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سه ابهام در روشنفکرِی دینی


طرِح مساله


سخن از "دین و مدرنیته" و چالِش آن دو و نقِش ُمصلحان و نواندیشاِن مسلماِن معاصر در گره گشایی از این چالش و سخن از آسیب شناسِی این 
جریاِن فعال و صاحِب ادعا در جهاِن اسالم است.


اما نخست الزم است اشارتی ولو گذرا به سابقٔه موضوع بشود و در واقع صورِت مساله درست طرح و فهم شود. واقعیت این است که موضوِع مهم و 
محورِی چالِش " اسالم و مدرنیته " در دویست ساِل اخیر به موضوِع قدیمِی " اسالم و مقتضیاِت زمان " باز می گردد که معطوف است به سازگار کردِن دین 
و شریعِت اسالم با شرایِط متحوِل زمان و مکان. در این گزاره دو پیش فرِض مهم وجود دارد، یکی ثابت و جاودانه بودِن تمامِ احکامِ اجتماعِی اسالم و دیگر 


متحول بودِن تاریخ و شرایِط زندگِی اجتماعِی مردمان و دگرگونِی کم و بیش بنیادیِن زیسْت جهاِن آدمیان ) از جمله مسلمانان ( در درازنای زمان.


اگر مساله را در این سطح مطرح کنیم، سابقٔه آن به صدرِ اسالم و حتی زماِن پیامبر می رسد. دلیِل اصلِی این مشکل نیز این بوده است که اسالم به 
عنواِن یک دین، دارای شریعِت آشکار و گسترده در عرصٔه جامعه و سیاست هم بوده است. به گماِن من دلیِل پدید آمدِن این شریعِت گسترده و َجعِل 
احکامِ حقوقی و اجتماعی و حتی سیاسی نیز حاکمیِت ده سالٔه بنیادگذارِ اسالم در مدینه بوده است. به نظر می رسد که اگر آن دورٔه ده ساله و مقتضیات 
و ضرورت های عملِی ملک دارِی پیامبرِ اسالم نبود، حداقل بسیاری از احکامِ جزایی، کیفری، اقتصادی و سیاسی َجعل نمی شد و در حوزٔه شریعت در 


نمی آمدند.


پس از درگذشِت پیامبر و بویژه پس از فتِح ایران و تاسیِس امپراتوری و خالفِت عربی ـ اسالمی و متحول شدِن شماری از شرایط و نیازها و ظهورِ 
نیازهای تازه و نا آشنا برای اعراِب مسلمان، مُعضِل انطباق و سازگار کردِن پاره ای از احکامِ اجتماعی و قضایِی اسالم پیش آمد و در طوِل زمان آشکارتر و 
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حادتر شد. به تدریج فقه و مکاتب و مذاهِب مختلِف فقهی پدید آمدند تا به این مُعضل پاسخ دهند و مشکِل حکومت و مردم را حل کنند. تصادفی نیست 
که نخستین علِم مدون و قدرتمند و اثرگذار، علِم فِقه بوده است. در متِن فِقه، راهِ حل هایی چون ِاجتهاد، احکامِ اولی و ثانوی، ُحکِم حکومتی و قواعدی 


چون قیاس، ِاْستِْصالح، ِاْستِحسان، ِاجماع و... برای حِل مُعضل ابداع شدند.


تمامِ این تدابیر برای انطباِق شریعِت اسالم ) به طورِ خاص احکامِ اجتماعی ( با مقتضیات و تحوالِت نو به نو در طوِل زمان بوده است. به میزانی که 
حوزٔه تمدنِی خالفِت اسالمی گسترش می یافت و تمدن در اوج بود، اجتهاد و فِقاَهت نیز می بالید، شکوفا می شد و اثر گذار بود، اما پس از آغازِ سیرِ نزولِی 
تمدِن اسالم از سدٔه ششم به بعد، اجتهاد و نوآوری در حوزٔه فقه و حقوق رو به ِانحطاط رفت و در سدٔه سیزدهِم هجری تمدن و علوم از جمله علِم فقه و 


اجتهاد به مُنحط ترین وضعیت در جهاِن اسالم ) شیعه و سنی ( رسید و از این رو چالِش موردِ بحث نیز عمالً مُنتفی شد و یا به حداقل رسید.


اما از حدودِ دویست ساِل قبل بارِ دیگر این مُعضل و چالش به شکِل حادتری آشکار و به عبارتی آغاز شد و بارِ دیگر این مشکل با َمضمون و محتوای 
کامالً متفاوتی جهاِن اسالم را با خود درگیر ساخت. اما این بار دیگر چالش از درون و به مُقتضای تحوالت و تغییراِت تمدنی و فرهنگِی خود جوِش داخلِی 
جوامِع اسالمی پدید نیامد بلکه از بیرون و در واقع به صورِت غیرِ مُنتظره ای خود را بر مسلمانان تحمیل کرد. این بار چالِش اسالم و مقتضیاِت زمان با 
آشنایی و مواجهٔه مسلمانان با تمدن و فرهنگ و آداِب اجتماعی و فرهنگِی جدیِد اروپایی آغاز شد. یعنی درست از زمانی که مسلمانان در پایین ترین حِد 
انحطاط و عقب ماندگِی اجتماعی و سیاسی و حتی علمی و اخالقی بودند و در مقابل، رقیِب دیرین یعنی مغرب زمیِن مسیحی در اوِج اقتدارِ تمدنی و 


سیاسی و نظامی بود، این آشنایی و رویارویی پدید آمد.


از آنجا که نخستین مواجهه با غرب، آشنایی و رویارویی با چهرٔه استعمار و تجاوزگری های سیاسی ـ نظامِی اروپاییان بود، مسلمانان عموماً یا چهرٔه 
تمدن و علوم و فنوِن پیشرفتٔه غربی را ندیدند یا به آن بهای الزم را ندادند و درنتیجه کمتر به سراِغ شناخِت علمی و دقیِق غرِب متمدن رفتند و حتی 
پنداشتند غرب یکسره تجاوز و استعمار است و برای مسلمانان وظیفه ای جز مقاومت در برابرِ استعمار و رهایی از سلطه گری ها و اشغالگری های استعمارگران 
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نیست.


حدودِ یک قرن در جهاِن اسالم، بویژه در سرزمین های ِاشغال شده و ُمْستعمره، تنها عکس العمل در برابرِ غرب و اروپا جنبش های سیاسی و نظامی 
بود و راهِ حِل دیگری مشاهده نمی شد. اما در ادامٔه آن، از اوایِل سدٔه چهاردهِم هجری / بیستِم میالدی، جریاِن دیگری ظهور کرد که نامِ نوگرایی به خود 
گرفت و در تداومِ آن به مرحلٔه نواندیشی و بازسازِی فکرِ اسالمی به عنواِن یک بَدیل در برابرِ ُسنِت میراِث اسالمی از یک سو و مدرنیتٔه غربی از سوی دیگر 
تعالی پیدا کرد. این جریان را می توان در مجموع جریاِن " اصالح گرِی اسالمی" خواند. گر چه سخنگویان و پیشگاماِن این جریان نیز به ضرورِت مقابله با 
استعمار و احرازِ استقالل و اقتدارِ سیاسِی مسلمانان اذعان داشتند اما به گماِن آنان مشکِل اساسی را باید در دروِن جوامِع اسالمی ُجست و راهِ نجات نیز 
در دروِن آنان است و نه در بیرون. به عبارِت دیگر از نظرِ اینان، برخالِف استعمار ِستیزاِن سیاسی و نظامی، استعمارْ معلول است و نه علت و باید از علت 


آغاز کرد و آن علت نیز به طورِ اساسی، ِانحطاِط فکری و عقب ماندگِی فرهنگی و حتی اخالقی است.


نُفوِس"  ُعقول" و "تطهیرِ  سید جمال الدین اسدآبادی که نخستین بارقٔه این نهضِت فکری ـ اجتماعی را پدید آورده است، رسالِت خود را "تنویرِ 
مسلمانان می دانست. همزمان با او شخصیت هایی چون سید احمد خان در هند و عَبده در مصر و بعدها اقبال در شبه قاره و بازرگان و شریعتی در ایران 


در اَشکال و سطوِح مختلف و با زبان ها و بیان های گوناگون، این جنبِش نوزایی و اصالح گری را پی گرفتند.


یکی از محورها و اهداِف مهم و بنیادیِن این ُمْصلِحان در مواجهٔه مسلمانان با تمدِن غربی، ارائٔه راهِ حل هایی برای حِل مُعضِل اسالم و مدرنیته یا چالِش 
مقرراِت اجتماعی و مدنِی اسالم با مقرراِت محصوِل مدرنیته و مُقتضیاِت دنیای جدید بوده است. برای سنت گرایاِن جهادگرِ علیهِ غرب و استعمارِ غربی، 
یا چنین چالشی مطرح نبود و یا اهمیت نداشت و یا در نهایت با اعتقادِ مطلق به جاودانگِی اسالم و شریعِت آن، تمامِ قوانین و مقرراِت عرفی و بشری، 
مقرراِت جدید و غربِی مربوط به کافران، یکسره یا عموماً به سودِ شریعِت اسالم طرد یا نفی می شد. اما ُمصلحان چنین نمی اندیشیدند. آنان به استقباِل 
دنیای جدید رفتند و به قوِل اقبال به آزادی و دنیای جدید خوش آمد گفتند و کوشیدند اسالم را با معیارهای معرفت شناسانٔه نوین و در عینِ حال با تکیه 
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بر اصوِل اساسی و قطعِی اسالم، به گونه ای بازسازی و نوسازی کنند که در جهاِن جدید کارآمد و کامیاب باشد و زیسْت جهاِن جدیدی پدید آید که در 
ق و استواری َخلق شود. آن تمدن و فرهنِگ تازه و خالاّ


در این نهضِت فکری، با طرِح اسالمِ حقیقی و اسالمِ تاریخی و تفکیِک تاریِخ دین از خودِ دین، تفکیِک معارِف دینی از متن و اصوِل دین، طرح شعارِ 
بازگشت به قرآن و اسالمِ حقیقی، تکیه بر اصِل شکل و محتوی و اصالت دادن به محتوی و اصول و تغییرپذیرِی اَشکال و قالب ها بویژه در حوزٔه جامعه و 
حقوق و سیاست، تکیه بر اصِل ِاستخراج و تصفیه و تَغلیِظ منابِع فرهنگی، تکیه بر اصِل اجتهاد در اصول و فروع به عنواِن موتورِ حرکِت تمدن و فرهنِگ 
اسالمی و... تالش های وافری صورت گرفت تا چالِش اسالم و مقتضیاِت زماِن کنونی، که به مراتب از گذشته جدی تر و َسهمگین تر بود، به گونه ای معقول 
و علمی وکارآمد و در عینِ حال با تکیه بر مبانی و اصوِل ُمسلاِّم دین و به سودِ مسلمانان حل شود و پرسِش اساسِی عصرِ ما پاسخی درخور یابد. رهایی و 
آزادِی مسلمانان از انواِع عقب ماندگی و رسیدن به جهاِن جدید و مطلوب و عاری از هر نوع اسارت و تقلید و ُجمود، هدِف اجتماعِی این جنبِش نوجویانه 


و تحول طلبانه و َمدنی بود.


اصناِف اصالح گری


جریاِن نواندیشی و یا اصالح گرِی اسالمی از سید جمال تا کنون تقریباً راهِ درازی را طی کرده و مراحِل مختلف و مُتنوعی به خود دیده است. این جریاِن 
دینی ـ اجتماعی در دروِن خود جریان هایی پدید آورده که هر کدام از آنها ضمِن اشتراکاتی با هم دارای افتراقات و ویژگی های مخصوص به خود هستند و 
ِسنخ شناسی و فهم و بررسی و داوری دربارٔه آنها محتاِج وقت و تَفصیِل بیشتر است. چنان که گفته شد می توان عنواِن عامِ " اصالِح دینی" و " اصالح گرِی 


اسالمی" را برای این جریان برگزید، اما جریان های درونِی آن از زوایای مختلف و با معیارهای متفاوت قابِل طبقه بندی است.
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با معیارهایی که اکنون در نظر دارم، می توان نهضِت اصالح و حامالِن آن را در دو جریاِن عمده طبقه بندی کرد :


1. اصالح طلباِن رِفُرمیست


2. اصالح طلباِن رادیکال


معیارِ این تفکیک "رِفُرمیسم" و "رادیکالیسم" است. منظور از "رِفُرم" معنای اََخِص اصالح است که در برابرِ معنای مشهورِ "رادیکال" قرار می گیرد.


رِفُرمیست ها، اصالح طلبان یا اصالح گرانی هستند که اوالً سنت و میراِث دین و نیز مدرنیته و دستاوردهای جهاِن مدرِن غربی را به طورِ ریشه ای نقد 
نمی کنند و ثانیاً مدرنیته و مولفه های آن را متن و اصِل مَقبول می گیرند و می کوشند اسالم و سنت و معارِف کهِن اسالمی را با تفسیرها و تغییراتی بر متن 
و مقتضیاِت عصرِ ُمدرن منطبق کنند ) اسالمِ انطباقی (، ثانیاً در مقامِ بَدیل و آلتِرناتیو سازی نیستند و به هر دلیل در پِی آن نیستند که اسالم به مثابٔه یک 


مکتِب مستقل و جانشین و رقیِب مکتب های متنوِع فلسفی و اجتماعِی جدید نوسازی و بازسازی شود.


اما رادیکال ها در مقابل، هم سنت و هم مدرنیته را همزمان به تیِغ نقد می گیرند و از مَنظرهای مختلِف فلسفی و اجتماعی و سیاسی و بویژه انسان شناسی 
و اخالقی به تحلیل و واکاوِی دو سنِت جدید و قدیم اهتمام می کنند، هم در مقامِ بَدیل سازی هستند و برآنند تا اسالم را در قالب و هیاِت یک مکتب و 
جهان بینِی فلسفی با محتوای اخالقی ـ عرفانی و در عینِ حال اجتماعی در عصرِ جدید بازسازی کنند، و از این رو اسالمِ اینان " اسالمِ تطبیقی" است و نه 
" اسالمِ ِانطباقی" و لذا بحِث حاشیه و متن نیز عمالً بالموضوع می شود ولی در صورِت موضوعیت یافتِن این دو اصطالح می توان گفت از نظرِ مبانِی ارزشی 
و اخالقی، دیْن متن است و از نظرِ هدف، دستاوردهای دنیای جدید ماننِد آزادی، دموکراسی، پیشرفت و توسعه، عدالت، حقوِق بشر، علم و تکنولوژی و... 


متن است چرا که این دستاوردها ) ولو با تبیین های دینی ( یک ضرورِت عملی برای مسلمانان است و با آرماِن بلنِد خروج از عقب ماندگی ُمالزِمه دارد.


زیادی برآمده از نوِع رویکردِ شان به مفهومِ اصالح و نقش  البته تا حدودِ  این تقسیم بندی رادیکالیسِم سیاسی است که  البته مولفه و معیارِ دیگرِ 
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و اهداِف آن و نیز نگاهِ ویژٔه هر گروه به سنت و مدرنیته و پدیده هایی چون استعمار و استثمار و استبداد و ضرورِت توسعه و یا برآمده از دغدغه های 
شخصیِ شان نسبت به مسائِل جاری است. کسانی چون سید احمد خان، عَبُده، بازرگان، ُمطهری، ُسروش و َشبِستَری را می توان اصالح طلِب نوِع اول 
دانست، اقبال و شریعتی را می توان در شمارِ طراحان و پیشگاماِن اصالح طلباِن رادیکال قرار داد. گر چه با معیارهای دیگر می توان این طبقه بندی را تغییر 


داد و شخصیت های یاد شده را جابجا کرد.


آسیب شناسِی نواندیشاِن دینی


جریاِن اصالح گرِی اسالمِی معاصر دستاوردهای بزرگی داشته و می توان ادعا کرد که هر تحوِل فکری و فرهنگی و اجتماعِی مثبت و مفیدی که در 
این صد سال در جوامِع اسالمی دیده شده است به برکِت مجاهدت های فکرِی ُمصلحاِن مسلمان در هر دو نَحله بوده است و راهِ رهایِی مسلمانان از مُعضِل 
عقب ماندگی نیز، البته تا آنجا که به دین و نقِش عقاید و فرهنِگ دینی در پیشرفت و یا عقب ماندگِی دینداران مربوط می شود، توسعه و تعمیق و در 
نهایت کامیابِی همین جریان و اندیشه و آموزه ها است، اما از آنجا که هدف و برنامٔه این سمینار، آسیب شناسی و نقد و بررسِی جریاِن اصالح طلبی و یا 
اصطالِح متداوِل روشنفکرِی دینی در ایراِن کنونی است، به اجمال به برخی از ِاشکاالت و یا ِابهامات در این نَحله اشاره می کنم، هر چند ِاشکاالتی که به 
نظرِ من می رسند مُتعدد است و می توان آنها را به تَفصیل بَرشمرد، اما با توجه به ضیِق َمجال، می کوشم بخش های مهم آن را ذیِل سه عنواِن کلی بیان 


کنم : 1. ابهام در مبانی، 2. ابهام در روش، 3. ابهام در هدف


1. ابهام در مبانی


اگر گزارِش تاریخِی من از ُمصلحاِن مسلمان و محتوای جریاِن اصالِح دینِی مُعاصر درست باشد، تردیدی نیست که نقطٔه عزیمِت اصالح گران، "دین" 
یعنی " اسالم" بوده و آنان بر آن بوده اند که با تکیه بر مبانِی ُمحکم و قطعِی اسالمی و احیا و بازسازِی آن در عصرِ جدید، تحولی نو و در نظرِ نَحلٔه رادیکالی، 


" انقالب" ی عمیق و محتوایی در ذهن و فکر و اخالق و رفتارِ مسلمانان در تمامِ عرصه های زندگِی فردی و اجتماعی پدید آورند.
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اسالم از نظرِ آنان یک دیِن اصیل و َوحیانی و حق و جامع بود که در گذرِ تاریخ، به دالیلی که غالباً برشمرده اند، گرفتارِ بدفهمی و َکج فهمی و ُخرافه 
و تَحریف شده و همین انحرافات به َسهِم خود در انحطاِط مسلمانان نقش داشته و امروز باید تاریِخ دین را نقد کرد و پیرایه ها و ُخرافه ها را زُدود و حقایق 


ق و تحول آفرین پدید آید. و اصوِل َوحیانی را آشکار کرد و مسلمانان را به عمِل به آنها دعوت کرد تا در نهایت جنبشی َخالاّ


گفته شد که این ُمصلحان علاِّل عقب ماندگی را در دروِن افکار و اخالِق مسلمانان می دیدند و راهِ رهایی را نیز از درون می جستند و به نظرِ غالِب آنها اول 
می بایست اسالم را نجات داد و آنگاه مسلمانان را که در واقع در آن صورت، خود، متحول خواهند شد. در این تلقی از دیِن اسالم، مبانی ُمسلاِّم دین ) البته 
مبانِی بازسازی شده ( محور و بنیادِ ایمانی و عقیدتی و معرفتِی ایدئولوژیِک اصالِح دینی در تمامِ اَضالع و اَبعادِ آن بود. فی الَْمثل "توحید"، "َحبل الَمتیِن" 
استوار و ِخلل ناپذیرِ پروژٔه اصالح طلبِی تمامِ اصالح گران بود و از جریاِن َسلَفی گرفته تا نوگرایاِن سنتی ای چون شیخ هادی نجم آبادی و شریعت سنگلجی 


و تا نواندیشاِن ُمدرنی چون اقبال و شریعتی و بازرگان، جملگی بر توحید و نفِی ِشرک در تمامِ اَشکال اش تاکید داشتند.


اما در پروژٔه روشنفکراِن دینِی کنونِی ما ) روشنفکراِن پس از انقالِب ایران (، دین چه جایگاهی دارد و بویژه در اندیشه و آرا و نظریاِت اینان، مبانِی دین 
چه نقشی بر عهده دارند ؟ فی الَمثل توحید که به عنواِن ذاتِی دیِن اسالم شناخته می شود، چه جایگاهِ معرفت بخش و یقین کننده ای در فهم ها و تفسیر ها 
و آرای دینی و اجتماعی دارد ؟ روشن است منظور از تکیه بر اصِل توحید، ایماِن قلبی و شخصی به خدای یکتا نیست، که همه موحدند. منظور سهِم 
بینش و تفکر و ایماِن توحیدی در پروژٔه اصالِح فکری و اخالقی و اجتماعی و در حوزٔه تفاسیر و معرفت ها و معارِف مدرن است. یا مسالٔه وحی و اعتبارِ 


معرفت بخشِی َوحی و بویژه َوحیانی بودِن قرآن در آرا و افکارِ غالِب روشنفکراِن دینِی دِیارِ ما َمخدوش و حداقل شدیداً مُبهم است.


شعارِ "بازگشت به قرآن" پس از اصِل "بازگشت به اسالم"، شعارِ ِاستراتژیِک تمامِ ُمصلحان بوده است اما اکنون نه تنها قرآن جایگاه و نقِش درخور 
ندارد بلکه تقریباً از حوزٔه نظر و پروژٔه اصالح و روشنفکرِی دینی حذف شده است. به هر حال "داورِی دین" از عرصٔه "باورهای دینی" به حاشیه رانده شده 
است و به همین دلیل در گفتارها و نوشتارهای روشنفکراِن فعلِی ما کمتر ارجاعی به متن و به طورِ خاص قرآن دیده می شود. آیا این امر تصادفی و یا از 
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َسرِ غِفلت است ؟ به نظر می رسد تاثیرپذیرِی شدیِد روشنفکراِن موردِ بحث از وجوهی از آرای معرفت شناسانه و فلسفی و ِهرمنوتیکِی مدرن و احتماالً علِل 
روانشناختی و اجتماعی و سیاسِی دیگر، موجِب چنین رویکرد و تجدیِد نظری در پروژٔه اصالِح دینی شده است.


تحِت تاثیرِ همین مبانِی فلسفِی مدرن و بیشتر پُست مدرنی است که آرایی پدید آمده و همین آرا نقِش مبانِی دینی را در پروژٔه روشنفکرِی دینی و 
یا اصالِح دینی به حاشیه رانده و در عمل برای دین نه چندان جایی در نظر باقی گذاشته و نه در عمل نقِش قابِل توجهی در عرصٔه عمومی و در زندگِی 


مومنان برای دین ورزی مانده است.


برخی تقلیل گرایی ها در نقِش دین اساساً جایگاه، نقش و نیازِ به دین را بسیار محدود کرده است. فی المثل وقتی دین صرفاً به ایمان و ایمان صرفاً به 
تجربٔه باطنی فروکاسته می شود و یا اخالق چندان برجسته می شود که ابعادِ دیگرِ دین در سایٔه آن چندان به چشم نمی آید و یا گفته می شود دین هوا 
است و نه قَبا و یا حتی دین َجهت ندارد و یا دیْن صاِمت است و یا پُلورالیسِم دینی ـ  یعنی حقاّانیاِّت مساوِی ادیان ـ  محور قرار می گیرد و یا قرآن لفظاً و 
معناً سخِن پیامبر است و آن نیز صرفاً دیدگاهِ تفسیرِی محمد ) ص ( است و اخباری هم نیست و لذا نه مسالٔه وِثاقت و عدمِ وِثاقِت تاریخِی قرآن خللی در 
آن ایجاد می کند و نه اساساً این متن دغدغٔه صدق و ِکذب دارد و در نهایت متِن قرآن متنی می شود در کنارِ تمامِ متوِن دینی ماننِد اوپانیشادها و یا متوِن 
غیرِ دینی و... واقعاً دیگر قرآن به عنواِن حاوِی اصوِل ُمسلاِّم اسالم و مهمترین سنِد َوحیانِی این دین، چه اهمیتی معرفت بخش و ایمان آور در دین شناسی 


و چه نقشی در دین ورزی و حیاِت دینِی مسلمانان پیدا می کند ؟


نباید های اخالقی و  باید ها و  ِالتزامِ جدی به این اصول و مبانی، قرآن می تواند مَرجِع داورِی ما باشد و حتی قرآن می تواند معیارهایی برای  با  آیا 
به طورِ کلی زیسِت مومنانٔه دین داران در اختیارِ ما بگذارد ؟ وقتی "ُمرادِ مُتَِکلاِّم " در فهم و تفسیرِ متن یکسره نفی می شود، دیگر می توان سخن از "فهِم 
درست " کرد ؟ معیارِ فهِم درست چیست ؟ به هر حال من اکنون در مقامِ نفی یا اثباِت هیچ نظریه ای و یا حتی در مقامِ دفاع از دین و وحی و قرآن نیستم، 
بلکه می خواهم بگویم برخی آموزه های معرفت شناسانه و درجٔه دوم، جایی برای داورِی دین و ُحجیاّت و وِثاقِت قرآن در اندیشٔه دینی و پروژٔه اصالِح دینِی 
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کنونِی ایران باقی نگذاشته و لذا عمالً، "روشنفکرِی دینی" بالموضوع می شود. یعنی در عبارِت ترکیبِی "روشنفکرِی دینی" روشنفکری می ماند اما پسونِد 
دینی موضوعیاّت و نقِش خود را از دست می دهد. ظاهراً "روشنفکرِی دینی" به "روشنفکرِ دیندار" فروکاسته می شود.


2. ابهام در روش


از مبانِی دینی و نقِش آن در تاسیِس معارِف جدیِد اسالمی و یا بازسازِی اندیشٔه دینی که بگذریم، در چگونگِی استفاده از مبانِی فلسفی و یا علمی و 
یا ِهرمونتیکِی مدرن در بازفهمِی دینی نیز ابهام های جدی وجود دارد. گر چه این ابهام و یا حتی می توان گفت آشفتگی در موردِ متفکراِن پیشیِن ما نیز 
کم و بیش وجود داشت، اما اخیراً تشدید شده است. فی الَمثل بازرگان همواره ) و البته بیشتر در آغاز ( با تکیه بر روِش علومِ تجربی و ریاضی و حداقل 
داده های علومِ روزگارش "ُمطهرات در اسالم" و "راه طی شده" و "ذرٔه بی انتها" و "عشق و پرستش" و "سیرِ تحوِل قرآن" را نوشت و یا دکتر سحابی با 
ابزارِ زیست شناسی کتاِب "ِخلَْقِت انسان در قرآن" را نگاشت و یا طالقانی موفق شد با استفاده از روِش واژه شناسی و نَحوِ عربی با چاشنِی علومِ تجربی 
پرتوِ تازه ای بر فهِم عصرِی قرآن بیافکند و قرآن را به صحنٔه زندگی بیاورد و یا شریعتی با استفاده از روِش علومِ اجتماعی و بیشتر جامعه شناسی و تاریخ 
و منطِق دیالکتیک به فهم و تحلیل و بازخوانِی کِل تاریخ و تاریِخ ادیان و بیشتر اسالم و تشیع و ایران پرداخت و نظریاِت تازه ای در درِک تاریخ ارائه داد و 
به نوآوری های مهمی در فهِم اسالم رسید و یا مطهری با استفاده از مبانِی فلسفٔه اسالمِی َصدرایی و کالمِ سنتی با چاشنِی برخی معارِف جدید آرای قابِل 
توجهی در حوزٔه معارِف ُکَهِن دینی ارائه داد و به اصالِح فکرِ حوزوی مدد رساند، اما اکنون روش ها در دین شناسی چندان روشن نیست، و بویژه باید افزود 
که متفکرانی چون اقبال، بازرگان، طالقانی و شریعتی آشکارا روِش موردِ عنایت و قبوِل قرآن در روِش شناخت را روِش تجربی می دانستند و معتقد بودند 
که استفاده از این روش زمینه سازِ زایش و گسترش و اعتالی تمدن و فرهنِگ با برکِت اسالمی شد و ترِک این روش موجباِت ُسستی و زواِل این تمدن را 


فراهم آورد. این سخِن اقبال که روِش منطق و فلسفٔه یونانی مسلمانان را در فهِم اسالم و قرآن دچارِ تاریکی کرد، موردِ قبوِل متفکراِن یاد شده هم بود.


