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گفتگوی مجلهٔ الکترونیک ِی شرقیان یا یوسفی اشکوری

مهما ِن خانهی کوچک ،اما ساده و صمیم ِی مردی بودیم که این سال ها نامش با زندان و مجازات عجین شده است .حسن یوسفی اشکوری هوادارِ
پاک بازِ آن سالهای شریعتی ،هنوز هم از عقایدش به شدت دفاع میکند و به قو ِل خودش هرچه میگذرد ایمانش به راهِ شریعتی بیشتر میشود .آن چه
میتوان دربارهی او گفت ایناست که علیرغ ِم گرفت ِن حک ِم اعدام و تحم ِل چندین سال زندان و سه ماه انفرادی و خل ِع لباس و دست و پنجه نرم کردن
با بیمار ِی دیابت ،لحظهای عقب ننشسته است و همچنان ادامه میدهد.
قسم ِت اول این گفتگو ،بیشتر حو ِل مسائ ِل قبل از انقالب و تاری ِخ شفاهی است .قسم ِت دوم نیز به مسائ ِل روشنفکر ِی دینی در ایران مانندِ حجاب،
ایدئولوژی و نقدِ سنت خواهد پرداخت .همان طور که خواهید دید ،این مصاحبه از کلیشه های رایج و رسمی به دور است و با سوال های کوتاه و موجز
سعی کردیم تا بیشتر پذیرای حرفهایی باشیم که کمتر در جایی زده شده است .تشکرِ ویژه از زهرا اشکور ِی عزیز که امکا ِن مصاحبه را فراهم آورد ،در
این چند سطر بر ما واجب است.
س  :وقتی نام یوسفی اشکوری را میشنویم به یادِ یک مردِ روحانی میافتیم که به خاطرِ اعتقادش لباساش را گرفتهاند و به اصطالح "خل ِع لباس"
احساس خودتان چیست؟
شده است .به نظر سخت میآید جدا شدن از لباسی که  ۳۰سال با آن خو گرفته بودید.
ِ
احساس آزادی .منتهی اگر بخواهم توضیح بدهم اینکه من در گذشته هم
احساس رهایی میکنم و
ج  :اگر بخواهم احساسم را در یک جمله بگویم،
ِ
ِ
لباس روحانی برای من عام ِل مَعی َشت و وسیل ٔه ارتزاق و امکانا ِت مادی نبوده که امروز برای از دست دادن اش
که  ۳۵سال در کسو ِت روحانی بودم هیچ گاه ِ
لباس روحانی پوشیدم ،هیچ وقت از وضعی ِت روحانیت
سوگوار باشم و ناراحت از این که امکا ِن زندگی را از دست دادم .از اولی که رفتم قم و از سال  ۴۶که ِ
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و روحانی بودن و منبر رفتن ،خوشحال و خرسند نبودم و با گذش ِت زمان هم از آن وضعیت فاصله میگرفتم .در سال  ۵۰یک بحرا ِن فکری در من ایجاد
شد که همان موقع میخواستم این لباس را بگذارم کنار.
س  :با شریعتی؟
ج  :نه .چون که فکر کردم من که نمیخواهم آخوندی کنم ،پس این لباس رو برای چی بپوشم؟ و اتفاقا آشنایی با شریعتی باعث شد که من در این
درس اسالم شناس ِی شریعتی نشستم و کالً با شریعتی آشنا شدم،
لباس بمانم برخالف آنچه که شاید بقیه تصور کنند .وقتی به حسینی ٔه ارشاد رفتم و پای ِ
افکارِ من و جهت گیریهای من همه عوض شد .با آشنایی با شریعتی احساس کردم که این لباس وسیل ٔه خوبی برای ارتبا ِط با مردم میتواند باشد .چه که
از سالهای ۴۵ـ ۴۶تا سا ِل انقالب ،تمام ِی راههای ارتباط ِی روشنفکران با مردم قطع شده بود .دانشگاهها مث ِل اآلن نبود .وسای ِل ارتباطی مث ِل حاال آنقدر
نبود .نه کامپیوتر بود و نه فکس .این همه دانشگاه نبود .این همه دانشجو نبود .اگر مبارزا ِن آن موقع میخواستند اطالعیهای چاپ کنند ،با وسای ِل ارتباط ِی
محدود مث ِل کاربن و استنسیل اینها کار میکردند .من خودم بارها اعالمیهها را بر میداشتم و با دست مینوشتم .حتی کتاب را دستی تکثیر میکردیم.
کتا ِب اقتصاد به زبا ِن سادهٔ مرحوم عسگری زاده ( عضوِ سازما ِن مجاهدین ) را در سا ِل  ۵۳با کاربن  ۳نسخه تکثیر کردم .شرایط این گونه بود .اما دین و
مسجد و محراب و حسینیه و عاشورا و تاسوعا و رمضان و شعبان و هم ٔه اینها وسیل ٔه ارتباطی بود با جامعه .حکومت نتوانسته بود که این ها را قطع بکند
و با مسئولی ِن آنها کار نداشت و اگر هم میخواست نمیتوانست.
اساس تفکری که از شریعتی آموختم ،فهمیدم که شکل و ظاهر اصالً اهمیتی ندارد .روحانی باشی یا نباشی!!! اما این لباس وسیل ٔه ارتباط ِی خیلی
بر ِ
خوبی میتواند باشد با مردم .آن وقتها من یک جملهای داشتم که؛ حرفهای شریعتی را کاش میشد با زبا ِن شیخ کافی گفت ( .شیخ کافی که در مهدی ٔه
تهران برای عوام و مردمِ عادی سخنرانی میکرد و به شدت در مقاب ِل شریعتی ایستاد و به حسینی ٔه ارشاد لق ِب "یزیدی ٔه اضالل" داد ) .ما احساس کردیم
که شاید بتوانیم حرفهای شریعتی را با زبا ِن عام ٔه مردم بازگو کنیم.
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چنان که میگویند شریعتی موفقترین روشنفکرِ ایرانی بوده از نظرِ ارتبا ِط با مردم .در حالی که شریعتی هیچ گاه نتوانست حتی در یک مسجد سخنرانی
بکند ( تنها سخنران ِی او در مسجد ،سخنران ِی پس از شهادت بود که در مسجدِ جام ِع نارمک ایراد شد ) .اما زبان و بیان و جهت گیر ِی او به گونهای بود
که مردم هم مخاط ِب او شدند .البته به طورِ غیرِ مستقیم .چه که مُبلغا ِن او یکی ُطالب بودند و یکی دانشجویان که حرفهای او را در سط ِح جامعه پخش
میکردند .خودِ شریعتی هم در وصیت نامهاش میگوید که ورا ِث من دو دستهاند  :دانشجویان و طالب .واقعیتاش این است که خُب همین جوری بود.
سال  ۵۰ـ  ۵۱که مبارزهٔ سیاسی شدید شد ،این لباس خُب خیلی به دردِ ما خورد و عام ِل ارتباط ِی خوبی بود با مردم .بعد از انقالب هم همانکارهایی
که میکردیم ،منبر و مسجد و این ها رو رها کردیم ۴ .سا ِل او ِل انقالب را هم که نماینده مجلس بودیم و در این سالها هم که کارمان گفتن و نوشتن
بوده است .در
مجلس ختمهای بسیار خطرناک .مث ِل سال  ۶۴و خت ِم پسرِ
مجالس ختم هم وقتی آخوندی گیر نمیآوردند از ما دعوت میکردند! آن هم ِ
ِ
مجالس مختاری و پوینده
دکتر مصدق ( احمد مصدق ) در مسجدِ ارک که آمدند و فحش دادند و کتک زدند .عمام ٔه ما را برداشتند و پاره پاره کردند .در
ِ
و سامی و فروهرها و این ها هم سخنرانی کردم .غرض اینکه در طو ِل این سالها نا ِن این لباس را نمیخوردیم ،فقط چو ِب این لباس را میخوردیم .از این
احساس رهایی و آزادی میکنم .گاهی متلک به آدم میگویند و چپ چپ نگاه میکنند .حاال خیلی راحت میروم بیرون و کسی هم ما
نظر میگویم که
ِ
را نگاه نمیکند.
این نکته را هم بگویم ،همان طور که میدانید ،روحانیت در تشی ِع ما مث ِل تشکیال ِت کلیسا نیست .به خاطرِ این که مسیحیها میگویند خارج از کلیسا
راهی برای نجات نیست و کلیسا هم با اسقف و کشیش و کاردینال تعریف میشود .اما در اسالم و تشیع ،تشکیالتی به نامِ روحانیت نداریم .برای همین
برای ما فرقی نمیکند .همان کارهایی که قبالً میکردیم حاال هم میکنیم .منتهی آن وقت روحانی بودیم ،حاال نیستیم .اگر یک کالهی صحبت کند اثر
بیشتر دارد .شاید اآلن حر ِف من موثرتر از آن موقع باشد .بنابراین لباس برای من یک دکان نبود .برای من وسیل ٔه ارتزاق و معیشت نبود و از جهاتی هم
دردِ سر بود .برای همین است که میگویم "عدو شود سب ِب خیر گر خدا خواهد"...
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س  :اگر موافق باشید برگردیم به قبل از انقالب ،دربارهٔ فضای سیاسی و اجتماعی آن روزها بفرمایید؟

