر دو جنبش 


وقت و انرژی می گذارند و هزینه می پردازند.


بدین ترتیب بنا به نکاِت فوق هر چند به لحاِظ نظری، به حق و به درستی می توان مطالباِت زنان را بخشی از مطالباِت عام و دموکراتیک دانست اما به 
لحاِظ عملی و واقعی، همان گونه که در عمل نیز اتفاق افتاده است می توان برای جنبِش خاِص زنان هویتی مستقل و موازی، اما مرتبط و همراه با جنبِش 


ملی و عامِ دموکراسی خواهی قائل بود. 


حال با پذیرِش هویت و کارکردِ مستقل و مرتبط برای جنبِش زنان نسبت به جنبِش ملِی دموکراسی خواهی می توان نکاتی دیگر نیز در رابطه با 
اشتراکات و یا تعییِن نسبِت این دو مطرح ساخت از جمله :


این دو جنبش در حوزهٔٔ فکری و مبانِی نظرِی خود همگونی شدیدی دارند و بویژه فعاالِن جنبِش زنان می توانند با مشارکِت تئوریک ـ عملی در جنبِش 
دموکراسی خواهی هم اثر پذیر و هم اثر گذار باشند. مبانِی نظرِی انسان شناسِی فلسفِی این دو جنبش هم پوشانِی جدی دارند و یکی از وظایِف فعاالِن 
زن تعمیِق این مبانی در میاِن فعاالِن جنبِش عام با ایجادِ حساسیت و دغدغهٔٔ تئوریک برای تسریع و توسعهٔٔ مفاهیِم انتزاعی و کلِی دموکراتیک در حوزهٔٔ 
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انسان شناسِی فلسفی ) که معموالً مرد نِگرانه است ( به تمامِی انسان ها و مشخصاً زن ها و پذیرِش تبعات و پیامدهای این تعمیق و تسری است. به لحاِظ 
تاریخی نیز می دانیم که در مدرنیتهِ متقدم وقتی سخن از "انسان" می رفت عمدتاً مردان ) اروپایی و غربی، سفیدپوست، میان سال، طبقٔه متوسط و... ( 
َمِد نظر بود نه زنان و به مرورِ زمان بود که زنان ) و هم چنین غیرِغربیان، رنگین پوستان، کودکان، اقشارِ فقیر و... ( را هم در برگرفت. پس لزومِ طرح و ترویِج 


مبانِی مشترک یا همسو می تواند یکی از عوامِل ارتباط و همکارِی جدِی بین این دو جنبش باشد.


بخِش قابِل توجهی از مطالباِت جدِی زنان فراتر از سقِف تحمِل نظری ـ عملِی نظِم مستقر در جامعه است. تالش برای ایجادِ اصالح و تحول و تغییر در 
این نظم برای اهداِف همسو، خود زمینهٔٔ جدِی دیگری برای ارتباط و همکارِی تنگاتنِگ این دو جنبش می باشد. مانِع مشترک نیز هماننِد مبانِی مشترک، 


زمینٔه دیگری برای اشتراِک عمل و هم پوشانِی این دو جنبش می باشد.


یک موضوِع مهم و قابِل توجه، به لحاِظ سیاسی و استراتژیک و تشکیالتی، در موضوِع موردِ بحث مسئلهٔٔ استقالِل جنبش زنان از احزاِب فعال در حوزهٔٔ 
سیاست و معطوف به اصالح و تغییر در نظِم مستقر می باشد. نگارنده در این رابطه نیز به "استقالل و ارتباط" معتقد است ) همانند نسبت و جایگاهی که 
جنبِش دانشجویی، البته با مقوالِت خاص و متفاوِت خود، باید با احزاب داشته باشد (. احزاب نیز می توانند کمیته و شاخه و نهادِ زنان داشته باشند ) که 
مستقالً قابِل ارزیابِی موافقانه و مخالفانه است (، اما بر فرِض وجود چنین کمیته هایی نیز، احزاب و فعاالِن زِن آنها نباید به شکِل تملک و از موضِع باال به 
جنبِش زنان بنگرند. آنها باید خود را در این رابطه پشِت جبهه و "حامی ـ مؤیِد" جنبِش زنان بدانند نه "بانی ـ متولِی" آن. و فعالیِن زن در احزاب در 
رابطه با مطالباِت زنان می توانند سازمان گر باشند تا سازمان گرا و این امر مستلزمِ به رسمیت شناختِن استقالِل "هویتی ـ تشکیالتِی" جنبِش زنان و بویژه 


مقاومت در برابر سراِن حزبی برای برخوردِ ابزاری با جنبِش زنان در راستای اهداِف سیاسِی خود می باشد.


اما از سوی دیگر عالوه بر " استقالل"، باید بر" ارتباِط" جنبِش زنان با دیگر جنبش های سیاسی ـ اجتماعی به منظورِ اثرگذاری و اثر پذیری و همه جانبه 
شدن و تعمیِق دیدگاهِ " نظری ـ استراتژیک ـ تشکیالتِی" طرفین و نیز کسِب حمایت های اجتماعِی متقابل در مواقع ضروری می باشد. درغیرِ اینصورت 
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ارتباِط احزاب با نیمی از جامعه قطع می شود و یا جنبِش زنان به حرکتی ایزوله، بسته و در خود و گاه تنها مانده در عرصهٔٔ عمل، تبدیل می شود. این ارتباط 
مستلزمِ به رسمیت شناختِن استقالل اما بر اساِس همکارِی تئوریک ـ استراتژیک بر اساِس منافِع مشترک و یا منافِع متقابل است.


بنابراین باز می توان تصریح کرد که جنبِش زنان حرکتی موازی، مستقل، مرتبط و با محدوده و حوزه های مشترک با فعاالِن سیاسی و جنبِش عامِ 
دموکراسی خواهی است که در حوزهٔٔ سیاسِی معطوف به قدرت و هم چنین حوزهٔٔ عمومِی معطوف به مفاهمه، گفتگو و همکاری رویاروی اتفاق می افتد.


یکی از آفت هایی که جنبِش زنان در حالِت بسته و محدود و غیرِ مرتبط با عرصهٔٔ عمومی، عرصهٔٔ سیاست و... و نیز غیرِ مرتبط با دیگر جبنش های 
سیاسی، اجتماعی، طبقاتی، قومی و... می تواند بدان دچار شود رادیکالیسِم عوامانه و برخوردهای احساسی و افراطی ـ در نظر و عمل ـ می باشد. در این 
رویکرد نوعی احساساِت ضدِ مرد تقویت می شود، نه ضدِ تبعیض و همچنین برخوردهای احساسی و نفرت آلود با فرهنِگ کهِن جامعه ـ که متاسفانه در 
ناخودآگاهِ برخی از این فعالین نیز هم چنان فعال است! ـ صورت می گیرد و ضمناً در عرصهٔٔ عملی ـ استراتژیک نیز مرحله سوزی می شود و مطالباتی یکجا، 


یکبار و برای همیشه طلب می گردد.


در مقابِل این رادیکالیسِم افراطی و عامیانه می توان از نوعی رادیکالیسِم معتدل نام برد که با حساسیت و پافشاری بر مقولهٔٔ استقالِل جنبِش زنان و با 
سماجت و پیگیرِی مطالباِت خاِص زنان در مقابِل نفِی استقالِل این جنبش، فرعی تلقی کردِن آن و تقلیل و تحلیِل مطالبات اش در مطالباِت عام، حذف 
یا تقلیِل برخی مطالبات، برخوردِ متولیانه و یا ابزاری با جنبِش زنان از سوی برخی فعاالِن دیگْر جنبش ها و مقوالت و پدیده هایی از این دست مقاومت 
می کند، اما از سوی دیگر نه اهداف را گم می کند ) ضدیِت با مرد به جای ضدیِت با تبعیض (، نه راه را گم می کند ) مرحله سوزی ( و نه اشتباه راه می رود 


) مقابله جویِی تضادی با فرهنِگ جامعه به جای برخوردِ استعالیی ولو شالوده شکنانه با آن (.


علی رغِم تحوالِت جدی و ساختارِی عینی که در اعماِق جامعهٔٔ ایرانی، بساِن یک انقالِب نامرئی اتفاق افتاده است، و در حوزهٔٔ زنان نیز از جمله در رشِد 
محسوِس میزاِن تحصیالِت عالیه در زنان و فزونی گرفتِن تعداد دانشجویاِن دختر در دانشگاه ها خود را نشان می دهد و باز علی رغِم تحوالِت جدِی فرهنگی 
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) بویژه در حوزهٔٔ مذهبی ( که در اقشارِ وسیعی از جوامِع شهرِی ما اتفاق افتاده است، اما فرهنِگ سنتی و عقب مانده از تحوالِت عینِی جامعهٔٔ ایران ) که از 
سوی ساخِت قدرت نیز به شدت حمایت می شود (، بویژه در حوزهٔٔ زنان، نفوذ و تاثیری شگرف و دیرپا دارد. برخورد با برج و بارو های این فرهنْگ دقت و 
ظرافت و صبر و حوصلٔه خاصی می طلبد که از برخورد های احساسی و شتاب زده و سطحی و کم آشنای برخی فعاالِن جنبِش زنان فاصلهٔٔ زیادی دارد. بطورِ 


عام روشنفکراِن عمیق و آشنا با این فرهنگ و به طورِ خاص نو اندیشاِن مذهبی ) اعم از زن و مرد ( وظیفهٔٔ تاریخِی مهمی در این راستا دارند.


در همین رابطه به زعِم نگارنده اینک نو اندیشاِن مذهبی می بایست به تعییِن نسبت با مذهِب متن، نه مذهِب تاریخی ـ که تاکنون عمدتاً به آن توجه 
کرده اند ـ بپردازند.


به نظر می رسد تحلیل و تدقیق و تعییِن نسبت با فقه و روحانیت و اسالم و تشیِع تاریخی، اینک به یک سرفصل و سرآمِد تاریخی رسیده است 
) همان گونه که اصالحات به یک سرفصل و سرآمِد تاریخی رسیده! ( و برخوردِ فراپیش در این مسیر، تعییِن نسبت با "متون مقدس" و "مذهِب متن" نه 
"مذهِب تاریخی" است. نو اندیشاِن مذهبی اگر به طورِ روش مند و پژوهشگرانه بر این چالش غلبه کنند، می توانند مومنانه بر مذهِب خویش بمانند و ضمِن 
توضیحات و تبیین هایی منطقی و باور پذیر هم تفاوِت خود را با برخی تفکراِت غیرِ مذهبی و الئیک مشخص نمایند و هم تفاوِت خویش را با بعضی بنیادگرایان 


و اصول گرا های مذهبی که از قضا هر دو بر موارد و عناصرِ مشترکی از مذهِب متن ) نه مذهب تاریخی ( برای اثباِت دیدگاه خود بهره می گیرند.


نواندیشاِن مذهبی نمی توانند با برخوردِ گزینش گرانه با متن از توضیح و تبییِن مواردِ موردِ استنادِ برخی الئیک ها و بنیادگراها، ولو با اهداِف مثبت و 
مترقی ) از جمله به نفِع زنان ( پرهیز داشته باشند و یا طفره بروند. در دروِن متوِن مقدِس تمامِی ادیان که در بسترِ تاریخِی متفاوت با دوراِن جدید شکل 
گرفته اند عناصری وجود دارد و صداهایی به گوش می رسد که نه تنها نمی تواند به نفِع زنان باشد بلکه مانعی برای کسِب حقوق و مطالباِت آنان می باشد، 


هم چنان که عناصرِ دیگری وجود دارد و صدا های متفاوتی نیز به گوش می رسد که کامالً به نفِع زنان است.


در بسترِ تاریِخ بسِط مذهب نیز این دو صدا چالِش جدی در همهٔٔ حوزه ها ) از جمله حوزهٔٔ زنان ( داشته و دارند. ریشهٔٔ تمامِی این چالش را نمی توان 
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به توطئه و یا انحراف تقلیل داد. اگر نو اندیشاِن مذهبی به این مقوله بپردازند هم خود گامی جدی فراپیش نهاده اند، هم به جنبِش عام یاری رسانده اند 
و هم به طورِ خاص خدمتی تاریخی و رو به پیش به جنبِش زنان کرده اند. فعالیِن جنبِش زنان می توانند دوستانه اما با سماجت تبییِن این چالش را از 


نو اندیشاِن مذهبی طلب کنند.


رویکردِ  مذهبی  نو اندیشاِن  اگر  و...  عدالت  آزادی،  دموکراسی،  همچون  بشر،  حقوِق  عام ترِ  حوزه های  در  چه  و  زنان  حوزهٔٔ  در  چه  می رسد  نظر  به 
"تاریخی ـ الهامی" ) و به عبارتی پارادایمی ـ الهامی ( را جایگزیِن رویکردِ " اجتهادی ـ تأویلی" نمایند، فرهنِگ خود و فرهنِگ جامعه ما را با برخوردی 
استعالیی و "ُگسستی ـ پیوستی" نه گسستِی صرف در مسیری برگشت ناپذیر و نه در معرِض واپسگرایی و یا عوارِض گاه به گاه بنیادگرایانه قرار می دهند. 


این خود مقولهٔٔ دیگری است که بحثی مستقل می طلبد.


سخِن پایانی اینکه جنبِش زنان درایران نیازمنِد یک نقِد اخالقی ـ منشی از خود نیز می باشد. روشنفکران و فعاالِن سیاسی با این جنبش و تحرِک 
اجتماعی نباید به صورِت رمانتیک و غیرِ انتقادی، برخورد نمایند. همان گونه که در چند دههٔٔ گذشته با طبقٔه کارگر و جنبِش کارگری ) جدا از تعّین یا 
عدمِ تعّین آن ( در ایران برخوردی رمانتیک صورت می گرفت و دفاع از حقوِق کارگران به مثابٔه دفاع از تک تِک افرادِ کارگر تلقی می شد و برخی از فعاالِن 
سیاسی و بویژه چپ وقتی در طیف های کارگری با انسان های انضمامی و واقعِی کارگر ) نه مفهومِ انتزاعِی طبقٔه کارگر ( مواجه می شدند در برخورد با برخی 


افراد از این طبقه و خصایِص فردِی منفی که هم چون هر انساِن دیگری داشتند سرخورده می شدند!


آری همان گونه که در میاِن طبقٔه کارگر افرادِ فرصت طلب، دروغگو، حیله گر و دو به هم زن، اعتصاب  شکن، پیمان شکن نسبت به دیگر دوستان، بی پِرنسیب 
در زندگِی فردی و اجتماعی و... وجود دارد ) و البته برعکس اش نیز فراوان اند ( و دفاع از حقوِق کارگران به معنای دفاع از تک تِک افرادِ کارگر نیست، در 
موردِ زنان نیز همین مسئله مصداق دارد. متاسفانه کوته بینی، خود محوری، خود بزرگ بینی، حسادت و رقابِت غیرِ اخالقی، دو به هم زنی، دروغگویی و... در 
بیِن فعاالِن جنبِش زنان ـ و به همان شکل در میاِن مرداِن روشنفکر و فعاِل سیاسی و فکری و... ـ نیز به طورِ طبیعی و غیرِ طبیعی وجود دارد و نباید با 
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هیچیک از این مقوالت، رمانتیک و غیرِ انتقادی برخورد کرد.


از خود و فضاِی اخالقی ـ رفتارِی حاکِم  زنان  فعاالِن جنبِش  نقِد " اخالقی ـ رفتارِی"  نیست!  زنان  فرد فردِ  از  به معنای دفاع  زنان  از حقوِق  دفاع 
بر این جنبش ) که البته در مجموع مثبت و سازنده و پیش برنده اما دارای کاستی های جدی است (، هماننِد نقِد اخالقی ـ رفتارِی فعاالِن جنبِش عامِ 
دموکراسی خواهی ) اعم از مرد و زن (از خود و فضای اخالقی ـ رفتارِی حاکم بر این جنبش ) که باز در مجموع مثبت و سازنده و پیش برنده اما دارای 


کاستی های جدی تری! است ( خود می تواند یکی از عوامِل رشد این جنبش ها، از طریِق آسیب زدایی از آن باشد.


اما هر آنچه هست در هر دو جنبش، باید به هرحال با همین آدم ها و با همین خصایِص زمینی و اجتماعی که داریم، پیش برود. آیا چارهٔٔ دیگری هم 
هست؟ اما شاید اگر به چند نکتٔه مطرح شده دقِت بیشتری کنیم، بتوانیم به آینده نگاهِ امیدوارانه تری داشته باشیم.
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پروژٔه "باز سازی" با تبییِن "دو صدایی"های متون


وقتی پس از اتمامِ مهلِت مقرر برای نگارِش مقاله و در آخرین لحظات، نوشتِن مطلبی برای ویژه نامٔه " آسیب شناسِی روشنفکرِی دینی" به من سفارش 
شد، در حالی که سخن ها و درد دل های چندی در این رابطه، در ذهن و ضمیر دارم، چاره ای ندیدم جز آنکه به ذکرِ نکاتی معدود بسنده کنم.


خالصٔه این نکات عبارت است از : 


ـ ضرورِت اندیشٔه "پسا جمهورِی اسالمی"، در پروژٔه نو اندیشِی دینی، اما پایاِن تاریخ ندانستِن این موقعیِت جدید.


ـ نیاز به مبنا قرار دادن و نقطٔه عزیمت واقع شدِن یک " انسان شناسِی فلسفی" برای حِل برخی پارادوکس های حل ناشده در اساسی ترین وجوهِ فکرِی 
پروژه های مختلِف نو اندیشِی مذهبی.


ـ گامی فراپیش، با تعییِن نسبت با متون و منابِع دینی و به ویژه مسئلٔه دوصدایی بودِن آن ها.


ـ پروژٔه "باز سازی"، به جای پروژٔه " احیاء" و "باز خوانی".


ـ عدمِ اکتفا به برخوردِ سلبی و تأکید بر وجوهِ ایجابی و ضرورِت "نو ایمانی" و تبییِن نیازِ وجودی ـ اجتماعی به دین.


ـ پروژٔه پیشنهادی برای نو اندیشاِن دینی ) به ویژه متأثراِن از شریعتی ( : نگاهِ به متن؛ تاریخی ـ الهامی / نگاهِ به دین؛ وجودی ـ اجتماعی.


ـ کم حافظگِی برخی از نو اندیشاِن دینِی پس از انقالب.


ـ توجهِ دراز مدت به نهاد سازی و تأکید و اتصال به حوزٔه عمومی و مدنی و اقشار و طبقاِت اجتماعی. 
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1ـ روشنفکراِن مذهبِی صاحِب اثر و تأثیر در سطوِح مختلف، در جامعٔه ما، چه متقدمیِن آنها ) همچون بازرگان، طالقانی، نخشب، شریعتی، پیمان و... (، 
و چه متأخرینِ شان ) سروش، مجتهد شبستری، ملکیان، اشکوری، آغاجری، کدیور1 و... (، هر یک سیری داشته و مراحلی را گذرانده اند و بجز نخشب و 


شریعتی که با تجربٔه حاکمیِت روحانیت مواجه نشدند، بقیْه این تجربه را پشِت سر گذاشته و یا اساساً برخاسته، و حتی عکس العمِل این تجربه بوده اند.


این نکته را بدان خاطر گفتم تا توجهی باشد بر سیر و مراحِل زندگی و تفکرِ هر یک از این بزرگان و عزیزان، و مهم تر از آن، تأکیدی باشد بر اینکه 
نِحلٔه نو اندیشاِن مذهبی همگی باید دارای تفکرِ "پَسا جمهورِی اسالمی" ) هم پس از انقالب و هم پس از دوراِن اصالحات که هر یک آسیب شناسِی خاِص 
خود را دارند (، باشند. و آن دسته از فعاالِن این عصر که معلمان و سرمشق گذارانِ شان قبل از انقالب و یا قبل از دوراِن اصالحات در گذشته اند ) مانند 


شریعتی و بازرگان ( باید اندیشٔه خود را از تونل و بسترِ این تجارب عبور داده و آنها را باز سازی کنند.


اما، از سوی دیگر؛ همگان یعنی همٔه نحله های روشنفکرِی دینی باید این آگاهی و وقوف را داشته باشند که هیچ یک از این "موقعیت "ها ) قبل از 
انقالب و بعد از آن، قبل از اصالحات و بعد از آن و... ( موقعیِت نهایی و مطلق نیست، بنابراین نباید هیچ شرایطی را شرایِط مطلق و "معیار" برای سنجِش 
همٔه شرایط و موقعیت ها بدانند. آن گونه که برخی عزیزان در رابطه با " اصالحات" کردند و از آن "معیار"ی برای سنجِش همٔه تفکرات و مشی های گذشته 


) و آینده ( ساختند اما پس از مدتی، با تغییرِ شرایط سخن از رویکردِ " اِْصِقالبی" ) ترکیبی از اصالحات و انقالب ( به میان آوردند.


مطلق نکردِن یک موقعیت و اندیشه ها و مشی های مترتِب بر آن در حوزه های مختلفی کاربرد دارد از جمله در تعییِن نسبِت اصالحات و انقالب، آزادی 
و عدالت، مواجهٔه منفی و مثبت با غرب ) غرِب فکری و سیاسی (، مواجهٔه منفی یا مثبت با تفکرِ چپ ) مارکسیستی و سوسیالیستی (، اقتصاد و بازار و 
اقتصادِ برنامه ای، حوزٔه کارکردِ خصوصی و عمومِی دین، میزان و نحؤه دخالت و کارکردِ دین در سیاست و حکومت و نظایرِ آن. تجربٔه سی ساِل اخیر نشان 
می دهد که مطلق کردِن یک موقعیت، از عمرِ مفید و کارآمدِی یک اندیشه یا یک مشی ) به طورِ کلی و یا حداقل در برخی زیر مجموعه های آن ( به شدت 


خواهد کاست. ) در رابطه با تک تِک عزیزانی که در باال نام برده شدند می توان مثال ها و مصادیقی از این نکته را مثال زد (.
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اما همٔه متفکران و نو اندیشاِن دینی در موقعیِت "پسا جمهورِی اسالمی" برای خویش پروژه های فکرِی جدید و متأخری را تعریف کرده اند. از آسیب شناسِی 
" آسیب شناسِی  از مهم ترین وجوهِ  نیازمنِد بحثی مستقل است (، آسیب شناسِی پروژه های پیِش روی آن ها یکی  ) و  آنها که بگذریم  پروژه های متقدمِ 


روشنفکرِی دینی" را تشکیل می دهد. 


2ـ برخی نقاِط برجستٔه پروژه های فکرِی کنونِی روشنفکراِن دینی را، به لحاِظ مضمونی و محتوایی، می توان به اختصار چنین توصیف کرد : سروش بر 
پیشبردِ پروژٔه اعتزال تأکید می ورزد و همزمان بر اشعارِ مولوی و عرفاِن وی تکیه می کند، ملکیان بر طرِح عقالنیت ـ معنویت پای می فشارد، مجتهِد شبستری 
ایمان تجربٔه وجودی را همزمان با تأکید بر عقالنیت پی می گیرد، پیمان و میثمی از عقالنیِت وحی سخن می گویند و... و در گذشته، در این حوزه، 
شریعتی نیز در تمامِ عمر و به ویژه در پایاِن آن ) به خصوص در "ما و اقبال" ( بر دو باِل عقل و دل تأکید می ورزید. این امر در تاریِخ فرهنِگ اسالمی نیز 
در چالش های متنوعی چون عقل و وحی، فلسفه و عرفان، اخالق و فقه؛ قابِل ردگیری است.اما به نظر می رسد در موردِ هر یک از بزرگاِن نام برده شده، 
خواسته و ناخواسته، یکی از آن دو در مرکز قرار می گیرد و دیگری به امری تبعی تبدیل می شود. در حالی که مدعای صاحِب آن اندیشه امری متفاوت 


است و ادعا و سعی در ترکیِب این دو دارد.


ملکیان از عقالنیت ـ معنویت سخن می گوید اما شالوده و نقطٔه عزیمِت تفکرِ خود را بر گزاره های سه گانٔه عقالنی، ناعقالنی و غیرِعقالنی قرار می دهد. 
سپس سعی می کند با مبنا قرار دادِن مسئلٔه عقالنیت و در بستری متأثر از فلسفٔه تحلیلی؛ معنویتی که آرزومندش است را در جایی بیِن عقالنیت و 
ناعقالنیت، و نه غیرِ عقالنیت، قرار دهد. اما همان گونه که خود اذعان دارد همٔه کسانی که در مسیرِ عقالنیت گام می زنند و خواهاِن تقریرِ حقیقت و تقلیِل 
مرارت اند، الزاماً به معنویِت او نمی رسند و حتی ممکن است به گزاره هایی مغایرِ گزاره های "ناعقالنی" موردِ توجهِ وی ) همچون اخالقی بودِن جهان و... ( 
برسند. بنابراین حداکثر چیزی که از پروژٔه عقالنیت ـ معنویِت ملکیان می ماند این است که ملکیان در مسیرِ تجربٔه فکری و وجودِی شخصِی خود از 
عقالنیت به معنویت رسیده است و این معنویِت برخاسته از عقالنیت، تنها یک " امکان" در مسیرِ عقالنیت است که ملکیان نه می تواند آن را برای همگان 
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اثبات کند و نه می تواند با گزاره های عقالنی ضرورِت آن را نشان دهد. 


مجتهد شبستری در حالی که او نیز به نوعی بر معنویت، البته با تعابیرِ ملموس تر و مشخص تری چون ایماِن تجربٔه درونی، تأکید می ورزد و همچنین 
وی نیز بر ضرورِت عقالنیت پای می فشارد، اما؛ عکِس ملکیان، از دغدغه و اضطراب های وجودِی آدمی و از ایمان و معنویت آغاز می کند و هندسٔه آرای 
خویش را بر این مبنا قرار می دهد. و با بهره گیری از فلسفٔه قاره ای و عمدتاً الهیاِت آلمانی سعی در شرح و بسِط آراء اش دارد.  هر چند در ادامه، دغدغٔه 


توازی و عدمِ تعارِض هندسٔه آراءاش با عقالنیت را نیز دارد.


بر پروژٔه اعتزال و بسِط عقالنیت در اندیشٔه دینی تأکید دارد، اما بی استثنا و در جای جای آثارش بر مولوی و درونمایٔه عرفانِی  سروش هم عمدتاً 
اشعارش اتکاء می جوید. 


قبل تر از این، شریعتی نیز همیشه بر نیازِ انساِن امروز به تعامل و همراهِی عقل و دل سخن می گفت. او از سویی بر علم و فلسفه تأکید می نمود و از 
سوی دیگر از هم خانگِی هنر و مذهب و عرفان حکایت می کرد و کویریاِت خود را در کنارِ اجتماعیات و اسالمیات اش می نشاند. ظاهراً هیچ یک از این 


بزرگان تاکنون نتوانسته اند تبییِن روشن، روش مند و سامان یافته ای از این مهم ترین وجهِ محتوایِی پروژٔه فکرِی خویش ارائه دهند. 


به نظر می رسد یک نقطٔه عزیمِت جدی برای حِل این معضِل مهم، طرح و تبییِن " انسان شناسِی فلسفی" توسِط هر یک از این نِحله ها و دستگاه های 
فکری است. البته هیچ یک از این تفکراْت خالی و عاری از نوعی انسان شناسِی فلسفِی، مضمر و نهفته در برخی یا آشکار و روشن در بعضی دیگر نیست. 
) همان گونه که پالمر از هرمنوتیِک مضمر و هرمنوتیِک آشکار در بیِن متفکران سخن می گوید (. اما شاید، تا این انسان شناسی های فلسفِی نهفته و به 
عبارتی "ناخودآگاه" به صورِت خودآگاه، روشن و فکر شده، تقریر نشوند، معضِل فوق نه تنها حل نمی شود بلکه حتی "صورت مسئله" به روشنی، در دیِد 


همگان قرار نمی گیرد.
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وقتی هندسٔه آرای ملکیان از سه گانٔه عقالنی، نا عقالنی و ضد عقالنی آغاز می شود، به طورِ مضمر و نهان چنین استفاده و استنباط می شود که وی 
مهم ترین و برجسته ترین وجهِ سازندٔه آدمی را "خردِ" او می داند. این امری است که در موردِ سروش، هر چند بحِث روشن و مستقلی در این باب ندارد، 
با تکرارِ این بیت که " ای انسان تو همان اندیشه ای ـ مابقی استخوان و ریشه ای"، نیز مصداق دارد. در میاِن این متفکران، ) و تا حدی مجتهد شبستری (، 
به خاطرِ گرایشاِت وجودیِ شان به طورِ مشخص بحث هایی در باِب انسان شناسِی فلسفی دارند. بر این اساس به نظر می رسد اگر ملکیان نظرِ خویش را در 
این باره تدوین و تبیین نماید، این امر می تواند نقطٔه عزیمِت مستحکم تری برای پروژٔه عقالنیت و معنویت وی باشد وگرنه شروع از بحِث نسبِت سه گانه با 
عقالنیت، نمی تواند پایه و مبنایی مستحکم برای تبییِن معنویت و "ضرورت" ) نه " امکان" ( آن باشد. و معنویْت نه امری خود بنیاد و متکی و برخاسته به 
یک نیازِ مبنایی در انسان، و یک ساحِت مستقل از ساحت های گوناگوِن وی ) که البته نیازمنِد تعامل و دیالوگ با دیگر ساحت هاست (، بلکه امری تبعی و 
متکی به دیگر وجود و ساحت های او خواهد بود. بدون پایه ریزِی یک نوع انسان شناسِی فلسفی که از ابتدا و از اساس نیاز به معنویت را با خود حمل کند، 
پروژٔه "عقالنیت ـ معنویت" به عقالنیِت صرف، و حداکثر، بهره گیری از نوعی روانکاوِی شبهِ پوزیتیویستی فرو خواهد کاست. این مسئله در موردِ سروش 


و حِل پارادوکِس پروژٔه وی نیز مصداق دارد.


3 ـ یک نکتٔه محورِی دیگر در پروژه های فکرِی تمامِ بزرگاِن یاد شده، با عطِف توجه و تأکید بر ضرورِت "پَسا جمهوری اسالمی" بودِن آنها و تجاربی که 
در حوزه های مختلِف مرتبط با آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوِق بشر، حقوِق زنان و...، در این سی ساله به دست آمده، این است که این پروژه ها می بایست 
از تعییِن نسبت با فرهنگ و معارِف سنتی و کالسیِک دینی، که عموماً در گذشته بدان دست می زدند و با حوزه ها، روحانیت، فقه و... تالقی داشت، به 


تعییِن نسبت با خودِ متون و منابِع دینی، و نه مفسران و متولیاِن رسمی آن، بپردازند. 


شایاِن ذکر است که نو اندیشاِن دینی از سوی سنتی ها و بنیادگرایان متهم به التقاط و انحراف و برخوردِ گزینشِی متون و منابِع دینی اند تا آنها را بر 
طبِق آرای خود ) که آن را متخذ از آراءِ غربیان می دانند ( تفسیر و تأویل نمایند. نِحلٔه نو اندیشاِن مذهبی، از سوی متفکراِن غیرِ مذهبی و الئیک نیز متهم 
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به اتهامی مشابه اند. آنها نیز می گویند روشنفکراِن مذهبی دین را تزیین و تلوین می کنند و دیِن راستین و واقعی همان است که سنتی ها و بنیادگراها 
می گویند. ضلِع سومِ این مثلث را؛ مثلثی که نو اندیشاِن دینی را احاطه کرده است، دانشجویان و جوانان و حق جویان تشکیل می دهند که در این میانه 
حیران و سرگردانند که باالخره دیْن کدام است؟ آنچه نو اندیشاِن مذهبی می گویند و یا آنچه سنتی ها و بنیاد گراها از یک سو و برخی الئیک ها از سوی 


دیگر مدعی اند؛ حقیقْت کدام است؟


در این میان نکتٔه مهم این است که هم نو اندیشان و هم سنت گرایاِن حوزوی و بنیاد گرایان بر آیات و روایات، تکیه می کنند. یکی می گوید زن و 
مرد سرشِت یگانه ای دارند و در برابرِ پیشگاهِ خداوند مساوی و مسئول اند و هیچ یک مسئوِل فالح یا فریِب دیگری نیست و...، دیگری می گوید مرْد قیم و 
سرپرسِت زن است، حِق طالق امری مردانه است و محتاِج دلیلی هم نیست و...2؛ یکی می گوید همٔه انسان ها دارای کرامت اند و تفاوتی بین سیاه و سفید، 
مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان و... نیست، و دیگری می گوید مردان بر زنان، مسلمانان بر غیرِ مسلمانان و مؤمنان بر غیر ِمؤمنان، فقیهان بر عوام و... 
برتری دارند و صاحِب حقِ ویژه اند؛ یکی می گوید عقیده، اکراه بردار و اجبار بردار نیست و دیگری می گوید اگر کسی مسلمان باشد و آنگاه تغییرِ عقیده دهد 
محکوم به مرگ است؛ یکی می گوید احکامِ دینی ) از جمله حجاب ( امری اعتقادی است نه اجباری و دیگری آن را امری الزامی و ضرورِی دین می داند و 
برای نه تنها بی حجاب، بلکه برای "بد حجاب" ) ؟! ( مجازاِت حبس و جریمه تعیین می کند و...؛ یکی برای همٔه آحادِ بشر، حقوقی کامل قائل است و یکی 


تنها برای مؤمنان ) آن هم تنها از فرقٔه خود، و باز از گرایِش فقهِی خاِص خویش ( و...


اما مسئله اینجاست که بسیاری از این آراء ) و البته نه همٔه آنها ( مستند به متون و منابِع دینی، و نه تفاسیر و حواشِی آنهاست. به عبارِت روشن تر 
گویی این منابع برای انساِن جدید ) نه انساِن معاصر و مخاطِب هم عصرِ خویش ( حالِت "دو صدایی" پیدا کرده اند. حل و تبییِن این وضعیت ) دو صدایی 


بودِن منابِع دینی در دنیای جدید ( یکی از مهم ترین تند پیچ های فرا راهِ نو اندیشاِن دینی است. 3


یا "بازخوانی"  از پروژٔه " احیاء" ) احیای متون و میراث ( و  نو اندیشاِن دینِی گذشته و حال دیگر نمی توان صرفاً  پروژه های  امتدادِ  بدین ترتیب در 
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) بازخوانِی متون و ارائٔه قرائِت جدیدی از آن در راستای ارائٔه اجتهاد و تأویلی جدید (، سخن گفت. بلکه اینک، در پرتوِ تعییِن نسبِت با متون و منابع باید 
به پروژٔه "باز سازی" پرداخت. پروژٔه باز سازی در واقع نوعی ساختمان سازِی جدید برای شاکله و بنای قدیمِی سابق است. بنایی که در بسترِ فکری ـ عینِی 
تاریخِی متفاوتی تکوین یافته و صورت بندی شده است. اینک با حفِظ همان جهت گیری ها و به عبارتی "روِح کلی" و "پیامِ جاودانٔه" متون، می بایست همٔه 
عناصرِ "میرا" کنار گذاشته شده و عنصرِ "مانا" در شاکله و ساختماِن جدیدی سامان یابد. در این تلقی، "خدا " برتر از "متن" است و برخوردی بت واره 


با متن صورت نمی گیرد. 


این عمل و این گونه رویکرد، نوعی مخاطِب مجّددِ پیامِ خداوند قرار گرفتن و شنیدِن صدای خدای زنده و باز فهِم پیامِ جاودانٔه انسانی ـ اجتماعِی 
متن، در بسترِ اندیشه و مناسباِت دوراِن جدید و زیسِت کنونِی بشر است، و ماهی های آن حوض را در استخرِ آِب دنیای جدید رها کردن. به عبارتی دیگر 
باز گشادن و باز کردِن اجزاء و ابعادِ شاکلٔه قدیم و "باز سازِی" مجدد و نویِن آن در شاکله ای جدید. گویی این باز سازی، دیِن جدیدی را به ارمغان می آورد، 
اما در عمق و ُکنهِ خویش عطر و بو، و سمت و سوی همان پیام و همان متن را دارد. به قوِل اقبال گویی قرآن به تو وحی می شود و به قوِل شریعتی اگر 
پیامبْر امروز بود چه می گفت و چه می کرد. تفاوِت پروژه های احیاء، بازخوانی و باز سازی خوْد بیانگرِ مراحِل متفاوتی از سیر و تجربٔه نو اندیشِی دینی است 


که نیازمنِد ُمداقِّٔه بیشتری است.


4 ـ یک مسئلٔه بارز و موردِ توجه در آرای بسیاری از نو اندیشاِن مذهبِی پس از انقالب، وجهِ سلبِی آن است. این امر تا حِد زیادی طبیعی است. چون به 
نظر می رسد آنان ناگهان با پدیدٔه سنِت سیاسی شده، و سپس، به حکومت رسیده ای مواجه شدند که آنان را به سرعت و پر حجم با مسائِل فکرِی پیاپی ای 
رخ به رخ می ساخت. بدین ترتیب خصیصٔه نفی و انکار و سلب بر آرای آنان غلبه کرد. اما دقت و مشاهدٔه محصوالت و دست پرورده های این رویه، به ویژه 
در دوراِن افوِل اصالحات، نشان داد که سلب و نفی به تنهایی کافی نیست و پیروان را با سؤاالت و معضالِت فکری و وجودِی پیاپی ای مواجه می سازد 
که خارج از تصور و امکاِن پروژٔه نو اندیشِی دینی بوده است. این آفت در گذشته و حال، بیِن متأثراِن از بازرگان و به ویژه شریعتی کمتر رخ نشان داده 
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است، چون اگر وجهِ اثباتِی آرای آنان بر وجهِ سلبی اش غلبه نداشته باشد؛ حداقل این دو بُعد، هم طراز و هم سطِح یکدیگرند. پیروان و متأثراِن متأخر 
از نو اندیشان با تثبیت و عبور از وجوهِ سلبِی آرایی که پذیرفته اند، پای بدین وادی نهاده اند که اگر همٔه امور را عقل و تجربٔه بشری پاسخ می دهد، و اگر 
اصل و معیار همین هاست، پس دیگر اساساً چه نیازی به دین ) به ویژه دیِن تاریخی و متن محور (. این، مشکل و پرسشی بود که جریاِن مارکسیست شدٔه 
دروِن سازماِن مجاهدین، با اصل و معیار شدِن علم و مبارزه در تفکرِ مجاهدین و برخوردِ بعدِی آنها با دو صدایی های فراوانی که برایشان پیش آمد، با آن 
مواجه شدند. این معضل در آن هنگام با حرکت به سمِت مارکسیسم حل شد و در زماِن ما با حرکت به سوی لیبرالیسم. ) اما از بد شانسی های تاریخِی 
ملِت ماست که در هر دو مورد روشنفکراِن مقلد و ترجمه ای ما، در بازارِ مکارٔه آراء و عقایِد گوناگون، با بد سلیقگی، اجناِس نامرغوب تر و بنجل ترِ بازار را 
ابتیاع کردند. آن بار از میاِن انواِع مارکسیسم، بنجل ترین اش را یعنی مارکسیسِم استالینی را، و این بار از میاِن انواِع لیبرالیسم، نا مرغوب ترین اش یعنی 


لیبرالیسِم فرد، تن و لذت محور را (.


نو اندیشاِن دینِی گذشته اگر نفی می کردند، جایگزین اش را نیز داشتند. آنها تنویرِ عقول و تطهیرِ نفوس می کردند. نو اندیشْی با نو ایمانی همراه بود. و 
امروزه نو اندیشی عاری از نو ایمانی است و نحله های گوناگوِن نو اندیشِی مذهبی، نیازمنِد ایماِن نو شونده ) به تعبیرِ مهندس میثمی ( و نو ایمانی ) به تعبیرِ 


مهندس سحابی ( هستند.


انرژِی فراواِن آزاد شده توسِط آن نسل، که دردا و دریغا، اگر بر بسترِ سازندگی و رفاه و توسعٔه این ملت، در راستای آزادی و عدالت، می ریخت، کاری 
کارستان می کرد. امروزه با کم رمقی، بی دغدغگی، بحراِن انگیزه و کم کارِی پیرواِن نحله های جدید مواجه است. فقداِن جنبه های اثباتی، ایمانی، سلوکی و 
اخالقی در نحله های جدید و حداقل، کلی گویی در این باب ) توسِط مجتهد و ملکیان ( از آفت ها و آسیب های نو اندیشِی متأخر است. ) تا آنجا که ملکیان 


در نقِد بر برخی از متأثراِن خویش به همین امر تصریح می کند (.


5ـ در میاِن بزرگاِن یادشده، شریعتی، تنها کسی است که شاهِد رخدادها و پروسه های بعد از انقالب نبوده است. البته نو شریعتی ها ) به تعبیرِ دوسِت 
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گرانقدرم دکتر فراستخواه ( این تجربه را پشِت سر گذاشته اند. نِحلٔه متأثراِن از شریعتی نیز باید با اتکاء به نقد و بررسِی درون پارادایمِی خود، پروژٔه جدیِد 
"پسا جمهورِی اسالمِی" خود را به لحاِظ محتوای فکر و مضموِن اندیشه ای که دنبال می کنند، تعریف و تبیین کنند. تکرارِ شریعتی هر چند آموزنده و بستر ساز 
است، اما پیش بَرنده نیست. شریعتی خود در زمانٔه خویش، برای انبوهِ مخاطباِن خود ) که دیگر برای هیچ نوگرای دیگری تکرار نشد ( "مسئله حل کن" بود، 
تزهای مذهب علیهِ مذهب، تشیِع علوی ـ تشیِع صفوی، تسنِن محمدی ـ تسنِن اموی، زر و زور و تزویر، انتظارْ مذهِب اعتراض، پروتستانتیسِم اسالمی، 
بازگشِت به خویش ) و کدام خویش (، عرفان ـ برابری ـ آزادی، و نظایرِ آن، مخاطبان و شنوندگان و خوانندگان را گامی و بلکه گام هایی فراپیش می برد. 
اما این نحله، اکنون، ولو در برخی ابعاد و اجزاء، سخناِن نوتر و جلوتری از شریعتی  دارند، ولی یک پروژٔه کالِن فکری را طرح و تبیین نکرده اند. هر چند 
جای بحِث تفصیلی از این پروژه در اینجا نیست، اما اینک می توان، در نحلٔه متأثر از شریعتی به طورِ خاص و مجموعٔه نو اندیشاِن دینی به طورِ عام، این 


پروژه را به عنواِن پیشنهاد به بحث گذاشت : 


نگاهِ به متن؛ تاریخی ـ الهامی 


نیازِ به دین؛ وجودی ـ اجتماعی


به نظر می رسد این پروژه، هم تجربٔه پسا جمهورِی اسالمی را در خود دارد و بر مهم ترین نقطه و تند پیِچ این پروژه یعنی تعییِن نسبِت با متن تأکید 
می ورزد، و هم جنبٔه ایجابی، و نه صرفاً سلبی، دارد. ) و هم برای متأثریِن از شریعتی، برخاسته از آرای وی و رویکردِ وجودی ـ اجتماعی اوست (. این 


موضوع نیز خود بحِث مستقلی می طلبد.


6ـ به نظر می رسد بی حافظگی ) و کم حافظگیِ ( تاریخی یکی از آسیب های نو اندیشِی دینِی پس از انقالب ) و مشخصاً نحلٔه متأثر از دکترِ سروش ( 
است. این مسئله نیز حائزِ اهمیِت فراوانی است و بحثی دیگر می طلبد که در این فرصت و امکاِن محدود، مجاِل شرح و بسط آن نیست. اما این قدر باید 
گفت که در بیِن برخی از این دوستاِن گران قدر، نو اندیشِی دینی و به ویژه طرِح مقوالتی همچون حقوِق بشر، آزادی، و دموکراسی از نقطه ای که خویش 
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ایستاده اند، آغاز می شود. ) بساِن تاریخ نویسِی رسمی در ایراِن کنونی که همه چیز از خردادِ 42 آغاز می گردد و همه حاشیٔه این متن و پاورقِی آن تلقی 
می شوند (. این عزیزان گاه فراموش می کنند که یکی از خواسته های محورِی مردمِ ایران در انقالب، متأثر از روشنفکران و به خصوص روشنفکراِن مذهبی؛ 
آزادی ) در شعارِ معروِف سه گانٔه استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی ( بوده است. و یا فراموش می کنند که صف بندِی نیروهای منتقِد خارج از قدرت در اواِن 
انقالب حوِل دو شکاِف آزادی ـ انحصار ) که در دهٔه 70 و 80 به آزادی ـ اقتدار تبدیل شد ( یا عدالِت طبقاتی و مبارزٔه ضد امپریالیستی صورت گرفت. و 
جالب آنکه اکثرِ قریب به اتفاِق آنها ) بجز معدودی نیروهای کوچکتر ( در مباحِث آن روز تحِت عنواِن ارتجاع یا لیبرالیسم، آزادی یا مبارزٔه ضد امپریالیستی 
و ضد طبقاتی؟، در صِف معتقدان به اولویِت شکاِف آزادی ـ انحصار و اصل دانستِن ارتجاع قرار داشتند. تمامی آنها برای این امر نه تنها دالیِل سیاسی 
بلکه دالیِل دینی و ایدئولوژیک، از منظرِ نو اندیشِی دینِی خاِص خویش، می آوردند. در این باب سخن بسیار است. اما متأسفانه در روایِت رسمِی نو اندیشاِن 
دینِی متأثر از دکتر سروش، جدا از برخی برخوردهای خاص و شاذِ بولتن نویسانه و کینه توزانه، ولی در میاِن خوش انصاف ترین و خوش فکرترین افراد 
) همچون آقایان علوی تبار و جالیی پور ( نیز به کرات همان روایِت کم حافظٔه تاریخی مشاهده می شود. و آنان نو اندیشاِن دینِی خارج از طیِف خویش، و 
البته بسیار قدیمی تر و شاید هم ثابت قدم تر از خود را نادیده می گیرند ) مراجعه به آخرین مقاالِت این دو عزیز در مطبوعاتی چون آئینه و اعتماد به وضوح 
نقیصٔه کم حافظگِی تاریخی در این نحله را نشان می دهد (. در این باب در آینده بیشتر می توان نوشت یا گفتگو کرد. اما این نقیصه باعِث عدمِ شکل گیرِی 
گفت و گوی منطقی و دوستانه بیِن گرایشاِت مختلِف نوگرایِی دینی و عدمِ بهره گیری از میراِث گذشتگاِن این نحله می گردد. ) جدا از تغییر و دست کارِی 


تاریخ در ذهِن مخاطبان و قضاوِت تنِد آنها پس از اطالع از این نقیصه، دربارٔه راویاِن ناقص گوی تاریِخ گذشته (.


7ـ در دهه های 20 تا 70 در میاِن بسیاری از روشنفکران همه چیز از "عین" آغاز می شد و آنگاه به "ذهن" می رسید. ) بجز استثنائاتی مثِل بازرگان و 
شریعتی (. در آن دوران، مبارزٔه سیاسی ـ طبقاتی و تغییرِ عینیِت جامعه و حکومت اصل و اساس بود، غرْب مملو از سلطه و تجاوز و ستم بود، رشتٔه موردِ 
عالقه جامعه شناسی بود و...؛ امروزه، اما، مبارزٔه فکری و نظری اصل و اساس است، غرب را صفی از فیلسوفان و روشنفکران تشکیل می دهد، رشتٔه مورد 
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عالقه، فلسفه است و روش شناسی و معرفت شناسی و... در آن دوره، همگان به دنباِل تشکل و سازمان سازی بودند و اتصاِل به طبقاِت فرودسِت جامعه، 
امروزه همه به دنباِل انتشارِ روزنامه و نشریه اند و سخن گفتن و ارتباط با نخبگان و فرزانگان.


اما، هم تشکل ها و سازمان های آنها را یک طوفاِن سیاسی ـ امنیتی بر باد می داد و هم نشریات و رسانه های اینان را. گویی روشنفکرِ ایرانی ) اعم از 
مذهبی و غیرِ مذهبی ( در خالءِ طبقاتی ـ اجتماعی به سر برده و می برد. در ایران همیشه دولِت نفتی، نیاز به جامعٔه مدنی و حوزٔه عمومی را کمرنگ 


می کرده است و دولِت مطلقه نیز امکاِن رشِد نهادهای مستقل و مردمی را.


ولی برخالِف دیدگاه هایی که بر حوزٔه عمومی و جامعٔه مدنی به عنواِن راهِ برون رفت از این بن بست تأکید می کنند و ضمِن اذعان به اهمیِت این مقوله، 
اما طرِح این موضوع به عنواِن یک بدیِل استراتژیک یک تصورِ آرزو اندیشانه به نظر می رسد. و باید تأکید کرد که در ایراِن کنونی همچنان دولْت موتورِ 
توسعه ) چه اقتصادی و چه سیاسی ( است. و همچنان راهِ رشِد دموکراسی، آزادی، توسعه، عدالت و... از مسیرِ اصالِح دولت می گذرد. هر چند از هر دولِت 
ملی و دموکرات در ایران، البته پس از تشکیل، بیش از هر چیز باید حفاظِت گلخانه ای نهادهای مدنی و حوزٔه عمومی را طلب کرد. اما راهِ رسیدن به این 


دولِت مطلوب از مسیرِ حوزٔه عمومی نمی گذرد. ) به عبارِت دیگر تأکید بر حوزٔه عمومی، حرکِت دومِ این بازِی شطرنج است و نه حرکِت اوِل آن (. 


بدین ترتیب باز بارِ اصالِح دولت همچنان بر دوِش احزاب، روشنفکران و نهادهای نیم بنِد صنفی، طبقاتی، و قومِی ناپایدارِ کنونی می افتد. و ما باید با 
این ناموزونی و بازِی مرغ ـ تخم مرغ کنار بیاییم. این موضوع نیز بحِث مستوفایی می طلبد. ولی تا آنجا که به پروژٔه نو اندیشِی دینی بازمی گردد آنها باید 
ضمن توجه و اولویتی که هم چنان می بایست برای اصالِح دولت قائل باشند، اما، باید سمت و سوی دراز مدت ترِ شان را به سوی اتصال و اتکای "عینی" به 


اقشار و طبقاِت اجتماعی، به ویژه در فرصت های بهاری و کوتاهی که در دولت های اصالح طلب برایشان فراهم می شود، قراردهند.


توجه به الگوی ترکیه، تا حدی، می تواند برای آنان الهام دهنده ) نه قابِل تقلید ( باشد. توجه به نهاد سازی های ولو کوچک، توجه به اقشار و طبقات و 
اصناف و اقوام و...، گفت و گوی انتقادی و همکاری و همسویی برای بسِط دموکراسی و توسعٔه همه جانبه با روشنفکراِن عرفی، تعامل با بخش های اصالح طلِب 
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روحانیت در حوزٔه اندیشه و گفت و گوی انتقادی، با توقِع محدود، با آنان و...؛ در این باب ضرورِت حیاتی دارد. 


نیروهای مذهبی هم چنان  اما  تغییر کرده است،  به گذشته  ایراِن کنونی نسبت  مذهب در  فراموش کنند که گرچه جایگاهِ  نباید  نو اندیشاِن دینی 
بزرگ ترین و وسیع ترین اقشار و نیروهای اجتماعی را در ایران تشکیل می دهند.
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1 ـ با اذعان و توجه به اینکه ملکیان مفهوماً 
و مصداقاً خود را روشنفکرِ مذهبی نمی داند، 
هر چند مخاطبان اش همگی از این نحله اند 
کدیورِ  و  است  اثر گذار  آنها  بر  هم چنان  و 
متأخر نیز دارای "بینشی" کامالً در سلِک 
و  اما در متدلوژی  روشنفکراِن دینی است 
منبع شناسی هم چنان سعی در گام زدن در 
چارچوِب روش شناسِی کالسیک و حوزوی 
دارد ) و مثالً اگر حدیثی صحیح تلقی شود 
خواهد  دینی  منبعیِت  و  مرجعیت  صاحِب 
بود (. به نظر می رسد تا کدیور این دوگانگِی 
تبیین  یا  حل  نوعی  به  را  پارادوکسیکال 
نکند، زبان و مفاهیِم او در حوزه های سنتی 
به عنواِن صدایی ناآشنا و تجدید نظر طلب و 
حتی مرتد، و در محافل و مخاطباِن مدرن 
تلقی  نا مفهوم  صدایی  به عنواِن  جدید،  و 


خواهد شد.