البته استفاده از آن روش ها متناسب با همان شرایط بود و فی المثل روِش تجربه گرایی احتماالً تحِت تاثیرِ روش شناسِی علومِ غربی در سدٔه نوزدهم 
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و اوایِل قرِن بیستم بود و از این رو نمی خواهم به آنها تکیه کنم، اما سخن این است که اوالً باید روشن باشد که یک متفکرِ اسالمی در فهم و بازخوانِی 
اسالم و یا متون و منابِع دینی ) مثالً قرآن و یا حدیث و یا تاریخ ( دقیقاً در کدامین حوزٔه معرفتی تحقیق و پژوهش می کند و ثانیاً از کدامین روش در 
این دین شناسی سود می جوید ؟ البته روشن است که اگر حوزه ها و موضوعات معین باشد، روش ها نیز معلوم خواهد بود. فی المثل علم، فلسفه، عرفان، 
کالم، تفسیر و فقه، هر کدام روِش خاِص خود را می طلبند و نمی توان مرز ها را درهم ریخت. هر چند یک موضوع و یا یک متن ) از جمله قرآن ( را می توان 
از زوایای مختلف و برای رسیدن به هدف های مشخص موردِ بررسی و تحلیل و فهم قرار داد. ولی نمی توان همزمان و در یک زمینٔه تحقیق از روش های 
علمی، فلسفی، کالمی... سنتی و مدرن بهره بُرد. اکنون غالباً از آرای خیلی مدرن و گاه پُست مدرن و روش های مختلِف مکاتِب فلسفی، فلسفٔه تحلیلی و 
یا قاره ای، و یا نَحله های ِهرمنوتیِک جدید ) بویژه هرمونتیِک موردِ استفاده در فهِم کتاِب مقدِس مسیحی( در بازخوانی و یا فهِم اسالم و متوِن مقدِس آن 
استفاده می شود، اما دقیقاً روشن نیست که فالن متفکر کدامین مبنا را در این پژوهِش مذهب مختار خود قرار داده و از آن پیروی می کند ؟ فلسفه ؟ کدام 
نَحلٔه شناخته شدٔه فلسفی ؟ فلسفٔه تحلیلی ؟، از کدامین شاخٔه آن ؟ ِهرمنوتیک ؟، کدام نظریٔه ِهرمنوتیکی ؟ زبان شناسی و فلسفٔه زبان ؟ کدام شاخه ؟ 
جامعه شناسی ؟ کدام مکتب ؟ علومِ دقیقه ؟ کدامین ؟ فلسفٔه علم، کدام ؟ پست مدرنیسم ؟ کدامین جریان ؟ تازه اگر روِش مختار برای پژوهشگر روشن 
باشد، ربِط این روش ها و آرا و اندیشه ها با اسالم و بویژه متِن مقدِس آن "قرآن" و در مراحِل بعد فلسفه و کالم و فقه و تفسیر و عرفاِن سنتِی اسالمی 
چیست و چگونه می توان تمامِ این روش ها را به هم آمیخت و فی المثل گاتاها و اوپانیشادها و تورات و انجیل و قرآن و حدیث را یکسان دانست و حداقل 
بدوِن توجه به ُمسلاّمات و ُمحکماِت دینی و ایمانِی مومناِن هر دین از روِش واحد یا التقاتِی مختلف استفاده کرد و به داورِی واحد دربارٔه تمامِ آن متون 
تحِت عنواِن "متوِن مقدس" رسید ؟ آیا به راستی مسلمانی می تواند قرآن اش را، با توجه با ِاجماِع مسلمانان مبنی بر َوحیانی بودن و کالمِ الهی دانستِن آن 
و کتابِت آن در زماِن پیامبر، در حِد اوپانیشادها و یا اوستا و حتی تورات و انجیل بشناسد و آرای متفکران و مُتالهاِن ادیاِن دیگر را در باِب وحی و قرآن 
بپذیرد ؟ بویژه حداقل برای من قابِل درک نیست که با برخی از مبانِی پُست مدرنی ) مثالً فهِم هر نوع فراروایتی ( چگونه می توان به خدا و وحی و گزاره ها 


و یا احکامِ دینی) اسالمی و یا غیرِ اسالمی ( معتقد بود ؟
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به هر حال آشفتگی و گاه در هم آمیختگِی نامعقول و حداقل توجیه نشدٔه روش های مختلف و گاه متضاد در فهم و تفسیرِ دین و متون و منابِع دینی، 
نواندیشان و روشنفکراِن اسالمی را دچارِ مشکل کرده است. مشکِل خلِط مسائل و مفاهیم، خلِط متوِن مقدِس َوحیانی و غیرِ َوحیانی و اسالمی و  کارِ 
غیرِ اسالمی، تناقضاِت گسترده و گاه شگفت انگیز در آرای دین شناسانه، بالموضوع شدِن تدریجِی دین و قرآن و ارزش های دینی در پروژٔه فکرِی روشنفکراِن 
مسلمان، خطرِ ُگسسِت رابطٔه ایمانِی روشنفکرانه با ایماِن دینی و منبِع َوحیانی، تقلیل گرایِی مُفرط در دین و نقِش عملِی آن از پیامدهای ابهام در مبانِی 


دین شناسِی جدید و ابهام در روش شناسِی متفکراِن مدرِن کنونی است که به تدریج خود را آشکار می کند.


3. ابهام در هدف


ابهامِ مهِم دیگر، ابهام در هدف یا اهداِف روشنفکراِن معاصرِ مسلمان است. این روشنفکران در پی چیستند و چه پروژه ای را برای رسیدن به چه اهدافی 
به قصِد گِره ُگشایی از کدامین مشکل دنبال می کنند ؟ با توجه به گزارشی که در بخِش نخسِت این گفتار ارائه شد می توان گفت که اهداِف ُمصلحاِن نواندیِش 
پیشیِن ما در جهاِن اسالم و ایران کم و بیش روشن بود و حداقل می توان اصوِل مشترکی را در تالش های هر چند متفاوت و یا آرای متنوِع پیشگامان و 


سخنگویاِن این طیِف دینی ـ اجتماعی تشخیص داد و بدان تکیه کرد. این اصول را می توان چنین برشمرد :


1. بازفهمی و بازخوانی و در نهایت بازسازِی اندیشٔه اسالمی در تفکرِ اقبال و شریعتی


2. بازگشت به اسالمِ اولیه و قرآن با مُِتِد فهِم درست ) بازگشت به ایمان و ارزش ها و فهِم صحیح، نه بازگشت به زندگی و مناسباِت تمدنی و اجتماعی 
پیشین که ارتجاع است (


3. بازیابِی هویِت ملی ـ دینی در این روزگار ) بازیابی هویِت ایرانی ـ اسالمی برای ایرانیان (


4. تربیِت اخالقی و معنوی ) مبتنی بر ارزش ها و ایمان و احکامِ ُمسلاِّم دین (
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ق و مدرِن اسالمی با رعایِت مصالِح ملی و هویتی و اجتماعِی مسلمانان ـ اصالِح دینی به همٔه این معانی بود ـ در  5. درانداختِن فرهنگ و تمدِن خالاّ
یک جمله همان سخِن سید جمال که می گفت : "تنویرِ ُعقول" و "تَطهیرِ نُفوس"، برای بیاِن مقصود و مَقصِد ُمصلحاِن مسلمان کفایت می کند. یا اقبال 
می گفت : "تجدیدِ نظر در کِل دستگاهِ مسلمانی" که معطوف بود به تغییر در احواِل فردی و اجتماعِی مسلمانان. از این رو دین شناسِی آنان نه از سرِ 
دغدغه های علمی و فلسفی و امورِ انتزاعِی بی ثمر بود و نه انگیزٔه آنان دفاِع تدافعی از اسالم و یا تبلیِغ اسالم بود، بلکه آنان از طریِق احیاء و بازسازِی فکر 
و مکتِب تربیتِی اسالم، در پِی احیاءِ عزِت مسلمانان و تحقِق آزادی و عدالت بودند که البته دموکراسی و استقرارِ نظام های دموکراتیک و یا توسعٔه َمَدنی 


نیز در متِن آن نهفته بود.


در یک کالم، پروژٔه مسلماناِن متفکر و روشنفکر، یک "جنبِش اجتماعی" بود. راستی اگر آن جریان صرفاً یک نهضِت فکری بود و تغییر را هدف 
نمی گرفت، چه اهمیتی داشت و چه تاثیری در زندگی و سرنوشِت مسلمانان داشت ؟


اما اکنون وضعیت چگونه است و روشنفکراِن ما به دنباِل کدام هدف روانند ؟ به نظر می رسد هدف و یا اهداف چندان روشن نیست. برخی از اهداِف 
گذشته گاه به صراحت نفی می شود ) مانند هویت جویِی مسلمانان و یا اَغراِض سیاسی و حتی اجتماعی ( و این بر ابهامات می افزاید. آموزش و پرورِش 
دینِی نسِل جوان، که در گذشته سخت موردِ توجه و عمل بود، تقریباً فراموش شده است. دغدغه های فکری و فلسفی و جدال های کالمی و لفظی چندان 
نیرومند شده است که نهضِت فکری ـ اجتماعِی اصالح گرانه را تحُت الشعاع قرار داده و ُگسسِت هولناکی بیِن روشنفکراِن دینی و تودٔه مردم و حتی بدنه های 
میانِی جامعه ایجاد کرده و در نهایت روشنفکران را به نخبگانی ُگسسته از مردم بَدل ساخته که گویی دغدغه و یا هدفی جز ِانکشاِف حقایِق فلسفی و 


پرده برداری از حقایِق نَْفس االَمری ندارند.


گاه برخی از نوگرایاِن متفکرِ ما چنان از جامعه و سیاست و دغدغه ها و رنج ها و خواسته های مُبرمِ آنان دوری می گزینند و توجه به آن حوزه ها را چنان 
مُغایرِ با کار و یا شأِن متفکرانٔه خود می دانند که گویی عنایت به کارِ مردم و مشکالِت شان دوِن شأِن آنان است. در این صورت باید پرسید که اوالً نهضِت 
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اصالِح دینی چگونه نهضت و اصالحی است که اساساً به کارِ مردم نمی آید و تاثیری در زندگی و سرنوشِت مردم ندارد و نباید داشته باشد ؟ ثانیاً "روشنفکر" 
البته اگر بنا باشد با آکادمیسین یکی نباشد، چگونه می تواند در ُگسسِت از مردم روشنفکر باشد و کاری به سرنوشِت مردم نداشته باشد ؟ روشنفکر بدوِن 


تفکرِ اجتماعی پارادوکسیکال نیست ؟


به هر حال به نظر می رسد اهداِف پروژٔه روشنفکری آشفته و مُبهم است. آیا این پروژه صرفاً یک نهضِت فکری و فلسفی است ؟ آیا اندیشٔه معطوف به 
تغییر است ؟ بازفهمی و بازخوانی و یا بازسازِی دین را برای چه می خواهد ؟ آیا دین گرایِی او برای احیای ایماِن فردی و اخالق و ترویِج پارسایی و ُزهِد 
شخصی است یا مَعطوف به بهبودِ حاِل مسلمانان در عرصٔه جامعه و سیاست هم هست ؟ آیا روشنفکرِی وی صرفاً در محدودٔه کارِ فکری و ِاشتغاالِت ِانتزاعِی 
فلسفی و انتزاعی است و یا عنایتی هم به دیگری و دیگران دارد ؟ هر چند این ابهام و یا ِاشکاِل سوم در کشورهای اسالمی بیشتر است اما، در ایراِن پس 
از انقالب نیز آشکار است و به نظر می رسد که اگر در گذشته کسانی در جامعه گرایی افراط می کردند ولی امروز کسانی گرفتارِ تَفریط شده و مخاطباِن 


واقعی یعنی مردم که علی القاعده ُکِل پروژه باید معطوف به آزادی و رهایِی آنان باشد، از یادها رفته و یا به حاشیه رانده شده اند.


آنچه گفته شد بخشی از آسیب شناسِی روشنفکراِن دینی بود که ذیِل چند عنواِن کلی گفته آمد. این ِاشکاالت، عوارض و پیامدهای نظری و عملِی 
مهمی پدید آورده است که گسترش و کامیابِی این جریان و اثر گذارِی آن در آینده، وابسته به حِل این ابهامات است. یکی از عوارِض منفِی این ابهام ها، 
نقد ناپذیرِی این شمار از متفکران است، چرا که آشفتگی و یا ابهام در مبانی "به ویژه در مبانِی دینی" و روش و هدف سبب شده است که به سادگی 
نتوان پروژه و یا افکار و آرای اینان را موردِ نقد و داوری قرار داد. در این احوال، تناقضات و یا ُسستِی آرا به راحتی آشکار نمی شود و به هر حال "دیوارِ 


حاشا بلند است"


مقاله ارائه شده درهمایِش دین و مدرنیته           
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خاتمی دیگر یک خاطره است


داوری دربارٔه آقای خاتمی و دو دورٔه ریاسِت جمهورِی او، که به صورِت اجتناب ناپذیری با پدیده ای موسوم به اصالح طلبی و دوراِن اصالح طلبان پیوند 
دارد، کارِ آسانی نیست. حداقل در یک مقاِل کوتاه ناممکن است. اما اکنون می کوشم بسیار مجمل و در حِد یک جمع بندِی کوتاه، نکاتی را از کارنامٔه 


خاتمی یادآوری کنم.


بدیهی است که هر نوع داوری دربارٔه هر چیز، بیش از هر چیز به مالک ها و معیارهای شخصی نیازمند است. معیارِ داورِی ما دربارٔه عملکرد و دستاوردهای 
مثبت و منفِی جنبِش اصالحات و دولِت آقای خاتمی و شخِص او چیست ؟ به نظرِ می رسد که مهمترین ] اگر نگوییم تنهاترین [ معیارِ قضاوِت ما در این 
باب، شعارها و وعده های شخِص آقای خاتمی در زماِن انتخابات در ساِل 1376 است. تا آنجا که اکنون با مراجعه به حافظه به یاد می آورم، آقای خاتمی 
از آن زمان حوِل چند محور سخن می گفت : قانون گرایی، جامعٔه مدنی و توسعٔه سیاسی ] تقدمِ توسعٔه سیاسی بر توسعٔه اقتصادی که اندیشٔه خاتمی را از 
دولِت هاشمی رفسنجانی متمایز می کرد [. البته در این میان مهمترین محور همان قانون گرایی بود که دقیقاً به معنای اجرای کامِل قانوِن اساسی و فعال 
کردِن ظرفیت های موجودِ قانون و اجرای اصوِل مَتروک و مغفوِل آن بود. بویژه از نظرِ آقای خاتمی، جامعٔه مدنی نیز، کم و بیش مترادف با قانون گرایی و 
اجرای قانون تفسیر می شد. بی گمان توسعٔه سیاسی نیز، که به معنای تامیِن آزادی ها و تَحقِق حقوِق شهروندی و تا حدودی دموکراسی بود، در نگاهِ خاتمی 


در چهارچوِب قانون تعبیر می شد. در کنارِ همٔه اینها، توسعٔه اقتصادی، عدالِت اجتماعی و بهبودِ روابِط خارجی و تعامِل با جهان نیز مطرح بود.


به نظر می رسد که آنچه در دوراِن انتخابات گفته و تبلیغ می شد، کم و بیش همین ها بود. اما پس از انتخابات و انتخاِب آقای خاتمی با رأِی پیش بینی 
نشده، تحوِل شگرفی در سطوِح مختلف و بویژه در الیه های گوناگوِن شهرنشینان و طبقٔه متوسط و در رأِس تمامِ آنها، زنان و جوانان و نخبگاِن فکری و 
سیاسِی ناراضی، که در واقع حماسه آفریناِن دومِ خرداد بودند، پدید آمد. جامعه به طورِ آشکاری دگرگون شد. سطِح مطالباِت نهفته و ناکامِ این گروه های 


مرجع، به شکِل برجسته، و حتی می توان گفت انفجاری، چندان فُزونی گرفت که رئیس جمهور و جریاِن اصالح طلب را غافلگیر کرد.
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راست است که این مطالبات در دومِ خرداد متولد نشده بود، اما خواسته های تاریخی و برآورده نشدٔه عصرِ انقالب و حتی یک قرِن اخیرِ تاریِخ اصالح طلبِی 
ایرانیان، یکباره فَوران کرد. توقعاِت بسیاری ایجاد کرد که رئیس جمهورِ اصالح طلب و دولِت او و همکاران اش در حاکمیت و خارج از آن، می بایست آنها را 
برآورده می کردند. واقعیت این است که این روند، هم برای خاتمی و اصالح طلباِن حکومتی و هم برای جامعه و مردم تا حدودی خوابگردانه بود و می توان 
گفت به عنواِن یک "پروسه" رخ داد نه یک "پروژه". شاید آن جملٔه معروِف مهندس بازرگان، که دربارٔه تشویِق روحانیان به فعالیت و مبارزٔه سیاسی گفته 


بود که "باران خواستیم، سیل آمد" دربارٔه خاتمی و ماجرای اصالح طلبِی او نیز صادق باشد.


اوایل، حتی سخن از اصالحات نیز نبود. فقط این اندازه مطرح بود که سید محمد خاتمی به لحاِظ شخصیت، مَنش، افکار، برنامه ها و وعده ها با رقیِب 
او شیخ علی اکبر ناطق نوری متفاوت و آشکارا متمایز است. آقای خاتمی می تواند اندکی در اوضاع تغییر ایجاد کند و حداقل قابِل تحمل است. اما در طِی 
یک سال پس از دوم خرداد، چنان طوفانی برخاست که با نگرش و انتظاراِت اولیه به کلی متفاوت بود. دو عامل در این خیزِش طوفانی و ارتقای فوق العادٔه 
سطِح مطالبات مؤثر بود؛ یکی شخصیِت انسانی و ذهن و زباِن فرهنگی و عاطفی و مردم دوستانٔه خاتمی، بویژه صداقِت کم نظیرِ ] و در میاِن مسووالِن 
بلندپایٔه جمهورِی اسالمی بی نظیر [ وی، و گفتارهای آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه و عدالت جویانٔه او. و دیگر، بازتر شدِن فضای سیاسی و فرهنگِی 


جامعه در آن ساِل اول و طرِح افکار و خواسته هایی که تا آن زمان نه تنها ممکن نبود، حتی انتشارِ آنها در سطِح عموم نیز غیرِ قابِل تصور بود.


این روند در سالیاِن بعد نیز ادامه پیدا کرد. مخصوصاً ظهورِ مطبوعات و نسلی جدید از روزنامه نگاران و اهِل قلم در سال های 76 تا 79، مطالباِت ناکامِ 
تاریخی را به عرصٔه عمومی آورد و فضا را آماده کرد تا مجلِس ششم شکل بگیرد.


با توجه به این نکات، اکنون دربارٔه خاتمی و دولِت او و به طورِ کلی جنبِش اصالحات چه می توان گفت ؟ آیا خاتمی ناکام بود یا کامیاب ؟ اگر بخواهم 
جمع بندِی خود را در یک جمله بیان کنم، می گویم که خاتمی در مجموع و با توجه به وعده هایش و نیز با توجه به شرایط و امکانات و مالحظاِت فراواِن 


دیگر، نسبتاً موفق بود و می توان به وی نمرٔه قبولی داد. دستاوردهای مثبِت خاتمی و دولِت او را می توان چنین برشمرد :
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1. وفاداری به قانون و شعارِ قانون گرایی. خاتمی در مقامِ رئیس جمهور هرگز از قانون عدول نکرد و به وعده و شعارِ نخستیِن خود وفادار ماند. درست 
است که نتوانست جلوی قانون شکنان را بگیرد، اما اوالً خود قانون شکنی نکرد، و ثانیاً تا حدودِ زیادی موفق شد تا بنیادِ احترام به قانون در ایران را ترویج 
و تحکیم کند. تا حداقل پس از این حاکماِن بعدی به سادگی نتوانند قانون را نقض نمایند و در صورِت نقض، چنان که تاکنون بوده، افشا شوند و مردم در 


جریان قرار بگیرند. این میراث برای آینده مهم است.


2. وفاداری به شعارِ عدمِ خشونت و رواداری. خاتمی به عنواِن یک انسان و در مقامِ یک رئیس جمهور و رئیِس دولت، هرگز به خشونت روی نیاورد 
و تندبادها و فشارها و مطالباِت دو جناِح ضدِ اصالحات و اصالح طلبان ] بویژه مطالباِت غالباً برحِق مردمان و مظلوماِن اصالح طلب [، خاتمی را وادار به 
عکس العمل ها و یا تصمیم های شتابزده و نامعقول و حداقل غیرِ قابِل اجرا نکرد. او در خِط فکری و َمشِی عدمِ خشونت حرکت کرد. منظور آن نیست که 
تمامِ تصمیم ها و یا حرکت های خاتمی، صحیح و مفید و به نفِع اصالحات بوده است. بلکه آشکارا منظور این است که خاتمی در چهارچوِب افکار و آرمان ها 
و به مقتضای طبع و منِش آرام و معتدل و حداقل تشخیِص خود، عمل کرده و در نهایت، خشونت و افراطی گری و رادیکالیسِم خاص و ریشه دارِ دیرینٔه 
ایرانی را نه تنها دامن نزد، بلکه تا حدودِ زیادی کنترل و مهار کرد. این میراث برای امروز و آیندٔه ما بسیار مهم است. بویژه که باید بدانیم عدمِ خشونت، 
قانون گرایی، و رواداری و تحمل، سه رکن و سه شرِط بنیادیِن دموکراسی و جامعٔه مدنی است. فراموش نکینم که خاتمی در نظامی رئیس جمهور شد و 
هشت سال ریاسِت دولت را در اختیار گرفت که خشونت و عدمِ رواداری و حتی سرکوِب دگراندیشان و مخالفان، در آن نهادینه شده و یک ارزِش انقالبی و 
یک اصِل اسالمی و یک ضرورِت قطعی شمرده می شد. برای من روادارِی خاتمی و گسترِش فرهنِگ آن، یک ارزش و یک میراِث بزرگ و فراموش نشدنی 


است و از این زاویه، می توانم نمرٔه بیست را در کارنامٔه وی بنویسم.


3. عدمِ سرکوِب مخالفان و منتقدان. قدرت همواره میل به سرکوب دارد و بویژه قدرت در برابرِ اُپوزیسیون و منتقداِن بی تحمل و یا کم تحمل است. گر چه 
این میل به انحصارطلبی و سرکوِب منتقدان و دگراندیشان در سیستِم دولِت مدرن ] دولت ـ مدرن [ و دموکراسی و آزادی و نهادهای مدنی، تا حدود زیادی 
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مهار شده است، اما در ایراِن معاصر تحوِل قابِل توجهی پدید نیامده. لذا از عصرِ مشروطه به بعد، جز چند استثنا، تمامِ دولت ها و حاکماِن صاحِب قدرت 
سرکوب گر بوده اند. خاتمی و دولِت او در طوِل هشت سال حداقل هیچ مخالفی را تهدید و سرکوب نکردند، دهاِن هیچ منتقدی را نََبستند، هیچ روزنامه 
و روزنامه نگاری به بهانه هایی چون توهین به رئیس جمهور، محبوس و حتی محروم از گفتن و نوشتن و دیگر حقوِق اجتماعی نشد. در مقابل، خاتمی تا 


آخرین لحظه مردمان را به انتقاد از دولت و مقامات تشویق کرد.


خاتمی دولِت خود را پاسخگو خواند و به آن وفادار ماند و این سنت را رواج داد و این برای آیندٔه دموکراسِی ُسست و لرزاِن ایران بسیار مهم است. در 
ایران همین اندازه که دولتی در هشت سال دولت داری، حتی یک بار به سرکوِب مخالفان دست نزند، شبه معجزه است. درست است که خاتمی نتوانست 
که جلوی سرکوب های نهادهای سرکوب گرِ رژیم را بگیرد و حتی به طورِ شایسته از حقوِق شهروندان دفاع کند، اما این مهم است که او از تمامِ سرکوب ها، 


قانون شکنی ها و آزارِ دگراندیشان آشکارا و پیوسته بَری ُجست. تقدس زدایی از قدرت، میراِث پُر اَرِج عصرِ خاتمی است.


4. بهبودِ روابط با جهان و احیای اعتبارِ ایران در داخل و خارج. همه می دانیم که ایران در دهٔه شصت و هفتاد در جهان منزوی بود و اعتباری نداشت و 
حتی نه تنها جمهورِی اسالمی متهم بود، که هر ایرانی نیز در اروپا و آمریکا متهم و مشکوک دانسته می شد. زهرِ تحقیری که در این سال ها در کامِ ایرانیاِن 
خارج نشین ریخته شده است، بی سابقه است. اما خاتمی با شخصیت و اخالق و زباِن انسانی و افکارِ صلح طلبانه ) از جمله طرِح گفت و گوی تمدن ها و یا 
اندیشٔه ائتالف برای صلح در برابرِ سیاسِت آمریکا و متحدان اش مبنی بر ائتالف برای جنگ (، توانست هم برای دولت آبرو و اعتبار کسب کند و هم برای 


ایرانیاِن دارای سابقٔه فرهنگِی درخشاِن سه هزار ساله.


در این هشت سال خاتمی به عنواِن یک رئیس جمهورِ فرهیخته و با دانش و انسان گرا و دموکرات و صلح طلب و یک مسلمان و روحانِی نواندیش و 
مدرن در جهان شناخته شد. در این سال ها حداقل هیچ ایرانی ) بویژه در خارج از کشور ( احساِس شرمندگی نمی کرد و رئیس جمهورِ کشورِ او ) ولو آنکه 


با وی مخالف باشد ( موجِب توهین و تحقیرِ او در اَنظار و افکارِ عمومی نبود.
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5. صداقت و ِاحتراز از تزویر و فریب. می گویند سیاست یعنی فریب و َدغل، احتماالً این نسبت در موردِ اکثرِ سیاست مداران صادق باشد و حداقل در 
ایران، صداقت در سیاست مداران، گوهرِ کمیاب و گِران بهایی است. اما خاتمی از چنان صداقتی برخوردار بود که...چند کلمه جا افتاده...حتی مخالفان 


برجای نهاده است که جملگِی آنها بسترها و ابزارهای مناسب و مفیدی برای تحوالِت دموکراتیک آینده است.


اما در مقابِل دستاوردهای مثبِت دولِت خاتمی ) که به چند موردِ اشاره شد ( صد البته به کاستی ها و اشکاالِت متعدد و در نتیجه ناکامی ها نیز می توان 
اشاره کرد. به نظرِ می رسد که مهمترین کاستی های خاتمی از این قرار است :


1. ضعِف برنامه. خاتمی که ظاهراً از اساس برای رئیس جمهور شدن نیامده بود، برنامٔه مشخصی که ماهیت و ویژگِی اجرایِی ُمدّون داشته باشد، نداشت. 
حرف و سخناِن کلی کفایت نمی کند. این مشکل البته برخاسته از سیستِم انتخاباِت ایران است که حزبی نیست. گفتنی است که برخی از شعارها بعدها 


به وسیلٔه خاتمی مخدوش شد. از جمله تبدیل و یا ایجادِ اینهمانی بیِن "جامعٔه مدنی" و "مدینُه النبی" که ربطی به هم ندارند.


2. فقداِن کادرِ اجرایِی الزم برای پیشبردِ اهداِف اصالحات. بگذریم که باالخره اصالحات و اصالح طلبان تا آخر به درستی و جامع و مانع به وسیلٔه 
آقای خاتمی تعریف نشد، اما مهمتر آنکه همکاران و کادرهای دولت غالباً یا اصالح طلب نبودند و یا به تقدمِ توسعٔه سیاسی باور نداشتند و یا در عمل 


ناتوان بودند.


3. عدمِ قبوِل رهبرِی جنبِش اصالحات. حق بود که آقای خاتمی عالوه بر تصدِی مقامِ ریاسِت جمهوری، پرچمداری و رهبرِی اصالحات را به مثابٔه 
یک "جنبِش اجتماعی" برعهده می گرفت. البته به لوازمِ آن نیز تن می داد که ایشان ) نمی دانم چرا ( از آن تن زد. ایشان نه خود رهبرِی این جنبش را به 
عهده گرفت، و نه با فعاالِن جنبِش اصالحات در حوزٔه عمومی چندان همراهی کرد. ظاهراً ایشان یادش رفته که رئیس جمهورِ اصالح طلب است و لذا به 


همان عنواِن رئیس جمهوری بسنده کرد.
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4. مماشاِت بیش از حد با جبهٔه ضدِ اصالحات. شاید مهمترین ایرادِ آقای خاتمی، مماشاِت نامعقول و کوتاه آمدن های زیانبار در برابرِ مخالفاِن اصالحات 
و اقتدارگرایان بود. اقتدارگرایان با رهبرِی پنهان و آشکارِ مافیای قدرت و ثروت، پس از یک شوک و َسردرُگمی، به سازماندهی و برنامه ریزی پرداختند. 
آنان به سرعت با تشکیِل "دولِت پنهان" و با استفاده های کامل از تمامِ ظرفیت های حکومتی و رسانه ای و مدنی، به مقابله با اصالحات برخاستند و حتی 
شعارهای قانون گرایِی خاتمی را ُمصادره کردند. آنها با تورِ قانون به سرکوب های گسترده دست زدند، اما آقای خاتمی نظاره کرد و کمتر مقاومت نشان داد 
و حداکثر از بیدادگران و بیدادگری بَری جست و معلوم بود که این کفایت نمی کند. وقتی طرِف مقابل می دید خاتمی به هر دلیل کوتاه می آید، و نمی تواند 


و یا نمی خواهد مقاومت کند، دلیلی نمی دید کوتاه بیاید و حتی در پناهِ دولِت او متوسل به غیرِ انسانی ترین شیوه نشود تا بماند.


سخن از براندازِی نظام و تنش و یا خشونت نیست، صبحت از مقاومِت معقول برای اجرای برنامه های دولِت قانونی است. اوِج این ناتوانی در جریاِن 
انتخاباِت فرمایشِی مجلِس هفتم بود که آقای خاتمی، به رغِم وعده های اولیه، تن به انتخاباِت غیرِ قانونی داد و تیرِ خالص را به مغزِ اصالحات شلیک کرد. 


برگزارِی انتخاباِت ریاسِت جمهورِی اخیر نیز، شکسِت دیگری در کارنامٔه خاتمی است.


اکنون نمی خواهم با طرِح انتقادها آقای خاتمی را بدرقه کنم ) بحِث کامل و انتقادها را به زماِن دیگر موکول می کنم؛ گو اینکه ساِل گذشته طی نامه ای 
نقدها را به ایشان گفته ام ( اما به اشاره می گویم، اگر آقای خاتمی مقاومِت بیشتری می کرد، بی گمان وضعیت به گونه ای دیگر بود و علی القاعده مافیای 
قدرت توان و حتی جرأِت آن را پیدا نمی کرد که انتخاباتی چنین رسوا را برگزار کند و موجِب وهِن ملِت ایران شود. اما این همه موجِب آن نمی شود که 
صداقت و خیرخواهی و نقِش اخالقی و انسانِی خاتمی و نقِش فرهنگی و سیاسِی او را در رونِد تحوالِت دموکراتیِک جامعٔه کنونی و آینده نادیده بگیریم.


شاید درست ترین تعبیر همان است که حجاریان گفت : خاتمی فرهنگ ساز بود ولی زمان سوز. در عینِ حال بر این باورم که یاد و خاطرٔه نیِک خاتمی 
در حافظٔه ملِت ایران خواهد ماند.