ج  :آن موقع خُب فضا باز نبود .بعد از سرکو ِب جبه ٔه مل ِی دوم و نهض ِت آزادی و در کل ،بعد از سا ِل  ۴۲فضای خیلی بد و خفقان آوری بر ایران حاکم
شد .آن زمان دو روزنامه بیشتر نبودند .یکی کیهان بود و یکی هم اطالعات.
س  :که هر دو هم دولتی بودند...
چ  :بله .اصالً روزنام ٔه مخالف معنا نداشت .من هم خیلی عالقهمند بودم به خواند ِن روزنامه .پدر و مادرم هم با اینکه سواد نداشتند ،اما میدانستند
که روزنامه چیزِ خوبی است! یک مدتی که در بیمارستان بستری بودم ،پدرم هر روز که میآمد مالقا ِت من یک روزنامه هم برای من میآورد .چند وقت
این روزنامهها را میخواندم و هیچ چیزی متوجه نمیشدم .باالخره فهمیدم که به جای اینکه ستونی بخوانم سطری روزنامه را بخوانم! آن موقعها در
حوزه ،طلبهها اصالً روزنامه نمیخواندند .حتی فارسی هم نمیخواندند .اصالً روزنامه خواندن را عیب میدانستند .یک بار مدیرِ حوزه آمد به حجرهٔ من
دید روزنامهای روی زمین افتاده ،گفت این روزنامه ما ِل توست؟ راستش ترسیدم .جواب ندادم .یک بارِ دیگر تکرار کرد .گفتم بله .گفت  :درس میخوانی و
روزنامه هم میخوانی؟ چند تا سوا ِل درسی از ما کرد که بهانه گیر بیاورد .ما هم همه را جواب دادیم .گفت از این به بعد حق نداری روزنامه بخوانی .روزنامه
را برداشت و بُرد ۷ .ـ  ۸روز نخواندیم .دیدیم نه نمیشود .از آن به بعد روزنامه میگرفتم بعد میرفتم مسجد میخواندم .روزنامه را همان جا میگذاشتم
و میآمدم .تا این که آمدیم قم و دیگر آنجا همه چیز میخواندیم .کتاب  ،روزنامه  ،مجله  ،رمان و...
س " :ز ِن روز" هم میخواندید؟ چه شد که آقای مطهری شروع به نوشتن در "ز ِن روز" کرد؟
ج  :ز ِن روز که از سا ِل  ۴۵باب شد را هم میخواندم .آن زمان دوستان گفتند که مجل ٔه جدیدی آمده به نامِ "ز ِن روز" ،ما هم رفتیم روی دکه صفح ٔه
اولش را باز کردیم دیدیم نوشته "نظرِ مخالف چطور ؟" .با خواندنش بعداً متوجه شدیم یک آقایی به نامِ ابراهیم مهدوی که دادیارِ دیوا ِن عال ِی کشور بود
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نوشتن یک سری مقاالت را در این مجله شروع کرده و بعد به قو ِل شما جوانها گیر داد به اسالم .چون خودش هم قبالً آخوند بود آشنای ِی خوبی داشت
نسبت به مسائل .آقای مطهری هم این نامه را نوشتند که شما حر ِف مخالف هم چاپ میکنید؟ مجله هم گفت که شما مقاله بدهید ،چاپ میکنیم .بعداً
به این روال درآمد که یک صفحه نوشت ٔه آقای مهدوی چاپ میشد و در صفح ٔه مقابلاش جوا ِب مقال ٔه هفت ٔه قبل که توس ِط مطهری نوشته میشد .این ماجرا
 ۵ـ ۶ماه ادامه پیدا کرد .بعد زد و آقای مهدوی فوت کرد .مطهری یک هفته به احترامِ او ننوشت و از هفت ٔه بعدش مقاالت را ادامه داد که سرانجام بصورت
کتابی درآمد با نامِ "نظامِ حقو ِق زن در اسالم" .بعدِ آشنای ِی من با شریعتی ،خواندنام جهت پیدا کرد و واردِ کارِ سیاسی شدم .آن زمان که صف بندیهای
سیاسی به این شدت نبود ،یک عده اقلیت بودند که خُب کار سیاسی میکردند و مبارز بودند و یک عده اکثریت هم که یا به سیاست بیتفاوت بودند و
یا اصالً مخال ِف کارِ سیاسی بودند.
س  :روحانیت چقدر با انقالب همراه بود؟ باقی در "فرودستان و فرادستان" تخمین میزند که  ۷۰درصدِ روحانی ِت حاال ،یا نسبت به انقالب بی تفاوت
بودند یا با انقالب مخالف بودند.
ج  :نمیتوانم آمار بدهم .شاید آقای باقی محاسبهای کرده ،اما به نظرِ من تا سا ِل  ۵۷حدودِ  ۸۰درصدِ روحانیون مخالف یا بیتفاوت بودند .که از این
 ۸۰درصد ،اکثریت به مسائ ِل سیاسی و درگیری بیتفاوت بودند .یک سری هم اقلیت بودند که صریحاً مخالف ِت خودشان را اعالم میکردند .این سری بودند
که پرچ ِم مبارزه را بر دوش میکشیدند .در میا ِن اینها هم آدمِ موجهی نبود .بیشتر ما طلبه های جوان بودیم که شور و هیجا ِن جوانی داشتیم.
س  :آقای مکارم و مصباح و این ها هم بودند؟
ج  :نه .فقط یک آقای منتظری مطرح بود که نه به عنوا ِن آیت الله العظمی بلکه به عنوا ِن یک معل ِم حوزه و مجتهدِ ساده و شاگردِ آقای بروجردی.
س  :شیخ علی تهرانی و واعظ طبسی چطور؟
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ج  :تهرانی مطرح بود اما در حوزهٔ قم نبود .در حوزهٔ مشهد هم  ۳نفر بودند ،آقایان سیدعلی خامنهای و هاشمی نژاد و شیخ علی تهرانی .اما واع ِظ طبسی
را ما این اواخر اسماش را شنیده بودیم .چه که نه اه ِل سخنرانی بود و نه اه ِل نوشتن .شهر ِت این سه نفر هم به خاطرِ سخنرانیهایی بود که در شهرستانها
ایراد میکردند .آقای خامنهای هم به خاطرِ ارتباطاش با شریعتی و سخنرانی در حسینی ٔه ارشاد معروف بود .نوشتههایش را هم میخواندیم .بعدها شنیدیم
که او نت و موسیقی را هم میشناخت .در صورتی که خُب در آن زمان آخوندها اصالً گردِ این چیزها نمیرفتند .در آن زمان ایشان جزءِ نوگرایا ِن دینی
به حساب میآمد .در کل میخواهم بگویم که در آن زمان صفبندیها بیشتر سیاسی بود و بح ِث روشنفکری و غیرِ روشنفکری نبود .مکارم و سبحانی
و مراجع هم مث ِل شریعتمداری و گلپایگانی تا سال  ۴۲از جمل ٔه مبارزان بودند که بعداً کنار کشیدند .مدرسین هم طلبهها را هم نصیحت میکردند که
تند روی نکنید و واردِ جریانا ِت سیاسی نشوید .آقای مصباح هم در جریانا ِت سال ۴۱ـ ۴۲فعال بود که بعد کنار کشید .یعنی تا سال  ،۵۷ما نه اس ِم ایشان
تخصص آقای مصباح مبارزه با جریا ِن روشنفکری بود .او ْل قهرما ِن مبارزه با
را پای اعالمیهای دیدیم و نه این که در قم جزءِ مبارزین شناخته شده بود.
ِ
شریعتی بود .میگفتند در جلسهای ضدِ شریعتی صحبت کرده بود و یکی از طلبهها بلند میشود که او را بزند که از پنجره فرار میکند.
س  :ماجرای اخرا ِج او از مدرس ٔه حقانی چه بود؟
ج  :در درو ِن مدرسه ،طالب دو تکه شده بودند .موافقا ِن شریعتی و مخالفا ِن او .دائم درگیری بود بی ِن آقای مصباح و طرفدارا ِن شریعتی .تا این که
آقای بهشتی دخالت کردند و به مصباح تذکر دادند که حاال اگر انتقادی داری در مدرسه این حرفها را نزن .آقای مصباح ادامه میدهد تا این که آقای
قدوسی که مدیرِ مدرسه بودند ،افراطیهای دو طرف را اخراج میکند و مصباح هم از مدرسه کنار میکشد .بعد آقای مصباح تا سال  ۶۸ساکت بود تا این
که قهرما ِن مبارزه با سروش شد و بعد هم قهرما ِن مبارزه با خاتمی .اصالً تخصص این آقا مخالفت با جریا ِن روشنفکری بود.
س  :چه شد آقای مصباح که او ِل انقالب با سروش یک طر ِف میز مینشست و تفکراتشان یکی بود ،یکباره علیهِ او موضع گرفت؟
سروش فعلی نبود.
ج  :خُب خ ِط آقای مصباح که از اول مشخص بود ،اما آن زمان ،سروشِ ،
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س  :اگر موافق باشید پروندهٔ قبل از انقالب را با درگیر ِی شریعتی و مطهری ببندیم .چه شد آقای مطهری که زمانی این همه از شریعتی تعریف میکرد
به جایی رسید که گفت او جاسوس است و تا حاال سرش را روی مُهر نگذاشته است؟
ج  :ما آن موقع زیاد در این باره چیزی نمیدانستیم .فقط میدانستیم که اختالفاتی بین شریعتی و مطهری هست .بعد از انقالب که نوشتهها و
خاطرات درآمد و خواندیم ،فهمیدیم .آن چه که از مجموعِ این تحوالت برمیآید این است که وقتی شریعتی به ایران آمد چندان شناخته شده نبود و
فقط در مشهد کمی سر و صدا کرده بود .به تهران هم که آمد در اول زیاد شناخته شده نبود .کتا ِب اسالم شناس ِی مشهدِ او فقط معروف شده بود و ما
هم آن را خوانده بودیم.
شریعتی پنج شنبه و جمعهها سخنران ِی عمومی داشت .من سخنران ِی هجرت و تمدناش را رفتم .نیم ساعت قبل از سخنرانی وارد که شدم دیدم کیپ تا
کیپ نشسته اند .اصالً سابقه نداشت .زریاب خویی صحبت میکرد  ۵۰نفر .مطهری صحبت میکرد  ۱۰۰نفر .که آن هم نصفاش وس ِط سخنرانی میرفتند.
مطهری البته دها ِن گرمی نداشت .نوشته هایش بهتر از گفتههایش بودند .همین که شریعتی پش ِت تریبون رفت همه ایستادند و دست زدند .سابقه نداشت
پیش از سخنران کسی
که در حسینیه کسی دست بزند و برای سخنران بلند شود .ما هم نشستیم سرِ جایمان .ده دقیقهای صحبت کرد .رسم بود که ِ
میآمد و شعری میخواند و نوشتهای دکلمه میکرد .من که او را نمیشناختم به بغل دستی ام گفتم  :پس این آقای شریعتی کی میآیند؟ گفت  :همین
آقای شریعتی است دیگر! ضبط قدیمیمان را روشن کردیم و حرف هایش را ضبط کردیم .خیلی خسته شدم .سخنران ِی کسل کننده ای بود.
شب که آمدم خان ٔه دوستم ضبط را روشن کردیم ،یکبارِ دیگر گوش دادیم .نه .انگار یک چیزهای جالبی میگوید! خالصه ما که قرار بود فردا به قم
برگردیم ،ماندیم و سخنران ِی فردا را هم رفتیم و این شروعی شد تا در بقی ٔه جلسات و به خصوص کالسهای اسالم شناس ِی او هم شرکت کنم.
منظور ،وقتی شریعتی از فرانسه آمد مطهری او را دید و از زبان و بیانش خوشش آمد .انصافاً آقای مطهری هم فردِ عالم و دلسوز و دردمندی بود.
عکس مطهری را قاب کردند در ویترین ،از خاصیت انداختندش.
مطهری در روحانیت واقعاً یک استثنا است .متاسفانه این جریانات و اختالفات و از بس که ِ
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مطهری به نظرِ من اهمیتش بیشتر از آن چیزی است که االن به طورِ رسمی گفته میشود .کاری کردند که جوانها اصالً سراغِ مطهری نمیروند .به هر
حال مطهری در سا ِل  ۴۷از شریعتی برای کتا ِب "محمد خات ِم پیامبران" دعوت میکند .منتهی وقتی شریعتی به تهران میآید به نظر میرسد که دو
عامل سبب میشود که مطهری از او برنجد.
یکی این که خُب با برخی از نظرا ِت رادیکالی شریعتی موافق نبوده است .به خصوص آنجا که شریعتی به نهادِ روحانیت انتقادِ شدید میکند .البته خودِ
مطهری ده سال پیش از آن انتقادِ خیلی شدیدی کرده بود .در کتا ِب بحثی دربارهٔ مرجعیت و روحانیت ،در مقالهای به نامِ "مشک ِل اساسی در سازما ِن
روحانیت" ،مطهری همان حرفهایی را که شریعتی زده ،ده سال پیش تر میزند و میگوید که روحانی ِت ما عوام زده است و به خاطرِ همین عوام زدگی
هیچ وقت نمیتواند که پیشتازِ تحوالت بشود .یکی از ویژگیهایی که روحانیت داشتند و دارند این است که خودشان به خودشان انتقاد میکنند و اگر
منتق ْد خودی باشد برایشان مشکلی نیست اما اگر یکی از خارج بیاید و بخواهد انتقاد کند تحمل نمیکنند .مطهری هم باالخره خصل ِت آخوندی درش
قوی بود .دیگر اینکه ،آن طور که از نوشتهها و گفتهها برمیآید ،وقتی شریعتی به ارشاد آمد بازارِ امثا ِل مطهری کساد شد.
س  :حسادت؟
ج  :من البته نمیخواهم از این کلمه استفاده کنم و قبل و بعد از انقالب هم که این حرف را میزدند نهی میکردم .اآلن هم نهی میکنم.
س  :چون پرفسور حامد الگار هم این حس را کم و بیش تایید میکنند.
ج  :بله .البته این حرف زیاد خوب نیست چون نی ِت آدمها را نمی شود واقعاً کشف کرد .عالوه بر این که طبیعی هم هست خُب باالخره هیچکس که
معصوم نیست .میبینیم که مطهری شریعتی را به ارشاد آورد و بال و پر به او داد و بعد شریعتی از مطهری بزرگتر شد ،به ح ّدی که جوانهای انقالبی،
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مطهری را مرتجع میدانستند .آنقدرکه آن زمان به مطهری ایراد میگرفتند ،به آخوندها کاری نداشتند ،چون اساساً آنها را قابل نمیدانستند .اما مطهری
چون خوشفکر بود و در دانشگاهها هم مطرح بود خیلی به او انتقاد میشد.
آن وقتها از دیدِ ما مثالً مبارز ها ،هر کس مبارز نبود .اصالً آدم نبود .به خصوص که شریعتی هم به اصطالح پیاز داغِ ماجرا را زیاد کرده بود و عالِ ِم
بی درد و شاعرِ بی درد و هنرِ متعهد را مطرح کرده بود .بنابراین هر آخوندی که مبارز نبود همه با او مخالف بودند .آن زمانها دانشجوها کاری نداشتند
که طرف عالِم است .دانشمند است .هنرمند است .فقط برایشان مهم این بود که طرف مبارز است یا نه .آقای مطهری هم به عنوا ِن یک مبارز شناخته
شده نبود.
از طر ِف دیگر ،در آن زندگ ِی انقالبی ،ساده زیستی اصل بود .انتقادِ سختی که طرفدارا ِن شریعتی به مطهری داشتند این بود که زندگ ِی آقای مطهری
رئیس دفترِ فرح بود.
زندگ ِی بوعلی است نه زندگ ِی بوذری .ابوعلی سیناست .آن موقع مطهری با حسین نصر دوست بود .حسین نصر که بود؟ فیلسوفی که ِ
خُب این دوستی برای ما که از دیدِ "فالسفه ،پفیوزهای تاریخاند" نگاه میکردیم اصالً موجه نبود .البته اآلن اینجوری فکر نمیکنم و برای حسین نصر هم
احترام قائلم .منظور این که فضا آن گونه بود .یکی دیگر از انتقادا ِت دانشجوها به مطهری این بود که چرا ایشان بنز دارد .خُب کسی آن وقت بنز نداشت.
شما قضیه درگیر ِی طرفدارا ِن آریان پور و مطهری را شنیدید؟
س  :چاقو و چاقوکشی در دانشگاه؟
ج  :بله .شما نگاه کنید .آریان پور چپ بود .میگفتند آقای آریان پور که استادِ دانشگاه هم هست ،مردمی است .یک فولکس واگ ِن قدیمی داشت راه
که میافتاد میگفت مسیر من اینه .هر کس مسیرش میخوره بیاد سوار شه .یک عده دانشجومیآمدند سوار میشدند و ماشین راه میافتاد .اما آقای
مطهری چه؟ بنز میآمد .راننده در را باز میکرد .حاج آقا بفرمایید .آقای مطهری پیاده میشد .خُب در جوِ انقالب ِی آن زمان خیلی تاثیرِ منفی داشت.
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البته این درگیری بیشتر بی ِن طرفدارا ِن شریعتی و مطهری بود و بی ِن خودِ آنها درگیری به این شدت نبود .یا خبرش پخش نمیشد .گرچه ما بعد از
انقالب شنیدیم که حتی مطهری علیه شریعتی نوشته دارد ،اما شریعتی هیچ وقت حتی یک کلمه هم علیهِ مطهری نگفت .ضم ِن این که خیلی هم به او
احترام میگذاشت .بعد هم که نوشت ٔه مطهری را دیدیم اصالً فکر نمیکردیم که ایشان یک چنین دیدگاهی نسبت به شریعتی داشته باشند .خیلی تند و
توهین آمیز .بعد از سا ِل شصت هم که شریعتی زدایی شروع شد و کتابهایش از کتابخانهها و کتابفروشیها جمع شد.
منظور اینکه به خاطرِ همین مسائل در حسینیه درگیری به وجود آمد و چون بزرگا ِن حسینیه مث ِل مرحوم همایون ( بنیانگذارِ ارشاد ) یا آقای میناچی
از شریعتی طرفداری کردند ،آقای مطهری قهر کرد و از حسینیه رفت .آن اواخر که ما میرفتیم دیگر روحانی به حسینی ٔه ارشاد نمیآمد .فقط دو روحانی
بودند که تا آخر به حسینیه میآمدند .یکی مرتضی شبستری بود و یکی هم مرحوم صدر بالغی .که این دو ،تا آخر با شریعتی بودند.
س  :صدرِ بالغی سرِ تئاترِ ابوذر از حسینیه کنار نکشید؟
ج  :البته مخالف بود اما مخالف ِت جدی نداشت .اما تا موقعی که ما به حسینیه میرفتیم او هم بود .اوضاع جوری شده بود که آن آخرها طلبهها بدو ِن
عبا و عمامه به حسینیه میآمدند .بارها به من گفتند که حاال که میخواهی به ارشاد بروی لباس نپوش .من هم گفتم که نه .شتر سواری که دوال دوال
ندارد .منظور اینکه فضا خیلی بد شده بود.
س  :شما با شریعتی هم روبرو شدید؟
ج  :بله .در آن فضای ماه های آخرِ فعالی ِت حسینیه که رفته بودم ارشاد .شریعتی عادت داشت وقتی سخنرانیاش تمام میشد از پش ِت سن میآمد یک
سیگاری میکشید و چایی میخورد .بعد میرفت تاالرِ پایین با دانشجوها بحث را ادامه میداد .من از آن طر ِف سالن که آمدم با هم روبرو شدیم .سیگارش
را از دس ِت راست به دس ِت چپش داد و به احترامِ طلبگ ِی من ایستاد تا من دست دراز کنم .خُب شریعتی آن وقت استادِ من بود .من هم دست دراز نکردم.
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تا این که دستش را جلو آورد و دست دادیم و گفت بفرمایید در خدمت باشیم .یک دفعه نگاه کردم دیدم  ۱۰۰نفر دورِ ما ایستاده اند .جو آن زمان آن قدر
خراب بود که همه فکر کردند حاال که طلبه ای آمده میخواهد فحش بدهد و مثالً دعوا کند .ما هم گفتیم خیلی ممنون و خداحافظی کردیم و آمدیم.
س  :روشنفکر ِی دینی در ایران چه وقت و با چه کسی شروع شد؟
ج  :تا زما ِن رضا شاه پدیدهٔ روشنفکر ِی دینی ،خیلی محسوس نیست و تقریبا نمیشود به کسی روشنفکرِ دینی گفت .در عصرِ رضا شاه کسی مث ِل
کسروی هست .ولی از کسروی نیز نمیتوان تح ِت عنوا ِن روشنفکرِ دینی یاد کرد.
س  :عالمه نائینی خال ِق کتا ِب "تَنبیه االُمّه و تَنزیه المِلّه" چطور؟