2 ـ برای توضیِح بیشتر به مصاحبٔه "دین، 
زن و دنیای جدید"، مجلٔه چشم اندازِ ایران، 


شمارٔه 44 مراجعه فرمایید.


چهار  مباحِث  به  بیشتر  توضیِح  3 ـ برای 
"زن  کالس های  سلسله  نخسِت  جلسٔه 
مراجعه  زیر  وبالِگ  به  متوِن مقدس"  در 


فرمایید :


www.zdmm.blogfa.com
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ساِل نو؛ سرفصِل نو؟


روشنفکران درپِی "تقریرِ حقیقت و تقلیِل مرارت"اند 1. اگر آن ها صرفاً در پِی تقریرِ حقیقت بودند آن گاه تبدیل به فیلسوف، جامعه شناس، اقتصاددان 
و... می شدند. در این صورت نیاز نبود جدا از نام گذاری ها و اصطالحاتی، شاید دیرپاتر، هم چون فیلسوف و... واژٔه دیگری هم چون "روشنفکر" متولد شود و 
ُمصطلح گردد. تفاوِت کارِ روشنفکری و مثالً کارِ فلسفی یا جامعه شناختی و... در مؤلفهٔٔ دومِ این تعریف است. و اگر آنها صرفاً در پِی تقلیِل مرارت بودند، 


آنگاه تبدیل به سیاست مدار، پزشک، روان پزشک و... می شدند. آن چه این دو پدیده را از هم جدا می کند مؤلفهٔٔ اوِل تعریِف روشنفکری است.


در دهه های 40 تا 60 بر عنصرِ دوم این تعریف و در دهه های 70 و 80 بر عنصرِ اول آن تاکیِد ویژه ای شد تا بدان جا که عنصرِ دیگر در حاشیه قرار 
گرفته است. اما آن چه در جهان پدیدهٔٔ روشنفکران را به عنواِن یک موضوِع واقعی و مستقِل از ذهن تعریف می کند توجه به هر دو عنصرِ یاد شده است که 


گه گاه نیز چالش هایی جان سوز با یکدیگر داشته و دارند.


اما نواندیشِی مذهبی ـ و به عبارتی روشنفکرِی مذهبی ـ جدا از چالش هایی که دربارهٔٔ مفهومِ آن برانگیخته شده و این بحث ها گاه سازنده و روشنگر و 
اما بیشتر تفرقه افکن و بی حاصل و دارای "علت" بوده است تا "دلیل"، به عنواِن یک واقعیت و پدیدهٔٔ موجود و اثرگذار ـ به ویژه در ایران ـ همواره مدعِی 
هر دو مؤلفهٔٔ تقریرِ حقیقت و تقلیِل مرارت بوده است و در این راه سعی ها کرده و هزینه ها پرداخته است. این پدیده اما در کشِف حقیقت و بیشتر برای 


تقلیِل مرارت در جامعه ای که عمدتاً مذهبی بوده است، نگاه و توجٔه ویژه ای به "دین" داشته است. 


"پروژهٔٔ" این روشنفکران دستاوردها، چالش ها و ناکامی هایی داشته است. مهم ترین دستاوردش ـ به ویژه در دههٔٔ 40 و 50 ـ جلوگیری از دوقطبی شدِن 
جامعه ـ دو قطِب تمامیت گرا و خشونت ورز، یک قطِب قدرِت مطلقه و انبساط گرا و خشونت ورزِ الییک و قطِب دیگرِ سنت گرایی و بنیادگرایِی روبه رشِد 
انبساط گرا  ـ بوده است. رشِد تضادها بیِن دو قطب و به کارگیرِی قوای قهریهٔٔ نظامی از سوی قدرت می توانست جامعه ای هم چون الجزایر، برای ایران درپی 
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داشته باشد. در این وضعیت روشنفکرِی غیر ِمذهبی نیز به عنواِن یک قشر و الیهٔٔ نازک، یا می بایست منفعل می شد و یا در کنارِ قدرت و قوای نظامِی 
آن قرار می گرفت ) تحلیِل مواضِع نیروهای مختلف دربارهٔٔ سرکوِب 15 خرداد 42 می  تواند در این موضوع قابِل تعمق باشد (. اما روشنفکرِی مذهبی با 
جلوگیری از این وضعیِت دوقطبی، هزینهٔٔ فراینِد دموکراتیزاسیون ـ که می تواند حاوی دو گرایِش لیبرال و رادیکال باشد ـ و فراینِد رشد و بسِط اندیشیدِن 
تفکر محور تا مرجعیت محور را کاهش داده و به عبارتی این مسیر را هموار کرده است. به یاد داشته باشیم که در دههٔٔ 50، مثالً تنها کمی بیش از یک 


سومِ جامعهٔٔ ایرانی شهرنشین بوده است و این مقدار نیز اکثراً در وضعیِت مذهبِی سنتی زیست می کرده اند.


اما اینک اگر صرفاً از موضِع کارکردی به پروژهٔٔ این روشنفکران بنگریم به نظر می رسد یکی از چالش های این پروژه تغییرِ جایگاهِ مذهب در ایران است. 
به عالوه آن که اکثرِ تئوری پردازهای این نحله در این مورد، تئوری های ماقبِل تجربهٔٔ حکومت و حاکمیِت دینی است. 


هر چند نمی توان بساِن تقلیل گرایی ها و ساده سازی های برخی رویکردهای الییک، نقش و کارکردِ مذهب را در ایران به حاشیه راند اما اینک به نظر 
نمی رسد نگاهِ کارکردِی پروژهٔٔ این نحله بتواند به مسئلهٔٔ مهِم تغییرِ جایگاهِ مذهب در ایران بی اعتنا بماند و این موضوع را در بازتعریِف پروژه اش در نظر 
نگیرد. ـ این موضوع مهمی است که می بایست مستقالً بدان پرداخت ـ  2 و یا در تبییِن این موضوع چنان عمل کند که صورِت مسئله را پاک کند و کِل 


پروژه را منتفی سازد و باز خود را روشنفکرِ مذهبی بنامد و در عمل نیز هم چنان همان مباحث و همان پروژه را ادامه دهد. 


اما روشنفکرِی مذهبی که از منظرِ مؤلفهٔٔ اوِل روشنفکری ـ تقریرِ حقیقت ـ هم فعال بوده و به طرِح مباحث و دیدگاه ها و به عبارتی پارادایِم فکری اش 
پرداخته نیز، نگاه و توجٔه ویژه ای به دین داشته است. هر چند وجهِ اندیشگِی روشنفکراِن مذهبی تنها در چارچوِب مباحِث دینی باقی نمانده است اما 
بخِش زیادی از آن، به ویژه در دهه های اولیٔه شکل گیرِی این پدیده، صرفاً مباحِث دینی بوده و بعدها نیز این نحله، به هرحال، در طرِح هر بحث نگاهِ 
خاصی نیز به دین داشته و نسبِت موضوِع موردِ بحث اش ـ مثِل مبارزهٔٔ سیاسی، عدالت، آزادی، دموکراسی، حقوِق بشر، حقوِق زنان و... ـ را با دین تعریف 


و تبیین می کرده است. 
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روشنفکراِن مذهبی در هر دو حوزٔه پروژهٔٔ عملی و پارادایِم فکری، یکی از اثرگذارترین نحله های فکری ـ به ویژه با در نظر گرفتِن وسعِت اجتماعِی این 
تأثیرگذاری ـ است که در ایراِن معاصر حیات و فعالیت داشته است.


اما در یک سالی که پشت سر گذاشته ایم فعاالِن این طیِف فکری ـ که اینک به علِت تکثرشان قاطعانه می توان از آن ها به عنواِن یک "طیف" یاد 
کرد ـ بر بسترِ پروژهٔٔ عملی و در حوزهٔٔ پارادایِم فکری شان چه قدم هایی برداشته اند؟


جدا از وضعیِت تعلیِق استراتژی که فعاالِن سیاسی و سیاسی ـ فکری در آن به سر می برند و جدا از چالش ها و بحران های روشنفکرِی ایرانی به طورِ 
عام در وضعیِت فکری ـ اجتماعِی کنونی، اما روشنفکراِن مذهبی نیز برخی چالش ها و بحران های خاِص خودشان را داشته اند. به نظر می رسد گذار از 
این چالش ها و بحران ها بدوِن جمع بندِی مسیرِ طی شدٔه تاکنون و ارزیابِی نقادانه اما مسئوالنٔه آن ـ به دور از رجزخوانی ها و مرثیه سرایی که روشنفکراِن 
ما معموالً نوسانی پاندولی بیِن آن دو داشته و دارند ـ امکان پذیر نیست تا بتوان ذخایرِ گذشته را هم چنان به اندوختهٔٔ کنونی افزود و حمل کرد، بذرها 
و پتانسیل های قابِل شکوفایی را بسط داد، نقایص را از طریِق ابداِع عناصرِ نو با خالقیِت جدید برطرف کرد و البته عناصرِ میرا و تاریخی را نیز تفکیک و 
تصفیه نمود. این چنین بوده است که در تداوم و تصفیه و فرا روی از سنت، مدرنیته به وجود آمده است و هر مدرنیتٔه واقعی و بازگشت ناپذیر نیز می بایست 


این چنین و به صورِت درون جوش به وجود آید.


پروژه و پارادایِم روشنفکرِی مذهبی در ایران ارتباطی تنگاتنگ دارند. چرا که این دو بستر و حوزه اساساً در ارتباطی دیالکتیکی با یکدیگر متولد شده 
و پیش آمده اند. یکی از مهم ترین علِل پیدایِش چالش های جدید در مسیرِ پروژه و پارادایِم روشنفکرِی مذهبی در ایران این است که این طیف به یک 


سرفصِل تاریخِی خود رسیده است، سرفصلی که حاکمیِت دینی و تجربهٔٔ عملی آن، ظرف و بسترِ پدیدآئی آن بوده است. 


این سرفصل را می توان بسرآمدِن توانایی و ظرفیِت برخوردِ اجتهادیـ  تأویلی )هرمنوتیکی( برای پاسخ گویی و راه گشایی برای همهٔٔ موضوعات و به عبارِت 
دیگر "ناتمامِی" این رویکردها برای حرکِت پیِش رو دانست. یک الیهٔٔ جدی از این سرفصل آن است که موضوع و محِل مباحث و چالش هایی که امروزه 
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نواندیشِی مذهبی در ایران، هماننِد دیگر نواندیشاِن مذهبی در مذاهِب مختلف در دیگر نقاِط جهان، با آن روبه روست، نه در نسبِت با مذهِب تاریخی  ـ اعم 
از مذهِب عامهٔٔ مذهبی یا مذهِب مدافعان و متولیاِن کالسیِک مذهب ـ بلکه در نسبِت مستقیم با متوِن مقدِس آن مذاهب است. 


شاید این مسئله در حوزهٔٔ اندیشه و آموزه های انتزاعی و نظری ـ هماننِد هستی شناسی، ایزدشناسی، انسان شناسی و... ـ  آن چنان که در میاِن برخی 
روشنفکران و نخبگان مطرح است، همگانی نشده و به طورِ مستقیم با زندگِی روزمرٔه مردمان درگیر نشده باشد، اما در رابطه با برخی موضوعاِت انضمامی تر 


و عینی تر، مسئله ای کامالً ملموس و جدْی فرا روی نواندیشاِن مذهبی قرار داده است. موضوعاتی چون دموکراسی، حقوِق بشر، حقوِق زنان و...


در رابطه با این گونه مسائل، نواندیشاِن مذهبی با چالش هایی از دو سو مواجهند. از یک سو سنت گرایان و بنیادگرایان و از سوی دیگر نیروهای غیرِ مذهبی 
و الئیک. هر دو سو به تلویح یا تصریح می گویند روشنفکراِن مذهبی برخوردی گزینشی ـ پرشی با آموزه های متون دارند. بنابراین دینی که آن ها تصویر 
می کنند منحرف و التقاطی ـ داعیٔه سنت گرایان و بنیادگرایان ـ و یا تزیین شده و فریبنده ـ داعیهٔٔ غیرمذهبی ها ـ است. آن ها مدعی اند روشنفکراِن مذهبی، 
مستنداتی را از آموزه های متون که متناسب با مثالً دموکراسی، حقوِق بشر، حقوِق زنان و... است، مبنای مباحث شان قرار می دهند و به دیگر نکات و 


آموزه هایی که باز در همین متون آمده است بی اعتنایی می کنند و از روی آن ها پرش کرده و از توضیح شان پرهیز می کنند.


در ساِل گذشته برخی نواندیشاِن مذهبی )هماننِد آقایان پیمان، سروش، کدیور، یوسفی اشکوری و...( به طورِ موردی در برخی مقاالت یا سخنرانی هاشان 
به این موضوعات در ارتباِط با متوِن مرجع پرداخته اند و این نشان گرِ آن است که تعییِن نسبِت این مسائل با متوِن مرجع، به تدریج به سوژه و مسئلهٔٔ 


موردِ توجهِ آنان تبدیل می شود. 


نواندیشاِن مذهبی نیز دیگر نمی توان با "اجتهاد" یا با تأویل و  توجه به محتوای مباحِث طرح شده به خوبی روشن می کند که به تدریج از منظرِ 
تفسیرهای هرمنوتیکی از متون به تبییِن تمام و کامِل همهٔٔ پرسش ها و چالش های پیش آمده پرداخت. به عبارِت دیگر، اینک عمدتاً مسائلی مطرح است 
که دیگر نمی توان با رویکردِ اجتهادی ـ تأویلی به تحلیِل آن ها پرداخت. به طورِ مثال، وقتی این نواندیشان در رابطه با مسئلهٔٔ زنان، به حق، از مسائلی از 
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متِن مرجع چون پذیرِش سرشِت انسانی و مشترک و مساوِی زن و مرد، تساوی مرد و زن در مسئلهٔٔ هبوط در اسطورهٔٔ خلقِت انسان و عدمِ بدبینی به زن 
در این اسطوره، مخاطِب مسئول بودِن زن در متن، به رسمیت شناختِن استقالِل اقتصادِی زن و نظایرِ آن یاد می کنند؛ سنت گرایان و بنیادگرایان از یک 
سو و غیرِ مذهبی ها از سوی دیگر تأکید می کنند این ها همٔه مسئله نیست و مسائِل دیگری نیز در متون مطرح است که روشنفکرِی مذهبی باید دربارهٔٔ 


آن ها نیز بحث کند. مسائلی چون : تعّددِ زوجات، حِق زدن همسر، حِق طالِق مردانه، میزاِن ارث و...


آیا روشنفکرِی مذهبی می تواند بر اساِس اجتهاد و شیوه های مشابهِ روش های رایج در حقوق یعنی انشقاِق هر قانون از قوانیِن باالتر و مرجع تر به توضیح 
و حِل این نکات بپردازد و آیا روشنفکرِ مذهبی می تواند با رویکردهای تأویلی و هرمنوتیکی از جمالت و گزاره های دربرگیرندٔه این نوع نکات "قرائِت" 


دیگری به دست دهد؟ و آیا تک تِک مطالِب مطرح شده با همین دو رویکردِ مألوف قابِل تحلیل است؟


به نظرِ نگارنده مسائلی از این دست ـ چه در مسائِل عینی و انضمامی و چه باالتر و مهم تر از آن در مسائِل نظرِی بنیادِی انتزاعی تر ـ بسیار مهم تر و 
اساسی تر از آن است که با رویکردِ رایِج "اجتهادی ـ تأویلی" قابِل توضیح و حل و فصل باشد و پروژه و پارادایِم نواندیشِی مذهبی را از حالِت عکس العملی 
و پاسخ گویِی انفعالی به حالِت کنشگرِی فعال و اثرگذار که داعیهٔٔ آن را داشته و در بخِش مهمی از سیرِ تاریخی اش به واقع نیز چنین بوده است، تبدیل 


نماید. 


اینک به نظر می رسد به جای رویکردهای پدیدارشناختی، هرمنوتیکی، اجتهادیـ  حقوقی و ... با متون، این نواندیشان باید به صورِت متمرکز و روش مند 
واردِ مرحله و رویکردِ جدیدی شوند که شاید بتوان آن را رویکردِ تاریخی ـ الهامی ) و به عبارتی دیگر پارادایمی ـ الهامی ( نامید. 


در این رویکرد، همهٔٔ موضوعاِت مطرح در متون ) اعم از آموزه های انتزاعی و نظری و وجودی و نظریات و احکام عینی و انضمامی ( در بسترِ واقعیِت 
تاریخی که تکوین یافته است موردِ تحلیل قرار می گیرد. این آموزه ها هم از این بستر ) و فرهنگ، دانش و قواعِد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقِی 
آن ( تأثیر پذیرفته و هم به صورِت پیش برنده و فرا رونده ای بر آن ها تأثیر گذاشته است. اینک نیز کلیهٔٔ این آموزه ها برای انساِن معاصر چون متن و اثری 
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قابِل فهم و تبیین به طورِ تاریخی ـ الهامی موردِ بررسِی فکری ـ وجودی واقع می شود و وجوهِ تاریخِی آن موردِ فهم، تحلیل و دفاِع تاریخی، اما نه آموزه و 
دستورالعملی امروزه، قرار می گیرد، و آموزه های فرا رونده اش که عمدتاً به ابعادِ ماندگار و انسانی ـ اجتماعی که همیشه پرسش و دغدغهٔٔ انسان ها و جوامع 
را تشکیل می داده است و بساِن قوانیِن طالیِی اخالقی و اجتماعی، در همهٔٔ جوامع و در همهٔٔ طوِل تاریخ عمل کرده و می کند، متن و مبنایی برای الهام و 


پیروِی فکری ـ وجودی می گردد. 


از منظرِ این رویکرد است که همان نکاِت موردِ خدشه و چالْش که بنیادگرایان و سنت گرایان برای اثباِت انحراف و التقاِط روشنفکرِی مذهبی و نیروهای 
الئیک برای اثباِت ضعِف نظری، تزیین گری و پارادوکسیکالِی مفهومِ این نحلهٔٔ روشنفکری مطرح می کنند، نه از موضعی تکلف آمیز و غیرِ قابلِ توجیه و نه 
از وضعی انفعالی و عکس العملی مورد تحلیل و توضیح قرار می گیرد. در این رویکرد )تاریخی( نیازِ چندانی به نگاهِ مؤمنانه بر متن نیز نیست. بسیاری از 
پژوهش گراِن غیرِ مؤمن نیز در این جا با روشنفکرِی مذهبی هم داستان و هم موضع اند. در موردِ همین موضوعات یادشده و در مسئلهٔٔ زنان نیز به طورِ مثال در 
یک برخوردِ صرفاً تاریخی گفته شده "احکامِ قرآن درباِب ارث، فمینیستی ترین قانون گذارِ جهاِن متمدن در آن روزگاران"3 بوده است و یا این که "اصالحاِت 
اجتماعِی قرآن باعِث ارتقای موقع و مقامِ زن شده است، قولی است که جملگی برآنند... بدیهی است که محمد بیش از آن چه که در قرآن آمده است 
نمی توانست واردِ این شیوه قانون گذاری شود."4 و اساساً از فرا روی و اثرگذاریِ  تاریخِی متن وانسان سازی و فرهنگ سازی و تاریخ سازی اش به عنواِن "تحولی 


حیرت آور"5 یاد می شود. 


نواندیشاِن مذهبی اگر اینک بخواهند نقش آفرینِی مؤثرتری در حوزهٔٔ اندیشه و عمل، و پروژه و پارادایِم خویش داشته باشند "یکی" از جدی ترین و 
مهم ترین موضوعاِت فکری که باید بدان بپردازند تحلیل و تبییِن روش منِد رویکردِ خود در مواجهه با متوِن مقدس و به ویژه پیگیرِی روش مند اما مستحکِم 


الزاماِت منطقِی این رویکرد در حوزه های مختلِف فکری و عملی، اخالقی و سیاسی و... تا نتایج و میوه های نهایِی آن می باشد.


جامعهٔٔ ما در یک حالِت تکثرِ حداکثری در حوزهٔٔ اندیشه ) مذهبی، غیرِ مذهبی، انواِع رویکردهای مذهبی، لیبراِل دموکراسی و سوسیاِل دموکراسی و...(، 
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استراتژِی سیاسی ) اصالحات و فرا اصالحات و... ( و منافع و موقعیت ) زبانی، قومی، جنسی و... ( بسر می برد. به نظر می رسد طیف های مذهبی ـ از جمله 
روشنفکراِن مذهبی ـ بخِش عمده ای از جامعهٔٔ ایران را تشکیل می دهند. موفقیت و نقش آفرینِی مثبت و مؤثرِ نواندیشاِن مذهبی، برای همگان، از جمله 
روشنفکراِن غیرِ مذهبی هر چند با دیدگاه های این طیْف توافِق نظری نداشته باشند؛ می بایست موردِ توجه باشد. چرا که واقعیِت عینِی جامعهٔٔ ایران متکثر 
است و صاحباِن هیچ اندیشه و طیفی نمی توانند دیگران، به عنواِن انسان های گوشت و خون دار و واقعی، را نادیده بگیرند. موفقیت و اثرگذارِی هر طیف 
از روشنفکراِن آرمان خواه در مخاطباِن خاصی که هر یک دارند، در مجموع، موفقیِت جامعهٔٔ ایرانی در حرکت به سمِت رشد و ترقی و توسعهٔٔ همه جانبه 


است.


درک و پذیرش این امر مستلزمِ این است که ما آموزهٔٔ قدیمی مان مبنی بر نیاز به دیدگاه های مشترک برای هم کاری و هم سویی را کنار بگذاریم و این 
آموزه را بپذیریم که باید بر اساِس "دغدغه های مشترک" و نه "دیدگاه های مشترک" هم کاری و هم سویی داشته باشیم. دغدغه هایی که محوریِت آن را 


"ایران" و مردمان اش تشکیل می دهند و آرمان هایی چون آزادی، عدالت، توسعه، امنیت و استقالِل ملی. 


آیا ساِل نو برای روشنفکرِ ایرانی می تواند سرفصلی نو باشد؟
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1ـ  این تعبیر را از استاد مصطفی ملکیان 
وام گرفته ام. 


جایگاهِ  "تغییرِ  نوشتار  در  نگارنده  ـ   2
مذهب در ایران" که در برخی نشریات )مانند 
آفتاب، خرداد 81( و بعضی سایت ها منعکس 
شد، به تحلیِل این موضوع پرداخته است. 


3 ـ ژرمن تیلیون )مردم شناِس بزرگی 
که از سال 1934 تا 1940 در الجزایر، به 
از سیمای  نقل  به  پرداخته است(،  تحقیق 
نشر  ستاری،  جالل  ایران،  فرهنِگ  در  زن 


مرکز، ص 241. 


یک  اسالم  گیپ،  همیلتون  ـ   5 و   4
بررسِی تاریخی ـ ترجمهٔٔ منوچهر امیری ـ 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگیـ  صفحات 
آثار  در  نظریات  این  26 ـ نظایر  و   50
پتروشفسکی، احسان طبری و بسیاری دیگر 


نیز به وفور دیده می شود.
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بی مایه فطیر است


1ـ در زبان شناسِی سوسوری رابطٔه آدمی با الفاظ و تعابیر صرفاً دال و مدلولی نیست، بلکه عنصرِ سومی دخالت دارد و آن جنبٔه حسی، پیشینی، تأویلی 
و گاه تداعی کنندٔه واژگان است. 


شاید از این منظر بتوان احساِس غیِرخوشایندی که گاه تعبیرِ چانه زنی ) که معموالً تداعی کنندٔه فشار از پایین و چانه زنی از باالست ( ایجاد می کند، 
را توضیح داد. این احساس ناشی از : ) الف ( صورت بندی و واژگاِن این تعبیر است که ناخودآگاه تداعی کنندٔه نوِع خاصی از رویکرد به سیاست و رفتارِ 


سیاسی در شنونده و مخاطب و ) ب ( رفتارِ عملی و نمونه هائی عینی است که از برخی رفتارهای سیاسِی دهٔه اخیر در ذهن داریم.


به نظر می رسد این تعبیْر صورت بندِی نامناسب ) یا ناخوشایندی ( از یک اصِل بدیهی در عالِم سیاست و رفتارِ سیاسی است. این تز می خواهد ضرورت 
و کارکردِ اصِل مذاکره و گفتگو و توافق در حِد مقدورات، برای پیشبردِ اهداف ) صحیح و برحق ( را بیان کند. اما هر نوع گفتگوی مؤثر و هر گونه توافِق 
طرفینی، در ابتدا، مستلزمِ یک اعتماد و احترامِ حداقلِی متقابل است. ولی این صورت بندی از ابتدا به شکِل برخورنده ای اعالن می کند که قصِد برداشِت 
محصولی را دارد که قبالً با "فشار" ) که معموالً بارِ روانِی مثبتی را متصاعد نمی کند ( آن را ایجاد کرده است. از اینجاست که از ابتدا نوعی بدبینی و سوءظن، 
اگر نگوییم احساِس برخورد و توهین را، مخصوصاً در فضای احساسی و رمانتیِک ایرانی؛ در طرِف مقابل ایجاد می کند و حتی می توان گفت از ابتدا نوزادِ 
این ارتباط و گفتگو، ُمرده به دنیا می آید. از صورت بندِی این تز، ناخودآگاه، نوعی برخوردِ تاکتیکی و تاکتیک زنی به طورِ عام و در برخوردِ با طرِف مقابل 
به طورِ خاص، و نوعی رویکردِ غیرِ شفاف به سیاست و رفتارِ سیاسی متبادر می شود. پایین تر دوباره به این مسئله برخواهیم گشت تا ببینیم چرا یک اصِل 


بدیهی چنین صورت بندی شده است.


2ـ گفتگو و چانه زنی برای چیست و برای چه هدفی؟ مذاکره، گفتگو و توافق می تواند اهداِف گوناگونی داشته باشد. در عمل و در دنیای سیاست نیز 
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در حوزه های مختلفی کاربرد داشته است؛ و البته هر یک از این اهداف و کاربردها، ادبیات و صورت بندِی خاِص خود را داشته و دارد. گاه دو کشور یا دو 
ملِت متخاصِم در حاِل جنگ با یکدیگر گفتگو کرده اند ) ماننِد ایران و عراق، آمریکا و ویتنام، و بسیاری از جنگ های نظامِی دو طرفه یا چند طرفه (. وضعیِت 
طرفین در مرحلٔه گفتگو نیز می تواند متنوع باشد، از برترِی یک طرف بر دیگری که نوعی تسلیِم طرِف مقابل تلقی می شود تا توازِن قوای نسبی که آن 


نیز می تواند گفتگو بر سرِ صلحی پایدار باشد و یا برای ترِک مخاصمه و در واقع برقرارِی حالِت نه جنگ، نه صلح.


همچنین گفتگو و مذاکره می تواند از سوی افراد و نیروهای درگیرِ یک انقالب یا یک جنبِش فراگیرِ انقالبی با برخی مسئوالن یا بعضی افرادِ مؤثر در 
قدرِت مقابل باشد. ) ماننِد گفتگو و مذاکرٔه هندی ها با انگلیسی ها در دوراِن انقالِب هند و یا مذاکرٔه اعضای شورای انقالب با برخی آمریکایی ها و یا مذاکرٔه 
آنها با برخی مسئوالِن نظامی در دورٔه حکومِت نظامی و... ( گفتگو و مذاکره می تواند معطوف به روندهای اصالحی نیز باشد، گفتگویی بیِن رهبران و مسئوالِن 


اصالح گر با رهبران و افرادِ مؤثر در طرِف مقابل ) ماننِد ارتباِط جنبِش همبستگِی لهستان با دولِت وقت و یا گفتگوی مصدق و شاه و دربار و... (.


هر کدام از انواِع گفتگوها و مذاکرات و چانه زنی های باال، علی رغِم وحدِت مضمون و گاه اشتراک در ادبیات، ویژگی های خاِص خود را دارند.


3ـ در تزِ "فشار از پایین و چانه زنی از باال"، جدا از احساسی که در باال ذکر شد که به شنونده و مخاطب متبادر می کند، نوعی نوسان، سرگردانی و 
درون مایه ای پارادوکسیکال نیز مشاهده می شود، سرگردانی بیِن اصالح و انقالب. نیمٔه اول ـ فشار از پاییْن ـ  واژگانی را در خود دارد که به وضوح بیانگرِ 


رویکردی انقالبی است. و نیمٔه دیگر ـ چانه زنی از باال ـ  گفتگو و توافق را در روزمره ترین نوِع بازاری و اقتصادِی آن بیان می کند.


حال بر اساِس مطالِب فوق و با رویکردِ سوسوری، بهتر می توان با این تعبیر مواجه شد. در یک رویکردِ انقالبی معموالً یا جای زیادی برای چانه زنی 
نیست و یا چانه زنی تعبیری دلچسب برای انقالبیون نخواهد بود. و در رویکردِ اصالحی حمِل پرچِم فشار از پایین تا پشِت درِ اتاِق گفتگو کامالً نامتناسب 


به نظر می رسد.
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نکتٔه مهم تر آن که این صورت بندی غیرمستقیم، چنین می نمایاند که این مذاکره کننده، یا مذاکره کنندگان اند که فشار از پایین را برای پیش بردِ اهداِف 
خود ایجاد کرده اند، نه آنکه آنها صرفاً رابط و واسطی اند که مطالباِت برحِق برآمده از پایین را به باال و باالیی ها "منتقل" می کنند و دلسوزانه و مشفقانه 
در پِی راهِ حلی به نفِع کِل جامعه ) منافِع ملی ( و نیز طرفیِن ماجرایند ) بازِی بُرد ـ بُرد، نه بُرد ـ باخت (. گویی سرِ نِخ ماجرا دسِت مذاکره کنندگان است 


و آنها صاحب و مالِک آن جنبِش پایینی هستند و نه رابط و حداکثْر سخنگوِی آن!


بدین ترتیب از ابتدا در طرِف مقابل به جای نوعی ادراک و احساِس مذاکرٔه اصالحی و حِل مشفقانه و طرفینِی معضالت و پاسخ دهی به "مطالباِت 
برحِق پایینی ها"، نوعی حالِت تهدید شده گی، سهم خواهی و تاکتیک زنی از سوی عده ای از باالیی ها که برای چانه زنی آمده اند با عدٔه دیگری از باالیی ها 


که طرِف چانه زنی قرار گرفته اند؛ به وجود می آید.


4ـ اما چرا در فضای اصالحاتی نوعی فرمول بندِی پارادوکسیکال، آن هم به طورِ ناخودآگاه و با ادبیات و درون مایه ای ناخوشایند، مطرح می شود؟ جدا 
از اشاراتی که در باال آمد، بخشی از این امر به فضای احساساتی و رمانتیِک ایرانی به طورِ عام و به غلبٔه این رویکرد و روحیه در جهاِن سیاست و رفتارِ 


سیاسی به طورِ خاص، برمی گردد. در این فضا گفتگو و توافق کلمٔه ملعونه ای است : سازش و سازشکاری.


چرا انساِن ایرانی در حالی که در تاریِخ دینی و ملی اش نمونه های فراوانی از مذاکره و حتی توافق با عقب نشینی دارد ) نمونٔه شاخص اش صلِح ُحدیبیٔه 
پیامبرِ دین اش که از توحید و نبوت ـ به نامِ خدا و اشاره به رسول الله بودِن خود ـ در توافق نامه اش با مشرکاِن مکه صرف نظر می کند (، این همه دست باال 
و سخت گیر برخورد می کند؟ آیا مبنای این امر تفکر و روحیٔه ثنوِی ) اهورایی ـ اهریمنیِ ( ریشه دار و دیرپا در ذهن و رواِن ایرانی نیست که از یک سو 
روحیٔه سازگارِی افراطِی ایرانی را، در برخی مراحل، می سازد و از سوی دیگر سخت گیرِی احساساتی و افراطِی او را در مراحلی دیگر؟ ) نمونه اش برخی 
دانشجویان که در دانشگاه به کمتر از چه گوارا رضایت نمی دهند اما بالفاصله پس از فارغ التحصیلی و استخدام در یک اداره و شرکت از آوردِن نامِ شان در 


پای اطالعیه های بی خطرِ رایج نیز ابا می کنند! (.
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آیا این امر گاه به تضاد در فکر و عمل، و ذهن و حس با عین و رفتار منجر نمی شود که انساِن ایرانی گاه، ذهنی به شدت رادیکال دارد و رفتاری به 
غایْت محافظه کار؟! آیا این امر بیشتر به نیم قرِن اخیر و غلبٔه ادبیاِت چپ ) آن هم گونه های عقب ماندٔه چپ ( بازنمی گردد؟ و آیا این امر به جوِ احساسی 
و خطابه زدٔه عامیانٔه دهه های اخیرِ جامعه و حاکمیِت برخوردار از نفِت ما برنمی گردد که نوعی شعار زدگی و عوام گرایِی سیاسی را به ارمغان آورده است 
و به هر نوع گفتگو و مذاکره و ارتباط به چشِم سازش کاری می نگرد و در برخوردِ امنیتی اش گفتگو با هر خارجی، و گاه حتی زندگی در خارج از کشور را 
نوعی اتهام می انگارد؟ البته با یک تبصره و توجهِ دقیق و عمیق که شریعتی قبالً بدان متذکر شده بود : وعظ های ما همیشه به نفِع مستضعفین است و 
رساله های ما به ضررِ مستضعفین!، و نمونٔه امروزی اش این که سخنرانی ها و شعارها همه به نفِع زنان است و قوانین به ضررِ آنها. گفتگو و مذاکره ) و حتی 
معامله ( نیز در همین راستا قرار دارد. چند سال پیش "پیشنهادِ" گفتگو در مطبوعات موردِ سنگسار قرار گرفت. اما امروزه گفتگو، آن هم از نوِع "بدوِن 


پیش شرط اش"، ضروری و واجِب شرعی و ملی تلقی می شود؟!


5 ـ اما بر هر نوع گفتگو و به اصطالح چانه زنی، در هر کدام از حوزه های گوناگونی که مثال زده شد، یک اصل و قاعدٔه مشترْک حاکم است : توازن قوا. 
هر نوع گفتگو و چانه زنی مستلزمِ یک پیش نیازِ جدی است بهره مندی از قدرِت اجتماعی و وجودِ تعادل در موازنٔه قوا. وگرنه بیِن یک ) یا چند ( کشورِ 
شکست خورده در یک جنگ و کشور ) یا کشورهای ( پیروز در آن جنگ، چانه زنِی جدِی چندانی وجود ندارد. در این جا قرار است تنها "تسلیم نامه" ای 
منعقد شود و چانه زنی در حد و اندازٔه امتیازاتی است که باید واگذار گردد، نه اخذ شود. در یک معادلٔه انقالبی نیز چانه زنی بیشتر برای سرعت دهی در 


کناره گیری و برکنارِی طرِف شکست خورده بر اثرِ قدرت و تواِن انقالب و کم هزینه کردِن رویدادِ انقالب برای انقالبیون است.


اما در یک حرکِت اصالحی چه چیزی توازِن قوا ایجاد می کند؟ پیش زمینٔه ذهنِی ) البته منفی و ناامیدکنندهٔ ( دهٔه اخیرِ ایران این توازن را در "حقانیِت" 
شعارها و خواسته ها و گاه "قانونی" بودِن آنها می دید ) و گاه هنوز می بیند (. اما واقعیِت امور این درِس تلخ را به همگان داد که این توازن، نه در شعارهای 
برحق و استناداِت قانونِی دقیق و... ـ که نهایتاً در نوعی حرکِت ژورنالیستی خود را می نمایاند ـ ، بلکه در احزاب، نهادهای مدنی، قدرِت اقتصادی، نهادها و 
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مراکزِ مذهبی، رسانه های عمومی و باالخره پوِل نفت و قؤه قهریه و قضاییه و... متبلور می شود. بدوِن بهره مندی از توازِن قوا، گفتگو و چانه زنی، بیشتر به 
استفاده از ابزارِ عاطفی و دوستی برای ایجادِ رودربایستی و موعظه و نصیحت برای رعایِت انصاف یا دلسوزی برای حفظ و ماندگاری و بقای طرِف مقابل، 


و در عمل به نوعی خواهش و گاه التماس برای پذیرِش خواسته ها تبدیل می شود.


چانه زنی هایی از این گونه در جامعه و جهاِن قدیم ) و جدید ( نیز سابقه ای دیرینه  دارد. استفاده از نفوذِ مادر یا همسرِ افراد، بهره گیری از ریش سفیداِن 
قوم و قبیله، استفاده از امکان و فرصِت یک پیشکار برای به عرض رساندِن یک عریضه و... و در ایراِن کنونی نیز که به هر حال نوعی روحانی ساالری وجود 
دارد؛ استفاده از هم صنفی گری و بحث های طلبگی که گاه حقیقت محور و جمع محور است و گاه موعظه گرانه و نصیحتی کامالً پراگماتیستی و مصلحت گرا 


و فرد محور. 


6 ـ از گفتگو و چانه زنی "برای چه" و "چگونه" سخن گفتیم، اما می توان به گفتگو و چانه زنی "تا کجا" نیز پرداخت. 


وقتی مذاکره و چانه زنی به "نمایندگی" باشد و "جمع محور"، و نه با "تملک" ) و احساِس مالکیت و شیخوخیت بر یک جنبش یا مطالبٔه اجتماعی ( 
و "خود محور"؛ به اصول و ارزش ها و به عبارتی چارچوب ها و پرنسیب های آن مطالبات ) منظور کامالً عینی و پراگماتیستی است و نه به هیچ وجه ذهنی 
و شعاری و رمانتیک (، پایبندی نشان داده خواهد شد. در این نوع گفتگو و چانه زنی "در صحنه بودن" به هر قیمت و به هر شکل اصْل نیست. در رفتارِ 
دولِت ملِی دهٔه سی و دولِت موقِت آغازِ انقالب، رعایِت این پرنسیب ها و مذاکره و چانه زنی  و چاره جویی برای پیشبردِ رونِد اصالح، و در صورِت بی نتیجه 
بودِن آن، برخوردِ شفاف و کناره گیری از مذاکره و چانه زنِی بی حاصل و بی سرانجام مشاهده می شود. اما در برخی دولت های اخیر، گاه یک رونِد چند ماهه 
با طرِح "عدمِ برگزارِی انتخاباِت غیرِ رقابتی" آغاز شد و با انجامِ همان نوع انتخابات به پایان رسید. این ها دو نمونه از چانه زنی، با رعایِت اصول و بی اعتنا 
به آن را نشان می دهد. ) نمونٔه مثبتی از این نوع را می توان در نحؤه رفتارِ دولِت قبل در رابطه با قتِل برخی روشنفکران و فعاالِن سیاسی در سال 78 


مثال زد (.
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7 ـ در سال های اخیر نوعی اتکاء و دلبستگِی مفرط به چانه زنی در فضای سیاسِی کشور به وجود آمده است. این امر اگر در مواردِ جزئی ) مثالً در 
رابطه با برخی امورِ مربوط به زندانیان ( دستاوردهایی ) البته رو به کاهش ( داشته است، اما نشان داده شده که در امورِ کالن و کلی، نقش و تأثیری ناچیز 
) و آن هم رو به کاهش ( دارد. ریشٔه اصلِی این امر به همان مسئلٔه توازِن قوا برمی گردد. دربارٔه توازِن قوا نیز بحث های فراوانی، به ویژه در نیم دهٔه اخیر، 
صورت گرفته و عوامِل فراواِن معرفتی، ساختاری، سازمانی و... مطرح شده است. اما در پایاِن این مقال می توان ضمِن صحه گذاشتن و تأکید بر همٔه عوامل 
و بحران های فکری و معرفتی، ساختاری و تاریخی و اجتماعی، فقداِن نهاد و سازمان، بحران های درونِی نهادها و ساختارها و... و...؛ بر یک عامل یا بحراِن 


اصلی تر انگشت گذاشت : بحراِن انگیزه.


عدمِ توازِن قوا در شرایِط کنونی ریشه در بحراِن اندیشه، نهاد، ساختار و... دارد، اما همٔه اینها به صورِت بنیادی از یک بحراِن انگیزه در انسان های 
گوشت و خون داری که باید صاحِب اندیشه و معرفِت نو و اصالح شده شوند، همان هایی که باید نهاد و سازمان بسازند، آنهایی که باید نوِع نگاه شان به 
رابطٔه نهاد و سازمانِ شان با قدرت را اصالح کنند، همان هایی که باید روابِط درون سازمانِی جدیدی را سامان دهند، همان هایی که باید مناسباِت انضمامِی 
اقتصادی و اجتماعی و ساختارِی عینِی نوینی را ) جدا از اغراقی که گویی روی نقش و جایگاهِ اندیشه و معرفت کرده اند ( شکل دهند...؛ نشأت می گیرد. و 
حداقل می توان گفت اگر در ابتدا ) و به عنواِن یک تقدمِ زمانی، نه تقدمِ ارزشی ( این بحران چاره نشود، بحران های دیگر معطِل آدم هایی می ماند که باید 


بیایند و راه حل های چاره اندیشیده شده توسِط متفکران، جامعه شناسان، استراتژیست ها و... را عملی سازند.


در سال های گذشته، روزی خبرنگارِ یکی از روزنامه های اصالح طلب از یکی از متفکراِن ارجمنِد مروِج آزادی و دموکراسی و... پرسیده بود آیا شما 
حاضرید برای رشِد همین اندیشه هایتان جانِ تان را بدهید؟ به خوبی به یاد دارم که با اصرارِ چند بارٔه خبرنگار، آن متفکرِ گران قدر مرتب طفره رفته بود و 
نهایتاً هم این جملٔه کلی را گفته بود که من دوست دارم جامعه ای به وجود آید که کسی به خاطرِ عقاید و افکارش نمیرد. این جمله البته سخِن درستی 
بود اما پاسِخ آن روزنامه نگارِ نکته سنج و سمج نبود. آنچه آن متفکر نگفته و طفره رفته بود این بود که چگونه می توان به آن جامعه رسید، نه اینکه 
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آن جامعه چگونه جامعه ای است؟. آنچه مغفول مانده بود، و در فضای اندیشه های رایِج ضدِ تعهد، ضدِ ارزش، ضدِ ایدئولوژی و...، آن سال ها و این سال ها 
به سادگی از کنارش عبور می شود این است که تحقِق آزادی، دموکراسی، لیبرالیسم و... و هر آنچه که در منظرِ هر فرْد پسندیده می آید، در جامعٔه ما 
) هماننِد تاریخچه ای که هر یک از این ارزش ها و آرمان ها در جوامِع دیگر دارند (، نیازمنِد تحمِل سختی ها و مرارت هایی است ) حال نه الزاماً و انحصاراً 
در حِد مردن، که این امر نیز، در تاریِخ پرفراز و نشیِب حتی لیبرالیسم در جهان نمونه های فراوانی دارد (. و تا هنگامی که " انگیزهٔ " تحمِل این مرارت ها 
وجود نداشته باشد، طرِح ضرورِت اصالِح معرفت ها و نهادها و ساختارها در حِد "حرف" باقی می ماند. البته واضح است که ایجادِ "انگیزه" نیازمنِد معرفت، 
نهاد و ساختارِ متناسب نیز هست. اما باز به همان اندازه واضح است که از هر نوع معرفت و نهاد و ساختاری نیز " انگیزهٔ " تحمِل شداید و مرارت ها برای 
نیِل به اهداف برون نمی تراود. و برعکس، برخی از انواِع معرفت و نهاد و... نیز متناسب با جوامِع دیگر و مراحِل دیگر از حرکِت اجتماعی است نه مرحله ای 


که در آوردِن یک نشریٔه دانشجویی با تیراژِ چند صد نسخه نیز هزینه بر است.


به هر حال گفت و گو و مذاکره و چانه زنی، جدا از جنبه ها و پیش نیازهای آگاهی بخش و معرفتی که دارد و جدا از لزومِ تذکر و روشن گری و اقناع در مورد 
مصالِح ملی و عمومی که دارد و جدا از...؛ که همگی سر جاِی خود صحیح و ضروری اند؛ اما در تحلیِل نهایی نیازمنِد توازن قوا است، قوای فکری و اخالقی، 


اجتماعی و نهادی و جمعی و... .  خالصه آنکه بی مایه فطیر است و این درِس تلخی است که نسیِم سمومِ این روزها بد طوری یادآورِ مان می شود.
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تعییننسبتبامذهبمتنیامذهبتاریخی؟


)گامیفراپیشبراینواندیشیمذهبی(


بهنامخدا،جانوشعوروعشقهستی


خدایشبانانوپیامبران،نهخدایفقیهانوشارعان


اینشبها،شبهایقدراست.شبهایخودکاویوتأمل،نیایشوپرستش،ارزیابیواعترافوتوبهوشبهایتصمیمهایبزرگبرایکارهای
بزرگ.شبهایجدالباخویشتن،جدالباخصایصمنفیوبازدارندهخود،شبهایجدالومقاومتدربرابرحقکشیهاوظلمهاوستمهایبیرونی


دربرابرزروزوروتزویر.


شبهایقدر،معموالًشبهاییاستکهدرآنبحثهایاخالقیومعنویمطرحمیشود.هرچندمعتقدممادرجامعهمان،درجامعهٔٔکالنودر
درونحاکمیت،ودروننیروهایمنتقدومخالفواپوزیسیون،ازیکبحراناخالقیرنجمیبریم؛امابحثمنبحثیاخالقینیست.یکبحثنظری
وفکریمطرحخواهمکرد.البتهدرفرهنگاسالمی"تفکر"،خودیکیازبزرگترینعبادتهاستودرشبهایعبادتمیتوانبهتفکروتأملهم
پرداخت.البتهمننمیخواهمتفکرراجایگزیننیایشوپرستشورازونیازکنم.امابههرحالفکرمیکنماندیشیدن،تفکروبحثنظریهمبیارتباط
باشبهاینیایشوپرستشنیست.بحثمنبحثینظریودررابطهبا"گامبعدینواندیشیمذهبی"است.عمدتاًهمبهبحث"متن"و"متنمقدس"
توجهدارموچوناینبحث،بحثحساسیاست،عالقهداشتمدریکجمعمذهبیآنرامطرحکنموطبیعتاًاینپیشفرضدرکسانیکهدرمراسم


احیاشرکتمیکنند،متصوراست.


مامنتسببهجریانوتشکلیباعنوان"ملیـمذهبی"هستیم.تفکروایدهٔٔملیـمذهبییکخانوادهٔٔبزرگاستکهجریانسیاسیِملیـمذهبی
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بخشکوچکیازآنراتشکیلمیدهد.متأسفانهبخشیازاینطیففقطبهکارفرهنگیوبخشدیگرفقطبهکارسیاسیمعتقدند.هرچندهردو
دستهعضویکخانوادههستند،اماباهمگفتگوودیالوگیندارند.بههرحالمنخودرامتعلقبهخانوادهایکههممعتقدبهکارفرهنگیوهمکار
سیاسیـاجتماعیاست،میدانم.بنابراینبحثرابادومثال،یکیملیودیگریمذهبیشروعمیکنموبعدارتباطاشرابااینشبهابیانکردهو


واردبحثاصلیمیشوم.


معموالًمردمما،درروزسیزدهفروردینیاسیزدهبدرازشهرخارجوواردطبیعتمثلکوهوجنگلو...یاپارکمیشوند.اگرجلویدرِپارکیا
خروجیشهرازمردمنظرسنجیشودوازافرادسؤالکنیمکهانگیزهشماازخروجازشهریاورودبهطبیعتچیست،اکثریتقریببهاتفاقآنهاخواهند
گفتکهاالندوبارهبهارشدهوطبیعتنووسرسبزشدهوروزآخرتعطیالتاستومادراینروزبرایپیوندباطبیعتبهگردشمیرویموبههرحال
یکنسبتیرابیناینسفروپیوندباطبیعتمطرحمیکنندوشایدافرادبسیاربسیارکمیـنزدیکبهصفردرصدـبگویندکهانگیزهٔٔماازرفتنبه


داخلطبیعتاینبودهکهنحسیسیزدهرابهدربکنیم.


فکرمیکنماکثرمردمحتیدرناخودآگاهشانهمایننکتهنباشدکهدارندنحسی13رابهدرمیکنند.اینرابهلحاظتجربیهمخودشمامیتوانید
امتحانکنید.هرچنددرگذشتههایدورچنینسنتیهموجودداشتهاست،امااگرکسیاینکبهاینموضوعهمآگاهیواشرافداشتهباشد،بازضمن
اشارهبهآنمرزبندیمیکندوعدماعتقادشبهاینامرراروشنمیکند.خوب،اینجاچهاتفاقیافتادهاست؟ماهنوزآناسموعبارتوتعبیررابهکار
میبریمومیگوییمداریمبه"سیزدهبدر"میرویمامااساساًازآنمتافیزیک،اتمسفروپارادایمکالنیکهپشتاینسنتملیمانوجودداردبهصورت
گفتمانیعبورکردهایم.دیگرازآنتفکراسطورهایکهدرآنمسائلکیهانیونجومیوزندگیدرونیبشردریکارتباطمتقابلهستندوسیزدهبدرهم
دردرونایناتمسفرفکریوپارادایمنظریمعنامیدهد،اساساًعبورِگفتمانیکردهایمهرچندتعبیرشهنوزوجودداردولیدیگرکسیبااینانگیزه


ودغدغهبیروننمیرودکهبخواهدنحسیسیزدهرابهدرکند.
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یکمثالدیگرمیزنم.اگردرشبهایقدردرمقابلحسینیهٔٔارشادویایکیدیگرازحسینیههاومساجدبایستیموازمردمسؤالکنیمکهشما
انگیزهتانازآمدنبهمراسماحیاومراسمشبقدرچیست،بهنظرشماچهپاسخهاییدادهخواهدشد؟درهمینشبها،خبرنگاریازیکیازشبکههای
اینسؤالبه تلویزیونیایراناینسؤالراباتعدادیازافرادیکهدراینمراسمشرکتکردهبودنددرمیانگذاشت.برایمنجالببودچونقبالً
ذهنخودمآمدهبود.بیشترینپاسخهااینبودکهمابراینیایشودعاوتوبهمیرویم،یابرایاینکهخواستههایمانراباخدامطرحکنیم.فکرمیکنم
اکثریتقریببهاتفاقوشایدنزدیکبه100درصدافراد،همیندغدغهرامطرحخواهندکردودرهمینرابطهبازتصورمیکنمکهافرادبسیارکمی
هستندـالبتهنمیگویمهیچکسـکهاگرازآنهااینسؤالرابپرسیمبگویندکهسرنوشتیکسالآیندهٔٔمادراینشبرقمخواهدخوردومامیرویم
ازخداوندبخواهیمدرسالآیندهمثالًدرآمدمازیادتربشودویاشغلیخوبپیدابکنیم،مرگومیریدرخانوادهمانباشدودرلوحیاسرنوشتیکه
حوادثسالآیندهٔٔمادرآنرقممیخوردوفرشتگانآنراازآسمانبرایپیامبریاامامنازلمیکنند،چیزهایخوبومثبتینوشتهشود.مندرجمع
خودمان)درحسینیهٔٔارشاد(همهمینسؤالرامطرحمیکنم.خواهشمیکنمدرجمعحضاراگرکسیبجزبراینیایشوتوبهوطلب،باقصددیگری
دراینمراسمـ)احیا(شرکتکردهدستشرابلندکند.منعالقهمندمباکسانیکهبادیددیگریدرمراسمشبقدرشرکتکردهاند،درپایانمراسم


بهطورخصوصیصحبتکنموبادیدگاهشانبیشترآشناشوم.)هیچکسدستبلندنمیکند(.