به نظرِ من از سال 60 تاکنون، خاتمی تنها و تنها زمامدار و دولتمردِ بلندپایه است که به واقع دموکرات بود، خیرخواه بود، صداقت داشت، به مردم 
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دورغ نگفت، با دانش و با فرهنگ بود، از خشونت و سرکوب ِاحتراز کرد، فرهنِگ دموکراسی و رواداری را رواج داد، و منزلِت ایران و ایرانی را در داخل و 
خارج احیا کرد. با او خداحافظی می کنیم و کوشش هایش را پاس می داریم و آرزو می کنیم تا در دیداری دیگر او را استوارتر و کامیاب تر ببینیم. خاتمی 


دیگر، یک خاطره است.
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حقوِق بشر و "نسبیِت فرهنگی" در اسالم


برندگاِن جایزٔه صلِح نوبل از ایران و نیجریه، شماری از کشورهای اسالمی را به دلیِل نقِض حقوِق بشر موردِ سرزنش قرار داده اند و در این بین خانِم 
شیرین عبادی ترکیِب کنونِی شورای حقوِق بشرِ سازماِن ملل را که شامِل کشورهای عرِب ناقِض حقوِق بشر است موردِ انتقاد قرار داده است. افزون 
بر این، وول سویینکا، نویسندٔه نیجریایی هم تلقِی "نسبیِت فرهنگی" را که با اتکا به آن غالباً در کشورهای مسلمان خودِ حقوِق بشر را زیرِ سوال 
می برند، از اساس رد کرده است. اما، چرا مفهومِ "نسبیِت فرهنگی" که به وسیلٔه آن غالباً حقوِق بشر را زیرِ سوال می برند، ویژٔه جوامِع مسلمان است 


و آیا راهِ حلی برای این معضل می توان تصور کرد ؟ در پاسخ به این پرسش حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگرِ علومِ دینی، چنین می گوید :


اشکوری : ظاهراً این رویکرد که در جوامِع اسالمی یا غیرِ اسالمی از سوی برخی افراد و حکومت گران ارایه می شود، بیش و پیش از آنکه زمینه های 
نظری و فلسفی و استداللی داشته باشد، بیشتر با انگیزه های سیاسی ارایه می گردد. واقعیت این است که فرهنگ ها متفاوت هستند، آنهم نه فقط در 
کشورهای ماقبِل مدرن و سنتی، یعنی به طورِ خاص در کشورهای اسالمی، بلکه حتی در کشورهای پیشرفتٔه اروپایی هم فرهنگ ها متفاوت هستند. اما، 
کسانی که در جوامِع مسلمان با اتکا به این "تفاوت ها" در برخورد با موضوِع حقوِق بشر مسالٔه "نسبیِت فرهنگی" را پیش می کشند و به این ترتیب خودِ 
حقوِق بشر و مبانِی فکرِی آن را زیرِ سوال می برند، بیشتر انگیزه ها و اهداِف سیاسی را دنبال می کنند. چرا ؟ برای اینکه اعالمیٔه جهانِی حقوِق بشر بعد از 
پایاِن جنِگ جهانِی دوم با این انگیزه ابداع و ارایه شد تا با اجرای آن صلح، عدالت، آزادی و دموکراسی و همچنین تساهل و مدارای بیشتر در مناسباِت 
میاِن افرادِ حاکم شود و برای اینکه در مناسباِت میاِن افراد صلح حاکم باشد، باید در وهلٔه اول حقوِق اساسِی افراد به مثابٔه حقوِق ماهوی، ذاتی و طبیعِی 
آنان به رسمیت شناخته شود، باید آزادِی عقیده و بیاِن افراد به عنواِن حقوِق فطری و خدشه ناپذیرِ آنان به رسمیت شناخته شود. در واقع برای آنکه صلح 
و آزادی به ماهیِت مناسباِت افراد بدل شود، نباید عقیده، مذهب، نژاد، ملیت، طبقه، ثروت و غیره، موجِب تمایز یا برترِی عده ای بر عدٔه دیگر شود. در 
واقع، حکومت هایی که خود ناقِض حقوِق بشرند، حکومت هایی که به برابرِی افراد اعتقاد ندارند، حکومت هایی که منزلت، قدرت و ثروِت خود را در نابرابری، 
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زورگویی، بی عدالتی و دیکتاتوری می بینند، می کوشند با اتکا به"نسبیِت فرهنگی" توجیه ای پیدا کنند یا در واقع راهِ فراری پیدا کنند برای ِاعمال و حفِظ 
اقتدار و سلطٔه خود، چرا که آنان می دانند که اگر حقوِق بشر اجرا شود، اگر دموکراسی و آزادی ِاعمال شود، آنان نمی توانند به حکومِت اقتدارگرایانهٔ شان 
ادامه دهند. در این معنا، کسانی که در مواجهه با حقوِق بشر، مسالٔه "نسبیِت فرهنگی" را مطرح می کنند، نه دغدغٔه دین و آئین و فرهنِگ مردم، که 


دغدغٔه حفِظ قدرت و نظام های دیکتاتوری و استبدادِی خود را دارند.


س : آیا می توان فرض کرد که کسانی که با اتکا به "نسبیِت فرهنگی" درصددِ زیرِ سوال بردِن حقوِق بشر هستند، در واقع کسانی هستند که در 
تلقیِ شان از فرهنگ و دین، اسالم را به نظریٔه اقتدارِ سیاسی، و به شریعِت محض فروکاسته اند و آیا در مقابل می توان تلقی ای از اسالم ارایه داد که به 


شریعت و نظریٔه اقتدارِ سیاسی فروکاستنی نباشد و اسالم را به مثابٔه دیِن رستگاری معرفی کند ؟


ج : بله، همین طور است. چون کسانی که امروز در کشورهای اسالمی حاکم و در پِی حفِظ اقتدارِ سیاسِی خود هستند می توانند اسالم را طوری 
تفسیر کنند که در مقابِل حقوِق بشر قرار بگیرد و ماالً خودِ حقوِق بشر را بالموضوع کنند و در این صورت، نهایتاً، هم دین قربانی می شود هم حقوِق بشر 
و هم خودِ مردم. اما، اگر در مقابل، دین را راهِ رهایی و رستگارِی معنوِی انسان تلقی کنیم، هیچ تقابلی میاِن دین و حقوِق بشر، و میاِن اسالم و حقوِق 
بشر موجود نیست. البته، دینی هماننِد اسالم قوانینی هم دارد که بر دو دسته اند : بخشی از این قوانین در شرایِط مختلف و با تفسیرهای مختلف قابِل 
اجرا هستند و دستٔه دوم شامِل قوانینی است که در تعارِض با زماِن حاضر است و به نظر می رسد که چنین قوانینی متناسب با زمان های خاصی بوده و 
نمی توان انتظار داشت که امروز نیز به اجرا گذاشته شود. به همان نحو که نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مثالً حضرِت محمد در قرِن هفتِم میالدی در 
شبه جزیرٔه عربستان کنوانسیوِن ژنو یا اعالمیٔه جهانِی حقوِق بشر را به اجرا بگذارد. در واقع، اینها همه به تلقی از دین بر می گردد و هیچ تلقی، مستقل از 
زمان و مکاِن تاریخِی خاِص خود نیست. به این خاطر است که می گویم، امروز کامالً می توانیم از منظرِ دینی قاطعانه بگوییم که هم خداوند و هم پیغمبران 


و هم اولیای دین به اجرای عدالت، آزادی و برابرِی انسان ها رضایت دارند.
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س : اگر بحث نهایتاً به تلقی و تفسیر از اسالم بر می گردد، آیا می توان گفت که سنتی که از سی ساِل پیش در ایران با ارایٔه نظریٔه والیِت فقیه از سوی 
آیت الله خمینی تأسیس شد، بیشتر به ُسنت گرایی نزدیک است تا تلقِی شیعی که در اصل سنتی است عرفی، چرا که سنتی است کالمی و مهدویت را 


از آن رو طرح می کند که از ِاعماِل قدرِت سیاسی در زماِن حاضر، در زماِن غیبِت امامِ دوازدهم، بپرهیزد ؟


ج : تا آنجا که من با اسالم و تاریِخ اسالم آشنا هستم، می توانم بگویم که جمهورِی اسالمی با نظریٔه والیِت فقیهِ خود که در سی ساِل اخیر در این 
کشور متحقق شده، بیشتر به خالفِت اهِل سنت، آن طور که در تاریخ ُمحقق شده است نزدیک است تا به دیدگاهِ سنتِی شیعه. بر اساِس دیدگاهِ کالمِی 
شیعه که قائل به حکومِت معصوم است و هر حکومِت غیرِ معصومی را حکومِت جور می داند که پذیرفتنی نیست، نظریٔه والیِت فقیه و این نوع حکومتی 
که امروز در ایران حاکم است با مبانِی شیعه ناسازگار است و به همین خاطر این حکومت بیشتر به نظریٔه حکومِت خالفت در نزدِ اهِل سنت نزدیک است 


تا به دیدگاه ها و مبانِی شیعه.
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می خواستند دانشگاه را حوزه کنند، برعکس شد


حسن یوسفی اشکوری، در انتهای هفتٔه گذشته به مناسبِت ۱۶ آذر به ایرادِ یک سخنرانی در منزِل دکتر حبیب الله پیمان پرداخت. در این سخنان، 
اشکوری سه گزاره را دربارٔه نحؤه وحدِت حوزه و دانشگاه به بررسی نشست. وی در این سخنرانی با اشاره به سخناِن اخیرِ مصباح یزدی دربارٔه 
اسالمی شدِن دانشگاه ها، متذکر شد که تفکری که نامبرده آن را نمایندگی می کند، هرکاری که تا کنون در ارتباط با دانشگاه خواسته، انجام داده 


است، ولی موفق نبوده تا آنچه را که می خواسته به ثمر برساند. متِن سخنرانی را با هم می خوانیم :


جا دارد گرامی بداریم روز ۱۶ آذر، روزِ شهادِت سه دانشجو، یا به تعبیرِ زیبای شریعتی، سه اُقنومِ اهورایی که در آن سال های تیره و سیاه با یک 
حرکِت در ظاهر کوچِک خودشان، در اعتراض به ورودِ نیکسون به ایران، نام، عنوان، حرکت و جریانی را پایه گذاری کردند که هنوز پس از حدودِ نیم قرن 
در ایران به یادِ چنین روزی، مراسم برگزار می شود و هزاران نفر به یادِ آن روز یادبود می گیرند و ده ها و صد ها نفر دربارٔه آن سخن می گویند، و این خود 
نشانٔه اصالت و اعتبارِ ایمانی، اعتقادی و سیاسی ـ اجتماعِی آن حرکِت دانشجویی بود که به شهادِت سه دانشجو منجر شد. بعدها در دوراِن بعد از انقالب، 
با همٔه اُفت و خیزهایش، خوشبختانه این نام کماکان زنده مانده است. هر چند کوشش و تالش شده و می شود که در برابرِ آن، جریان های َجعلِی دیگری 
ساخته و یا چنین روزهایی مصادره شود. به هر حال این حرکت ادامه دارد و این نام و نشان یک نماد و یک سمبل و یک راه است و طبیعی و به حق است 


که در این روز از آن عزیزان یاد کنیم.


در اینجا مایلم تاملی دربارٔه وحدِت حوزه و دانشگاه داشته باشم. این بحث شاید به طورِ مستقیم به موضوِع خاِص جنبِش دانشجویی ارتباطی نداشته 
باشد، ولی به طورِ غیرِ مستقیم امکاِن ایجادِ ارتباط میاِن آنان وجود دارد.


اوایِل انقالب به واسطٔه حوادثی که بعد از آبان و آذر ۱۳۵۸ به وجود آمد، بحِث وحدِت حوزه و دانشگاه مطرح شد. حدودِ ۲۹ سال از آن زمان گذشته 
است و این عنوان به صورِت کلیشه ای و رسمی تحِت عنواِن "روزِ وحدِت حوزه و دانشگاه"، همواره در رسانه های عمومِی جمهورِی اسالمِی ایران مطرح 
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است. اما واقعیت این است که کمتر روی این موضوع تامل و تعمق شده است. واقعاً منظور از وحدِت حوزه و دانشگاه چیست ؟ وقتی می گوییم وحدِت 
حوزه و دانشگاه، به دنباِل آن چه اقدامی می خواهیم بکنیم ؟ هدف و انگیزٔه این طرح و اندیشه چه بوده است ؟ با طرِح این موضوع به چه مقصِد معینی 
می خواستند برسند ؟ به راستی می توان نهادِ حوزه را با نهادِ دانشگاه یکی کرد، اگر منظور از وحدت یکی شدن باشد ؟ یا منظور از وحدت یکی شدن 
نیست، چون میاِن وحدت و اتحاد تفاوت وجود دارد، به عبارت دیگر شاید منظور ایجادِ یک نوع هماهنگی میاِن آنان است ؟ غرض و هدف از وحدِت حوزه 
و دانشگاه چیست ؟ آیا این بوده که دو نهادِ آموزشی با یکدیگر ادغام بشوند ؟ یا مستقل بوده و در عینِ حال با هم هماهنگی داشته باشند ؟ یا هدف، یک 
انگیزٔه سیاسِی مشخصی بود تا حوزه و دانشگاه هر دو دست به دست یکدیگر بدهند و به عنواِن حامی نظامِ مستقر و حاکمیِت جمهورِی اسالمی عمل 
بکنند ؟ به عبارِت دیگر به عنواِن دو نهادِ حامِی سیاسی و یا ایدئولوژیِک نظامِ مستقر بعد از انقالب باشند ؟ با این همه، بر روی این موضوع بحث های زیادی 


در گرفته است ولی تاکنون معلوم نشده که به درستی از چه سرنوشتی برخوردار بوده است ؟


می توان گفت که از وحدِت حوزه و دانشگاه دو تصویر احتماالً در ذهِن طراحاِن آن وجود داشته است. ابتدا همان چیزی که در ابتدای بحث به آن 
اشاره کردم، منظور آن بوده که حوزه و دانشگاه به عنواِن دو نهادِ آموزشِی سنتی و مدرن، ) حوزه به عنواِن یک نهادِ سنتی و دانشگاه به عنواِن یک نهادِ 
مدرن که از سنِت مدرنیتٔه غرب بیرون آمده است ( هر یک در حوزٔه وظایِف کاریِ شان، کارِ خود را بکنند ولی حامیاِن سیاسِی نظامِ مستقرِ بعد از انقالب 
باشند. البته این امر مانعه الجمع نیست، ولی تفسیرِ دیگر می تواند این باشد که این دو نهادِ آموزشی و مدرن، هر یک به وظیفٔه خاِص خود مشغول بوده 
و نهادِ مستقلی باشند. در عیِن آنکه وحدت پیدا نمی کنند، ولی محصوالِت پژوهشی و تحقیقاتِی آنان، به کارِ نظامِ مستقر می آید. لذا نظام ها و دولت ها با 
توجه به مفهومِ مدرِن دولت نیازمنِد داده های پژوهشی هستند تا از این داده های پژوهشی در مدیریِت اجتماعی، سیاسی و مدیریِت کالِن کشور استفاده 
کنند. بنابراین، این موضوع، هم می تواند سیاسی باشد و هم می تواند سیاسی نباشد. سیاسی را در وجه نخست برجسته کردم و بحِث پژوهشی و کمک به 


مدیریِت علمِی کشور، در وجه دوم، بیشتر برجسته می شود.
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شاید گزارٔه سومی هم قابِل تصور است و آن اینکه یکی در دیگری ادغام بشود. چون اگر بنا باشد که وحدت به معنای دقیِق کلمه به وجود بیاید و نه 
هماهنگی ) چون هماهنگی با وجودِ استقالل امکان پذیر است (، آن وقت یکی در دیگری باید ادغام شود. زیرا هر یک از این دو، با حفِظ استقالل و هویِت 
تاریخی و صنفی خود، نمی توانند باهم یکی شوند. درست مثِل آن است که شما دو آدمی که وجودِ مستقل دارند، آنها را یکی کنید. یکی نخواهند شد. 
می شود دو آدم را کنار یکدیگر نشاند، و یا آنها را هم هدف و هم مسیر کرد و آنها را در یک جهت سوق داد، اما این دو آدم در نهایت دو آدمِ متفاوت 
هستند. نمی شود این دو آدم را یکی کرد. در اینجا وحدت به چه معنایی است ؟ تا آن جایی که به ذهِن من می آید با توجه به ذهنیتی که از اوایِل انقالب 
دارم، معموالً مسئوالن و مدیراِن کشورِ ایران اَعم از روحانی و غیرِ روحانی، در آن زمان خیلی اندیشیده و با تامل سخن نمی گفتند. گاهی اوقات اصطالحی 
در کوچه و بازار باب می شد، بالفاصله به دهاِن رهبراِن ما در هر رده ای می آمد ) من االن به شخِص معینی نظر ندارم (، بعد مشاهده می کردید که همان به 
قانون، اعالمیه، یا فرمان تبدیل می شد، بدوِن آنکه روی آن کلمه و مفهوم خیلی اندیشیده شده باشد که وحدِت حوزه و دانشگاه چیست ؟ بیشتر به نظر 
می رسید که در آن فضای تب آلودِ سال های ۱۳۵۸ به بعد، می خواستند این دو نهاد را به یکدیگر نزدیک کنند تا با یکدیگر هماهنگ شده و به نحوی مویِد 


ایدئولوژی و سیاست های نظامِ مستقر باشند؛ همین و بس. اما دربارٔه ابعادِ این وحدت زیاد فکر نشده بود.


در عینِ حال تا آن جایی که من در حافظه دارم، به نظرم می رسد که در پِس ذهِن رهبراِن روحانِی نظام به خصوص در اوایِل انقالب این بود که همٔه 
جریان ها، همٔه نهادها و… به یک نوعی در نهادِ روحانیت ُمستَهلک یا تابِع محض بشوند. اگر این تصور درست باشد، از این نظر دور از ذهن نمی نماید که 
آقایان معتقد بودند نهادِ دانشگاه باشد اما در یک رونِد تاریخی تبدیل به حوزٔه علمیه شود و یا اگر هم رسماً نشد ولی تابِع محض در برابرِ ایدئولوژِی حوزه 


بشوند. به عبارِت دیگر، حوزه، رهبری کننده و هدایت کنندٔه جریاناِت دانشگاه باشد. در این میان دانشگاه هم به دروِس روزمرٔه خود بپردازد.


انقالِب فرهنگی در ادامٔه چنین مساله ای به وقوع پیوست، زیرا مشاهده کردند با توجه به برنامه هایی که نهادِ مدرِن دانشگاه دارد، نمی تواند در آن 
جهت حرکت کند. از این رو ابتدا حوزٔه سیاست گذاری های کالن را به دسِت خود گرفتند، سپس موضوِع نمایندٔه قائم مقامِ رهبری ) آیت الله منتظری ( 
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در دانشگاه ها مطرح شد، به این صورت که در هر دانشگاهی باید یک روحانی باالی سرِ نهادِ دانشگاه قرار بگیرد. االن نیز این پدیده وجود دارد، با این 
تفاوت که بعدها به نمایندگاِن رهبری در دانشگاه ها تبدیل شد. از این رو با توجه به نظارِت عالیٔه ۲۸ ساِل گذشته، به نظرِ می رسد تفسیرِ سوم خیلی دور 


از ذهن نیست.


با این همه اگر منظور از وحدت، وحدِت سیاسی بود، این امر شدنی است. در این شرایط نهادِ حوزه و دانشگاه به گونه ای تحِت کنترل قرار خواهند 
گرفت که هر یک به نحوی حامِی نظامِ مستقر باشند. به قوِل علما، این موضوع نه محاِل عقلی است و نه محاِل طبیعی است، بلکه امکان پذیر است. اما 
آیا این مفید هم هست ؟ یا مفید نیست ؟ به نظر می آید که مفید نیست، به این دلیل که نه برای نهادِ سنتِی روحانیت جای استقالل باقی می گذارد و نه 


استقالِل دانشگاه با این شیوه حفظ می شود.


من در اینجا یک فرض دارم مبنی بر اینکه نهاد های آموزشی و نهاد های علمی باید مستقل باشند. در همه جای دنیا، هم دانشگاهِ دولتی و هم دانشگاهِ 
غیرِ دولتی وجود دارد. بودجٔه دانشگاه های دولتی توسِط دولت تامین می شود و مدیریِت کالِن آنها نیز در اختیارِ دولت است. اما دانشگاه، ادارٔه دولتی ماننِد 
یک وزارتخانه نیست. ضمِن آنکه این موضوع به معنای آن نیست که دانشگاه تعهِد ایدئولوژیک و سیاسی نسبت به حاکمیِت مستقر دارد. البته در اینجا 
باید تمایزی میاِن "دولت" و "حکومت" قایل شویم. یکی دو قرن است که مخالفت با حکومت بالموضوع است. در کشورهای اروپایی مبارزٔه سیاسی علیه 
حکومت بی معنا تلقی می شود. حکومت به معنای مجموعٔه نهادهای قانونِی قدرت از جمله قانوِن اساسی، و ساختارِ رژیِم سیاسی است. اگر بخواهند قانوِن 
اساسی را تغییر بدهند با شیوه های قانونی تغییر می دهند. اگر کسی با بندی از قانوِن اساسی مخالف باشد، به عنواِن مخالِف سیاسِی حکومت تلقی نخواهد 
شد، زیرا همٔه بحث ها بر روی دولِت مستقر است. دولتی که امروز دولِت کلینتون، فردا دولِت بوش و پس فردا دولِت دیگری است. ولی در عیِن حال بنا بر 
این است که نهادهای آموزشی، مستقل باشند. اگر بنا بر این باشد که نهادهای آموزشی نقِش مشروعیت بخشی به حکومت و دولت را ایفا کنند، از استقالل 
باز می مانند و تمامِ فکر و حرکِت علمِی آنان، در چارچوِب معینی قرار می گیرد، آن چنان که در نظامِ توتالیتر و استالینیستِی شوروِی سابق وجود داشت. 
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از این رو کار به آن جایی رسید که استالین یا حزِب کمونیسِت شوروی باید تشخیص بدهد که نظریٔه نسبیِت انیشتین درست است، یا درست نیست. اگر 
او تشخیص بدهد که درست نیست، آن وقت است که چنین نظریه ای خصلِت بورژوازی و توطئٔه امپریالیستی تلقی شده و باید طرد شود.


بنابر تفسیرِ اول اگر بگوییم منظور این است که حوزه و دانشگاه به عنواِن نهادهایی، حامِی ایدئولوژیک و سیاسِی دولت یا حکومِت مستقر باشند، تا یک 
مدتی این امر شدنی است اما در نهایت هیچ نظامِ آموزشی ـ علمی نمی تواند تابِع دولت باشد. هم چنان که در طوِل ۳۰ ساِل گذشته سعی کرده اند دانشگاه 
چنین نقشی را به عهده بگیرد که در نهایت این امر امکان پذیر نشده است. در این میان آقای مصباح می فرمایندکه دغدغٔه اسالمی شدِن دانشگاه ها را دارند. 
این در حالی است که در طِی این مدت به نظرِ نمی آید که کاری مانده باشد که ایشان نکرده باشند ؟ واقعیت این است که هر کاری که دلِ شان می خواسته، 


کرده اند، ولی به نتیجه نرسیده اند. شدنی هم نیست، اگر چه بتوانند چند صباحی مَنْویاِت خود را حاکم کنند، و در عینِ حال مفید نیز نیست.


اما گزارٔه دوم که معتقد است حوزه و دانشگاه دو نهادِ آموزشِی مستقل باشند اما در عینِ حال از نظرِ داده های علمی و پژوهشی، موردِ استفادٔه حکومت 
قرار بگیرند، این بسیار خوب و منطقی است. در همه جای دنیا نیز این گونه است. به عبارِت دیگر در دانشگاه های دنیا تحقیقاِت بی شماری در حوزٔه علومِ 
انسانی انجام می شود، و دولت ها بنا بر برنامه های خود از آنها استفاده می کنند. دولت ها در این زمینه ها به وجهِ بسیار مناسبی می توانند از نتایِج پژوهش ها 
سود بجویند. بنابراین اگر منظور این باشد، باید بگویم که تاکنون چنین امری در ایران روی نداده است و دولت های ایرانی نه به نظریه های کارشناسِی 
حوزه ها و نه به نظریه های کارشناسِی دانشگاه ها خیلی بهاء نمی دهند. تاکید می کنم که حتی نظریه های حوزه ها نیز موردِ استفاده قرار نمی گیرند. ما در 
حوزه ها دارای مراجِع بزرگی هستیم که نظریه های آنان می تواند به حاِل حکومت مفید بیفتد. تنها از اندیشه های جریاِن خاصی که به نوعی با حاکمیت 
مرتبط هستند، استفاده می شود. ولی در نهایت حاکمیت و دولت به کارِ خود می پردازند. بویژه دولِت فعلی که برایش نه حوزه و نه دانشگاه از اهمیِت 


چندانی برخوردار نیستند. از نظرِ من، تفسیرِ دوم، معقول ترین تفسیر است.


اما گزارٔه سوم ناظر بر این است که یکی در دیگری ادغام شود. این هم تا زمانی که چیزی به نامِ حوزٔه علمیه، معارِف سنتی و دانشگاه به شکِل کنونی اش 
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وجود دارد امکان ندارد. مگر یکی مُنحل و سپس در دیگری ادغام شود. این کار را به طورِ رسمی می توانند انجام بدهند با این مضمون که اگر دانشگاه 
حوزه بشود، دیگر دانشگاه نیست و حوزه هم اگر دانشگاه بشود، دیگر حوزه نیست. البته تا اندازه ای که بنده در جریان هستم به نظر می رسد که سرانجام 
حوزه دارد به سوی دانشگاه شدن پیش می رود، نه دانشگاه به سوی حوزٔه علمیه شدن. درس های دانشگاه را نمی توانید به حوزٔه علمیه ببرید، اما درس های 
حوزٔه علمیه را می توانید به دانشگاه ببرید. دربارٔه درس های حوزٔه علمیه شامِل ادبیات ) صرف و نحو، معانِی بیان ( درس های اصوِل فقه ) به عنواِن متدلوژِی 
فقه ( و فقه که در نهایت با خواندِن آنها مجتهد تربیت می شود و همچنین منطق به عنواِن متدولوژِی فلسفه، و فلسفه و تفسیر ) که هیچ گاه به عنواِن یک 
علِم جدی مطرح نبوده است ( این ظرفیت وجود دارد که همگِی این دروس در دانشگاه تدریس شود. کالم هم که در قروِن چهارم، پنجم، ششم، هفتم 
و تا هشتم علِم موثر و کارآمدی بود با این همه این علم به رغِم اهمیتی که دارد به تدریج فراموش شده و اکنون علِم مرده ای به شمار می رود. البته این 
علم بعد از انقالب به نوعی دارد جان می گیرد. علِم کالم را نیز می توانید به دانشگاه بیاورید و هیچ اتفاقی با این کار نمی افتد. ضمِن آنکه طلبه های کنونی 
که دائم با کامپیوتر سر و کار دارند با طلبه های قدیم بسیار فرق می کنند. بنابراین حوزه بسیار متحول شده است. ولی سخِن من این است که این عده به 
سوی دانشگاه دارند می آیند. در جمع بندی باید عرض کنم که دانشگاه به هیچ وجه نمی تواند حوزه بشود، حوزه می تواند تبدیل به دانشگاه بشود، که این 


امر ممکن هست، ولی به نظرِ من مفید نیست.


به نظرِ من حوزه باید حوزه باقی بماند و تابعی از دانشگاه نشود و دانشگاه هم کارِ خود را بکند و نباید تابعی از حوزه بشود. این دو باید استقالِل خود را 
حفظ بکنند، به نحوی که هر یک کارِ خود را انجام بدهد. اما در عینِ حال دولت ها می توانند از تحقیقاِت و پژوهِش آنها استفاده بکنند. از این رو اگر حاکمیت 
گزارٔه اول و سوم را بخواهد به پیش ببرد، به نظرِ من موفق نخواهد شد و بر فرِض محال اگر هم موفق شود نه به نفِع حوزه و معارِف سنتی و نه به نفِع 


معارِف دانشگاهِی ما است. اما اگر بخواهد گزارٔه دوم را متحقق کند هم به نفِع دانشگاه و هم به نفِع حوزه و هم منافِع دین و مردم تامین خواهد شد.
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گفتگوی مجلهٔ الکترونیکِی شرقیان یا یوسفی اشکوری


مهماِن خانه ی کوچک، اما ساده و صمیمِی مردی بودیم که این سال ها نامش با زندان و مجازات عجین شده است. حسن یوسفی اشکوری هوادارِ 
پاک بازِ آن سال های شریعتی، هنوز هم از عقایدش به شدت دفاع می کند و به قوِل خودش هرچه می گذرد ایمانش به راهِ شریعتی بیشتر می شود. آن چه 
می توان درباره ی او گفت این  است که علی رغِم گرفتِن حکِم اعدام و تحمِل چندین سال زندان و سه ماه انفرادی و خلِع لباس و دست و پنجه نرم کردن 


با بیمارِی دیابت، لحظه ای عقب ننشسته است و همچنان ادامه می دهد.


قسمِت اول این گفتگو، بیشتر حوِل مسائِل قبل از انقالب و تاریِخ شفاهی است. قسمِت دوم نیز به مسائِل روشنفکرِی دینی در ایران ماننِد حجاب، 
ایدئولوژی و نقِد 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 اشکورِی عزیز که امکاِن مصاحبه را فراهم آورد، در 


این چند سطر بر ما واجب است.


س : وقتی نام یوسفی اشکوری را می شنویم به یادِ یک مردِ روحانی می افتیم که به خاطرِ اعتقادش لباس اش را گرفته اند و به اصطالح "خلِع لباس" 
شده است. به نظر سخت می آید جدا شدن از لباسی که ۳۰ سال با آن خو گرفته بودید. احساِس خودتان چیست؟


ج : اگر بخواهم احساسم را در یک جمله بگویم، احساِس رهایی می کنم و احساِس آزادی. منتهی اگر بخواهم توضیح بدهم اینکه من در گذشته هم 
که ۳۵ سال در کسوِت روحانی بودم هیچ گاه لباِس روحانی برای من عامِل مَعیَشت و وسیلهٔٔ ارتزاق و امکاناِت مادی نبوده که امروز برای از دست دادن اش 
سوگوار باشم و ناراحت از این که امکاِن زندگی را از دست دادم. از اولی که رفتم قم و از سال ۴۶ که لباِس روحانی پوشیدم، هیچ وقت از وضعیِت روحانیت 
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و روحانی بودن و منبر رفتن، خوشحال و خرسند نبودم و با گذشِت زمان هم از آن وضعیت فاصله می گرفتم. در سال ۵۰ یک بحراِن فکری در من ایجاد 
شد که همان موقع می خواستم این لباس را بگذارم کنار.