ج  :نه .ایشان یک عالِ ِم دینی بوده که در کتا ِب "تنبیه االمه و تنزیه المله" نوآوری داشته است .البته کارِ نائینی خیلی بزرگ و عظیم است و کارِشان
ارزش کارِ نائینی و امثا ِل نائینی کم کنم،
را بسیار مهم میدانم و همیشه افسوس میخورم که چرا بعد از نائینی کسی راهش را ادامه نداد .نمیخواهم از ِ
اما اینها را تح ِت عنوا ِن روشنفکر نمیتوان نامید .البته بح ِث روحانی و غیرِ روحانی نیست .نباید بگوییم که ایشان چون روحانی بوده ،پس روشنفکر نبوده.
سید جمال هم روحانی بوده اما در حیط ٔه روشنفکران قرار میگیرد .ولی روشنفکر به معنای امروزی و به معنایی که از غرب آمده در آن زمان نداشتیم.
س  :شما روشنفکر را چطور تعریف میکنید؟
ج  :روشنفکر کسی است که به خردِ نقاد متکی است و همه چیز را با نگاهِ انتقادی میبیند .در ایران جریا ِن روشنفکر ِی دینی بعد از مشروطه به وجود
میآید .اما یک جریا ِن قوی و روشن و مشخصی نیست .میتوانیم به "شریعت سنگلجی" اشاره کنیم که اعتقاد به بازگشت به اسالمِ راستین و پاکرو داشت.
اما درعی ِن حال نَصگرا است در صورتی که روشنفکر عقلگرا است .آن هم نه عق ِل ارسطویی و افالطونی و مادو ِن مدرن ،که عق ِل مدرن و اساسیترین
ویژگ ِی عق ِل مدرن هم نقادی است .پس روشنفکری که نقاد نباشد ،روشنفکر نیست .در اصل روشنفکر دو ویژگی دارد  :اول" ،نقادی" و دوم" ،پاالیش و
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تصفیه" که سبب میشود روشنفکر از تزِ سنت و آنتی تزِ مدرنیته ،سنتزی را به وجودآورد که یک تفکرِ جدید است .بعضیها جدیداً میگویند روشنفکر
نسخهپیچی نباید بکند .در صورتی که کارِ روشنفکر نسخهپیچی است .نسخهپیچی نه به معنای ارائ ٔه راه حلهای جزمی ،بلکه به معنای این نه و آن آری!
روشنفکر کارش "نه" گفتن نیست .به قو ِل مطهری ما شدهایم آشیخ ترمز! دائم میگوییم این نه ،آن نه .اگر اینها "نه" ،پس چی "آری"؟ همهاش نفی و
نهی میکنیم ،ولی چه جای آن گذاشتهایم؟
س  :با این تعریف کدامیک از افراد یا جریانا ِت فکر ِی ایران را میتوان در حوزهٔ روشنفکری و به خصوص روشنفکر ِی دینی قرار داد ؟