بههرحالبهنظرمنکسیدرایناتمسفروبااینفرهنگوپارادایمنظریدرشبهایقدرکههنوزهماسمشرابهکارمیبریموبهآنشب
تقدیرگفتهمیشوددرمراسمشرکتنکردهاست.بهعبارتدیگرمیتوانگفتماازآنگفتمانکهمعتقدبوددریکجاییخارجازاینجهانسرنوشت
انسانهادراینشبرقمخواهدخورد،عبورکردهایم.مناالننمیخواهماجزایاینگفتمانرابازکنم.اماانسانمعاصردیگردرایناتمسفرنمیاندیشد.
ماضمنآنکهشبهایقدرراپاسمیداریم،امادرعینحالآنراشبهاینیایشوپرستشورازونیازمیدانیم.حتیدرتعبیرهایهمگانیترو
عامیانهترشبهایقدرراشبهاییمیدانیمکهدرآنازخداوندتقاضاهاییرامطرحمیکنیم،امانهبهآنصورتکهدراینشبدریکلوحیسرنوشت
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مانوشتهمیشودورقممیخورد.یعنیانسانمعاصرازپسزمینهٔٔفکریبحثتقدیرآسمانیعبورکردهاست.دردورانیکهادیانومتونمقدسشکل
گرفتندوتکوینیافتندوحتیقبلازآنیعنیدردوراناساطیریدقیقاًشاهدیکنگاهتقدیریبهجهانهستیمواینبهویژهدردورانمتأخراساطیری


بیشتربهچشممیخورد.


منمعتقدمکسانیکهمیخواهندقرآنرابهتربشناسندبایدباکتابهایمقدسدیگربهویژهباعهدعتیقآشناباشندوباالترازآنکسانیکه
میخواهندمتونمقدسوادیانرابشناسند،بایدحتماًبااساطیرکهیکنوعرویکردبشریبهجهانوزندگیقبلازادیانبودهآشناییداشتهباشندو
فکرمیکنمبرخوردیکهادیانبااساطیرکردندخیلیمثبتتروکارآمدتربودهتابرخوردیکهاندیشهٔٔجدیدباادیانداشتهاست.ادیانهنوززندهاند،
تداومدارندوماخودمانهنوزبهآناعتقادداریم،پساستمراردارند.اساطیرهمباتغییرپارادایماسطورهایبهادیانهمچناناستمرارداشتندووقتی
ادیاناساطیررابهخدمتخوددرآوردووجوهمثبتآنراگرفتووجوهناکارآمدرابهتدریجتصفیهکرداماعنصراساطیریدرتماممتونمقدسبه
حیاتخودادامهداد.بشرجدیدهمهمچناننگاهاسطورهایداردهرچندایناسطورههاوجهغالباندیشهٔٔبشرراتشکیلنمیدهندودردرونویادر
کنارعلم،دین،هنروفلسفهبهحیاتخودادامهمیدهندامابایکرویکردوپارادایمجدید.وتاهنگامیکهبشرباهمینبیولوژیخاصخودشروی
کرهٔٔزمینزندگیمیکندوبهدنبالایناستکههستیرابشناسدوبهزندگیمعنابدهدوبهآیندهامیدوارانهبنگرداساطیرهمبهحیاتخودشان


ادامهخواهندداد.


بههرحالآنچهکهمیتوانیمنگاهتقدیریبنامیم،بهویژهدردورانمتأخراساطیر،درهمهٔٔرویکردهایاساطیریودرهمهٔٔتمدنهایبشریوجود
داشتهاست.اسطورهنوعیرویکردبهجهاناست.یکنوعرویکردکهآمیزهایاستازاشراق،اندیشهوتخیلکهدرقالبدانستههایآنروزبشر)انسانهای
نخستین(تجلیکردهاست.دراساطیراولیهانساندررویکردشبهجهان،جهانرابسیارآشفته،پرهیاهووپراکندهمیبیندکهدرعینپراکندگیهمهچیز
بههمهچیزارتباطدارد.یعنیجهاندرونانسانبهجهاناجتماعی،جهاناجتماعیوجهاندرونباوضعیتکیهانی.مثالًحرکتستارگانوساعات
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سعدونحسآنهادرسرنوشتمامؤثربودند.هنوزهمدربعضیتمدنهاوبعضیفرهنگهامثالًدرهندایناعتقادکامالًزندهاستوفصلهاوروزهایی
ازسالراسعدمیدانندکهدرآنروزها،مراسمجشنوازدواجوشادیبیشتریوجوددارد.


"نگاهتقدیری"درواقعیکنوعپیشرفتبشردردرکجهاناست.درایننگاه،آنجهانپراکنده،هیاهوزدهوآشفتهتبدیلبهیکجهانمنسجمو
یکنظممتمرکزمیشود،یکامپراطوری،کهگوییتوسطیکفرماندهیواحدیاتوسطیکارادهٔٔدرونیهدایتمیشود.ایننگاهرادرشرقدوریعنی
ژاپنهممیبینیمیعنیآرامآرامآسمانتقدسپیدامیکندودریکارادهٔٔآسمانیبرکلجهانجریانپیدامیکند.درچینهمداریمبهویژهدرتفکر
تائوییکهگویییکارادهٔٔدرونیونیرویدرونیجهانراپیشمیبرد.درتمدنهندیهمداریم.درتفکرمجموعهٔٔادیانهندومیبینیمکهاساساًجهان
رایکنوعبازیخدایانمیدانندودراینبازیخدایانیکارادهیایکنیرویبیرونی،کهحاالدرجهاندرونیشدهاست،جهانراپیشمیبرد.در
تفکرایرانیهممانوعیتقدیرآسمانیداریمکهبسیارپررنگاست.همدرجهانوهمدرانسان:پیشانینوشت،سرنوشت،فلک،قسمتو...ماازدوران


اساطیرایرانی،دینزرتشت،قبلازاسالموبعدازاسالمودراشعارحافظشاهدایننگاههستیمکهبسیارواضحوبدیهیاست.


حتیدرشعرمعاصرهماینرویکردرامیبینیم.شعرمرغسحر،کههمهٔٔماآنرابخصوصباصدایاستادشجریاندرذهنداریم،میگویدمرغسحر
نالهسرکن...ظلمظالم،جورصیاد،آشیانمدادهبرباد...بعدمیگویدایخدا،ایفلک،ایطبیعت؛شامتاریکماراسحرکن.


دردهه60ٔٔاینشعریکیازاشعاریبودکهافرادباآنارتباطزیادیداشتند.مااینمضامینراسرمیکشیم،نمیجویمبلکهبهیکبارهمینوشیم.
انسانمعاصرباشعروباهنربیشتررابطهٔٔسیالوعاطفیداردومایلنیسترابطهٔٔمعرفتیبرقرارکند.اگربخواهیمرابطهٔٔمعرفتیبرقرارکنیموبهتعبیر


باالاگربخواهیمبجویمشایدسنگریزههاییدرآنببینیم.


"ایخدا،ایفلک،ایطبیعت؛شامتاریکماراسحرکن".اینیکمتننیایشیاستکهمیتواندمرتبطباشبقدرهمباشدکهمیگویداینجهان
دردستانهرکسیکههستوهرکسیکهآنراادارهمیکند،ایخدا،ایفلک،ایطبیعتـویاهرکسیدیگرکههستیخالصهاینشامتاریکما
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راسحرکن.اینیکنگاهتقدیریاستکهدرشعرهایدیگرهممیبینیم.مثالً"فلکراسقفبشکافیموطرحینودراندازیم".


اصالًمخاطبقراردادنفلک،آسمانوسرنوشتدرشعرایرانیبسیارزیاداست.یانگاهخیاموارکهمیگوید:اگردستمرسدبرچرخگردون...،اوبه
چرخگردوناعتراضمیکندکهچرایکینانجوینداردویکیمرفهاست.منشعرخیامراکهمیخواندمیادعهدعتیقافتادمآنجاکهسخنانایوب،
داودوسلیمانرابیانمیکند.آنهارابطهایگالیهآمیزوجدالیباخداونددارندکهالبتهدرمتوناسالمیاینامرخیلیکمرنگاست.اماایننگرش
گالیهآمیزواعتراضیخودشسرفصلیاستدرزندگیبشرکهاساساًبهسرنوشتیکهدرایندنیاداشتوفکرمیکردپاداشیامجازاتونتیجهٔٔاعمالش


است،اعتراضدارد.ایوببهخدامیگویدمنکههمهاشکارخیرکردهامچراشربهروزمنآوردی؟


اینیکپرسشدرونیوفلسفیووجودیاستکهایوبباآندرگیرمیشود.کسانیهستندکهبااوواردبحثمیشوندومیگویندتوحتماًگناهانی
مرتکبشدهایکهداریتنبیهمیشوی،امااوشدیداًتکذیبمیکند.دراینسرفصلتصورتنبیهبهتصورامتحانوابتالءدگرگونمیشود.حاالما
نمیخواهیموارداینبحثهابشویم.امابههرحالایننگاهدردیگرمتونمقدسهموجوددارد.اگرآنطرفترهمبرویمدرتفکریونانیودراساطیر
یونانیهمایننگاهرامیبینیم.ایزدانیونانیدرپانتئونومجمعایزداندرکوههایالمپکهجمعمیشوند،سرنوشتبشررارقممیزنند.بهصورت
اجتماعیوفردی.آنهامیگویندکههرکسیوهرقومیچهسرنوشتیبایدداشتهباشدوجالباینکهخوداینخدایانهمتحتسلطهٔٔیکسرنوشتو


تقدیربزرگترهستندویکتقدیربزرگتریحاکمبرخدایانیاستکهدرآنپانتئونجمعمیشوند.


بههرحالمنظورمایناستکهازشرقِدورگرفتهتایونانوآنطرفتروضعهمینطورباشد.بیشتراسطورهشناسانمیگویندعمدتاًاسطورههای
بشریمشترکومنبسطاندودرهردورهایتقریباًهمهٔٔانسانهاشبیهبههممیاندیشند.ایننگاهتقدیریبهجهانهمیکمطلعیدراندیشهٔٔبشراست
وهمانطورکهگفتمبویژهمتعلقبهدورهٔٔمتأخراسطورهایاستکهجهانرامنظموهماهنگمیبیندویکارادهازبیرونیایکنیروازدرونجهان
راهدایتمیکند.وبهنظرمناینزهدان،رحموبستریاستکهعلم)قدیموسپسجدید(ازدرونشمتولدمیشود.علمجدیددرواقعتداوماین
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نگاهسامانمندبهجهاناستولیشایددرسلطهٔٔیکارادهٔٔبیرونییانیرویدرونینباشدوحداقلایننکتهرادرپرانتزبگذارد.یعنیذهنوتفکربشر،
حسبشروبهطورکلیرویکردیکهبشردرفهمجهانوتبیینجهانداردبستریاستکهآمادهشدهکهازنگاهتقدیریبایکجهشکوتاهبتواندبه
نگاهعلمیبرسد.درنگاهعلمیهمیکقانونمندیبرکلجهانحاکماستومابهدنبالکشفآنقانونمندیهستیم.البتهبهموازاتاینقانونمندیو
سامانمندیفراگیر،ادیانیکهبهخدایاادیانیکهبهخدایانوایزدانمعتقدندبحثدیگریهمکردندونسبتخدایاخدایانراباایننظمدرونیروشن
کردندوسپسمتکلمانآنادیانبهبحثدراینبارهپرداختند.بحثهایکالمیمتعددیکهمادرفرهنگاسالمیدراینبارهداریم،درهمهٔٔفرهنگهای


مذهبیدیگرهموجوددارد.


بههرحالقانونمنددیدنِجهانیابایددریکشکلمعقولوسامانمندوقابلدرکیارائهشود،یادرداخلعلمیادرداخلالهیاتیکهبهعوامل
عینیمعتقداستومعتقدنیستکهخدایاخدایانبهطوردلبخواهیوهوسناکجهانراادارهمیکنند؛تابتوانددرهردوحالتشجهانبهشکل
معقولیتفسیرشود.یکشکلدیگرهمشکلاسطورهایآناستکهبهشکلآیینیومناسکیمطرحمیشودکهدرآنخدابهصورتفرمانرواوامپراتور


دربیرونجهانسرنوشترارقممیزندوفرامینیراصادرمیکندکهتقدیروسرنوشتجهانوانسانرابیانمیکند.


امابشرجدیدبهطورناگهانیوجهشیبهعلمجدیدنرسیدهاست؛وبرخیقرائتهایگسستگراازمدرنیتهکهگوییناگهانوبدونزمینهوپیشینه
گذشته،گوشهآسمانسوراخشدهوبشرجدیدبهپایینافتادهروایتهاییذهنیوغیرتاریخیازمدرنیتهاست.هرچیزیکهدرمدرنیتهمطرحشده،جدا
ازِصحتوُسقموجداازکارکردمثبتومنفیآن،سیریتدریجیدرتاریخبشرداشتهکهدراینسیربهیکنقطهٔٔاوجوتولدجدیدمیرسد.گمان
میکنمکهدربطنورحمودرونزهداننگاهتقدیریبهجهاناستکهعلممتولدمیشود.همانگونهکهبرخیازکسانیکهتاریخچهشکلگیری
دموکراسیدرتمدنجدیدرانوشتهاندمعتقدندازدرونیکتاپرستیاستکهدموکراسیمتولدمیشودیعنیدردورانیکهرویکردشرکآمیزبهجهان
وجودداردانسانهااساساًذاتمتفاوتیباهمدارند.درایننگاهسیاهوسفیدباهممتفاوتند،زنومردباهممتفاوتند،اقواممختلفباهممتفاوتند،در
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آنجاانسانهادرسطوحوارتفاعاتمختلفوحتیمتضادیقرارمیگیرندوبرخیاساساًانسانتلقینمیشوند.درنگاهیکتاپرستیاستکههمهٔٔانسانها
مخلوقیکخداوندتلقیمیشوندوآننگاهسلسلهمراتبیوعمودیبهانسانهاتبدیلبهنگاهافقیمیشود.یعنیدراینجابویژهدرفرهنگاسالمیسیاه
وسفید،زنومرد،عربوعجمهمهباهممساویهستند.دراینجاذهنبشرآمادهاستوفقطیکقدمدیگربایدبرداردتاحرفبعدیاشرابزندکه
اگرهمهٔٔانسانهامساویندپسمیتوانندهرکدامازآنهایکرأیداشتهباشند.بشربانگاهاسطورهاییاذهنشرکآلودنمیتواندبهدموکراسیجهش
کند.مننهازموضعمؤمنانهومذهبی،بلکهازموضعپژوهشگرانهاینسخنرامیگویمکهیکتاپرستیدرذهنبشربستریرافراهممیکندوزهدانی


راایجادمیکندکهدموکراسیبتواندازآنمتولدبشود.


امادرهمهٔٔمتونمقدس،بدوناستثناء،میتوانگفتدرستاستکهانسانهاباهممساویتلقیمیشوندواینصدایغالباکثرمتوناست،امادر
کناراینصدا،صداهایدیگریهمازدرونهمینمتونمقدسبهگوشمیرسدکهبینمؤمنوغیرمؤمنفرقهاییمیگذارد،بینزنومردفرقهایی
میگذاردوبهگمانمنمتونمقدساکثراًدراینحوزههاچندصداییهستند.یکصدا،صداییاستکهازتاریخهمعصرخودشاندردرونآنهاتسری
پیداکردهوالبتهدراینصدایتاریخیبینزنومردتفاوتوجوددارد،بینمؤمنبهیکدینوغیرمؤمنبهآندینقطعاًتفاوتوجوددارد.شما
اینرادراوستامیتوانیدببنید،درعهدعتیقمیتوانیدببینید،درعهدجدیدکمیکمرنگترمیتوانیدببینیدوحتیدرقرآنهممیتوانیدببینید.هر
چندقرآنهمهٔٔادیانرابهرسمیتمیشناسد،اماامتاسالمراترجیحمیدهدولیامتانحصارینمیداند.هرچندبینمسلمانوغیرمسلماندرقرآن
تفاوتهایحقوقیوجودداردواینصداهمنهدرفقهودرمیراثبعدازمتونمقدسبلکهدرخودمتونمقدسبهگوشمیرسند.امابهاعتقادبنده
صدایبلندتروصدایرساترصداییاستکهمیگویدانسانهاباهممساویهستند.اماصداهایدیگرینیزدرمتونوجودداردکهبینهمهٔٔانسانها
فرقمیگذاردوآنهارامساوینمیداند.)درآنهنگامکهدینعاملانسجاموچسباجتماعیبود،براساساعتقادبهدینبینانسانهافرقحقوقی
گذاشتهمیشدودرجهانمعاصرکهمسئلهدولتـملتوملیتعاملانسجاموچسباجتماعیاستبراساسملیتبرخیتفاوتهایحقوقیوجود
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داردوطبققوانیندرکشورمحدودیتهاییبرایاتباعخارجیقائلهستند(.


بههرحالوجوهوعناصرتاریخیهمعصرتکوینمتونمقدسدرآنهانیزحضوروجریاننسبیدارد.شمااگرتفسیرسورهٔٔقدررادرتفاسیرمعتبر
بخوانیدواحادیثمعتبریکهذیلآنآمدهمطالعهکنید،برخیرگههایاساطیریرامشخصاًخواهیددید.ازشبقدربهشبیکهمیخواهدسرنوشت
یکسالآیندهوسرنوشتیکفرددرآنرقمبخوردیادشدهاست.یکتعبیربسیارتکراریومکرریکهدرتمامتفاسیرواحادیثپیرامونسورهٔٔقدر


آمده"تقدیرِآجال،ارزاقوحوادث"است.


درخودمتنهممیتوانآیاتفراوانیکهاشارهبهتقدیردارندرااستخراجکردواینرگهبهطورمحسوسیوجوددارد.بحثقدروتقدیرراکسانیکه
اهلپژوهشهستندمیتواننددرقرآنپیگیریکنند.برایاینکارواژهٔٔمصیبت،واژهٔٔاجل،واژهٔٔرزقرادرقرآنردیابیوپیگیریکنیدوببینیدرویکرد
قرآندررابطهبااجلومصیبتورزقچیستکهاالنمننمیخواهموارداینبحثشوم.اگرفرصتشدازاینمسئلهچندمثالهمخواهمزد.تأکید


میکنمکهاینبحثها،بحثفقهوروحانیتنیست.بحثهایخودمتوناست.


اماتیتربحثمااینبود:گامبعدیروشنفکریمذهبی.چرامیگوییمگامبعدی؟روشنفکریمذهبیبهویژهدرایران،چهسیدجمالوچهبعداز
آن،بازرگانوطالقانی،درآغازشعارِبازگشتبهقرآنرامطرحکردند.اینشعار،یکشعارمحتواییواساسیبودوضمناًپشتوانهوسنگریرادراختیار
نواندیشیدینیبرایمواجههباجریانقویسنتومتولیانآنمیگذاشت.رویکردکلیایننواندیشانبهقرآنهمرویکرداجتهادیـتأویلیبود.یعنی
درحوزهٔٔاحکامهرجامیخواستندمتنرااستمراردهندوبهنیازهایامروزیندرحوزهٔٔاحکامپاسخدهندازاجتهاداستفادهمیکردندودرحوزهٔٔآموزههای
نظریوفکریواعتقادییعنیدرجهانشناسی،خداشناسی،انسانشناسی،نگاهبهجامعهوتاریخ،آخرالزمانشناسی،آخرتشناسیکهباکلماتو
ادبیاتجدیدهمبیانشدهمثلجامعهشناسی،فلسفهٔٔتاریخ،انسانشناسیوجهانبینی،هرجاکهبامتنبرخوردمیکردندبایکنگاهتأویلیوازنگاه
هرمنوتیکیسعیمیکردندمتنرابهروزکنندواستمراردهند.منتصورمایناستکهگامبعدینواندیشیدینیدیگرنهتعییننسبتبااسالمتاریخی،
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بامذهبتاریخیوباتکیهبرشعاربازگشتبهقرآنیاشعارهایدیگرنواندیشیدینیمثلپروتستانتیسماسالمیوامثالهم،بلکهگامبعدینواندیشان
مذهبیتعییننسبتبامذهبمتن،بااسالممتنونهاسالمروحانیتاست.مناگرکلمهٔٔروشنفکریمذهبیراکمتربهکارمیبرمبهخاطرمجادالتی
استکهرویاینواژهوجوددارد.بهنظرمنروشنفکریمذهبیواژهٔٔمفهومیاستوپارادوکسیکالهمنیست.چوننمیخواهمبحثبایکمناقشهٔٔ


واژگانیبهحاشیهبرودوواردپاورقیبشودازواژهٔٔنواندیشانمذهبیاستفادهمیکنم.


بههرحالنواندیشانمذهبیبایدبامرجعمقدسومتنمقدسنسبتشانراروشنبکنند.پیشینهٔٔاینبحثراهمبگویم.دوستانمیدانندقبلاز
انقالببحثِمثالًبردهداریمطرحبودوبیشترنیروهایمخالفمذهب،کهآنموقعبیشترمارکسیستهابودند،میگفتندکهچوندرقرآنبردهداری
آمدهوتأییدشده،اسالمدرواقعبردهداریراتأییدمیکند.نواندیشاندینیهممواجههٔٔجدیایداشتند.حتیبخشیازروحانیونسنتیوبخشیاز
روحانیونرفرمیستداخلحوزه،مثلمرحوممطهریهمبحثهایجدیوکیفیایرویاینمسئلهکردند.وبهنظرمندرمجموعنیروهایمذهبیبه
طورروشمندبهاینانتقادپاسخدادند.حتیمرحوممطهریبحثمیکندکهاسالمبردهداریرانیاوردهاست.اسالمدرواقعبردهداریراتحملکردهو
بردهداریمناسباتزمانهبودهواسالموقرآنبااینمناسباتزمانهبرخوردارتقاییکردهاند.درآنزمانکهپیامبرنمیتوانستبردهداریرانابودکند،هر
چندهنوزهمبرخیبهبردهداریمعتقدند!دوشبپیش،شببیستویکمماهرمضانهمینامسال)1384(ازرادیوصدایآقایجوادیآملیراشنیدم
کهمیگفتنداگرامامزمانبیایدمیتوانددرجنگها،صربهاوهندوهاکهاساساًمادونانسانهستند،حیواناند،حیوانناطقاند،شرعاًبهعنوانبرده
بگیرد.امااینهادرعینحالالیقبردهگرفتنهمنیستند؛وشببعدشآقایمکارمشیرازیبعدازافطارکهبرنامهاشراتلویزیونپخشمیکردخالف
اینرامیگفت.البتهبحثاوبحثفرشتگانبودنهبردهداری.اومیگفتهمهٔٔمسائلیکهاالنمطرحاستراکهاسالمنیاوردهاستبرخیمباحثقبل
ازاسالمبودهووقتیاسالمآمدهنظرخودشرادررابطهباآنمسائلگفتهاست.بههرحالمنظورمنایناستکههرچنداالنبرخیبهبردهداری
نیزمعتقدندیعنیمعتقدنددراینزمانهمآناحکاممیتوانداستمرارداشتهباشداماقبلازانقالبجداازروشنفکرانمذهبیبخشیازروحانیون
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اصالحگراورفرمیستداخلحوزههممثلمرحوممطهریدرواقعوارداینبحثشدند.اوگفتدرستاستکهیکسریازاحکاممثلبردهداریدر
قرآنهستولیاینمناسباتآنعصربودهروشنفکراندیگرهمواردشدندواینبحثبهصورتخیلیکیفیوروشمندپاسخدادهشدهومنطقی،
معقولوباورپذیرهمهست.اگرماحتیمؤمنانههمبهموضوعنگاهنکنیم،بسیارذهنیاستکهفکرکنیمپیامبرحتینهبهعنواننبی،بلکهبهعنوان
یکمصلحاجتماعیدرقرنهفتممیالدیبایستیبردهداریرانابودمیکرددرحالیکهماتااوایلقرنبیستمهمبردهداریداریم.جنگهایشمالو


جنوبآمریکارویبردهداریاست.


اینمسئلهرابهخیلیحوزههامیتوانتسریدادمثالًکسانیکهتصورمیکنندکهپیامبرویاقرآنبایستیبهتساویحقوقزنومرداشارهمیکردند.
درحالیکهماتاهمین50،40سالپیشیعنیدرقرنبیستمهمتساویحقوقزنومردرانداشتیم.حقرأیبرایزناندربعضیازهمینکشورهای
دموکراتیکسی،چهلسالپیشپذیرفتهشدهاست.اینبسیاربرخوردانتزاعیوذهنیاستکهتصورکنیمبایستیبردهداریآنموقعلغومیشدامادر
کنارپذیرشمناسباتبردهداریدرقرآن،یکسریمبانیانسانشناسیمطرحشدهکهاساسبردهداریرانفیمیکندودربخشحقوقیآنهمهرچند


بردهدارینفیولغونشده،امارفرمهایجدیدراینرابطهصورتگرفتهاستوانتظارلغوآنهمیکآرمانخواهیِذهنیوبسیارانتزاعیاست.


بهنظرمندررابطهبازنانهماینمسئلهوجوددارد.اگرازاینزاویهیعنیاززاویه"نگاهتاریخی"بهمسئلهنگاهکنیمـحتینیازنداریمکهبادید
مؤمنانهبهمسئلهبنگریموحتیاگرپژوهشگرانههمبامسئلهبرخوردکنیمـمیتوانیمروشنگریهاوتبیینهایباورپذیرفراوانیدرموضوعاتگوناگون


مطرحشدهدرمتونمقدس،ازجملهمسئلهزنان،مطرحکنیم.


زمانیکهمارکسیستهامطرحبودندچهپتروشفسکیچهبقیهآکادمیسینهایشورویوچهاحسانطبریدرکتاب"برخیبررسیهادربارهجهانبینیها
وجنبشهایاجتماعیایران"وچهمتفکرینغربیکهبانگاهلیبرالبهقضیهنگاهمیکردند،همیننوعقضاوترادارند.مثالًهمیلتونگیپدرکتاب
"اسالم،یکبررسیتاریخی"ضمناینکهتعارضوزاویههایجدیهمبااسالمداردولیمیگویدکه"جملگیپژوهشگرانبرایننظرند،آنچهپیامبر
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اسالمدررابطهباحقوقزنانانجامدادسقفآنچیزیبودکهمیتوانستانجامدهد".یعنیمااگربانگاهمؤمنانههمنگاهنکنیموبانگاهپژوهشگرانه
نگاهکنیمرفرمهایمترقیوروبهپیشقرآنواسالمدررابطهباحقوقزنانوبردهداریراباصدهافاکتتاریخیمیتواننشانداد.


البتهدربرابرصدایبلندیکهدرمتنراجعبهتساویانسانهابهگوشمیرسد،صداهایدیگریهموجودداردکهبهطرحبرخیاحکامیاآموزهها،
نظریتاریخیکردهاست.درواقعپایهٔٔبحث"گامبعدیروشنفکریمذهبی"اینجاستکهنواندیشیمذهبیحاالبیایدونسبتخودشرابااینمسائل
روشنکندواینمسائلراتوضیحدهد.اگرروشنفکریمذهبیونواندیشیمذهبیرایکاتوبانیدرنظربگیریمکهالینهایمختلفیمثلبازرگان،
شریعتی،سروشو...ودیگرمتفکراندارد،آنسویدیگرایناتوبانالییکهاواینسویاتوبانهمسنتیهاوبنیادگراهاهستند.ازقضاهمسنتگراها
وبنیادگراهاوازسویدیگرالییکهابهبخشهاییازمتناستنادمیکنندوانگشتمیگذارندکهروشنفکرانونواندیشانمذهبیازطرحآنهاطفره
میروندویاسعیمیکنندآنهاراتوجیهکنند.توجیهاتیکهزیادباورپذیرنیستویااینکهاصالًبهآنمباحثبیاعتناییمیکنندوآنهارانشنیده
میگیرند.اینهاشایدامروزدرداخلکشورصداشانضعیفترباشدودرخارجازکشورالییکهاباصدایبلنداینبخشهایمتونرامطرحکنند.نه
تنهادرکشورهایاسالمیبلکهبینروشنفکرانالییکومذهبییهودیهمهمینداستانادامهداردوبینروشنفکرانمذهبیوالییکمسیحیهم
کهازبسترمسیحیتبیرونآمدندهمینحکایتبرقراراستیعنیدرنوعمواجههبامتن،نواندیشانمذهبیدراینقسمتبهگمانِبندهیکسری
مشکالتدارند.شریعتیدرتاریخادیانجاییکهمیخواهدمذاهبهندوراتوضیحبدهدبهروشنفکرانهندوانتقادمیکندومیگویدروشنفکرانهندو
گاهیاوقاتازدرونمتونشانگزینشمیکنندوجاهاییراهمتوجیهمیکنند.باکسباجازهازشریعتیاینانتقادرامیتوانبهبخشیازروشنفکران
مذهبیونواندیشانمسلمانهممعطوفکردوآنهاراهمموردسؤالقراردادوگفتکهشماهمنبایستیبامتونگزینشیوپرشیبرخوردکنیدوبه
جاهاییگزینششدهانگشتبگذاریدوازرویجاهاییهمپرشیعبورکنیدونادیدهبگیرید.واینجاهاازقضاجاهاییاستکهشمادربرابرسنتیهاو
بنیادگراهاازیکسوودربرابرتفکرالییکازسویدیگر،اگربخواهیدطفرهبرویدونخواهیدپاسخبدهیدوتبیینبکنید،آسیبپذیرهستید.منمعتقدم
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کهگامبعدینواندیشیدینیبایستیبرخوردپژوهشگرانهوتمامعیار،نهگزینشیوپرشیونهتوجیهگرانهباهمهٔٔمتنباشد.ومنمیدانموامیدوارمو
اعتماددارمکهنواندیشیمذهبیمیتواندازدروناینچالشبسیارموفق،سربلندوروشمندبیرونبیایدونیازیبهتوجیهکردنهمندارد.اینبستگی
بهرویکردوپایهتحلیلیداردکهروشنفکریآنرامیپذیرد.منازشبقدروسیزدهبدرمثالزدمولیمیتواندسطوحاینمثالهادرجامعهٔٔمامتفاوت


باشد.امیدوارمبعداًرویاینقسمتَجوسازینشود.


منبهیاددارماوایلانقالبجریاناتراستِمذهبیسنتیدرروزنامههایکیهانوجمهوریاسالمیدرابتدارویسیزدهبدرجوسازیکردندکه
خرافاتاستواستناداتیهمبهآقایمطهریکردند.ولیبعددیدنداینسنتملیآنقدرقویاستکهجلویآننمیتوانایستادبنابراین"سیزدهبدر"
رابه"روزطبیعت"تغییرنامدادند.حاالخودشانهماینروزراجشنمیگیرندودرصفحهٔٔاولروزنامهشانشعرمیزنند.چونآنهادیدندکهنمیتوانند
آنراتغییردهندوازطرفیهمدیدندکسانیکهبهسیزدهبدرمیآیندباآنمتافیزیکوباآنپیشفهمهانمیروند.منتصورمیکنمدررابطهبا
شبقدرهمهمینماجراستوبههرحالدرایرانشبقدرهستوخواهدبودواستمرارهمخواهدداشتولیدیگربهشبقدربهعنوانشبتقدیر
نگاهنمیشودبلکهبهعنوانشبرازونیاز،شبتأمل،شبنیایش،شبتوبه،شبتصمیمگیرینگاهمیشودواینبسیارمثبتاستویکیازمهمترین


نقطهمزیتهایمذهبهمهمیناست.


دراینجاشایداینسؤالپیشبیایدکهوجوداینگونهمفاهیمکهمنفقطیکییعنیشبقدررامثالزدمآیانقطهضعفیدرمتناست؟آیادر
حوزههایجهانشناسی،انسانشناسیوحوزههایاحکامحضوراینمسائلتاریخینقطهضعفمتونمقدسنیست؟مناینامررادررابطهباهمهٔٔمتون
مقدسمیگویم.آیاایناشکالنداردکهدرمتن،احکامیوجودداشتهباشدکهاینکازنظرماناعادالنهاستمثلبردهبرداری.قبالًگفتیمقبلازانقالب
بحثبردهداریتقریباًبهسرآمدوسرفصلخوبیرسیدوبهگمانبندهبهلحاظتئوریکحلشدودرواقعبسیاریازروشنفکرانوبرخیازروحانیون
ماگفتندکهمیتوانداحکامیدرمتنوجودداشتهباشدوعدلزمانهٔٔخودشباشدامادرزمانهٔٔمادیگرعدلنباشدوازآنعبوربشود.اینامریبسیار
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طبیعیاست.مثالًاگرهمیناالندرجنگهایمرزیمثالًماباارامنههمجنگداشتهباشیمهیچوقتزنوبچهآنهارااسیرنمیگیریمدرحالیکهما
اگربخواهیمخیلیبنیادگراعملکنیمچنینمجوزیراداریموحتیمیتوانزنشوهردارراهماسیرکردوبهتملکجنسیوزناشوییمردمسلمان


همدرآورد.اینهادیگربحثروحانیتنیستاینسنتاستکهدرمتناستمراریافتهاست.درهمینرابطهآیه24سورهنساءرابخوانید.


بههرحالدیگرکسیحتیبیناکثریتروحانیتسنتیمااینگونهفکرنمیکند.یعنییکگذرروشمندتاریخیازآنصدایتاریخیووجوهتاریخی
متنانجامپذیرفتهاست.بحثمنوتکیهگاهِبحثمنایناستکهاگرماپذیرفتهباشیمیاحداقلوجهغالبیازروشنفکریمذهبیوحتیروحانیون
سنتیپذیرفتهباشندکهمیتواندرمتنصداهاییبهگوشبرسدـمناینراعامودرهمهٔٔسطوحفرضکردهامـکهباعدلزمانهٔٔماناهماهنگباشد.
درکنارآناحکامصداهایبلندتریهمبهگوشمیرسدکهمبتنیبرعدلزمانهٔٔماوزمانهایآیندهاستوبهگمانبندههمچنانبرایماالهامبخش


است.


بهنظرمیرسدکهاینصداهایتاریخینهدرحوزهٔٔاحکامواجرائیاتبلکهدرحوزهٔٔمفاهیم،آموزههایفکریواعتقادیونظریهمحضوردارد.یعنی
اگرمابپذیریمکهمناسباتبردهداریدرمتونمقدسآمدهاستوپیامبرانهمبرخوردرفرمیمترقیانهٔٔبسیار"حداکثری"درچهارچوبزمانهٔٔخودشان
باآنهاکردهاند،اینراهممیتوانیمبپذیریمکههمانگونهکهاینمناسباتزمانهدرمتنواردشده،دانشوفرهنگزمانههمدرمتنواردشدهاست
کهمیتواندبادانشوفرهنگزمانهٔٔماهمخواننباشد.مندرواقعمیخواهماینرابگویمکهایندونظریهمیتواندوبایددریکنظرکلیومنسجم
یکدستبشود.بهعبارتدیگراگرنواندیشیمذهبیدرحوزهٔٔاحکام،حضورمناسباتزمانهدرمتنراپذیرفتاینگونهنیستکهبتوانبینمناسبات


زمانهوآموزههاینظریوفرهنگیِزمانهدیوارکشید.


حضورعنصراولباعباراتگوناگونیمثلفرمومحتوا،ذاتیوعرضی،مقتضیاتزمانه،ثابتومتغیروبازبانهایمختلفازسوینواندیشانمذهبی
بیانشدهاست.هرمتفکریبایکزبانیاینمسئلهراگفتهاست.حالاگراینامررادرحوزهٔٔاحکامپذیرفتیم،اگرکمیذهنمانرابازکنیمودرمتون
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مقدستورقکنیمبهسادگیمیبینیمآموزههاینظریوفرهنگیهمشبیههمینمناسباتواردآنهاشدهاندوازقضامتونمقدسبااینآموزههابرخورد
استعالییولیرفرمیستیکردهاند.والبتهاینتصورکهآنهامیتوانستنددرآنزمانفرهنگواعتقاداتزمانهراکنفَیکونکنندوبرخوردانقالبیبا
همهٔٔاینمفاهیمداشتهباشند،تصوربیهودهایاست.همانطورکهتصوراینکهمیتوانستندبردهداریرالغوکنند،حقوقزنومردرامساویاعالمکنند،
تصوربیهودهایاست.اینهمتصوربیهودهایاستکهمثالًجهانشناسیآندورهراکهمبتنیبرخدایاخدایانوفرشتگانوشیطانوابلیسوجنو
غولوپریبوده،رابایدکنفیکونبکنندیادردانشآنروزکهتصورمیشدزمینمسطحاستوخورشیددورزمینمیگردد،انقالبکنند.حتیاگر
انبیاءیاپیامبرانمیدانستندکهزمینمسطحنیستویازمینبهدورخورشیدمیگردد،آنهانمیتوانستنددانشزمانهراکنفَیکونکنندوبیایندمثالً
بگویندخورشیدثابتاستوزمیندورآنمیگردد.خوباگردرآنزمانپیامبراسالماینرامیگفتمیگفتندواقعاًمجنوناست.آیانمیگفتند؟آیا
نمیگفتنداگرزمینحرکتمیکندچرامانمیلرزیمورویزمینثابتهستیم؟!ماکهخودمانهرروزصبحمیبینیمکهخورشیدازشرقمیآیدودر
غربفرومیرود!همانقدرکهفروپاشیبردهداریدرآندوره،ذهنی،انتزاعیویکتوقععبثاست.اینتوقعکهدانشزمانههمکنفَیکونبشودواساس
وسامانفرهنگزمانهبههمبریزد،توقععبثیاست.رویدیگراینسکههمایناستکهعناصردانشوفرهنگ،درزمانهٔٔمتونمقدسواردشدهاند.
چونفرصتکماستکهمثالزدهشودمنچندکدازقرآنمیگویمکهکسانیکهاهلپژوهشهستندبااستفادهازیککشفاالیاتسادهیاالمعجم
میتواننددربارهآنپژوهشوتأملکنند.اگرکلمهٔٔارض،سماء،قمر،شمس،جبالو...وآیاتمربوطاشرادربیاوریدمیبینیدتصویریکهازجهانارائه
شدهدقیقاًمنطبقبردانشزمانهاستیعنیاینکهزمینمسطحاست.کوههامیخهاییهستندکهاینزمینکجنشود.درمتونمقدسقبلتربهطور


واضحترآمدهاستکهزمینرویآباست.


درمجموعدرمتونمقدسیکنگاهعمودیبهجهانوجودداردکهدرفرهنگاسالمی"هفتآسمان"درفرهنگهندو"سهطبقه"ودرهمهٔٔ
تفکراتبههرحالوجوددارد.درفلسفهٔٔقدیمهمهمینطوراستیعنیارسطو،افالطونو...تاقرنهابعدازاینهمآندستگاهنظریفلسفیشانرادر
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یکقالببهعبارتیبطلمیوسیزمانهٔٔخودشانارائهکردند.درآندستگاهفلسفیهمفلکاول،عقلاول،نفساولوجوددارد.فلکدوم،عقلدوم،نفس
دوموجوددارد.واجبالوجودوعلتالعللهمدرباالست.پسازاین8،7و10طبقهدرتفکراتفلسفیمختلف،بهفلکقمر،فلکمادونقمر،عناصر
اربعهو...ونهایتاًبهانسانمیرسیم.کسانیکهبافلسفهٔٔاسالمیآشناییدارندازتداومایننگاهفلسفیبهجهاندرفلسفهٔٔموسومبهاسالمیمطلعاند.به
هرحالمیدانندایننگاهعمودیبهجهاننهتنهادردین،بلکهدرفلسفهٔٔآندوراننیزمنعکساست.هرچنددینبهدنبالاینکهنظریهجهانشناسی


بدهدنیستامامتونمقدسگاهوارداینحوزههاهمشدهاند.


درفلسفههمهمینطوراستوباهمینپیشفرضهایمبتنیبردانشزمانه،فالسفهدیدگاههایشانرادرهمینقالببیانکردهاندکهمیتوانست
درقالبدیگریهمبیانشود.بههمینترتیبمسائلوآموزههایمذهبیودینیهمدراینقالببیانشدهاست.امااگراینقالبراازآنبگیریمباز
آندیدگاهسرجایخودباقیاست.درستاستکهراجعبههفتطبقهٔٔزمین،ثابتبودنزمینوگردیدنخورشیددورآنواینکهشبهاخورشیددر
یکچشمهٔٔتاریکفرومیرودسخنمیگویدومیگویدبرفازکوههاییخیازآسمانمیباردیاآسمانسقفیمانندآنکهباالیسرماستتصورمیشود
ومیتواندفروبریزدویاقسمتهاییازآنترکبردارد.انبیاءگاهیاوقاتامتخودراتهدیدکردهاندکهخدامیتواندتکهایازاینآسمانرابرسرما
بیندازد.اینهادرمتونهست.درقرآنهمهست.ولیاگراینسامانهٔٔنظریراکهمربوطبهدانشآنزماناستراهمدرنظرنگیریمآنمحتواییکههنوز
همالهامبخشاستبرجایخودباقیاست.یعنیاینمثالهاییکهگفتهشدوتماماینآیاترااگربخوانیدمیبینیدهمهٔٔاینهایکچیزرامیخواهند
بگویندوآنایناستکهخداوندقادراست.خداوندعالماست.میخواهدبگویدکهجهانعظمتداردوجهانعبثخلقنشدهاست.میخواهدبگوید


زورخدااززورشماستمگرانخیلیبیشتراست.میخواهدبگویدایانسانها،شمامطلقنیستید.


اینهاپیامهاوالهامهاییاستکههمچنانبرقراراست.حالمامیتوانیماینمفاهیمرادریکقالبویکمثالعلمیدیگربیانکنیم.متنمیگوید
شمازورتانبیشتراستیاخداییکهاینآسمانهاوزمینو...راخلقکردهاست.ایننکتهرابههرزبانیمیتوانیمبگوییم.اینمثالهاییکهدرمتن
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آمدهدانشزمانهاست،امانتیجهاشهماناستکهاینکهممعنادار،انگیزهدهندهواندیشهدهندهاست.درجامعهتحتستمیکهحاکمانوفرمانروایان
بهمردمزورمیگویندومردمهیچقدرتیدرمقابلآنهاندارند،خداونددرصفمحرومانومظلومانایستادهومیگویدشمافکرنکنیدکهخیلیزورتان
زیاداست،ببینیدآنبالدواقوامقبلیکهکوههاوصخرههارامیتراشیدندوکاخهایعظیممیساختند،ببینیدکهچگونهویرانشدند.شماکهچیزی
ندارید،شمایکپشهنمیتوانیدخلقکنید.درنهایتمیخواهدبگویدقدرتخداوندازقدرتشماخیلیبیشتراست.یامیخواهدبگویداینجهانعظمت
داردوقانونمنداستوطبقعلمخداونددرحرکتاست.یامیخواهدبگویدجهانهدفدارد،غایتدارد،معنادارد،عبثنیست.اینهامفاهیمیاست


کهدرسامانهٔٔنظریـعلمیآندورانبیانشدهاست.اینگونهمثالهازیاداست.


درحوزههایآسمان،زمین،کوهها،جنینوسیرشکلگیریجنین،همهدانشآنزماناست.االندانشجدیدآنسیرشکلگیریبیانشدهدر
موردجنینرازیادقبولنداردولیبایددیداینمثالهاچهچیزیرامیخواهدبگوید.برایمثالانسانرابهسرشتخودشبرمیگرداند.میگویدای
انسانتوسیرشکلگیریخودتراببین.خیلیناچیزبودی،پسزیادبهخودتمغرورنباش،دستازتکبروستمبردارومطلقگراییانسانرازیر
سؤالمیبرد.اینهامفاهیمالهامبخشیاستکهعلیرغموجودآنصدایتاریخیاش،امروزهمیتواندبهتاریخسپردهشود.همانگونهکهبردهداریبه
تاریخسپردهشد.میتوانداینمفاهیمموردتوجهقراربگیردوموردالهامقرارگیرد.درحوزهٔٔفرهنگیهمهمینطوراست.دراللهشناسیدرقرآنهم
اگرتوجهکنیدمیبینیدکهماهم"اله"،هم"رحمان"وخیلیواژههایدیگررابه"خدا"ترجمهمیکنیم،واساساًدچاریکاغتشاشمعناییمیشویم.
الالهاالاللهرامعنیمیکنیمبه"هیچخدایینیستبجزخدا".درحالیکهالهواللهمعناهایمتفاوتیدارند.اللهرادرترجمهٔٔقرآنبایدهماناللهترجمه
کرد.بههرحالشمابهواژهٔٔاللهتوجهکنیدمیبینیدکهقبلازاسالمهماینکلمهوجودداشتهاست.پیامبرمامحمدبنعبداللهاست.اسمپدرپیامبر
کهدردورانقبلازاسالمبودهعبِداللهاست؛ومثالهایمتعددیمیتوانزدکهنشاندهداللهدردورانشرکوبتپرستیهموجودداشتهولیآن
الله،اللهقرآننیست.اللهدرآنسامانهٔٔنظریقدرتبرترنیستوجمعیازبتهاوجمعیازالههاوفرشتگانهمراهآناللهوجوددارند.بعدازآمدن
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پیامبرآنسامانهتغییریافت.درواقعپیامبربافرهنگزمانهخودبرخورداستعالییکردوشرکراکنارگذاشتولیباواژگانیحرفزدکهبرایقوم
وجامعهاشکامالًآشناست.بعدازاینتغییراتاللهباالترازهمهچیزمعنامیشود.قرآندرآیه4ٔٔ،سورهٔٔابراهیممیگوید:ماارسلنارسوالًاالبلسان
قومهیعنیماهیچرسولیرابرایهیچجامعهاینفرستادیممگربازبانقومخودش.بهقولشریعتیزبانقومخودش،بهاینمعنانیستکهمثالًبرای
پیامبرجامعهعربپیامبربازبانچینینفرستادیمیامثالًبهزباناسپانیولینفرستادیم.نه،اینکهمسلماست.منظوراززبانیکقومیعنیفرهنگآن
قوم.اینآموزهدرخودقرآنآمدهکهپیامبرانبهلسانآنقومسخنمیگویند.بایدرویاینقسمتتأملکردلسانقوم،دانش،فرهنگومناسبات
اجتماعیـاقتصادیآنزمانهمهست.یاخودپیامبرمیگویدنحنمعاشراالنبیاءنکلمالناسعلیقدرعقولهمیعنیمامجموعهٔٔانبیاءبامردمبهاندازهٔٔ


سطحعقولخودشانحرفمیزنیم.


اماسطحعقولمردممیتواندمتفاوتباشدومیتواندتغییرهمبکند.خوبمعنایدیگراینحرفآناستکهبخشهاییازمتون،مبتنیبرعقول
زمانهبودهواینعقولدرزمانهٔٔماتغییرکردهاست.


امادرکناراینعناصرتاریخی،عناصرفراروندهواستعالییهموجوددارد.بایداینمواردرایکییکیمثالزدوبرایاثباتآنهممیتوانازخود
متنکمکگرفتوبهمتناستنادکرد.وهیچنیازیبهگزینش،طفرهرفتنویاتوجیهگریهمنیست.اماباپذیرشاینپیشفرضکهدرمتونانعکاسات
تاریخیهموجودداردعلمزمانه،عدلزمانهوعقلزمانهراهمبایددرنظرگرفت.مانبایدجاهاییکهانعکاستاریخیعلموعدلوعقلزمانهدرمتن
مقدسبودهرافراتاریخیکنیم.برخیازرویکردهاینواندیشیدینیاینکارراکردهاند.برخیازمتفکرینبزرگیهمکهبسیارارزشمندندوحقهای
بزرگیهمبهگردنمادارندونقشتاریخیاثرگذاریهمدرجامعهٔٔماداشتهاند،سعیمیکردندبرخیازاینمفاهیمتاریخییامفاهیماسطورهایو
یابرخیازمفاهیمیکهدانشزمانهبودهرابانوعیتوجیهگریبهعلمزمانهٔٔمامنتقلکنند.مثالًشیطانچیست؟میکرب.جنچیست؟درپاسخیک
تفسیرهایعجیبوغریبیازجنمیشودواستناداتیهمبهمتنمیشوددرحالیکهاگرکلآیاتیکهراجعبهآنموضوعآمدهاسترادرکنارهم
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بگذاریمبهسادگیوصراحتآنتفسیرهاراردمیکند.امااگراینپیشفرضپذیرفتهشودکهاینهاتاریخیاست،مثالًعلمگراهایجدیدبایدبپذیرند
کهطرحهفتآسماندرمتنباتأثیرازدانشوفرهنگزمانهبودهاستومنظورشکهکشانهایگوناگوننبودهاست.چراکهدرآیهٔٔدیگریمیگویدما
خورشیدراچراغیوماهرانوریدراینهفتآسمانقراردادیم)آیه16ازسورهنوح(خوبمیتوانگفتکهخورشیدکهچراغهمهٔٔکهکشانهانیست.
ماههمکهنورشبههمهٔٔمنظومهٔٔشمسینمیرسدچهبرسدبهکلکهکشانها.پساینانطباقهایعلمیدرجاییکهصدایمتنصدایتاریخیاست


انطباقنادرستیاستواگرگزینشیبرخوردنشودبهسادگیردخواهدشد.


یادردیدگاههایفلسفیقدیممیگفتندمنظورازآسمانهایمختلف،مراتبِمختلفوجوداستواینمسئلهرابانگاهفلسفیقدیممیخواستند
توجیهکنند.امانکاتدیگریهمدرمتنوجودداردکهبهوضوحنشانمیدهداصالًبحثازمراتبوجودنیستوآنهاراتوجیهوتأویلهمنمیتوان
کردمثالًآنجاکهمیگویدمایکتکهازآسمانراسرشمامیاندازیمیاآنهاکهبهانبیاءمیگوینداگرراستمیگوییدقسمتیازآسمانرابرسرما
بیندازیدو...)آیه44ازطور،192ازاسراء،187ازشعراء،9ازسباءو...(اگرنپذیریمکهاینمطالبمتأثرازدانش،فرهنگومناسباتزمانهاستآن
انطباقهابسیارمتکلفانهخواهدشد.همانطورکهدررابطهباتعددزوجاتوزدنزنکهآنزمانیکنوعمحدودکردنوتلطیفقضیهبودهاست،ما
بایدبهمناسباتآنزمانتوجهکنیم.درهمینمورداخیر،متنسعیمیکندزدنرابهمرحلهٔٔسومعقببیندازدومردبهراحتینتواندزنشرابزند.اما
اینتوجیهاتکهمردیمیتواندزنرابزندامابایدباچوبریحانبزندویاتوجیهاتیازایندست،توجیهاتبسیارغیرقابلباورومتکلفانهایاستکه


میخواهدازرویتاریخیبودناینامورعبورکند.


درواقعدراینجادوتابنیاننظریگذاشتهمیشود.یکبنیاننظریایناستکهتمامیمفاهیموتمامیآموزههاوتمامیاحکاممتونفراتاریخی
استوهیچوجهتاریخیدرآنوجودندارد.یکبنیاندیگرپذیرشتاریخیتبرخیوجوهمتوناستکهعمدتاًنواندیشانمذهبیآنراطرحکردهاند
وحداقلدرحوزهٔٔبردهداریواقتصادبهطورهمگانیپذیرفتهشدهاستوتأکیدمابرایناستکهاینامررادرحوزههایدیگرهمبایدپذیرفت.اگردر
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حوزهٔٔاقتصادپذیرفتهشدهپسدرحوزهٔٔفرهنگودانشهمبایدپذیرفتهشودکهفرهنگودانشزمانهنیزدرمتنمنعکساست.اگرگامبعدینواندیشی
دینیتوجهوتبیینایننکتهباشدوایننکتهرابپذیرد،میتوانددرمقابلجریانالییککهآنسوینواندیشیدینیوجریانسنتیوبنیادگراییکه


درسویدیگرآنهستند؛بهصورتروشمند،باورپذیروپژوهشگرانهازمذهبوکارکردمثبتآندرجهانامروزدفاعکند.