س : با شریعتی؟


ج : نه. چون که فکر کردم من که نمی خواهم آخوندی کنم، پس این لباس رو برای چی بپوشم؟ و اتفاقا آشنایی با شریعتی باعث شد که من در این 
لباس بمانم برخالف آنچه که شاید بقیه تصور کنند. وقتی به حسینیهٔٔ ارشاد رفتم و پای درِس اسالم شناسِی شریعتی نشستم و کالً با شریعتی آشنا شدم، 
افکارِ من و جهت گیری های من همه عوض شد. با آشنایی با شریعتی احساس کردم که این لباس وسیلهٔٔ خوبی برای ارتباِط با مردم می تواند باشد. چه که 
از سال های ۴۵ـ۴۶ تا ساِل انقالب، تمامِی راه های ارتباطِی روشنفکران با مردم قطع شده بود. دانشگاه ها مثِل اآلن نبود. وسایِل ارتباطی مثِل حاال آنقدر 
نبود. نه کامپیوتر بود و نه فکس. این همه دانشگاه نبود. این همه دانشجو نبود. اگر مبارزاِن آن موقع می خواستند اطالعیه ای چاپ کنند، با وسایِل ارتباطِی 
محدود مثِل کاربن و استنسیل این ها کار می کردند. من خودم بارها اعالمیه ها را بر می داشتم و با دست می نوشتم. حتی کتاب را دستی تکثیر می کردیم. 
کتاِب اقتصاد به زباِن سادٔه مرحوم عسگری زاده ) عضوِ سازماِن مجاهدین ( را در ساِل ۵۳ با کاربن ۳ نسخه تکثیر کردم. شرایط این گونه بود. اما دین و 
مسجد و محراب و حسینیه و عاشورا و تاسوعا و رمضان و شعبان و همهٔٔ اینها وسیلهٔٔ ارتباطی بود با جامعه. حکومت نتوانسته بود که این ها را قطع بکند 


و با مسئولیِن آنها کار نداشت و اگر هم می خواست نمی توانست.


بر اساِس تفکری که از شریعتی آموختم، فهمیدم که شکل و ظاهر اصالً اهمیتی ندارد. روحانی باشی یا نباشی!!! اما این لباس وسیلهٔٔ ارتباطِی خیلی 
خوبی می تواند باشد با مردم. آن وقت ها من یک جمله ای داشتم که؛ حرف های شریعتی را کاش می شد با زباِن شیخ کافی گفت. ) شیخ کافی که در مهدیٔه 
تهران برای عوام و مردمِ عادی سخنرانی می کرد و به شدت در مقابِل شریعتی ایستاد و به حسینیٔه ارشاد لقِب "یزیدیهٔٔ اضالل" داد. ( ما احساس کردیم 


که شاید بتوانیم حرف های شریعتی را با زباِن عامهٔٔ مردم بازگو کنیم.
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چنان که می گویند شریعتی موفق ترین روشنفکرِ ایرانی بوده از نظرِ ارتباِط با مردم. در حالی که شریعتی هیچ گاه نتوانست حتی در یک مسجد سخنرانی 
بکند ) تنها سخنرانِی او در مسجد، سخنرانِی پس از شهادت بود که در مسجِد جامِع نارمک ایراد شد (. اما زبان و بیان و جهت گیرِی او به گونه ای بود 
که مردم هم مخاطِب او شدند. البته به طورِ غیرِ مستقیم. چه که مُبلغاِن او یکی ُطالب بودند و یکی دانشجویان که حرف های او را در سطِح جامعه پخش 


می کردند. خودِ شریعتی هم در وصیت نامه اش می گوید که وراِث من دو دسته اند : دانشجویان و طالب. واقعیت اش این است که ُخب همین جوری بود.


سال ۵۰ ـ ۵۱ که مبارزهٔٔ سیاسی شدید شد، این لباس ُخب خیلی به دردِ ما خورد و عامِل ارتباطِی خوبی بود با مردم. بعد از انقالب هم همان کارهایی 
که می کردیم، منبر و مسجد و این ها رو رها کردیم. ۴ ساِل اوِل انقالب را هم که نماینده مجلس بودیم و در این سال ها هم که کارمان گفتن و نوشتن 
بوده است. در مجالِس ختم هم وقتی آخوندی گیر نمی آوردند از ما دعوت می کردند! آن هم مجلِس ختم های بسیار خطرناک. مثِل سال ۶۴ و ختِم پسرِ 
دکتر مصدق ) احمد مصدق ( در مسجِد ارک که آمدند و فحش دادند و کتک زدند. عمامهٔٔ ما را برداشتند و پاره پاره کردند. در مجالِس مختاری و پوینده 
و سامی و فروهرها و این ها هم سخنرانی کردم. غرض اینکه در طوِل این سال ها ناِن این لباس را نمی خوردیم، فقط چوِب این لباس را می خوردیم. از این 
نظر می گویم که احساِس رهایی و آزادی می کنم. گاهی متلک به آدم می گویند و چپ چپ نگاه می کنند. حاال خیلی راحت می روم بیرون و کسی هم ما 


را نگاه نمی کند.


این نکته را هم بگویم، همان طور که می دانید، روحانیت در تشیِع ما مثِل تشکیالِت کلیسا نیست. به خاطرِ این که مسیحی ها می گویند خارج از کلیسا 
راهی برای نجات نیست و کلیسا هم با اسقف و کشیش و کاردینال تعریف می شود. اما در اسالم و تشیع، تشکیالتی به نامِ روحانیت نداریم. برای همین 
برای ما فرقی نمی کند. همان کارهایی که قبالً می کردیم حاال هم می کنیم. منتهی آن وقت روحانی بودیم، حاال نیستیم. اگر یک کالهی صحبت کند اثر 
بیشتر دارد. شاید اآلن حرِف من موثرتر از آن موقع باشد. بنابراین لباس برای من یک دکان نبود. برای من وسیلهٔٔ ارتزاق و معیشت نبود و از جهاتی هم 


دردِ سر بود. برای همین است که می گویم "عدو شود سبِب خیر گر خدا خواهد..."
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س : اگر موافق باشید برگردیم به قبل از انقالب، دربارهٔٔ فضای سیاسی و اجتماعی آن روزها بفرمایید؟


ج : آن موقع ُخب فضا باز نبود. بعد از سرکوِب جبههٔٔ ملِی دوم و نهضِت آزادی و در کل، بعد از ساِل ۴۲ فضای 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 روزنامهٔٔ مخالف معنا نداشت. من هم خیلی عالقه مند بودم به خواندِن روزنامه. پدر و مادرم هم با اینکه سواد نداشتند، اما می دانستند 
که روزنامه چیزِ خوبی است! یک مدتی که در بیمارستان بستری بودم، پدرم هر روز که می آمد مالقاِت من یک روزنامه هم برای من می آورد. چند وقت 
این روزنامه ها را می خواندم و هیچ چیزی متوجه نمی شدم. باالخره فهمیدم که به جای اینکه ستونی بخوانم سطری روزنامه را بخوانم! آن موقع ها در 
حوزه، طلبه ها اصالً روزنامه نمی خواندند. حتی فارسی هم نمی خواندند. اصالً روزنامه خواندن را عیب می دانستند. یک بار مدیرِ حوزه آمد به حجرهٔٔ من 
دید روزنامه ای روی زمین افتاده، گفت این روزنامه ماِل توست؟ راستش ترسیدم. جواب ندادم. یک بارِ دیگر تکرار کرد. گفتم بله. گفت : درس می خوانی و 
روزنامه هم می خوانی؟ چند تا سواِل 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 ۸ روز نخواندیم. دیدیم نه نمی شود. از آن به بعد روزنامه می گرفتم بعد می رفتم مسجد می خواندم. روزنامه را همان جا می گذاشتم 


و می آمدم. تا این که آمدیم قم و دیگر آنجا همه چیز می خواندیم. کتاب ، روزنامه ، مجله ، رمان و... 


س : "زِن روز" هم می خواندید؟ چه شد که آقای مطهری شروع به نوشتن در "زِن روز" کرد؟


ج : زِن روز که از ساِل ۴۵ باب شد را هم می خواندم. آن زمان دوستان گفتند که مجلهٔٔ جدیدی آمده به نامِ "زِن روز"، ما هم رفتیم روی دکه صفحهٔٔ 
اولش را باز کردیم دیدیم نوشته "نظرِ مخالف چطور ؟". با خواندنش بعداً متوجه شدیم یک آقایی به نامِ ابراهیم مهدوی که دادیارِ دیواِن عالِی کشور بود 
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نوشتن یک سری مقاالت را در این مجله شروع کرده و بعد به قوِل شما جوان ها گیر داد به اسالم. چون خودش هم قبالً آخوند بود آشنایِی خوبی داشت 
نسبت به مسائل. آقای مطهری هم این نامه را نوشتند که شما حرِف مخالف هم چاپ می کنید؟ مجله هم گفت که شما مقاله بدهید، چاپ می کنیم. بعداً 
به این روال درآمد که یک صفحه نوشتهٔٔ آقای مهدوی چاپ می شد و در صفحهٔٔ مقابل اش جواِب مقالهٔٔ هفتٔه قبل که توسِط مطهری نوشته می شد. این ماجرا 
۵ ـ۶ ماه ادامه پیدا کرد. بعد زد و آقای مهدوی فوت کرد. مطهری یک هفته به احترامِ او ننوشت و از هفتهٔٔ بعدش مقاالت را ادامه داد که سرانجام بصورت 
کتابی درآمد با نامِ "نظامِ حقوِق زن در اسالم". بعِد آشنایِی من با شریعتی، خواندن ام جهت پیدا کرد و واردِ کارِ سیاسی شدم. آن زمان که صف بندی های 
سیاسی به این شدت نبود، یک عده اقلیت بودند که ُخب کار سیاسی می کردند و مبارز بودند و یک عده اکثریت هم که یا به سیاست بی تفاوت بودند و 


یا اصالً مخالِف کارِ سیاسی بودند.


س : روحانیت چقدر با انقالب همراه بود؟ باقی در "فرودستان و فرادستان" تخمین می زند که ۷۰ درصِد روحانیِت حاال، یا نسبت به انقالب بی تفاوت 
بودند یا با انقالب مخالف بودند.


ج : نمی توانم آمار بدهم. شاید آقای باقی محاسبه ای کرده، اما به نظرِ من تا ساِل ۵۷ حدودِ ۸۰ درصِد روحانیون مخالف یا بی تفاوت بودند. که از این 
۸۰ درصد، اکثریت به مسائِل سیاسی و درگیری بی تفاوت بودند. یک سری هم اقلیت بودند که صریحاً مخالفِت خودشان را اعالم می کردند. این سری بودند 


که پرچِم مبارزه را بر دوش می کشیدند. در میاِن این ها هم آدمِ موجهی نبود. بیشتر ما طلبه های جوان بودیم که شور و هیجاِن جوانی داشتیم.


س : آقای مکارم و مصباح و این ها هم بودند؟


ج : نه. فقط یک آقای منتظری مطرح بود که نه به عنواِن آیت الله العظمی بلکه به عنواِن یک معلِم حوزه و مجتهِد ساده و شاگردِ آقای بروجردی.


س : شیخ علی تهرانی و واعظ طبسی چطور؟
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ج : تهرانی مطرح بود اما در حوزهٔٔ قم نبود. در حوزهٔٔ مشهد هم ۳ نفر بودند، آقایان سیدعلی خامنه ای و هاشمی نژاد و شیخ علی تهرانی. اما واعِظ طبسی 
را ما این اواخر اسم اش را شنیده بودیم. چه که نه اهِل سخنرانی بود و نه اهِل نوشتن. شهرِت این سه نفر هم به خاطرِ سخنرانی هایی بود که در شهرستان ها 
ایراد می کردند. آقای خامنه ای هم به خاطرِ ارتباط اش با شریعتی و سخنرانی در حسینیٔه ارشاد معروف بود. نوشته هایش را هم می خواندیم. بعدها شنیدیم 
که او نت و موسیقی را هم می شناخت. در صورتی که ُخب در آن زمان آخوندها اصالً گردِ این چیزها نمی رفتند. در آن زمان ایشان جزءِ نوگرایاِن دینی 
به حساب می آمد. در کل می خواهم بگویم که در آن زمان صف بندی ها بیشتر سیاسی بود و بحِث روشنفکری و غیرِ روشنفکری نبود. مکارم و سبحانی 
و مراجع هم مثِل شریعتمداری و گلپایگانی تا سال ۴۲ از جملٔه مبارزان بودند که بعداً کنار کشیدند. مدرسین هم طلبه ها را هم نصیحت می کردند که 
تند روی نکنید و واردِ جریاناِت سیاسی نشوید. آقای مصباح هم در جریاناِت سال ۴۱ـ۴۲ فعال بود که بعد کنار کشید. یعنی تا سال ۵۷، ما نه اسِم ایشان 
را پای اعالمیه ای دیدیم و نه این که در قم جزءِ مبارزین شناخته شده بود. تخصِص آقای مصباح مبارزه با جریاِن روشنفکری بود. اوْل قهرماِن مبارزه با 


شریعتی بود. می گفتند در جلسه ای ضِد شریعتی صحبت کرده بود و یکی از طلبه ها بلند می شود که او را بزند که از پنجره فرار می کند.


س : ماجرای اخراِج او از مدرسٔه حقانی چه بود؟


ج : در دروِن مدرسه، طالب دو تکه شده بودند. موافقاِن شریعتی و مخالفاِن او. دائم درگیری بود بیِن آقای مصباح و طرفداراِن شریعتی. تا این که 
آقای بهشتی دخالت کردند و به مصباح تذکر دادند که حاال اگر انتقادی داری در مدرسه این حرف ها را نزن. آقای مصباح ادامه می دهد تا این که آقای 
قدوسی که مدیرِ مدرسه بودند، افراطی های دو طرف را اخراج می کند و مصباح هم از مدرسه کنار می کشد. بعد آقای مصباح تا سال ۶۸ ساکت بود تا این 


که قهرماِن مبارزه با سروش شد و بعد هم قهرماِن مبارزه با خاتمی. اصالً تخصص این آقا مخالفت با جریاِن روشنفکری بود.


س : چه شد آقای مصباح که اوِل انقالب با سروش یک طرِف میز می نشست و تفکراتشان یکی بود، یکباره علیهِ او موضع گرفت؟


ج : ُخب خِط آقای مصباح که از اول مشخص بود، اما آن زمان، سروش، سروِش فعلی نبود.
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س : اگر موافق باشید پروندهٔٔ قبل از انقالب را با درگیرِی شریعتی و مطهری ببندیم. چه شد آقای مطهری که زمانی این همه از شریعتی تعریف می کرد 
به جایی رسید که گفت او جاسوس است و تا حاال سرش را روی ُمهر نگذاشته است؟


ج : ما آن موقع زیاد در این باره چیزی نمی دانستیم. فقط می دانستیم که اختالفاتی بین شریعتی و مطهری هست. بعد از انقالب که نوشته ها و 
خاطرات درآمد و خواندیم، فهمیدیم. آن چه که از مجموِع این تحوالت برمی آید 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. کتاِب اسالم شناسِی مشهِد او فقط معروف شده بود و ما 


هم آن را خوانده بودیم.


شریعتی پنج شنبه و جمعه ها سخنرانِی عمومی داشت. من سخنرانِی هجرت و تمدن اش را رفتم. نیم ساعت قبل از سخنرانی وارد که شدم دیدم کیپ تا 
کیپ نشسته اند. اصالً سابقه نداشت. زریاب خویی صحبت می کرد ۵۰ نفر. مطهری صحبت می کرد ۱۰۰ نفر. که آن هم نصف اش وسِط سخنرانی می رفتند. 
مطهری البته دهاِن گرمی نداشت. نوشته هایش بهتر از گفته هایش بودند. همین که شریعتی پشِت تریبون رفت همه ایستادند و دست زدند. سابقه نداشت 
که در حسینیه کسی دست بزند و برای سخنران بلند شود. ما هم نشستیم سرِ جایمان. ده دقیقه ای صحبت کرد. رسم بود که پیِش از سخنران کسی 
می آمد و شعری می خواند و نوشته ای دکلمه می کرد. من که او را نمی شناختم به بغل دستی ام گفتم : پس این آقای شریعتی کی می آیند؟ گفت : همین 


آقای شریعتی است دیگر! ضبط قدیمی مان را روشن کردیم و حرف هایش را ضبط کردیم. خیلی خسته شدم. سخنرانِی کسل کننده ای بود.


شب که آمدم خانٔه دوستم ضبط را روشن کردیم، یکبارِ دیگر گوش دادیم. نه. انگار یک چیزهای جالبی می گوید! خالصه ما که قرار بود فردا به قم 
برگردیم، ماندیم و سخنرانِی فردا را هم رفتیم و این شروعی شد تا در بقیٔه جلسات و به خصوص کالس های اسالم شناسِی 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. 
مطهری در روحانیت واقعاً یک استثنا است. متاسفانه این جریانات و اختالفات و از بس که عکِس مطهری را قاب کردند در ویترین، از خاصیت انداختندش. 
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مطهری به نظرِ من اهمیتش بیشتر از آن چیزی است که االن به طورِ رسمی گفته می شود. کاری کردند که جوان ها اصالً سراِغ مطهری نمی روند. به هر 
حال مطهری در ساِل ۴۷ از شریعتی برای کتاِب "محمد خاتِم پیامبران" دعوت می کند. منتهی وقتی شریعتی به تهران می آید به نظر می رسد که دو 


عامل سبب می شود که مطهری از او برنجد.


یکی این که ُخب با برخی از نظراِت رادیکالی شریعتی موافق نبوده است. به خصوص آنجا که شریعتی به نهادِ روحانیت انتقادِ شدید می کند. البته خودِ 
مطهری ده سال پیش از آن انتقادِ خیلی شدیدی کرده بود. در کتاِب بحثی دربارهٔٔ مرجعیت و روحانیت، در مقاله ای به نامِ "مشکِل اساسی در سازماِن 
روحانیت"، مطهری همان حرف هایی را که شریعتی زده، ده سال پیش تر می زند و می گوید که روحانیِت ما عوام زده است و به خاطرِ همین عوام زدگی 
هیچ وقت نمی تواند که پیشتازِ تحوالت بشود. یکی از ویژگی هایی که روحانیت داشتند و دارند این است که خودشان به خودشان انتقاد می کنند و اگر 
منتقْد خودی باشد برایشان مشکلی نیست اما اگر یکی از خارج بیاید و بخواهد انتقاد کند تحمل نمی کنند. مطهری هم باالخره خصلِت آخوندی درش 


قوی بود. دیگر اینکه، آن طور که از نوشته ها و گفته ها برمی آید، وقتی شریعتی به ارشاد آمد بازارِ امثاِل مطهری کساد شد.


س : حسادت؟


ج : من البته نمی خواهم از این کلمه استفاده کنم و قبل و بعد از انقالب هم که این حرف را می زدند نهی می کردم. اآلن هم نهی می کنم.


س : چون پرفسور حامد الگار هم این حس را کم و بیش تایید می کنند.


ج : بله. البته این حرف زیاد خوب نیست چون نیِت آدم ها را نمی شود واقعاً کشف کرد. عالوه بر این که طبیعی هم هست ُخب باالخره هیچ کس که 
معصوم نیست. می بینیم که مطهری شریعتی را به ارشاد آورد و بال و پر به او داد و بعد شریعتی از مطهری بزرگ تر شد، به حّدی که جوان های انقالبی، 
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مطهری را مرتجع می دانستند. آنقدرکه آن زمان به مطهری ایراد می گرفتند، به آخوندها کاری نداشتند، چون اساساً آنها را قابل نمی دانستند. اما مطهری 
چون خوش فکر بود و در دانشگاه ها هم مطرح بود خیلی به او انتقاد می شد.


آن وقت ها از دیِد ما مثالً مبارز ها، هر کس مبارز نبود. اصالً آدم نبود. به خصوص که شریعتی هم به اصطالح پیاز داِغ ماجرا را زیاد کرده بود و عالِِم 
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 زمان ها 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 عنواِن یک مبارز شناخته 


شده نبود.


از طرِف دیگر، در آن زندگِی انقالبی، ساده زیستی اصل بود. انتقادِ سختی که طرفداراِن شریعتی به مطهری داشتند این بود که زندگِی آقای مطهری 
زندگِی بوعلی است نه زندگِی بوذری. ابوعلی سیناست. آن موقع مطهری با حسین نصر دوست بود. حسین نصر که بود؟ فیلسوفی که رئیِس دفترِ فرح بود. 
ُخب این دوستی برای ما که از دیِد "فالسفه، پفیوزهای تاریخ اند" نگاه می کردیم اصالً موجه نبود. البته اآلن اینجوری فکر نمی کنم و برای حسین نصر هم 
احترام قائلم. منظور این که فضا آن گونه بود. یکی دیگر از انتقاداِت دانشجوها به مطهری این بود که چرا ایشان بنز دارد. ُخب کسی آن وقت بنز نداشت. 


شما قضیه درگیرِی طرفداراِن آریان پور و مطهری را شنیدید؟


س : چاقو و چاقوکشی در دانشگاه؟


ج : بله. شما نگاه کنید. آریان پور چپ بود. می گفتند آقای آریان پور که استادِ دانشگاه هم هست، مردمی است. یک فولکس واگِن قدیمی داشت راه 
که می افتاد می گفت مسیر من اینه. هر کس مسیرش می خوره بیاد سوار شه. یک عده دانشجو  می آمدند سوار می شدند و ماشین راه می افتاد. اما آقای 


مطهری چه؟ بنز می آمد. راننده در را باز می کرد. حاج آقا بفرمایید. آقای مطهری پیاده می شد. ُخب در جوِ انقالبِی آن زمان خیلی تاثیرِ منفی داشت.
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البته این درگیری بیشتر بیِن طرفداراِن شریعتی و مطهری بود و بیِن خودِ آنها درگیری به این شدت نبود. یا خبرش پخش نمی شد. گرچه ما بعد از 
انقالب شنیدیم که حتی مطهری علیه شریعتی نوشته دارد، اما شریعتی هیچ وقت حتی یک کلمه هم علیهِ مطهری نگفت. ضمِن این که خیلی هم به او 
احترام می گذاشت. بعد هم که نوشتهٔٔ مطهری را دیدیم اصالً فکر نمی کردیم که ایشان یک چنین دیدگاهی نسبت به شریعتی داشته باشند. خیلی تند و 


توهین آمیز. بعد از ساِل شصت هم که شریعتی زدایی شروع شد و کتاب هایش از کتابخانه ها و کتابفروشی ها جمع شد.


منظور اینکه به خاطرِ همین مسائل در حسینیه درگیری به وجود آمد و چون بزرگاِن حسینیه مثِل مرحوم همایون ) بنیان گذارِ ارشاد ( یا آقای میناچی 
از شریعتی طرفداری کردند، آقای مطهری قهر کرد و از حسینیه رفت. آن اواخر که ما می رفتیم دیگر روحانی به حسینیٔه ارشاد نمی آمد. فقط دو روحانی 


بودند که تا آخر به حسینیه می آمدند. 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 مخالفِت جدی نداشت. اما تا موقعی که ما به حسینیه می رفتیم او هم بود. اوضاع جوری شده بود که آن آخرها طلبه ها بدوِن 
عبا و عمامه به حسینیه می آمدند. بارها به من گفتند که حاال که می خواهی 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 فعالیِت حسینیه که رفته بودم ارشاد. شریعتی عادت داشت وقتی سخنرانی اش تمام می شد از پشِت سن می آمد یک 
سیگاری می کشید و چایی می خورد. بعد می رفت تاالرِ پایین با دانشجوها بحث را ادامه می داد. من از آن طرِف سالن که آمدم با هم روبرو شدیم. سیگارش 
را از دسِت راست به دسِت چپش داد و به احترامِ طلبگِی من ایستاد تا من دست دراز کنم. ُخب 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 ۱۰۰ نفر دورِ ما ایستاده اند. جو آن زمان آن قدر 
خراب بود که همه فکر کردند حاال که طلبه ای آمده می خواهد فحش بدهد و مثالً دعوا کند. ما هم گفتیم خیلی ممنون و خداحافظی کردیم و آمدیم.


س : روشنفکرِی دینی در ایران چه وقت و با چه کسی شروع شد؟


ج : تا زماِن رضا شاه پدیدهٔٔ روشنفکرِی دینی، خیلی محسوس نیست و تقریبا نمی شود به کسی روشنفکرِ دینی گفت. در عصرِ رضا شاه کسی مثِل 
کسروی هست. ولی از کسروی نیز نمی توان تحِت عنواِن روشنفکرِ دینی یاد کرد.


س : عالمه نائینی خالِق کتاِب "تَنبیه االُّمه و تَنزیه الِملّه" چطور؟


ج : نه. ایشان یک عالِِم دینی بوده که در کتاِب "تنبیه االمه و تنزیه المله" نوآوری داشته است. البته کارِ نائینی خیلی بزرگ و عظیم است و کارِشان 
را بسیار مهم می دانم و همیشه افسوس می خورم که چرا بعد از نائینی کسی راهش را ادامه نداد. نمی خواهم از ارزِش کارِ نائینی و امثاِل نائینی کم کنم، 
اما این ها را تحِت عنواِن روشنفکر نمی توان نامید. البته بحِث روحانی و غیرِ روحانی نیست. نباید بگوییم که ایشان چون روحانی بوده، پس روشنفکر نبوده. 


سید جمال هم روحانی بوده اما در حیطهٔٔ روشنفکران قرار می گیرد. ولی روشنفکر به معنای امروزی و به معنایی که از غرب آمده در آن زمان نداشتیم.


س : شما روشنفکر را چطور تعریف می کنید؟


ج : روشنفکر کسی است که به خردِ نقاد متکی است و همه چیز را با نگاهِ انتقادی می بیند. در ایران جریاِن روشنفکرِی دینی بعد از مشروطه به وجود 
می آید. اما یک جریاِن قوی و روشن و مشخصی نیست. می توانیم به "شریعت سنگلجی" اشاره کنیم که اعتقاد به بازگشت به اسالمِ راستین و پاک رو داشت. 
اما درعینِ حال َنص گرا است در صورتی که روشنفکر عقل گرا است. آن هم نه عقِل ارسطویی و افالطونی و مادوِن مدرن، که عقِل مدرن و اساسی ترین 
ویژگِی عقِل 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 می شود روشنفکر از تزِ سنت و آنتی تزِ مدرنیته، سنتزی را به وجود  آورد که یک تفکرِ جدید است. بعضی ها جدیداً می گویند روشنفکر 
نسخه پیچی نباید بکند. در صورتی که کارِ روشنفکر نسخه پیچی است. نسخه پیچی نه به معنای ارائهٔٔ راه حل های جزمی، بلکه به معنای این نه و آن آری! 
روشنفکر کارش "نه" گفتن نیست. به قوِل مطهری ما شده ایم آشیخ ترمز! دائم می گوییم این نه، آن نه. اگر این ها "نه"، پس چی "آری"؟ همه اش نفی و 


نهی می کنیم، ولی چه جای آن گذاشته ایم؟


س : با این تعریف کدامیک از افراد یا جریاناِت فکرِی ایران را می توان در حوزٔه روشنفکری و به خصوص روشنفکرِی دینی قرار داد ؟


ج : به طورِکلی می توان گفت میرزا ابوالحسن خاِن فروغی، که مهندس بازرگان مستقیماً شاگردِ او بوده است، پدرِ روشنفکرِی دینی در ایران است. که 
اتفاقاً در ضمِن نامه ای از بازرگان تعریف می کند و پیش بینی می کند که وی آیندهٔٔ درخشانی خواهد داشت. ابوالحسن خان فروغی بیشتر به "عقِل تجربی 
و نگاهِ علمی" اعتقاد دارد و بازرگان می گوید که من نگاه به قرآن را از استادم ابوالحسن خان فروغی آموختم و جالب است که شریعتی هم در سال های 
۲۸ و۲۹ که به تهران می آید و در جلساِت او شرکت می کند، شیفته اش می شود، چرا که هم فروغی ، هم شریعتی و هم بازرگان تجربه گرا بودند و با دیِد 
علمی به دین و قرآن نگاه می کردند. آنها می گفتند که روِش شناخِت قرآن، فلسفی و کالمی و برهانی و عرفانی نیست. روِش شناخت، "شناخِت علمی" 
است. در هر صورت اگر بخواهیم جریاناِت روشنفکرِی دینی در ایران را بررسی کنیم، اولین کانون و نهادِ روشنفکراِن دینی "کانوِن اسالم" است که در 
۱۳۱۹ تشکیل شد. بازرگان اولین سخنرانی اش را در آنجا انجام داد. طالقانی و دکتر سحابی همین طور. بعد هم که انجمن های اسالمِی دانشجویان تشکیل 


می شود، محفِل روشنفکراِن ایرانی تثبیت می شود. در واقع سمبِل روشنفکرِی دینی در دههٔٔ ۲۰ و ۳۰، بازرگان است.


س : در این سال ها جریاناِت روشنفکرِی دینی چه تفاوت هایی با هم دارند و در کدام حوزه ها به هم نزدیک می شوند؟


ج : جریاِن روشنفکرِی دینی در ایران در دههٔٔ ۲۰ بیشتر فکری است. در دههٔٔ ۳۰ سیاسی می شود و در دههٔٔ ۴۰ جریانی است هم فکری و هم سیاسی.
در دههٔٔ ۴۰ ما در یک طرف شریعتی را داریم که آزادی و تحول در تفکر و انقالِب فکری را مطرح می کند و از طرِف دیگر مجاهدین را داریم که می گویند 
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تنها راهِ رهایی جنِگ مسلحانه است. البته مجاهدین به کارِ فکری هم اعتقاد داشتند و از سال ۴۴ تا ۴۹ کارِ ایدئولوژیک می کردند. اما تفاوِت میاِن این ها 
و شریعتی آن بود که شریعتی هم ایدئولوژی را برای جوان ها و پیشتازان مطرح می کرد و هم وظیفهٔٔ دادِن آگاهِی ایدئولوژیک را به تودهٔٔ مردم بر عهده 


داشت.