ج  :به طورِکلی میتوان گفت میرزا ابوالحسن خا ِن فروغی ،که مهندس بازرگان مستقیماً شاگردِ او بوده است ،پدرِ روشنفکر ِی دینی در ایران است .که
اتفاقاً در ضم ِن نامهای از بازرگان تعریف میکند و پیشبینی میکند که وی آیندهٔ درخشانی خواهد داشت .ابوالحسن خان فروغی بیشتر به "عق ِل تجربی
و نگاهِ علمی" اعتقاد دارد و بازرگان میگوید که من نگاه به قرآن را از استادم ابوالحسن خان فروغی آموختم و جالب است که شریعتی هم در سالهای
 ۲۸و ۲۹که به تهران میآید و در جلسا ِت او شرکت میکند ،شیفتهاش میشود ،چرا که هم فروغی  ،هم شریعتی و هم بازرگان تجربه گرا بودند و با دیدِ
روش شناخت" ،شناخ ِت علمی"
روش شناخ ِت قرآن ،فلسفی و کالمی و برهانی و عرفانی نیستِ .
علمی به دین و قرآن نگاه میکردند .آنها میگفتند که ِ
است .در هر صورت اگر بخواهیم جریانا ِت روشنفکر ِی دینی در ایران را بررسی کنیم ،اولین کانون و نهادِ روشنفکرا ِن دینی "کانو ِن اسالم" است که در
 ۱۳۱۹تشکیل شد .بازرگان اولین سخنرانیاش را در آنجا انجام داد .طالقانی و دکتر سحابی همین طور .بعد هم که انجمنهای اسالم ِی دانشجویان تشکیل
میشود ،محف ِل روشنفکرا ِن ایرانی تثبیت میشود .در واقع سمب ِل روشنفکر ِی دینی در ده ٔه  ۲۰و  ،۳۰بازرگان است.
س  :در این سالها جریانا ِت روشنفکر ِی دینی چه تفاوتهایی با هم دارند و در کدام حوزهها به هم نزدیک میشوند؟
ج  :جریا ِن روشنفکر ِی دینی در ایران در ده ٔه  ۲۰بیشتر فکری است .در ده ٔه  ۳۰سیاسی میشود و در ده ٔه  ۴۰جریانی است هم فکری و هم سیاسی.
در ده ٔه  ۴۰ما در یک طرف شریعتی را داریم که آزادی و تحول در تفکر و انقال ِب فکری را مطرح میکند و از طر ِف دیگر مجاهدین را داریم که میگویند
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تنها راهِ رهایی ِ
جنگ مسلحانه است .البته مجاهدین به کارِ فکری هم اعتقاد داشتند و از سال  ۴۴تا  ۴۹کارِ ایدئولوژیک میکردند .اما تفاو ِت میا ِن اینها
و شریعتی آن بود که شریعتی هم ایدئولوژی را برای جوانها و پیشتازان مطرح میکرد و هم وظیف ٔه داد ِن آگاه ِی ایدئولوژیک را به تودهٔ مردم بر عهده
داشت.
شریعتی تودهگرا بود .البته نه به معنای پوپولیست .تودهگرا بود برای اینکه معتقد بود تا ناس ( تودهٔ مردم ) حرکت نکنند ،از پیشتازان و روشنفکران
هیچ کاری برنمیآید .روشنفکر هم قی ِم مردم نیست .رسالتاش فقط پیامبری است و آگاهی دادن به مردمِ جامعه ،و مردم باید خودشان آگاه شوند ،انقالب
کنند و مبارزه کنند .شریعتی در واقع به یک انقال ِب فکری و فرهنگی اعتقاد داشت و مجاهدین برعکس ،میگفتند تدوی ِن ایدئولوژی درست است ،اما برای
پیشتازان و نخبگان و رهبران .آنها ورودِ مردم را به عرص ٔه مبارزه قبول داشتند ،نه ورودشان را به عرص ٔه تفکر .از این نظر اندیش ٔه شریعتی با مجاهدین نه
تنها متفاوت که متعارض بود .او با تمامِ احترامی که برای مبارزهٔ چریکی قائل است ،آن را بیراهه میداند .شریعتی اعتقاد دارد آنچه که باید مت ِن حرکت
باشد آگاهی داد ِن به مردم است.
روشنفکرِ دینی به همان معنایی که امروز مطرح هست ،یعنی کسی که نسبت به دین و سنت دیدگاهِ انتقادی دارد .گرچه بازرگان خیلی عمیق و ریشهای
به سنت انتقاد نمیکند .اما به هرحال او رویکردِ انتقادی دارد با تکیه بر علوم و دادههای جدید .در ده ٔه چهل هم این جریان با مجاهدین و شریعتی ادامه
پیدا میکند .البته مجاهدین نه به صور ِت عام .بلکه حنیف نژاد به عنوا ِن مظهر و سمب ِل این حرکت.
سمب ِل روشنفکر ِی ایران در ده ٔه چهل و پنجاه شریعتی است .در این دوره بازرگان ،مطهری و دکتر سحابی بیشتر در حاشیهاند .منتهی آن زمان زیاد
واژهٔ روشنفکر ِی دینی به کار نمیرفت .بیشتر "روشنفکرا ِن مبارز"" ،روشنفکرا ِن مسلمان" و "روشنفکرا ِن انقالبی" مطرح بود .بعد از انقالب هم روشنفکران،
چه مذهبی و چه غیرِ مذهبی به حاشیه رانده شدند و دورا ِن ضعفی را پش ِت سر گذاشتند تا سال  ۶۶که دورا ِن جدیدِ روشنفکر ِی دینی با سروش شروع
میشود.
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س  :دکترحسین حاج فرج دباغ ،معروف به دکتر عبدالکریم سروش ،از چه زمانی به عنوا ِن یک "روشنفکرِ دینی" در محاف ِل روشنفکر ِی ایران شناخته
شد؟
ج  :آقای سروش قبل از انقالب عضوِ انجم ِن ُحجتیه بوده و سالهای  ۵۳و  ۵۴به اروپا میرود و دارو سازی میخواند .در سالهای  ۵۵و  ۵۶ایشان
مطالعه میکرده ،فکر میکرده ،سخنرانی میکرده و کتاب مینوشته ،اما اصوالً با مبارزه میانهای نداشته و بعضی دوستانی که در لندن و اروپا بودند به
شدت با ایشان درگیر بودند .حتی سال  ۵۷هم که مبارزه شروع شد و اوج گرفت ،باز ما ایشان را به عنوا ِن مبارز نمیبینیم.
قبل از انقالب دو کتاب از ایشان منتشر شد .یکی کتا ِب "دانش و ارزش" و دیگری کتا ِب "تضادِ دیالکتیکی" که چون در سالهای انقالب بود ،زیاد به
آنها توجهی نمیشد .بعد از انقالب که به ایران آمد مث ِل گذشته به کارِ سیاسی وارد نشد و همان خ ِط مشی را ادامه داد ،منتهی شده بود یک جوا ِن روشنفکرِ
از اروپا آمدهای که هم با معار ِف اسالمی آشنا است ،هم اه ِل فلسفه است و هم اه ِل تفکر .از همان ابتدا هم که به ایران آمد ،با انتقاد از مجاهدین شروع کرد
و کتا ِب "دگماتیس ِم نقابدار" را نوشت .بعد هم که بنیصدر آمد ،ایشان شد منتقدِ بنیصدر .در تلویزیون هم مرتب برنامه داشت .دو ،سه سال برنامهای در
تلویزیون دربارهٔ مولوی داشت .بعد هم برنامههای مناظره بود که ایشان در کنارِ مصباح و بهشتی ،با احسان طبری و فرخ نگهدار ( حز ِب توده و چریکهای
فدایی ) مناظره میکرد .تا سال  ۶۶و  ۶۷هم نورِ چشم ِی آقایان بود و هر  ۲۴ساعت مرتب سخنران ِی ایشان پخش میشد .رادیو که مفصل سخنرانیهای
ایشان را میگذاشت .تلویزیون هم همینطور .کتابهای ایشان هم مرتب در تیراژِ باال منتشر میشد .آقایان هم خیلی برای ایشان در سط ِح گسترده و
وسیع تبلیغ میکردند .خُب ،انصافاً ایشان ،هم خوشبیان بود هم خوشقلم و کتابهایش را ،هم موافقها میخواندند و هم مخالفها.
س  :از نظرِ فکری در آن سالها چه وضعیتی داشت؟
ج  :ایشان در آن سالها در کنارِ خ ِط فکر ِی مطهری بود و غیرِ مستقیم شریعتی را نقد میکرد .قبل از سالهای  ۶۶و  ،۶۷دو سه یادنامه هم دربارهٔ
مطهری درآورده بود .اولین تحولی که ما از ایشان دیدیم در سا ِل  ۶۶بود و در سخنران ِی شان در بزرگداش ِت شریعتی .نوار را که آوردند و شنیدیم ،دیدیم
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چرخش مهم در ایشان دیده میشود .در این سخنرانی شریعتی و مطهری را با هم مقایسه کرده بود و جان ِب شریعتی را گرفته بود .بعد هم ما رفتیم
یک
ِ
از او استقبال کردیم که تا حدودی کار خوبی کردی!
ِ
تئوریک شریعت" ،کامالً از آن تفکرِ قدیم فاصله گرفت و طرفدارِ شریعتی شد .آن هم از
بعد ،فکر میکنم در سا ِل  ۶۷یا  ،۶۸با کتا ِب "قبض و بس ِط
نگاهِ "بیرو ْن دینی" .بعدها ادعا کرد که اصالً کسی که نگاهِ "درو ْن دینی" دارد روشنفکر نیست .از این منظر بعدها ،هم شریعتی را رد کرد هم مطهری و
هم بازرگان را !
سیرِ دومِ آقای سروش از سا ِل  ۶۶شروع میشود تا  ۷۱و  .۷۲در این سالها مرتب از شریعتی دفاع و حمایت میکند و البته دفاعِ موثری هم بود در
آن سالها .در این دوره او منتقدِ مطهری و تفکرِ حوزوی و نگاهِ سنتی شد .انصافاً قبض و بسط زیرآ ِب بسیاری از چیزها را میزند .در این سالها شریعتی
دوباره آمد روی بورس .پس از سالها از انزوا درآمد .جلسات و سمینارها و کنفرانسها دربارهٔ شریعتی رواج پیدا کرد ،به خصوص بعد از فو ِت آیتالله
چرخش  ۱۸۰درجهای میکند .این سیر با یک سخنران ِی انتقادی علیهِ
خمینی .تا سیرِ سوم که از سا ِل  ۷۲شروع میشود و باز مواض ِع آقای سروش یک
ِ
شریعتی شروع میشود و اولین انتقادِ ایشان هم ،همان مسئل ٔه ایدئولوژیک کرد ِن دین بود .سیری که تا اآلن هم ادامه دارد .البته در حرفهای آقای سروش
تناقض هم هست! هر سخنرانی که میکند ،بخشی از حرفهای گذشت ٔه خودش را نفی میکند .بعد از رفتن ایشان به اروپا هم زیاد در حال و هوایش
نیستم و به آن صورت خبری از او ندارم.
س  :روشنفکر ِی دینی چهقدر تح ِت تاثیرِ انقالب قرار میگیرد و اساساً روشنفکرا ِن دینی قبل و بعد انقالب ،چه تفاوتهایی با هم دارند؟
ج  :مهمترین تفاو ِت روشنفکرا ِن دین ِی ایرا ِن قبل و بعد از انقالب ایناست که در دهههای  ۲۰تا  ۵۰تقریبا تمام ِی روشنفکرا ِن دین ِی ما سیاسی بودند.
حاال یا مث ِل مطهری سیاس ِی معتدل بودند و یا در یک سط ِح باالتر ،امثا ِل بازرگان بود و چهرههای رادیکالترِ آن نیز مث ِل شریعتی و سازمان مجاهدین
بودند که به اسالمِ سیاسی یا اسالم به عنوا ِن ایدئولوژی و یا مکت ِب راهنما ِی عمل ،اعتقاد داشتند و این ویژگ ِی اصل ِی روشنفکرا ِن دینی در چهار ده ٔه قبل
Exit