اینمسئلهدرتمامحوزههاوجوددارد.اگراالنبحثحقوقبشرمطرحشودهمینداستانوجوددارد.صدایقویوبلندمتونمقدستساوی
انسانهاست،ولییکصدایتاریخیهمدرآنجاوجودداردکهدرهمهٔٔمتون،درریگوداواوپانیشادهادرادیانهندی،دراوستادرایران،درادیانسامی،
عهدعتیقوعهدجدیدوقرآندیدهمیشودوآنتفاوتبینمؤمنبهآندینوغیرمؤمنبهآندیناست.همانچیزیکهشیخفضلاللهنوریمیگفت
کهکلمهٔٔخبیثهحریتمیخواهدبرایمسلموغیرمسلمیکرأیقائلباشد.اینبحثمستنداستونوگراییدینیبایدبهآنپاسخبدهد.وبهنظربنده


اگرگزینشیبرخوردنکند،اگرآنمبنایتاریخیرابپذیردمیتواندبهخوبیبهآنپاسخبدهد.


درموردحقوقزنهمهمینحکایتوجوددارد.نواندیشاندینیبهدرستیوبهحقبهتمامیآیاتوروایاتیکهاینصدایبلندرامنعکسمیکند
کهزنومردسرشتشانیکیاستواگرهرکدامازایندو،کارنیککندپاداشدریافتمیکند،استنادمیکنند،اماآنهابهبخشهایدیگریازمتن
توجهنمیکنند.همانبخشیکهبنیادگراییوسنتگراهاازیکسووالییکهاازسویدیگررویآنانگشتمیگذارندواگرروشنفکریمذهبیو


نواندیشیدینیبخواهدگامیجدیدبرداردمیبایستدراینحوزهباشد.


بسیاریازروشنفکراندینیمادرمرحلهٔٔماقبلجمهوریاسالمیباقیماندهاندوهنوزاینتجربهرادرجریانفکریشاندخالتندادهاندواندیشهشان
رابازسازیونوسازینکردهاند.روشنفکرانمعدودیدردههٔٔهفتادتجربهٔٔجمهوریاسالمیوتجربهٔٔحکومتروحانیترالحاظکردندواندیشهٔٔخودشانرا
استمراردادندوالبتهاینتجربهباتقلیلوتحلیلدینبهحوزهٔٔخصوصیوشخصیصورتگرفتهاست.پذیرشایننظریهمیتواند"علل"مختلفیداشته
باشدامادرتفکراسالمینمیتواند"دلیل"داشتهباشد.اگرقرآنرایکتورقبسیارسادههمبکنیم،میبینیمبهصورتبسیاروسیعیواردحوزههای
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عمومیواجتماعیواقتصادیشدهونمیتوانآنرابهحوزهٔٔفردیفروکاست.درکوتاهمدتایننظریهمیتواندالتیامیبرزخمهاباشد،اماباعدمبرخورد
روشمندوصرفاًباپاککردنصورتمسئله)یعنیابعاداجتماعیدین(هرلحظه،ودرشرایطمناسببیرونی،بنیادگراییبازقابلتجدیدحیاتخواهد


بود.همانطوریکهدرجهاناسالمتجدیدحیاتکردهاست.


بنابراین،بهنظربندهاینراههرچندبهنظرمیرسددرکوتاهمدتموفقاست،امادردرازمدتناموفقخواهدبود؛چراکهدرفرهنگاسالمینادرست
استکهبخشمهمیازمتنبهحاشیهوپاورقیبرود.فرهنگاسالمیوتفکراسالمیباتفکرمسیحیوبسطتاریخیآنتفاوتهاییدارد.یکیازآن
تفاوتهاایناستکهمسیحدریکامپراتوریقویویکجامعهٔٔمقتدرمتولدشدوپیامبراسالمدرجامعهایکهدولتِآنچنانینداشتوپیامبرخود
دولتمتمرکزتأسیسکردواینکارمستلزمورودبههمهٔٔحوزههایاجتماعیـاقتصادیـسیاسیوحقوقیبودکهدرمتنهمکامالًمنعکساست.
نادیدهگرفتناینموضوعدشواراست.درجامعهٔٔماممکناستبنابهعللیواحتماالًعکسالعملهاییکهبهخاطروجودحکومتروحانیتاست،دلپذیر
بهنظربرسدولیدردرازمدتایننظریهمستندومؤثرنخواهدبود.ازآنسوهمکهنمیتوانبخشهاییازمتنومتونرانادیدهگرفتپسبایستی


نواندیشیدینیکهمیخواهدوفاداربهمتنبماندوهمچنانمیخواهدمؤمنانهزندگیکندومؤمنانهبیندیشدبایستیبهاینقسمتبپردازد.


مادراینجافقطمثالشبقدرراگفتیمامامیتوانمثالهایزیادیدررابطهبادانشوفرهنگزمانهنیزآوردکهدراینمجالکممیسرنیست.
دررابطهبازنانوحقوقبشرومسائلعلمی،سرفصلوکدهاییمطرحشدکهمیتوانبهآنهامراجعهکرد.ودرهمهٔٔاینمواردهموجوهتاریخیوهم
رویکردهایاستعالییرادرمتنمیتواننشانداد.درستاستکهمتنازآنعنصرفرهنگیکهبهعنوانشیطانشناختهمیشودبهرهگرفتهولیشما
شیطانرادرفرهنگاسالمیبادیگرفرهنگهامثالًفرهنگثنویمقایسهکنید.میبینیدکهچقدراصالحوتصفیهشدهاست.درنگاهثنویشیطان
بهعنوانیکنیرویکیهانیکهقدرتیهمانندقدرتخداداردودرپایانتاریخهمنابودنمیشودودرفرهنگزرتشتیبهتاریکیراندهمیشودودرعهد
عتیقوعهدجدیدبهبندوزنجیرکشیدهمیشود،آمدهاست.دربرخیآیاتعهدعتیقگفتهمیشودکهفرمانروایزمیناستیافرمانروایتاریکیاست
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وفرمانروایزیرزمیناست.همهٔٔاینهاوجوددارد.امادرفرهنگاسالمیودرقرآنایننگاهبهشدتاصالحشدهاست.درفرهنگاسالمیشیطانهم
یکمخلوقخداوند،یکمخلوقضعیفاستکهازخداونداجازهگرفتهاست.بهعبارتدیگرشیطانازیکموجودکیهانیکههنوزحضورووجوددارد
وازبیننرفتهاستبهتدریجوآرامآرامبهدرونانسانهاآمدهبهشیاطینانستبدیلشدهاست.شیطاندیگرنهنیروییمقابلخداوند،بلکهمخلوق
خداونداستونیزدیگرنیرویینیستکهدرکلجهانوکیهانفعالباشدبلکهفقطدرحوزهٔٔانسانیاستکهمقابلخداونداست.آنهمدرحدوسوسه
انساننهسلطهٔٔغیرارادیبرانسان.شیاطینیکهازدرونخودانسانهاحرکتوحیاتدارندوکارشانهموسوسهنفسانساناستنهیکموجودبیرونی
کهمیتواندتأثیرگذارباشدیامیتواندنظمکیهانیونظمتاریخیرابرهمبزند.اینرفرممانندرفرمدربردهداریاستکهازیکموضوعخیلیعمدهدر


زمانخودشبهیکمسئلهٔٔجزئیدرفرهنگاسالمیتبدیلشدهاست.


اینامربهقولهمیلتونگیپ)کهدرموردزنانگفتهاست(همانسقفرفرمیاستکهپیامبرمیتوانستانجامدهددررابطهبازنانودربرخورد
بافرشتهوشیطانوجنودیگرمفاهیمتاریخیودرکلدربارهٔٔکیهانشناسی،آخرالزمانشناسی،آخرتشناسیو...همینامرمصداقدارد.درهرکدام
ازاینموضوعاتکههریکوجوهالهامبخشیهمدارند،سقفرفرمیکهمیتوانستبشود،صورتگرفتهوآنمفهومالهامبخشدرالبالیآنعناصرو


مفاهیمتاریخیبیانشدهاست.


جمعبندیبحثمنایناستکهنواندیشیدینیبهجاینگاهاجتهادیـتأویلیکهتاکنونوجهغالبآنبودهدرگامبعدیبایستیبهیکرویکرد
تاریخیـالهامییابهعبارتدیگرپارادایمیـالهامیواردشود.یعنیبپذیردکهمتونمقدسدرپارادایمزمانیخودشانشکلگرفتهاندامااینمتون
فرارویهایالهامبخشیاززمانهخودشانداشتندواینجاستکههمازجامعهتأثیرپذیرفتندوهمبرجامعهتأثیرگذاشتند.متونمقدسوبهویژهقرآن
تمدنسازترین،فرهنگسازترینوانسانسازترینمتونتاریخیاست.همهٔٔکسانیکهتاریختمدنهاوبهویژهتاریختمدناسالمیرابررسیکردهاند
بهایننکتهاذعاندارندکهشگفتانگیزاستکهازیکجامعهٔٔعقبماندهقبایلیچنینتمدنبزرگیبشکفدومنشأهمهٔٔاینهاراقرآنمیدانند.چون
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فرصتنبودوجوهالهامبخشمتنرانتوانستمتوضیحدهم،فقطخروجیاشراگفتم.اینتأثیرشگفتانگیزتاریخیازموضعمؤمنانهبیاننمیشودبلکه
ازموضعپژوهشگرانهبیانمیشود.کسیکهازموضعضداسالمیهمبرخوردکردهپذیرفتهکهیکمعجزهٔٔتاریخیاتفاقافتادهاست.اینمتندریک
جامعهعقبماندهتوانستهچنانشکوفاییدرفرهنگزمانایجادکندوچناندگرگونیدرانسانهاایجادکندکهیکتمدننوپارابهسرعتگسترش
دهدواینازدرونوجوهالهامبخشمتنبیرونآمدهاستکهچونفرصتنبودمننتوانستمنتیجهگیریکنمکهپسماامروزهچهنیازیبهمتنداریم.
اگرمتونمقدسدربسترزمانهشانشکلگرفتهاندامروزهبهچهنیازهایماپاسخمیدهند؟منخیلیفشردهدرچندجملهمیگویم.مایکارتباط
باگذشتهٔٔخودمانداریمنه"ما"یمسلمان،حتیمایغربی،حتیمایمسیحی،ماییهودیومایهندو.مایهندونمیتوند گسستیـپیوستی


شناسنامهخودراباطلکندوازصفرشروعکند.


مابربسترفرهنگوتمدنگذشتهرشدمیکنیم.اینیکپایهٔٔمهماستکهمابیریشهنیستیم.بهعالوهمایکمتنمؤیدکهمیتواندپایهٔٔنگاه
معنویومعناداربههستیباشدپایهٔٔاخالقیزیستنباشد،وپایهٔٔنگاهامیدوارانهبهجهانوتاریخوزندگیبشریباشد،مااینرابهزهدانکیهانیمتصل
میکنیم.اینرابهیکمبدأمعنویمتصلمیکنیم.ماایناندیشهوانگیزهرانمیتوانیمازهرمتنیبگیریم.اینجاستکهمابهمتن)قرآن(نیازپیدا
میکنیم.ومرتببامتنارتباطبرقرارمیکنیموخودرا"هموضعیت"کسیکهدرمتنمخاطبقرارگرفتهقرارمیدهیم.اینهمانچیزیاستکه
پدراقبالبهپسرشمیگفت.اومیگفتقرآنراطوریبخوانگوییکهبهخودتوحیمیشود.یعنیمادریکهموضعیتیوجودیاستکهمیتوانیم
ازمتنالهامبگیریم.دراینجادیگرآنوجوهتاریخیوصداهایتاریخیرااصالًنمیشنویم.صداهاییرامیشنویمکهبهنیازماپاسخمیدهند.همین
صداهاستکهمتنراجاودانهکردهواینصداهاستکهفرهنگسازوتمدنسازبودهاست.اینهممسئلهاینیستکهفقطبحثروشنفکریباشد.این
بحثدرعامهٔٔمردمهموجوددارد.درروحانیونهمهست.منفکرمیکنموقتیروحانِیماراجعبهخداحرفمیزنددیگرنمیگویدخدازنندارد،بچه
ندارد،چرتنمیزند،خستهنیستویادچارخستگینمیشود.همهٔٔاینهادرمتنآمدهاست،اماروحانیمابامسائلیمواجهنیستکهپیامبردرفرهنگ
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شرکتوبتپرستیباآنمواجهبود.دراینمواجههاستکهاینهامعنیپیدامیکند.درفرهنگبتپرستیاستکهبایدگفتخداخستهنمیشود.
دیگرپدرانماباما،بزرگانماباما،ومابافرزندانماناینگونهحرفنمیزنیم.اینکمادرچالشبیخداییوباخداییهستیم.برخالفزمانهمتنکهدر
چالشیکخداییوچندخداییبود.سامانهٔٔنظریمادراینجامعناپیدامیکند.دراینجامامیبینیمهمعامهٔٔمذهبیماوهمروحانیونمادیگرباآن
ادبیاتحرفنمیزنند.بنابراینروشنفکرانمانیزفرارویگفتمانیازبرخیصداهایاصلیکهدرمتنوجوددارد،کردهاند.بهنظرمنسهصدامهمترین
وعمدهترینمباحثمتنهستکهماازآنکامالًعبورکردهایم،یکیازآنهاهمینبحثتقدیراست،یکیتفاوتبینمؤمنوغیرمؤمناستویکیهم


تفاوتزنومرداست.همانطورکهگفتمصداهایبلندتریدرمتونوجودداردکهمیتواندرظلافقآنها،اینمسائلراهمبازتفسیرنمود.


چونفرصتمنتمامشدهاستجاداردکهازدوستانشورایتهرانتحکیموادوارتحکیمتشکرکنم.میدانمکهاینبحثمیتواندچالشهای
زیادومنتقدانزیادیداشتهباشد.دوستانیهستندکهایناستنباطازمتنرانمیپسندند.منامیدوارمکهبااینگونهمباحثکهازموضعمؤمنانهوبا
دغدغهٔٔدینیمطرحمیشود،گفتگوصورتبگیردنهچالشهایتندوتکفیریوبرخوردهایقضاییازیکسو)مذهبیها(وبرخوردهایتحقیریوتکبری
ازسویدیگر)الئیکها(.اینهامسائلینیستکهباتکفیروسرکوبیاباتحقیروبرخوردغوغاییبتوانازآنگذرکرد.اینهادرحدطرحیکبحث
است.منخودمازطرحهراستداللیکهایندیدگاهرانقدکنداستقبالمیکنم.هرچنداینجافرصتاینبحثنیست،دوستانیادداشتهاییبهمن


دادندکهممکناستنظرشاناینباشدکهبرداشتمنازبرخیآیاترادرستندانند.


اینتأکیدرادارمکهممکناستاستنباطهایمنازبرخیآیاتدرستنباشدامادرعینحالتصورمیکنماینرویکردهاهمرویکرد منقطعاً
پیشروندهایاست.انشاءاللهدرمحافلکوچکتریاینهارابتوانبهبحثگذاشت.اماماهمچنانشبقدرراپاسمیداریم.نهبهعنوانشبتقدیر،بلکه
بهعنوانشبرازونیاز،شباراده،شبتصمیم.سالهاییبودکهدرچنینشبیماازحضوردراینمحافلمحرومبودیم.االنهمکسانیهستندکه
ازحضوردرچنینجمعیومطرحکردندردهاوبغضهایدرگلوماندهشانمحرومهستند.امیدواریمکهعزیزانیکهدرجمعمانبودندبویژهآقایان







26


زرافشان،گنجی،سلطانیودیگرعزیزانیکهدرزندانهستندآنهاهمبتوانندگفتههایخودراهرچندشایدماباتمامگفتههاشانموافقنباشیمدر
جمعمطرحکنند.درانتهابازهمبهشبقدربرمیگردیم.شبیکهمامیتوانیمدرآنباخداوندعهدوپیمانببندیمکهباعهدهاییکهباخودداریمبا
جامعهمانداریموبامردممانداریم،اشتباهوخطاهاییکهقبالًکردیمیااشتباهوخطاهاییکهدرجامعهمیبینیمدردرونخودمانمقابلهکنیموبا


آنچهکهدربیرونمیبینیممواجهشویموباظلموستمبرخوردکنیم.


شبهایقدر،شبهایجمعبندیواصالحوتصمیماست،شبهایتصمیمهایبزرگ.ازخداوندمیخواهیممارادراینتصمیمگیریهایاری
کند.





		exit_button: 

		Page 1: Off



		full_button: 

		Page 1: Off



		pagehome_button 2: 

		Page 1: Off



		next_button: 

		Page 1: Off



		prev_button: 

		Page 1: Off



		search_Button: 

		Page 1: Off



		Button 17: 

		Page 1: Off










1


تعـداد صفحـه :    13


تاريــخ  تحـرير :    1386


شماره مقالـه :    1012


    87/05 آخرين  بررسی :


www.shandel.org


Sco1385@Gmail.com


شــريعتـي آرمــان  كانــون 


cos


موضـوع :  نقدِ استراتژیِ  نیروهای سیاسی در وضعیِت كنونیِ ايران


چه بايد كرد ؟


علیجاني رضــا 



http://www.shandel.org/alijani/alijani.html





2


تأکید بر تکّثر، پرهیز از توهم 


مقدمه :


پرسِش "چه باید کرد" معموالً در زماِن ابهام و بحران پیش می آید. امروز نیز چنین است. به عالوه آن که این پرسش، امروزه با یک نگاه و توقِع نزدیک بین 
و کوتاه مدت مطرح می شود و نیز در پس زمینهٔٔ طرِح سؤال و یا فضا و روحیهٔٔ حاکم بر جستجوِی پاسخ، معموالً، بخشی و نه همهٔٔ جامعهٔٔ سیاسی و فعاالِن 
تحول خواه مِد نظر قرار می گیرد. طرفداراِن سیاست ورزِی " انتخاباتی" و هواداراِن سیاست ورزِی مبتنی بر "تهییج" بر خواستٔه "رفراندوم" و "نافرمانی مدنی" ، 
هر یک، دیگری و دیگران را در نظر نمی گیرند. البته این نکته که هر یک چقدر بر بسترِ واقعیات حرکت می کنند و "تحلیل"شان تا چه اندازه مبتنی بر 


"تمایل "شان است، خود مسئلهٔٔ دیگری است. 


آسیب شناسِی برخی "چه باید کرد"ها :


راه های تازه معموالً از دروِن نقدهای جدی بیرون می آیند، نقدهایی مسئوالنه و نه مرثیه خوانِی یأس آفرین و انفعال زا.


ما از رجزخوانی و مرثیه خوانی، و نوساِن بیِن این دو، در یک صد ساْل تحول خواهی مان، آسیِب فراوانی دیده ایم. )حکایِت جیک جیک مستان و سرمای 
زمستان!( پس باید این درس را بیاموزیم که نه در هنگامِ فتح رجز بخوانیم و توانایِی خود را بیش از واقع و توانایِی طرِف مقابل را ناچیز بیانگاریم و با 
رجزِ خود طیِف مقابل را تحریک به سرکوِب خود کنیم و نه در هنگامِ شکست و عقب نشینی مرثیه بسراییم و انفعال بپراکنیم. راه حل، نقدهای جدی اما 


مسئوالنه  و رو به پیش و دارای راهکار است. بدوِن ساده سازی، بدوِن توهم و با صراحت و شفافیت. 


در هنگامهٔٔ بحران و سنگینِی بارِ پرسِش "چه باید کرد" بر ذهن و روان مان، به سراِغ تاریخ می رویم و این خوْد بسیار مثبت است. روندی دیدِن پدیده ها 
و کالن نگری و نگاهِ از باال و بیرون، و چاره جویِی مشکالت به دور از روزمرگی ها و ریزبینی ها. 
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در بیش از یک صد ساِل اخیر نگاه های تاریخی و چاره جویی های کالن نیز زیاد داشته ایم و البته برخی ـ و یا بسیاری شان ـ راه حل های جهانی و رایج و 
مرسوم بوده است که روشنفکران و فعاالِن دل سوزِ سیاسِی ما نیز آنها را به زباِن ما ترجمه کرده اند و با تاریخ و نگاهِ تاریخِی بومِی ما نیز آغشته اند. درهرحال 


برخی از مهم ترین چاره جویی های کالن و تاریخی که در این یک صد ساله مطرح کرده ایم چنین بوده است :


ـ قانون و پارلمان تا بتوان قدرِت مطلقه ای که مشکل و مانِع اصلِی رشد و ترقی ما بوده را محدود و مقید کرد


ـ اندیشه و تفکر اعم از سواد و آگاهی، نوزایِی دینی، اندیشهٔٔ مدرن و فلسفهٔٔ غیرِ مقیِد به دین تا مردماْن آگاهی یابند، تا حرکْت برگشت ناپذیر شود و 
تا مبناهای فلسفی و بنیان های نظری برای اصالح و تغییرِ حوزهٔٔ سیاست و اجتماع فراهم شود و...


ـ مبارزهٔٔ طبقاتی، چون علتُ العلِل مشکالت، سلطهٔٔ طبقاتی است و راه حل نیز در مبارزهٔٔ طبقاتی است.


ـ مبارزهٔٔ ضد استعماری، چرا که استبدادِ داخلی تنها به پشتوانهٔٔ استعمارِ خارجی دوام می آورد و چرا که استبدادِ داخلی بجاِی منافِع مردم و میهن، 
حافظ و ژاندارمِ منافِع خارجی است و...


ـ تشکیالت و سازمان، برای این که نیروِی پراکندٔه ما را برای مقابله با دشمْن جمع و سازماندهی کند، به ما امکانات و پوشش دهد و کادرها و مدیرانی 
برای مبارزه و برای ادارهٔٔ جامعه فراهم آورد.


ـ مبارزٔه مسلحانه، تنها با زباِن سالح و با قدرت و زور می توان دشمِن قدرت مند را شکست داد.


ـ انقالب، نظامِ استبدادی غیرِ قابِل اصالح است و هر اصالحی را پس می زند و هر مخالفی را سرکوب می کند و چون قدرت مند است باید با قدرِت 
مردم مقابل اش ایستاد و ساقط اش کرد.


ـ اصالح، ساخِت قدرت یک دست نیست و قابِل اصالح است. ضمِن آن که اصالحاِت تدریجی مفیدتر از انقالباِت ناگهانی و تخریبی است.
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ـ اقتصادِ آزاد و بخِش خصوصی مستقل، آزادِی سیاسْی بی پشتوانه است و تا آزادِی اقتصادِی واقعی و بخِش خصوصِی مستقل که بتواند به قدرِت 
سیاسی شکل بدهد و قید و بند بزند، وجود نداشته باشد، نمی توان به آزادِی سیاسی با پشتوانه و برگشت ناپذیر رسید.


ـ همبستگِی ملی، تا ما به روحیه و عِرق ملّی دست نیابیم و تا جناح های مختلف، از جمله طیف های اقتدارگرا، به این آگاهی و فهم نرسند که می بایست 
همگان برحوِل محورِ رشد و ترقِی ایران، با حفِظ هویت و منافِع خود، تالِش مشترک کنند، هیچ راه نجاتی نداریم.


ـ نهادِ مدنی و حوزهٔٔ عمومی، حوزهٔٔ عمومْی هم تفکرساز و آگاهی ده است، هم سازمان گر و هم سازنده و یا حداقْل محدود و مقیدکنندٔه قدرِت دولت.
قدرت تنها در نهادِ دولت و یا وضعیِت بسیِج همگانِی توده وار نیست بلکه نهادهای مدنی اعم از اصناف و احزاب و شوراها و انجمن های غیرِ دولتی نیز 


قدرت مندند. به ویژه شورِ شوراها مدتی بسیار شورانگیز بود.


... آنچه در همهٔٔ این راه حل ها، که هر یک بخشی از حقیقت را با خود حمل می کنند، وجود دارد توجه به توانایِی قدرِت مطلقه در تاریِخ درازنای ما 
از یک سو و ناتوانی و بی پشتوانگِی مردم و فعاالِن تحول خواه از سوِی دیگر است. مشکِل اصلی از منظرِ بسیاری همین قدرِت مطلقه است که سابقه ای 
دیرپای در تاریخ و فرهنِگ ما دارد. البته صاحب نظران در علِل پیدایش و استمرارِ قدرِت مطلقه، سخناِن متفاوت و گاه ُمکّملی دارند اما در توان مندِی 
سیاسی، اقتصادی و توجیه گرِی فرهنِگ مشروع سازِ آن، نظرِ تقریباً یکسانی وجود دارد. به هرحال درد آن است که شریعتی از آن به عنواِن زر و زور و تزویر 
یاد می کرد. اما این که کدام یک از این سه مؤلفْه اصلی تر و سازندٔه دیگری است و درنتیجه به کدامین باید توجه بیشتری داشت، سخنان متفاوت است و 


راه حل ها و راهکارها، گوناگون. ضمِن آن که در ارتباط و همبستگِی تنگاتنگ و دیالکتیکِی بین آنها باز سخنان یکسان است. 


بر راهِ حل های درازمدت اغراق نکنیم و توهِم نزدیک بینانه و کوتاه مدت ایجاد نکنیم :


ما ایرانیان طبِق روحیه و ذهنیت و رواِن شاعرانه و احساسی که داریم، اهِل اغراقیم! بر راه حل هایمان نیز اغراق می کنیم. از آن ها امام زاده هایی می سازیم 
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که همهٔٔ امراض مان را شفا می دهد. این نگاه را از طرِح بحث و راه حِل "قانون و پارلمان" تا مبحِث "حوزهٔٔ عمومی و نهادهای مدنی" داشته ایم.


امروزه بر حوزهٔٔ عمومی و نهادهای مدنی به عنواِن یک راه حل و راهکار تأکید می شود. نکتهٔٔ اول در این رابطه نوعی اغتشاِش معنایی است که ما دیگر 
در فرهنِگ نظری و سیاسی مان به آن عادت کرده ایم! همان اغتشاِش معنایی که همین چند سال پیش در رابطه با "جامعهٔٔ مدنی" داشتیم و یا هنوز در 


رابطه با مسئلهٔٔ "گفتمان" داریم.


برخی "حوزهٔٔ عمومی" را به معنای حوزهٔٔ غیرِ دولتی به کار می برند و منظوری مترادف با "جامعهٔٔ مدنی" ـ به معنای الیهٔٔ میانِی بیِن دولت و شهرونداِن 
منفرد که هم احزاِب مخالف و منتقِد دولت و هم نهادهای غیرِ حزبی اعم از سندیکاها و NGOها را دربرمی گیرد ـ دارند. برخی منظورشان از حوزهٔٔ عمومی 
تنها بخش های مدنِی غیرِ سیاسی و یا غیرِ حزبی است که مستقیما با سیاست یا قدرت کاری ندارند و یا به دنباِل کسِب قدرت نیستند بلکه در پِی اصالح 
و تغییر در حوزهٔٔ خاصی که در آن فعالند، هستند مانند سندیکاها و NGOها و... این تلقی نیز با تعریِف دیگری از جامعهٔٔ مدنی مترادف است ـ تعریفی که 
جامعه را چهار الیه در نظر می گیرد : دولت ، حوزهٔٔ سیاسی ، حوزهٔٔ مدنی، خانواده و شهرونداِن منفرد ـ و برخی نیز از حوزهٔٔ عمومی تلقِی هابرماسی دارند 
که معموالً در فارسی با تعبیرِ عرصهٔٔ همگانی و عرصهٔٔ عمومی ترجمه شده است. آنها منظوری کامالً متفاوت دارند. در عرصهٔٔ همگانِی هابرماسی سندیکاها 
و اتحادیه ها نیز بیرون می مانند. این جا عرصه ای است که در آن گفت وگوی معموالً مستقیم شکل  می گیرد، عاری از هدِف خاص و واحِد عینی و سیاسی 
حزبی و سندیکایی و... است و به دنباِل ُکنِش تفاهمی برای شکل گیری و رشِد آزادِ افکارِ عمومی است. این تلقْی عمدتاً رسانه ها، پاتوق ها، نشست ها و نظایرِ 


آن را در برمی گیرد. سیاسیوِن ما عمدتاً معنای اول و دوم از حوزهٔٔ عمومی را مِد نظر دارند. 


نکتهٔٔ دوم در رابطه با طرِح راهکارِ حوزهٔٔ عمومی و نهادهای مدنی در فضای سیاسِی پسا اصالحاِت ما، پس زمینه و فضا و روحیٔه نزدیک بینانٔه حاکم بر 
آن است. راهکارِ حوزهٔٔ عمومی حتی گاه به عنوان یک بدیِل استراتژیک برای اصالحات مطرح می شود. نزدیک بینِی حاکم بر سیاست ورزِی انتخاباتی که 


زمان را حداکثر در مقاطِع چهارساله می نگرد در فضایی که راهکارِ حوزهٔٔ عمومی در آن بحث می شود نیز موج می زند. 
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اما نکتهٔٔ سوم و اصلی در رابطه با این بحث آن است که چه به طورِ تاریخی به مسئلهٔٔ سیاست و موضوِع خاِص استبدادِ ایرانی بنگریم و چه از منظرِ 
اقتصادْی کشورمان را بررسی کنیم که نفْت بنیاد آن را تشکیل می دهد و البته در اختیارِ قدرِت حاکم است؛ به این نتیجه می رسیم که در ایران "دولت " 
لکوموتیوِ قطارِ توسعه است و به نظر نمی رسد تا چند دهه نیز بتوان این معادله را بر هم زد. بنابراین هر تحولی می بایست در حوزهٔٔ سیاست و دولت ـ نه 
حوزهٔٔ عمومی و مدنی ـ " اتفاق" بیفتد ـ البته اگر تنها در حوزهٔٔ سیاست "ادامه" پیدا کند، شکست می خورد! ـ ، و شاید تا سال های طوالنی حوزهٔٔ دولت 


بسیار قدرت مندتر از حوزهٔٔ مدنی و عمومی باشد و دولت ها در ایران حوزهٔٔ مدنی را یا زائدهٔٔ خود می سازند و یا آنها را محدود و یا سرکوب می کنند.


توجه به حوزهٔٔ عمومی و مدنی بسیار میمون و مبارک است و آسیب شناسِی درستی از رونِد تحول خواهی در تاریِخ معاصرمان نیز می باشد. هر چند ردپای 
توجه به این حوزه و تالش برای فعالیت در این عرصه و حتی نهادسازی در آن از دیرباز، رد پایی در تاریِخ کهن و جدیدمان دارد و مرحوم بازرگان در بحث 
از "احتیاِج روز" نیز در قبل و پس از زندانش بر همین مسئله تأکید می کند؛ اما تبدیِل آن به یک تأکید و توجهِ استراتژیک و تحلیِل سیاست به عنواِن 
عرصهٔٔ توازِن قوا و توجه به قدرِت اجتماعی به جای توجهِ صرف به قدرِت دولت و حداکثر احزاِب سیاسی، گامی فراپیش در رونِد انباشِت تئوریک ـ تجربِی 


جنبش های تحول خواه در تاریِخ ما دارد. اما و هزار اما، نباید بر این مسئلْه اغراق کرد. چرا که :


الف ـ این راهکار یک امرِ درازمدت است و نباید به نگاهی کوتاه مدت تبدیل شود و درخِت گردویی است که دیر بار می دهد.


ب ـ حوزهٔٔ عمومی و نهادهای مدنی حاالحاالها در ایران قدرتی بسیار محدودتر از دولت و حوزه های سیاسی دارند و توسِط دولت می توانند محدود و 
سرکوب شوند و یا موردِ حمایت و زیرِ چترِ امنیت قرار گیرند. 


بر این اساس فعالً باید دربارهٔٔ مسئلهٔٔ حوزهٔٔ عمومی و نهادهای مدنی ایجادِ حساسیت کرده و دربارهٔٔ آنها فرهنگ سازی نمود و در حِد مقدور به نهادسازی 
پرداخت اما نباید دربارهٔٔ آنها حساِب زیادی باز کرد و امیِد استراتژیک ایجاد نمود. شورانگیزی و شورآفرینی بر شوراها و تجربهٔٔ ناشی از آن ـ یعنی تبدیل 
به زائدهٔٔ قدرت شدن و یا محدود و سرکوب شدنش ـ را نباید فراموش کنیم. اغراق دربارهٔٔ حوزهٔٔ عمومی و نهادهای مدنی یا ناشی از بی سخنی و بی برنامگِی 
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استراتژیک و نوعی سیاسی کاری است و یا ناشی از عدمِ جسارت و شهامت در اعالمِ فقداِن استراتژی و یا هر دو. نهادهای مدنی و نیز خرده جنبش های 
جامعهٔٔ ما در طوِل یک سدهٔٔ اخیر همواره در ذیل و ظِل یک جنبِش عاْم اثرگذار بوده اند و هر گاه جنبِش کلی و عامی وجود داشته نهادهای مدنی را نیز 
احیا و تقویت کرده و یا آنها نیز اثرگذار بوده اند. به عبارت دیگر نباید به این توهم دامن بزنیم که می توان از طریِق خرده جنبش ها، و نهادهای مدنی جنبِش 
کل را احیا کرد. شاید ما تا چند دهه نیز نخواهیم توانست از طریِق خرده جنبش ها و نهادهای مدنی، جنبِش عام را احیا و تقویت کنیم و یا بتوانیم به طورِ 
جدی و اساسی به این نهادها و جنبش ها اتکایی استراتژیک داشته باشیم. بنابراین حوزهٔٔ سیاست، عرصهٔٔ دولت و احزاب، هم چنان مهم ترین و اصلی ترین 
عرصه اند. به هر حیله بدین وادی رهی باید یافت! و هم چنان، و شاید تا دهه ها، متأسفانه این حوزهٔٔ سیاست است که بر حوزهٔٔ عمومی و مدنی اثرِ جدی 


می گذارد و نه برعکس.


تحلیِل وضعیت، پیش درآمِد بحِث استراتژی و چه باید کرد :


هر استراتژی و چه باید کردی از دروِن یک تحلیِل شرایط و جمع بندِی وضعیت بیرون می آید. به عالوه آن که هر استراتژْی متکی به برخی مبانِی فکری 
و نظری است که بر آن اساْس واقعیات تبیین می شوند و ارزش ها و نیز غایاِت آرمانی ترسیم می گردند. 


مبنای نظرِی من در تحلیِل پدیده های اجتماعی و تاریخی، دیالکتیکی است، و تأثیرِ دیالکتیکِی عوامِل عینی و ذهنی، ارادی و غیرِ ارادی، از این منظر 
هم می بایست به بسط و گسترِش غیرِ ارادِی عوامِل عینی ـ اجتماعی، اقتصادی و... ـ مجال و فرصت داد و صبورانه منتظرشان ماند و هم به طورِ ارادی به 
فعالیِت جدی و پیگیرانٔه فکری و عملی در جهِت آرمان های خود ـ که امروزه در آرماِن دموکراسی ـ در رویکردِ لیبراْل دموکراسی و دموکراسِی فراگیر یا 


سوسیاْل دموکراسی ـ موردِ وفاق قرار گرفته، پرداخت.


در رابطه با تحلیِل وضعیِت کنونی مان نیز سخن بسیار گفته شده است. در این رابطه تنها باید بر چند نکته تأکید نمود :
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ـ ما وارِث تاریِخ خاصی هستیم و وضعیِت کنونِی ما در ادامهٔٔ یک وضعیِت تاریخی، با آسیب شناسی های گسترده و مختلفی است که در رابطه با آن و 
به ویژه در رابطه با دولِت مطلقه و نیز برخی موانِع فرهنگی در انطباق با شرایِط پیش روی، قرار دارد. 


ـ وضعیِت ما در ادامهٔٔ یک انقالب که پایان بخِش سلطنِت پادشاهی بود و نیز در ادامهٔٔ یک دوراِن اصالحات است. یکی از مهم ترین مباحِث تعیین کنندهٔٔ 
وضعیت در چند ساِل اخیر، بحث از پایاِن اصالحات و یا امکاِن ادامهٔٔ آن در چارچوِب گذشته است. این بحْث فعاالِن سیاسی و روشنفکری را به دو قسمِت 
اصلی تقسیم کرده است. وحدت و هم سویِی استراتژیِک پس از دومِ خرداد اینک به تشتت و اختالفی سراسری در تهران و شهرستان ها تبدیل شده است. 
در نظر نگرفتِن این تشتت و تکثرِ تحلیلی در ارزیابی از اوضاع و جمع بندِی اصالحات و امکان یا عدمِ امکاِن تداومِ آن، نادیده گرفتِن نیمی از صورِت مسئله 


است. در تحلیِل وضعیت، باید بر این تکثرِ استراتژیک، توجه و تأکیِد ویژه داشت. 


ـ یک انقالِب نامرئِی بنیادی در جامعهٔٔ ایران اتفاق افتاده است. جامعهٔٔ ایران از اواسِط دوراِن قاجاریه از یک وضعیِت تماماً سنتی واردِ یک دوراِن جدید 
شد : جامعه ای ناموزون اما با غلبهٔٔ وجهِ سنتی. اما به نظر می رسد بنا به دالیلی چون رشِد شهرنشینی و طبقهٔٔ متوسط، رشِد سواد و آموزِش عالی، حضورِ 
گستردهٔٔ زنان در عرصه های مختلف به ویژه در آموزِش عالی، رشد و گسترِش کّمی و کیفِی رسانه های جمعی و ارتباطی، درهم تنیدگِی بیش از پیِش 


اقتصادِ جهانی و...، از اواسِط دههٔٔ 60 جامعهٔٔ ایران واردِ مرحلهٔٔ تازه ای شده است : جامعه ای هم چنان ناموزون اما با غلبهٔٔ وجهِ مدرن.


ـ انتخاباِت اخیرِ ریاسِت جمهوری، جدا از رفتارِ خاِص انتخاباتِی مردم ـ که باید مستقالً دربارهٔٔ آن بحث نمود ـ  بیان گرِ تغییرِ توازِن قوا در حوزهٔٔ سیاست 
یا به طورِ مشخص تر در حوزهٔٔ قدرت بود، نه تغییرِ توازِن قوا در حوزهٔٔ اجتماعی. قبل و بعد از انتخابات، مردم و جامعهٔٔ ایران تغییرِ بنیادِی خاصی نکرده اند 


و پایگاهِ نیروهای سنتی نیز به همین شکل تغییری نداشته است. 


ـ دولِت ایران در وضعیِت بحرانِی بین المللِی خاصی به سر می برد و ایران به یکی از سوژه های مشترِک موردِ توجهِ دوِل مختلف تبدیل گردیده است که 
این موضوع نیز می بایست به طورِ مستقل تحلیل شود و اثرِ آن بر وضعیِت کنونی و بحِث استراتژی و چه باید کرد مورد ُمداقّه قرار گیرد.
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ـ ما در سه حوزهْ در وضعیِت شدیداً متکثری به سر می بریم : اندیشه ) مذهبی : اعم از سنتی، رِفُرمیست، نوگرا. ـ غیرمذهبی و ضدمذهبی : لیبرال 
دموکرات، سوسیال دموکرات و... (، استراتژی ) اصالح طلبی، رفراندوم و نافرمانی مدنی، نگاه به بیرون و... (، منافع ) طبقاتی، قومی، جنسی و... (. عدم توجه 
به این تکثر، نادیده گرفتِن بخِش زیادی از واقعیت و بخِش زیادی از نیروها در دانشگاه ها و دیگر طیف ها و طبقات است و به مرتب کوچک و کوچک تر 


شدن و نیز بی اعتبار شدِن یک نیرو می انجامد، هر چند ممکن است همراه با انسجامِ کّمِی بیشتر، اما شکننده باشد.


انتخاباِت اخیر، فضای سیاسی و اخالقِی بیِن مجموعهٔٔ افراد و نیروهای تحول خواه را آلوده کرده و انسجامِ نسبِی قبلِی آنها را از بین برده است. ادامهٔٔ این 
حالت، و تشدیِد ناهم سویِی استراتژیِک مجموعهٔٔ تحول طلب در ایران، به تشتت و ناکارآمدِی هر چه بیشتر منجر می شود. درحالی که انتخابات، آخرالزماِن 
سیاست نیست. اما این انتخابات به چالِش انواِع سیاست ورزی ها به شدت دامن زد : سیاست ورزِی انتخاباتی، سیاست ورزِی تهییجی )نافرمانی و تظاهرات 
و رفراندوم( و سیاست ورزِی تعلیقی )تدارِک استراتژِی جدید(. هم چنین راهکارهای جدیدی نیز همچون حرکت از حوزهٔٔ سیاست به حوزهٔٔ عمومی و مدنی 


نیز مطرح شد. هر چند اکثرِ کسانی که این بحث را مطرح می کنند هم چنان به شدت به سیاست ورزی در حوزهٔٔ سیاست  مشغول اند.


آیا در آستانهٔٔ مرحله ای هستیم که افراد و نیروهایی که دیدگاه های مختلفی پیدا کرده اند باید از هم جدا شوند و یا هم چنان می توان علی رغِم دیدگاه های 
مختلف، تعامل و همکاری های مشترکی نیز داشت. تعامل بر اساِس دغدغهٔٔ مشترک، نه دیدگاهِ مشترک.


در دورانی که بنده آن را در یک ارزیابِی توصیفی، دوراِن "تعلیِق استراتژی" می دانم، پاسخ به پرسِش باال موضوِع تعیین کننده ای در بحث از استراتژی 
و چه باید کرد است.


دوراِن تعلیِق استراتژی، دوراِن پایان یافتِن یک استراتژی، به خاطرِ تغییرِ توازِن سیاسی یا اجتماعی یا هر دو، و هنوز آغاز نشدن و تکوین نیافتِن 
استراتژِی تازه است. دورانی است که باید به تدارِک استراتژِی تازه پرداخت و مجاِل رشِد شرایِط عینی را داد و با انباشِت تئوریک ـ تجربی به استقباِل آن 
رفت. وظایِف دوراِن تعلیِق استراتژی عبارتند از : صبر ) جایگزینِی دیِد درازمدت به جای کوتاه مدت (، اعتراض ) بهره گیری از فضاهای موجود و برخوردِ 
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مشترک در سه حوزهٔٔ دفاع از حقوِق اساسِی مردم، حقوِق شهروندِی افراد و منافِع ملی (، انباشِت تئوریک ـ تجربی ) جمع بندِی انتقادِی اندیشه ها، انگیزه ها 
و استراتژی ها در سالیان و دهه های گذشته برای دستیابی به راهکارهای جدید (، ارتباط ) نهادسازِی اجتماعی، فرهنگ سازی برای فعالیت های مدنی، 


گفت وگو و تعامل از ساده به پیچیده برای مفاهمه و ایجادِ هم سویِی حداقلِی عملی (.


بخش دوم


توضیِح دو وضعیت : فضای سیاسی با ریتِم ُکند ـ فضای سیاسی با ریتِم تند :


• راهکارهای معمول در وضعیِت با ریتِم ُکند :


ـ صبر و انتظار که منجر به بقای رهبران و انفعال و فاصله گیرِی نیروها و ذوب شدِن آن ها در زندگِی روزمره می شود


ـ تغییرِ اجبارِی زمیِن بازی ) مثالً از سیاست به فرهنگ و ... ( 


ـ ادامهٔٔ بازِی گذشته با همان استراتژی


ـ شدت دادن به بازی و تند کردِن استراتژی و ورود به یک رویارویِی نابرابر ) سیاسی یا نظامی و... (


• توضیِح وضعیِت کنونی به عنواِن یک "وضعیِت خودویژه" : فضای سیاسی با ریتِم آرام ـ فضای نه کامالً بسته، نه کامالً باز؛ بلکه فضای نیمه بازِ ناکارآمِد 
داخلی همراه با وضعیِت متالطم و بحرانِی بین المللی
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بررسِی سه نوع سیاست ورزی در وضعیِت کنونی :


تحلیِل انتقادِی انواِع سیاست ورزی ها در وضعیِت کنونی با "تأکید بر تکثر" و "پرهیز از توهم" و توجهِ ویژه به جمع بندِی اجتماعی ـ تاریخی از وضعیِت 
کنونی.


1 ـ سیاست ورزِی انتخاباتی :


طرح و بررسِی انتقادِی پیش فرض ها ) هم چون : امکاِن تکرارِ تجربهٔٔ دومِ خرداد از سوی مردم ـ امکاِن بهتر عمل کردن در داخِل قدرت با استفاده از 
تجارِب دولِت خاتمی ( و ویژگی های این نوِع سیاست ورزی ) هم چون : خوش بینی به راسِت داخلی و امکاِن تغییر یا تحمیِل تغییر به آن ـ ارزیابِی نادرست 
از نیروی خود و نسبت با مردم ـ شتاب و نزدیک بینی و دوقطبی دیدِن عرصهٔٔ استراتژی ـ اختالِف دیدگاه بیِن برخی سراِن جریانات و بیِن بخِش مهمی از 
بدنهٔٔ آنها ـ آلوده کردِن فضای سیاسی و روابِط داخلِی بیِن مجموعٔه نیروهای تحول خواه و صف بندِی غیرِ ضروری و انشقاِق مخرب با ارزشی کردِن استراتژِی 


خود ـ در نظرگیرِی امکاِن بازگشت به کار و مناصِب قبلی به خاطرِ عادت به یک نحوهٔٔ مَعیشت (


2 ـ سیاست ورزِی نافرمانی و تهییجی :


بحِث نافرمانِی مدنی و رفراندوم را برخی به عنواِن یک تحلیِل تئوریک مطرح می کنند و می گویند به دنباِل فرهنگ سازی و هدف گذارِی جدیدند تا 
ارائهٔٔ یک استراتژِی بدیل. اما برخی آن را به عنواِن یک استراتژی مطرح می کنند. بررسی و نقِد ما متوجٔه طیِف دوم است.


معقول از جریاِن راست در  از تجربهٔٔ اصالحات ـ توقع و تمنای رفتارِ  برآمده  انتقادِی پیش فرض ها ) هم چون : درون مایهٔٔ قانون محورِ  طرح و بررسِی 
پذیرِش پیشنهادِ منطقِی رفراندوم به خاطرِ منطِق بی طرفانه و مسالمت جوی آن و یا فشارِ جامعه و یا فشارِ بین المللی ( و ویژگی های این نوع سیاست ورزی 
و  افراد ـ شتاب  برخی  در  راسِت جهانی  مداخلهٔٔ  به  استراتژیک  اتکای  یا  مردم ـ نوعی خوش بینی  بالفعِل  نیروی  و  از خود  نادرست  ) هم چون : ارزیابِی 
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نزدیک بینی ـ دامن زدن به نفرِت سیاسِی بیِن افرادِ مجموعهٔٔ تحول خواه و صف بندِی غیرضروری و انشقاِق مخرب با ارزشی کردِن استراتژِی خود (


3 ـ سیاست ورزِی انباشت و آمادگی :


طرح و بررسِی حمایتِی پیش فرض ها ) هم چون :  به پایان رسیدِن اصالحات علی رغِم برخی دستاوردها ـ ارزیابِی غیرِ جنبشی از مردم و نیروها و برآورد 
و ارزیابِی "تشکیالتی ـ نفتی" از جریاِن راست ـ ضرورِت حرکت به سمِت جمع بندی و انباشت و نیز تعیِن اجتماعِی نیروها ـ ضرورِت گفت وگوی باز و 
فراگیر و بدوِن شتاِب همهٔٔ گرایشات برای مفاهمه و هم سویِی عملی در سه حوزهٔٔ "حقوِق اساسِی ملت، حقوِق شهروندِی آحادِ مردم، دفاع از منافِع ملی" و 
بازسازی و ذخیرهٔٔ یک اعتبارِ ملِی مبتنی بر اعتمادِ مردم به خاطرِ صداقت و سالمت و مواضِع مستقل در نقِد راسِت داخلی و راسِت جهانی جهِت نقش آفرینی 
ایران ( و ویژگی های این نوْع سیاست ورزی  این سیاست ورزان از مذهبِی سنتی تا غیرِ مذهبی، بر محورِ  در شرایِط مقتضی و ضرورِت فراگیری و تکثرِ 
) هم چون : عدمِ خوش بینی به راسِت داخلی و عدمِ امکاِن اصالحات در ادامهٔٔ مشِی گذشته ـ عدمِ اتکا به راسِت جهانی ـ فراگیری و تکثرِ ملی از مذهبی های 
سنتی تا غیرِ مذهبی ـ دعوت به دوستی و پرهیز از خصومت و هم سویی بر اساِس دغدغه ها و نه دیدگاه های مشترک و عدمِ حذِف هیچ نیروِی مستقل و 


ملی و تحول طلب ـ پذیرِش تکثرِ استراتژی ها در دوراِن عدمِ اشتراِک فراگیر در استراتژی و امکاِن عمِل مستقل در مواردِ اختالف (.


• مقایسهٔٔ اجمالِی سه نوع سیاست ورزی )مثالً در نتیجه گرا و معطوف بودن به پیروزی در کوتاه مدت در یک استراتژی و تأثیرگذار بودِن مدت دار در 
استراتژِی دیگر و...(


• تحلیِل این که رابطهٔٔ این سه نوع سیاست ورزی چگونه می بایست باشد


لزومِ اصالِح فضای تخریب و قفل شدهٔٔ موجود که هر گفت وگویی را غیرممکن می کند و پذیرِش تنوِع استراتژی ها و ارزشی نکردِن هیچ یک از آن ها، 
هر چند این نوع رابطه در شرایِط کنونی عملی نیست و نیاز به فرهنگ سازی و تمرین دارد. 
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چند نکته در جمع بندی :


ـ اگر ریتِم فضای سیاسی در ایران تغییر کند باید بحِث دیگری در رابطه با "چه باید کرد" مطرح کرد. اما به نظر می رسد اعتبارِ این بحث تا مدت ها 
برقرار باشد. 


ـ به نظر می رسد در شرایِط کنونی در میاِن نخبگان و فعاالِن سیاسی، انگیزه های انتخاباتی و کارآمدِی فعالیت های تهییجی به تدریج کاهش می یابد 
و میل به رهیافِت دیگری بیشتر می شود : صبر و انتظار که "تئورِی بقا"یی منفعل و کاهنده است.


بنابراین باید سعی کرد به جای رهیافِت صبر و انتظار، راهکارِ صبر و اعتراض )و انباشت و ارتباط( را تحکیم کرد که هم در بردارندٔه بقایی فعال است 
و هم سازنده و واقع گرا و کسِب آمادگِی مبتنی بر انباشت و ارتباط برای تأثیرگذارِی به هنگام در قالِب یک استراتژی که باید به تدارک و تولدش ـ برای 


پس از دوراِن تعلیِق استراتژی ـ کمک کرد.