شریعتی توده گرا بود. البته نه به معنای پوپولیست. توده گرا بود برای اینکه معتقد بود تا ناس ) تودهٔٔ مردم ( حرکت نکنند، از پیشتازان و روشنفکران 
هیچ کاری برنمی آید. روشنفکر هم قیِم مردم نیست. رسالت اش 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 انقالِب فکری و فرهنگی اعتقاد داشت و مجاهدین برعکس، می گفتند تدویِن ایدئولوژی درست است، اما برای 
پیشتازان و نخبگان و رهبران. آنها ورودِ مردم را به عرصهٔٔ مبارزه قبول داشتند، نه ورودشان را به عرصهٔٔ تفکر. از این نظر اندیشهٔٔ شریعتی با مجاهدین نه 
تنها متفاوت که متعارض بود. او با تمامِ احترامی که برای مبارزهٔٔ چریکی قائل است، آن را بیراهه می داند. شریعتی اعتقاد دارد آنچه که باید متِن حرکت 


باشد آگاهی دادِن 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 ریشه ای 
به سنت انتقاد نمی کند. اما به هرحال او رویکردِ انتقادی دارد با تکیه بر علوم و داده های جدید. در دههٔٔ چهل هم این جریان با مجاهدین و شریعتی ادامه 


پیدا می کند. البته مجاهدین نه به صورِت عام. بلکه حنیف نژاد به عنواِن مظهر و سمبِل این حرکت.


سمبِل روشنفکرِی ایران در دهٔه چهل و پنجاه شریعتی است. در این دوره بازرگان، مطهری و دکتر سحابی بیشتر در حاشیه اند. منتهی آن زمان زیاد 
واژهٔٔ روشنفکرِی دینی به کار نمی رفت. بیشتر "روشنفکراِن مبارز"، "روشنفکراِن مسلمان" و "روشنفکراِن انقالبی" مطرح بود. بعد از انقالب هم روشنفکران، 
چه مذهبی و چه غیرِ مذهبی به حاشیه رانده شدند و دوراِن ضعفی را پشِت سر گذاشتند تا سال ۶۶ که دوراِن جدیِد روشنفکرِی دینی با سروش شروع 


می شود.
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س : دکترحسین حاج فرج دباغ، معروف به دکتر عبدالکریم سروش، از چه زمانی به عنواِن یک "روشنفکرِ دینی" در محافِل روشنفکرِی ایران شناخته 
شد؟


ج : آقای سروش قبل از انقالب عضوِ انجمِن ُحجتیه بوده و سال های ۵۳ و ۵۴ به اروپا می رود و دارو سازی می خواند. در سال های ۵۵ و ۵۶ ایشان 
مطالعه می کرده، فکر می کرده، سخنرانی می کرده و کتاب می نوشته، اما اصوالً با مبارزه میانه ای نداشته و بعضی دوستانی که در لندن و اروپا بودند به 


شدت با ایشان درگیر بودند. حتی سال ۵۷ هم که مبارزه شروع شد و اوج گرفت، باز ما ایشان را به عنواِن مبارز نمی بینیم.


قبل از انقالب دو کتاب از ایشان منتشر شد. یکی کتاِب "دانش و ارزش" و دیگری کتاِب "تضادِ دیالکتیکی" که چون در سال های انقالب بود، زیاد به 
آنها توجهی نمی شد. بعد از انقالب که به ایران آمد مثِل گذشته به کارِ سیاسی وارد نشد و همان خِط مشی را ادامه داد، منتهی شده بود یک جواِن روشنفکرِ 
از اروپا آمده ای که هم با معارِف اسالمی آشنا است، هم اهِل فلسفه است و هم اهِل تفکر. از همان ابتدا هم که به ایران آمد، با انتقاد از مجاهدین شروع کرد 
و کتاِب "دگماتیسِم نقاب دار" را نوشت. بعد هم که بنی صدر آمد، ایشان شد منتقِد بنی صدر. در تلویزیون هم مرتب برنامه داشت. دو، سه سال برنامه ای در 
تلویزیون دربارهٔٔ مولوی داشت. بعد هم برنامه های مناظره بود که ایشان در کنارِ مصباح و بهشتی، با احسان طبری و فرخ نگهدار ) حزِب توده و چریک های 
فدایی ( مناظره می کرد. تا سال ۶۶ و ۶۷ هم نورِ چشمِی آقایان بود و هر ۲۴ ساعت مرتب سخنرانِی ایشان پخش می شد. رادیو که مفصل سخنرانی های 
ایشان را می گذاشت. تلویزیون هم همین طور. کتاب های ایشان هم مرتب در تیراژِ باال منتشر می شد. آقایان هم خیلی برای ایشان در سطِح گسترده و 


وسیع تبلیغ می کردند. ُخب، انصافاً ایشان، هم خوش بیان بود هم خوش قلم و کتاب هایش را، هم موافق ها می خواندند و هم مخالف ها.


س : از نظرِ فکری در آن سال ها چه وضعیتی داشت؟


ج : ایشان در آن سال ها در کنارِ خِط فکرِی مطهری بود و غیرِ مستقیم شریعتی را نقد می کرد. قبل از سال های ۶۶ و ۶۷، دو سه یادنامه هم دربارهٔٔ 
مطهری درآورده بود. اولین تحولی که ما از ایشان دیدیم در ساِل ۶۶ بود و در سخنرانیِ شان در بزرگداشِت شریعتی. نوار را که آوردند و شنیدیم، دیدیم 
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یک چرخِش مهم در ایشان دیده می شود. در این سخنرانی شریعتی و مطهری را با هم مقایسه کرده بود و جانِب شریعتی را گرفته بود. بعد هم ما رفتیم 
از او استقبال کردیم که تا حدودی کار خوبی کردی!


بعد، فکر می کنم در ساِل ۶۷ یا ۶۸، با کتاِب "قبض و بسِط تئوریِک شریعت"، کامالً از آن تفکرِ قدیم فاصله گرفت و طرفدارِ شریعتی شد. آن هم از 
نگاهِ "بیروْن دینی". بعدها ادعا کرد که اصالً کسی که نگاهِ "دروْن دینی" دارد روشنفکر نیست. از این منظر بعدها، هم شریعتی را رد کرد هم مطهری و 


هم بازرگان را !


سیرِ دومِ آقای سروش از ساِل ۶۶ شروع می شود تا ۷۱ و ۷۲. در این سال ها مرتب از شریعتی دفاع و حمایت می کند و البته دفاِع موثری هم بود در 
آن سال ها. در این دوره او منتقِد مطهری و تفکرِ حوزوی و نگاهِ سنتی شد. انصافاً قبض و بسط زیرآِب بسیاری از چیزها را می زند. در این سال ها شریعتی 
دوباره آمد روی بورس. پس از سال ها از انزوا درآمد. جلسات و سمینارها و کنفرانس ها دربارهٔٔ شریعتی رواج پیدا کرد، به خصوص بعد از فوِت آیت الله 
خمینی. تا سیرِ سوم که از ساِل ۷۲ شروع می شود و باز مواضِع آقای سروش یک چرخِش ۱۸۰ درجه ای می کند. این سیر با یک سخنرانِی انتقادی علیهِ 
شریعتی شروع می شود و اولین انتقادِ ایشان هم، همان مسئلٔه ایدئولوژیک کردِن دین بود. سیری که تا اآلن هم ادامه دارد. البته در حرف های آقای سروش 
تناقض هم هست! هر سخنرانی که می کند، بخشی از حرف های گذشتٔه خودش را نفی می کند. بعد از رفتن ایشان به اروپا هم زیاد در حال و هوایش 


نیستم و به آن صورت خبری از او ندارم.


س : روشنفکرِی دینی چه قدر تحِت تاثیرِ انقالب قرار می گیرد و اساساً روشنفکراِن دینی قبل و بعد انقالب، چه تفاوت هایی با هم دارند؟


ج : مهم ترین تفاوِت روشنفکراِن دینِی ایراِن قبل و بعد از انقالب این  است که در دهه های ۲۰ تا ۵۰ تقریبا تمامِی روشنفکراِن دینِی ما سیاسی بودند. 
حاال یا مثِل مطهری سیاسِی معتدل بودند و یا در یک سطِح باالتر، امثاِل بازرگان بود و چهره های رادیکال ترِ آن نیز مثِل شریعتی و سازمان مجاهدین 
بودند که به اسالمِ سیاسی یا اسالم به عنواِن ایدئولوژی و یا مکتِب راهنماِی عمل، اعتقاد داشتند و این ویژگِی اصلِی روشنفکراِن دینی در چهار دهٔه قبل 
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از انقالب بود. در دههٔٔ شصت هم که تقریباً روشنفکرِی دینی حضورِ فعالی ندارد و از ضربه ای که از انقالب خوردند، هنوز تلوتلو می خوردند.


در حقیقت جریاِن روشنفکرِی دینِی بعد از انقالب در سال ۶۶ با سروش شروع می شود که درست برخالِف جریاِن روشنفکرِی دینِی قبل از انقالب 
است. آن موقع می خواستند اسالم را در قالِب یک مکتب و به عنواِن یک جهان بینی و ایدئولوژی در بیاورند، حرکِت اجتماعی ایجاد کنند، انقالب کنند، 
نظامِ اجتماعی به وجود بیاورند، عدالِت اجتماعی پدید آورند و جامعه را تغییر بدهند و واردِ عصرِ مدرن کنند. حاال نه. می گویند تمام کارهایی که در گذشته 
انجام شده اشتباه بوده. اصالً از دِل اسالْم مکتب به وجود نمی آید. اسالمِ انقالبی و اسالمِ مبارز و اسالمِ ایدئولوژیکی نداریم. اسالم را چه به جهان بینی !!! 
البته اآلن در میاِن روشنفکراِن دینی، نِحله های بسیاری هست. یکی نِحلهٔٔ آقای سروش است. یکی نحلهٔٔ آقای شبستری است. یکی هم طیِف ما هاست که 


طرفداراِن شریعتی را تشکیل می دهیم و در اقلیت هستیم.


دیدگاه ها مختلف است، اما در مجموع می بینیم، حرکتی که از سال ۶۶ شروع شد، پنبه کردِن بافته های چهار دهٔه قبل از انقالب است. لذا اآلن بسیاری 
از چیزهایی که در دهه های چهل و پنجاه بدیهی جلوه می کرد، بدیهی نیست و چون بدیهی نیست خیلی ها خالف اش را ادعا می کنند که بدیهی است. از 
جمله همین اسالمِ انقالبی یا انقالِب اسالمی. می گویند یعنی چه انقالِب اسالمی؟ می گویند که انقالب متعلق به عصرِ مدرن است. اسالم متعلق به عصرِ 


مادوِن مدرن است. چگونه شما می خواهید یک سنِت ۱۴۰۰ ساِل پیش را با انقالب که یک مفهومِ مدرن است و متعلق به جهاِن غرب، پیوند بزنید؟


یک زمانی بدیهی بود که اسالْم دموکراتیک است. اسالْم مدافِع آزادی و حقوِق بشر است. اما حاال این گونه نیست. بدیهی نیست. اآلن این سوال مطرح 
است که نه ! شما از کجا از دِل اسالم این ها را درآوردید؟ اساساً این بحث مطرح شده است که توقِع شما از دین غلط است. چرا باید توقِع این را داشته 
باشید که بروید از اسالْم جهان بینی دربیاورید؟ جهان شناسی دربیاورید؟ آیا اصالً اسالم یک هستی شناسی یا آنتولوژی دارد؟ اصالً می شود از دِل اسالم 


یک تئولوژی یا الهیات درآورد؟ امروز به خصوص با بحث های هرمنوتیکی که مطرح شده، این ها زیرِ سوال رفته است.
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س : اگر نقادی را مهم ترین ویژگِی روشنفکری بدانیم، روشنفکرِی دینی را که به هر حال به تعبد معتقد است و خِط قرمزهایی در حوزه نقد دارد، 
چطور تعریف می کنید؟


ج : ُخب ببینید اینجا یک سوالی مطرح است که اساساً روشنفکرِی دینی به معنای چیست؟ و آیا اصالً این مفهوْم پارادوکسیکال و متناقض نیست؟ 
به عالوه در این زمان عدهٔٔ زیادی هستند که نامِ روشنفکرِ دینی را یدک می کشند، اما شاید اصالً در تعریِف ما قرار نگیرند. یکی آقای ملکیان. آقای ملکیان 
را قبالً به عنواِن روشنفکرِ دینی می شناختیم، اما وقتی این جزوهٔٔ آخرِ ایشان را خواندم با نامِ "گریزِ معنوی"، دیدم اساساً ایشان نمی توانند مذهبی باشند، 


چه برسد به روشنفکرِ مذهبی.


س : اکبر گنجی چطور؟ با انتشارِ "مانیفیسِت جمهوری خواهی"، رسماً از روشنفکراِن دینی جدا نشد؟


ج : بله ُخب. اسالمِ ایشان یک اسالمِ فردی و انفرادی شده. البته آقای گنجی نظریه پرداز نیست. ایشان بیشتر مصرف کنندهٔٔ حرف های آقای سروش 
هستند.


کسانی هم هستند همچون شایگان و طباطبایی که نظریه پرداز و صاحب نظر هستند و می گویند که روشنفکرِی دینی، پارادوکسیکال است. در حالی 
که به نظرِ من این گونه نیست. البته کسانی که این حرف ها را می زنند، همان طور که می دانید، با توجه به الگوی غرب این حرف ها را می زنند. می گویند در 
غرب و در عصرِ روشنگری، جریاِن روشنفکری که مطرح شد ) در قرِن ۱۸ در فرانسه و بعد از آن در اروپا (، اساِس قضیه بر این بوده است که در آن موقع 
کسی که روشنفکر بود، معتقد به اندیشهٔٔ آزاد بود. اندیشه ای که هیچ قیدی را برنمی تابد. و چون در آنجا روشنفکران با کلیسا و پاپ و مذهب درگیر شدند، 
گفتند یک نفر که مذهبی باشد، نمی تواند منتقد باشد و اگر منتقد هم باشد، نمی تواند مذهبی باشد. برای این که مذهب بر اساِس تعبد است و روشنفکری 
بر اساِس تعقل است. در واقع همان حرفی که می گویند در قرِن چهارم "ابوالعالء مُعری" گفته است؛ "کسی که دین دارد، عقل ندارد و کسی که عقل 
دارد، دین ندارد !". طرفداراِن این نظریه معتقدند که دینداری با عقالنیت نمی سازد، 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. می گویند آقا، روشنفکر ولتر است! و بر آن اساس می گویند 
که روشنفکرِی دینی، پارادوکسیکال است. بعضی ها هم معتقدند که روشنفکر، دینی و غیردینی ندارد.


س : اما این جا این سوال پیش می آید که موانعی که روشنفکراِن دینی برای نقِد "دین" با آن روبرو هستند، چه می شود؟ آیا دینداری و روشنفکریِ شان، 
آنها را در یک موقعیِت پارادوکسیکال قرار نمی دهد ؟


ج : تناقِض دین و روشنفکری حرفی است که من قبول ندارم و اعتقاد دارم که هیچ پارادوکسی در این میان نیست. چرا؟ به خاطرِ اینکه روشنفکر، 
نقاد است. همه چیز را می تواند نقد کند. آیا دین را می تواند نقد کند یا نه؟ اینجا دو دیدگاهِ دینی وجود دارد. یکی دیدگاهِ اَشعری است و یکی دیدگاهِ 
ُمعتزلی و شیعی نسبت به دین است. اگر با نگاهِ اَشعریون به دین نگاه کنیم، حق با همین آقایان است که می گویند روشنفکر نمی تواند دیندار باشد. چرا 
که این تفکر می گوید دین یک سری گزاره هایی دارد که این گزاره ها تعبدی است. عقل در آنها هیچ دخالتی ندارد. پیغمبر گفته و امام گفته و خدا گفته 
و والسالم! ُخب طبیعی است که این دیدگاه با عقِل مدرن و عقِل نقاد در تضاد است و این دو را نمی شود با هم جمع کرد. یعنی با این دیدگاه نمی توان 
هم دیندارِ صادقی بود و هم روشنفکرِ صادقی. از نظرِ آنها اسالم، همان اسالمِ عامیانه ای است که همه دارند. اسالمِ عالمهٔٔ مجلسی. از دیِد آنها این حرف 


درست است.


اما بیاییم اسالم را به دیِد معتزلی و عقلی نگاه کنیم. بزرگاِن این تفکر معتقد بودند که تعبد بر اساِس تعقل است و دینداری بر اساِس عقالنیت است. 
حاال عقالنیِت آن زمان را می گفتند، ولی به هرحال بر اساِس عقالنیت است. اگر به این دید نگاه کنیم، میاِن روشنفکری و دینداری، پارادوکسی ایجاد 
نمی شود، چرا که اساِس دینداری بر عقل و فهم و تجربهٔٔ شخصِی شما است. البته این حرفی نیست که ما امروز بزنیم. این را علمای ما و بزرگاِن دیِن ما 
صدها سال پیش می زدند که تحقیق در دین واجب است و تقلید حرام. در دین که نمی توانید تقلید کنید. نه از خدا، نه از پیغمبر و نه از هیچ کس. من ۷، 
۸ ساِل پیش در حسینیٔه ارشاد گفته بودم که ما در دین از خدا هم تقلید نمی کنیم. نشریٔه "شلمچه" هم برداشته بود، تیترِ بزرگ در صفحٔه اول زده بود 
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که " اشکوری : ما در دین از خدا هم تقلید نمی کنیم!". بعد هم کلی به ما بد و بی راه گفته بود که اشکوری این حرف را زده. اما اگر این ها فهم و درک و 
عقل و شعور داشتند، می فهمیدند این که حرِف یوسفی اشکوری نیست، این حرِف تمامِ علمای آنهاست. مثالً یک گزاره ای داریم به نامِ "خدا هست". ُخب 
این "خدا هست" را چگونه می پذیری؟ چون خدا گفته که "خدا هست"، می پذیری؟ خدا گفته که من هستم، پس شما قبول کنید. اگر این است بله! این با 


تعقل نمی سازد. با خردِ نقاد نمی سازد. بله، خدا گفته که من هستم. شهدالله ان ال اله اال هو. "یار بی پرده از در و دیوار / در تجلی است یا اولی االبصار"


اما من که می خواهم این گزاره را قبول کنم، باید با عقل و درک و فهِم خودم به آن برسم و بپذیرم. جهان هدف دار 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 مسئله ای را مطرح می کند، از پذیرفتن بعثِت 
انبیا تا آفرینِش جهان و پذیرفتِن وحی و خدا، می گوید بروید بگردید و فهم کنید. دائم می گوید بروید تعقل کنید. لعلکم تعقلون. لعلکم یتفکرون. مرتب 
روی این واژه ها تاکید می کند، یعنی همهٔٔ این چیزها را باید بروی خودت بفهمی و بیابی و بپذیری. پس این اساِس دین است. می خواهم بگویم که اساِس 


پذیرِش دین از "ِب" بسم الله تا "ِت" تمت، عقل و استدالل است. پس از این نظر میاِن روشنفکری با خردِ نقاد، تعارضی نیست.


س : آیا خارج از ذهن و در واقعیت هم کسانی هستند که به معنای کامِل کلمه، هم روشنفکر باشند و هم متدین؟


ج : اگر پاسخ مثبت باشد، اوال همین امر مدعای پارادوکسیکال بودِن "روشنفکری" و "دینداری" را باطل می کند و ثانیاً باالخره این پدیده را چه نامی 
باید نهاد که با انواِع دیگرِ روشنفکری متفاوت و متمایز شود؟ به هرحال به نظرم روشنفکرِ دینی از نظرِ اینکه روشنفکر است، با دیگر روشنفکران فرقی 


ندارد، ولی به دلیِل دینداری چه از نظر و چه در عمِل روشنفکری، با دیگر نحله ها متمایز است.


حداقل روشنفکرِ دینی با دو عمل، با دو جریاِن دیگر فرق دارد. یکی با نقِد سنت و دیگری با نقِد مدرنیته که هر دو مهم اند. او از آنجا که روشنفکر 
است و گوهرِ روشنفکری، نقد، پاالیش، تولیِد ایده و ارائٔه آلترناتیوها است، الزاماً نقادِ سنِت دینی و عرفی است و لذا برای تمایزِ این تضاد با سنت گرایاِن 
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، 
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سنتزی خلق می کند و این کار به هر تقدیر او را با انواِع روشنفکراِن الئیک، لیبرال، لیبرال دموکرات، سوسیال، سوسیال دموکرات، مارکسیست و... متمایز 
می کند و باز اینجا نام و عنوانی الزم است. به هرحال روشنفکرِ مسلمان را به دلیِل نقِد سنت، روشنفکر می دانیم و به دلیِل دین ورزی و نقادِی مدرنیته، 
روشنفکرِ دینی. قطعا اگر دینداری نبود، لزومی بر این وصف نبود. فرجامِ کالم این که به هرحال به کسی چون شریعتی و استاد شبستری و سروش چه 
می توان گفت؟ اگر فقط بگوییم دیندار که تفاوِت بنیادِی آنان با سایرِ دینداران روشن نمی شود و اگر فقط بگوییم روشنفکر، پس چه فرقی است میان آنان 


و فی المثل دکتر آریان پور یا بیژن جزنی و یا دکتر شایگان و یا دکتر طباطبایی؟


س : پس شما مفهومی به نامِ روشنفکرِی دینی را می پذیرید ؟


ج : بله! دلیِل من هم عقالنی بودِن دیانت و دین ورزی به طورِ کامل است. باید اضافه کنیم که اتفاقاً اسالم در قیاس با ادیاِن دیگرـ  به ویژه ـ مسیحیت ـ، یک 
دیِن غیرِ اسطوره ای است و لذا عقلی است و بر این اساس کمتر غیر تاویلی است. من برعکِس دوستان بر این باورم که اگر دینی را با سنت و اسالم را با 


اشعری مآبی یکی ندانیم، هر مسلماِن واقعی باید یک روشنفکرِ واقعی باشد.


س : در این میان تکلیِف ایمان چه می شود؟


ج : ایمان گوهرِ دینداری است. ایمان یک مواجههٔٔ شهودی و درونِی شما است با خداوند. اگر هم با عقل نتوانید توجیه اش بکنید، حداقل این است که 
ضِد عقل نیست. ایمان به تعبیرِ مهندس بازرگان مواجههٔٔ ذرهٔٔ بی انتها 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 عقِل شهودی است. عقل، انواع و مراتبی دارد. عقل که یک نوع نیست. شما عقِل فلسفی دارید. 
عقِل علمی دارید. عقِل تجربی دارید. عقِل شهودی هم داریم. این عقِل شهودی را اقبال در کتاِب "احیای فکرِ دینی در اسالم" به تجربهٔٔ باطن تعبیر کرده 
است. ُخب، آیا این تجربهٔٔ باطن ضِد عقل است؟ نه، عقلی هست منتهی عقِل شهودی نه عقِل تجربی. اقبال می پرسد که آیا ایمان به خدا امرِ تجربی است 


یا نه؟ و بعد پاسخ می دهد که تجربی است منتهی تجربهٔٔ علمی نیست.
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نمی توانید با علِم ریاضی و پزشکی، این ها را اثبات کنید. عقِل علمی و تجربی نمی تواند واردِ این ها بشود. نفی هم نمی کند. بنابراین خودِ من شخصاً 
خدا را امری شهودی می دانم. به همین دلیل اصالً با کسی بحث نمی کنم که شما چگونه خدا را قبول دارید و دالیِل عقلِی شما چیست.


در قرِن ۱۹ می گفتند، هر چه زیر چاقوی تشریح دیده نشود، ما قبول نداریم. خدا؟ رد می کنیم. مالئکه؟ رد می کنیم. عالَِم غیب؟ رد می کنیم. چرا؟ 
چون ما نمی فهمیم. اما در پایاِن قرِن ۲۰ و اوایِل قرِن ۲۱ دیگر علم فروتن شده است. پوپر می گوید که گزاره های دینی و متافیزیکی ابطال ناپذیر هستند 
و در مقولهٔٔ علم نمی  گنجند. چرا که وقتی علم را تعریف می کند، می گوید علم عبارتست از گزاره های ابطال پذیر. خدا هست؟ علم نمی تواند بگوید هست. 
خدا نیست؟ علم نمی تواند بگوید نیست.ُخب وقتی علم به این نتیجه رسیده باشد که من در این باره نمی دانم، آیا می توان گفت که ضِد عقلی است؟ آیا 


می توان گفت که این عقل را نفی می کند؟ هرگز. این عقِل قرِن نوزدهمی است. این حرف متعلق به سیانتیسم و راسیونالیسِم آن موقع است.


روشنفکراِن ما همیشه یک قرن از اروپا عقب هستند. حرف های قرِن ۱۹ اروپایی ها را دارند در اواخرِ قرِن ۲۰ و اوائِل قرِن ۲۱ تکرار می کنند و این 
همه تاخرِ تاریخی وجود دارد. من گاهی واقعاً تعجب می کنم از کسانی که این حرف ها را می زنند. ما که نه زبان می دانیم و نه اروپا رفتیم و نه آنجا درس 
خواندیم، فقط از یک سری مطالعه این ها را بدست آوردیم، این ها را فهمیده ایم. این هایی که آنجا بودند و می دانند و بیش از ما این ها را می دانند، نمی دانم 
چرا دارند این حرف ها را می زنند. ایمان حداقل اش این است که عقلی نیست. ممکن است نا عقلی گری باشد اما این خیلی فرق دارد با ضِد عقلی. واردِ دین 
که می شوید، تمامِ گزاره ها عقلی است و تنها استثناء، احکامِ عملِی دین یا شریعت است که البته بخش ناچیزی از آن را تشکیل می دهند و آنها هم اگر 


بگوییم در حیطهٔٔ عقل نیستند، حداقل اش این است که ضِد عقلی نیستند. 


خدا هست پس جهان معنا دارد. از آن "هست " آنتولوژیک، "بایدی" در می آید. این بایدها که از هست ها در می آیند، بر اساِس استنتاِج عقلی اند. 
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 می رسید که جهان هدف دار است و جهان معنادار است. چون خدای حکیم، علیم، توانا و قادر نمی تواند جهان را بیهوده و عبث 
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بیافریند، قیامت هست، عقلی است. معاد هست، عقلی است. این هست ها از آن بایدها به لحاظ فلسفی در می آید. یا اخالق بر اساِس بایدها و نبایدهای 
هستی شناسی و ایدئولوژیکی در می آید. لذا شریعتی و مطهری معتقدند که از دل جهان بینی، ایدئولوژی در می آید که البته آقای سروش به این معتقد 
نیست. به هرحال چه از دِل جهان بینی، ایدئولوژی استخراج شود و چه نشود، هم ایدئولوژی و هم جهان بینی بر اساِس استنتاج ها و گزاره های عقلِی شما 
است. ُشمای انسان. ُشمای مُتدین. به همین دلیل جهان بینی ها و ایدئولوژی های مختلف و متنوِع دینی داریم. خدا در هیچ کجای قرآن نگفته چون من 
گفتم شما باید بپذیرید. همه اش بر خالف این است. خدا گفته حرِف من حق است. اما اضافه کرده که این حرِف حق را باید توی انسان، توی دین دار، با 


عقل و منطق بپذیری و قبول کنی.


س : البته ایرادِ اصلی که بر سازگارِی دین و عقالنیت وارد می شود، بیشتر از این که در این حوزه باشد، در حوزٔه "شریعت" و احکامِ عملِی اسالم 
است ؟


ج : در رابطه با شریعت هم که همان احکامِ عملِی دین است، باید بگویم، احکامِ عملِی دین دو بخش هستند. یکی اصول این احکام که باید بر اساِس 
عقل بفهمید. نماز واجب است. روزه واجب است. این ها را باید با عقِل استنتاجی خودت بفهمی. اگر نفهمی نماز خواندن و روزه گرفتن ات بی فایده است. 
اثری ندارد. در این بخش اصالً تقلید جایی ندارد. اما بخِش دوم یک سری احکامِ فرعیهٔٔ شرعیه هستند که شما به عنواِن یک متدین باید آنها را لحاظ 
بکنید. مثال چگونه وضو بگیرید. مثال چرا نمازِ مغرب سه رکعت است. نمازِ صبح چرا دو رکعت است. نه اصِل نماز ! این ها یک چیزهایی هستند که در 
قرآن نیست و از طریِق سنت به ما رسیده است و به آن عمل می کنیم. نه می توانیم قطعاً اثبات کنیم که عقلی است و نه این که قطعاً عمل بیهوده ای 
است ) ر.ک به مطهرات در اسالم نوشتٔه مهندس بازرگان که در آن بازرگان برای این احکام دلیِل عقلی و علمی می آورد (. اما فرضاً اگر نفهمیده باشیم که 
چرا نمازِ صبح دو رکعت است، نمی توانیم نماز نخوانیم. چرا؟ چون امورِ فرعیه  و جزئیه شرعیه است که بر اساِس ادلٔه فقهی تشریح شده است و کسانی 
که مجتهد نیستند، نمی توانند وارد آن شوند. مثالً تیمم که می کنیم، دسِت مان را دو بار روی خاک بزنیم یا سه بار؟ خب این را باید آن مجتهد و آشنا به 
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مسائِل شرعی بگوید. در این موارد می گوییم فالن مجتهد را به عنواِن فقیه و کسی که ۸۰ سال روی این مسائل کار کرده است، قبول داریم. شما بگویید 
چه کنم؟ خب می رویم رسالهٔٔ ایشان را می بینیم و مطابق آن حکم عمل می کنیم. چرا؟ چون تخصص اش را نداریم. بنده در امورِ جزئیهٔٔ فرعیٔه دین تخصصی 
ندارم. می بینم پیغمبر این جوری عمل کرده. علی این جوری عمل کرده. مجتهد این طور می گوید. من هم عمل می کنم. می خواهم بگویم حتی این نوع 


تقلید هم عقلی است. استدالل یک مقدماتی دارد و یک نتایجی. 


مثال می زنم. خدا به محمد )ص( وحی می کند که آقا فالن زن از مدینه خارج شد، دارد می رود برای مکیان جاسوسی کند. محمد هم علی )ع( و زبیر 
را می فرستد دنباِل این زن. خالصه او را می گیرند و می گویند نامه را بده. زن انکار می کند و می افتد به گریه و زاری که نه اصالً من نامه ای ندارم. زبیر 
دلش می سوزد و می گوید ولش کنیم. ما که بازرسی کردیم، چیزی پیدا نکردیم. خودش هم می گوید که چیزی ندارد. آزادش کنیم. نگاه کنید علی به او 
چه پاسخی می دهد. می گوید خدا به پیغمبر تا حاال دروغ گفته؟ می گوید نه. ادامه می دهد پیغمبر تا حاال به ما دروغ گفته؟ می گوید نه. می گوید پس این 
زن همان است که محمد گفته. بعد زن را تهدید می کند که اگر نامه را ندی، مثالً تو را می کشیم. او هم دست می کند در موهایش نامه را در می آورد و 
می دهد. منظور این که علی با یک سری مقدماِت منطقی به یک نتیجهٔٔ مشخص می رسد. کاری نداریم که حاال آن مقدمات از اعتقادِ علی نشات گرفته یا 
نه. مهم طرزِ اثباِت قضیه از نگاهِ اوست. گزاره ها را نگاه کنید؛ خدا به محمد راست می گوید. محمد به ما راست گفته است. پس نامه همراهِ این زن است.