Full

Home

Next

16

Prev

search

Print

از انقالب بود .در ده ٔه شصت هم که تقریباً روشنفکر ِی دینی حضورِ فعالی ندارد و از ضربه ای که از انقالب خوردند ،هنوز تلوتلو میخوردند.
در حقیقت جریا ِن روشنفکر ِی دین ِی بعد از انقالب در سال  ۶۶با سروش شروع میشود که درست برخال ِف جریا ِن روشنفکر ِی دین ِی قبل از انقالب
است .آن موقع میخواستند اسالم را در قال ِب یک مکتب و به عنوا ِن یک جهانبینی و ایدئولوژی در بیاورند ،حرک ِت اجتماعی ایجاد کنند ،انقالب کنند،
نظامِ اجتماعی به وجود بیاورند ،عدال ِت اجتماعی پدید آورند و جامعه را تغییر بدهند و واردِ عصرِ مدرن کنند .حاال نه .میگویند تمام کارهایی که در گذشته
انجام شده اشتباه بوده .اصالً از د ِل اسالمْ مکتب به وجود نمیآید .اسالمِ انقالبی و اسالمِ مبارز و اسالمِ ایدئولوژیکی نداریم .اسالم را چه به جهان بینی !!!
البته اآلن در میا ِن روشنفکرا ِن دینی ،نِحلههای بسیاری هست .یکی نِحل ٔه آقای سروش است .یکی نحل ٔه آقای شبستری است .یکی هم طی ِف ما هاست که
طرفدارا ِن شریعتی را تشکیل میدهیم و در اقلیت هستیم.
دیدگاهها مختلف است ،اما در مجموع میبینیم ،حرکتی که از سال  ۶۶شروع شد ،پنبه کرد ِن بافتههای چهار ده ٔه قبل از انقالب است .لذا اآلن بسیاری
از چیزهایی که در دهههای چهل و پنجاه بدیهی جلوه میکرد ،بدیهی نیست و چون بدیهی نیست خیلیها خالفاش را ادعا میکنند که بدیهی است .از
جمله همین اسالمِ انقالبی یا انقال ِب اسالمی .میگویند یعنی چه انقال ِب اسالمی؟ میگویند که انقالب متعلق به عصرِ مدرن است .اسالم متعلق به عصرِ
مادو ِن مدرن است .چگونه شما میخواهید یک سن ِت  ۱۴۰۰سا ِل پیش را با انقالب که یک مفهومِ مدرن است و متعلق به جها ِن غرب ،پیوند بزنید؟
یک زمانی بدیهی بود که اسالمْ دموکراتیک است .اسالمْ مداف ِع آزادی و حقو ِق بشر است .اما حاال اینگونه نیست .بدیهی نیست .اآلن این سوال مطرح
است که نه ! شما از کجا از د ِل اسالم اینها را درآوردید؟ اساساً این بحث مطرح شده است که توق ِع شما از دین غلط است .چرا باید توق ِع این را داشته
باشید که بروید از اسالمْ جهان بینی دربیاورید؟ جهان شناسی دربیاورید؟ آیا اصالً اسالم یک هستی شناسی یا آنتولوژی دارد؟ اصالً میشود از د ِل اسالم
یک تئولوژی یا الهیات درآورد؟ امروز به خصوص با بحثهای هرمنوتیکی که مطرح شده ،اینها زیرِ سوال رفته است.