ـ چشم اندازِ خوش بینانه به آیندهٔٔ مبتنی بر انقالِب نامرئی از منظرِ پایین ) تغییرِ بنیادِی جامعهٔٔ ایرانی ( و تسطیِح تدریجِی رونِد دموکراتیزاسیون از 
منظرِ باال ) حذِف سلطنت و امکان و ضرورِت تعدیِل روحانیت، به عنواِن دو نهادِ دیرپای جامعهٔٔ ایرانی(.
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نکاتی دربارٔه سخنرانِی هابرماس در دانشگاهِ نروژ


درس های جوامِع پساسکوالر برای جوامِع پیشاسکوالر


در سالیاِن گذشته اندیشمندی انسان دوست و معنویت گرا ) مصطفی مَلَکیان ( 1 در جایی گفته بود روشنفکر دو وظیفه دارد : تقریرِ حقیقت و تقلیِل 
مَرارت ) مَرارِت فردِ انسان و جمِع انسان ها یا جامعه (. در جامعٔه ما تفکر و عمِل روشنفکری و توجه و دغدغه های روشنفکران گاه به طورِ ُعمده متوجٔه 
یکی از این دو وظیفه می شود. مثالً دغدغٔه ِصرف جهِت تغییرِ سیاسی برای تقلیِل مرارت و کاهش از رنِج بشری در دهه های 40 تا 60 در اکثرِ روشنفکران 
) شریعتی تا حدودی استثناست ( و یا دغدغه های صرفاَ نظری و فکری در بخشی از روشنفکران در دهٔه 70 و 80 ) تا آنجا که از برخی از آنان بیشتر باید به 
عنواِن فیلسوف و جامعه شناس و... نام برد نه روشنفکر (. و البته در هر دو دوره بوده اند انسان های نخبه و یا پیرو، فرمانده یا سربازی که دو بُعدی بوده اند 
و فکری ـ سیاسی ) و به عبارتی پِراکسیستی ( اندیشیده اند و عمل کرده اند. آنان با نگرِش دیالکتیکی به امور نگریسته و در ذهن و زندگِی خود، بیِن ذهن 


و عیِن اجتماعی، ربِط دیالکتیکی قائل بوده و بر همین مبنا عمل کرده اند.


همین مساله در عرصٔه جهانی نیز وجود دارد، هابرماس یکی از برجسته ترین اندیشمندانی است که به شدت به دنباِل تقریرِ حقیقت بوده است اما 
همواره سمت و سوی تقلیِل مرارت را در اَُفق داشته است و این نگرش و مبنای دو بُعدی برای او ویژگی های خاص و برجسته ای را به ارمغان آورده است. 
او نه صرفاً به طورِ فردی و بی اعتنا به اوضاِع اجتماعی و زیست و سرنوشِت مردم، به دنباِل کشِف حقیقت و سخن گویِی فیلسوفانه بوده است ) هر چند به 
این نوع افراد و به این نحوه سخن گویی ها نیز همیشه محتاجیم ( و نه در قالِب یک ُمصلح و فعاِل سیاسی و حزبی که صرفاً به دنباِل تغییر و تحول در 


حوزٔه قدرت است عمل کرده است ) هر چند به این نوع افراد و به این شیؤه رفتار نیز همواره نیازمندیم (.


هابرماس یک روشنفکرِ "تمام" بوده و همواره سعی داشته است دغدغٔه تقریرِ حقیقت و تقلیِل مَرارت و کاستِن از رنِج بشری را به هم پیوند بزند. یکی 
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از خصایص و دستاوردهای این نوع روشنفکری ) روشنفکرِی کامل ( نگاهِ ُکل گرا و از باال به جامعه و به عبارتی برخوردِ "مسئوالنٔه" روشنفکری با مردم و 
اجتماع می باشد.


از این منظر است که یورگن هابرماس در سخنرانِی ایرادشده در سمینارِ جایزٔه هولبرگ، مذهب را موردِ بحث قرار می دهد. مَنظرِ او در این بحث کامالً 
دو بُعدی، عینی ـ ذهنی، است و مذهب را هم از نظرِ نقش و جایگاه اش در جوامِع کنونِی غرب موردِ توجه قرار می دهد و هم برخوردی فکری و فرهنگی 


با آن دارد. به عبارِت دیگر در اینجا نیز دغدغٔه حقیقت ـ مَراَرت را از موضِع یک روشنفکرِ کامل پیگیری می کند.


صورِت مساله ای که هابرماس مطرح می کند بسیار روشن است. " اوج گیرِی نفوذِ مذهب در سراسرِ جهان" و " احیای تعجب برانگیزِ نقِش مذهب در قلِب 
جامعٔه غرب"، ) از این پس هر کلمه، عبارت یا جمله ای را که داخِل گیومه )""( می آوریم برگرفته از سخنرانِی یاد شدٔه هابرماس است (، " اهمیِت سیاسِی 
تازٔه سنت های مذهبی و اجتماعاِت دینی"، "گسترِش جنبش های مذهبی"، " احیا و نفوذِ" مذاهِب مختلف، "تشکیِل بخِش نسبتاً بزرگی از جمعیِت آمریکا 


از شهرونداِن با ایمان و فعاِل مذهبی"، و...


این واقعیِت "تعجب برانگیزِ" آشکار و فراگیر ) که هابرماس از آن به عنواِن " احیای تعجب برانگیز" و اوج گیرِی نفوذِ مذهب در "سراسرِ" جهان یاد 
کرد ( تا بدانجاست که وی هماننِد برخی متفکراِن دیگر از تعبیرِ "زندگی در جامعٔه پساسکوالر" بهره می گیرد. هابرماس با حساسّیت و بیمناکِی ناشی از 
برخوردِ مسئوالنٔه یک روشنفکرِ ُکل نگر، در سخنرانِی خود، از واقعیاتی چون "شکل گیرِی عواطِف سیاسِی تفرقه اَفکن در اطراِف محورِ اعتقادِ مذهبی"، 
"مسموم سازِی برخوردِ بین فرهنگ های مختلف با حرارِت جنبش های مذهبی، در بیشترِ موارد"، "سرکوب و َسرپوش گذاشتن بر جلوه های ِاشراقِی عقایِد 


خود"، برخوردِ "پدرساالرانٔه" سکوالریسِم غربی با مذهب، "جزم گرایِی سکوالر" و... یاد می کند.


باال و ُکل نگر بیِن دو نیروی مذهبی و غیرِ مذهبِی ) به  از موضعی  او در این سخنرانی  تا  روشنفکرِی ) کاملِ ( هابرماس باعث شده  موِضع و مَنظرِ 
عبارتی سکوالرِ ( موجود در غرب بایستد و با دغدغٔه روشنفکرِی کاستن از رنج و مَراَرِت بشری به "حفِظ انسجامِ سیاسِی" جامعه اشاره کند ) که باز فراتر 
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و کامل تر از دغدغٔه ِصرف برای "کشِف حقیقت" می باشد (. از نظرِ او " ابزارهای حقوق و سیاست یعنی تنها ابزارهای موجودِ در اختیارِ دولت، برای پرورِش 
ذهنیت های الزم جهِت ایفای تکالیِف َمدنّیت و استفادٔه عمومی از "عقل" را "ناکافی" می داند. بر این اساس او به مهمترین سخن و در واقع "راهکار" و 


"پیاِم" خود در این سخنرانی می رسد :


ضرورِت فرایندهای یادگیرِی تکمیلی ) برای مذهبی ها و سکوالرها (
هابرماس این ضرورت را متقابل می داند : هم برای مذهبی ها و هم برای غیرِ مذهبی های سکوالر 2


قبل از پرداختن به اصلی ترین سخناِن هابرماس باید به یک نکتٔه مهم تاکید کرد و آن تفاوِت موقعیت و بستر و صورِت مسالٔه ما و هابرماس است. 
او در جامعه ای ) و البته نه حاکمیت و دولتی ( به سر می برد که به تسامح می توان از آن به عنواِن جامعه ای پساسکوالر یاد کرد و ما البته در جامعه ای 
پیشاسکوالر به سر می بریم و تحِت سیطرٔه حاکمیت و دولتی با داعیٔه شدیِد دینی زندگی می کنیم. درس آموزی و الهام گیرِی روشنفکرِ ایرانی از روشنفکرِ 
غربی بدون توجه به تفاوِت وضعیت ها و بسترها همیشه مشکل ساز بوده و هست. اما گریز و فرار از این آموزش نیز به این بهانه، جز ساده لوحی و سر بر 
زیرِ برف کردن نخواهد بود. ضمِن توجه به این نکتٔه مهم یعنی وقوف بر تفاوِت وضعیِت ما و هابرماس، اما موضِع خاِص او در این سخنرانی که سعی کرده 
داورِی مُنصفانه و عالمانه ای بیِن این دو هویت و واقعیِت موجود و فعال بکند و راهکارهایی که باز با رعایِت انصاف و ِامکان ) حقیقت و مَراَرت ( برای هر دو 


می دهد، تا حدودی کسِب آموزش و تجربه از او را برای ما ساده تر می کند.


هابرماس به مذهبی ها ) البته مذهبی های غرب ( توصیه می کند که آنها برای تعامِل مثبت با جامعه می بایست به یک "خودنگرِی ِهرمنوتیکی در دروِن 
سنت های مذهبی که حاصِل بازسازِی حقایِق مقدسی باشد که برای افرادِ با ایمان قانع کننده است"، دست زنند. ) این همان چیزی است که نواندیشاِن مذهبی 


در ایران به عنواِن بازنگری در اندیشٔه دینی مطرح کرده اند (. اما وی مهم ترین اَضالع و اَبعادِ این "خودنگرِی ِهرمنوتیکی" را چنین معرفی می کند :
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الف( "عدمِ ادعای انحصاری نسبت به حقیقت".


ب( پذیرِش " استقالِل علوم و معرفِت سکوالر" و "پیشرفِت خودمختارانٔه" آنها.


ج( پذیرِش "بی طرفِی دولت" در رابطه با همٔه عقاید و بویژه عقایِد مذهبی.


د( پذیرِش " اولویِت دالیِل سکوالر در عرصه های سیاسی و اجتماعی" برای همه فهم و همه پذیر بودِن آن و ضرورِت ترجمٔه حقایق و ارزش های دینی 
به "زباِن سکوالر" تا "قابِل بیان به زبانی که عموم می توانند از آن استفاده  بکنند" باشد و از همین دیدگاه، مشارکِت مذهبی ها با زباِن ترجمه شدٔه خود 


در حوزٔه تصمیم گیری های کالِن اجتماعی.


وی دستیابی به این اهداف را ُمستلزمِ اتخاذِ "رویکردهای معرفت شناختِی تازه" ای می داند که البته در این فرصِت کوتاه واردِ این بحث نمی شویم. 
نسبتی که هابرماس بیِن مذهب و حوزٔه مدنی ) از جمله سیاست ( برقرار می کند، بسیار شبیه نیروهایی در ایران است که معتقد به جدایِی دین و دولت 
اما دخالِت دین در سیاست اند. اما هابرماس برای نیروهای مدرن و سکوالر نیز توصیه هایی را مطرح می کند و آنان را نیز نیازمنِد فراینِد یادگیرِی تکمیلِی 


جدیدی می داند که برای "حفِظ انسجاِم" جامعٔه غربی و " احترام و همکارِی الزم" با "شهرونداِن دینی" ضروری می یابد.


او به سکوالرها ُخرده می گیرد که برخوردِ "پدرساالرانه" با دین و شهرونداِن دینی کرده اند و تصریح می کند که "شهرونداِن سکوالر، سنت های مذهبی 
و اجتماعاِت دینی را همچون مراسِم مَنسوِخ جوامِع پیش از مدرنیته تلقی می کنند که به حیاِت خود در عصرِ حاضر ادامه داده اند" و " آزادِی مذهب را تنها 


به صورِت حفاظِت طبیعِی گونه های مُنقرض شده درک می کنند ! از مَنظرِ آنان، مذهب فاقِد هر گونه توجیهِ ذاتی برای ادامٔه حیات است".


اما هابرماس، هم از نگاهِ یک روشنفکرِ حقیقت طلب و هم از موضِع یک روشنفکرِ مسئول و دارای دغدغه برای حفِظ انسجامِ جامعه و کاستن از رنج و 
مَراِرت انسان، به انسان های سکوالر با اندیشٔه پَسامِتافیزیکی نیز توصیه هایی جدی دارد و آنان را به بازنگری و "تدبیر در خود" در یک "فراینِد یادگیرِی 
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تکمیلی" دعوت می کند. از جمله بر برخی امورِ مهم تاکید می نماید مانند :


الف( فاصله گیری از "وسوسه های خودگرایانه" و ضرورِت " ارزیابِی انتقادی از محدودیت های ِخَردِ سکوالر" و مخالفت با "برداشِت محدود و علمی از 
عقل".


ب( پذیرِش استقالل و اعتبار و نقِش تاریخی و کنونِی مذهب و "کشِف ارتباِط درونِی میراِث پَسامتافیزیِک فلسفٔه غرب با ادیاِن جهان" که "جهِش 
ادراکی از روایاِت اسطوره ای، مشابه با فلسفٔه یونان" انجام داده اند و "جذِب بسیاری از دیدگاه ها و مفاهیِم دینی در فلسفه" و "درآمیختِن" مفاهیِم فلسفی 


در دین و خالصه تاکید بر عدمِ "خارج ساختِن نظریه های دینی از قلمروِ تبارشناسِی عقل".


ج( پذیرِش امکاِن " الهام گیری از محتوای دینی و "جذِب " ُمحرک های مناسب برای خاّلقیت و کشِف جهان".


هابرماس در این رابطه تصریح می کند : " انکار نمودِن این فرضیه که ادیان به عنواِن تنها عنصرِ زنده و باقی مانده از عوامِل تشکیل دهندٔه فرهنگ های 
قدیم، همچنان توانسته اند جایگاهِ خویش را در بنای پُر پیچ و خِم مدرنیته حفظ نمایند، چندان منطقی نیست؛ زیرا محتوای ادراکِی این ادیان هنوز به طورِ 
کامل موردِ بهره برداری قرار نگرفته است" و می افزاید : " ادیان بطورِ بالقوه هنوز دارای محتوای معنایِی ارزشمندی برای الهام بخشیدن به دیگر مردماِن 
فراسوِی اجتماعاِت محدودِ دینی" می باشند و البته تاکید می کند "مشروط بر آنکه این تواِن معنایِی بالقؤه آنها به صورِت حقیقتی با زباِن سکوالر بیان 


شود".


هابرماس دستیابی به این اهداف برای سکوالرها و اندیشٔه پَسامتافیزیکی را نیز مستلزمِ "تدبیر در خود" و " اتخاذِ یک رویکردِ معرفت شناسِی" تازه 
می داند. سخِن پایانی او به اندیشه های سکوالر در غرب این است که : "به طورِ خالصه اندیشٔه پَسامتافیزیکی ] آماده است[ با حفِظ قاطِع ماهیِت آگنوستیِک 
خود مطالبی را از دین بگیرد. این طرزِ اندیشه بر تفاوِت میاِن قطعیت های ناشی از ایماِن دینی و ادعاهایی که درستی و اعتبار آنها به صورِت عمومی قابِل 
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دفاع یا انتقاد است اصرار می ورزند؛ اما از این وسوسٔه خودگرایانه دوری می جوید که خود به تنهایی معین نماید کدام قسمت از دکتریِن دین منطبق با 
عقل و کدام قسمت مغایرِ آن است. رویکردِ همراه با انعطاف نسبت به دین، مُبیِن یک رویکردِ معرفت شناسی است که شهرونداِن سکوالر اگر بخواهند و 
قادر و مایل به یادگیرِی مطالِب تازه از اظهارِ نظرهای دینی در عرصٔه مسائِل عمومی باشند، باید همین رویکرد را اتخاذ نمایند، مشروط بر آنکه رویکردِ 


مَزبور قابِل بیان به زبانی که عموم  از آن می توانند استفاده کنند، باشد".


ُمرورِ اجمالِی مطالب و توصیه های جدی و بنیادِی هابرماس به مذهبی ها و سکوالر ها، البته بیانگرِ یک نکته است و آن اینکه از مَنظرِ هابرماس ساختارِ 
ذهنِی پَسامتافیزیک در اندیشٔه کنونی بر ساختارِ ذهنِی متافیزیکی و ساختارِ ذهنِی دینی برتری و اولویت دارد یا حداقل آنکه باورپذیرتر است و یا موردِ 
پذیرِش وجهِ غالِب فرهنگ و اندیشٔه کنونِی بشر قرار دارد و در ضمن آنکه، از این جایگاه و مَنظر به مسائل می نگرد. اما وی در عینِ حال به ضرورِت انعطاف 
و همکارِی متقابِل سیاسی برای بهبودِ وضعیِت زیسِت جمعی نیز قائل است. اگر این موضع و تحلیل را در کنارِ مباحِث او دربارٔه نقِد عقالنیت و رویکرد به 


ُکنِش تفاهمی قرار دهیم، درِک منسجم تر و عمیق تری از مجموعٔه نظریاِت او خواهیم داشت که خود مبحِث دیگری است.


در پایان می توان تاکید نمود که مباحِث جدِی مطرح شده در این سخنرانی می تواند برای ما که در وضعیِت زیستِی متفاوت با وضعیِت هابرماس به 
سر می بریم نیز بسیار مفید باشد. اگر او از جامعٔه پَسا ِسکوالر سخن می گوید، صدای او می تواند برای جوامِع پیشا ِسکوالر  ـ که در وضعیِت وارونه ای به 
َسر می برند، اما شاید با برخی دردهای مشترِک ناشی از خود حق پندارِی مطلق و َجزمّیت رنج می برند ـ مفید و آموزنده باشد و هم دیدگاهِ هابرماس و هم 
آموزه هایش می تواند برای روشنفکراِن مذهبی و سکوالر در ایران مبنایی برای گفت و گو و فهِم متقابل، اما از نگاهی مساوی و نه خود محور بینانه ـ از سوی 


هیچ کدام از دو سوی ماجرا ـ باشد. بویژه با توجه به این نتیجه گیرِی نهایی، هابرماس با اشاره به ضرورِت فرایندی تکمیلی می گوید :


"در مقایسه با مُعرفِی درون اندیشی در عرصٔه آگاهِی دینی، می توان گامی ُمشابه را به سمِت غلبٔه توأم با درون اندیشی در زمینٔه جزم گرایِی سکوالر 
برداشت" و می افزاید : " از دیدگاهِ بیرونی، فیلسوفان نمی توانند تعیین کنند که آیا ایماِن مدرنیزه شده ایماِن واقعی است یا نه" و این خود نوعی به رسمیت 
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شناختِن ایماِن نو شونده و سکوالریسِم بازخوانی شده و انعطاِف هر دو رویکرد و فهِم ضرورت و نیاز برای مُفاهمه، تعامل و همکاری برای ساختن جامعه ای 
انسانی تر است؛ جامعه ای دربرگیرنده از انسان های گوشت و خو ن دار و واقعی که مُتکثّرند و گونه گون می اندیشند و می زیند.
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1. ایشان گاه از معنویِت دینی و گاه از 
تبلیغ  و  می گوید  سخن  فرادینی  معنویِت 
می کند. شاید وی اندک اندک و به تجربه 
مفید  برای همگان  اولی  که  است  دریافته 
و ممکن است و دومی برای عده ای خاص 
انسان های  اکثریِت  برای  یکی  محدود.  و 
برای  دیگری  و  واقعی  خون دارِ  و  گوشت 


اقلیتی از آنها.


شدِن  سکوالریزه  از  او  آنچه  2. البته 
موجودِ  واقعاً  می برد سکوالریزمِ  نام  تجدد 
در غرب است که وی از آن به طورِ مبهم 
و  عقاید  نفوذِ  شدِن  "کمرنگ  عنواِن  به 
روش های مذهبی در عرصٔه سیاست و در 
زمینٔه کلِی اجتماع" یاد می کند. اما با توجه 
به مجموعٔه سخناِن وی آشکار است آنچه 
هابرماس از سکوالریزه شدن ُمراد می کند 
ایران  در  که  است  نوعی سکوالریزه شدن 


آن  از  حداکثری  سکوالریسِم  عنواِن  به 
یاد می شود ) که همٔه حوزه های سیاست، 
حقوق، اخالق، خانواده و... و تمامِ حوزه های 
زندگی را در برمی گیرد ( و نه صرفاً جدایی 
دین و دولت و نهادهای آنها از یکدیگر ) که 
گاه در مباحِث فکری و انتزاعی در ایران از 
آن به عنواِن سکوالریسم حداقلی نام برده 


می شود (.
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انقالِب فرهنگِی نرم


در چالش های سیاسِی اَواِن انقالب واقعه ای در محیِط آموزشِی عالِی ما رخ داد که، شاید به تأسی از مشابهٔٔ چینِی آن، نامِ " انقالِب فرهنگی" بر آن نهاده 
شد. این واقعه که منجر به حدودِ 5 سال تعطیلِی سراسرِی تمامِی دانشگاه های ایران شد، از نگرش و روِش خاصی نشأت می گرفت؛ نگرِش دو قطبی به 
جامعه و سیاه و سفید دیدِن مسائل، خود محوری و خود حق پندارِی مطلق، و سیاه و باطل دیدِن تمامِی "دیگران" و غیرِ خودی ها. اما این نگرش از روش 
) یا روش های خاصی ( نیز بهره می گرفت که به آن واقعه، و در واقع "فاجعه"، و آسیب رسانِی جدی به سیرِ آموزشی و فرهنگِی کشور، منجر گردید؛ روِش 
کم طاقتی، عدمِ تسامح، سیاه نمایی و نهایتاً خشونت و حذف. هر چند رفتارِ برخی گروه های سیاسی، که در آن هنگام نیز در بیِن گروه های منتقد و مخالِف 
دولت و حاکمیت، گروه های کوچک تری نیز به شمار می رفتند؛ ناصحیح بود ) و از نگرش و روشی مشابهِ جریاِن سنتِی اقتدارگرا بهره می گرفت (، اما، جریاناِت 
اقتدارگرا نیز به شدت اغراق و سیاه نمایی می کردند و با شایعه سازی در رابطه با برخی فعالیت ها در دانشگاه ) که هیچ گاه اثبات نشد و کوچک ترین دلیل و 
ُمدعایی برای آن ارائه نگردید ( سعی در ترسیِم سیمایی فاجعه آمیز از دانشگاه ارائه گردید. همان دانشگاهی که یکی از مهم ترین سنگرهای انقالبی بود که 
هنوز شعارهایش بر در و دیوار باقی بود، و همان دانشجویی که بیشترین آمارِ فعاالِن سیاسی، زندانیان و شهدای اعدامی و مبارزِ قبل از انقالب را داشت. 


بزرگ نمایی و اغراق، شایعه سازی و جو سازی، در کنارِ شورِ انقالبی که در همهٔٔ جناح ها وجود داشت و همراه با نگرش های تنگ نظرانه و رویکردهای 
حذفی، پدیده ای را به وجود آورد که نه تنها هواداراِن گروه های کوچِک سیاسی، بلکه کِل طرفداراِن همهٔٔ گروه های سیاسی، و نه تنها دانشجویان، بلکه کِل 
اساتیِد مخالف و حتی منتقد را نشانه گرفت. این رخداد و ایجادِ رکودِ کامل در سیرِ آموزِش عالِی کشور چنان اثری برجای گذاشت که تا سالیان و بلکه 


دهه ها آثارِ آن پابرجا بوده و هست.


یادآورِی این واقعه، اما، نه برای تحلیل و کالبد شکافِی رخدادی است که ربِع قرن از آن گذشته است بلکه برای توجه به پدیده ای است که هم اینک 
در سیمای مَُبدلی در جریان است : انقالِب فرهنگِی نرم.
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در چند ساِل اخیر چند بار صدا هایی مبنی بر لزومِ یک انقالِب فرهنگِی جدید به گوش رسید که معموالً از سوی افراطی ترین افراد، به لحاِظ تفکر و 
شیوهٔٔ رفتار، مطرح می شد. اما این ندا ها هیچ گاه از سوی بزرگاِن همان طیف نیز دنبال نشد. ولی چند ماهی است که به نظر می رسد آن پروژه به صورِت 
نرم و بی صدا، و به طورِ پنهانی، در حاِل عملی شدن است. اما این انقالِب فرهنگِی نرم با مشابه اش در اَواِن انقالب دو تفاوت نیز دارد. یکی آنکه بی سر و صدا 
و جار و جنجال است و در "نظر" و "حرف" هیچ سخنی از آن نیست، اما در "عمل" اجرا می شود، و دوم آنکه با تجربه تر از مشابهِ قبلی صورت می گیرد، 
بدان قصد که هزینهٔٔ کمتری داشته باشد. بنابراین نیاز نیست ُکِل روال و سیرِ آموزِش عالی متوقف شود و کلیهٔٔ دانشجویان آسیب ببینند و ناراضی شوند 
بلکه سعی می شود مستقیماً افراد ) اعم از دانشجو و استاد ( و نهادها ) نشریاِت دانشجویی و نهادهای فعالی چون انجمن های اسالمِی فعلی ( و فعالیت هایی 


که سعی در متوقف کردِن آنها وجود دارد، نشانه گرفته شوند؛ تک تیر به جای رگبار.


امروزه شاید دیگر گوش و چشمِ مان به شنیدن و خواندِن اخبارِ این واقعه عادت کرده است و متأسفانه گویا احساِس اخالقی و سیاسی و وجداِن کسی 
را نیز تحریک نمی کند. 


دانشجویی پس از ثبِت نام از ادامهٔٔ تحصیل بازداشته می شود ) با این تصور و ادعای مطرح شده که شما ها فردا استاد می شوید و دانشجویان را منحرف 
می کنید (، دانشجو و دانشجویانی اخراج و تعلیق می شوند، احکامِ قضایِی بدوی مسلسل وار صادر می شود که حبس های تعلیقی و تعزیری را برای دانشجویان 


رقم می زند، برخی احکامِ قطعی نیز به دنبال می آید، احکامِ مشابهی نیز توسِط کمیته های انضباطی صادر می شود و... 


موجودیِت انجمن های اسالمی، تنها نهادهای رسمی و قانونی و تحمل شده در محیِط دانشگاه ها که دیگر حاضر نیستند بر همان سبک و سیاِق مألوف 
حرکت کنند، نشانه گرفته می شود. بهانه گیری های گوناگونی صورت می گیرد و اختالل های مسلسل واری به وجود می آید تا موجودیت و رسمیِت هر انجمنی 
را که بتوان، به زیر سؤال برد و آنها را به فروپاشی و حداقْل انشعاب کشاند. اما همین بهانه گیری ها در رابطه با دیگر تشکل هایی که سعی می شود برای 
نهادهای اصلی، نمونه های بدلی باشند، هیچ گاه به کار نمی آید. از هر انتخاباتی که با رأی فراوان موجودیِت انجمنی را رسمیت می بخشد بهانه ای گرفته 
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می شود و رسمیِت آن انکار می گردد. از برگزارِی برخی مراسم ها و سمینارها به طورِ فیزیکی جلوگیری می شود و...


نشریاِت دانشجویی نیز جدا از ایجادِ تضییقات و قطِع حمایت های مرسوم و قانونی، زیرِ ذره بین های ویژه می روند و مجوزِ آنها لغو شده و یا عمالً جلوی 
انتشارِ شان گرفته می شود، نویسندگاِن مقاالت در نشریاِت کم تیراژِ دانشجویی بساِن روزنامه نگاراِن نشریاِت سراسری به محاکمه کشانده می شوند و...


و باالخره مسئله فراتر از دانشجو و نهادها و نشریاِت دانشجویی می رود و اساتید نیز زیرِ ذره بین می روند. با این تصور که ریشٔه هر انحراف و نطفٔه هر 
سرکشی از ریشه و بنیاد خشک و نابود شود. اساتیدی به صورِت گزینشی بازنشسته می شوند، درهمان حال که اساتیِد ) البته محترم و معنون ( دیگری 
که باید زیرِ بغلِ شان گرفته شود تا به کالس برسند نیازی به بازنشستگی ندارند!، پروندهٔٔ ادارِی برخی اساتیدی که حدودِ ده سال سابقه دارند نیز به علِت 


" مسئله دار" بودن زیرِ ذره بین می رود تا از ابتدا سیرِ گزینش را طی کنند، افرادِ غیرِ خودی نباید هیچ مسئولیِت کلیدی داشته باشند و...


راستی این سیر به کجا می رود؟ و انقالِب فرهنگِی نرم چه غایتی را هدف گرفته است؟ اما آن چه که برای هر دو سوی ماجرا ) تصفیه کننده و تصفیه شده ( 
دانستن اش ضروری است این است که واقعیِت کنونِی جامعه و بسترِ اجتماعی در دو واقعٔه یادشده تفاوِت جدی با یکدیگر دارند. روزی متفکرِ بزرگی 
گفته بود تاریخ تکرار می شود. یکبار تراژدی و دیگری کمدی. در یک قضاوِت کالِن تاریخی و نگاه از باال و بیرون این نظْر صائب است. اما از نگاهِ روزمره تر 


نمی توان وجهِ تراژیک و یا مصیبت بارِ واقعٔه دوم را نیز نادیده گرفت.


به نظر می رسد دنبال کنندگاِن واقعهٔٔ دوم، هماننِد بسیاری از اعمال و رفتارهایشان در سالیاِن اخیر، تنها به دنباِل اهداِف کوتاه مدت اند. اما آیا آنها 
در تحقِق همین اهداِف کوتاه مدِت شان نباید تأمل کنند؟ بسترِ کنونِی دانشگاه ها و جامعه، سمت و سوی تحوالِت اجتماعِی درونی و داخلی و بیرونی و 


بین المللی چگونه است و آیا اصالً با رخدادِ اول قابل مقایسه است؟ و...


به نظر نمی رسد که رعایِت ظواهر و سعی در بهداشتی نمایاندِن اتفاقات نیز تأثیرِ چندانی در قضاوت ها و پیامدهای این گونه اَعمال داشته باشد. اما 
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مدتی است که همهٔٔ وقایِع از نوِع دوم سعی می شود با ظاهرسازی دیگر نمایی شود. یک مثاِل ساده، داعیٔه برچیدِن سلول های انفرادی است. به نظر نمی رسد 
متصدِی هیچ گورستاِن عمومی با بزرگ کردِن ابعادِ قبرها بتواند بگوید گورستان برچیده شده است. انفرادی یک "وضعیت" است، تنهایی و بی ارتباطِی 
زندانی با هیچ کِس دیگر – حتی وکیل – بجز کسانی که در صِف قدرت و مقابل و مدعِی او هستند. آیا در این نمونه، تغییرِ برخی روش ها و الفاظ تغییری 
در قضاوِت جمعی )داخلی و بین المللی( از این امر گذاشته است؟ در رابطه با انقالِب فرهنگِی نرم نیز همین حکایت وجود دارد. تعلیق یا تصفیه و استخراِج 
دانشجو و استاد چه همراه با تعطیِل کلِی دانشگاه باشد و چه نباشد و چه به صورِت اخراج باشد چه به شکِل بازنشستگی، تغییری در اصِل ماجرا و قضاوِت 


پیراموِن آن صورت نمی دهد.


اما مهمترین موضوع، پیامدهای این گونه وقایِع از نوِع دوم است. به نظر نمی رسد نارضایتی و خشِم تدریجاً انباشته شوندٔه این نوع وقایع نیز پیامدهایی 
متفاوت داشته باشد. مرورِ پیامدهای وقایع از نوِع اول، مثالً در دههٔٔ 60 و سپس "نِه" بزرگی که در ذهن و وجودِ ملتی شکل می گیرد، می تواند برای مدیراِن 
احساساتی و نزدیک بیِن وقایِع نوِع دوم درس آموز باشد. ایرانیان ملتی صبور، اما با هوش اند. و هیچ کس، چه در ابعادِ داخلی و چه در ابعادِ بین المللی، نباید 
از این دو خصیصهٔٔ بنیادِی جامعهٔٔ ایرانی غفلت کند، چون آسیب خواهد دید. جواِن ایرانی که اینک دو سومِ کِل این جامعه را تشکیل می دهد نیز همین 


خصایص را دارد. فاعتبرو یا اولی االبصار.
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کدامین ذهنیت


به نام خدا دوست همه انسان ها


"عقل" و "عقالنیت" واژه های پرکاربردی در ادبیاِت فکری و سیاسی یک دههٔٔ اخیرِ جامعهٔٔ ما بوده است؛ و اینک دوستی از دست اندرکاراِن نشریهٔٔ نامه 
 خواسته است تا در تحلیلی، به اختصار به عقالنیِت حاکم بر رفتار و عملکرد بیست وهفت سالهٔٔ اخیر بپردازم.


در ابتدا، در حد یک اشارهٔٔ کوتا ه، تنها می توان توجه نمود که بسیاری از واژگان و اصطالحات در جامعهٔٔ ما به صورِت مبهم و مغشوشی مطرح می شوند. 
برخی از آن ها عمری کوتاه و برخی نیز عمری بلندتر دارند و افراد گوناگون، با تلقی ها و برداشت های گوناگون از آن واژه ها، به گفت وگو با یکدیگر می پردازند 
و آن واژهٔٔ واحد و مشترک را به کار می گیرند، درحالی که هر یک معنای متفاوتی از آن  را در ذهن دارند و طبیعی است که در این حالت چه آشفته بازاری 
در حوزهٔٔ تفکر و گفت وگو به راه می افتد! از جمله واژه هایی که هم اینک در جامعهٔٔ ما به کار می روند و دچارِ این اغتشاش و آشفتگی هستند می توان چنین 


مثال زد : گسترهٔٔ همگانی یا حوزهٔٔ عمومی، جامعهٔٔ مدنی، گفتمان، روشنفکر، سیاست، قدرت، ساختار و... و باالخره عقالنیت.


اینک در برخی گفتارها و نوشتارها در حوزهٔٔ فکرِی ما، برای انواع "فهم" و "ادراک" ما از هستی و پدیده های جهانی و اجتماعی و درونی و...، از واژهٔٔ عقل 
و عقالنیت استفاده می شود و با ایجاد نوعی ابهام و گنگی و اغتشاش، مرزها و معانِی فهِم اسطوره ای، شهود عرفانی و اشراقی، تجربهٔٔ حسی، تجربهٔٔ اجتماعی، 
ذوِق هنری، درک شاعرانه، تخیِل ادبی، وحی و الهام، استدالِل نقلی و ارجاعی و... و باالخره رویکرد استداللی و تناسِب دلیل و مدعا، رویکرد تدبیری و 
اتخاذِ روش های منتج به هدف و سنجِش مقایسه ای میاِن اهداف و ارزش ها؛ در هم می ریزد و برای همهٔٔ آن ها ـ یا ترکیبی از برخی از آن ها ـ از یک واژهٔٔ 
کلی و ُگنگ استفاده می شود. درحالی که حداقل می بایست بیِن عقالنیت به  معنای عام و کلی و عقالنیت به  معنای خاص و مورد کاربردِ بین االذهانی رایِج 


در جهان ما، تفکیک و تدقیقی صورت گیرد و در گفتار و نوشتار، بیِن آن ها نوسان صورت نگیرد. 
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ذکر این نکته فقط برای توجه و تأکید و ایجاد حساسیت، برای تصحیِح گفتارها و در نتیجه سهولت و صحِت گفت وگوها و ایجاد امکان برای جمع بندی 
و نتیجه گیرِی مشترک از آن هاست؛ وگرنه باید به طور مستقل و در مجالی مناسب به آن پرداخت. 


اما آن چه من از نیِت دوستاِن نشریهٔٔ نامه، در بررسِی "عقالنیِت" نهفته و حاکم بر عملکردها و رفتارهای حدود سه دههٔٔ اخیر استنباط می کنم، بررسی 
و تحلیل "ذهنیت"، فهم و فرهنگ هایی است که در ورای حوادث و اَعماِل این دوره وجود دارد. 


نکتهٔٔ دومی که می بایست بر آن توجه و تأکید داشت، نسبِت "ذهنیت " )در انواِع آن مانند دین، فلسفه، عرفان، عقاید ملی و قومی، فُولکلور، آداب و 
رسوم و...( و عینیت )در همهٔٔ عرصه های آن ماننِد   اقتصاد، سیاست، جغرافیا، نژاد، بوروکراسی و...( در شکل دهِی زندگِی انسانی است. در برخی رویکردها 
این ذهنیت ها و اندیشه ها و عقاید است که فرمانروا تلقی می شود و بر همهٔٔ امورِ زندگی حاکم است و در برخی دیگر عینیت و مثالً جغرافیا و به ویژه اقتصاد 
)شیوهٔٔ تولید، انواع مالکیت، طبقهٔٔ اقتصادی و...( است که تعیین کنندهٔٔ غالب در همهٔٔ امورِ زندگی، و از جمله فرهنگ و آداب و رسوم و... می باشد؛ و باالخره 
در نگاه و رویکردی دیگر ارتباطی متقابل، تعاملی و دیالکتیکی بیِن این دو حوزهٔٔ بزرگ )ذهنیت ـ عینیت( وجود دارد و در یک فرآیند طوالنی و پیچیده 
هر یک بر دیگری اثر می گذارد و واقعیِت زندگی را شکل می دهد و دوباره این واقعیت بر "ذهن" اثر می گذارد و آن  را تغییر می دهد و مجدداً این ذهنیِت 


تغییریافته باعِث دگرگونی و تحوِل واقعیت می شود و این مارپیِچ پیچیده به پیش می رود و زندگِی بشر را می سازد.


به نظرِ نگارنده، نگاه و رویکرد دیالکتیکی به واقعیِت اجتماعی روشی صحیح تر و واقع گرایانه تر برای توضیح و تبییِن آن می باشد. بنابراین تحلیل، ذهنیِت 
حاکم بر رفتارهای سه دههٔٔ اخیر به  معنای "اصل" و "مبنا" دانستن آن نیست بلکه منافِع طبقاتی، گرایشاِت جنسیتی و... و باالخره عوامِل روحی ـ روانِی 
انسان ها )مانند قدرت طلبی ها و شهرت طلبی ها، فداکاری ها و مردم گرایی ها، حسادت ها و رقابت ها، بلندنظری ها و گذشت ها و...( نیز در شکل دهی به این 


زندگِی پیچیده مؤثر بوده و هستند، هرچند در این نوشتار، موضوِع مورد توجه نباشند. 


چون دایرهٔٔ زمانِی موضوِع بحث، محدود است، به گذشته ترها نمی رویم و از دوراِن انقالب آغاز می کنیم. انقالِب ایران، از منظرِ بررسِی "ذهنیت"، حامل 
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یک پارادوکس بود چون حاوی دو گفتماِن متفاوت بود که یکی در اقشارِ روشنفکر و دیگری در طیف های سنتی نفوذ داشت. اما این دو گفتمان وجوهِ 
مشترکی نیز داشتند که باعث برخی همسویی های عملی می شد. مهم ترین وجهِ مشترک شان رادیکالیسِم سیاسی آن ها بود. به عبارت دیگر در رخداد انقالب 


و پس از آن ما شاهد "شراکِت نافرجامِ دو رادیکالیسِم متفاوت" بودیم:
رادیکالیسِم روشنفکری و رادیکالیسِم کاریزماتیک. یکی رادیکالیسِم آرمان گرا و دموکرات بود و آن دیگر فرمالیست و تمامیت خواه.1


به فاصلهٔٔ اندکی بعد از انقالب، رابطهٔٔ همسویانهٔٔ عملِی پیروان این دو گفتمان، به رابطهٔٔ  انتقادی ـ چالشی آن ها در قبل از سال 55 برگشت. چرا که در 
طوِل دوراِن پس از انقالب گفتماِن پارادوکسیکاِل حاکِم بر انقالب ـ که رگه هایی از هر دو گفتمان را داشت ـ در نشر و بسِط عملی اش، به تفکیک صف ها 


و مرز بندِی گفتمان های مختلف و گاه متعارض منجر شد.


در یک ترسیِم بسیار کلی می توان از دو نوع گفتماِن عدالت خواه و مردم گرا در دو حالِت "با"  و  "بی" گرایش به آزادی و دموکراسی یادکرد. این دو 
گفتمان در حوزهٔٔ سیاست و فرهنگ به شدت با یکدیگر اختالف و تفاوِت نظر داشتند : 


یک گفتمان ـ که عمدتاً توسط روشنفکران و بعضی گروه های سیاسِی بیرون از حاکمیت ) اعم از مذهبی و غیرمذهبی( نمایندگی می شد ـ در حوزهٔٔ 
سیاست به آزادی برای ابرازِ تنوِع عقاید، حقوِق اقوام، حقوِق زنان، دموکراسِی رقابتی ... و مهم تر از همه، اختیاری و نه اجباری بودِن احکام و قواعد )مثل 


حجاب ـ در برخورد آیت الله طالقانی(؛ معتقد بود 


اما دیگر گفتمان ـ که ذهنیتی بود که بیش تر ـ و نه البته انحصاراً ـ در ساختارِ قدرت عمل می کرد ـ ، با اتکا به حقانیِت خود و نگاهِ تحقیر و توطئه به 
هر نوع دگرباشی و دگراندیشی، نگرشی تمامیت نگر به همهٔٔ امور و نگاهی حذفی به دیگر عقاید و تمایالت، داشت؛ و در روند انقالب از آزادِی مارکسیست ها 
ـ با عِلِم به ضد دین بودِن آن ها ـ که در ابراز و تبلیِغ عقاید ـ و البته نه توطئه ـ آزاد بودند، تا آزادی فقط برای "خودی"ها ـ که گاه آیت الله منتظری 
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نیز از دایرهٔٔ خودی ها خارج محسوب می شد ـ سیری را طی کرد. این سیر، بیانگرِ حرکت از یک گرایِش میانه به  سمِت گرایشی کامالً فقاهتی ـ البته با 
رویکردی بنیادگرایانه ـ بود. 


در حوزهٔٔ فرهنگ نیز اختالفات، شدِت فراوانی داشت. به کارگیرِی مارک "التقاط" و انحراف، اولین جرقه ها برای مرزبندِی جدِی میاِن این دو گفتمان 
بود. تکفیر، غوغاگری، برخورد فیزیکی و حذفی به جای گفت وگو و استدالل به سرعت جای محکم کرد و فرمانروا گردید. 


اما در حوزهٔٔ اقتصاد و سیاسِت خارجی، همسویی های دو گفتمان اندکی بیش تر دوام آورد. هر دو گفتماِن سنتی ـ بنیادگرا و روشنفکری ـ آرمان خواه، 
بر  از قدرت های مسلِط  بر قطبی  حاکم  بودند. گفتماِن عدالت خواهِ  بی بهره  الگوی عملی  و  از مدل  دو  اما هر  داشتند،  اقتصادی  شعارهای مردم گرایانهٔٔ 
جهان )بلوک ِشرق( و عدالت خواهِی نهفته در بسیاری از الیه های متوِن مقدس با هم هم سویی نشان می دادند؛ اما مقاومت ها و مشکالتی نیز رخ می نمود. 
مقاومت هایی از سوی کسانی که نگرِش متفاوتی به منابِع دینی به  ویژه به منابِع دسِت دوم )حدیث، فقه و...( داشتند و نیز نارضایتی کسانی که از این 
عدالت خواهِی شعاری و شتاب ناک و بی برنامه، منافع شان به خطر می افتاد و نیز مشکالِت اقتصادی که این نوع مدیریِت شعاری و بی برنامه برای رشد و 
توسعهٔٔ کشور ایجاد می کرد و رفاهِ حداقلِی همان مردمانی که دغدغه و داعیهٔٔ نجاتشان را داشت نیز به  خطر می انداخت. شاخص های توسعه، سیرِ نزولِی 


شگرفی را نشان می دادند و البته این امر از جای دیگری نیز تشدید می شد : سیاسِت خارجی )حاکمیت(.


سیاسِت خارجی حـوزهٔٔ دیگری بود که همـکارِی آن دو گفتمان، انـدک زماِن بیش تری می توانست دوام بیاورد. هر دو گفتمان ضدامپریالیست بودند. 
جوِ جهانِی دو قطبی نیز بسترِ یاری رسان جدی ای برای این رویکرد بود؛ اما در این حوزه نیز مشکالِت ناشی از جنگ )که خود نیازمند بحِث مستقلی است( 


و صف بندِی برخی قدرت های بین المللی در پشِت حریِف متجاوز نیز بر معضالِت این دو حوزه )اقتصاد ـ سیاسِت خارجی( می افزود. 


اما به طورِ موازی، رشد تعارضات و تفاوت های گفتمان ها ـ که تنها در حوزهٔٔ روشنفکرِی خارج از قدرت نماند و به انشقاق ها و انشعاباتی در دروِن 
قدرت و حتی در دروِن روحانیت نیز  انجامید ـ ، رشد مشکالِت عملی که مدیراِن کم تجربه ای که اینک بر سنیِن عمرشان و سنواِت مدیریت شان افزوده 
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می شد آرام آرام با آن آشنا می شدند... و مهم تر از همه نحوهٔٔ پایاِن جنگ که بساِن بادی سرد بر کورهٔٔ آرمان گرایِی تخیلی و ذهنی وزید و بسیاری از ذهن ها 
و احساس ها را از ذهِن رویایی به بیدارِی واقعیت آورد و مهم تر از همه فروپاشِی بلوک شرق که صدای آوارش همهٔٔ گوش ها را در جهان تحت ِتأثیر قرار 
داد؛ به تدریج باعث طرِح برخی مباحِث جدید و نهایتاً شکل گیرِی گفتمان های نوینی در جامعهٔٔ ایران گردید؛ و البته در دروِن این گفتمان ها نیز همچنان 


صف بندی هایی، مشابهِ برخی صف بندی های گذشته، ادامه یافت. 


بحث های توسعه گرای مهندس سحابی و ایران فردا، نگرِش عدالت خواهانه را، نه از موضِع لیبرال بلکه از موضِع رادیکال و عدالت خواه و به عبارتی 
سوسیال ـ دموکرات، به شدت تحت تأثیر قرار داد. اینک در میاِن بسیاری از آرمان خواهاِن عدالت خواهِ گذشته، نگرشی تلفیقی و موازی بین عدالت و توسعه 


به وجود آمده بود و البته عدهٔٔ کثیری از آرمان خواهاِن گذشته نیز با دست کشیدِن از عدالتخواهی، توسعه با روِش بازار را پذیرفته بودند. 


نظریهٔٔ دیگرِ مهندس سحابی، مبنی بر ضرورِت برخورد تدافعی با جهاِن سلطه و امپریالیسم، به جای برخورد تهاجمی و ضدامپریالیستی، که در کتاِب 
توسعه و مجله ایران فردا منتشر می شد نیز ، تأثیر فراوانی در بین نیروهای آرمان خواهِ ضدامپریالیست داشت و اینک آنان به جای برخورد شعاری، به برخورد 
مدبرانه و مهندسی شده با جهاِن سلطه برای کسب و حفِظ منافِع ملی اعتقاد داشتند؛ و البته باز عدهٔٔ کثیری از آرمان خواهاِن گذشته با چشم پوشی از نگرِش 
قبلِی خود به پذیرِش منفعالنهٔٔ نظِم )غیرعادالنهٔٔ( جهانی و مستحیل شدِن در آن رسیده بودند. برخی افراد و روحیاِت تندروتر نیز به تمسخرِ "استقالل" و 


ایجاد تردید و خدشه در مفاهیمی چون "منافِع ملی" پرداختند.


امّا رخدادهای یادشدهـ  تغییرات داخلی و بین المللیـ  فقط در حوزه های خارج از قدرتـ  مثل روشنفکراِن مذهبی، روشنفکراِن چپ و الییک و نشریاتی 
چون ایران فردا، پیام هاجر، آدینه، گردون، دنیای سخن و... ـ نماند و در حوزهٔٔ دروِن قدرت نیز پیامدها و محصوالِت خاص خود را داشت.


سه پدیدهٔٔ سروش )و مجلهٔٔ کیان(، کارگزاران و مخملباف، در سه حوزهٔٔ فرهنگی و دینی، مدیریت و ادبیات و هنر، محصوِل این دوران هستند و مقایسهٔٔ 
آن ها و رفتارِ آن ها قبل و بعد از این مقطع، خود بیان گرِ تغییراِت شگرفی است که در این مقطع در "ذهنیِت" قدرت حاکم و بخشی از جامعهٔٔ ایران اتفاق 
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افتاده است.


از سوی دیگر نیز، تئورِی "مصلحت" مطرح گردید که سرمنشأ بسیاری از رخدادهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقِی سالیاِن اخیر بوده است. در 
این تئورِی پراگماتیستی، مصلحِت قدرت، برتر و ضروری تر از هر مصلحِت دیگر ـ همچون دین، مردم، کشور و... ـ قرار می گیرد و نسبت به آن ها حِق "وتو " 
دارد. توقِف حج، برخی مذاکراِت سیاسِی خارجی و برخی رفتارهای امنیتی و حقوقِی داخلی و نظایرِ آن، همگی می تواند در پرتوِ این تئوری، تبیین شده و 
شرح داده شود. شاید در یک جمله بتوان گفت، مهم ترین بخش از ذهنیِت ـ و به تعبیری عقالنیِت ـ حاکم بر رفتارهای سه دهه و به ویژه یک دههٔٔ اخیر ، 


تنها از منظرِ این تئوری شکل گرفته و قابِل فهم است. 


به هرحـال، در پِی تعامِل پیچیده و دیالکتیکِی گسترده در عرصـهٔٔ داخلی و بین المللی، گفتماِن جدیدی در جهان و جامعهٔٔ )ایران( شکل گرفت. گفتماِن 
دموکراسی خواه جایگزیِن گفتماِن عدالت طلِب2  گذشته شده بود. در این دوره مباحِث جدیدی مورد تأکید قرارگرفت و اگر در گذشته در پاورقی بود اینک 
به متن آمد. مباحثی چون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه، تکثر، جامعهٔٔ مدنی، عرصهٔٔ همگانی، عقالنیت و... بحث ها و تعارضاِت گذشته در تبییِن 
نسبِت توسعه با عدالت، تعادل در روش و برنامه، برخورد تدافعی و نه تهاجمی با سلطه و امپریالیسم و نظایرِ آن نیز در دوران جدید ادامه یافت و در نهایت 
می توان محصوِل پدیدآمده و حاکِم بر "ذهنیِت" جدید بخِش مهمی از جامعهٔٔ ایران و ساختارِ قدرت و صف بندی های تازهٔٔ دروِن گفتمان جدید را چنین 


ترسیم کرد :


یک ذهنیت، سنت گرا و آیینی است که از دیِن سیاسِی روحانیِت بنیادگرا و قدرت مدار، به  شدت سرخورده شده و دین را به حوزه های فردی و آیینی 
می برد و با ایجاد شدت و غُلو در انجامِ آیین ها و مناسک، سرخوردگی های فردی و سرکوفت های اجتماعِی ناشی از عملکرد بخشی از روحانیِت سیاسی و 


قدرت گرا را فرافکنی می کند و نیز به نیازهای مذهبی و التهاباِت درونِی خود التیام می بخشد. 


ذهنیِت دیگر، گرایشاِت سیاسی و قدرت گرا دارد و در واقع با رویکردی بنیادگرا به دین و جامعه می نگرد. در این ذهنیت، دو رویکرد میانه رو و افراطی 
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وجود دارد. در حوزهٔٔ فرهنگی و اجتماعی، اشتراکاِت دو طیف فراوان است. ذهنیِت بدبینانه و منفی نسبت به آزادی و تکثر و مباحِث روشنفکری و ضرورِت 
برخوردهای گوناگون ـ از جمله برخورد قضایی ـ امنیتی ـ با آن، فرمالیسِم احکامی و قبض و بسط و اجبارگرایی ها ـ آسان گیری های ادواری در رابطه 
با جامعه به ویژه جوانان برای رعایِت قالب های سنتی و اخالقی و ترویِج تفکرِ حوزوی و "سنتی ـ آیینی" ـ مورد توجه و تأکید هر دو طیف است. البته 
تأکید بر روحانیت به طور عام، به  جای تأکید بر اصِل یکصد و ده قانون اساسی، گاه تفاوت های محدودی را در ذهنیِت سیاسی ـ دینی این دو طیف نشان 


می دهد.