این بحث ها هم زیاد مشکل ایجاد نمی کنند. مشکل و بحِث اصلی سر این است که آقایان می گویند دینداری با روشنفکری نمی خواند. سنت و دنیای 
مدرن قابِل تلفیق نیست. مشکل در حیطهٔٔ احکامِ کیفری و حقوِق زن و احکامِ اجتماعِی اسالم است. اینجا ما می گوییم که اگر مثِل اشاعره نگاه کنیم حرف 
شما درست است. آنها می گویند، چون خدا گفته است دسِت دزد را ببر، پس تا روزِ قیامت ببرید! آن بخش از احکامِ دین را اگر جاودانه و جازم بدانیم، با 


روشنفکری نا سازگار 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 می گویید که بعضی از احکامِ اجتماعی و کیفری قابِل تغییر هستند. خِط قرمزِ این تغییرات کجا است ؟


ج : هیچ خِط قرمزی وجود ندارد.


س : پس به نظرِ شما، حتی نِص صریِح قرآن و مسائلی که حکِم آنها به صراحت در قرآن بیان شده هم خِط قرمز و نقطٔه آخرِ این تغییرات و نقادی ها 
نیستند؟


ج : نه، حتی احکامی که در قرآن است تغییر پذیر است. البته ما همهٔٔ احکام را قبول داریم ولی هرقدر که بتوانیم اجرا می کنیم. ولی تمامِ این فقه 
و شریعِت قدیمی در زماِن امروز قابِل اجرا نیست. همان حرفی که ما گفتیم و حکِم اعدام اش را هم گرفتیم ! البته حاال خیلی های دیگر از روحانیون و 


غیرِ روحانیون هم این حرف را می زنند. به ویژه این که شرایِط امروزِ جامعه هم مدعای ما را ثابت کرده است.


امروز فقهای ما باید بفهمند که به عنواِن مثال خانوادٔه امروز همان خانوادٔه عصرِ نزوِل قرآن نیست. امروز مناسباِت زن و شوهر تغییر کرده. مثالً یک 
زمانی بود که زن کارِ اقتصادی نمی کرد. استقالِل اقتصادی نداشت. واجِب النفقهٔٔ مرد بود. مردان نان آورِ خانواده بودند. اما امروز زن و مرد کار می کنند. 


هر دو ثروت تولید می کنند. دیگر احتماالً واجِب النفقه بودِن زن معنا ندارد.


س : اما سوالی که در برابرِ این نظریه، هم از سوی اسالم گرایاِن سنتی و هم از سوی روشنفکراِن عرفی، مطرح می شود، این است که اگر تیِغ نقد به 
نِص صریِح قرآن نیز وارد شود از دین چه می ماند؟


ج : چیزی نماند! چه ایرادی دارد؟ اگر با عقل و با استدالِل عقلی به نفِی دین و مذهب رسیدید، هیچ اشکالی ندارد. باید به آن ملتزم باشید. چنان که 
اخیراً آیت الله منتظری هم مرتد را قابِل مجازات ندانسته است. اما اگر فکرِ ما روشن باشد و اهِل تعقل هم باشیم، اساِس دیانت باقی می ماند، چون اساِس 
دین فراتر از زمان و مکان است. متاسفانه بر جریاِن روشنفکرِی ما ُمد 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 نمی شود مسیحیزه کرد. این ها همه موج است.


س : اگر این دیدگاه را بپذیریم، چه کسانی باید عهده دارِ این اجتهاد و باز تعریِف دین بر اساِس مقتضیاِت زمانه و در نظر گرفتِن روِح اسالم باشند؟


ج : ما اسم اش را می گذاریم کارشناسان و یا به اصطالِح سنتی مجتهدان. اما نه مجتهدان به معنی این که لزوماً علومِ حوزه خوانده باشند. یک مجمعی 
تشکیل شود که عده ای از این مجتهدان یا کارشناسان جمع شوند. این مجمِع ملی می تواند مجلِس شورا باشد و البته اعضایش همه باید کارشناس باشند. 
قدرِ مسلم این است که آخوندهای حوزهٔٔ علمیه ما غالباً صالحیِت عضویت در این مجلس را ندارند. دلیل اش هم این است که با حقوق و علوم و معارِف 
دنیای جدید آشنا نیستند. در هر رشته ای مجتهِد خاص باید وجود داشته باشد. مثال االن آقای کاتوزیان در رشتهٔٔ حقوْق مجتهد هستند. به هرحال در 


شرایِط کنونی مجتهِد مطلق عمالً نمی تواند وجود داشته باشد و لذا یک مجمِع علمی و کارشناسی می تواند کارِ اجتهاد را انجام دهد.


س : آیا نظرِ شما همان نظرِ مطهری و طالقانی و بازرگان است که درکتاِب "مرجعیت و روحانیت" سال ۴۲ آمده است؟


ج : بله. بر اساِس خردِ جمعی در دنیای جدید می توان احکام وضع کرد. اسالم ما اسالمِ مفهوم گرا است. اسالمِ شریعت گرا نیست. معتقدیم اسالم به 
عنواِن یک دین، اصول و جهت گیری هایی دارد که مثالً در مسیحیت نمی بینید یا کمتر می بینید.


مبنای نتیجه گیری ما همان اصوِل کلی و راهنمای کلی است. اصول را می گیریم و بر اساِس واقعیاِت اجتماعی اجتهاد می کنیم. محمد می گوید؛ عدل، 
اساِس احکام است و علی می گوید؛ عدل اساِس حکم است. پس ما می توانیم خودمان دین و جامعه و حکومت را بازسازی کنیم. از مجموِع گفتار و رفتارِ 
پیامبر یک اصوِل کلی را استنباط می کنیم. این مجموعهٔٔ کل می تواند برای همیشه ثابت بماند. اما بر بنیادِ عدالت، مصادیق اش را شرایط و زمان تعیین 


می کند.


گفتگو از پویا.ک و مریم حسین خواه           
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س : چه راه کاری را برای عمل به این اسالم در حوزٔه اجتماع پیشنهاد می کنید؟ انجامِ اصالحات در حکومِت دینی؟ یا راه کاری جدید؟


ج : هیچ کدام از روشنفکراِن مذهبی به حکومِت فقهی اعتقاد ندارند. من هم معتقد به حکومِت دینی و مذهبی نیستم. حکومت را امری مثِل امور دیگر 
می دانم. درعینِ حال من با احزاِب اسالمی موافقم. معتقدم در یک جامعهٔٔ اسالمی می تواند احزاِب اسالمی وجود داشته باشد و این ها با احزاِب دیگر رقابت 
کنند. در یک جامعه ای که اکثریت مسلمان اند، این احزاب می توانند برنامه های خود را مثالً دربارهٔٔ اسالمِ اجتماعی به صورت برنامهٔٔ حزبی اعالم کنند و ما 


باید بپذیریم که این، قرائِت ما از دین است و نه خودِ مطلِق دین.


برخی از روشنفکراِن دینی از اسالمِ فردی دفاع می کنند که اکثریت را تشکیل می دهند و بعضی ها هم مثِل ما از اسالمِ اجتماعی دفاع می کنیم. کالً 
در اسالمِ معاصر چهار جریاِن اصلی و مشخص داریم : 


۱. اسالمِ سنتی : که در آن احکامِ اجتماعِی اسالم در حاِل تعلیق است.


۲. اسالمِ سنتی ـ بنیادگرا : مثِل طالبان که می خواهند فقه را عیناً اجرا کنند.


۳. اسالمِ فردی : که رابطهٔٔ انسان و خدا را درونی می داند و جدا از عرصه های اجتماعی.


۴. اسالمِ اجتماعی : که گوهرِ دینداری را ایمان و اخالق می داند، ولی آن را در عرصٔه عمومی هم دخالت می دهد.


بر مبنای سه جریاِن اول چیزی به نامِ بازخوانِی دین و اجرای آن در جامعه، معنایی ندارد و فقط جریاِن چهارم است که به این موضوع معتقد است و 
من بهترین راه کارِ آن را تشکیِل احزاِب اسالمی و ارائه برنامه های خود به مردم می دانم.


س : در صورِت تحقِق این ایده و شکل گیرِی احزاِب اسالمی، این احزاب، قوانیِن اسالمی را بر چه مبنایی تنظیم می کنند که هم با مقتضیاِت زمانه 
تضاد نداشته باشد و هم اینکه روح و گوهرِ اسالم را در نظر بگیرد؟
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ج : مبنای این قوانین عدالت است و عدالت هم تعریف و مصادیق اش بر مبنای زمان و مکان است. نگاه کنید، اسالم اساِس برده داری را تایید نکرد. 
با آن مبارزه کند. پس شرایِط برده داری را عادالنه تر کرد. اما امروز در قرِن ۲۱ اساِس برده داری نه عادالنه است و نه  درعینِ حال نمی توانست رسماً 
موضوعیت دارد و به این شکل و فرمی که قبالً وجود داشت، منسوخ شده ) البته اگر برده داری نوین را در نظر نگیریم (. چون موضوع عوض شده، پس 
ُحکم هم عوض می شود. در زماِن محمد برخی از احکام برای مقابله با آن خشونِت افراطی و خونریزِی وحشتناِک عرب ها که یکدیگر را پاره پاره می کردند، 
حکِم بجا و عادالنه ای بوده است، اما آیا می توانیم بگوییم امروز هم آن حکم عادالنه است؟ محمد در زماِن خودش آنچه عدل بوده را اجرا می کرده. امروز 
دموکراسی مظهرِ عدِل عمومی و عادالنه ترین شکِل حکومت است و ادارٔه مردم بر مبنای حقوِق بشر که اسالمی ترین شکِل حکومت است، می باشد. پس 


باید اجرا شود.


س : و حجاب؟


همان حرفی که همیشه گفته ایم. اختیار! حجاب امری اختیاری است و هیچ کسی را نمی توان اجبار کرد و درعینِ حال حجاب از امورِ فرهنگی است 
و تابِع مصالِح خاصی است و البته روشن است که این مصالح تابِع مکان و زمان است.
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سرچشمه را نمی توان آلود !


مقدمه :


اخیراً خبر رسید که دوسِت عزیزِ دور از وطن و مقیم در کالیفرنیا، آقای اکبر گنجی بارِ دیگر سراغی از دکتر علی شریعتی گرفته و طِی مقاله ای 
مفصل، برخی از افکار و آرای او را موردِ نقد قرار داده است. دیروز دوستی نسخه ای از آن را برایم فرستاد. هیچ عالقه ای به خواندِن آن نوشته نداشتم چرا 
که سال هاست که هم با نوِع تفکر و ایدئولوژِی دوستم گنجی آشنا هستم و هم روِش ژورنالیستی و بولتن نویسِی ایشان را می دانم و هم به طورِ خاص از 
رویکردِ وی نسبت به شریعتی و میزاِن اطالعات و آگاهِی ایشان از افکار و آموزه های شریعتی آگاهم. از مطالبی که جسته گریخته از محتوای مقالهٔ شان 
می شنیدم دانستم که نوشتٔه جدیدشان کم و بیش همان مطالبی است که ساِل گذشته در اروپا با تاکیِد ویژه بر نفِی شریعتی گفته بود و در یک سخنرانی 


ایشان در پاریس نیز شخصاً از وی شنیده بودم.


گر چه نیازی به پاسخگویی به این گونه سخنان نیست چرا که از فَرِط تکرار به ِابتذال کشیده شده و پرداختن به آن، آن هم در شرایِط استبداد زدٔه 
کنونِی وطِن بال دیده و اسارِت شمارِ زیادی از دانشجویان و فعاالِن کارگری در زندان، وقت تلف کردن و یا دامن زدن به یک کارِ بیهوده است، اما نمی دانم 
چرا نمی توانم در برابرِ این مقاله و ُمدعیّاِت شگفت انگیز و ظالمانٔه آقای گنجی در حِق بزرگی چون شریعتی سکوت پیشه کنم و هیچ نگویم، شاید بدان 
علت باشد که مشکلی که توضیح خواهم داد به من نیز مربوط شده است. شاید به این دلیل هم باشد که نگرانم افرادِ بی اطالعی که مقالٔه مفصِل موردِ بحث 
را می خوانند و ارجاعاِت ایشان را دربارٔه شریعتی و مارکس و لنین و... می بینند، باورکنند نویسنده راست می گوید و تصویرِ دروغین و هولناِک شریعتی را 
با سیمای انسانی و آزادی خواه او جابجا کنند. به هر حال در این مقاِل کوتاه به چند نکته اشاره می کنم تا خوانندگاِن مقاله را فایدتی بخشد و حداقل در 


داوریِ شان مددکار باشد و هم احتماالً بر اطالعاِت دوسِت َهمبندم در اوین بیفزاید.
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اما پیش از ورود به سخِن اصلی، ارتباط ام را با مقالٔه آقای گنجی بیان کنم. ایشان در مقدمٔه مقالٔه یوتوپیای لنینیستِی شریعتی آورده است : شیفتگاِن 
شریعتی مدعی اند که انتقاد از وی آزاد و پسندیده است، اما وقتی با احترامِ کامل از اندیشه های شریعتی انتقاد می شود، انتقاد کننده را دروغگو، بُهتان زننده، 
آمریکایی و اَمثاِل آن می نامند و مدعی می شوند : کسانی که در خانه زِن خود را کتک می زنند و در ادارٔه خانوادٔه خودشان رفتاری دموکرات ندارند، شریعتی 


را به ضدیِت با دموکراسی متهم می کنند.


در موردِ اتهامِ آمریکایی بنده بی تقصیرم و هر کس که گفته است بی ربط است و بویژه دربارٔه گنجی بی ربط تر است. در موردِ اتهامِ کتک زدن، که سخن 
دکتر پوران شریعت رضوی، همسرِ شریعتی است، نمی دانم چرا آقای گنجی خود را مخاطِب آن دانسته است. بسیار بعید است که در لحظٔه ادای این جمله 
آقای گنجی در ذهِن خانِم شریعت رضوی بوده باشد چرا که آقای گنجی فعالً از جامعٔه فکری و سیاسِی ایران غایب است و ثانیاً گنجی اولین و آخرین 
کسی نیست که شریعتی را مخالِف دموکراسی دانسته است، اگر چه به شرحی که خواهم گفت ایشان در این اتهام زنی گوی سبقت را از همه ربوده است 


و ثالثاً در حدی که اطالع دارم به آقای گنجی اطمینان می دهم که منظور، ایشان نبوده است.


با این همه چنین رویکردی در حیطٔه نظر و مواجهه با نقِد منتقدان کارِ بایسته ای نیست و کامالً از این نظر با ایشان موافقم. اما در موردِ اتهامِ دروغگو بودن 
و بهتان زدن به احتماِل زیاد منظورِ شان من بوده ام.


داستانش را می گویم. ساِل گذشته چندی پس از سخنرانِی آقای گنجی در پاریس، در لندن ایشان را مالقات کردم و به بخشی از سخنان اش دربارٔه 
شریعتی اعتراض کردم و گفتم که شما نسبت هایی به شریعتی دادید که دروغ و بهتان است. ایشان نیز البته نپذیرفت و ادعا کرد که عیِن حقیقت را 
گفته است. پس از بازگشت از لندن، در پاریس هم بارِ دیگر کتاِب امت و امامت را خواندم و هم نوارِ سخنرانی را گرفتم و گوش کردم و پس از آن، اندک 
تردیدم نیز برطرف شد و به نسبتی که به آقای گنجی داده بودم، یقین پیدا کردم. اینک محِض اطالِع ایشان و شما مخاطبان، عیِن جمالِت آقای گنجی 


را بی کم و کاست که از نوار برگرفته شده و در اختیار است، نقل می کنم تا خود داوری کنید :
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"...شریعتی در یک پرسش و پاسخ ) دارند بحث می کنند، سخنرانی نیست ( وقتی می پرسند نهضِت شما چیست ] می گوید [ تمامِ مبارزٔه من علیهِ 
دموکراسی است. ما یک انقالب می خواهیم که از باال همه را کنترل بکنیم. در امت و امامت هم به صراحت می گوید ما می خواهیم یک جامعه ای 


درست بکنیم که در این جامعه یک سری روشنفکر، ایدئولوگ و انقالبی بر آنجا حاکم باشند و همه را تا ابد مغز شویی بکنیم..."


در این سخناِن کوتاه، که البته معلوم نیست آن پرسش و پاسخ کجا بوده و اکنون سنِد آن کجاست و آقای گنجی باید نشان دهد، چهار دروغ و بهتاِن 
آشکار ردیف شده است :


1. تمامِ مبارزٔه من علیهِ دموکراسی است


نه تنها مبارزٔه شریعتی علیهِ دموکراسی نبوده بلکه به شهادِت زندگی و آثارش بخشی از تالش و مبارزٔه او برای تحقِق آزادی و دموکراسِی واقعی ) با 
تصوری که خودِ او از دموکراسِی واقعی داشت ( بوده است و گنجی در همین مقاله نیز این سخِن گزاف را تکرار کرده و می گوید : او سال های عمرش را 
َصرِف محکومیِت شدیِد دموکراسی و دفاع از رهبرِی متعهِد ایدئولوژیک کرده است. وانگهی مگر در رژیِم پهلوِی دوم دموکراسی وجود داشت که شریعتی 


علیهِ آن مبارزه کند 


2. ما یک انقالبی می خواهیم...


شریعتی در پِی انقالِب سیاسی نبوده است، یعنی در پروژٔه او تغییرِ رژیم جایی نداشته، هر چند که برای او به عنواِن یک فعاِل سیاسی و مخالِف رژیِم 
پهلوی، فروپاشِی استبداد مطلوب بوده و آن را همواره آرزو می کرده است.


3. می خواهیم همه را از باال کنترل کنیم.


در نظامِ ایده آِل )یوتوپیا ( شریعتی یعنی جامعه و نظامِ مبتنی بر عرفان، آزادی و برابری، کنترل از باال ـ به وسیلٔه حکومت و یا هر کس و هر نهادِ 
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دیگر ـ منتفی و حتی جنایت است. اگر صحبت از کنترل و هدایت در جایی شده، صرفاً مربوط به مرحلٔه گذارِ انقالب ها یعنی دوراِن دموکراسِی متعهد 
است و به ُگماِن شریعتی در تمامِ انقالب ها گریز ناپذیر است.


4. جامعه ای درست بکنیم که این جامعه یک سری روشنفکرِ ایدئولوِگ انقالبی بر آنجا حاکم باشند.


اوالً در تفکرِ شریعتی، جامعه و حتی نظام را مردم )ناس( درست می کنند نه روشنفکران و ایدئولوگ ها و ثانیاً در همان امت و امامت گفته شده است 
که روشنفکران با حفِظ هویِت روشنفکری نباید لیدرِ یک حزب باشند تا چه رسد به حکومت گری.


چرا می گویم این نسبت ها َجعل و بهتان است، به شهادِت همان مجموعه آثارِ شریعتی که آقای گنجی پیوسته به آنها ارجاع داده است. با قاطعیت 
این را می گویم و در ادامٔه این نوشته برخی مستنداِت این مدعا را می آورم. از آنجا که بحِث اصلِی مقالٔه آقای گنجی مسالٔه دموکراسی خواهی و یا عدمِ 
دموکراسی خواهِی شریعتی است، به دلیِل ضیِق َمجال، در این گفتار عمدتاً به مدعیاِت آقای گنجی در موردِ دموکراسی و مطالِب مربوط به آن می پردازم 


و موضوعاِت دیگرِ مطرح در کیفر خواسِت طویل گنجی را فعالً رها می کنم.


روش و قواعِد نقد


در آغاز بگویم که برای بررسِی همه جانبه و بی طرفانٔه آثارِ یک متفکر، بویژه متفکری که آثارِ مکتوِب بسیار دارد و افکار و آرای او نیز متنوع و متکثر 
است و بویژه از زبان و ادبیاِت خاص و شاعرانه ای نیز بهره می گیرد، ِاعماِل شیوه های زیر الزامی است :


1. درک و تشخیِص درسِت پروژٔه او و لحاظ کردِن آن در تحلیل ها و داوری ها.


2. خوانش و رویکردِ همدالنه با متن ) چنان که شالیر ماخر به درستی به آن تکیه می کند (.


3. تشخیِص ُمحَکمات و مُتِشابهات در پروژه و اندیشه و آثار و تفسیرِ متشابهات در پرتوِ ُمحَکمات.
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4. رعایِت قواعدی چون عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و... برای فهِم همه جانبٔه متن و تفسیر و یا حِل تعارضاِت احتمالِی آرای متفکرِ 
موردِ تحقیق.


آقای گنجی در مقالٔه خود یا این مواردِ ضروری را رعایت نکرده و یا در تشخیِص پروژه و محکمات و متشابهاِت آثار و افکارِ شریعتی دچارِ لغزِش فاحش 
شده و در نهایت، در معرفِی بینش و روش و مَنِش شریعتی و تحلیِل انقالِب پنجاه و هفت و پیامد های آن به ورطٔه خطاهای بزرگ سقوط کرده و سرانجام 
یک شریعتِی کامالً َمجعول به خوانندگان اش ارائه کرده است. یعنی ایشان نه در طرِح پروژٔه شریعتی درست سخن گفته و نه کمترین هم دلی با متن 
از خود نشان داده و نه اصِل بنیادیِن محکم و متشابه و ارجاِع متشابهات به محکمات و ارجاِع خاص ها و قیدها و مجمل ها به عام ها و مطلق ها و مبین ها 
را لحاظ کرده است و حتی با طرِح وارونٔه این قواعد و با کنارِ هم نهادِن برخی نقِل قول های تقطیع شده و افزودِن مقدمات و نتایِج دل بخواهی و غالباً 
غلط و تحریف شده به جمع بندِی کامالً نادرست، که به بهتان های بزرگ تبدیل می شوند، می رسد. در این جمع بندی وارونه، شریعتی، انقالبِی تمام عیار، 
دست آموزِ مارکس و لنین و استالین و مائو، دشمِن آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم، معتقد به سرکوبِی مخالفاِن آزادی خواه و شستشوی مغزِی مردم برای 
همیشه، مخالِف مطلِق غرب و تمدِن جدید و مدرنیته، معتقد به استفادٔه ابزاری از مردمِ بی سواد، مدافِع سرسخت تر از استالین در سرکوبِی دگراندیشان و 
افراطی تر از مائو در فاجعٔه انقالِب فرهنگِی چین، مانیفست نویِس حکومِت دینِی جمهورِی اسالمی و والیِت فقیه و... معرفی می شود که به هر حال به زعِم 
گنجی، شریعتی تمامِ ُعمرِ خود را بر ضِد آزادی و دموکراسی به سرآورده است. اگر آقای گنجی روِش علمِی تحقیق و اعتدال و انصاف و ادِب نقد را رعایت 


می کرد، قطعاً به چنین داورِی هولناکی نمی رسید.
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پروژٔه شریعتی


آقای گنجی با بی پروایِی تمام در پاسِخ پرسِش پروژٔه شریعتی چه بود، می نویسد : شریعتی خود به صراحت اعالم می کند که برخالِف روِح حاکم بر 
روشنفکراِن آزادی خواه و برخالِف تقدِس شورانگیزِ دموکراسی، او سال های عمرش را صرِف محکومیِت شدیِد دموکراسی و دفاع از رهبرِی ایدئولوژیک 


کرده است.


اما آیا پروژٔه شریعتی مبارزه علیهِ دموکراسی بوده است؟ چرا گنجی به گفته های شریعتی در مجموعه آثارِ سی و شش جلدی اش مراجعه نکرده تا از 
زباِن خودِ او بشنود که هدف و پروژٔه او چه بوده است و اگر رجوع کرده و دیده، اما نادیده گرفته است، به آن جز عناد و َغَرض وَرزی چه می توان گفت. 
ایشان یعنی امت و امامت را که خوانده  اگر ایشان به کتاب های دیگر رجوع نکرده، حداقل نمی توان تردید کرد که همان کتاِب موردِ عالقه و استنادِ 
است، مگر در مقدمٔه همان کتاب به تفصیل دربارٔه اصالِح دینی سخن گفته نشده و در همان جا تصریح نشده است که متفکراِن مسلمان باید پیش از هر 
چیز به اصالِح دینی همت کنند در اینجا محِض اطالِع گنجی، صرفاً به عنواِن نمونه یک پاراگراف از سخِن شریعتی را از همان کتاب ) مجموعه آثار 26، 


صفحه 470 ( نقل می کنم : 


"... شعارِ فکری و اعتقادِی همٔه نویسندگان و متفکراِن ما، باالخص در نسِل کنونی، که این نیاز بیشتر در آن احساس می شود، این است که باید به 
اصالِح فکرِ مذهبِی خود بپردازیم. یعنی شناخِت دقیق و علمِی اسالم و نیز شناختِن دقیق و علمِی تشیع..."


البد ایشان اصطالِح معروِف پروتستانْتیسِم اسالمِی شریعتی را شنیده است، و پروژٔه کالِن شریعتی، همین نوزایِی فرهنگی بوده است و بس. شریعتی 
در مجموعه آثارِ 27 ) بازیابی هویِت ایرانی ـ اسالمی (، مجموعه آثارِ 20 ) چه باید کرد ( و مجموعه آثارِ 4 ) بازگشت به خویش ( به تفصیل از پروژٔه خود 
یاد کرده است. در کجای گفته های شریعتی به تصریح یا به تلویح آمده است که : تمامِ مبارزٔه ] پروژهٔ [ من علیهِ دموکراسی است. از آنجا که آقای گنجی 


به ارجاِع متن عالقه مندند، باز محِض اطالِع ایشان جمع بندِی دیگری را از شریعتی می آورم :







8


"... اصوِل کلِی مکتِب فکری ام را شعاروار ترسیم می کنم :


1. در برابرِ استعمار و امپریالیسِم سرخ و سیاه، تکیه گاه ام ملیت است.


2. در برابرِ سلطٔه فرهنگِی غرب، تکیه گاه ام تاریخ و فرهنِگ خودم.


ایدئالیسم، تصوِف شرقی، عرفاِن هندی، زهِد اخالقِی مسیحی،  ِاْگزیْستانْسیالیسم، نیهیلیسم، ماتریالیسم،  ایدئولوژی های مارکسیسم،  برابرِ  3. در 
اومانیسِم مادِی غربی و همٔه موج ها یا جریان های ایدئولوژیِک گذشته و حال : اسالم.


4. از میاِن همٔه فرقه ها و تلقی های مختلِف اسالمی، تشیع و از اقسامِ آن : تشیِع علوی.


5. با کاپیتالیسم که ملیت را تجزیه می کند و انسان را دو قطبی و استثمار را تشدید و فقر و فساد و حق کشی را همیشگی می سازد و طبیعی و 
روزافزون، با دیکتاتورِی فردی، فکری، مذهبی و طبقاتی که رشِد آزادِ انسان و اندیشه و احساس و هنر و خالقیِت انسان را می ُکشد و به ُجمود 
می کشاند، با مارکسیسم که تعمیِم بورژوازی از یک طبقه به تمامِ اندامِ جامعه است و سلطٔه فراگیرنده و همه جانبه و پایان ناپذیرِ دولت و پوشِش 
تمامِ جامعه و تمامِی ابعادِ زندگِی مادی و روحِی انسان ها در یک شبکٔه پیچیدٔه بروکراتیک و دیکته کردِن عقیده و ذوق و علم و فلسفه و هنر و ادب 
و حتی زیبایی و زندگِی خصوصی از جانِب یک سازماِن رسمی و دولتی و از هستِی مادی و معنوی ساقط شدِن همٔه افرادِ انسانی در برابرِ قدرِت 
رَبانی و والیِت مطلقٔه دستگاهِ حاکم و غالبی شدِن همه کس و همه چیز در یک نظام و نصب شدِن انسان ها در یک سازمان و باالخره ادغامِ فرعون 
و قارون و بلعِم باعور است در یک رهبر، و جانشینِی رئیس پرستی است به جای خداپرستی، و محکومیِت مطلق و ابدی و جبرِی انسانیت است به 


ـ 96 (. ماتریالیسِم دیالکتیِک بخش نامه شدٔه دولتی... مخالفم ) مجموعه آثارِ 1، صفحه 97 
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آقای گنجی ! از شما می پرسم، آیا این متن را ندیده اید؟ اگر واقعاً ندیده اید، اعتراض می کنم که چرا پیش از تحقیِق الزم قلم به دست می گیرید و 
انسانی را در سطِح جهانی به ناحق بدنام و سیاه می کنید ! و اگر دیده اید و نادیده گرفته اید که وای بر شما ! چه توجیهی برای نادیده گرفتِن آن دارید. 
به هر حال همین متن به تنهایی تمامِ مدعیاِت شما را مبنی بر پروژٔه مبارزٔه شریعتی علیه دموکراسی و یوتوپیای لنینیستِی شریعتی و تلمِذ ایشان در برابرِ 
مارکس و لنین و استالین و شستشوی مغزِی مردم و حاکمیِت ایدئولوگ ها و دیکتاتوری و... را بر آب می افکند و نشان می دهد شما تا چه حد محقق و با 


ُحسنِ نیت هستید !