Exit

Full

Home

Next

17

Prev

search

Print

س  :اگر نقادی را مهمترین ویژگ ِی روشنفکری بدانیم ،روشنفکر ِی دینی را که به هر حال به تعبد معتقد است و خ ِط قرمزهایی در حوزه نقد دارد،
چطور تعریف میکنید؟
ج  :خُب ببینید اینجا یک سوالی مطرح است که اساساً روشنفکر ِی دینی به معنای چیست؟ و آیا اصالً این مفهومْ پارادوکسیکال و متناقض نیست؟
به عالوه در این زمان عدهٔ زیادی هستند که نامِ روشنفکرِ دینی را یدک میکشند ،اما شاید اصالً در تعری ِف ما قرار نگیرند .یکی آقای ملکیان .آقای ملکیان
را قبالً به عنوا ِن روشنفکرِ دینی میشناختیم ،اما وقتی این جزوهٔ آخرِ ایشان را خواندم با نامِ "گریزِ معنوی" ،دیدم اساساً ایشان نمیتوانند مذهبی باشند،
چه برسد به روشنفکرِ مذهبی.
س  :اکبر گنجی چطور؟ با انتشارِ "مانیفیس ِت جمهوری خواهی" ،رسماً از روشنفکرا ِن دینی جدا نشد؟
ج  :بله خُب .اسالمِ ایشان یک اسالمِ فردی و انفرادی شده .البته آقای گنجی نظریه پرداز نیست .ایشان بیشتر مصرف کنندهٔ حرفهای آقای سروش
هستند.
کسانی هم هستند همچون شایگان و طباطبایی که نظریه پرداز و صاحب نظر هستند و میگویند که روشنفکر ِی دینی ،پارادوکسیکال است .در حالی
که به نظرِ من اینگونه نیست .البته کسانی که این حرفها را میزنند ،همانطور که میدانید ،با توجه به الگوی غرب این حرفها را میزنند .میگویند در
اساس قضیه بر این بوده است که در آن موقع
غرب و در عصرِ روشنگری ،جریا ِن روشنفکری که مطرح شد ( در قر ِن  ۱۸در فرانسه و بعد از آن در اروپا )ِ ،
کسی که روشنفکر بود ،معتقد به اندیش ٔه آزاد بود .اندیشهای که هیچ قیدی را برنمیتابد .و چون در آنجا روشنفکران با کلیسا و پاپ و مذهب درگیر شدند،
اساس تعبد است و روشنفکری
گفتند یک نفر که مذهبی باشد ،نمیتواند منتقد باشد و اگر منتقد هم باشد ،نمیتواند مذهبی باشد .برای اینکه مذهب بر ِ
اساس تعقل است .در واقع همان حرفی که میگویند در قر ِن چهارم "ابوالعالء مُعری" گفته است؛ "کسی که دین دارد ،عقل ندارد و کسی که عقل
بر ِ
دارد ،دین ندارد !" .طرفدارا ِن این نظریه معتقدند که دینداری با عقالنیت نمیسازد ،دین چرا ندارد و هر چه خدا و پیغمبر گفتند ،باید عمل کنی .این
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سیری بوده که در غرب طی شده است و آن مفهومِ روشنفکری ،هنوز در اینجا سیطره دارد .میگویند آقا ،روشنفکر ولتر است! و بر آن اساس میگویند
که روشنفکر ِی دینی ،پارادوکسیکال است .بعضیها هم معتقدند که روشنفکر ،دینی و غیردینی ندارد.
س  :اما اینجا این سوال پیش میآید که موانعی که روشنفکرا ِن دینی برای نقدِ "دین" با آن روبرو هستند ،چه میشود؟ آیا دینداری و روشنفکر ِی شان،
آنها را در یک موقعی ِت پارادوکسیکال قرار نمیدهد ؟
تناقض دین و روشنفکری حرفی است که من قبول ندارم و اعتقاد دارم که هیچ پارادوکسی در این میان نیست .چرا؟ به خاطرِ اینکه روشنفکر،
جِ :
نقاد است .همه چیز را میتواند نقد کند .آیا دین را میتواند نقد کند یا نه؟ اینجا دو دیدگاهِ دینی وجود دارد .یکی دیدگاهِ اَشعری است و یکی دیدگاهِ
مُعتزلی و شیعی نسبت به دین است .اگر با نگاهِ اَشعریون به دین نگاه کنیم ،حق با همین آقایان است که میگویند روشنفکر نمیتواند دیندار باشد .چرا
که این تفکر میگوید دین یک سری گزارههایی دارد که این گزارهها تعبدی است .عقل در آنها هیچ دخالتی ندارد .پیغمبر گفته و امام گفته و خدا گفته
و والسالم! خُب طبیعی است که این دیدگاه با عق ِل مدرن و عق ِل نقاد در تضاد است و این دو را نمیشود با هم جمع کرد .یعنی با این دیدگاه نمیتوان
هم دیندارِ صادقی بود و هم روشنفکرِ صادقی .از نظرِ آنها اسالم ،همان اسالمِ عامیانهای است که همه دارند .اسالمِ عالم ٔه مجلسی .از دیدِ آنها این حرف
درست است.
اساس عقالنیت است.
اساس تعقل است و دینداری بر ِ
اما بیاییم اسالم را به دیدِ معتزلی و عقلی نگاه کنیم .بزرگا ِن این تفکر معتقد بودند که تعبد بر ِ
اساس عقالنیت است .اگر به این دید نگاه کنیم ،میا ِن روشنفکری و دینداری ،پارادوکسی ایجاد
حاال عقالنی ِت آن زمان را میگفتند ،ولی به هرحال بر ِ
اساس دینداری بر عقل و فهم و تجرب ٔه شخص ِی شما است .البته این حرفی نیست که ما امروز بزنیم .این را علمای ما و بزرگا ِن دی ِن ما
نمیشود ،چرا که ِ
صدها سال پیش میزدند که تحقیق در دین واجب است و تقلید حرام .در دین که نمیتوانید تقلید کنید .نه از خدا ،نه از پیغمبر و نه از هیچکس .من ،۷
 ۸سا ِل پیش در حسینی ٔه ارشاد گفته بودم که ما در دین از خدا هم تقلید نمیکنیم .نشری ٔه "شلمچه" هم برداشته بود ،تیترِ بزرگ در صفح ٔه اول زده بود
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که " اشکوری  :ما در دین از خدا هم تقلید نمیکنیم!" .بعد هم کلی به ما بد و بیراه گفته بود که اشکوری این حرف را زده .اما اگر اینها فهم و درک و
عقل و شعور داشتند ،میفهمیدند این که حر ِف یوسفی اشکوری نیست ،این حر ِف تمامِ علمای آنهاست .مثالً یک گزارهای داریم به نامِ "خدا هست" .خُب
این "خدا هست" را چگونه میپذیری؟ چون خدا گفته که "خدا هست" ،میپذیری؟ خدا گفته که من هستم ،پس شما قبول کنید .اگر این است بله! این با
تعقل نمیسازد .با خردِ نقاد نمیسازد .بله ،خدا گفته که من هستم .شهدالله ان ال اله اال هو" .یار بیپرده از در و دیوار  /در تجلی است یا اولی االبصار"
اما من که میخواهم این گزاره را قبول کنم ،باید با عقل و درک و فه ِم خودم به آن برسم و بپذیرم .جهان هدفدار است .من باید خودم به آن رسیده
باشم .جهان به تعبیرِ قرآن عبث آفریده نشده است ،چرا؟ من باید با استدالل بپذیرم .اصالً خودِ قرآن هر مسئلهای را مطرح میکند ،از پذیرفتن بعث ِت
آفرینش جهان و پذیرفت ِن وحی و خدا ،میگوید بروید بگردید و فهم کنید .دائم میگوید بروید تعقل کنید .لعلکم تعقلون .لعلکم یتفکرون .مرتب
انبیا تا
ِ
اساس
اساس دین است .میخواهم بگویم که ِ
روی این واژهها تاکید میکند ،یعنی هم ٔه این چیزها را باید بروی خودت بفهمی و بیابی و بپذیری .پس این ِ
پذیرش دین از "بِ" بسم الله تا " ِت" تمت ،عقل و استدالل است .پس از این نظر میا ِن روشنفکری با خردِ نقاد ،تعارضی نیست.
ِ
س  :آیا خارج از ذهن و در واقعیت هم کسانی هستند که به معنای کام ِل کلمه ،هم روشنفکر باشند و هم متدین؟
ج  :اگر پاسخ مثبت باشد ،اوال همین امر مدعای پارادوکسیکال بود ِن "روشنفکری" و "دینداری" را باطل میکند و ثانیاً باالخره این پدیده را چه نامی
باید نهاد که با انواعِ دیگرِ روشنفکری متفاوت و متمایز شود؟ به هرحال به نظرم روشنفکرِ دینی از نظرِ اینکه روشنفکر است ،با دیگر روشنفکران فرقی
ندارد ،ولی به دلی ِل دینداری چه از نظر و چه در عم ِل روشنفکری ،با دیگر نحلهها متمایز است.
حداقل روشنفکرِ دینی با دو عمل ،با دو جریا ِن دیگر فرق دارد .یکی با نقدِ سنت و دیگری با نقدِ مدرنیته که هر دو مهماند .او از آنجا که روشنفکر
است و گوهرِ روشنفکری ،نقد ،پاالیش ،تولیدِ ایده و ارائ ٔه آلترناتیوها است ،الزاماً نقادِ سن ِت دینی و عرفی است و لذا برای تمایزِ این تضاد با سنتگرایا ِن
غیرِ نقاد ،نامی و عنوانی الزم است و از سوی دیگر به هرحال با نگاهِ دین ،کم و بیش نقادِ مدرنیته خواهد بود و در نهایت از تزِ سنت و آنتی تزِ مدرنیته،
Exit