در حوزهٔٔ اقتصاد این تفاوت ها مقـداری پررنگ تر است. در یکی، نـوعی مـردم گرایِی شعاری و بی برنامه و فرمالیستی مـوج می زند و دیگری به اقتصاد 
بازار ـ اما به صورِت حامی پروری و هدایت شده ـ همراه با انواعی از صدقات و امدادهای موردی به فقرا معتقد است در عرصهٔٔ سیاسِت خارجی نیز ضمِن 
اشتراک هر دو طیف در دغدغهٔٔ حفِظ نظام، تلقی های آن دو از اوضاع جهانی و ارزیابی شان از قدرت و تواِن نیروهای مسلِط جهانی متفاوت است؛ همین 
امر باعث رفتاری متفاوت از برخورد معتدل و مالیم تا برخورد شعاری و بسیج کننده می گردد. اما باز می توان در یک عبارِت کوتاه  نظریهٔٔ "مصلحت"  را 


تئوری نهایی و نهانِی غالب بر همهٔٔ طیف های بنیادگرا دانست. 


یک "ذهنیِت" حاشیه ای و موازی نیز، ذهنیِت کارگزارانی و پراگماتیست های بوروکرات است که می توان آن  را نوعی تجددگرایِی پراگماتیستی با گرایِش 
محافظه کار و با لعاِب مذهبی ـ سنتی و آیینی ـ دانست. این گرایش نیز با "ذهنیِت" اصل دانستِن حفِظ قدرت، در حوزهٔٔ خارجی نگرش های متفاوتی 
دارد و به  شدت به تعامل و مذاکرهٔٔ مصلحت گرایانه در عرصهٔٔ جهانی معتقد است. در حوزهٔٔ داخلی به آزادی های محدود کنترل شدهٔٔ سیاسِی بین حوزه ها 
و در عرصهٔٔ اجتماعی به آزادی های بیش تری ـ در حد تحمِل اقشارِ سنتی به ویژه حوزه های روحانیت ـ معتقد است. در اقتصاد نیز به بازار آزاد ـ البته باز 


حامی پرورانه و هدایت و حمایت شده ـ و مناسباِت باز با جهاِن بیرون اعتقاد دارد. 


امّا در حوزهٔٔ روشنفکری و سیاسِی منتقد و مخـالف نیز به اختصار می توان گفت دو ذهنیت و گرایِش  لیبرال ـ دموکراسی ـ با دو نوع مذهبی و 
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غیرمذهبی ـ و سوسیال ـ دموکراسی ـ باز در دو نوِع مذهبی و غیرمذهبی ـ وجود دارد. این دو گرایش در دروِن خود صف بندی هایی نیز دارند که ذکرشان 
اینک ضرورت چندانی ندارد. 


رابطهٔٔ حامالِن این دو گرایش و نیز رابطهٔٔ طیف های مذهبی و غیرمذهبی در هر دو طیف نیز مرتب دچارِ قبض و بسط است. دموکراسی خواهی وجهِ 
مشترک همهٔٔ آن هاست، اما صف بندِی طرفداری از دموکراسِی سیاسیـ  رقابتی و گاه نخبه گراـ و طرفداری از دموکراسِی فراگیر )در همهٔٔ عرصه های سیاسی، 


اقتصادی، قومی، جنسیتی و...( نیز به وضوح به چشم می خورد. 


همچنین رویکردهای مذهبی و غیرمذهبی نیز در هر دو گرایش، آشکارا به چشم می  خورند که گه گاه نقدهای آرام و تندی نیز از یکدیگر به عمل 
می آورند. شدِت نقدها گاه به حدی است ـ به ویژه از سوی برخی روشنفکراِن لیبراِل الییک ـ که آرایش نیروها و صف بندی های اجتماعی و راه گشا را نیز 


مخدوش می کند. آن ها گاه به جای توجه به "غایت "های همسو به نقد "مبانِی" مختلف ـ و گاه متعارِض ـ بیِن خود و دیگران می پردازند.


هر چند این نقدها و به ویژه گفت وگوی آرام و منطقی و استداللی ـ نه خطابی و هیجانی ـ ، با اهداِف سیاسی و اجتماعی از هر دو سوی ماجرا ضروری 
اما نباید این نقدها چنان دامن بگسترد، که همسویی های در اهداف و غایت ها ـ و اینک آزادی و دموکراسی و منافِع ملی ـ را نیز مخدوش و  است؛ 
تحت الشعاع قرار دهد. آیا روابِط درونِی سنت گرایاِن سیاسی و بنیادگرایان، حکایت از آن نمی کند که آن ها در تشخیِص "مصلحِت" خود با تسامح، گذشت، 
حس مسؤولیت و خویشتن دارِی بیش تری در طرِح آراء و "ذهنیت"های خود نسبت به برخورد ما و روابِط درونِی روشنفکران و فعاالن اجتماعی ـ سیاسِی 


آزادی خواه، دموکراسی طلب و عدالت خواه برخورد می کنند؟!


عقالنیِت نظری ـ تناسب دلیل و مدعا ـ و عقالنیِت عملی ـ تناسِب راه و روش با هدف ـ و عقالنیِت سنجِش درونی ـ در انتخاب و گزینش بین ارزش ها 
و اهداِف گوناگون؛ که همگی در حوزه و بسترِ انسان و انسان مداری اتفاق می افتد؛ در این باره چه حکم می کند و چه راهی فراروی انسان های آرمان خواه 


و نیروهای تحول طلب قرار می دهد؟
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1. برای توضیح بیش تر به فصل دوم از کتاب 
نشر  نگارنده،  از  نشود"  اشتباه  "باز صف ها 


یادآوران، 1382، مراجعه شود.


آن  در  که  نیست  معنا  بدان  این  البته   .2
دموکراسی طلبی  و  آزادی خواهی  گفتمان 
عدالت خواه  حاکم  گفتمان  نداشت.  وجود 
در آن دوران را می توان به دو دستهٔٔ "با" و 
آزادی خواهانه  و  "بی" گرایش دموکراتیک 


تقسیم کرد.
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وظایف دوراِن تعلیق استراتژی : صبر و اعتراض ـ انباشت و ارتباط 


 بیشتر سؤال هایی  که  حول  و حوش  مسائل  روز و چه  باید کرد مطرح  می شود به دنبال  این  است  که  راهی  به  سمت  افقی  جدید باز کند. چه  در دوران  
فشار و سختی  و چه  در دوران  گشایش های  نسبی ، چه  در دوران  انقالب  و چه  قبل  و بعد از آن . به  هرحال  با همهٔٔ  فراز و فرودهای  تاریخ  معاصر و 20، 30 
سال  اخیر دغدغهٔٔ  مشترکی  نیز وجود داشته  و آن  این که  همه  به  دنبال  گشایش  و راه کاری  به  سوی  آینده  ای بهتر برای مردم ایران هستند. در همین راستا 
فعاالن سیاسی و روشنفکران مبارز در دوره های مختلف استراتژی های گوناگونی را جهت نیل به اهداف خود برگزیده اند و گاه نیز تغییر استراتژی داده اند 


و گه گاه نیز در دوره های گذار، دوره های تعلیق استراتژی به سر برده اند.


به  صورت  خیلی  فشرده، منظور از دورانِ  تعلیقِ  استراتژی  دوره ای  است  که  عمر و کارآمدی یک  استراتژی  به  سرآمد و سرفصل ِ تاریخی  خودش  رسیده  
و پایان یافته ، اما استراتژی  جدیدی  هنوز متولد نشده  است . فاصلهٔٔ  بین  این  دو دوران  را "دوران  تعلیق  استراتژی" می نامیم .


معموالً دوران  تعلیق  استراتژی  مواقعی  پیش  می آید که  عمر یک  استراتژی  بنا به دالیلی به  پایان خود می رسد از جمله تغییر توازنِ  سیاسی  یعنی تغییر  
توازنِ  نیروها در حوزهٔٔ  سیاست و به ویژه در الیهٔٔ فوقانی آن در حاکمیت. تغییر توازن  قوا در حوزهٔٔ  سیاسی  الزاماً به  معنای  تغییر توازن  اجتماعی  یا تغییر 
توازن  فرهنگی  نیست . اما در دوران تعلیق، در حوزهٔٔ  سیاسی  و قدرت  این  توازن  به  گونه ای  دگرگون  می شود که  استراتژی  سابق  دیگر پاسخ گو نمی باشد. 
گاهی  اوقات  هم  ناشی  از هر دو عامل  است  یعنی  هم  توازن  سیاسی و هم توازن اجتماعی  به  هم  می ریزد. این  دو عامل  به  صورت  مضاعف  باعث  پیدایش  


دورانی  می شود که  می توان  آن  را دوران  تعلیق  استراتژی  نامید.


ما در تاریِخ معاصر چندبار شاهد این  حالت  بوده ایم : اوایل  دورهٔٔ رضاشاه ، پس  از کودتای  28 مرداد به ویژه  پس  از سرکوب  15 خرداد 42، اوایل  یا 
اواسط  دههٔٔ  60 و... این ها دوران هایی  است  که  در آن  یک  مرحلهٔٔ  تاریخی  از منظر استراتژی  به  پایان  رسیده ، اما هنوز َمشی و شیوهٔٔ جدیدی  آغاز به  کار 
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نکرده  است . به  طور مثال  پس  از کودتای  28 مرداد تا چند سال  بخشی  از نیروهای  سیاسی  هم چنان  در تصور یا به  عبارتی  توهم  تداوم  مشیی   بودند که  در 
گذشته  پاسخ  می داد. جبههٔٔ  ملی  اول  پاسخ گوی  نیاز زمانهٔٔ  خودش  بود و کارآمدی  هم  داشت ، اما جبههٔٔ ملی  دوم  و سوم  می خواست  سبک  بازی ای  را تکرار 


کند که  دورانش  سپری  شده  بود.


در دوران تعلیق  عده ای داستان و حکایت گذشته  را تکرار می کنند، عده ای  فعالیت را رها  کرده و صحنه  را ترک  می کنند و عده ای  هم  راه  جدیدی  را 
جستجو می کنند. این  راه های  جدید می تواند خود درست  یا نادرست  و کارآمد یا ناکارآمد باشد، یا استراتژی ای کامالً نو باشد یا در ادامهٔٔ راه های  قبلی  بنا 
نهاده  شده  باشد. مثالً اوایل  دههٔٔ  40 که  دوران  تعلیق  آرام  آرام  پایان  یافت  هیئت های  مؤتلفه ، مجاهدین  خلق  و فداییان  خلق  دست  به  سالح  بردند. سه  
جریان  مختلف العقیده و مختلف الجهت؛ جوانان  بازار، جوانان فعال در جنبش ملی  شدن نفت و سپس نهضت آزادی با گرایش  مذهبی  و جوانانی  با گرایش  
چپ  و عمدتاً از سازمان  جوانان  حزب  توده . بعد هم  شریعتی  می آید و مشی  جدید و متفاوتی  را مطرح  می کند. به  هرحال  آن  َمشی  گذشته  به  پایان  می رسد. 
البته  دوران  ما کامالً قابل  انطباق  و مقایسه  با آن  دو دوران  نیست . اما از منظر استراتژیک  تشابهات  جّدی  با آن  دو دوران  دارد. اگر این  را پایه  یا داعیهٔٔ اولیه 


بحث  بگیریم  می توانیم  سیری  هم  از پیشینهٔٔ مسئله  بدهیم  که  این  دوران  روشن تر بشود.


در ایران  انقالبی  اتفاق  می افتد که  طبیعتاً نیروهایی  در آن  نقش  دارند. از نظر نیروهای  منتقد و نیروهای  اپوزیسیون  این  انقالب  با فاصلهٔٔ کمی به  انحراف  
می رود و ما وارد دههٔٔ  60 با فشارهای  خاص  آن  دهه  می شویم . فضا بسته  می شود و فشارها باعث  کند شدنِ  ریتمِ  تحّرکاتِ  سیاسی  در ایران  می گردد. بعد 
دورانی  آغاز می شود که  بعدها، دوران ِ اصالحات  نامیده  می شود. در این جا بحث  بر سر اصالحات  نیست . اما به نظر می رسد این  دوران  هم  در اوایل  سال  79 
یا حداکثر اواخر سال  79 به  سرآمد و سرفصل  خودش  می رسد. این  دوران  دستاوردهای  مثبت  و منفی  خاص  خودش  را دارد و باید کمی  از آن  فاصلهٔٔ  زمانی  
بگیریم  تا بتوانیم  راجع  به  آن به درستی  قضاوت  کنیم . من  در سال 81  مقاله ای  با عنوان  "دستاوردهای  اصالحات " نوشتم  که  در نشریهٔٔ آبان  چاپ  شد. 
در آن جا هم  بحث  همین  بود که  اصالحات  یک  دورهٔٔ تاریخی  در ایران  بود که  آثار ماندگاری  هم در تاریخ  ایران  خواهد گذاشت  اما درعین  حال  به  سرآمد 
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خودش  رسیده  و بایستی  ما با عقل  جمعی  و با اشتراک  نظر بتوانیم  به  استقبال  و تدارک  یک  مشی  جدید برویم. اینک نیز هم چنان  فکر می کنم  که  آن  
روش  و استراتژی  جدید هنوز متولد نشده  است . اعالم  این  امر درحال  حاضر با  صدای  بلند هم هیچ  اشکالی  ندارد که  گفته  شود در این مقطع و مرحله،  هیچ  
استراتژی  و راهبُردی  وجود ندارد، یا هنوز به وجود نیامده است. اما این  به  آن  معنا نیست  که  برنامه  و راه کاری  هم وجود ندارد و همه  باید صحنه  را ترک  
کنند. پس می توان  گفت  راه کار وجود دارد اما راهبرد وجود ندارد. به  عبارت  دیگر برنامه  وجود دارد اما استراتژی  وجود ندارد و این  برنامه  باید معطوف  به  
تولد و تکوین  و تدارک  یک  استراتژی  جدید باشد. هر چند از یک  نگاه باالتر می توان عنوان نمود که هر استراتژی  در ارتباط  دیالکتیکی  عینیت  و ذهنیت  
متولد می شود یعنی  شرایط عینی  اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، داخلی  و بین المللی  هم  باید پیش  برود تا استراتژی  تولد یابد. این  استراتژی  باید در حرکت 


و ارتباط  دیالکتیکی  عین  و ذهن  متولد شود.


به  نظر می رسد درحال  حاضر در ایران  دو تحلیل  منسجم  وجود دارد و تحلیل های  دیگر بین  این  دو تحلیل  نوسان  می کنند.


تحلیل  اول  که  انسجام  دارد این  است  که  باید اصالحات  را ادامه  داد، راه  اصالحات  از درون  نظام  می گذرد و شیوهٔٔ اجرایی  آن  هم  انتخابات  و برخورد 
فعال و همیشگی با این  حوزه  است . این  تحلیل  هر چند با آن موافق نباشیم اما تحلیلی  است  که  انسجام  دارد و در هر مقطع و هر رویداد به  راحتی  می توان  


فهمید که  چه  می گوید و چه  می خواهد.


تحلیل  دوم  معتقد است اصالحات  به  پایان  رسیده  و آن  شیوه  چه  درست  و چه  غلط ، چه  مثبت  و چه  منفی  به  سرآمِد تاریخی  خودش  رسیده  است  و 
دیگر کارآمد نیست. این  تحلیل  هم  منسجم  است  یعنی  در برخورد با هر پدیده  اجتماعی  از قبل  می داند از چه  مبنایی  حرکت  می کند، خروجی اش  چیست  و 
چگونه  برخورد می کند. اما طیفی  از فعالین  سیاسی  نیز وجود دارند که  ذهن شان دو صدایی  بوده  و بین  این  دو تحلیل  نوسان  می کنند. گاهی  مطرح  می کنند 
که  دورهٔٔ اصالحات  گذشته  و دیگر پاسخ  نمی دهد و گاهی  هم   همان  َمشی  گذشته  را ادامه  می دهند و مثالً با انتخابات  برخوردی فعال  می کنند. اگر حساب 
کسانی که بر اساس منافع اقتصادی خاص خود و به ویژه به خاطر حضور در قدرت، با پدیده انتخابات برخورد می کنند را جدا کنیم، بقیهٔٔ فعاالن انسان های 
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آرمان خواهی هستند که هزینه های آرمان خواهی شان را نیز پرداخته و می پردازند، اما به یکی از این دو تحلیل متمایل بوده و یا بین آن ها نوسان می کنند. 
برای  این که  تحلیل های این آرمان خواهان به  هم  نزدیک  شود، و به عبارت دقیق تر تحلیل های در نوسان به ثبات برسند، نیاز به  زمان  است .


 آغاز دورهٔٔ  تعلیق  :


با مطبوعات ، آیت الله  برخورد  به وسیلهٔٔ  قوهٔٔ  قضاییه   برده  شدن  گروه های  فشار و پیش رویِ   با بستن  مطبوعات ، عقب   اردیبهشت  79  از  تعلیق   دورهٔٔ 
منتظری ، ملی  ـ مذهبی ها و نهضت آزادی، دانشجویان و تحکیم  وحدت ، هنرمندان ، کانون  نویسندگان ، وبالگ  نویسان  و... شروع  شد و این  فرآیند یک  سیر 
مداوم  داشت . به  نظر می رسد تفکر جدیدی  که  به  اسم  احمدی نژاد معروف  شده و گفته می شود از تابستان امسال  حاکم  شده  است ، در واقع از اردیبهشت  
79 به تدریج در ایران  حاکم شده است و این  دولت هم  ادامهٔٔ فرآیندی  است  که  آن  موقع  استارت  آن  زده  شده  و در واقع  این  تفکر از سال  79 شروع  به  
حرکت  کرده  است . از آن مقطع به  بعد برخی  فعالین  فردی  و جمعی  به  این  نتیجه  رسیدند که  این  دوران  به  سرآمد خودش  رسیده  است . اما آن چه  که  در 
این مدت از سوی برخی به  عنوان  برنامه ها و استراتژی های  جدید مطرح  شده  به  نظر می رسد از جنِس استراتژی  نیست  بلکه  جنس  آن  هدف  گذارها و 
طرح شعارهای جدید است . مباحثی  چون  رفراندوم ، نافرمانی  مدنی  و... هدف گذاری های  جدید هستند. اما این که  چگونه  می توانیم  به  این  هدف ها ـ جدا از 
صحت و ُسقم آن ها ـ برسیم  نام اش استراتژی  است. مثالً گفته  می شود رفراندوم  شود، اینک به  مضمون  آن  خواسته  یعنی  رفراندوم  کاری نداریم ، در هرحال 
این  یک  هدف گذاری  و شعار و خواستهٔٔ جدید است  اما چگونگی  رسیدن  به  برگزاری  رفراندوم ، استراتژی  نامیده می شود که تاکنون کسی سخن جدی در 


این باره مطرح نکرده است.


به  نظر می رسد اینک هیچ  نیرو و فعالِ  سیاسی  برای  رسیدن  به  آن  نقطه ای  که  به  عنوان  شعار یا هدف  مطرح  می کند برنامهٔٔ  خاصی  ارائه  نمی دهد و 
شاید این  خود مؤید همین  بحثِ  تعلیقِ  استراتژی  باشد. به  عبارت  دیگر دوران  تعلیق  بیان گر این  است  که  استراتژی  قفل  شده  و راه حل  کوتاه مدتی  وجود 
ندارد و به نظر می رسد به جز نیروها و تفکراتی  که  نگاه  به  بیرون  دارند و منتظر حملهٔٔ  خارجی ها هستند هیچ کس  تحلیل  مشخص  و عینی  و راه گشایی  را 
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ارائه نمی دهد. تنها تحلیل  یا برون رفتی  که  برخی  مطرح  می کنند این  است  که  باید یک  عنصر خارجی  این  قفل  را بشکند. ذیل  این  تفکر و نقد جدی آن 
بحث های  مختلفی  مطرح  شده  و می شود که بحث جداگانه ای می طلبد.


چهار راه کار در دورانِ  تعلیق  استراتژی :


اما در این  دوران ، راه کار یا برنامه  چیست ؟ همان طور که  گفته  شد تعلیق ، فقدان  استراتژی  است  نه  فقدان  برنامه . به  عبارت  دیگر تعلیق ، فقدانِ  راهبرد 
است  نه  فقدان  راه کار. در همین  رابطه  می توان  چهار راه کار یا چهار نقطهٔٔ  محوری  را مطرح  و طبقه بندی  کرد : صبر و اعتراض ، انباشت  و ارتباط .


از ابتدا هم  تأکید  کنیم  که جنس  هیچ کدام  از این ها استراتژی  نیست ، بلکه  از نوع برنامه  است . برنامه ای  برای  تولد و تدارک  و تکوین  یک  استراتژی . 


 1 ـ صبر :


شاید وقتی  می گوییم  صبر و اعتراض ، شعار برخی  از ملیون  در دههٔٔ  40 یعنی "صبر و انتظار" تداعی  شود، اما تفاوت واژگان خود تفاوت مضامین را 
نشان می دهد.


مفهوم  کاربردی "صبر" در این جا به  طور ساده  این  است  که  ما باید دیدمان  را درازمدت  کنیم . تحملِ  زمان  و تحمِل شرایط  را داشته  باشیم . به  عبارت  
صریح تر ایران  راه حل  و راهبرد کوتاه مدت  ملی  ندارد. اگر به گذشته بنگریم می بینیم در دههٔٔ  40 و 50 نگاه ها به  عرصهٔٔ سیاست  و استراتژی ، نگاه های  
درازمدت  بود یعنی  نیروهایی  که  مشی  مسلّحانه  داشتند به مبارزهٔٔ مسلحانه  درازمدت  توده ای معتقد بودند و در پس ذهن شان  این  بود که  باید 10 ، 15 
سال  مبارزهٔٔ مسلحانه  ادامه  پیدا کند تا به  یک  سرفصل  بازگشت ناپذیر و موفقی  برسد. شریعتی  می گفت  باید دو، سه  نسل  در ایران  کار تئوریک  و فرهنگی  
بشود. حتی  منتسب  به  آیت الله  خمینی  است  که  گفته  بود سربازهای  من  االن  در گهواره اند. پس می بینیم در آن دوران نگاه ها در همهٔٔ  گرایش ها نگاه  
درازمدت  است. اما پدیدهٔٔ 13 ماههٔٔ  انقالب ، از دی  56 تا بهمن  57، همهٔٔ  نگاه ها را نزدیک بین و کوتاه مدت نگر کرد و ما دیدیم  در فاصله  سال های  57 تا 
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60 همهٔٔ نیروها، چه در درون و چه بیروِن قدرت، عرصهٔٔ  سیاست  و قدرت  را می خواستند به  سرعت  تسخیر کنند، عده ای در فکر تصفیهٔٔ درونی قدرت از 
همهٔٔ اغیار بودند، عده ای هم از بیرون، حال چه  در کردستان ، چه  در گنبد، چه  در تهران  و چه  در جاهای  دیگر، می خواستند به سرعت  قدرت را تسخیر 
کنند. در واقع  سرعِت انقالب  یک  بدآموزی  داشت  و آن  نزدیک بین  کردن  نگاه ها بود. این  سرازیری  57 تا 60، در دههٔٔ  60 به  سرباالیی  منجر شد و نسل  ما 
اولین  سرباالیی  خودش  را تجربه  کرد و نسلِ  قبل  از ما یعنی نسل ِ فعاالن نهضت  ملی  که در دورهٔٔ  نهضت  ملی  جوان های  بیست  و چند ساله  بودند در دوران 
نهضت  ملی  سرازیری  را تجربه  کردند و بعد از کودتای  28 مرداد و دههٔٔ  40 شاهد یک سرباالیی تند بودند.  نسل  قبل  از ما در دههٔٔ 60 برای  دومین  بار بود 
که  یک  سرپایینی  و سرباالیی  را تجربه  می کرد و نسل  ما با  اولین  تجربه اش مواجه بود. اما به هرحال این  سرباالیی  دوباره  دیدها را دوربین و درازمدت  نگر 


کرد. از سال  62 و 63 به  بعد که  آن  مشی ها و  راه کارها پاسخ  نداد آرام  آرام  دوباره  دیدها درازمدت  شد.


پدیدهٔٔ اصالحات  برای  نسل  بعد از ما یعنی  جوان های  کنونی همین  فراز و فرود را داشت  یعنی حرکت  2 خرداد به  صورت  انفجاری  شروع  شد و سه،  
چهار انتخابات  پشت  سر هم  به  صورت  شتاب ناک  نتایج  موفقیت آمیز فراوانی داشت  و نسل  بعد از ما هم  این جا یک  دید کوتاه مدت  و سرعتی  و نزدیک بین  
پیدا کرد. به  نظر می رسد از سال  79 ـ 80 آرام  آرام  سرباالیی  جدیدی شروع  شده  و این  نسل  هم  به تدریج نگاهی دوربین و درازمدت نگر  پیدا می کند. 
تبدیل  نزدیک بینی  به  درازمدت بینی  را  "صبر" می نامیم  : تحمل  شرایط  را داشتن ، نگاه  درازمدت  داشتن  و پذیرفتن  این که  ما راه  حلِ  کوتاه مدت و حداقل  
راه  کار ملیِ  کوتاه مدتی  نمی توانیم  داشته  باشیم . پذیرش  این  صبر و پذیرش  درازمدت  بودنِ  مسیر و درازمدت  بودن ِ نگاه ، خود روحیه و رویکرد روانیِ  خاصی  
به  ارمغان  می آورد. مثالً وقتی  سوار ماشین  هستیم و قرار است  از تهران  به  آستارا برویم می دانیم 15 ، 20 ساعت  باید در ماشین  بنشینیم و مسافت و طی 
مسیر را تحمل کنیم. اما اگر از تهران  می خواهیم به  کرج  یا قزوین  برویم می دانیم یکی، دو ساعت  در ماشین  هستیم. حال اگر کسی  با ذهنیت مربوط به 
کرج  و قزوین  در ماشین  آستارا بنشیند بعد از یک  ساعت  خسته  می شود و به  لحاظ  روانی  احساس  کسالت  می کند که  چرا ماشین آهسته می رود و چرا 
به مقصد نمی رسد. ولی  اگر از اول  ذهنش  را برای  یک  مسافرت  15، 20 ساعته  آماده  و تنظیم  کرده  باشد، آرامش  دارد و از قبل  خودش  را برای  15، 20 
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ساعت  در ماشین  نشستن  آماده  کرده  است . صبر معنایش  این  است  که  ما در درون  خودمان  خصایص این شرایط  و تحمل  آن  را بپذیریم  و ذهن مان  را 
درازمدت  نگر کنیم .


هر چند معموالً در دوران  تعلیق  استراتژی  این  موضوع، در عمل، به همهٔٔ فعاالن و نیروهای  سیاسی  تحمیل  خواهد شد، چه  بخواهند و چه  نخواهند. 
اما اگر آن را به صورت ذهنی و تحلیلی و روانی بپذیرند با آرامش  حرکت  می کنند و اگر نپذیرند یا زیگزاگ  می زنند یا دچار اضطراب  می شوند و یا دچار 
نوسان های  استراتژیک  می گردند. پس ما باید این نکته را در درون  خودمان  هضم  بکنیم  که  بایستی  نگاه  درازمدت  داشته  باشیم  و به  لحاظ  روحی  ـ روانی  


خودمان  را برای  یک  حرکت  درازمدت  آماده  کنیم .


 2 ـ اعتراض  :


راه کار دوم  اعتراض  است . صبر گاهی  اوقات  منفعالنه  و گاهی  اوقات  فعال  است . اگر در حّد تحّمل  شرایط  در صحنه  بمانیم و بر اساس  آرمان هایی  که  
داریم به  موانع  و مشکالت  اعتراض   کنیم، این  صبر، صبر فعال  است .


همین جا ضروری است باز یک  برش  تاریخی  بزنیم . دوره های  تعلیقِ  گذشته  با این  دوران  تفاوت هایی  دارند. فشارها و سرکوب های  بعد از 28 مرداد 
به ویژه  در دههٔٔ 40 و 50 که  به  اوج  خودش  می رسد و یا برخوردهای  دههٔٔ  60، تا حّدی با بستنِ  فضا در دههٔٔ  80 متفاوت  است . در آن  دوره ها افراد یا بایستی  
مخفی  می شدند و کار مخفی  می کردند و یا هجرت  می کردند و به  خارج  از کشور می رفتند و یا مُنفعل  می شدند و جذب زندگی می گردیدند. هم  در دههٔٔ  
40 و هم  در دههٔٔ  60 داستان  همین  بود.  اما در دههٔٔ  80 الزام و انحصاری در این  سه  راه  نیست  : یا مخفی  یا فراری  یا ترک  صحنه . اینک فضای  نیم بند و 
محدودی  در عرصهٔٔ عمومی  وجود دارد که  باید از این  فضا استفاده  کرد و این  متفاوت  با دههٔٔ  40 و 60 است . در آن  دوران  اعتراض  تنها به  صورتِ  تحرکات  
مخفی  یا بیانّیه های  مخفی  که  به  صورت  شب نامه  منتشر می شد و نظایر آن متصّور بود اما االن  انتقاد و اعتراض  می تواند شکل  علنی تری  داشته  باشد. با 
توجه  به  تفاوت  این  دوره  با دو دورهٔٔ  قبل  این انتقاد و  اعتراض  مضمون  خاص  خودش  را دارد. اینک  به  نظر  می رسد در سه  حوزه  نیروها و فعاالن  سیاسی  
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آرمان خواه  بایستی  به  شرایط  موجود و قدرت  مستقر در هر تضییق و محدودیتی که ایجاد می شود اعتراض  کنند : 1 ـ حقوق  اساسی  ملت  2 ـ حقوق  
شهروندی  آحاد مردم 3 ـ منافع  ملی .


این  سه  از موضوعاتی  است  که  اختالف انگیز هم  نیست  چون  االن  بین  افراد و نیروهای  آرمان خواه  تشّتت  و تفاوتِ  تحلیلی زیادی وجود دارد. در سطور 
قبل یادآور شدیم اینک دو تحلیل منسجم وجود دارد و یک  تحلیل  ژله ای  هم  بین  آن  دو تحلیل  نوسان  می کند. اگر کسانی  که  منشأ حرکت شان ، قدرت  و 
ثروت  و امکاناتی است  که  یا داشته اند یا به  هر ترتیب  به  دست  آورده اند، را از نیروهای  سیاسی  دیگری  که  آرمان خواه  هستند جدا کنیم، می بینیم در بین 
دستهٔٔ دوم نیز  تشّتت  و تفاوت  تحلیلی زیادی وجود دارد. اما این طیف اگر وارد حوزه هایی  بشوند که  اختالف برانگیز است ، اختالفات آن ها  تشدید خواهد 
شد. اما در سه  موضوع یادشده همه  با هم  هم سو هستند. نیروهای یادشده اگر بخواهند روی  انتخابات  بحث  کنند اختالف و حتی دعوایشان  می شود. مثالً 
عده ای  انتخابات  را تحریم  کردند و دیدشان  عدم  شرکت  بود و کسانی  هم بودند که  با تحلیل های  خاص  خودشان  در انتخابات  شرکت  کردند، ولی  همین  
دو دسته  می توانند دربارهٔٔ حقوق  اساسی  ملت  یا دموکراسی  مشترکاً کار کنند و اختالف و دعوایشان  هم نشود، و یا دربارهٔٔ حقوق  شهروندی  افراد، آزادی  
عقیده ، حقوق  زندانیان ، حقوق  زنان ، حقوق  قومیت ها، حقوق  اقلیت ها و... با یکدیگر  تعارضی  نداشته  باشند و با هم  هم سو عمل  کنند. هم چنین دربارهٔٔ 
منافع  ملی  یعنی  مواردی  که  می خواهند از منافع  کالن  ملی  دفاع  کنند باز هم  با یکدیگر هم سو هستند و طبیعی  است  که  این  سه  حوزه  در تقابل  با راست  
داخلی  و راست  جهانی  است . جمع  این  دو رویکرد )در تقابل با راست داخلی و راست جهانی( ظرافت و تدبیر خاصی می خواهد اما رویکردی تاریخی  و در 
درازمدت به شدت اثرگذار است . اگر افراد و نیروهایی  بتوانند هویت ِ مستقلی  از خود بروز بدهند که  در دفاع  از آزادی ها در مقابل  راست  داخلی  و دفاع  از 
منافع  ملی  هم  در مقابل  راست  داخلی  و هم  راست  جهانی  موضع گیری  داشته  باشند اعتباری  کسب  می کنند که  هر نیرویی در ایران سر کار باشد، آن ها 
می توانند از اعتبار و هویت  خودشان  در جهت  آرمان های  آزادی ، عدالت ، امنیت  و منافع  ملی  هزینه  کنند. هزینه  کردن  این  اعتبار در جاهای  دیگر به  هدر 


دادن  آن  خواهد بود.
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3 ـ انباشت : 


راه کار سوم  انباشت  است . شاید این  مهم ترین  قسمت  از  چهارگانهٔٔ  صبر و اعتراض ، انباشت  و ارتباط  باشد. معموالً در دوره های  تعلیق ، انباشتی  صورت  
می گیرد که  این  انباشت راه  را برای  دوران  جدید باز می کند. تئورِی محوریِ  استراتژی و چه باید کرد شریعتی  هم بر همین امر بنا شده بود. او معتقد 
بود در جهان  و ایران  هر موقع  تحولی  اتفاق  افتاده ، پس از  یک دوران  انباشت ِ تئوریک  صورت  گرفته  است . قبل  از انقالب  فرانسه ، قبل  از انقالب  اکتبر، و 
در ایران،  قبل  از انقالب  مشروطه ، قبل  از نهضت  ملی ، قبل  از انقالب  اسالمی  و حتی  قبل  از اصالحات  ما با یک  انباشت  تئوریک  مواجهیم . گویی  جامعه  و 
روشنفکران  و فعاالن  سیاسی به یک عقل  جمعی  می رسند و بدین طریق به هم سویی دست می یابند و این امر خود راه را باز می کند. استراتژی ها  معموالً 
از درون  این  انباشت ها متولد می شوند. مهم ترین خصیصه یا محور هر انباشتی نیز نقد و به ویژه پرداختن به درون است.  هر حرکت نویی از درون یک نقد 


فعال و خالق )نه نقد منفعالنه و خودزنانه( بیرون آمده است و معموال با روحیه و تربیتی تازه و حتی نسلی نو همراه است.


انباشت  دو حوزهٔٔ  اصلی  دارد : حوزه  تئوریک  و حوزهٔٔ تجربی ، یا حوزهٔٔ تئوریک  و حوزهٔٔ  استراتژیک . در هر دو حوزه  بایستی  در این  سال ها و سال های  
آینده  ما به  دنبال  انباشت  باشیم . دنبال  ذخیره سازی ، انباشت  و تعامل  و رسیدن  به  یک  راه کار جدید. انباشت  در حوزه های  مختلفی  صورت  می گیرد ولی  
سرریزش  قطعاً در حوزهٔٔ استراتژی  خواهد بود. برخی بحث ها که  سعی می کند بین روشنفکر و سیاست  و استراتژی  و قدرت  فاصله بیندازد به شدت قابل 
نقد است. روشنفکر در نهایت به دنبال تغییر است )در جامعه و انسان( و آثار این تغییر هم امری عینی است و باید درون زندگی روزمرهٔٔ انسان ها مشاهده 
شود. این امر نیز محّقق نمی شود )به خصوص در کشورهای عقب مانده و یا کم توسعه یافته و به ویژه کشورهای نفتی( مگر با اصالح وضع دولت و حاکمیت. 
تغییر و تحول و اصالح وضع قدرت نیز اگر چه از حوزه های مختلف از جمله حوزه های عمومی )و حوزه های عمومی غیرسیاسی( تأثیر می پذیرد اما در 
نهایت هرگونه تغییری، در حوزهٔٔ سیاست و قدرت نهایی می شود، و بازداشتن روشنفکر از این حوزه و منحصر کردن آن به حوزه های دیگر ناتمام گذاشتن 
هر فرآیند تحول طلب و تغییرخواه است و به ویژه فاصله گذاری بین حوزهٔٔ روشنفکری و حوزهٔٔ سیاست، تغییر ماهیِت روشنفکر است. در این صورت دیگر 
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اسم  این فرد روشنفکر نیست ، بلکه  آکادمیسین  است ، اقتصاد دان ، جامعه شناس  یا فیلسوف  است ، روشنفکر نیست . روشنفکر در نهایت  به  دنبال نقد و  
تغییر)هر دو( است . تغییر را هم  نمی توان نیمه کاره  رها کرد. تغییر هم  فقط  در ذهن  نیست . تغییر نهایتاً باید آثار خود را در زندگی روزمرهٔٔ انسان ها نشان 
بدهد که به ناچار باید از تغییر حوزهٔٔ سیاست  و قدرت  نشأت بگیرد. البته بر اساس تقسیم  کار، که یک تجربهٔٔ بزرگ تمدن بشری است، یک روشنفکر 
می تواند به طور مشخص بگوید مزّیت فردی من  این  است  که فقط  ـ کار تئوریک  بکنم  اما خروجی  کار تئوریک  در اندیشهٔٔ مبارزین  و اندیشهٔٔ  روشنفکران  


مبارز، نهایتاً تغییر در زندگی  عینی  و زندگی  واقعی  مردم  است  و اگر عام تر بگوییم  تغییر در سرنوشِت انسان  است .


به هرحال انباشت  در حوزهٔٔ تئوریک  و حوزهٔٔ  تجربی  به  صورت  درازمدت  به  یک  خروجی  استراتژیک  خواهد رسید. در حوزهٔٔ تئوریک  االن  خود به  خود 
بحث های  مختلفی  زاییده  شده  است . ولی به  نظر می رسد روی  سه  موضوع  باید بیشتر متمرکز شویم  و حوزه های  اصلی  انباشت  را به  این  سمت  ببریم  هر 


چند کل این فرایند خارج  از اراده  ماست .


اینک در محافل  فکری  و روشنفکری  و سیاسی  بحث هایی  مطرح  است  و هرکس بر اساس  عالیق  فردی  و جمعی  خودش  در یکی  از حوزه ها فعال  است  
یا آن  را موضوع  اصلی تری  می داند. به نظر بنده هم   این  سه  موضوع  در انباشت  تئوریک  اهمیت وافری دارد :


الف ـ دموکراسی  رادیکال  )دموکراسی فراگیر و ریشه ای( :


ما در دورهٔٔ  اصالحات  شاهد سربرآوردن  و رشد تئوری هایی  بودیم  که  نتیجهٔٔ  نهایی اش  دموکراسی  لیبرال  بود. در یک پروسهٔٔ تقریباً یک دههٔٔ ای نیز برخی 
نقاط  ضعف  و قوت تئوریک و عملی و استراتژیک و اخالقی ـ رفتاری آن  را هم  تجربه  کردیم . تئوری  دموکراسی  لیبرال  برای  جامعهٔٔ  ایران  ثمرات  مثبتی  
داشت  و گامی  فراپیش  و رو به  جلو در حوزهٔٔ اندیشه  بود. هم چنین  دارای ضعف هایی  بود و هست  که  ریشهٔٔ بخشی  از بن بست ها و ناکارآمدی های  اخیر را 
باید در این حوزه جستجو کرد. جدال  و مبارزه ای  که  با ایدئولوژی ، آرمان خواهی،  استقالل  و منافع  ملی  توسط برخی از مروجان این تئوری )جدا از ربط یا 
عدم ربط نظری اش با تئوری یادشده( صورت گرفت و این  مفاهیم  را زیر سؤال  برد و البته  دستاوردهای  فکری  ـ سیاسی  و منشی  ـ اخالقی  خاص  خودش  
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را هم  به  ارمغان  آورد. همان  موقع  نیروهای  چپ  چه  در حوزهٔٔ  مذهبی  و چه  در حوزهٔٔ  غیرمذهبی ، اندیشهٔٔ  سوسیال  دموکراسی  را مطرح  می کردند. اما چون  
امروزه  کلمهٔٔ "سوسیالیسم" کلمهٔٔ  قابل  مناقشه ای  است ، من  از تعبیر "دموکراسی  رادیکال" و یا "دموکراسی ریشه ای و فراگیر" استفاده  می کنم .


نیروهایی  که  به  دنبال  آزادی  و عدالت  هستند معتقدند که  در ایران  به ویژه  با اقتصاد نفتی  و اقتدار دولت  که به صورت تاریخی در آن وجود دارد، بدون  
تحوالت  اقتصادی  و بدون  جهت گیری های  ریشه ای اقتصادی  و عدالت طلبانه،  دموکراسی  نه  به  وجود می آید و نه  ماندگار خواهد شد. به  عبارت  دیگر نگاه 
پیروان این نظریه  به  دموکراسی  یک  نگاه  ریشه ای است  و خواهان  یک  دموکراسی  فراگیر هستند. اگر دموکراسی  را به صورت واژگانی  حاکمیت  مردم  و 
مردم ساالری  ترجمه  کنیم ، "دموکراسی" خواهان  همگانی  شدن ، مردمی  شدن  و عمومی  شدن  همهٔٔ منابع  اقتدار است  و در نگاه  دموکراسی  فراگیر  یکی  از 
مهم ترین  منابع  اقتدار ، ثروت  است . همگانی و دموکراتیک شدن منابع  اقتدار، فقط  در پارلمان  و تقسیم  حوزهٔٔ اقتدار سیاسی  میّسر نخواهد شد، بلکه در 
اقتصاد هم  باید این  تقسیم  اتفاق  بیفتد و دموکراسی  و حاکمیت مردم در آن جا هم  باید دامن  بگستراند. این رویکرد را "دموکراسی  رادیکال " می نامیم . 
به  عبارت  ساده تر آزادی  و عدالت  در ایران  باید هم زمان  پیش  برود. یکی از تلنگرهای انتخابات  اخیر هم  این  بود که  فعالین  سیاسی  و روشنفکران  بایستی  
با زندگی  عینی ، ملموس  و واقعی  جامعه  برخورد داشته  باشند و این  امر را در راه کار و استراتژی شان  هم  لحاظ کنند. البته  این  بدان معنا نیست  که  اگر 
اصالح طلبان  درون حکومتی  شعارهای  اقتصادی  می دادند برنده  انتخابات  می شدند. بنده اصالً چنین  تصوری  ندارم . آن ها اگر چپ ترین  شعارهای  اقتصادی  
را هم   می دادند باز رأی شان  خیلی  فرق  نمی کرد چون  مردم  یک  قضاوت  عملی ـ اخالقی  روی  این  جریان  کرده  بودند. مردم  از بی خاصیتی ، بی اثری  و 
ناکارآمدی  این ها ناامید شده  بودند. مردم  ایران  و جامعهٔٔ ایران  برخالف  روشنفکران  که  بر اساس  عقل  نظری  فکر می کنند و با مسائل  مواجه  می شوند 
بیشتر با عقل  عملی  و پراگماتیستی  و با شّم خاص خودشان  قضاوت  و برخورد می کنند. من  کلمهٔٔ شّم را تلفیقی  از عقل  عملی  و شور و احساس درونی  
فرض  کرده ام . در جامعهٔٔ ایران  "شعر" هنر ملی  ماست . ما جامعهٔٔ بسیار عاطفی  و شاعرانه ای  داریم . تفکر ما نیز صبغه های شاعرانهٔٔ زیادی دارد. بسیاری از 
ما خیلی  احساسی  با مسائل  مواجه  می شویم . به عالوه این که این  احساس  ما به عقل  عملی مان پیوند می خورد نه به عقل نظری ماند. تلفیق عقل عملی و 
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آن رویکرد احساسی و عاطفی را "شّم" می نامیم . مردم  ایران  بر اساس  شّم خودشان  تصمیم می گیرند و کسانی  که  فکر می کنند اگر شعارهای  اقتصادی  
می دادند مردم  به  آن ها رأی  می دادند در واقع  با عقل  نظری  خودشان  فکر می کنند. اگر چپ ترین  شعارهای  اقتصادی  هم  داده  می شد هیچ  تغییر جدی ای  
در نتایج  انتخابات اتفاق  نمی افتاد. مردم  بر اساس  شّم ـ و قضاوت  اخالقی ـ عملی  خودشان  نمرهٔٔ  رّد به  یک  جریان  دادند، نه  این که  در شعارهای نظری آن 


جریان مواضع اقتصادی  بود یا نبود.


به هر حال یکی  از موضوعاتی که  بایستی  در آن  انباشت  صورت  بگیرد دموکراسی  ریشه ای و فراگیر  است  که  باید در ابعاد مختلف تحلیل و تئوریزه  شود. 
مبانی  و راه کار و تجربهٔٔ  تاریخی  آن  و تطبیق اش  با جامعهٔٔ ایران  با یک  دولت  نفتی  و اقتصاد مصرفی هم  باید بررسی  شود.


ب ـ  اخالقیات 


حوزهٔٔ  دیگر، حوزهٔٔ  اخالقیات  است  که  فکر می کنم  یکی  از بحران های  جّدی  جامعهٔٔ  ما به  صورت  کالن و فضای  سیاسی  ما به  طور خاص  و اپوزیسیون  ما 
به  طور اخص  است . در جامعه بحران هایی  وجود دارند که  ما به  آن ها زیاد توجه  نمی کنیم . در همین  انتخابات  اخیر به  نظر می رسد همه  تجدید شدند. جریان  
راست  کمترین  نمره  را گرفت  و  برای  اولین  بار آوازهٔٔ  تشتت ، اختالف  و بر سر هم  زدن های  آن ها بر سر قدرت  در هر کوی  و برزن  پیچید. اختالفات  آن ها 
در شورای  شهر، در شورای  هماهنگی  و در جاهای  دیگر به  وضوح  دیده  شد. همین طور در طرف  دیگر نیز در سال های اخیر شاهد اختالف  نظرهای  زیادی  
بودیم  : اختالف  نظرهایی  در مشارکت ، مجاهدین  انقالب ، مجمع  روحانیون، ملی  ـ مذهبی ها تا آن  طرف تر درون  جبههٔٔ  ملی  و کانون  نویسندگان . اختالف  
نظر مجمع  روحانیون در انتخابات  تا آن جا بود که  به  انشعاب  رسید. آقای  کروبی  رسماً از مجمع بیرون  آمد و نقدهای  تند و تیز و اخالقی  به  دوستانش  
کرد و یک  جریان  جدید تشکیل  داد. درون  ملی  ـ مذهبی ها هم  همین  اختالفات  بود، با این  تفاوت  که  نهضت  آزادی ، مشارکت  و مجاهدین  انقالب  تشتت  
و تفاوت های  تحلیلی  شان  را یک  مقدار راحت تر جمع  کردند. البته ریشه این  بحران را نمی خواهیم  به  مسائل اخالقی و رفتاری  تقلیل  دهیم . همان طور که 
در سطور قبل گفته شد اینک دو قطب  تحلیلی  وجود دارد. ریشه  این  بحران ها در تغییر و پیچیدگی شرایط  و تفاوت های  تحلیلی صاحبان آن است. اما در 
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فرصت  پیش  آمده  و بستر فراهم شده ، ویژگی های  فردی  و اخالقی  هم  خودش  را به  شدت  نشان  داد که باید به طور مستقل بدان پرداخت.


در تاریخ ما دو پایه ای  که  به  لحاظ  تاریخی  هم  جامعه  ایران  را نگه  داشته  و هم  به  آن  ضربه  زده  سلطنت  و روحانیت  است  که  اینک هر دو در افکار 
عمومی ضربه  خورده اند. سلطنت   تمام  شد و روحانیت  هم  دچار آسیب های جدی شده است. و این امر تأثیر خود را بر همهٔٔ زوایای جامعهٔٔ ایران، از جمله 
حوزهٔٔ اخالقی آن، گذارده است.  به  قول  معروف  هر چه  بگندد نمک اش  می زنند وای  به  روزی  که  بگندد نمک . ـ اینک جامعهٔٔ ما بسان دیواری می ماند که 
مالط های  بندکشی  بین آجرهایش خشک  شده و در حال ریختن است و  آجرها در حال لغزیدن اند. فعالین  سیاسی  و روشنفکران  ایران  نباید فقط  در حد 
بحث های کلی و روشنفکری و در تئوری های  کالن  باقی  بمانند و به مسائل جزئی رفتاری و اخالقی بی توّجه باشند. در حوزه های رفتاری و عملی ما بسیار 
بحران زده  هستیم . این  بحران  فقط  در حوزهٔٔ  حکومت  نیست  در حوزهٔٔ اپوزیسیون ، راست و چپ ، مذهبی  و غیرمذهبی  هم  هست . فضای اجتماعی و نیز فضای 


روشنفکری )در همهٔٔ حوزه ها( و فضای سیاسی ما بشّدت آلوده  است  و اگر کسی از بیرون  وارد این اتاق  دودآلود شود سرفه اش می گیرد!


شاید بتوان  مبنای  تئوریکی  هم  برای  این مسئله در نظر گرفت . به  نظر می رسد در یک  دههٔٔ  اخیر نوعی نظریهٔٔ اجتماعی فردگرایانه وارد اندیشهٔٔ جدید 
ما شده ، ولی  منش  و اخالقش  نیامده  است . همان طور که  تکنولوژی  آمده  ولی  فرهنگ اش  نیامده ، ماشین  آمده  و فرهنگش  نیامده است ؛ فردّیت  فلسفی  
)سیاسی ـ اجتماعی( هم  آمده  ولی  منش  و اخالق  مناسب  با آن  نیامده  است . آن  فردّیت  فلسفی  به  خودمرکزبینی ، خودبزرگ بینی  و خودمحور بینی  تبدیل  
شده  و پروژه های  فردی  و به  رسمیت  نشناختن  دیگران  در بین  نیروهای  سیاسی  تبدیل  به  یک  نگاه  سحرگاهی  شده  که  همه  در صبحی  که  در پیش  است  


خودشان  را رئیس  و رهبر و حاکم  بر ایران  می دانند.


سنتی ها می گویند اصالحات آبله  مرغانی  بود که آمد و رفت . اما  مردم  فطرتشان  پاک  است  یعنی  طرفدار روحانیت اند. اگر آثار این  آبله مرغان  تمام  شود 
و برود همه  طرفدار ما هستند.


دوم  خردادی ها می گویند ما تئوری های جدید آورده ایم. بزرگترین حزب  سراسری هستیم. اگر اشکاالت تاکتیکی مان را جبران کنیم باز راست ها را کنار 
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می زنیم . بقیه  هم  چرخ  پنجم ما  هستند. پس  آینده  از آِن ماست .


ملی  ـ مذهبی ها هم  می گویند هر چه  که  خوب  است  مال  ماست . مصدق ، بازرگان ، طالقانی  و شریعتی  و.... سابقه واعتبار خوبی هم داریم پس  آینده  
از آِن ماست .


ملیّون  هم  می گویند ملی  ـ مذهبی  اصالً پارادوکسیکال  است . نهضت ملی و مصدق هم مال ماست. از طرفی مردم  هم  که  دارند روی  دین  مسئله دار 
می شوند، بنابراین اگر پرچم  مصدق  را باال ببریم ، همهٔٔ  مردم  راه  می افتند.


الییک ها هم  می گویند عملکرد روحانیت  بد بوده  و مردم  همه  بی دین  شده اند، پس  آینده  متعلق  به  ماست .


خارج از کشوری ها هم همه خود را پرچم دار همهٔٔ آرمان ها می دانند و هزینه پرداخته تر از همه، پس آن ها هم آینده را از آن خود می دانند.


بدین ترتیب همهٔٔ جریانات با نگاهی انحصاری  و  تک  سویی  و تک بعدی  آینده  را از آن  خودشان  می دانند. خودشان  را متن  و بقیه  را پاورقی  و حاشیه  
می دانند. همه ، خودشان  را رهبر و بقیه  را پیرو خودشان  می دانند. االن  در این  بحث های  جبهه سازی  هم  می بینیم که هر یک یاچند فرد یاجریان یک 
جبهه  می سازند و می گویند ما اصل  هستیم ، بقیه  باید ما را بپذیرند و تابع  ما بشوند. در حالی که  اساس  نگاه جبهه ای  وارونه  است  یعنی  اول  باید پذیرفت  


که  جامعه  و نیروها متکثرند بعد فکر کرد که اصالً می توان  جبهه  درست  کرد یا خیر.