و اما در پروژٔه شریعتی، مسالٔه سیاست، مبارزٔه سیاسی، انقالب و انقالبی گری، دولت و... کمتر مطرح است و به هر حال تمامِی این نوع مباحث در حاشیه 
قرار می گیرند و نه در متن و لذا باید تمامِی آنها در چهارچوِب طرِح َکالِن او و در پرتوِ ُمحکماِت افکار و آرای شریعتی تفسیر شوند. شریعتی روشنفکراِن 
مسلمان را پیامبراِن پس از خاتمیت می دانست و برای آنان هدفی و نقشی جز تدویِن ایدئولوژِی زمانی ـ مکانی برای پیشگامان و بیدارگرِی مردم قائل 
نبود و هرگز اعتقادی به رهبرِی سیاسی و حزبی و حکومتِی روشنفکران نداشت. شریعتی به رغِم سیاسی بودن و مخالفِت شدید با رژیِم دیکتاتورِی پهلوی، 
هرگز در پِی سرنگونی و انقالِب سیاسی علیهِ آن رژیم در آن مقطِع زمانی نبود و بویژه اعتقادی به مبارزٔه مسلحانه برای برانداختِن رژیم و حتی مبارزٔه 
سیاسِی پارلمانی در دهٔه چهل و پنجاه نداشت، آنچه در آثارِ شریعتی به وفور دیده می شود نفِی ایدئولوژیِک رژیِم شاه و عیان کردِن آثارِ دیکتاتورِی رژیم 
در تمامِ عرصه ها و نوعی همدلِی عاطفی و انسانی با مجاهداِن چریک است که البته تردید نمی توان کرد که آموزه های فکری و انقالبِی شریعتی در نهایت به 
سست کردِن پایه های آن نظام کمک کرد و در انقالِب اسالمِی بَعد نقش آفرید. 1 این سخن کجا و مدعای گنجی کجا که شریعتی را یک انقالبِی تمام عیار 


می داند که فقط برای سرنگونِی رژیِم شاه می کوشید؟


آری، او انقالبِی تمام عیار بود اما، چنان که خودِ او بارها گفته است، انقالِب او، انقالِب فکری و تحوِل فرهنگی در مردم ) ناس ( 2 بر اساِس مکتب و اندیشٔه 
اسالم و تشیِع علوی بود. ایدئولوژی نیز، که سال هاست بر سرِ آن مناقشه می رود و آقای گنجی و هم فکران اش آن را به کلی وارونه و َمخدوش می فهمند و 
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حتی از آن ُچماقی ایدئولوژیک ساخته اند، به معنای بازفهمی و بازسازِی اسالم بود در روزگارِ جدید و این به تعبیرِ شریعتی پیکرسازِی ایدئولوژیِک اسالم 
نیز برای آگاهی و رهایِی مسلمانان طراحی شده بود از سلطه گری های مثلِث زَر و زور و تزویر. شریعتی در آثارش بارها دربارٔه ایدئولوژی و معنا و مضموِن 


آن سخن گفته و در اینجا فقط یک مورد را می آورم :


"... یکی از هم فکران از من پرسید : به نظرِ تو مهمترین رویداد و درخشان ترین موفقیتی که ما در سال های اخیر کسب کرده ایم چیست گفتم : در 
یک کلمه : تبدیِل اسالم از صورِت یک فرهنگ به یک ایدئولوژی میاِن روشنفکران، و از سنت های جزمی به خودآگاهِی مسئولیت زای انتخابی در 


وجداِن مردم. ) مجموعه آثار 1، صفحه 209 (. 3 


این یعنی تحقِق همان پروژٔه اصالِح دینی و انقالِب فکری. پروژٔه شریعتی درِس یک و دو اسالم شناسِی تهران است ) طرِح هندسِی مکتب ( که او آن 
را مهمترین کارِ خود می داند. نیز در همین زمینه، آموزٔه مهِم وی تحِت عنواِن استخراج و تصفیه و تغلیِظ منابِع فرهنگی، قابِل طرح و اشاره است.


دموکراسی


و اما می رسیم به بحِث اصلی یعنی دموکراسی در اندیشٔه شریعتی که آقای گنجی معتقد است او تمامِ ُعمرِ خود را َصرِف مبارزه با آن کرده است.


نخست باید دانست که شریعتی هرگز در مقامِ طراحِی یک فلسفٔه سیاسی و به طریِق اولی معرفِی شکلی خاص از حکومت از نظرِ دینی یا غیرِ دینی 
نبوده است، آنچه در آثارِ شریعتی در این حوزه دیده می شود، سخناِن پراکنده و گاه ناهماهنگ و در مواردی حتی گفتارهای متعارضی است که وی به 
مناسبت های مختلف و در ارتباط با موضوعاِت ویژه اظهار کرده است. در این میان، مبسوط ترین و پُرمُناقشه ترین آرای شریعتی در کتاِب امت و امامت آمده 
که البته مهمترین آرای وی در این حوزه نیست. در این کتاب، هم چنان که در آغازِ آن به صراحت گفته شده است، هدف از طرِح این مبحث از یک سو 
تحلیِل منطقی و معقول سازِی اندیشٔه سیاسِی شیعه مبنی بر تکیه بر اصِل وصایت و تعیِن سلسلٔه امامان در دوازده تَن است و از سوی دیگر سازگار کردِن 







11


این اندیشه با عقیدٔه سیاسِی اهِل سنت با تکیه بر اصِل شورا است.


شریعتی بر این باور است که هم وصایت درست است و هم شورا و این دو در طوِل یکدیگرند و نباید آن دو اصل را در برابرِ هم قرار داد، اما در روزگارِ 
پس از درگذشِت پیامبر، شرایط برای حاکمیِت شورا و تاسیِس نظامِ دموکراتیک آماده نبود و می بایست دوره ای ) یعنی همان دوراِن دویست و پنجاه سالٔه 
عصرِ امامت ( با وصایت، که شریعتی از آن تحِت عنواِن حکومِت موقِت انقالبی یاد می کند، اداره شود تا مردم آگاه شوند و به استقالِل فکر و رأی برسند 
و آنگاه از طریِق انتخابات و سیستِم دموکراسی، خود را مدیریت کنند. و لذا در پایان شریعتی اصِل جاودانه و عامِ اسالمی را همان دموکراسی می داند و 
وصایت را به عنواِن یک استثنا بر قاعده و به ضرورت می پذیرد. او به صراحت می گوید : شورا، ِاجماع و بیعت، یعنی دموکراسی، یک اصِل اسالمی است و 
در قرآن بدان تصریح شده است ) مجموعه آثار 2، صفحه 631 (. از این رو شریعتی عنواِن سخنرانی و بعد کتاِب خود را جامعه شناسِی امت و امامت نهاده 
است. البته وی به گفتٔه خودش این ایده را از تحلیِل جامعه شناسِی انقالب های معاصر و بویژه از طرِح دموکراسِی متعهد، که در کنفرانِس باندونگ به 
وسیلٔه سراِن غیرِ متعهد ها پس از جنِگ جهانِی دوم پیشنهاد شده بود برگرفته بود. در واقع شریعتی با ایده و طرِح کامالً جدید و مربوط به دنیای مدرن به 
تحلیل و تفسیرِ یک حادثٔه تاریخِی کامالً مذهبِی ُکَهن دست زده بود که صد البته چندان کامیاب نبوده است. اینکه نظریٔه شریعتی چه در باِب دموکراسِی 
متعهد و چه در باِب امامِت سنتِی شیعی دارای ایراد و ِاشکال فراوان است تردید نیست و لذا بیش و پیش از مخالفاِن لیبراِل کنونِی شریعتی، طرفداران و 
دوستداراِن شریعتی آن را موردِ نقد قرار داده اند ) نمونه اش کتاِب "فلسفٔه سیاسِی شریعتی" اثرِ بیژن عبدالکریمی که در سال 1370 منتشر شد و کتاِب 
"بدفهمِی یک توجیهِ ناموفق" اثرِ رضا علیجانی که در سالیاِن پیش پدید آمد و در سال 1385 انتشار یافت ( و خودِ من یکی از نخستین کسانی بودم که 
در سال 1365 در حضورِ جمعی آن نظریه را نقد و رد کردم. اما آنچه گنجی ) و البته کسانی دیگر از هم فکراِن ایشان ( با کتاب و آرای شریعتی کرده 
است، یکسره چیزی دیگر است. ایشان بدوِن طرِح درست و کامِل اصِل نظریه و بررسِی جوانِب آن، فقط با گزینِش حساب شدٔه جمالتی از کتاب و نظریه، 


به نتایجی رسیده است که کامالً نادرست و ُمحّرف است.
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آقای گنجی مدعی است که شریعتی نظامِ وصایت و یا دموکراسِی متعهد را به عنواِن یک اصِل اسالمی برای همیشه می داند و حاکماِن آن نیز از صالحیِت 
ذاتی برخوردارند و کسی آنها را انتخاب نمی کند و آنها نیز از باال توده ها را اداره می کنند و آنها را تا پایاِن تاریخ شستشوی مغزی می دهند و مخالفان را 
سرکوب می کنند و به هر حال دموکراسی برای همیشه مطرود و پلید و محکوم است. نمی دانم آقای گنجی این روایت را از کجای آثارِ شریعتی استخراج 
کرده است. این تفسیر کامالً در تعارض با آرای شریعتی است، چرا که وی، چنان که بدان تصریح کرده و نقل کردم، اصِل عامِ اسالمی را همان دموکراسی 
می داند و وصایت را از باِب اضطرار و برای دورانی معین مفید می داند، و برای دوراِن غیبت و آن هم در شرایِط انقالبِی پس از پیروزِی هر انقالبی، و نیز 
همین قاعده را تحِت عنواِن حکومِت موقِت انقالبی الزم می شمارد. قابِل ذکر است که حتی وی وصایِت پیامبر را به نوعی وکالِت وی از سوی امت تفسیر 


می کند که ناچار است در آن مقطع کسی را به جای خود به طورِ موقت بُِگمارد. به این جملٔه ایشان توجه کنید که از زباِن پیامبر است :


با شماست، حِق شماست، اما... این حق را از جانِب شما اجرا می کنم و به نمایندگِی شما ) مجموعه آثار 35، بخِش اول،  "... انتخاِب علی قانوناً 


صفحه 169 (..."


بنابراین اگر شریعتی در آن کتاب و یا هر جای دیگر از حق و صالحیِت ذاتِی رهبرِ انقالب و یا ضرورِت تعلیِق دموکراسی تا مدتی سخن می گوید، قاعده 
نیست، استثناست و لذا نمی توان از ِاطالِق بعضی از جمالت که به طورِ عام گفته شده اند، قاعده استنباط کرد و آن جمالت در پرتوِ مدعیاِت اصلی و در 
چهارچوِب تحلیِل کالِن موضوِع بحث معنا پیدا می کند. اصالً این مدعا که شریعتی دموکراسی را به عنواِن یک اصِل اسالمی قبول دارد، محتاِج استدالل 
ـ 17 ( با عنواِن دموکراسِی متعهد برای مرحلٔه گذارِ  نیست، چرا که عنواِن حکومِت موقِت انقالبی در طرِح هندسِی مکتب ) مجموعه آثار 16، صفحه 16 
انقالب ها، به روشنی نظرِ شریعتی را مبنی بر اعتقاد به دموکراسی نشان می دهد. از تمامِ آنها روشن تر، مضموِن آشکارِ همان دموکراسِی رأس ها و دموکراسِی 
رأی ها است. همین تعبیر روشن می کند که دموکراسی اصِل بنیادین است و باید به آن رسید، اما باید نظامِ انتخابات و دموکراسی با آرای مردماِن آگاه و 


آزاد و در شرایِط مناسب شکل بگیرد و قوام بیابد.
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شریعتی در مجموعه آثار 35 ) بخِش دوم، صفحه 683 ( می گوید :


"... دموکراسی یک کاالی صادراتی نیست، درجه ای متعالی است که باید جامعه ای بدان نائل آید..."


آیا سخنی از این آشکار تر و استوارتر در باور به دموکراسی می توان گفت.


شریعتی در جای دیگر در امت و امامت توضیِح روشن تری دربارٔه تطبیِق اسالم و دموکراسی دارد. او می گوید :


"... حکومِت دموکراسی در شکل های مختلِف خودش که در دنیا االن وجود دارد، حکومِت ایده آِل همٔه روشنفکران از آغازِ قرِن هجدهم بود که قرِن 
آزادِی فکر و ستایش و پرستِش آزادی های فردی است و عصرِ آزادِی افرادِ انسانی ) لیبرالیسم ( همراه با اصالِت بشر ) اومانیسم ( و اعتقاد به اصالِت 
حقوِق فردی ) اعالمیٔه جهانِی حقوِق بشر (. این طرزِ حکومت که دموکراسی است و بر پایٔه اکثریِت آرای مردم و تلقِی مردم به عنواِن منشأ قدرِت 
سیاسِی دولت، با اصِل ِاجماِع امت یا اجماِع اهِل مدینه یا اهِل حل و َعقد، که مبنای تعییِن خالفت معرفی می شود یکی است و اجماِع مردم، چه 
مردمِ مدینه را بگیریم و مهاجرین و انصار و به تعبیرِ خودشان اهِل حل و عقد را، و چه اجماِع همٔه مردم را، به هر حال اصل بر شورا و اجماع و بیعت 
است که یعنی همان دموکراسی، و بیعت همان دادِن رأی است، و اجماع یعنی جمع شدن و اتحاد و اتفاِق آرا، و اختالفی در این موارد که هست 


بر سرِ نوِع تلقی از دموکراسی و انواِع آن است..." ) مجموعه آثار 26، صفحه 599 (


تمامِ سخِن شریعتی در باِب چند و چوِن تحقِق دموکراسی و استوار شدن بر اندیشه و انتخاباِت آزادِ مردم است و جلوگیری از بدفهمی یا سوءاستفادٔه 
ارباِب قدرت از آن.


افزون بر دموکراسی، که شکِل سیاسی و نهادِی آزادی است، اصِل اساسِی آزادی و ضرورِت جدایی ناپذیرِ آن در انسان شناسِی ) یا همان اومانیسِم 
اسالمی ( شریعتی چنان آشکار و چندان مکرر است که نمی توان آن را نادیده گرفت یا تحریف کرد. او در انسان شناسِی قرآنی اش اساساً آدمی را با عصیان 
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در برابرِ خدا تعریف می کند و او انساِن واقعی را دارای اراده، انتخاب و خالقیت می داند که هیچ کس و به هیچ بهانه ای نمی تواند و حق ندارد این ویژگی های 
بنیادین را از او بگیرد.


نمی توان سخناِن بسیارِ شریعتی را در دفاع از آزادِی انسان و انساِن آزاد آورد، اما به عنواِن نمونه یک پاراگراف از گفتارهای مشهورِ او را، که ارتباطی 
معاصر چنین  فکری ـ سیاسِی  نظام های  با  آن  مقایسٔه  و  و دموکراسی  آزادی  از  اسالمی اش  دیدگاهِ  مقامِ  در  نقل می کنم. وی  دارد،  با دموکراسی هم 


می گوید :


"... لیبرالیسِم سرمایه داری ) نمونه های بارزش دموکراسی های غربی که بر آزادِی فکر و کار و اقتصادِ فردی استوار است ( می گوید : برادر ! حرفت 
را خودت بزن، نانت را من می خورم.


مارکسیسم برعکس می گوید : رفیق ! نانت را خودت بخور، حرفت را من می زنم.


فاشیسم می گوید : نانت را من می خورم، حرفت را هم من می زنم، تو فقط برای من َکف بزن !


اما : نانت را خودت بخور، حرفت را خودت بزن، من برای اینم تا این هر دو حق برای تو باشد. من آنچه را حق می دانم بر تو تحمیل نمی کنم. 
من خود را نمونه می سازم تا بتوانی سرمشق گیری ) فرِق حکومت و امامت (. آیا به راستی علی این چنین سخن نمی گوید. فلسفٔه زمامداری اش را 


می گوید، و آزادِی فردی اش را : ال تکن عبد غیرک، جعلک الله حراً ..." ) مجموعه آثارِ 35، بخِش اول، صفحه 228 (


صاحِب چنین اندیشه ای چگونه می تواند با آزادِی فردی و سیاسی و آرماِن دموکراسی مخالف باشد و از شستشوی مغزِی مردم برای همیشه دفاع کند 
و پیروِ لنین و استالین و مائو باشد و حتی به سرکوبی های عصرِ استالین و یا به فجایِع انقالِب فرهنگِی چین قانع نباشد و فراتر از آن را طلب کند؟
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نه آقای گنجی ! شریعتی پیروِ اسالم و علی است و نه لنین و استالین و معتقد به سرکوبِی مردم و مخالفان و منتقدان ! شما برای اثباِت لیبرال بودِن 
مطهری و مستبد بودِن شریعتی یک جمله از مطهری نقل کرده اید، اگر از استفادٔه تایید آمیز از کلمٔه لیبرالیسم راضی می شوید و موجب می شود شریعتی 
را به لیبرال بودن مفتخر کنید، خدمِت شما عرض می کنم که از قضا شریعتی در مجموعه آثار 22 ) صفحه 208 ( از لیبرالیسِم اسالم سخن می گوید و 


دالیِل لیبرال بودِن اسالم را هم به تفصیل می آورد.


و اما نسبِت نظریاِت شریعتی با حکومِت مذهبی و والیِت فقیه. واقعیت این است که به گواهِی آثارِ مکتوب و افکارِ مشهورِ شریعتی، وی هرگز اعتقادی 
به هیچ گونه حکومِت مذهبی، بویژه با زِعامِت سیاسِی فقیه و روحانی نداشته است. در این مورد مستنداِت فراوانی وجود دارد. ولی به عنواِن نمونه به یکی 


از روشن ترین و شناخته شده ترین سخِن شریعتی استناد می کنم.


در مجموعه آثارِ 22 گفتگویی جالب بیِن شریعتی و تاین بی ) در سفرش به مشهد ( آمده است که در باِب دین و حکومت و به طورِ خاص حکومِت 
اسالمی با زِعامِت عالماِن دین و دموکراسی و آزادی و لیبرالیسم است. به دلیِل طوالنی بودِن آن فقط قسمتی از آن نقل می شود :


"... وقتی من می گویم حکومِت اسالمی، مقصودم شخِص محمد و دو سه تن از جانشیناِن اولیه اش است که تا حدی از او پیروی می کردند... اول 
باید ببینیم حکومِت مذهبی چیست. حکومِت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رِجاِل سیاسی، رجاِل مذهبی ) روحانی ( مقاماِت سیاسی و 
دولتی را ِاشغال می کنند و به عبارِت دیگر، حکومِت مذهبی یعنی حکومِت روحانیون. آثارِ طبیعِی چنین حکومتی یکی استبداد است، زیرا روحانی 
خود را جانشیِن خدا و مجرِی اَوامرِ او در زمین می داند و در چنین صورتی مردم حِق اظهارِ نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یک زَعیِم روحانی 
خود را به خودی خود زَعیِم می داند، به اعتبارِ اینکه روحانی است و عالِِم دین، نه به اعتبارِ رأی و نظر و تصویِب جمهورِ مردم، بنابراین یک حاکِم 
غیرِ مسئول است و این مادرِ استبداد و دیکتاتورِی فردی است و چون خود را سایه و نمایندٔه خدا می داند، بر جان و مال و ناموِس همه مسلط است 
و در هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه نمی دهد، بلکه رضای خدا را در آن می بیند. گذشته از آن برای مخالف، برای پیرواِن مذاهِب دیگر 
حِق حیات نیز قائل نیست. آنها را مغضوِب خدا، گمراه، نجس و دشمِن راهِ دین و حق می شمارد و هرگونه ظلمی را نسبت به آنان عدِل خدایی 
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تلقی می کند. خالصه حکومِت مذهبی همان است که در قرونِ وسطی کشیشان داشتند. اما در اسالم چنین بحثی اصوالً مطرح نیست، زیرا ُعّماِل 
حکومِت مذهبی در جامعٔه اسالمی وجود ندارد. سازمانی به نامِ روحانیت ) clergy ( نیست... این است آن بُعِد اندیویدالیسم و لیبرالیسِم ِانفرادِی 
اسالم که آمریکا افتخارِ خود را در انتصاِب دروغیِن خود بدان مکتب می داند و این است مبنای دموکراسِی انسانی که آزادِی فرد در برابرِ قدرت و 


ـ 204 ( مرکزیِت جامعه تأمین می شود..." ) مجموعه آثار 22، صفحاِت 208 


آقای گنجی ! این سخنان از کیست؟ لنین و استالین و دیکتاتورها چنین گفته اند؟ آیا گویندٔه این سخن است که مانیفسِت نظامِ والیِت فقیه و جمهورِی 
اسالمی را نوشته است؟ آیا قانوِن اساسِی جمهورِی اسالمی با تکیه بر این اندیشٔه شریعتی تدوین شده است؟ اگر بنا باشد ما از مانیفسِت شریعتی سخن 


بگوییم، قطعاً مانیفسِت سیاسی و مذهبِی وی همین است که گفته شد. سخناِن شریعتی را مقایسه کنید با این مدعای گنجی که می گوید :


"شریعتی به روشنِی تمام حکومت ) زمامدارِی سیاسی ( در عصرِ غیبت را نیابت از امامِ زمان تلقی می کرد." و ببینید تحریف و جعِل آشکار را. آری 
شریعتی در چند مورد ) از جمله در "تشیِع علوی و تشیِع صفوی" و نیز در "شیعه یک حزب تمام" ( مرجعیِت دینی را در عصرِ غیبت و در مرحلٔه نهضت 
نوعی رهبری برای سازماندهِی تودٔه مردم می داند و روشن است که این امر، درست یا نادرست، ربطی به مسالٔه حکومت و تشکیِل دولت ندارد. وانگهی 


شریعتی به صراحت، چنان که گفته شد، بین امامت و حکومت فرق می گذارد. آیا آقای گنجی این اندازه جاهل است یا تجاهل می کند.


البته این سخن درست است که مسئوالِن جمهورِی اسالمی در دوراِن انقالب و پس از آن از برخی از آموزه های مبهم و یا چند پهلوی شریعتی با 
هنرمندِی تمام استفاده کرده و می کنند، اما در این میان ُجرمِ شریعتی چیست و چرا اوست که چنین موردِ اتهام واقع می شود و با جعل و تحریِف آشکار 
تمامِ مصائِب پس از انقالب به حساِب شریعتی نوشته می شود. مگر در انقالب از تالش ها و یا برخی افکارِ دیگران ) حتی بازرگان و هم فکراِن او که شما 


ظاهراً آنها را لیبرال می دانید ( بهره برداری نشد.


اگر شریعتی و افکارِ او چنین نقشی در تاسیِس جمهورِی اسالمی داشت و جمهورِی اسالمی تا این حد وامدارِ شریعتی بود، نمی بایست بعد از انقالب 







17


تا این اندازه شریعتی و آثارِ او موردِ بی مهری قرار می گرفت و حتی از کتابخانه های عمومی جمع آوری می شد و فرزنداِن او نمی باید مجبور می شدند در 
خارج از کشور سالیانی دراز به حالِت تبعید زندگی کنند. افزون بر آن، اگر مکتِب فکرِی شریعتی و یوتوپیای وی لنینیستی و استالینیستی و والیِت فقیهی 
بود، می بایست پیرواِن آگاه و وفادار و شناخته شدٔه شریعتی از رهبران و حداقل از همکاراِن نظام پس از انقالب باشند، و حال آنکه نخستین منتقدان و 
مخالفاِن حاکمیت، شمارِ زیادی از پیرواِن فکرِی شریعتی بودند و در این راه آزار و رنج فراوان دیدند و می بینند. بی ُگمان در این رویکردِ انتقادی یکی از 
منابِع الهامِ آنان آموزه های شریعتی بود. از جملٔه آنها، آموزه های وی چون آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و عدالت جویی، پیرواِن وفادارش را به مقاومت 


در برابرِ هر نوع استبداد و ستم و تبعیض دعوت می کرد.


شما ادعا می کنید در آغاز از پیرواِن شریعتی بودید و او دکترِ شما هم بود، اگر چنین روایتی را قبول کنم، یقین دارم که شما یا آگاهِی الزم از افکارِ 
شریعتی نداشتید ) چنان که هم اکنون نیز ندارید ( و یا نسبت به راه و رسِم شریعتی وفادار نبودید وگرنه چگونه ممکن بود که شما سالیانی دراز یار و 
هم کارِ رژیمی باشید که امروز آن را به کلی نفی می کنید. حتی اکنون به آنجا رسیده اید که اساِس انقالِب مردمی و ضدِ دیکتاتورِی پنجاه و هفت را نظراً و 


عمالً محکوم می کنید که صد البته در نهایت نتیجه ای جز تاییِد آن روی سکه یعنی رژیِم فاسد و ُمستبِد پهلوی نیست. 4 


) شما گفتید :(


"... من، که یکی از عالقه منداِن وفادارِ شریعتی بودم، از روزی که با واقعیت ها آشنا شدم و امیدم به اصالح را از دست دادم ) سال های 61 ـ 60 ( 
راهِ خود را جدا کردم و از آن پس در حِد تشخیص و توانم رویکردِ انتقادی ام را ادامه دادم و می دهم..."


تبارشناسِی شما نشان می دهد که شما در گذشته در طیِف پیرواِن فکری ـ سیاسِی روحانیانی چون، مطهری، بهشتی و... بودید و ارتباِط ویژه ای با 
شریعتی و راه و رسِم او نداشتید. اکنون که به هر دلیل به تبارشناسِی گفتماِن انقالب دست زده اید، دوستانه توصیه می کنم که صادقانه به گذشتٔه خود 
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بازگردید و آن را به طورِ شفاف موردِ ارزیابی و نقد و داوری قرار دهید و بیهوده برای تبرئٔه خود و توجیهِ حوادِث سیاهِ دهٔه شصت نکوشید. شما اگر چنین 
قصدی هم نداشته باشید ) که امیدوارم چنین قصدی نباشد (، گفتار و رفتارِ چند ساِل اخیرِ شما و بویژه وارونه نَمایِی برخی از تحوالِت فکری ـ سیاسِی 


انقالب و پس از آن، چنین تصوری را پدید می آورد.


در نهایت، حتی اگر بناست نقش و سهِم اشخاص و یا جریان های پیش از انقالب در انحرافات و حوادِث پس از انقالب معین شود، عدالت اقتضا می کند 
که این سهم عادالنه و منصفانه داده شود.


به هر حال، تردید نیست که شریعتی به هیچ نوع حکومِت استبدادی ) مذهبی و یا غیرِ مذهبی ( باور نداشت و با هر نوع استبداد مخالف بود و از آرماِن 
دموکراسی دفاع می کرد و اتفاقاً، برخالِف دعوِی آقای گنجی، تمامِ ُعمرِ خود را در مبارزه علیهِ استبداد و تَحقِق دموکراسِی مردمی همراه با آزادی و عرفان 
گذراند. این از ُمحکماِت پروژٔه شریعتی است. اما اگر در جاهایی به مناسبتی سخنی گفته که با این محکمات در باِب آزادی و دموکراسی و اندیویدآلیسم و 
لیبرالیسِم ِانفرادِی اسالم متفاوت و یا ناسازگار است، منطقاً باید گفت که آن سخنان، شرح ها و یا قید ها و یا استثناهایی بر قاعده است که در این صورت 
فلسفٔه خاص دارد و نافِی اصل نیست و یا گوینده غافالنه دچارِ تناقض شده است که در این حال باید اصل را گرفت و فرع را وانهاد. مثالً استفاده از واژٔه 
شستشوی مغزی در امت و امامت، نقل قول است و اشارتی است به مدعیاِت رهبراِن چین و شوروی و هرگز نمی تواند با آرای مسلم و قاطِع شریعتی سازگار 
باشد. یا برخی سخناِن تنِد شریعتی علیه دموکراسی، جملگی در ارتباط با انقالب و شرایِط انقالبی و در واقع برای اثباِت ترجیِح دموکراسِی متعهِد مبتنی 
بر رهبرِی انقالبی بر دموکراسِی آزادِ پارلمانی و سیستِم انتخاباتی در مقاطِع استثنایِی انقالب است و هرگز به معنای نفِی سیستِم دموکراتیک به عنواِن یک 


اصِل عام و همیشگی نیست. این را من نمی گویم، خودِ شریعتی بارها بدان تصریح کرده است. 5


اتفاقاً این بخش از مدعای شریعتی درست است، چرا که در مقطِع پیروزِی هر انقالبی تا مدتی عمالً ممکن نیست تمامِ امور از طریِق مراجعه به آرای 
مستقیِم مردم حل و فصل شود. انقالِب ایران، که ما خود شاهِد آن بودیم، به خوبی این مدعا را ثابت می کند. فی المثل در مرحلٔه گذارِ انقالبی چگونه می توان 
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با آرای مستقیِم مردم شورای انقالب و یا دولِت موقت بنیاد نهاد و یا انتخاباِت پارلمانی برای قانون گذاری برگزار کرد بنابراین، به رغِم مدعای گنجی، رهبرِی 
انقالبی بدیِل دموکراسی نیست، بلکه بدیِل هرج و مرج و یا مراجعٔه مستقیم به آرای مردم در مرحلٔه گذارِ انقالب هاست.


به هر حال شریعتی در مقامِ نفِی هرگونه سلطه گاهی تا آنجا پیش می رود که به آنارشیسم نزدیک می شود و از این منظر حتی پدیده ای چون هیپیسم 
را می ستاید. وقتی که وی در آن سخن مشهورش می گوید غرب، انساِن قالبی می پَروَرد و شرق ) کمونیسم ( انساِن قالبی، به روشنی نظر و تحلیِل او در 
باِب لیبرال ـ دموکراسِی حاکِم غربی و حاکمیِت سیاهِ استالینیستِی بلوِک شرق آشکار می شود. اگر َمجال بود و تمامِی نقِل قول های مطرح شده از شریعتی 
در مقالٔه گنجی موردِ وارسی قرار می گرفت، روشن می شد که آن کلمات در چه مقامی و به چه قصدی اظهار شده است. اما دریغ، نویسندٔه محترم ) و 
نمی دانم چرا ( با گزینِش جمالتی خاص و کنارِ هم گذاشتِن آنها و افزودِن تحلیل ها و افکارِ شخصِی خود بر آنها، به نتایجی رسیده است که به راستی 


شهامت و بی پروایی و تواِن ویژه می طلبد.


شگفت اینکه در تحلیل های گنجی، گاه حتی َحسناِت افکارِ شریعتی تبدیل به َسیّئات شده است. می گویند کسی گفته است که کتابی را به من بدهید، 
من به استنادِ آن کتاب، حکِم اعدامِ نویسنده را صادر می کنم. تاکنون این مدعا را گزاف و مبالغه می دانستم، اما حال می بینم دوستم آقای گنجی با زبان 


و بیاِن َجدلِی خود و با هنرمندِی تمام این کارِ نشدنی را به خوبی کرده است.