Full

Home

Next

20

Prev

search

Print

سنتزی خلق میکند و این کار به هر تقدیر او را با انواعِ روشنفکرا ِن الئیک ،لیبرال ،لیبرال دموکرات ،سوسیال ،سوسیال دموکرات ،مارکسیست و ...متمایز
میکند و باز اینجا نام و عنوانی الزم است .به هرحال روشنفکرِ مسلمان را به دلی ِل نقدِ سنت ،روشنفکر میدانیم و به دلی ِل دینورزی و نقاد ِی مدرنیته،
روشنفکرِ دینی .قطعا اگر دینداری نبود ،لزومی بر این وصف نبود .فرجامِ کالم اینکه به هرحال به کسی چون شریعتی و استاد شبستری و سروش چه
میتوان گفت؟ اگر فقط بگوییم دیندار که تفاو ِت بنیاد ِی آنان با سایرِ دینداران روشن نمیشود و اگر فقط بگوییم روشنفکر ،پس چه فرقی است میان آنان
و فیالمثل دکتر آریان پور یا بیژن جزنی و یا دکتر شایگان و یا دکتر طباطبایی؟
س  :پس شما مفهومی به نامِ روشنفکر ِی دینی را میپذیرید ؟
ج  :بله! دلی ِل من هم عقالنی بود ِن دیانت و دینورزی به طورِ کامل است .باید اضافه کنیم که اتفاقاًاسالم در قیاس با ادیا ِن دیگر ـ به ویژه ـ مسیحیت ـ ،یک
برعکس دوستان بر این باورم که اگر دینی را با سنت و اسالم را با
دی ِن غیرِ اسطورهای است و لذا عقلی است و بر این اساس کمتر غیرتاویلی است .من
ِ
اشعری مآبی یکی ندانیم ،هر مسلما ِن واقعی باید یک روشنفکرِ واقعی باشد.
س  :در این میان تکلی ِف ایمان چه میشود؟
ج  :ایمان گوهرِ دینداری است .ایمان یک مواجه ٔه شهودی و درون ِی شما است با خداوند .اگر هم با عقل نتوانید توجیهاش بکنید ،حداقل این است که
ضدِ عقل نیست .ایمان به تعبیرِ مهندس بازرگان مواجه ٔه ذرهٔ بیانتها است با امرِ قُدسی .ایمان امری درونی است و این امرِ درونی هم شهودی است .این
شهود آیا عقلی هست یا نیست؟ عقلی هست منتهی یک عق ِل شهودی است .عقل ،انواع و مراتبی دارد .عقل که یک نوع نیست .شما عق ِل فلسفی دارید.
عق ِل علمی دارید .عق ِل تجربی دارید .عق ِل شهودی هم داریم .این عق ِل شهودی را اقبال در کتا ِب "احیای فکرِ دینی در اسالم" به تجرب ٔه باطن تعبیر کرده
است .خُب ،آیا این تجرب ٔه باطن ضدِ عقل است؟ نه ،عقلی هست منتهی عق ِل شهودی نه عق ِل تجربی .اقبال میپرسد که آیا ایمان به خدا امرِ تجربی است
یا نه؟ و بعد پاسخ میدهد که تجربی است منتهی تجرب ٔه علمی نیست.
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نمیتوانید با عل ِم ریاضی و پزشکی ،اینها را اثبات کنید .عق ِل علمی و تجربی نمیتواند واردِ اینها بشود .نفی هم نمیکند .بنابراین خودِ من شخصاً
خدا را امری شهودی میدانم .به همین دلیل اصالً با کسی بحث نمیکنم که شما چگونه خدا را قبول دارید و دالی ِل عقل ِی شما چیست.
در قر ِن  ۱۹میگفتند ،هر چه زیر چاقوی تشریح دیده نشود ،ما قبول نداریم .خدا؟ رد میکنیم .مالئکه؟ رد میکنیم .عالَ ِم غیب؟ رد میکنیم .چرا؟
چون ما نمیفهمیم .اما در پایا ِن قر ِن  ۲۰و اوای ِل قر ِن  ۲۱دیگر علم فروتن شده است .پوپر میگوید که گزارههای دینی و متافیزیکی ابطالناپذیر هستند
و در مقول ٔه علم نمیگنجند .چرا که وقتی علم را تعریف میکند ،میگوید علم عبارتست از گزارههای ابطال پذیر .خدا هست؟ علم نمیتواند بگوید هست.
خدا نیست؟ علم نمیتواند بگوید نیست.خُب وقتی علم به این نتیجه رسیده باشد که من در اینباره نمیدانم ،آیا میتوان گفت که ضدِ عقلی است؟ آیا
میتوان گفت که این عقل را نفی میکند؟ هرگز .این عق ِل قر ِن نوزدهمی است .این حرف متعلق به سیانتیسم و راسیونالیس ِم آن موقع است.
روشنفکرا ِن ما همیشه یک قرن از اروپا عقب هستند .حرفهای قر ِن  ۱۹اروپاییها را دارند در اواخرِ قر ِن  ۲۰و اوائ ِل قر ِن  ۲۱تکرار میکنند و این
همه تاخرِ تاریخی وجود دارد .من گاهی واقعاً تعجب میکنم از کسانی که این حرفها را میزنند .ما که نه زبان میدانیم و نه اروپا رفتیم و نه آنجا درس
خواندیم ،فقط از یک سری مطالعه اینها را بدست آوردیم ،اینها را فهمیدهایم .اینهایی که آنجا بودند و میدانند و بیش از ما اینها را میدانند ،نمیدانم
چرا دارند این حرفها را میزنند .ایمان حداقلاش این است که عقلی نیست .ممکن است ناعقلیگری باشد اما این خیلی فرق دارد با ضدِ عقلی .واردِ دین
که میشوید ،تمامِ گزارهها عقلی است و تنها استثناء ،احکامِ عمل ِی دین یا شریعت است که البته بخش ناچیزی از آن را تشکیل میدهند و آنها هم اگر
بگوییم در حیط ٔه عقل نیستند ،حداقلاش این است که ضدِ عقلی نیستند.
اساس استنتا ِج عقلیاند.
خدا هست پس جهان معنا دارد .از آن "هست " آنتولوژیک" ،بایدی" در میآید .این بایدها که از هستها درمیآیند ،بر ِ
این یک چیزی نیست که چون خدا گفته یا قرآن گفته ،پس جهان معنادار است .نه ،اگر برای جهان آفریدگاری قائل هستید ،با یک الزامِ منطقی یا یک
الزامِ عقلی به این نتیجه میرسید که جهان هدفدار است و جهان معنادار است .چون خدای حکیم ،علیم ،توانا و قادر نمیتواند جهان را بیهوده و عبث
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اساس بایدها و نبایدهای
بیافریند ،قیامت هست ،عقلی است .معاد هست ،عقلی است .این هستها از آن بایدها به لحاظ فلسفی درمیآید .یا اخالق بر ِ
هستیشناسی و ایدئولوژیکی درمیآید .لذا شریعتی و مطهری معتقدند که از دل جهانبینی ،ایدئولوژی درمیآید که البته آقای سروش به این معتقد
اساس استنتاجها و گزارههای عقل ِی شما
نیست .بههرحال چه از د ِل جهانبینی ،ایدئولوژی استخراج شود و چه نشود ،هم ایدئولوژی و هم جهان بینی بر ِ
است .شُمای انسان .شُمای مُتدین .به همین دلیل جهانبینیها و ایدئولوژیهای مختلف و متنوعِ دینی داریم .خدا در هیچ کجای قرآن نگفته چون من
گفتم شما باید بپذیرید .همهاش بر خالف این است .خدا گفته حر ِف من حق است .اما اضافه کرده که این حر ِف حق را باید توی انسان ،توی دیندار ،با
عقل و منطق بپذیری و قبول کنی.
س  :البته ایرادِ اصلی که بر سازگار ِی دین و عقالنیت وارد میشود ،بیشتر از اینکه در این حوزه باشد ،در حوزهٔ "شریعت" و احکامِ عمل ِی اسالم
است؟
اساس
ج  :در رابطه با شریعت هم که همان احکامِ عمل ِی دین است ،باید بگویم ،احکامِ عمل ِی دین دو بخش هستند .یکی اصول این احکام که باید بر ِ
عقل بفهمید .نماز واجب است .روزه واجب است .اینها را باید با عق ِل استنتاجی خودت بفهمی .اگر نفهمی نماز خواندن و روزه گرفتنات بیفایده است.
بخش دوم یک سری احکامِ فرعی ٔه شرعیه هستند که شما به عنوا ِن یک متدین باید آنها را لحاظ
اثری ندارد .در این بخش اصالً تقلید جایی ندارد .اما ِ
بکنید .مثال چگونه وضو بگیرید .مثال چرا نمازِ مغرب سه رکعت است .نمازِ صبح چرا دو رکعت است .نه اص ِل نماز ! اینها یک چیزهایی هستند که در
قرآن نیست و از طری ِق سنت به ما رسیده است و به آن عمل میکنیم .نه میتوانیم قطعاً اثبات کنیم که عقلی است و نه این که قطعاً عمل بیهودهای
است ( ر.ک به مطهرات در اسالم نوشت ٔه مهندس بازرگان که در آن بازرگان برای این احکام دلی ِل عقلی و علمی میآورد ) .اما فرضاً اگر نفهمیده باشیم که
اساس ادل ٔه فقهی تشریح شده است و کسانی
چرا نمازِ صبح دو رکعت است ،نمیتوانیم نماز نخوانیم .چرا؟ چون امورِ فرعیه و جزئیه شرعیه است که بر ِ
که مجتهد نیستند ،نمیتوانند وارد آن شوند .مثالً تیمم که میکنیم ،دس ِت مان را دو بار روی خاک بزنیم یا سه بار؟ خب این را باید آن مجتهد و آشنا به
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مسائ ِل شرعی بگوید .در این موارد میگوییم فالن مجتهد را به عنوا ِن فقیه و کسی که  ۸۰سال روی این مسائل کار کرده است ،قبول داریم .شما بگویید
چه کنم؟ خب میرویم رسال ٔه ایشان را میبینیم و مطابق آن حکم عمل میکنیم .چرا؟ چون تخصصاش را نداریم .بنده در امورِ جزئی ٔه فرعی ٔه دین تخصصی
ندارم .میبینم پیغمبر اینجوری عمل کرده .علی اینجوری عمل کرده .مجتهد این طور میگوید .من هم عمل میکنم .میخواهم بگویم حتی این نوع
تقلید هم عقلی است .استدالل یک مقدماتی دارد و یک نتایجی.
مثال میزنم .خدا به محمد (ص) وحی میکند که آقا فالن زن از مدینه خارج شد ،دارد میرود برای مکیان جاسوسی کند .محمد هم علی (ع) و زبیر
را میفرستد دنبا ِل این زن .خالصه او را میگیرند و میگویند نامه را بده .زن انکار میکند و میافتد به گریه و زاری که نه اصالً من نامهای ندارم .زبیر
دلش میسوزد و میگوید ولش کنیم .ما که بازرسی کردیم ،چیزی پیدا نکردیم .خودش هم میگوید که چیزی ندارد .آزادش کنیم .نگاه کنید علی به او
چه پاسخی میدهد .میگوید خدا به پیغمبر تا حاال دروغ گفته؟ میگوید نه .ادامه میدهد پیغمبر تا حاال به ما دروغ گفته؟ میگوید نه .میگوید پس این
زن همان است که محمد گفته .بعد زن را تهدید میکند که اگر نامه را ندی ،مثالً تو را میکشیم .او هم دست میکند در موهایش نامه را درمیآورد و
میدهد .منظور اینکه علی با یک سری مقدما ِت منطقی به یک نتیج ٔه مشخص میرسد .کاری نداریم که حاال آن مقدمات از اعتقادِ علی نشات گرفته یا
نه .مهم طرزِ اثبا ِت قضیه از نگاهِ اوست .گزارهها را نگاه کنید؛ خدا به محمد راست میگوید .محمد به ما راست گفته است .پس نامه همراهِ این زن است.
این بحثها هم زیاد مشکل ایجاد نمیکنند .مشکل و بح ِث اصلی سر این است که آقایان میگویند دینداری با روشنفکری نمیخواند .سنت و دنیای
مدرن قاب ِل تلفیق نیست .مشکل در حیط ٔه احکامِ کیفری و حقو ِق زن و احکامِ اجتماع ِی اسالم است .اینجا ما میگوییم که اگر مث ِل اشاعره نگاه کنیم حرف
شما درست است .آنها میگویند ،چون خدا گفته است دس ِت دزد را ببر ،پس تا روزِ قیامت ببرید! آن بخش از احکامِ دین را اگر جاودانه و جازم بدانیم ،با
روشنفکری ناسازگار است .اما اگر احکامِ اجتماعی را تغییرپذیر بدانیم چه؟ باز هم با عقل و علم و دنیای مدرن ناسازگاری دارد ؟
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س  :شما میگویید که بعضی از احکامِ اجتماعی و کیفری قاب ِل تغییر هستند .خ ِط قرمزِ این تغییرات کجا است ؟
ج  :هیچ خ ِط قرمزی وجود ندارد.
نص صری ِح قرآن و مسائلی که حک ِم آنها به صراحت در قرآن بیان شده هم خ ِط قرمز و نقط ٔه آخرِ این تغییرات و نقادیها
س  :پس به نظرِ شما ،حتی ِ
نیستند؟
ج  :نه ،حتی احکامی که در قرآن است تغییر پذیر است .البته ما هم ٔه احکام را قبول داریم ولی هرقدر که بتوانیم اجرا میکنیم .ولی تمامِ این فقه
و شریع ِت قدیمی در زما ِن امروز قاب ِل اجرا نیست .همان حرفی که ما گفتیم و حک ِم اعداماش را هم گرفتیم ! البته حاال خیلیهای دیگر از روحانیون و
غیرِ روحانیون هم این حرف را میزنند .به ویژه این که شرای ِط امروزِ جامعه هم مدعای ما را ثابت کرده است.
امروز فقهای ما باید بفهمند که به عنوا ِن مثال خانوادهٔ امروز همان خانوادهٔ عصرِ نزو ِل قرآن نیست .امروز مناسبا ِت زن و شوهر تغییر کرده .مثالً یک
زمانی بود که زن کارِ اقتصادی نمیکرد .استقال ِل اقتصادی نداشت .واج ِب النفق ٔه مرد بود .مردان نان آورِ خانواده بودند .اما امروز زن و مرد کار میکنند.
هر دو ثروت تولید میکنند .دیگر احتماالً واج ِب النفقه بود ِن زن معنا ندارد.
س  :اما سوالی که در برابرِ این نظریه ،هم از سوی اسالمگرایا ِن سنتی و هم از سوی روشنفکرا ِن عرفی ،مطرح میشود ،این است که اگر تی ِغ نقد به
نص صری ِح قرآن نیز وارد شود از دین چه میماند؟
ِ
ج  :چیزی نماند! چه ایرادی دارد؟ اگر با عقل و با استدال ِل عقلی به نف ِی دین و مذهب رسیدید ،هیچ اشکالی ندارد .باید به آن ملتزم باشید .چنانکه
اساس
اساس دیانت باقی میماند ،چون ِ
اخیراً آیتالله منتظری هم مرتد را قاب ِل مجازات ندانسته است .اما اگر فکرِ ما روشن باشد و اه ِل تعقل هم باشیمِ ،
دین فراتر از زمان و مکان است .متاسفانه بر جریا ِن روشنفکر ِی ما مُد و موج حاکم است .قبل از انقالب اسالمِ سیاسی و حاال اسالمِ فردی و منقطع از
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اجتماع .این آقایان متاسفانه متوجه نیستند .اسالم را که نمیشود مسیحیزه کرد .اینها همه موج است.
اساس مقتضیا ِت زمانه و در نظر گرفت ِن رو ِح اسالم باشند؟
س  :اگر این دیدگاه را بپذیریم ،چه کسانی باید عهده دارِ این اجتهاد و باز تعری ِف دین بر ِ
ج  :ما اسماش را میگذاریم کارشناسان و یا به اصطال ِح سنتی مجتهدان .اما نه مجتهدان به معنی اینکه لزوماً علومِ حوزه خوانده باشند .یک مجمعی
مجلس شورا باشد و البته اعضایش همه باید کارشناس باشند.
تشکیل شود که عدهای از این مجتهدان یا کارشناسان جمع شوند .این مجم ِع ملی میتواند ِ
قدرِ مسلم این است که آخوندهای حوزهٔ علمیه ما غالباً صالحی ِت عضویت در این مجلس را ندارند .دلیلاش هم این است که با حقوق و علوم و معار ِف
دنیای جدید آشنا نیستند .در هر رشتهای مجتهدِ خاص باید وجود داشته باشد .مثال االن آقای کاتوزیان در رشت ٔه حقو ْق مجتهد هستند .به هرحال در
شرای ِط کنونی مجتهدِ مطلق عمالً نمیتواند وجود داشته باشد و لذا یک مجم ِع علمی و کارشناسی میتواند کارِ اجتهاد را انجام دهد.
س  :آیا نظرِ شما همان نظرِ مطهری و طالقانی و بازرگان است که درکتا ِب "مرجعیت و روحانیت" سال  ۴۲آمده است؟
اساس خردِ جمعی در دنیای جدید میتوان احکام وضع کرد .اسالم ما اسالمِ مفهومگرا است .اسالمِ شریعتگرا نیست .معتقدیم اسالم به
ج  :بله .بر ِ
عنوا ِن یک دین ،اصول و جهتگیریهایی دارد که مثالً در مسیحیت نمیبینید یا کمتر میبینید.
اساس واقعیا ِت اجتماعی اجتهاد میکنیم .محمد میگوید؛ عدل،
مبنای نتیجهگیری ما همان اصو ِل کلی و راهنمای کلی است .اصول را میگیریم و بر ِ
اساس حکم است .پس ما میتوانیم خودمان دین و جامعه و حکومت را بازسازی کنیم .از مجموعِ گفتار و رفتارِ
اساس احکام است و علی میگوید؛ عدل ِ
ِ
پیامبر یک اصو ِل کلی را استنباط میکنیم .این مجموع ٔه کل میتواند برای همیشه ثابت بماند .اما بر بنیادِ عدالت ،مصادیقاش را شرایط و زمان تعیین
میکند.
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س  :چه راهکاری را برای عمل به این اسالم در حوزهٔ اجتماع پیشنهاد میکنید؟ انجامِ اصالحات در حکوم ِت دینی؟ یا راهکاری جدید؟