اگر بخواهیم مبنایی تر بحث  کنیم باید تأکید نماییم  که جامعهٔٔ  ایران  یک  جامعهٔٔ کامالً متکثر است . اینک  در ایران  با رشد شهرنشینی ، رشد رسانه های  
جمعی ، رشد طبقهٔٔ متوسط، رشد فرهنگ  سیاسی  که  به ویژه  در یکی  دو دههٔٔ  اخیر شتابان  شده ، رشد زنان  که  االن  بیشتر وارد تحصیالت  عالیه  شده اند و...، 
که می توان  روی  همهٔٔ این  موضوعات  به  طور آماری  بحث  کرد؛ جامعهٔٔ ما به شدت متحول و متکثّر شده است. به نظر می رسد بیش  از پنجاه  درصد این  جامعه  
متکثر پیرو و هوادار هیچ  هویت و جریان  سیاسی خاصی  نیست  و  کامالً سیال  است . بقیه  هم بین هویت ها و  نیروهای  سیاسی  توزیع  می شوند. مذهبی  سنتی  
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ذوب  در والیت ، مذهبی  سنتی  طیف  آقای  منتظری ، سنتی  رفرمیست ها ، طیف گسترده و ژله ای، دوم  خردادی ها، ملی  ـ مذهبی ها، الییک ها و... هر کدام  
هم بخشی  از جامعهٔٔ  ایران  را مثالً پنج  درصد، ده  درصد و... را نمایندگی  می کنند. ولی  همه شان  متأسفانه  توهم  80، 90 درصدی  از خود دارند. بر این اساس 
به  نظر می رسد آیندهٔٔ  ایران  شبیه  مشروطه  است  نه   انقالب  اسالمی  و نهضت  ملی . ما در آینده رهبران  بالمنازع  مثل  دکتر مصّدق  یا آقای  خمینی  نخواهیم 
داشت  و مانند دوران  مشروطیت  افراد، رهبران  و شخصیت های  مختلف  در قد و قواره های  مختلف  با مخاطبین  مختلف  در آن  حضور خواهند داشت. بنده  
فکر می کنم  اگر کسی  این  خصیصهٔٔ جامعهٔٔ کنونی ایران را فهم نکرده باشد، هیچ شناختی از جامعهٔٔ  ایران  نخواهد داشت و در توهم  زندگی  خواهد کرد. 
متأسفانه رگه های این توهم در بین همهٔٔ نیروهای سیاسی مشاهده می شود. همین  توهم  را راست ها هم  دارند، ملی  ـ مذهبی ها هم  دارند، دوم  خردادی ها، 
ملیون  و الئیک ها هم  دارند و این  نگاه  سحرگاهی  و این که  هر کسی  خودش  را رهبر می بیند آرام  آرام  به  یک  مشکل  اخالقی  در سطح  جنبش  تبدیل   شده 
است. متأسفانه  این نقیصه  را حتی  در جنبش  دانش جویی  هم  می توان  دید. بسیاری از جوانان و میان ساالن را می توان مشاهده کرد که با چند سال فعالیت 
سیاسی یا مطبوعاتی و یا چند صباحی زندان رفتن کم کم  می خواهند در قد و قواره  یک رهبر  ظاهر شوند! و یا کسی  که  در جنبش  دانش جویی  5 سال  
سابقه دارد مثل  رهبران  احزابی  که  مثالً 50 سال  سابقه  دارند برخورد می کند. در یک کالم گویی هوای جامعهٔٔ  ما خیلی  رهبرخیز است! هر کسی  مقداری از 
این  هوا را تنفس   کند احساس  می کند آرام  آرام  ـ کسی  شده  است . یکی  می گوید من فالن  مدت  زندان  رفته ام ، دیگری  می گوید من  دکترا از ابرقو گرفته ام ، 
یکی  می گوید تئوری  فالن  را من  داده ام ، آن  یکی  می گوید من  رهبر فالن  سازمان  و جنبشم ، آن  یکی  می گوید من  رهبر فالن  انجمن هستم . خالصه این که ، 


ما با کثرت  رئیس قبیله و کمبود سرخپوست  مواجه  شده ایم !


به  نظر من این بحران اخالقی  یکی  از بحران های  جدی جامعه و جنبش  ماست . در جنبش  زنان  هم  وضع همین طور است . در آقایان  هم  همین  مشکالت  
وجود دارد. در جنبش  دانشجویی  هم  همین  مشکالت  را می توانیم  ببینیم  و در حوزه های هنری، ورزشی، علمی و... نیز شاهد همین بحران های اخالقی و 
رشد ویروس خودمرکزبینی هستیم. بنابراین باید به طور جدی ریشه های  این بحران را جستجو و ریشه یابی  کرد. در این رابطه می توان مثال های  تاریخی  
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زیادی  هم  برشمرد. مکی  چرا با مصّدق  بد شد؟ چرا کریم  سنجابی  با بازرگان  نتوانستند در یک  دولت  با هم  کنار بیایند؟ از این  مثال ها که خود بخشی از 
مشکالت معاصر ما را تشکیل می دهند فراوان است. مشکالتی که ریشه اش  نه  اختالف  سیاسی  است  نه  طبقاتی  و نه  فکری ، بلکه  اختالفات  شخصی  است . 
اینک این  باندبازی ها را در جنبش  دانش جویی  هم  می توان دید. جنبش  دانش جویی  که  شاید معدل  سنی اش  25 سال  باشد و متأسفانه  در معدل های  سنی  
60 و 70 سال  همان  مشکل  را ما داریم ، در میان میان ساالن نیز همین طور. در درون  نظام  و بیرون  نظام  هم همین بحران  را مشاهده  می کنیم . این  هم  یکی  
از حوزه هایی  است  که  بایستی  در دورهٔٔ  انباشت  به  آن  توجه  کنیم  و برایش  خروجی  به  دست  آوریم  آن  هم  نه  با نگاه  به بیرون  بلکه  هر کسی  از شخص خود 
و جریان  خودش  نقد را شروع  کند. متأسفانه بحث  نقد هم  که  پیش  می آید ما اول  می خواهیم  دیگران  را نقد کنیم . این  نگاه ها مشکل ساز است ، در راه کار 


انباشت  برای  این که  راهبردهای  جدیدی متولد شود یکی  از حوزه هایی  که  باید کاویده  شود، همین  حوزهٔٔ اخالقی ـ رفتاری  است .


مهندس سّحابی نیز در این رابطه بحثی قابل تامل مطرح کرده است. به ویژه این نکته که هر حرکت جدید از درون یک تمرکز و نقد جدی بیرون 
می آید و معموالً نیز توسط یک نیرو و نسل نو پیگیری می شود. و این نکته که زمانهٔٔ ما نیازمند حرکت ها و افرادی است شفّاف، پیگیر، اهل تفکر جّدی و 


بومی اندیش )نه این که ترجمه ای بیندیشد(، وقت گذار و...


پ ـ تعیین نسبت با متون مقدس


یکی دیگر از حوزه های انباشت که مقداری خاص تر است و حوزهٔٔ  نواندیشی  دینی را دربرمی گیرد، بحث نوع مواجهه با متون مقدس  است. اینک حوزهٔٔ  
نواندیشی  دینی  به  یک  سرفصل محتوایی رسیده  است که اگر بخواهد رو به پیش رود باید یک گام فکری جدی بردارد و وارد حوزه های فکری جدیدی 
شود. بنده فکر می کنم  پرداختن  به  متون  مقدس  و نوع مواجهه با آن گام بعدی است که نواندیشی  مذهبی  باید روی  آن  کار کند. نواندیشی  مذهبی تاکنون 
عمدتاً نسبت  خود را با اسالم تاریخی و اسالم متعارف یا اسالم  روحانیت روشن می کرده است و از این پس باید بیشتر نسبت خود را با اسالم  متن روشن  
کند. البته این  کاری  است  که در  عمل  اتفاق  افتاده است یعنی  هم  عاّمهٔٔ مردم  مذهبی  و هم  روحانیت  و هم روشنفکران  مذهبی  این  کار را کرده و می کنند، 
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اما الزم  است  که  این امر را تئوریک  و روش مند کنند و از ناخودآگاه  به  خودآگاه  بیاورند. برای  این که  بحث  انتزاعی  نماند یک  مثال  بزنیم . به  نظر می رسد 
نواندیشی  دینی  و روشنفکری  مذهبی  در بسیاری از  موضوعات با متون  مقدس گزینشی  برخورد می کنند. اما از یک طرف سنتی ها و بنیادگراها و از  طرف  
دیگر الییک ها در  همین  متون  انگشت  بر مطالب دیگری  می گذارند و می گویند در این  قسمت  چه  توضیحی  دارید؟ در حوزهٔٔ  زنان،  روشنفکران  مذهبی  آیات  
و روایات  متعددی  می آورند و می گویند مثالً زن  و مرد مساوی اند، حقوق  برابر دارند و... از طرف  دیگر برخی الییک ها می گویند پس مسئلهٔٔ تعدد زوجات و 


زدن  زن  را چه  می گویید؟ نصفه  سهم  بردن از ارث   را چه  می گویید؟ و... ـ نواندیشی  دینی  باید تکلیف و نسبت اش  را با این مقوالت ـ روشن  کند.


به  نظر می رسد نواندیشی مذهبی در برخی حوزه ها از جمله حوزه های  اقتصادی یا برخی مباحث که از قبل از انقالب دربارهٔٔ متن مطرح بود مانند بحث 
برده داری تا حدودی  روش مند برخورد کرده  است. اما در حوزه های  دیگر نیز باید تبیین  روشن  و مشخصی ارائه  بدهد، نه  توجیه  بکند و یا از آن  طفره  برود. 
نواندیشی مذهبی در حوزه های مختلف فکری و نیز احکام اجتماعی و اقتصادی و... بایستی  تبیینی  باورپذیر و معقول  که  اول  خودش  و بعد بدنهٔٔ روشنفکری  
مذهبی  را قانع  کند، ارائه  نماید. باید از نخبگان  و روشنفکران  مذهبی  به  جّد و با سؤال  تقاضا کرد این  مسائل  را در همهٔٔ  حوزه ها مثل  دموکراسی، حقوق  


بشر، حقوق زنان و...، چه در مبانی نظری آن و چه در نتایج و خروجی های عملی اش تبیین  و روشن  کنند.


البته  خروجی  بحث  ما  این  نیست  که  متون  مقدس  به  نفع  زنان  موضع  نمی گیرد یا جهت گیری شان  به  نفع  زنان  نیست  یا مغایر حقوق  بشر است . اتفاقاً 
این متون هم سو با حقوق  بشراند، هم سو با حقوق  زنان اند و... اما روشنفکر مذهبی  باید تبیین خود را نسبت  به مطالب غیرهم سویی که در متون آمده است، 
مطرح سازد و نه از توجه به آن ها پرهیز داشته و طفره برود و نه آن ها را توجیه کند، توجیهاتی  که  خودش  را هم  قانع  نمی کند. این  هم  یکی  از حوزه های  


انباشت ، یعنی  انباشت  تئوریک  است . البته برخی  به اولویت های دیگری اشاره می کنند و مثالً می گویند باید نسبت  دین  و حکومت  و... مشخص  شود.


حوزهٔٔ  تجربی ـ استراتژیک  هم  باید انباشت  خاص خود را داشته باشد. به طور مثال بایستی  مشی های  مختلف  را در تاریخ  معاصرمان  یک  بار دیگر مرور، 
ارزیابی  و جمع بندی  کنیم  و نقاط قوت و ضعف هر یک را برای نیل به یک استراتژی جدید جمع بندی کنیم، و یا باید به این مسئله بپردازیم که چرا توسعهٔٔ 
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متوازن و همه جانبه و به ویژه دموکراسی  در جامعهٔٔ  ایران  پا نگرفته  است ؟ و یا چرا رابطهٔٔ  روشنفکر و مردم  همیشه  لغزان  بوده  است ؟ و دیگر سؤاالت  جدی ای  
که  همیشه  در این  حوزه  وجود داشته  است . از جمله چرا نهادها و تشکالت  در ایران  سامان  نگرفته اند؟ یا اگر گرفته اند ضعف  و نقص هایشان  کجاست ؟ 
چرا ما اتحادیّه ها و سندیکاهای صنفی نداریم؟ و نقش احزاب، اتحادیه ها و سندیکاها و سازمان های غیردولتی در توسعه متوازن و همه جانبه در جامعهٔٔ ما 
چگونه است؟ نسبت توسعهٔٔ اقتصادی و توسعهٔٔ سیاسی در جامعهٔٔ ما چیست و مدل توسعهٔٔ اقتصادی متناسب برای ایران کدام است؟ )برخی از این مباحث 


هم جنبهٔٔ تئوریک و هم جنبهٔٔ استراتژیک دارند(.


به هر حال در حوزهٔٔ  استراتژیک  )به ویژه در عرصهٔٔ سیاسی( ما تجارب مان  را باید روی  هم  بریزیم  نه  صرفاً تئوری های مان  را. به طور مثال کسانی  که  
سابقهٔٔ  تاریخی  سیاسی بیشتری دارند خاطرات  و تحلیل هایشان  را بگویند، آن هم نه با دید نقالی، بلکه  با دید تجربه آموز و استراتژیک. فرض  کنید االن  


بحث  جبهه  مطرح  می شود این ها خاطرات و تجارب شان  را روی  بحث  جبهه  بگویند.


خاطرات  تشکیالتی ، خاطرات  سیاسی  و خاطرات  زندان  می تواند منبعی  برای  تجربه آموزی  باشد. همان طور که  گفته شد نسل  قبل  از ما سه  بار سرپایینی 
و سرباالیی را تجربه  کرده ، نسل  ما دو بار و نسل  جوان  فعلی  اولین  بار است  که  دارد اولین  سرباالیی اش  را تجربه  می کند. طی  کردن  سرباالیی ها نیاز به  
انرژی  ـ و اراده ای  دارد که  قسمتی  از آن  باانگیزش و ایمان  درونی  تأمین  می شود که  متأسفانه  در این  قسمت  هم  ما ضعف های  جدی  داریم . و برای  طی  
سرباالیی ها  از تجربهٔٔ گذشتگان  نیز باید استفاده  کنیم . تجربه  را هم  باید بزرگان  و پیش کسوتانی  که  تجربه  دارند به  نسل  جدید منتقل  کنند و بخشی  از 


انباشت  هم  در همین  حوزه  است .


یکی  از مسائلی  که  اینک در حوزهٔٔ انباشت  مطرح  است  بحث  "عرصهٔٔ عمومی" است  که  یکی  از بحث های  مهم  و جدی و راه گشاست  که بعضی  از دوستان  
ما هم  مطرح  کرده اند. من  روی  این  بحث  فقط  یک  تبصره  دارم  و آن  این  است  که  عرصهٔٔ  عمومی  یکی  از بحث های  راه گشایی  است  که  در حوزهٔٔ انباشت  مطرح  
شده  ولی  به  نظر می رسد روی  آن  اغراق  می شود ما باید متوجه  این  اغراق  باشیم . در ایران  هر بحثی  که  مطرح  شده  مثل بحث عدالت خانه، جامعهٔٔ بی طبقهٔٔ 
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توحیدی، بحث  جامعهٔٔ  مدنی ، مبارزهٔٔ مسلحانه هم تاکتیک و هم استراتژی، اصالحات هم تاکتیک و هم استراتژی و... ما خواسته ایم همهٔٔ مشکالت مان را 
با یک فرمول و یک نسخه حل کنیم. ما به  همه  چیز کیمیاگرانه  نگاه  می کنیم که باید به هر چیز بزنیم آن را طال کند. چون ما  به  لحاظ  تاریخی  شاهد 
استبدادهای  دیرپایی  در ایران  بوده ایم  و دارای  ناخودآگاه  خاصی  هستیم . بنابراین هر روزنه ای  که  می بینیم  مثل  پروانه  به  سمت  آن  روزنه  و هوای  تازه  
می پریم  و به  سمت  آن  کورسوی  کم نوری  که  به  تاریکی  ما می تابد، می رویم. ما هر چند موقع  از یک آرمان یا یک استراتژی یک  امام زاده  درست  می کنیم  


و شفای  همهٔٔ  دردها و مرض ها را هم  از همان  یک  امام زاده  می خواهیم . من  احساس  می کنم  عرصهٔٔ  عمومی  هم  دچار این  امام زاده زدگی  شده  است.


عرصهٔٔ  عمومی  یکی  از نقصان های  مهم  تئوریک  و استراتژیک  و یکی  از ضعف های  مهم  استراتژیک  روشنفکری  و فعاالن  سیاسی  در ایران  است ، اما در 
عین  حال  نمی توان  از عرصهٔٔ  عمومی  یک  استراتژی  جایگزین ، موازی  و بدیل  استراتژی های  دیگر ساخت . توجه به عرصهٔٔ  عمومی  نهایتاً موازی  استراتژی های  
دیگر است  نه  جایگزین  آن ها. همان طور که  از تشکیالت  نباید و نمی توان  امری مقدس  ساخت  و همان گونه  که  از کار تئوریک  و فرهنگی  نباید و نمی توان  
امر مقدس  ساخت . امر مقدسی  که  تمام  معجزات  را از او بخواهیم . این  رویکردهای یک جانبه گرا و اغراق کننده از درون یک نگاه  دیالکتیکی  بیرون  نمی آیند 
و با واقعیت  زندگی  هم خوان  نیستند.  ما در جامعه ای  زندگی می کنیم که  نفتی  است  و دولت اش  عرصهٔٔ عمومی، نهادهای  مدنی و...  را به  راحتی  محدود و 


سرکوب  می کند. بنابراین نمی توانیم  بگوییم  که  دولت  موقعی  تغییر می کند که عرصهٔٔ عمومی،  نهادهای  مدنی  و... ساخته  بشود یا فعال  بشود.


عرصهٔٔ  عمومی  را هم  شاهدیم  که  دولت  مرتب  محدودتر می کند همان گونه که احزاب و اتحادیه ها و یا سازمان های غیردولتی را محدود و حتی منکوب 
می کند. اینک حتی  کانون  وکال هم  تحمل  نمی شود. اکنون ما سه ، چهار نهاد بیشتر نداریم  : کانون  نویسندگان ، کانون  وکال، انجمن  صنفی  مطبوعات  و 
دو، سه  مورد از همین انجمن های  نیم بند، کنارش  هم  یک  سری  احزاب  نیم بند. حال وقتی نهادهای مدنی فعال در عرصهٔٔ عمومی  در همین  حد هم  تحمل  
نمی شوند. ما از این  نهالک های  تازه رس  و جوانه های  برخاسته از عرصهٔٔ  عمومی  چگونه  می توانیم  توقع  داشته  باشیم  که  بیاید و فشار آن چکمه را از روی  


سرش  بلند کند. این  یک  خواستهٔٔ  خیلی  ایده آلیستی  است .
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در ایران  عرصهٔٔ  سیاست  و نهایتاً حاکمیت باید حریم  امنیتی  برای  همهٔٔ حوزه ها حتی  عرصهٔٔ مدنی  به  وجود بیاورد که  بتواند آرام  آرام  در ایران  پا بگیرد. 
اما اگر این ها  را به  جنگ  غول ها بفرستیم  از  همان  لحظهٔٔ  اول  شکست  قابل پیش بینی است. پس  بایدبه  این  نکته  هم  توجه  داشته  باشیم  که  از عرصهٔٔ  مدنی  
نمی توان  جایگزین  و بدلی  برای  دیگر حوزه ها ساخت  و فراموش نکنیم که بنا به دالیل و تجارب مختلف دولت ایران در لوکوموتیو قطار توسعه است و دولت 


فراگیر ملی و دموکراتیک بهترین وضعیت برای ایفای این نقش ویژه و تقریباً انحصاری است.


4 ـ ارتباط 


محور چهارم  بحث  ارتباط  است . همان طور که در قبل گفتیم   یکی  از تفاوت های  این  دوره  با دههٔٔ  40 و دههٔٔ  60 این  است  که  یک  فضای  نیم بند تحمل  
می شود و به  نظر می رسد این  فضای  نیم بند باید با حداکثر توان پر شود و  به  هیچ  وجه  نباید تنزه طلبانه  با  آن  برخورد کرد. من  نام این  تنزه طلبی را "تشرع  
انقالبی" می گذارم که خود یک نوع فرمالیسم در پوشش مبارزاتی و انقالبی است. همانند تشرع  و شریعت گرایی  در دین ، این  هم  یک  نوع  شریعت گرایی  
انقالبی  است . یک  نوع نجس  ـ پاک  کردن  و فرمالیسمی  که  محتوا را فدای  فرم  می کند. دراین جا نیز یک امر فرعی و ـ کوچک  تبدیل  به  مسئله ای  بزرگ  
می شود مثل  فرمالیسم  دینی . به نظر می رسد در مبارزات  سیاسی  هم  گاه  یک  نوع  فرمالیسم  و تشرع  سیاسی  وارد می شود. یک  نوع  تنزه طلبی  که  البته  در 
عرصهٔٔ پراتیک و عمل  کم  کم  حل  می شود و یا با افزایش  سن  افراد خود به  خود منتفی می گردد. اینک ما بدون  هیچ  نوع  تنزه طلبی  باید از این  فضای  باز 


و عرصهٔٔ  نیم بندی  که  هست  استفاده  کنیم .


این  دوره ، دورهٔٔ نهادسازی  در تمام  حوزه هاست . متأسفانه  در ایران روشنفکران و از جمله نو اندیشان  مذهبی  به طور خاص  و اپوزیسیون  به طور عام اصالً 
به  فکر نهادسازی  نبوده اند. حزب  فضیلت  در ترکیه که مرتب اسم اش را هم عوض کرده نمونهٔٔ خوبی است. این ها نهادهای  مختلف  اجتماعی  ـ اقتصادی  
با روزمره ترین  مسائل  عینی  مردم  سروکار داشته.  در حالی که  ما در  الهیات  رهایی بخش در  آمریکای  التین نیز   ساخته  و بسط  اجتماعی  پیدا کرده اند. 
این جا فقط  نشریه  و بیانیه  به  دست  مردم  داده ایم . البته  در آغاز انقالب  برخی گروه های  سیاسی  کارهایی در این زمینه  شروع  کرده  بودند ولی  بیشتر به 
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عنوان شاخهٔٔ  حزبی  و سازمانی  خودشان  به  آن  توجه  می کردند مثل  جنبش  زنان ، کارگران  و کارمندان . هر جریان  کوچک  و بزرگی  شاخهٔٔ کارگری  و شاخهٔٔ  
دانشجویی  داشت . اما اینک باید به  این  جنبش های  اجتماعی  به  عنوان  شاخهٔٔ  کارگری ، شاخهٔٔ  دانش جویی  و شاخهٔٔ  زنان  نگاه  نکنیم  و برایشان استقالل  
قائل  بوده  و با آن  مراوده  داشته  باشیم )جنبش ها و نهادهای مستقل و مرتبط( . این  موضوع را می توان  در رابطه  با جنبش  زنان ، جنبش  کارگری  و دیگر 
حوزه ها مورد توجه و بحث  قرار داد. االن  دورهٔٔ  "کوچک  زیباست " می باشد. تشکیل  نهادهای  کوچک ، اما در سراسر جامعه. ما باید قدر محافل  کوچکی  که  
در حوزه های مختلف فکری، سیاسی، خدماتی، اقتصادی و... تشکیل  می شود و افراد دور هم  جمع  می شوند را بدانیم . از محافلی  که  چسب ارتباطی اش ، 
چسب  فرهنگی  ـ سیاسی  است  گرفته  تا محافلی  که  چسب اش ، چسب  صنفی  و یا اجتماعی  است . باید به  این ها توجه  کرد و یکی  از ضعف ها و کمبودهای  
جدی  اپوزیسیون  در ایران  همین  تنزه گرایی  آن  یا همین  اصلی  ـ فرعی  کردن های  مکانیکی  است . همیشه گفته ایم اول باید تضاد اصلی حل شود، آن گاه 
به حل مسائل فرعی خواهیم پرداخت. مثالً گفته  می شود االن  زنان  اصالً مطالبات شان  را مطرح  نکنند، وقتی که تضاد اصلی  حل  شد آن  وقت  مسائل  زنان  
هم  در آن  چارچوب  حل  خواهد شد. هر حوزه و هر مطالبه ای پشت  جبهه  برای  یک  مبارزه  اصلی  تلقی می شد که نباید این جبهه های فرعی را گشود. 
این  ذهنیت  را باید کمی  بکاویم ، چون  آرمان  مبارزهٔٔ  اصلی هم  مگر بجز اصالح و تغییر درهمین  حوزه هاست ؟ آن  آرمان اصلی و نهایی ، فقط  آرمان  سیاسی 
و  تغییر قدرت  که  یک  عده  بروند و یک  عدهٔٔ دیگر  بیایند نیست . این  را ما در تاریخ مان  چندبار تجربه  کرده ایم . این که  یک  عده  بروند و یک  عده  بیایند 
صورت  مسئله  فرق  زیادی نمی کند. پس  ما باید بتوانیم  از همین  پایین  صورت  مسئله  را جا بیندازیم  تا بعد بتوانیم به موانع و رتبه بندی آن ها )که البته 


باید رتبه بندی واقعی و صحیحی هم باشد( بپردازیم.


عنوان  بحث  ما تعلیق  استراتژی  است، در زمانه ای که به نظر می آید جنس  برخی شعارهایی  که  مطرح  می شود از نوع  استراتژی  نیست . جدا از شعارهایی  
که   دور از دسترس  است  ، اما حتی  آن هایی  که  قابل دسترس تر می نماید مثل  بحث  جبههٔٔ  دموکراسی خواهی  نیز به  نظر می رسد با یک  دید نزدیک بین  دارد 
مطرح  می شود. همان گونه  که  رفراندوم  هم  با این  نگاه  مطرح  می شود. موضوع  "رفراندوم "  ـ هم به نظر می رسد با همان درون مایه ذهنی بحث  اصالحات  
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مطرح می شود که  کمی  پوست  ظاهری اش عوض  شده  است . به  این  معنا که  مبارزهٔٔ  قانونی  که  ما می خواستیم  با آن  وضعیت سیاسی مان را تغییر بدهیم  
نتیجهٔٔ مهمی نداشته، پس اینک حاکمیت باید قانوناً ـ یعنی  روی  همان  فرش  سبزی  که  زیر پایمان  است  ـ بپذیرد که  رفراندوم  برگزار کند و کنار برود! 
بدین ترتیب همان  ساده نگری  که  در فرایند اصالحات  در مواجهه  با قانون  بود در این جا هم  مشاهده می کنیم  و پشت  صحنه اش  همان  تئوری  است . در 
آن جا قرار نبود ما کار زیادی بکنیم و خیلی  زحمت  بکشیم . قرار بود با چند قانون که اصالح طلبان در مجلس طرح و تصویب می کنند و دولت هم اجرا 
می کند همهٔٔ  مسائل  حل  شود. گویی در همان  بستر قانون گرایی  باز در این جا قرار است حاکمیت به  سادگی  بپذیرد که رفراندوم را  برگزار کند و قرار 
نیست و حداقل معلوم نیست خود ما چکار باید بکنیم )یعنی استراتژی(. این نوع رفراندوم آن  روی  سکه  همان اصالحات  است  یعنی  روی  فرش  سبز پیش  
برویم  و خیلی  شیک  و لوکس  رفراندوم  برگزار شود و قدرت هم خیلی ساده  متحول شده و تغییر کند. پس زمینهٔٔ این رویکرد همان  نگاه  نزدیک بین  است  و 
همان  نگاه  قانون گرا ـ اصالحاتی  است . یعنی  باز هم  می خواهد بر مبنای قانون  چیزی  را ـ البته یک چیز جدید ـ تصویب  کند. در حالی که  اول  یک  جنبش  
اجتماعی  اتفاق  می افتد و در آخر قانون تغییر می کند نه  این که  اول  قانون  تغییر  کند و بعداً جنبش  اتفاق   افتد. در واقع  این رویکرد می خواهد از عالی  به  


ساده  حرکت کند نه  از ساده  به  عالی .


در رابطه با بحث جبهه نیز ما حداکثر چیزی  که  اینک می توانیم  داشته  باشیم  یک  هم سویی  جبهه ای  و یک  هم سویی  عمومی  است . از قضا شروع  بحث 
جبهه با یک  بحث  تشکیالتی  ـ که مثالً چه کسی بیاید یا نیاید و کی رئیس است و کی مرئوس و... ـ نه  تنها فایده  ندارد بلکه   ضرر هم  دارد یعنی از یک 
سو خود باعث تشدید اختالفات می شود و از سوی دیگر با حساس کردن بی مورد طرف مقابل که ذهنیت به شدت توطئه نگر و امنیتی دارد روی مسائلی 
که فروغ و توان عملی اندکی دارد ـ و آتش اش کم و دودش زیاد است! ـ همین  نیروها را با فشارهایی  که  ممکن است  فوق  تحملشان  هم  باشد، مواجه  
می کند. و به  جای  این که  یک  گام  جلو بروند دو گام  هم  به عقب  خواهند رفت . نیروهای  سیاسی  موجود گاه زیر یک  سقف  با هم  جمع  نمی شوند و حتی 
در کنگره  هایشان از نیروهای  یکدیگر اصالً دعوت  نمی کنند. پس چگونه می خواهند جبهه درست کنند. و یا در همین اواخر وقتی دوستان ما برای اظهار 
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هم دردی و هم سویی در تحّصن  نمایندگان  مجلس  ششم، شرکت کردند، آن ها اصالً رویشان را به طرف دیگری کرده  و رفته  بودند. اگر از همهٔٔ مسائل دیگر 
نیز بگذریم در این  فضای  اخالقی  ـ روابطی  این ها نمی توانند با هم  جبهه  درست  کنند. اینک رابطهٔٔ بین برخی ملیّون  و بعضی ملی  ـ مذهبی ها هم  شاید به 
همین  شکل باشد. آن  طرف تر هم برویم باز هم  داستان  همین  است . می گویند یکی  را به  ده  راه  نمی دادند سراغ  خانهٔٔ  کدخدا را می گرفت . پس  االن  وقتی  
که راه  گفتگو بسته  است  و نیروها حتی  گفت گو هم  با هم نمی توانند بکنند، چگونه می خواهند عالی ترین  سطح  یک  نوع  هم کاری  را بپذیرند. در حالی که  در 
ابتدا باید نیروهای  سیاسی  مختلف  بتوانند با هم  گفتگو کنند. در ایران  ده مدار سیاسی  وجود دارد. )من  این  بحث  را در مقاله ای  با نام  "مداربندی ده گانه 
نیروهای سیاسی  در ایران" نوشته  بودم  که  در ایران  فردا شمارهٔٔ 60 چاپ  شد.( ـ به جز برخی مدارهای درون حاکمیت، اینک در بین این مدارها هر دو، 
سه  مداری  که  نزدیک  هم  هستند و اشتراکات  جدی تری  با هم  دارند باید بتوانند با هم  گفت گو بکنند تا بعد برخی هم سویی های تحلیلی و عملی   پیدا 
کنند. سپس بتوانند در موارد مشترک، موضع مشترک بگیرند و یا به صورت موردی عمل مشترک داشته باشند. و همان طور که  گفته شد اینک  این عمل 
مشترک فقط  می تواند در دفاع از حقوق  اساسی  ملت ، حقوق  شهروندی  )مانند دفاع  از آزادی  و آزادی  بیان  ـ و حقوق زنان، کردها و...( و دفاع از منافع ملی 
باشد نه  در مسائلی نظیر انتخابات . و بعدها هم اگر امکان پذیر باشد )که  من  کامالً ناامیدم ( با هم  دیگر جبهه  هم  تشکیل دهند. جبهه  هم  فرایندش  این گونه  
نیست  که  همهٔٔ  نیروهای  سیاسی  در سالنی  جمع  شوند یک  پالتفرم بنویسند و یا مانیفستی  درست  کنند و روی آن ها رأی گیری کنند، بلکه  به  صورت  
طبیعی  و خودبه خودی  ابتدا مدارهای  نزدیک  به  هم  با هم  گفت وگو می کنند و این ها مثل  سلول هایی  هستند که  با هم  تشکیل  بافت می دهند و سپس 
این بافت ها تشکیل  عضو  می دهند و به  همین  ترتیب  تا تشکیل  یک  اندام بزرگ پیش می روند. هویت ها و نیروهای سیاسی نیز به طور مجزّا می توانند به 
تدریج به یک دیگر نزدیک شوند تا 2، 3 بلوک  سیاسی  همراه با هم سویی جبهه ای به  وجود بیاید )معموالً هم این  بلوک ها با هم  هم خوانی  فکری  ـ سیاسی  
و پیشینیهٔٔ  تاریخی بیشتری خواهند داشت(. آن گاه اگر امکان اش  بود این بلوک ها با یک دیگر گفت وگو، هم سویی، همراهی و نهایتاً تشکل جبهه ای داشته 
باشند که البته من روی مرحلهٔٔ نهایی ناامید هستم. اما همان هم سویی های عملی نیز در کوتاه مدت  ـ به علت تفاوت های تحلیلی ـ استراتژیکی در شرایط 


کنونی عملی  نیست .
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خیلی  فشرده  می توان موانع شکل گیری  جبهه در شرایط کنونی ـ جدا از ضرورت یا عدم ضرورت آن ـ را چنین برشمرد : یکی  از موانع عملی جدی 
بحث  مذهبی  ـ غیرمذهبی  است  و جدا از بحث های  نظری  ، اصالً به  صورت  رفتاری و عملی و با توجه به برخی پیشینه های این روابط  یک  مقدار مشکل  دارد. 
مذهبی ها و غیرمذهبی ها راه  گفت وگویشان  هموار نیست. و  یا رو در رو حرف هایی  می زنند، اما  پشت  صحنه  حرف های  دیگری  می زنند. برخی مذهبی ها  در 
بحث های  درونی شان به گونهٔٔ دیگری برخورد می کنند و یا تأکید ویژه ای بر تفکیک هویتشان دارند، برخی غیرمذهبی ها  هم  اولین  تریبونی  که  پیدا کنند 
به  روشنفکری  مذهبی  حمله  می کنند و انگار می خواهد تسویه حساب  کنند. در کنفرانس  برلین  دیدیم  برخی  از  افراد غیرمذهبی  تا تریبون  و فرصتی  فراهم  
شد به  برخی  از افراد مذهبی  حمله  کردند. من  به  صحت  و سقم  تحلیل شان  کاری  ندارم ، این که  چگونه  در چنان فضایی  این  مسائل  عمده  می شود مهم  است. 
برخی افراد غیرمذهبی، چه برخی مارکسیست ها در دهه های گذشته و چه بعضی الئیک ها در زمان کنونی، اساساً نگاه از باال به پایین به نیروهای مذهبی 
دارند. به عکس، برخی مذهبی ها نیز بسیار فاصله دار و انفکاکی به غیرمذهبی ها می نگرند. به نظر می رسد اینک نیز این روحیات و روش ها تغییر نکرده و  


پاک  نشده  و در ناخودآگاه  بسیاری وجود دارد. به هر حال یکی از موانع  جبهه همین  بحث  مذهبی  ـ غیرمذهبی  است .


مانع  دیگر مسئلهٔٔ درون  نظام  ـ بیرون  نظام  است. عده ای از نیروهای اپوزیسیون اصالً حاضر نیستند با افرادی که سابقهٔٔ درون نظام دارند، هیچ گونه 
هم کاری داشته باشند و افرادی باسابقهٔٔ درون قدرت نیز ناخودآگاهی بسیار منفی و به اصطالح نگاه "ضدانقالب مشکوک و احیاناً وابسته" به برخی افراد 


بیرون از قدرت دارند.


هم چنین نگاه  به  درون ، نگاه  به  بیرون نیز مانع دیگری است. کسانی  هستند که  روی  پرنسیب های  ملی  و عدم نگاه به بیرون در فرایند دموکراتیزاسیون 
تأکید بنیادی دارند و کسانی  هستند که  اشکالی در نگاه به بیرون نمی بینند و... این ها موانعی  جدی  حتی برای گفت وگو ـ چه برسد به تشکیل جبهه ـ بین 
برخی نیروهای سیاسی است. ضمن  این که  باید پاسخ  داده شود جبهه با کدام  استراتژی ؟ جبهه بر اساس اهداف کالن و کلی تشکیل نمی شود، جبهه 
برای اهدافی معین و عینی و مشخص و نیز بر اساس استراتژی و راهبردی مشخص و مشترک شکل می گیرد. )مانند دو هدف مشخص اعالم شده توسط 
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مصدق : اصالح قانون انتخابات، ملی شدن نفت(. اینک به نظر نمی رسد که استراتژی معین و مشخصی از سوی نیروهای مختلف ارائه شده باشد. هم سویی 
جبهه ای نیز در شرایط کنونی تنها در مواردی میسر است که  در دورهٔٔ  تعلیق  استراتژی  نیاز به  هم سویی  در استراتژی عملی سیاسی ندارد و آن  نیز همان 


سه  محوری  است  که  ذکر شد : دفاع از حقوق  اساسی  ملت ، حقوق  شهروندی  همگان  و منافع  ملی .


سخن  پایانی  این که  ما اکنون در ایران  تنها با تغییر توازن قوای سیاسی در الیهٔٔ سیاست و در سطح قدرت مواجه ایم، نه با تغییر توازن  قوای  اجتماعی . 
لباس  قدرتی  که  بر تن  جامعهٔٔ ایران  است ، برای  جامعهٔٔ  ایران  خیلی  تنگ  است . ما در حوزهٔٔ  قدرت  دچار تغییر توازن  شده ایم  و این  در حوزهٔٔ سیاست  و حوزهٔٔ  
تعلیق  استراتژی  خودش  را نشان  می دهد. اما در حوزهٔٔ  اجتماعی  حکایت  هم چنان  باقی  است . در طول یکی، دو دههٔٔ اخیر یک "انقالب  نامرئی " در بنیادهای  
جامعهٔٔ ایران  اتفاق  افتاده است. رشد شهرنشینی،  سواد، رسانه های  جمعی ، تحرک و جنبش  زنان ، تحرک  مهاجرین  ایرانی  خارج  از کشور ـ و... عوامل و 
ریشه های این انقالب نامرئی هستند. این امر نشان  می دهد جامعهٔٔ  ایران  از پایین  تغییر کرده  است . این  تغییر بنیادی، انعکاس سیاسی خود را همراه با 
آزمون  و خطاهایی که دارد در حوزهٔٔ  سیاست  نشان  می دهد. به طور متوسط پنجاه  درصد جامعه اصالً وارد انتخابات  نمی شود و پنجاه  درصدی  هم  که  وارد 
می شود آزمون  و خطایی برخورد می کند. این امر  می تواند هم  برای  جریان  راست  فریبنده  باشد و هم  برای  دوم  خردادی ها.  به  نظر  می رسد شتاب گیری 
فوارهٔٔ  جریان  راست  از سال  79 به بعد، از زمان طرح  بحث هایی  که  به  بستن  مطبوعات  منجر شد استارت اش  زده  شد و این  فواره  شروع  به  حرکت  کرد و 
حاال به  اوج  خودش  رسیده  و ما از این  به  بعد باید شاهد افول  این  فواره  باشیم  و برخالف  فضای  یأسی  که  االن  وجود دارد االن  فضا به  سمتی  می رود که  
ضمن  این که  در این  سو )یعنی منتقدان و اپوزیسیون( بحران  و مشکل  وجود دارد و االن  دوره  تعلیق اش  را شروع  کرده  ولی  آن  طرف  هم  دارد دورهٔٔ  افول  


فواره اش  را طی  می  کند.


در آغاز دههٔٔ هشتاد )میالدی( وقتی  که  عرفات  و همراهان اش  جنوب  لبنان  را ترک  می کردند، دوران خیلی  سختی  برای آن ها بود. در عرض چند هفته 
هزاران  تن  بمب  به سر آن ها و مردم  جنوب  لبنان  ریخته  شد و تقریباً اکثر مردم  لبنان که دیگر بسیار خسته شده بودند عذر فلسطینی ها را  خواستند. همهٔٔ  







27


نیروهای  ساف  سوار کشتی  شدند و لبنان  را ترک   کردند. عرفات  در آن دوران مصاحبه ای  کرد و گفت  که  ما وارد یک  تونل  تاریک  شده ایم . اما من  روشنایی  
را در انتها و افق  این  تونل  می بینم .


هر چند اینک جریان های تحول خواه در ایران احساس تاریکی یک تونل را ندارند، اما حداقل احساس تنگی و بسته  شدن  فضا را دارند.  ولی  با همان  
اعتماد و اعتقادی  که  عرفات  آن  سخن را گفت، می توان چشم به روشنایی در افق دوخت. تنها توازن قوای سیاسی در ایران تغییر کرده است اما توازن 
قوای اجتماعی کامالً به نفع روند دموکراتیزاسیون است )آن هم دموکراتیزاسیون ریشه ای که آزادی و عدالت را پاسخ به نیاز زمانه می داند(. امید آن که این 
روشنایی بر بستری از همبستگی ملی و فراگیر )از همهٔٔ هویت ها و گرایش های درونی و ملی ایرانی، از مذهبی سنتی گرفته تا مذهبی نوگرا و تا غیرمذهبی 
مردم دوست و وطن گرا( طلوع کند نه از ورای جامعه ای دو قطبی و پرتنش که میان قطب هایش تنش و خشونت حرف نهایی را می زند و ـ در این میان 


قدرت های جهانی و نیروهای غیرملی، حداقل در کوتاه مدت، به میوه چینی خواهند پرداخت.


این نوشتار متن کامل یک سخنرانی است که روزنامه شرق به شکل تلخیص شده در دو شماره آن را منعکس کرده است.
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الگوها، راهِ رهایی از بی معنایی و سرگشتگی


برای بررسِی مفهومِ قهرمان پروری، در ابتدا باید بین مفهومِ الگو و مفهومِ قهرمان اندکی فاصله گذاری کرد. مسالٔه الگو، در جامعه شناسی، در رونِد 
اجتماعی شدِن افراد، و در روانشناسی، در رونِد رشد و تربیت مطرح شده است. به ویژه در روانشناسی که انسان ها در رونِد تربیتِی خود، معموالً سه مرحلٔه 


تشویق و تنبیه، الگوگیری، و درونی شدِن ارزش ها را می توانند دنبال می کنند.


در مرحلٔه تشویق و تنبیه، فقط ترس و طمِع فرد کارکرد دارد. در الگوگیری، فرد در یک مرحلٔه باالتر قرار می گیرد و از ویژگی های الگو الهام می پذیرد، 
اما باالترین سطِح رشِد اخالقی، درونی شدِن ارزش ها، فارغ از الگوهایی است که خود می توانند نقاِط ضعفی داشته باشند و یا ) آن الگوها ( در مراحلی از 


زندگی دچارِ انحراف و خطا شده و ) دیگر ( شایستٔه الگوگیری نباشند.


در جامعه شناسی نیز طِی رونِد اجتماعی شدن، فرد در ابتدا از بزرگساالِن خانواده به ویژه پدر و مادر و سپس از همساالِن خود در محیِط کودکی و 
آموزشی الگو پذیری دارد. بدین ترتیب می توان گفت مسالٔه الگوها، مساله ای فراگیر در زندگِی فردی و جمعِی همٔه انسان هاست. اما قهرمان ها الگوهایی 
بزرگ اند. نیاز به الگوهای بزرگ نیز از دوراِن اساطیرِی ما قبِل تاریخ، همواره با بشر بوده است. در تفکرِ اسطوره ای، برای هر امرِ فکری و عملی، سرمشقی 
اولیه، مقدس و کیهانی وجود دارد. در دوراِن ادیان، تفکرِ اسطوره ای از قدرت می افتد، هرچند هنوز حضوری جدی دارد. و در تفکرِ مدرن هم نحؤه اندیشٔه 


اسطوره ای به حاشیه و پاورقی رفته و استعاره جای اسطوره را گرفته است.


اما نیازِ وجودی و تقدیِس سرمشق ها، در نا خودآگاه و رواِن فردی و جمعِی بشر همچنان پا برجا مانده است، تا به آنجا که امروز اسطوره ها و قهرمان های 
ورزشی، هنری، سینمایی، سیاسی و... همچنان در زندگِی روزمرٔه اکثرِ مردم نقِش فعالی دارند، اما اینکه این نوع قهرمان گرایی مذموم یا ممدوح است به 


نوِع نسبِت وجودِی آدمی با این الگوها بازمی گردد.
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از این رو شاید بتوان در این رابطه سه نوع نسبت را با تاکید بر الگوهای سیاسی و اجتماعی از هم تفکیک کرد :


الف( ستایش و تقدیس، اما عدمِ پیروی و رهروی از الگوها.


این نسبِت وجودی، عمدتاً معطوف به شرایِط یأس و ترس، انفعال و نا امیدی است.


ب( ستایش و تقدیس همراه با اطاعِت مطلقه و کورکورانٔه هیجانی.


این وضعیت عمدتاً معطوف به حالتی پوپولیستی است.


ج( ارتباط گیرِی وجودی و ارزش گیری، الهام و ایجادِ امیدواری و شور و حرکت و پایداری در خود.


این نسبت عمدتاً معطوف به شرایطی فعال و پُر امید و تبعیت و الهام گیرِی آگاهانه از الگوها به عنواِن نمونه های موفق و "عالئِم راه" دانستِن الگوها 
جهِت درونی کردِن ارزش هاست.


اما اینکه در جامعٔه کنونی و شرایِط فعلی قهرمان گرایی کارکردی مثبت یا منفی دارد، نیازمنِد نوعی ارزیابی از شرایِط یک دهٔه اخیرِ کشورِ مان است 
که موسوم به دوراِن اصالح طلبی است.


اصالح طلبی جدا از کارکردها و دستاوردهای مثبت و منفی اش، قابِل نقد و بررسی است و هرگونه گام فرا پیش نهادن بدوِن این ارزیابی، منجر به نوعی 
دورِ خود چرخیدن خواهد شد.


به دوراِن اصالحات می توان نقدهای متفاوت و متنوعی داشت ) از جمله نقِد اقتصادی، نقِد تشکیالتی، نقِد مدیریتی و سازماندهی و... (، اما یکی از 
نقدهای مهم در این دوران، نقِد فکری و دیگری نقِد اخالقی، رفتاری و مشی ای است.
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به اعتقادِ نگارنده، از لحاِظ فکری در این دوره، یک گفتماِن فکرِی لیبرال ) هرچند که در کنارش گفتارهای دیگری نیز مطرح بوده و هست ( تبدیل 
به گفتارِ غالب و رایج شد، همان گونه که در دهه های 40 و 50، گفتماِن سوسیالیستی، گفتارِ غالب بود.


ولی به نظرِ می رسد که از بد بیارِی ما ایرانیان، این گفتارها، که معموالً بدل و بدیِل یک گفتارِ رایِج جهانی است، نمونٔه مثبت و مرغوبی از آن گفتارِ 
جهانی نبوده است. روشن تر اینکه در دهه های 40 و 50، از انواِع گرایش های چپ که در جهان رایج بود، نوِع عقب مانده ای ) بُنُجل ( از آن در ایران رواج 


یافت که همان مارکسیسِم روسِی استالینی بود.


در یکی دو دهٔه اخیر نیز به نظر می رسد نوِع نا مرغوب و بُنُجلی از گفتارِ لیبرالی در ایران رواج یافته است.


اگر در گذشته نگاهِ جمع گرای سوسیالیستی با روایِت عقب مانده ای، که در آن آزادِی انسان و تنوِع نحوه های زیست نا دیده گرفته می شد، رواج یافت، 
در حالی که نمونه های مرغوب تری از اندیشٔه جمع گرایی و عدالِت سوسیالیستی نیز وجود داشت، مثِل انواِع سوسیال دموکراِت آن که جامعٔه ما از این 
روایت ها محروم بود، در دوراِن جدید نیز اَشکاِل نا مرغوب و بنجل ای از لیبرالیسم در ایران رواج یافته است. قرائت هایی که بر فردگرایِی مطلق ) بدوِن 


هیچ گونه حِس جمعی و ملی ( تاکید می کند و محورش بر لذت و امنیت استوار است.


از جمع گرایِی گذشته، نوعی تبعیت و اطاعِت مطلق از الگوها بدوِن حِق نقد و بدوِن حِق تنوِع نحؤه زیست بیرون می آمد و در حرکت های جمعی، چه 
به شکِل پوپولیستِی آن و چه به شکِل سازماِن سانترالیستی، معنا می یافت. در فردگرایِی جدید هم، نوعی محاسبٔه مستمرِ فردی و فرار از مسوولیت های 
سخت و دشوار، به ویژه اگر با هزینه و محرومیت همراه باشد، حاکم است و سیاست به معنای محاسبه گری و هزینه و فایده کردن های فردی ) نه جمعی، 


ملی و صنفی ( برخواهد آمد.
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از همین منظر می توان اصالح طلبِی یک دهٔه اخیر را موردِ نقِد فکری و اخالقی قرار داد و بر همین مبناست که می توان نیاز به الگوهای برتری که از 
خود و منافِع خویش به خاطرِ جمع گذشته اند را مطرح کرد.


بر این اساس این الگوها می توانند در دو وضعیت، الهام بخِش اخالقِی انسان ها ) در اینجا فعاالِن سیاسی و اجتماعی ( قرار گیرند؛ یکی در وضعیت های 
دشوارِ فشار و سختی که الزمٔه هزینه پرداختِن این فعاالن در هر دو راهِ دموکراسی و توسعه و حقوقِ بشر است و دیگری در وضعیِت قدرت و رفاه و دولتمردی 


در جامعه ای غیرِ نهاد مند و غیرِ قانون مند که امکاِن فساد فراوان است و ترجیِح منافِع فردی و گروهی بر منافِع ملی دیده می شود.


مثال های متعددی از این دو وضعیت در ذهِن همگان حضور دارد که نیازی به تکرارِ آن نیست، اما این الگوها زمانی می توانند نقِش مثبتی داشته باشند 
که ما نسبِت وجودی ای از نوِع سوم، یعنی ارتباط گیرِی اخالقی، با آنها داشته باشیم نه دو حالِت اول و دوم.


در حالِت نخست الگوها فقط تقدیس می شوند تا انفعال و بی عملِی ما را توجیه کنند. ما ناتوانی، نا کامی و بی مسوولیتِی خود را در پشِت پیروزی و 
قهرمانِی قهرمانانی که ستایش می کنیم پنهان می نماییم و این امر متاسفانه در تاریِخ چند هزار سالٔه پُر فراز و نشیِب تاریِخ ما ریشه های عمیقی دارد. به 
قوِل مرحوم بازرگان ما عادت کردیم که همٔه اشتباهات را بر گردِن گذشتگان و همٔه مسوولیت ها را بر گردِن آیندگان بیندازیم و به این ترتیب خود را به 


دوراِن مرخصی می فرستیم.


و در دوراِن مرخصی، با تقدیِس قهرمانان، پوچی، بی معنایی و روز مرگِی زندگیِ مان را توجیه می کنیم.


این اما نسبتی کامالً منفی و تخدیری با الگوها دارد. نسبِت دیگر هم یک نسبِت پوپولیستی است که باز در جامعٔه ما رواِج فراوانی داشت و گهگاه دارد. 
در این حالت ما جسم و روِح خود را با یک بیعت به یک مراد واگذار می کنیم و چشم بسته به دنباِل او می رویم و این نقطه هم از بد شانسِی ما ایرانیان 


است که ما از گاندی ها و نلسون ماندال ها محروم بودیم.
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در اینجا نیز باید بر این نکته تاکید کرد که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در جامعه ای که قشر بندِی اجتماعی و طبقاتی در آن شکِل استواری نیافته 
است و در جامعه ای که حوزٔه مدنی و نهادهای غیرِ دولتی بسیار ضعیف و لرزانند و به خاطرِ وجودِ نفت به جز در حالِت گلخانه ای و تحِت حمایِت یک دولِت 
ملی پا نمی گیرند و باز هم در جامعه ای که تفکیِک نهاد و تفکیِک قوا نهادینه نشده است و احزاب نیز ُعمری بهاری و ناپایدار دارند و... بالطبع، شخصیت ها 


) چه مثبت و چه منفی ( نقِش موثرتر و تاریخ سازتر دارند و از این منظر است که می توان نقِش الگوها و قهرمان ها را بیشتر موردِ توجه قرار داد.


اگر الگویی وجود داشته باشد که نیازهای تاریخِی ما را در شخِص خود متبلور کرده باشد، ما بسیار خوش شانس خواهیم بود؛ نیازهایی که امروزه 
می توان در تسامح و مدارا، تدبیر و عقالنیت، نگاه به توسعٔه متوازن در همٔه ابعاد ) به ویژه آزادی، دموکراسی، رفاه و عدالت ( و نگاهِ دموکراِت ملِی فرا گیر 
) که در برگیرندٔه تفکراِت دینی و غیرِ دینِی مختلِف اقوامِ گوناگون، اصناف و به ویژه عدالِت جنسیتی باشد ( تعریف کنیم. به ویژه آنکه این شخص باید به 
لحاِظ اخالقی، مهرِ مادرانه و بزرگوارِی پدرانه را در رفتارِ خویش متبلور کرده باشد و همچنین نیاز به مصرِف کم و تولیِد زیاد را در جهِت گریز از دایرٔه 


معیوب و ملعوِن فقر و عقب ماندگی در زندگِی خویش عملی ساخته باشد.


به این ترتیب می توان گفت، ما خواسته و نا خواسته تحِت سیطرٔه الگوها ) مثبت و منفی ( قرار داریم. این امر در شرایِط تعلیِق استراتژی ) به عبارِت 
دقیق تر فقداِن پروژٔه سیاسی ( در ایران و سیطرٔه تفکر و اخالِق اتمیستی، فردگرایانه و محاسبه گرایانٔه فردی در حوزه های مختلِف زندگِی اجتماعِی ایرانیان، 


شدِت بیشتری می یابد.


اما فراتر از شرایِط کنونِی ایران، نیاز به الگوها و قهرمانان صرفاً امری پیشا مدرن نیست و حتی می توان گفت در دوراِن رواِج تفکرِ پُست مدرن که هر 
روایتی را در پرانتز می گذارد و "معنا "، " ارزش" و " آرمان" دیگر بی بنیاد شده است، انساِن امروز به اسطوره و قهرمان نیازِ بیشتری پیدا کرده است، چرا که 


او در این برهوِت زندگی، در"ذهن" به تردید، بحران، سرگشتگی و سرگردانی رسیده است و شاید نیاز به "عین" داشته باشد.


و این مثال های عینِی ملموس و گوشت و خون دار، یعنی انسان های اخالقی، می توانند راهِ گریزی از بی معنایی و سرگشتگی باشند. این انسان ها 
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می توانند در حوزه های تمدنی و فکرِی مختلف همچون یک رنگین کمان، گوناگون باشند. اما شاید یک خصیصه در همٔه آنها مشترک باشد، آنها به دیگری 
و دیگران می اندیشند نه صرفاً به خود و این معنایی جز اخالق و زیسِت اخالقی ندارد.
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هاله گرایی و هاله زدایی در مواجهه با متوِن مقدس


واکاوی برخی از ابعاِد میراِث قرآن شناسِی بازرگان :


مهندس بازرگان معلم و پدرِ یک نسل از نو اندیشاِن مذهبی در ایران است. اندیشه ای که در سیرِ تفکراِت پیشگامانی چون ولی الله دهلوی، سیداحمدخان، 
سیدجمال، اقبال الهوری و...، با رویکردهای خاصی که هر یک داشته اند، قرار می گیرد.


بازرگان برای شاگردان اش اما تنها معلِم اندیشه و تفکر نبود، بلکه رهبر و خط دهندهٔٔ مبارزه و فعالیت و مدیریِت سیاسی، انساِن مبتکرِ نهادسازی و 
مدیرِ جمع کنندهٔٔ تشکیالتی، آموزنده و الگوی نگاهِ تحققی و عمِل اقتصادی ) و صنعتیِ ( توسعه گرا و... و مهم تر از همه اُسوهٔٔ اخالق و مَنش و رفتارِ فردی 


در حوزهٔٔ کارِ درونِی جمعی و حوزهٔٔ عمِل سیاسی در گسترٔه جامعه و قدرت بود.


نگاهِ فراگیر و عمرِ طوالنِی او این فرصت را به او داد که در حوزه های مختلفی فعالیت کند و در مراحِل مختلف به استمرار و اعتالی اندیشه اش بپردازد. 
نسِل شاگرداِن او ـ و نیز نسل های پس از آن ـ هم چنان به او مدیون اند. منش و روِش او، نه تنها برای نسل های گوناگوِن نو اندیشاِن مذهبی، بلکه برای 
همهٔٔ روشنفکران، روشنفکراِن مبارز و فعاالِن سیاسْی درس آموز و یک الگوی عینِی پیِش رو است. صداقت و سالمت و صراحت و دیگر پرنسیب های اخالقِی 
نهفته در بسیاری از اعمال و رفتارِ بازرگان برای روشنفکران و نخبگاِن جامعهٔٔ کنونِی ما ) در همهٔٔ عرصه های فکری، سیاسی، ادبی، هنری، علمی، حقوقی 


و... ( که متأسفانه اینک از بی اخالقی ها و بی پرنسیبی های رفتاری و عملی رنج می برند و بیمار شده اند، بسیار ضروری و بلکه حیاتی است.


در دایرهٔٔ اندیشه نو اندیشِی مذهبی هم، بازرگان در حوزه های گوناگون و نیز مراحِل مختلفی دادِ سخن داده است. شاید یکی از مهم ترین بخش های 
تفکرِ بازرگان قرآن شناسِی اوست. بازرگان یکی از برجسته ترین کسانی است که در سیرِ نواندیشِی مذهبی، همراه با طرِح شعارِ بازگشت به قرآن، به این 
شعار، عمل نیز نموده است. سال شمار آثارِ بازرگان به سادگی نشان می دهد که کارهای قرآنِی بازرگان به مقطع خاصی از عمرِ فکری ـ سیاسی او محدود 
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نمی شود، بلکه به طورِ متناوب و متوالی در همهٔٔ سالیان زندگِی او ادامه داشته است. تا آن جا که می توان او را یک قرآن شناس و دارای یک مکتب و رویکردِ 
خاِص قرآنی دانست. همان گونه که سیداحمدخان هندی و یا رشید رضا را می توان چنین معرفی کرد.


به هرحال ُکلیِت میراِث او در این حوزه، اینک در برابرِ ماست. ارزیابِی تحلیلی ـ انتقادی، اما درس آموز و الهام گیرِ این میراث، وظیفهٔٔ شاگرداِن او و 
نسل های بعدِی نواندیشِی مذهبی است.


به این بخش از میراِث او می توان از زوایای مختلفی وارد شد. در این مجاِل کوتاه به دو موضوِع مهم و قابِل تأمل و نقد و بررسی، از میراِث مباحِث 
قرآنِی بازرگان می پردازیم : 1 ـ نظرگاهِ او در بارهٔٔ شیوهٔٔ تدویِن قرآن 2 ـ متدلوژی و رویکردِ انطباقی در قرآن شناسِی بازرگان.


علت توجه به این دو بُعد اهمیتی است که به نظرِ نگارنده "متن شناسی" در مقطِع کنونی دارد. از این منظر تأکید می شود گام بعدِی نو اندیشاِن مذهبی 
تعییِن نسبت با اسالمِ متن، نه اسالمِ تاریخی و حوزوی و سنتی است که تاکنون عمدهٔٔ توجهِ نو اندیشاِن مذهبی بدان بوده است. تحلیِل متوِن مقدس و 
تعییِن نوِع مواجهٔه با آنها و تحلیِل "رویکردِ" ضروری و بایسته در این مورد، گامی مهم و اجباری است که نو اندیشاِن مذهبی نمی توانند گریزی از آن 
داشته باشند. بدوِن عبور از این مرحله، بسِط گفتماِن نو اندیشاِن مذهبی غیرممکن به نظر می رسد و سرمایهٔٔ فکرِی آنان را در اندازهٔٔ تاریخِی کنونی اش 


راکد و محبوس می سازد.1


نظرگاهِ بازرگان دربارهٔٔ شیوهٔٔ تدویِن قرآن :


بازرگان کارِ تحقیقِی ویژه ای دربارهٔٔ طوِل آیاِت قرآن کرده است که در دو جلد از آثارِ وی منتشر شده است.2 تحلیل و ارزیابِی این تحقیِق بزرِگ مهندس 
بازرگان برعهدهٔٔ قرآن شناسان است و اینک موردِ توجهِ بحِث ما نیست.


اما در بخش های مختلِف این پژوهش یک نکته بسیار بارز و قابِل توجه است و آن این که توجهِ بازرگان به آیاِت قرآن بر اساِس ساِل نزوِل آنها می باشد 
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نه بر اساِس محِل آنها در سوره های قرآنی که در صدرِ اسالم تدوین شده و اینک در دسترِس ماست. پس از انقالب نیز که او در انجمِن اسالمِی مهندسان 
جلساِت تفسیرِ قرآن برقرار می کند تفسیرش را نه بر اساِس ترتیِب سوره ها و آیاِت قرآِن رایج، بلکه بر اساِس سال های نزوِل آیات مطرح می کند و نام 


کالس اش را نیز "پا به پای وحی" می گذارد.


قرآِن کنونی، به جز در مقاطعی و از سوی اقلیتی بسیار ناچیز، موردِ تأییِد همهٔٔ مسلمان ها بوده و هست. مرحوم بازرگان نیز خود چنین می اندیشد. 
قرآنی که در صدرِ اسالم در ابتدا در دوراِن ابوبکر آغاز به تدوین گردید و در زماِن عثمان مجدداً به آن اهتمام ورزیده شد و به شکِل نهایی و کنونی تدوین 
گردید، موردِ تأییِد همهٔٔ مسلمان ها ـ از جمله امام علی و دیگر ائمهٔٔ شیعه و همٔه فَِرِق اسالمی ـ قرار گرفته است. امام علی در دوراِن حکومِت خود نیز 
همین قرآن را مبنا قرار داد و قرآِن تدوین شده توسِط خود، که گویا بر اساِس ترتیِب زمانی و سال های نزوْل تدوین شده، یعنی همان شیوه ای که بازرگان 


بر آن تأکید می کند، را کنار می گذارد و رسمیت نمی بخشد.
بازرگان نیز ضمِن پذیرش و احترام به قرآِن رسمی و رایج، اما توجه و پژوهش و آموزش بر اساِس سال های نزول را بیشتر قبول دارد و "آموزنده تر" 3 


می داند.


اما نکتهٔٔ مهم و قابِل توجه در این بخش از میراِث قرآن شناسِی بازرگان که تاکنون بدان توجهی نشده است برخوردِ انتقادِی بازرگان با شیوه و صورِت 
تدوین یافته و نهایِی قرآِن رسمی و رایِج کنونی، ضمِن احترام و پذیرِش رسمیِت آن می باشد. بازرگان بارها و در جای جای کارِ پژوهشی اش ) سیرِ تحوِل 
قرآن ( به زعِم خود به نارسایی ها و ایراداِت به وجود آمده بر اساِس شیوهٔٔ غیرِ زمان منِد تدویِن قرآِن رسمی و توجهِ بیشترِ تدوین کنندگان به طوِل آیات و 


آهنِگ آنها به جای توجه به سیرِ زمانِی نزول شان؛ دقت کرده و به طورِ کامالً آشکاری بر این انتقاْد تصریح کرده است.


این نوشتار بدوِن آنکه اینک بخواهد ارزش گذاری خاصی دربارهٔٔ این نظریهٔٔ مهندس بازرگان ارائه دهد صرفاً به طرح و معرفی آن و مستنداتش در 
پژوهِش یادشده از ایشان می پردازد.
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بازرگان نظریهٔٔ خاصی دربارهٔٔ نظِم ویژهٔٔ قرآن دارد. وی معتقد است طوِل آیات همراه با ساِل نزوْل تغییر می کند ) از آیاِت کوتاه به آیاِت بلند ( و مجموِع 
کلماِت نازل شده در هر سال در طوِل 23 ساِل دورهٔٔ رسالِت رسول ثابت بوده است. یعنی در طوِل سالیاْن هر قدر بر طوِل آیات افزوده می شده، از تعدادِ 
آیات کم می شده است. مرحوم بازرگان در پی گیری و اثباِت نظریهٔٔ خود با مواردِ نقض و اشکاالتی در متِن قرآِن رسمِی تدوین شده مواجه می شود که به 


نظر وی این اشکاالت و ناهماهنگی ها به خاطرِ ضعف و نقصی است که مسلمانان در شیوهٔٔ تدوین قرآن داشته اند.


برخی از اشارات و تعابیرِ بازرگان در این باره چنین است :
ـ آیاتی را که حالِت استثناء و ناجوری دارد از حساِب متوسط گیری خارج می کنیم.4


ـ آیه های 129 و 130 را بعداً و تصادفاً داخِل سایرِ آیاِت این سوره ) توبه ( قرار داده اند.5
ـ شاید آیه 7 ) سورهٔٔ قلم ( الحاقِی بعدی باشد.6


ـ آیاِت غیرمتجانس که بعداً الحاق شده


ـ آیاِت غیرمتجانس که تصادفاً وارد سوره شده اند
ـ استطاله های ظاهراً الحاقی.7


ـ آیه ای که به طورِ غیرِ عادی بلند و ناموزون شده و در وسِط آن یک باره جملٔه... آمده... در اصل چنین بوده است


ـ تمامِ 56 کلمه ... تفصیل و توضیِح بعدی است
ـ تماماً الحاق8 بعدی است.9
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ـ عباراِت ناتمام و ناموزون
ـ در اصل خالصه تر بوده است.10


ـ دارای قافیهٔٔ نامتجانس.11


ـ آیهٔٔ 50 کلمه اِی پرت افتادهٔٔ آخرِ سوره


ـ جواِب سؤالی است که به احتماِل قوی بعداً عنوان شده و جمع آوری کنندگاِن قرآن برای آن جای دیگری نیافته اند. می  تواند خارج از ردیِف اصلی 
گرفته شود.12


ـ با تلخیِص این آ یات، و یا خارِج متن گرفتِن آیات ... و اضافه نمودِن آیه... به منحنِی جدیدی می رسیم.13
ـ آیه های ... را بعداً و تصادفاً داخل این سوره قرار داده اند.14


ـ اگر آیه ناجور... را کنار بگذاریم.15
ـ آیات ... به لحاِظ مضمون و قافیه و طوْل ناجور هستند. به نظر ما می توانند خارِج متن16 باشند.17


ـ آیهٔٔ 5 کلمه ای ناجور... که اتّصاِل ضروری و الزمی به دنباِل آیٔه قبل ندارد
ـ بنا به توافِق وزِن آخر در این جا گذاشته شده است.18


مرورِ اجمالِی همین اشارات و تعابیر در رابطه با شیوه و محصوِل نهایِی تدویِن قرآن بر مبنای غیرِ زمانی مّتکی به طول و وزِن آیات، توسِط مرحومِ 
بازرگان به عنواِن قرآن شناسی که در همهٔٔ سالیاِن عمرش سعی می کرد مباحث اش را با استناد و الهام از قرآن مطرح کند و درنتیجه در ارادت و حتی 
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سرسپردگِی او به قرآن جای تردید نیست؛ هم از صراحت و صداقِت بازرگان، که جدا از عرصهٔٔ عمل در حوزهٔٔ فکری و نظری نیز تسری دارد، حکایت می کند 
و هم می تواند آموزندهٔٔ این نکتهٔٔ راه گشا در مباحِث قرآن شناسی  باشد که باید با ظاهرِ آیات و ُسَور قرآن برخوردی کرنولوژیک و زمان مند و تاریخ دار داشت. 
به عبارِت دیگر آنها را در سیرِ زمانی در نظر گرفت. بازرگان خود می گوید "...سیرِ تحوِل قرآن به اعتباری می تواند سیرِ تحوِل رشِد پیامبر تلّقی شود و 


نشان دهندٔه سیرِ تربیتی و مراحِل سریِع توسعهٔٔ عجیِب استعدادِ خودِ حضرت است..." 19
هم چنین وی معتقد است :"...قرآن های رسمی من حیث المجموع در جهِت عکِس زماِن نزول و خالِف سیرِ تحوْل سوره بندی شده  است..." 20


بازرگان با این بحث معتقد است که "چهرهٔٔ جدیدی از قرآن" ارائه داده است 21 اما جدا از هر نوع ارزِش داوری که دربارهٔٔ محتوای آن داشته باشیم، 
روحیه و رویکردِ بازرگان در این بخش از میراِث قرآن شناسی اش، اینک می تواند برای نو اندیشاِن مذهبی درس آموز باشد. هنگامی که بازرگان به نقطه نظری 
راه گشا ) و البته نه فرعی و کم فایده که هزینهٔٔ طرح آن بیشتر از راه گشایی و مؤثر بودن اش باشد ( می رسد، علی رغم برخی تصّلب ها و تعّصب هایی که در 
جامعه وجود دارد، با صداقت و صراحِت تمام به طرح آن می پردازد. او با این عمل از صورت و ظاهرِ قرآِن رسمِی تدوین شده هاله زدایی می کند. هاله هایی 


که عمدتاً برساختهٔٔ پیرواِن عامه و عامِی ادیان است، نه علمای پژوهش گر و یا روشنفکراِن جستجوگرِ پیروِ آن مذاهب.


بازرگان یک معیارِ راه گشا برای ما به میراث می گذارد : در نظر گرفتِن سیرِ تدریجی و تاریخِی متن و آیاِت آن به شکلی طولی به جای در نظر گرفتِن 
یک پارچه و درهم چیده شده آن در وضعیِت کنونی. به طورِ اساسی روندی و سیری دیدن و به عبارتی برخوردِ تبارشناختی با متوْن یک نگرش و یک روِش 
بسیار مؤثر و راه گشاست. اما آیا بازرگاِن بزرگ، همان طور که در فرم و ظاهر و صورِت متن به نگاهِ تاریخ مند و روندی ـ سیری در رابطه با آیات معتقد 


است، به لحاِظ محتوایی و مضمونی نیز رویکرد و نگاهِ تاریخی به متن ) و دقیق تر، کلیِت مضمونِی متن ( را می پذیرد؟
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متدلوژی و رویکرِد انطباقی در قرآن شناسِی بازرگان :


دربارهٔٔ رویکردِ روشی و محتوایِی بازرگان در قرآن شناسی اش مباحِث گوناگون و عمیقی مطرح شده است. مهم ترین مضامین در استنباطاِت قرآِن 
بازرگان، آزادی، دموکراسی و اخالق گرایی اوست. از سوی دیگر شاید نزدیک ترین الگوی ایرانی ) نه عیناً و منطبق ( به اندیشهٔٔ پروتستانی در غرب، مدِل 
فکرِی مرحوم بازرگان باشد 22 این ها همگی مباحثی است که می تواند به طورِ مستقل موردِ توجه باشد. اما یکی از مهم ترین ویژگی های رویکردِ بازرگان 


به قرآن، متدلوژِی انطباقِی او در رابطه با قرآن ) و کالً همهٔٔ مباحِث دینی ( و علم می باشد.


بازرگان در دوره ای مرحلهٔٔ تکویِن شخصیت و اندیشه اش را گذراند که ایدهٔٔ تجّدد و پیشرفت در سایهٔٔ علم و تکنولوژی و مدرنیزاسیون اندیشهٔٔ غالِب 
زمانه بود، و بالطبع تعارض یا عدمِ تعارِض دین با علم نیز یکی از مهم ترین مباحِث حوزهٔٔ اندیشگی ـ به ویژه در میاِن نوگرایاِن مذهبی و منتقدان و مخالفاِن 
آن ها ـ تلقی می شد. پرسش از نسبِت علم و دین از مدت ها پیش در عرصهٔٔ جهانی نیز از دو سوی ماجرا ـ موافقان و مخالفاِن دین ـ مطرح بود. از سوی دیگر 
بازرگان یک مهندس بود و برخالِف بسیاری از نو اندیشاِن دینی ـ به ویژه در نسل های بعد ـ که تحصیل کردٔه علومِ انسانی بودند، در رشته های تحققی تری 
تحصیل کرده بود. در کل نیز او و نیز بسیاری از شاگردان و متأثرانش، نسبت به دیگر نو اندیشان از قدرِت بیشتری در تحلیِل کارکردی و پیش برنده، و 


تواِن کمتری در تحلیل های انتزاعی و عمیق، برخوردار بودند.


درهرحال هم فرهنگ و مباحِث رایج در آن دوران و هم سنِخ فکری و روانی و شخصیتِی بازرگان او را به مباحِث مربوط به علم و دین سوق می داد. این 
رویکرد ) نگاهِ علمی به مباحِث فکری و دینی ( که علی رغم همهٔٔ نقاِط قوت و ضعفی که دارد، اما می تواند یکی از نحله ها و رویکردهای مؤثر در میاِن مجموعهٔٔ 
نواندیشِی مذهبی باشد،که متأسفانه پس از وی استمرار و تعمیقی از سوی شاگردان اش پیدا نکرد. نگاهِ علمی ) مشتمل بر دیدگاه های کیهان شناختی، 
فیزیک، زیست شناسی، روان شناسی و عصب شناسی مغز و... ( می تواند نه در جهِت اثباِت خداوند ) آن گونه که به شکِل ناکام و ناتوان و عقیمی توسِط برخی 
از مذهبیون به کار گرفته شده است (، بلکه برای درک و دریافت و مواجههٔٔ وجودِی انسان با عظمت و شگفت انگیزی جهان که معموالً حیرت زا و بهت انگیز 
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است و رساندن او به دوراهِی بزرِگ درک و پذیرش "با" معنایی یا "بی" معنایِی جهان ) و انسان (، یاری رساند. برخورد علمی ) و تجربی ـ تعقلی ( با جهان 
و انسان تا این دوراهِی بزرگ، زان پس با یک انتخاب و در واقع "جهِش ایمانی" می تواند در خدمِت یک نوع الهیاِت وجودی ) و اگزیستانسیالیستی ( قرار 


بگیرد و یاری رساِن آن در درک و دریافت و نیز چاره جویی برای دغدغه ها و دلهره های وجودی باشد.


بهره گیری از رویکردِ عینی و تجربی در مواجهه با جهان و انسان در برخی متوِن مقدس و به طور برجسته ای در قرآن، از همین زاویه، بسیار ملموس و 
محسوس است. متوِن مقدس، نه متوِن نخبه گرا بلکه متونی عامه گرا ) و پاپیوالر ( هستند و این رویکرد به جهان و انسان در ایجادِ پرسش، تقریب به ذهن، 
تولیِد بهت و حیرت و دغدغهٔٔ وجودی برای فهم و مؤانسِت با جهان؛ در بسترِ همگانی و پاپیوالر بسیار مفید و مؤثر است و در قرآن نیز به طورِ گسترده ای 
وجود دارد. رویکردِ عینی و تجربی به جهان برای مخاطباِن ادیان، نه برای اثباِت خداوند، بلکه به عنواِن "پیش پرواز"ِ ایمان و آمادگی برای جهِش ایمانی، امری 
کاربردی و بسیار مهم است. اما بسیاری از نو اندیشاِن مذهبِی علم گرا، به خاطرِ عدمِ عمِق فلسفی شان، از رویکردِ علمی نه در این راستا و بستر بلکه در دو 
حوزهٔٔ دیگر یعنی برای اثباِت خداوند و یا توجیه و توضیِح آیاِت متن استفاده کرده اند. اما در این دو حوزه اشکاالِت منطقی در ارائه و اثباِت گزاره هایشان و 


یا ایراداِت روشی در توضیح و تفسیرِ متن بر آنها وارد است. در این رابطه رویکردِ انطباقِی بازرگان به قرآن نیز قابِل نقد و بررسی می باشد.


بازرگان از دوراِن جوانی تا میان سالی و کهن سالی در توضیِح متن از رویکردِ انطباقِی علمی بهره می گیرد! و در یکی از نخستین آثارش ) مطّهرات 
در اسالم ( به دنباِل فرموِل شیمیایی برای تحلیِل نجاسات است 23و به بحث از میزاِن ازِت موجود در ادرار برای اثباِت نجس بودِن آن می پردازد 24 و یا 
شیطان را میکرب می خواند 25 او در دوراِن میانِی فعالیِت فکری اش نیز همین گرایش را دارد و مثالً در کتاِب "توحید، طبیعت، تکامل" ابلیس را از انرژی 
می داند 26 و پس از انقالب و در واقع در مراحِل پایانِی زندگِی فکری اش نیز باز با همین رویکرد است که به تحلیِل فرشته، شیطان، جن و... و یا به تعبیرِ 


خودش "تطبیِق گفته های قرآن با دانسته های امروزِی علِم پزشکی" 27 ) در رابطه با جنین شناسی و سیرِ تکویِن جنیِن انسان ( و... می پردازد.


اما آیا این گونه مباحِث مطرح شده در متن، قابِل توضیح و انطباق با دانش و فرهنِگ کنونی است؟
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به نظر می رسد در حوزهٔٔ احکامِ اجتماعی ـ اقتصادی تقریباً همهٔٔ نوگرایاِن دینی پذیرفته اند که حداقل در برخی موارد، قرآن بر اساِس "عدِل زمانه"  اش 
عمل کرده است. مثالً در رابطه با مسئلهٔٔ برده داری همهٔٔ نو اندیشاِن مذهبی و حتی برخی از روحانیوِن رفرمیست ) مانند مرحوم مطهری ( نیز برخوردِ اسالم 
با برده داری را چنین تحلیل کرده اند. در رابطه با نوِع برخورد با مسئلهٔٔ زنان نیز، البته نه همه ولی اکثرِ نو اندیشاِن دینی باز قبول دارندکه برخوردِ قرآن 
مبتنی بر به اصطالح عدِل زمانه بوده است. به عبارت دیگر قرآن در این موارد هم از مناسبات و قوانیِن عصر تأثیر پذیرفته است ـ و اصوالً توقِع فروپاشِی 
ناگهانی و درهم ریزِی این مناسبات آرزو و خواستی ذهنی و تخیلی و غیرشدنی است ـ  و هم بر آنها اثر گذاشته است و در واقع در قرآن هم پذیرش و هم 
فراروی و استعال برای اصالِح وضِع بردگان و زنان و... وجود دارد و این امری است که تنها افرادی که برخوردی مؤمنانه با متن دارند بدان اشاره نمی کنند، 


بلکه بسیاری از محققان ) با گرایشاِت مختلِف غیرِ دینی و حتی ضدِ دینی ( نیز بدان تصریح می کنند.


اما به نظر می رسد بسیاری از نوگرایاِن مذهبی هنوز نمی خواهند به ِجد بپذیرند که نه تنها در رابطه با عدِل زمانه، بلکه در رابطه با علم و فرهنِگ زمانه 
نیز چنین درون مایه ای در متن وجود دارد. یعنی همان گونه که قرآن و پیامبر نه می خواسته اند و نه می توانسته اند همهٔٔ مناسبات و قوانیِن زمانه را درهم 
بریزند، در حوزهٔٔ دانش و فرهنگ نیز نه می خواسته اند و نه می توانسته اند همهٔٔ دانسته های عینی و دانش زمانه و یا معتقدات و باورهای زمانه را زیر و رو 
کنند. در این حوزه نیز پذیرش و فرا روی و یا تأثیرگیری و تأثیرگذاری در جای جای متن کامالً مشهود است و قرآن نیز خود بر این امر صحه گذاشته 
است. آن جا که می گوید ما هیچ رسولی را نمی فرستیم مگر به "زباِن" قوم اش 28 منظور از "زباِن" قوم نیز آن نیست که مثالً برای عرب ها پیامبری با 
زبان چینی نمی فرستیم بلکه منظور آن است که پیامبران خوْد بر اساِس دانسته ها، فرهنگ و باورهای قومِ خویش سخن می گویند، و البته آنها را اصالح 


و مردمی و انسانی می سازند.


بنابراین همان گونه که نمی توان برده گرفتن در جنگ ها که رسِم زمانه بوده و در آن هنگام نیز قابِل حذف و نابودی نبوده است، را انکار یا توجیه کرد، 
و یا تعّددِ زوجات و حتی زدِن زنان را توجیه نمود؛29 نمی توان و نباید تأثیرپذیری های متن از دانش و فرهنِگ زمانه را انکار کرد و یا به توجیهات متکلّفانه 
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و نادرسِت آن ها دست زد.


کیهان شناسی و هستی شناسِی مبتنی بر فرشته، شیطان، جن و... و به عبارتی دیو، غول، پری و... در همهٔٔ فرهنگ های عصر وجود دارد 30 ریشه های 
این امر نیز به نگاهِ اسطوره ای به جهان برمی گردد. البته ما می توانیم تحلیل های گوناگونی دربارهٔٔ اسطوره ها داشته باشیم اما نمی توانیم استمرار و ردِ پای 


این اساطیر را در متوِن مقدس انکار کنیم و با فرهنگ و زباِن علمی امروزی به توجیه و تفسیر آنها بپردازیم.


برخی می توانند اساطیر را ناشی از جهِل بشر و نگاهِ خرافِی او به جهان بدانند. برخی نیز می توانند معتقد باشند بشر در آن دوران، نه از راهِ دانِش 
تجربی، بلکه از طریِق اشراقی و شهودی به حقایقی دربارهٔٔ جهان نیز دست یافته است و همهٔٔ گفته هایش بر اثرِ تخیل و خرافه نبوده است. اما مواجههٔٔ درونی 
و شهودِی او با جهان و درک و دریافِت بخش هایی از واقعیاِت جهان به علِت ضعف و کمبودِ دانسته ها و مفاهیم و نقصان در انباشِت علمی ـ فرهنگی که 
به تدریج و در طِی زمان به آن دست می یافت؛ در حِد فهم آن روزِی وی تعبیر و ارائه شده است و به طورِ طبیعی این بخش از واقعیاتی که او ) با تجربه 


درونی ( دریافت کرده نمی توانست جز در قالِب مبهم و هاله های درهم تنیده و گنِگ اسطوره ها بیان شود.


به هرحال چه اساطیر را یک سره تبییِن یک ذهِن خرافی از جهان بدانیم و چه در آن تفاسیر و تبیین ها بخش هایی از حقایِق واقعِی جهان را نیز مندرج 
بدانیم؛ اما به هرحال این خود واقعیتی است که پردازِش اساطیر، جدا از هر خاستگاهی ) اعم از تخیِل خرافی، تعبیرِ اشراق و تجربهٔٔ شهودی و... ( که دارند، 
پردازشی تخیلی و افسانه وار دارد که در رابطه با انباشِت کنونِی دانش ـ فرهنگ بشری، جنبه های فراوانی از آن ـ و به زعِم برخی رویکردهای افراطی در 
برخورد با اسطوره ، همهٔٔ آن، فروریخته و دیگر برای انساِن جدید باورپذیر و تبیین کنندهٔٔ جهان به نظر نمی رسد 31 در این باره باید به طورِ مستقل و مفصل 
به بحث پرداخت و به نظر می رسد نو اندیشاِن مذهبی برای آن که گامی فراپیش نهند باید به شناخت و تبییِن متوِن مقدس و به موازاِت آن به مطالعه و 
آشنایی و تحلیل و تبییِن اساطیرِ بشری ) که در همهٔٔ فرهنگ ها و تمّدن ها وجود داشته است ( بپردازند. "ادیان" بر بسترِ فرهنِگ "اساطیرِی" بشری روییدند 
و بر تراویدند و "اندیشٔه" جدیدترِ بشری نیز از بسترِ ادیان سر بر آوردند. نادیده گرفتِن این پیوستگی و استمرار و تداوم، جدا از تفاوت ها و گسست هایی هم 
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که وجود دارد، فهِم بسیارِ ناقص و عقیمی از اندیشه ـ یا اندیشه های ـ کنونِی بشر به دست می دهد.


درهرحال رویکردِ انطباقی با قرآن، برخوردِ غیرِ تاریخی و انتزاعی با آن دارد و بنا به  دالیلی کالمی می خواهد فاصلهٔٔ زمانِی چندین قرنه بین متن و 
دنیای جدید را با یک پرِش تاریخی و جهِش ذهنی نادیده بگیرد و تمامِی مفاهیِم آن را در قالِب دانش و فرهنِگ عصرِ جدید بریزد و این البته امری است 
ناشدنی. ضعف و نقِص این روش آن جا مشخص می شود که برخوردِ گزینشی ـ پرشی اش با متن موردِ تحلیل قرار گیرد و این خود یکی از نقایِص جدِی 


نو اندیشاِن مذهبی در مواجهٔه با متن است.


مرحوم بازرگان نیز در مثال های یادشده این چنین عمل می کند. ایشان معتقد است فرشتگان اداره کنندگاِن غیرمادِی جهان اند که به امرِ ارادهِ حاکِم 
بر هستی ) خداوند ( عمل می کنند و تسبیِح فرشتگان ـ که به تکرار در قرآن آمده ـ را دارای "مشابهت با حرکاِت موجِی نیروِی تشکیل دهندٔه جهاِن 
فیزیکی" 32ِِِ می داند. اما برخوردِ گزینش گرانٔه مرحوم بازرگان با قرآن بدان جا می رسد که این داعیه مطرح می گردد که مسئلهٔٔ فرشتگان در قرآن "بدوِن 
آنکه برای آنها شکل و جسم یا خصوصیاِت بشری و فیزیکی توصیف نماید" 33 آمده است. ولی در یک برخوردِ فراگیر و غیرِ گزینشی با متن می دانیم 
که چنین نیست و در این باره به صراحت آمده است که فرشتگان دارای دو، سه یا چهار بال و پر هستند 34 و یا بارها جای گاه فرشتگان را در آسمان ها 
دانسته 35 و یا به نزوِل فرشتگان از باال و یا ترس و وحشِت آنها در هنگامِ رعد و برق و صاعقه 36 و یا فرشتهٔٔ مرگ 37 و سحرّ آموزِی برخی فرشتگان38 
و... اشاره شده که همهٔٔ این ها با توضیح و توجیهِ طبیعی و درونِی مرحوم بازرگان از فرشتگان سازگار نیست. شاید بتوان از موضِع بروْن متنی و با تحلیل 
سیرِ شکل گیرِی مفهومِ پری و فرشته و پری دریایی و... شواهدی جدی از نام  گذارِی نیروهای طبیعی به نام فرشتگان را در فرهنِگ بشری نشان داد. اما 
نیمهٔٔ دیگرِ ماجرا نیز بیان و پردازِش اسطوره ای این نام گذاری ها و شرح و بسط و شاخ و برگ پیدا کردِن آن در فرهنگ و ادبیاِت بشری است و آن چه در 
متوِن مقدس نیز بازتاب یافته است همان محصوِل نهایی و پردازش شده این مفاهیم در فرهنِگ بشری است و البته نمی توان این محصول را به شناختی 


علمی و تجربی و امروزی فروکاست.
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به همین ترتیب نمی توان دربارهٔٔ ابلیس و شیطان و جن نیز با این رویکرد بحث کرد و در بحث از جن سخن از انرژِی حرارتی 39 به میان آورد و یا در 
بحث از ابلیس به همین شکل به صورت جسته و گریخته باز پای انرژی را وسط کشید 40 درحالی که این مفاهیم در کلیِت متن، اگر برخوردِ گزینشی ـ پرشی 
با آن نشود ) یعنی گزینِش برخی آیات و نادیده گرفتن و پرش از روی بخِش دیگری از آیات که معموالً تعدادِ آیاِت دستهٔٔ دوم بیشتر از دستهٔٔ اول است (، 
کامالً در چارچوِب مفاهیِم همگانی و بین االذهانِی انسان های آن عصر به کار رفته اند. در غیرِ این صورت و با رویکردِ انطباقی نمی توان دسته بندی های درونِی 
جن ها و کافر و مؤمن خواندِن آن ها 41، فرستادِن رسوالنی برای آن ها 42، به جهنم رفتِن آنها در روزِ قیامت 43، سعِی جن ها ) و نیز شیاطین44 ( برای نفوذ 
به آسمان و دزدیدِن پیامِ وحی 45 و بسیاری مسائِل نظایرِ آن را که در متن آمده است، توضیح داد. مؤمن و کافر بودن، مجازات و نظایرِ آن ربطی به بحِث 


از انرژی و انرژِی حرارتی و میکرب و... ندارد.


به همین شکل سیرِ تکویِن جنین که در متن آمده است منطبق با دانسته ها، آن هم دانسته های همگانِی عصر است، همگانی که مخاطباِن ادیاْن 
آنان هستند نه صرفاً نخبگاِن جامعه و سیرِ مرحله به مرحلهٔٔ گوشت و پوست و استخوان 46 ارتباطی با سیرِ هم زماِن اجزای گوناگوِن جنین که علِم امروز 


می گوید ندارد. و اساساً نباید از این زاویه واردِ متن شد و به انطباِق آن با دانش و فرهنِگ عصر جدید پرداخت.


ویژگِی اصلِی برخوردِ بسیاری از نوگرایاِن مذهبی در این گونه موارد که متن از دانش، فرهنگ یا مناسبات و قوانیِن عصر متأثر شده است، برخوردِ 
گزینشی است. مرحوم بازرگان خود در انتقاد به برخی دیگر از نوگرایان به برخوردِ غیرِ گزینشی با قرآن تأکید می ورزد : "...اگر کلیهٔٔ آیاِت مربوط به موضوع 
را، با همهٔٔ اجمال، ابهام، تفصیل، تعبیر، تحول و احیاناً تناقض هایی که وجود داشته یا به نظر بیاید، پهلوی هم و همراه با آیاِت قبل و بعد جمع نموده، 


مقایسه و مطابقه انجام دهیم، احتماِل خطاهای سهوی یا عمدی در تعبیر و تفسیر، به طورِ محسوس تخفیف خواهد یافت..." 47


در اینجا بازرگان با صراحِت تمام به برخورد با کلیِت آیات اشاره می کند و حتی با صداقت و صراحتی که دارد، شاید ناخواسته و ناخودآگاه از واژٔه 
شگفت انگیزِ "تناقض" نیز استفاده می کند، اما معتقد است برخوردِ غیرِ گزینشی باعث می شود خطای فهِم متن کاهش یابد. اما آیا خودِ آن مرحوم توانسته 
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است در همه جا به این توصیٔه خود عمل نماید؟


هم چنین مرحوم بازرگان در جای دیگری ضمِن بحث دربارهٔٔ آیاتی که از تمثیِل برده و مملوک در بیاِن مفاهیِم خود بهره گرفته است، تصریح می کند 
که این مثال ها "مأخوذ از رسومِ زمان و عادات و اعماِل مردم می باشد" 48 و یا در جای دیگر عنوان می کند که "مذاهب خواه و ناخواه چون میراِث گذشته 
هستند و محتوی و مقصِد آنها در بدوِ پیدایش و در طِی عمرِ خود ناگزیر در یک سلسله قالب هایی به لحاِظ زبان تقریر، مراسم و تشریفات ارائه شده 
است و معرفی و اجرای احکام توأم با یک سلسله صورت ها و عادات و حاالت بوده است که هیچ یک از آنها الزمهٔٔ دین نیستند، بلکه در اثرِ معاصر بودن و 
تقارن و تصّورِ مردم، حالِت تقّدس یافته یا به صورِت شعائر درآمده اند" 49. اما درک و دریافِت مرحوم بازرگان از این نکتٔه کلیدی وقتی به شرح و بسِط 
آن می پردازد و مثال می زند ناگاه تنزل می یابد و سطحی می گردد. ایشان چنین ادامه می دهد "...ماننِد زباِن التین برای انجیل و صلیب برای عیسوی ها 
و گنبد و کاشی کاری برای مساجد که یادگاری معماری دوران های معینی است. ) و یا ( عبا و عّمامه و کفش و لباس و طرز رفتاری که اوصیای دین به 
تبعیت از رسوالِن زماِن خود داشته اند... بدیهی است که تقید به این گونه قالب ها و صورت ها و شکل های صوری در برابرِ رشد و تکامل بوده و قیافهٔٔ مندرس 


و متحجری به مذهب می دهد و داِغ باطل روی آن می زند..."


اینک میراِث قرآن شناسِی مرحوم بازرگان در برابرِ ماست. این میراث دارای وجوهِ درس آموزِ بسیاری است، همان گونه که به برخی وجوهِ آن نقدهای 
جدی وارد است. بازرگان علی رغِم همهٔٔ احترام و اراداتی که به قرآن دارد، اما با نگاهی غیرِ هاله گرا به صورت آن می نگرد و با نگاهی تاریخی به سیرِ تدویِن 
قرآن، از ظاهرِ قرآِن رایج و رسمی هاله زدایی می کند و تدویِن زمان مند و مبتنی بر سیرِ تدریجی و تاریخِی نزوِل آیات را شکل بهتر و مفیدتری برای تدوین 
قرآن می داند 50 شاید در تداومِ راهِ نواندیشِی دینِی امروز آنان بایست به برخوردِ تاریخی با محتوای متن نیز بپردازند و گامِ فراپیِش خود را تعییِن نسبت 
با مذهِب متن نه مذهِب تاریخی قرار دهند و با برخوردی تاریخی ـ الهامی وجوهِ تاریخی و وجوهِ فرا تاریخی و فرا رونده و آموزندهٔٔ متن برای انساِن معاصر 
را به بحث بگذارند و از این گذرگاه معنای تازه و اثرگذار و زنده ای از "مذهب" و کارکردِ آن در جهاِن معاصر و انساِن جدید به دست دهند. میراِث بازرگان 
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یکی از اندوخته ها و گنجینه هایی است که یاری  رساِن این راه است.


اما عالوه بر اندیشهٔٔ او، اخالق و منش اش نیز گنجینهٔٔ پربارِ دیگری است. "مذهب" با هر تلقی و درک و دریافتی که مطرح شود صرفاً نباید از عهدهٔٔ 
آزمون های نظری برآید و گزاره هایش محِک منطقی و استداللی بخورد، شاید مهم ترین آزمون و محک ی که مذاهب را باید بدان سنجید محِک عملی و 


مشّخصاً آزموِن اخالقی است. بدان معنی که مذهب چه تغییراِت درونی و وجودی ـ اخالقی در مخاطِب خویش برجای می گذارد.


مهم ترین محک برای صدِق گزاره ها و آموزه های مذهب، محِک تجربی و عملی است و بازرگان خود می تواند نمونه و الگویی برای زیسِت مذهبی و 
اخالقی باشد. بازرگان و بسیاری از دوستان اش نه به خاطرِ مذهبی بودن بلکه به خاطرِ اخالقی بودن ـ به ویژه در حوزهٔٔ عمِل اجتماعی ـ است که موردِ 
احترامِ بسیاری از هم اندیشان و مخالفان شان در داخل و خارج از ایران قرار دارند. این ویژگی است که نو اندیشاِن ما ) به ویژه فعاالِن سیاسِی آن ( نبایستی 


به هیچ بهانه و بهایی خللی در آن وارد کنند.
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1 ( به مقالهٔٔ "تعییِن نسبت با مذهِب متن یا 
مذهِب تاریخی؟"  مراجعه شود.


2 ( سیرِ تحوِل قرآن، جلد 1 و 2، شرکت 
سهامی انتشار.


3 ( بازرگان، انگیزهٔٔ مذهب، ص 13.


4 ( سیر تحول قرآن، ج 1، شرکت سهامی 
انتشار، 1355، ص 48.


5 ( همان، ص 52.


6 ( همان، ص 55.


سهامی  شرکت  ج2،  قرآن،  سیرتحول   ) 7
انتشار، 1359، ص 11.


8 ( منظور این است که آیه ای نامتناسب با 
این سوره از جای دیگرِ قرآن به این جا آمده 


و تدوین شده است.


9 ( همان، ص 12


10 ( همان، ص 12


11 ( همان، ص 12


12 ( همان، ص 13


13 ( همان، ص 13


14 ( همان، ص 36


15 ( همان، ص 79


16 ( منظور متِن آن سوره است.


17 ( همان، ص 98


18 ( همان، ص 137


19 ( سیر تحول قرآن، ج 1، شرکت سهامی 
انتشار، 1355، ص 48


20 ( همان، ص5


21 ( ارتباِط غیرِ زبانی، جمله شناسی قرآن، 
انتشارات بعثت، ص 136


22 ( برخی پایه های مهِم پروتستانتیسم در 
مسیحی،  فردِ  اصالِت  از  عبارت  "وبر"  نگاهِ 
نفِی میانجِی میاِن انسان و خدا، ثواِب خدمِت 
به خلق، نفِی تنبلی و بی کارگی و هرزگی، 
سودجویی و عقالنیت، کار و قناعت و ریاضت، 
پشتکار، امساک و هوشیاری و دوراندیشی. 
اکثرِ قریب به اتفاِق این ویژگی ها را می توان 


در مدِل سخن و رفتارِ بازرگان نشان داد.


23 ( مطهرات در اسالم، ص 59.


و  متجّددان  برخی  برخالِف  درست   ) 24
مباحِث  توجیهِ  برای  که  زرتشتی  نوگرایاِن 
مطرح شده در فصِل وندیداد در کتاِب اوستا 
ویژه  ) به  ادرار  از  استفاده  به  وفور  به  که 
طهارت در  ایجادِ  و  برای شستشو  نر (  گاوِ 
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انسان های آلوده و یا شستشوی رخت و لباِس 
آنها اشاره دارد، ازِت موجود در ادرار را عامِل 


پاک کننده معرفی می کنند.


25 ( همان، ص 115.


26 ( توحید، طبیعت، تکامل، انتشارات قلم، 
1359، ص 44.


27 ( بازگشت به قرآن، ج 3، انتشارات قلم، 
1362، ص 150.


28 ( سورهٔٔ ابراهیم، آیه 4.


29 ( قرآْن اصالحاِت اجتماعِی بسیار زیادی 
انجام   ... و  زنان  و  بردگان  با  رابطه  در  را 
که  جدی  فکرِی  مبانِی  طرِح  از  جدا  داد، 
) از  انسان ها  میاِن  تبعیِض  نوع  هر  اساس 
جمله آزاد و برده، زن و مرد، سیاه و سفید 
و... ( را در هم می ریخت. این موضوعی است 
اما وسعِت  پرداخت.  بدان  باید  که مستقالً 


اصالحاِت اسالم مثالً در موردِ زنان به حّدی 
است که شرق شناس و اسالم شناِس بزرِگ 


غربی، همیلتون گیپ اظهار می دارد :


"...این که اصالحاِت اجتماعِی قرآن بطورکلی 
زن شده است،  و مقامِ  ارتقای موقع  باعِث 
بدیهی  آنند...  بر  جملگی  که  است  قولی 
است که محمد بیش از آن چه در قرآن آمده 
قانون گذاری  متد  واردِ  نمی توانست  است 
که  نگذشت  چیزی  این  شود.با وجود 
شده  داده  زنان  به  که  حقوقی  از  بسیاری 
بود با فتوای شرعِی مفتی های اسالم تغییر 
ترجمه  تاریخی،  بررسی  یافت..." ) اسالم، 
منوچهر امیری، انتشارات علمی و فرهنگی، 


چاپ دوم، 1380، ص50 (.


30 ( در همهٔٔ متوِن مقدس به ویژه در اوستا 
نیز  ) وداها (  هندی  ادیاِن  مختلِف  کتِب  و 
چنین نگرشی مشاهده می شود. همان گونه 
که در ادبیات و اشعارِ بشری در همٔه تمّدن ها 


نیز وجود دارد.


31 ( یک تفاوِت بنیادِی دیگر آن است که 
در زمانهٔٔ غلبهٔٔ نگاه اسطوره ای، انساِن آن عصر 
به اسطوره به عنواِن یک باور و اعتقادِ واقعی 
نگاه می کرد، اما انساِن جدید به اسطوره به 
عنواِن یک تأویل و تبیین، نه باور و اعتقادِ 


عینی می نگرد.


32 ( بازگشت به قرآن، ج2، ص 38.


33 ( همان، ص 33.


34 ( آیهٔٔ 1 از سوره 35.


35 ( مثالً در26 از 53، 95 از 17، 25 از 
25، 5 از 42 و...


36 ( آیهٔٔ 13 از 13.


37 ( آیهٔٔ 93 از 6.
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38 ( آیهٔٔ 102 از 2.


39 ( مشکالت و مسائِل اولین ساِل انقالب، 
ص   ،1362 دوم،  چاپ  آزادی،  نهضت 


.356


40 ( توحید، طبیعت، تکامل، ص 44.


41 ( آیاِت مختلِف سورهٔٔ جن.


42 ( آیهٔٔ 130 از 6.


43 ( 38 از 7، 179 از 7 و...


فرشته،  یادشده  مواردِ  از  یک  هر  در   ) 44
بسترِ  در  آن که  ضمن  قرآن  و...،  شیطان 
فرهنِگ عصْر تکوین یافته و سخن گفته است 
و نه می خواسته و نه می توانسته آن فرهنگ 
قوانیِن حاکم ـ در  و  مناسبات  را ـ هماننِد 
هم بریزد و در حقیقت از آن تأثیر پذیرفته 
است، اما از سوی دیگر با فرا روی نیز سعی 


و  ابلیس  مثالً  است.  داشته  آنها  اصالِح  در 
شیطان در قرآن، برخالِف نگاهِ ثنوِی نهفته 
یک  نه  دوران،  آن  فرهنگ های  برخی  در 
نیروی قدرت مند و هم طرازِ خداوند ـ مانند 
اهورا ـ بلکه خوْد مخلوِق  برابر  در  اهریمن 
خداوند است. جدال خدا و شیطان در حوزهٔٔ 
بلکه  ندارد  وجود  اصالً  طبیعی  و  کیهانی 
این کشمکش فقط در دروِن انسان صورت 
شیطان  و  اهریمن  نیز  انسان  در  می گیرد. 
تسّلط و تملّکی ندارد و تنها می تواند وسوسه 
کند و نهایتاً این خودِ انسان است که بیِن 
سخن و خواسِت خداوند و وسوسهٔٔ اهریمن 
اصالحات،  این  می کند.  انتخاب  شیطان  و 
حداکثرِ اصالِح فرهنگی است که می توان در 
چارچوِب فرهنِگ آن عصر تصور کرد. ضمن 
درونِی  کشمکش های  و  تشویش ها  آن که 
فرهنگی  زباِن  و  قالب  هر  از  انسان ـ جدا 
که بیان شود ـ امری فرا تاریخی و جاودانه 


است.


45 ( 9 از 72، 5 از 67، 7 از 37 و...


46 ( بازگشت به قرآن، ج 3، ص 153.


47 ( بازگشت به قرآن، ج 4، انتشارات قلم، 
1364، ص 43.


48 ( بازگشت به قرآن، ج 4، ص 232.


49 ( انسان و زمان، ص 51.


50 ( البته وی توصیه نمی کند که اینک قرآن 
رسمِی مسلمان ها تغییرِ شکل یابد و قدمی 
مباحِث  در  اما  برنمی دارد.  راه  این  در  هم 
و  ترتیب  اساِس  بر  آموزشی اش  و  تحلیلی 
سیرِ زمانِی آیات به آنها می پردازد و نه بر 
اساِس ترتیب و جای کنونِی آنها در میاِن 


سوره ها.
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