ج  :هیچکدام از روشنفکرا ِن مذهبی به حکوم ِت فقهی اعتقاد ندارند .من هم معتقد به حکوم ِت دینی و مذهبی نیستم .حکومت را امری مث ِل امور دیگر
میدانم .درعی ِن حال من با احزا ِب اسالمی موافقم .معتقدم در یک جامع ٔه اسالمی میتواند احزا ِب اسالمی وجود داشته باشد و اینها با احزا ِب دیگر رقابت
کنند .در یک جامعهای که اکثریت مسلماناند ،این احزاب میتوانند برنامههای خود را مثالً دربارهٔ اسالمِ اجتماعی به صورت برنام ٔه حزبی اعالم کنند و ما
باید بپذیریم که این ،قرائ ِت ما از دین است و نه خودِ مطل ِق دین.
برخی از روشنفکرا ِن دینی از اسالمِ فردی دفاع میکنند که اکثریت را تشکیل میدهند و بعضیها هم مث ِل ما از اسالمِ اجتماعی دفاع میکنیم .کالً
در اسالمِ معاصر چهار جریا ِن اصلی و مشخص داریم :
 .۱اسالمِ سنتی  :که در آن احکامِ اجتماع ِی اسالم در حا ِل تعلیق است.
 .۲اسالمِ سنتی ـ بنیادگرا  :مث ِل طالبان که میخواهند فقه را عیناً اجرا کنند.
 .۳اسالمِ فردی  :که رابط ٔه انسان و خدا را درونی میداند و جدا از عرصههای اجتماعی.
 .۴اسالمِ اجتماعی  :که گوهرِ دینداری را ایمان و اخالق میداند ،ولی آن را در عرص ٔه عمومی هم دخالت میدهد.
بر مبنای سه جریا ِن اول چیزی به نامِ بازخوان ِی دین و اجرای آن در جامعه ،معنایی ندارد و فقط جریا ِن چهارم است که به این موضوع معتقد است و
من بهترین راهکارِ آن را تشکی ِل احزا ِب اسالمی و ارائه برنامههای خود به مردم میدانم.
س  :در صور ِت تحق ِق این ایده و شکلگیر ِی احزا ِب اسالمی ،این احزاب ،قوانی ِن اسالمی را بر چه مبنایی تنظیم میکنند که هم با مقتضیا ِت زمانه
تضاد نداشته باشد و هم اینکه روح و گوهرِ اسالم را در نظر بگیرد؟
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اساس برده داری را تایید نکرد.
ج  :مبنای این قوانین عدالت است و عدالت هم تعریف و مصادیقاش بر مبنای زمان و مکان است .نگاه کنید ،اسالم ِ
اساس برده داری نه عادالنه است و نه
درعی ِن حال نمیتوانست رسماً با آن مبارزه کند .پس شرای ِط برده داری را عادالنهتر کرد .اما امروز در قر ِن ِ ۲۱
موضوعیت دارد و به این شکل و فرمی که قبالً وجود داشت ،منسوخ شده ( البته اگر بردهداری نوین را در نظر نگیریم ) .چون موضوع عوض شده ،پس
ِ
وحشتناک عربها که یکدیگر را پاره پاره میکردند،
ُحکم هم عوض میشود .در زما ِن محمد برخی از احکام برای مقابله با آن خشون ِت افراطی و خونریز ِی
حک ِم بجا و عادالنهای بوده است ،اما آیا میتوانیم بگوییم امروز هم آن حکم عادالنه است؟ محمد در زما ِن خودش آنچه عدل بوده را اجرا میکرده .امروز
دموکراسی مظهرِ عد ِل عمومی و عادالنهترین شک ِل حکومت است و ادارهٔ مردم بر مبنای حقو ِق بشر که اسالمیترین شک ِل حکومت است ،میباشد .پس
باید اجرا شود.
س  :و حجاب؟
همان حرفی که همیشه گفتهایم .اختیار! حجاب امری اختیاری است و هیچ کسی را نمیتوان اجبار کرد و درعی ِن حال حجاب از امورِ فرهنگی است
و تاب ِع مصال ِح خاصی است و البته روشن است که این مصالح تاب ِع مکان و زمان است.
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