یک نکتٔه مهِم دیگر مانده است که الزم است به آن اشاره شود و آن مدعای نفِی کامِل دموکراسِی غربی و حقوِق بشر و به طورِ کلی دستاوردهای 
مدرنیته است. اکنون حتی َمجال اشارتی وافی به مقصود در اینجا نیست، اما به کوتاهی می گویم که در این مورد نیز آقای گنجی رنِج بیهوده بُرده است تا 
ثابت کند که شریعتی مخالِف مطلِق غرب و دشمِن دموکراسی است. آرای شریعتی و تحلیل ها و سخناِن بسیارِ او آشکار می کند که وی از زوایای مختلف، 
گاه به مبانِی فلسفی و انسان شناختِی مدرنیته و برخی از دستاوردهای آن ) از جمله دموکراسی و آزادی و حقوِق بشر ( و گاه به نتایج و کاستی های زندگِی 
مدرن نقدهای جدی دارد، اما هرگز اصِل آنها را نفی نمی کند که حتی موردِ تایید نیز قرار می دهد. او در غرِب مدرن ارزش های بسیار واال و انسانی و حتی 
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دینی می بیند و از این رو می گوید مسلمانان نیز باید از غربیان بیاموزند و حتی نزدِ غربیان شاگردی کنند. در عینِ حال او همواره هشدار می دهد که از یک 
سو کاستی ها نیز دیده شوند و از سوی دیگر مسلمانان نباید َمجذوب و مَفتوِن مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی و عقل گرایی و لیبرالیسم شوند. 6


شاید مهمترین ایرادِ شریعتی به دموکراسِی حاکِم غربی، ابزار شدِن این ارزش در دسِت سرمایه داری و امپریالیزم است که مردم و منافِع واقعِی 
توده های فُرودست را نادیده می گیرد. از میاِن سخناِن فراواِن شریعتی به نقِل یک پاراگراف بسنده می کنم :


"... اما، این آزادی، َکم َکَمک، ضعف های خود را نشان داد. پیشرفت... آری، اما به کدام سو، ثروت... آری، اما به سودِ کدام طبقه، علم... آری، اما در 
خدمِت چی، تکنولوژی... آری، اما در دسِت کی، آزادی ! ... عمالً تنها کسانی از این حِق عام بهره می گیرند که توانایی و تَمّکِن کار را بیشتر دارند..." 


) مجموعه آثارِ 1، صفحه 114 (


ممکن است این انتقاد ها وارد نباشد و یا شما آن را قبول نداشته باشید، اما هرچه باشد این ایرادها نه تنها نفِی ارزش هایی چون علم و تکنولوژی و 
آزادی و دموکراسی و حقوِق بشر نیست بلکه مؤیِد آنهاست و این تفکیک بیِن آن اصول و چگونگِی استفاده از آنها، این مدعا را به روشنی اثبات می کند. 
جالب است که، برخالِف گفتٔه گنجی، در نهایت شریعتی همین غرِب سرمایه داری و همان آزادی و حقوِق بشر و دموکراسِی موجودِ غربی را بر شوروی 


) آن روز ( و بلوِک لنینیستی و استالینیستی و مائوئیستی ترجیح می دهد. بنگرید :


"... چنانچه امروز می بینیم سرمایه داری شرف اش بیشتر از سوسیالیسم است : آنجا گاهی ندای انسانی به گوش می رسد. ] ولی [ آنجا که اصالً خفقان 
است، انگار دیگر بشر نیست، آدم وحشت می کند ! اگر در جایی یک فاجعٔه انسانی به وجود بیاید، باالخره از همان فرانسٔه پلید هم صد تا صدا و 
ندا و... بیرون می آید... خودِ کمونیست ها که از رژیم هایشان در می روند به اروپا می روند. از سولژنیتسین پرسیدند چرا به آمریکا می روی می گوید 
برای اینکه آنجا می توانم به آمریکا فحش بدهم، ولی در کشورِ خودم روسیه نمی توانم، برای اینکه اگر در همان موقع با نیکسون الس می زنند، تمامِ 
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روزنامه ها از او ستایش می کنند..." ) مجموعه آثارِ 23، صفحات 350 ـ 348 (.


از این رو این مدعای حضرِت گنجی که شریعتی غربیان را یکسره محکوم می کرد، یکسره خالف است و همین چند جملٔه نقل شده جعلیاِت گنجی را 
آشکار می کند. البته در این مورد نیز شریعتی محکماتی دارد و متشابهاتی و منطقاً باید همه را در کنارِ هم نهاد و در نهایت داوری کرد. چرا آقای گنجی 
چند جملٔه تقطیع شده را کنار هم چیده و ده ها موردِ دیگر را، که نافِی مدعای ایشان است، نادیده گرفته است. به هر حال ممکن است که شریعتی واقعاً 
دچارِ تناقض گویی شده باشد، در این صورت محقق و منتقد باید با لحاظ کردِن تمامِ مطالب به تناقضات اشاره کند و بگذرد و او حق ندارد کلماِت بریده ای 


را گزینش کند و به سود و یا به زیاِن شخصیِت موردِ تحقیق ُحکم کند.


نکتٔه مهِم دیگر این است که ممکن است منتقدی با صاحب نظرِ دیگر اختالف داشته باشد، در این صورت، منتقد آرای خود را حق و معیار قرار دهد 
و طرِف مقابل را یکسره محکوم کند و به گونه ای جلوه دهد که گویا او بر صراِط حق است و فرشته و دیگری بر باطل است و شیطان. او می تواند با طرِح 
درست و همه جانبٔه آرای خود و مخالف اش، از افکارش دفاع کند. مشکِل شیؤه جدلِی آقای گنجی این است که افکارِ امروزِ خود را معیارِ حق و باطل دانسته 
و شریعتی را با آن معیار سنجیده و با تمسک به برخی گفته های گزینش شده و در واقع تحریف شدٔه شریعتی او را یکسره محکوم کرده است و فی المثل 
خود را آزادی خواه شمرده و طرِف مقابل را مستبد و دشمِن دموکراسی معرفی کرده است. در حالی که ایشان می توانست افکارِ شریعتی را با استدالل و با 
استناد به تمامِ آرای او نقد و رد کند و ضعف های استداللِی اندیشه های او را نشان دهد. سخناِن شعاری و بی بنیاد به استنادِ چند جملٔه گزینش شده، نه 


در شأِن یک محقق است و نه در شأِن یک آزادی خواه و دموکرات و لیبرال.


چاره ای ندارم که کمی با بی پروایی، مشابه دوستم گنجی بگویم که دریغ زبان و ادبیات و شیؤه مقابلٔه ایشان با شریعتی ) و حتی گاه با دیگران ( 
شبیهِ ادبیات و روِش پرونده سازِی کیهان است. ظاهراً گنجی همان خِط امامِی سابق است، اما از نوِع لیبرال اش، یک لیبراِل بنیادگرا ، بنیادگرایی انواعی 
دارد : مذهبی، سکوالر، لیبرال و... اگر ایشان دلخور نمی شوند، صمیمانه می گویم که مقالٔه ایشان و اتهام زنِی او در این مقاله، مرا به یادِ سید حمید روحانی 
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انداخت که در کتاب اش ) تحلیلی از نهضِت امام خمینی، جلد سوم ( با گزینش و تقطیع بازجویی ها و اسنادِ ساواِک شریعتی، مدعی شد که شریعتی همکارِ 
ساواک بوده است. نیز همین روحانی در همان کتاب به دلیِل استفادٔه فتحعلی آخوند زاده از اصطالِح پروتستانتیسِم اسالمی و نیز طرِح شریعتی تحِت 


همین عنوان، شریعتی را فراماسون و غربزده و مأمورِ تخریِب اسالم شمرده است. 7


اما باید انصاف داد که زشتِی اتهامِ ساواکی بودِن شریعتی، بسیار کمتر از اتهامِ لنینیست و استالینیست و دشمِن آزادی و دموکراسی بودِن اوست. در 
این میان کامالً به دکتر احسان شریعتی حق می دهم که بگوید می گویند شریعتی با آزادی و دموکراسی مخالف بود، ما هر اتهامی به شریعتی را می بخشیم 
اما این یکی را نه. روشن است که مشکِل اصلِی گنجی، اختالف نظر های بنیادِی ایشان با شریعتی دربارٔه دین، ایدئولوژی، غرب، مدرنیته، انقالب، آزادی، 
دموکراسی و... است. بهتر بود ایشان اختالفات را مطرح می کردند نه اینکه در مقامِ مدعی العموم کیفرخواسِت سیاه و یک سویه و بی دلیلی ) شبیه کیفرخواسِت 


متهماِن کنفرانِس برلین ( علیهِ کسی که نیست تا از خود دفاع کند بنویسد و تنها به قاضی برود و راضی برگردد.


در شگفتم که چرا گنجی در نقد و بررسِی آراِی متفکری در باِب مباحث پُر مناقشه ای چون آزادی و دموکراسی و غرب و مدرنیته و انقالب و... چنین 
بی احتیاط گام بر می دارد و احکامِ جزمی صادر می کند، به گونه ای که گویا تنها تفسیر همان است که ایشان می گوید و یا اولترا لیبرال های اروپایی تبلیغ 
می کنند. برخی از متفکرانی که آقای گنجی در ساِل گذشته در اروپا و آمریکا با آنان دیدار کرد و با افتخار از آن یاد می شد، در شمارِ منتقداِن جدِی غرب 


و مدرنیته و دموکراسِی لیبرالی و سرمایه داری متجاوز هستند.


کسی که به نظریٔه مرِگ مؤلف معتقد است و از قرائت های هرمونتیکِی متن سخن می گوید، چگونه یک فهم را حق می شمارد و فهم های دیگر را 
نامعتبر می داند و حتی قاطعانه محکوم می کند. متاسفانه ایشان این روِش جزمی و سنت گرایانٔه خود را در موردِ اسالم نیز به کار می گیرد و در مانیفیسِت 
اوِل خود با کنارِ هم چیدِن چند آیٔه قرآن و یا روایت و یا فتوای فالن فقیه در رساله اش به تبایِن اسالم و دموکراسی فتوا می دهد. اگر ایشان از گذشته اش 
به کلی ُگسسته و انقالب را مطلقاً مَردود می شمارد و با دلبستگِی کامل به لیبرالیسِم افراطی، در اندیشٔه پختِن خورشِت قرمه سبزِی لیبرالیسم است، چرا 
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باید دگراندیشاِن خود را که هنوز خیلی ضدِ انقالب نشده و یا به قدرِ کافی لیبرال نیستند و به لیبرالیسِم افراطی انتقاد می کنند، به دشمنی با آزادی و 
دموکراسی متهم می کند. این شیوه هرچه باشد، قطعاً لیبرالیستی نیست.


سخِن دیگر اینست که برخالِف گفتٔه آقای گنجی که به دو قرائِت دموکراتیک و ضدِ دموکراتیک از شریعتی باور دارد، به ُگماِن من، اگر تمامِ آرا و 
گفته های شریعتی در باِب انسان، آزادی، دموکراسی، عدالت و... را در یک منظومه قرار دهیم و متشابهات را در پرتوِ محکمات تحلیل و تفسیرکنیم، فقط 
یک قرائت از شریعتی ممکن است و آن قرائِت دموکراتیِک آثارِ اوست. گفتارهای حاشیه ای یا شرح و بسط است و یا استثناهای با دلیل و یا تناقض که 


طبعاً باید این گزاره ها را به حساِب غفلت یا اشتباه و لغزش گذاشت. این نوع تناقضات کم و بیش در آثار و افکارِ هر متفکری وجود دارد.


آخرین کالم اینکه آقای گنجی فرمودند که شیفتگاِن شریعتی در مقابِل نقِد وی از خود ناشکیبایِی بسیاری نشان می دهند. شگفتا ! دوسِت عزیز ! بارِ دیگر 
مقالهٔ تان را بخوانید، شما نامِ آن را می گذارید نقِد محترمانه و علمی و بی طرفانه. اتفاقاً به شهادِت آثارِ مکتوب، جدی ترین و جامع ترین نقدها را دوستداراِن 
شریعتی و پیرواِن سنِت فکرِی او انجام داده اند. چه کسی با نقِد درست مخالف است. اگر بنده برمی آشوبم و به شما، به رغِم دوستی و عالقٔه فی مابین، حتی 


تندی می کنم، برای این است که در سخناِن شما تنها چیزی که دیده نمی شود نقِد علمی و بی طرفانه است و حتی جعل و بهتان نیز کم نیست.


فکر می کنم در همین مکتوب نشان داده ام که شما ادِب نقد را رعایت نمی کنید و حتی یک کلمه از آرای دیگرِ شریعتی در باِب حکومت، آزادی و 
دموکراسی را نمی آورید و این به چه معناست و برای چیست. آیا باور کردنی است که شما آنها را نخوانده اید. جالب است که حتی وقتی در پاسِخ شما 
استدالل می شود و مواردِ نقِض مدعیاِت نادرسِت شما ارائه می گردد، عکس العمل نشان نمی دهید و نشنیده می گیرید و شگفت اینکه بارِ دیگر همان سخنان 
را تکرار می کنید. ساِل گذشته در کانوِن توحیِد لندن به اشاره حرِف تان را مستند نقد و رد کردم و بعد آن را در برخی سایت ها و در روزنامٔه شرق منتشر 
کردم و شما باید آن را دیده باشید، اما باز می بینم با تکرارِ شدیدترِ همان جعلیات به تخریِب شریعتی ادامه داده اید. این تحریف و تخریب است و نه نقد. 8 


متهم کردِن شریعتی و یا هر کِس دیگر در فضای فکری ـ سیاسِی موجود به استالینیسم، یک دشنامِ سیاسی است و نه نقد.







24


اصالً روشن نیست که چرا شما در این اوضاع و احوال، که محورِ مشترِک تمامِی نیروهای مترقی و ملی، آزادی و دموکراسی و عدالت و حقوِق بشر 
است و به اعتراِف شما، تمامِ دوستداراِن شریعتی نیز در صِف اوِل این جنبِش انسانی و ملی قرار دارند، عزمِ خود را بر نفی و طردِ یکی از نمادهای بزرِگ 
بیاندیشید، آیا این کارِ شما به  اقدام نموده اید. لحظه ای  این مکتوِب طویل و بی بنیاد  انتشارِ  آزادی خواهی و عدالت طلبِی میهِن ما جزم کرده اید و به 
دموکراسی خواهِی ملِت ایران کمک می کند. نکند که اقباِل روزافزوِن مردمِ ایران، بویژه جوانان و فرهیختگاِن کشور از شریعتی و مکتِب او، که آخرین نمودِ 
آن را در سمینارِ سه روزٔه خردادِ امسال در حسینیٔه ارشاد دیدیم، شما را نگران کرده است. چنان که دیدیم در داخل نیز شخصیت های محترمی که آشکارا 


ضدِ شریعتی و به طورِ کلی ضدِ چپ هستند، عکس العمل نشان دادند و خشم و نگرانِی خود را در جراید به نمایش گذاشتند.


این را نیز بگویم که من در این مکتوب نه قصِد دفاع از آرای شریعتی را داشتم و نه در مقامِ نقد و یا نفِی تمامِ سخناِن آقای گنجی بودم. هدفم فقط 
یک چیز بود و آن نشان دادِن بی توجهِی ایشان به ادِب نقد و انتخاِب گزینشِی پاره ای از گفته های شریعتی و سانسور کردِن محکماِت افکارِ وی و در نهایت 
اثباِت این ُمدعا که شریعتِی معرفی شده در مکتوِب گنجی جعلی است و درست در تعارض با شریعتِی واقعی است که در زندگی و آثارِ مکتوب اش و حتی 


در زندگِی روزمرٔه مردم حضور دارد.


خواستم بگویم 


دوست من ! سرچشمه را نمی توان آلود.


تهران 86/5/10             
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1. در این مورد مطالعٔه کتاِب مهِم "مسلمانی 
در جستجوی ناکجاآباد" اثرِ دکتر علی رهنما 


بسیار مفید تواند بود.


و  انقالبی  می گوید : اسالمِ  گنجی  2. آقای 
توده های  اسالمِ  او،  حقیقِی  و  ایدئولوژیک 
متخصصان،  اسالمِ  نه  بود،  نخوانده  درس 
و  عالمان  متکلمان،  فقیهان،  فیلسوفان، 


منطقیون.


طبِق معمول در این مورد نیز خلِط مفاهیم 
و تحریِف معنوی صورت گرفته است.


اوالً شریعتی به استنادِ گفتارهای متعددش 
ناس و مردم را مخاطِب اصلِی روشنفکران 
حرکِت  موتورِ  را  آنها  و  می دانست  خود  و 
تحوالِت اجتماعی می ُشمرد و این مساله به 
معنای اعتبار دادن به فهِم عامیانٔه توده ها از 
اسالم و یا هر چیزِ دیگر نیست، اگر چنین 
بود آگاهِی توده ها چه معنا داشت که آنهمه 


موردِ تاکیِد او بود.


ثانیاً شریعتی این نخبگان و روشنفکران را 
هادی و پیامبراِن پس از خاتمیت می دانست، 
نه توده ها را و به اسالم آگاهانه و انتخابی و 
استداللی و عقلِی آنان بها می داد نه اسالمِ 
فیلسوفان و متخصصان و نیز اسالمِ توده های 


ناآگاه.


بشود  دینی  اصالِح  است  قرار  وقتی  ثالثاً 
به  ارتجاعی  و  تکراری  صورِت  از  اسالم  و 
صورِت یک دیِن رهایی بخش درآید و منابِع 
فرهنگِی اسالم موردِ بازسازی قرار گیرد، این 
روشنفکران و عالمان اند که تواِن چنین کاری 
را دارند و نه تودها. راستی، چون غرض آمد، 


هنر پوشیده مانْد.


در  گنجی  آقای  که  است  ذکر  3. قابِل 
مقاله اش همین قسمت را آورده ولی جملٔه 
آخر را یعنی... در میاِن روشنفکران و ... حذف 
به هر حال  است؟  تصادفی  آیا  است.  کرده 
همین جملٔه اخیر کامالً استنباِط گنجی از 


ایدئولوژی و تفسیرِ ایدئولوژیک از اسالم را 
بی اعتبار می سازد.


خود  گنجی  آقای  اینکه  تأمل  قابِل  4. و 
انقالبی است، چرا که وقتی  هنوز هم یک 
در  و  می کند  رژیم  تغییرِ  از  آشکارا سخن 
هیبِت یک رهبرِ سیاسی شعارِ خامنه ای باید 
انقالبی گرِی  جز  می دهد، چیزی  سر  برود 
سیاسی نیست. شیؤه نافرمانِی مدنی و اینکه 
حل  را  مشکلی  نیز  نمی کنیم  خشونت  ما 
مدنِی  نافرمانِی  عمل  در  که  چرا  نمی کند. 
با  ایران  فعلِی  شرایِط  در  گنجی  مطلوِب 
دستگیری ها و خونریزی های هولناک همراه 


خواهد بود.
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5. آقای گنجی ادعا می کند که : هواداراِن 
با  شریعتی  ضدیِت  می کوشند  امروزین 
دموکراسی و حقوِق بشر را به نحوی توجیه 
کنند. اما حتی اگر در این کار توفیق یابند، 
با  که  است  باقی  پرسش  این  جای  هنوز 


انقالبی گرِی وی چه خواهند کرد.


به عرِض ایشان می رسانم که :


اوالً کسی ) حداقِل من ( در مقامِ توجیهِ افکارِ 
شریعتی نیست، بلکه تالشی است عالمانه 
و انسانی در جهِت تحلیِل درسِت آرای یک 
و  تحریف ها  از  جلوگیری  و  ُمصلح  متفکرِ 


جعلیاِت آشکار.


ثانیاً نه شریعتی انقالبی گری و اصالح طلبی 
نه  و  می دید  هم  با  تعارِض  در  همواره  را 
طرفداراِن شریعتی چنین تباینی می بینند. 
انقالب برای شرایطی است و اصالح طلبی 
نیز برای شرایطی دیگر و پاسخ به نیاز هایی. 
) البته منظور انقالب و یا اصالِح سیاسی و 


اجتماعی است (.


ثالثاً انقالبی گرِی شریعتی بر ضدِ استعمار و 
استبداد و استثمار و استحمار کامالً درست و 
حق بود، همان گونه که برای تمامِ ملِت ایران 
نیز روا و حق بود و لذا پیرواِن شریعتی از 
انقالبی گرِی وی و خود در عصرِ دیکتاتوری 
و مبارزه برای آزادی و دموکراسی و عدالت 


پشیمان نیستند.


6. با توجه به رادیکالیسِم شریعتی نسبت به 
مبانی و یا لوازم و دست آوردهای مدرنیتٔه 
مدرن  پُست  را  او  برخی  که  است  غربی 
"تبارشناسِی  کتاِب  به  بنگرید  می دانند. 
از  مدرن  پُست  مدرن ـ قرائتی  عقالنیِت 
انتشار  ساِل  شریعتی"  علی  دکتر  اندیشٔه 
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7. جالب است که یکی از روحانیوِن قم 
به نامِ آقای علی ابوالحسنی ) منظر ( سالیانی 
عنواِن  تحِت  کتابی  در   ) 1362 ( پیش 


توطئٔه ظاهر دیانت  شهید مطهری افشاگرِ 
ثابت  اینکه  برای  مادیت  و  الحاد  باطِن  به 
به  وابسته  ارشاد  حسینیٔه  و  شریعتی  کند 
غربیان و استعمارگران و جریاِن فراماسونی 
رشدیه،  کلمه  که  است  نوشته  است،  بوده 
که هم ریشٔه ارشاد است، برای اولین بار در 
دورٔه تنظیماِت عثمانی، که به ُگماِن ایشان 
با پافشاری و پشتیبانِی صریح و قاطِع فرانسه 
برای  سرآغازی  و  شده  تاسیس  انگلیس  و 
گردید،  عثمانی  در  غربزدگی  کردِن  پیاده 
مطرح شده است. ایضاً در ایران نیز بنیادگذارِ 
رشدیه  فامیلِی  نامِ  فرنگی،  جدیِد  مدارِس 


) میرزا حسن رشدیه ( داشته است.


از همه آشکارتر، پرنس ارفع الدوله هم 
کتابچه ای دربارٔه تغییرِ خِط پارسی به الفبای 
الفبای روسی و التین نوشت و  از  مخلوط 
) صفحه 309  گذاشت.  رشدیه  را  آن  نامِ 
همان  در  نویسنده  همان  کتاب (.  همان 
کتاب ) صفحات 309 ـ 308 ( برای اثباِت 
به  ارشاد  حسینیٔه  و  شریعتی  ) وابستگیِ ( 
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ادعا  سعودی  عربستاِن  و  وهابیت  جریاِن 
کرده است که در پیشانِی تمامِ شماره های 
مجلٔه همایون، که در عصرِ رضا شاه منتشر 


می شده، آیٔه قرآِن ولتکن منکم امت یدعون الی 


همان  همایون  این  و  شده،  نوشته   ... الخیر 
محمد همایون موسِس حسینیٔه ارشاد است، 
نیز  ارشاد  محراِب حسینیٔه  بر دیوارِ  بعد  و 
این آیه نوشته شده و بعد پشِت جلِد تمام 
کتاب های شریعتی نیز این آیه چاپ شده 
است ) البته منظور جزواِت انتشار یافته در 
ارشاد است ( و  به وسیلٔه حسینیٔه  گذشته 
در عربستان نیز وزارِت امر به معروف و نهی 
از منکر وجود دارد و سعودی های آمریکایی 
نتیجه  می کنند.  استفاده  آیه  این  از  نیز 
روشن است، شریعتی وابسته به سعودی ها 


و وهابیت است !


و  لیبرال  و  روشنفکر  گنجِی  آقای  حال 
دموکرات و حقوِق بشری نیز از همین شیوه 
ناقِص  نقِل  و  انتخاب  با  و  استفاده می کند 


شباهت های  و  شریعتی  جمالِت  از  برخی 
لفظی و گاه ماهوی بیِن گفته های او با لنین 
و استالین، شریعتی را شاگرد و دست آموزِ 
جانیاِن تاریخ می داند که حتی به استبداد و 
سرکوبِی دگراندیشان در حِد آنان نیز قانع 


نیست.


مقالهِٔ شان  در  گنجی  آقای  که  آنجا  8. از 
پیوسته از مارکس و لنین و دیگران مطالبی 
تقطیع  با  که  را  امیدوارم ستمی  آورده اند، 
وکج فهمِی آرای شریعتی بر او روا داشته اند 
نیز  آنان  بر  آنان  آرای  تحریِف  و  تقطیع  با 


ظلم نکرده باشد.
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جنِگ بنیادگرایان با جهان نامعقول است


مریم کاشانی : با آقای یوسفی اشکوری، در باِب مبانِی نظرِی جریاِن تحجر و اقتدار سخن گفته ایم، و از روزهای آغازِ انقالب. از کارهایی که نباید می شد، 
و از کارهایی که باید انجام می دادیم. از زندان، از کنفرانِس برلین و... این مصاحبه از طریِق ایمیل انجام شده است.


س : مبانِی نظرِی جریاِن مصباح یزدی، از نظرِ شما چیست ؟


ج : اگر منظور سخنان و آرای آقای مصباح در باِب "مشروعیت" و "مقبولیِت" حکومت و به طورِ خاص مقولٔه والیِت فقیه باشد، باید گفت که رای و نظرِ 
ایشان و همفکرانِ شان ریشه در اندیشٔه کالمِی شیعه دربارٔه نبوت و زِعامِت پیامبر و امامِت اماماِن دوازده گانه و مهدوّیت دارد. می دانیم که عمومِ مسلمانان 
از دیرباز بر این باورند که والیت و حاکمیت به طورِ مطلق از آِن خداوند است و پس از آن به پیامبر انتقال یافته است؛ و در واقع پیامبر، هم "شأِن نبوت" 


داشته و هم "شأِن زعامت"، و از این رو حکومِت پیامبر در مدینه و اوامر و نواهِی سیاسی و حکومتِی او نیز ماننِد نبوت، آسمانی و خدایی بوده است.


پس از پیامبر، به ُگماِن اهِل سنت، حکومت از نبوت جدا شده و کارِ حکومت و زعامِت سیاسی به مردم واگذار شده و آنان از طریِق شورا و ِاجماع و 
بیعت به انتخاِب حاکم دست می زنند و حکومِت موردِ نظرِ خود را تاسیس می کنند، و لذا حکومت در این تفکر، تئوکراسی نیست و نوعی دموکراسی است؛ 
هر چند که عمالً خالفِت سنی در طوِل تاریخ، نوعی تئوکراسی بوده است. اما شیعه معتقد است که حِق حکومِت آسمانِی پیامبر پس از وی به علی و سپس 
به " آلِ علی" از نسِل فاطمه منتقل شده، که البته اینان در دوازده تن متعین اند و کم و زیاد نخواهد شد. به همین دلیل، پس از غیبِت امامِ دوازدهم، حِق 


انحصاری و آسمانِی والیت و زعامت برای امامِ غایب محفوظ است و هر حکومِت دیگر ذاتاً غاصِب حِق معصوم است و بدین معنا جائر شمرده می شود.


اگر بخواهیم با زباِن اندیشٔه سیاسی سخن بگوییم، می توانیم بگوییم که اساساً مسالٔه مشروعیِت قدرت، پاسخ به پرسِش " اذِن تَصرف" است که در 
ادیان و از جمله اسالم همواره مطرح بوده است.
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از آنجا که :


1. انسان آزاد آفریده شده و کسی حِق گرفتِن این حق و یا محدود کردِن آن را ندارد.


2. ادارٔه جامعه و زیسِت اجتماعِی مردم بدوِن حکومت ممکن نیست و حکومت هم خواه و ناخواه محدود کنندٔه آزادی های مردمان است.


پرسش این است که چه کس یا کسانی حق دارند در زندگِی مردم تصرف کنند و برای بشر قانون بگذارند، و به هر حال بر آنان سیطره و چیرگی پیدا 
کنند.


مسیحیِت قروِن وسطی ) بویژه پس از َسنت اگوستین و طرِح "مدینٔه الهِی" او ( این حق را برای پاپ و کلیسا قائل بود که البته می توانست تحِت نظارِت 
عالیٔه این نهاد نیز ُمَحقق شود. اما در دنیای جدید و پس از عرفی شدِن کارِ حکومت و سیاست، این حق یکسره به مردمان داده شد و دموکراسی پدید آمد. 


اما در اسالم هنوز معضِل تئوکراسی یا دموکراسی حل نشده و شرع و عرف چنان در هم آمیخته اند که به نظر نمی رسد به زودی قابِل تفکیک باشند.


چنان که گفته شد مسلمانان می گویند اذِن تصرف به پیامبر داده شده و شیعه معتقد است خداوند اذِن تصرف را منحصراً به پیامبر و پس از آن به 
دوازده تن واگذار کرده و آنان از طریِق نصب و َنص شناخته می شوند. البته بیعت و شورا و ِاجماع هست، اما فقط برای تحقِق عملِی حکومِت شرعی و الهِی 


امام است و هیچ اثری در مشروعیِت حِق الهِی قدرِت امام ندارد.


در مشروطیت، آیت الله نائینی برای نخستین بار مقولٔه مشروعیت و مقبولیت را مطرح کرد تا پدیدٔه نویِن نظامِ مشروطه و انتخابات و تاسیِس پارلمان 
و مجلِس قانونگزاری را توجیه کند و توضیح دهد. در عصرِ غیبِت امامِ دوازدهم، از قرِن چهارمِ هجری، مسالٔه "نیابِت عامٔه فقیهان" مطرح شد تا به شکلی 
خالءِ آسمانِی امام را پُر کند که البته حوزٔه این نیابت تا سالیاِن اخیر "محدود" بود و با طرِح "والیِت مطلقٔه فقیه" به وسیلٔه آیت الله خمینی و مخصوصأ 


پدیدٔه مهِم تشکیِل جمهورِی اسالمی بر بنیادِ حاکمیِت انحصارِی فقیه، حدودِ اختیاراِت نایباِن عام به حداکثر خود رسید.
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بر اساِس این نظریه، مشروعیِت قدرت، یعنی حِق اذِن تصرف، از طریِق امامِ غایب به فقیهاِن دارای صالحیت داده شده و از این نظر حکومت منحصراً 
حِق آنان است. اما رأی مردم و به اصطالح مقبولیت و رضایِت عمومی نیز نقش دارد و آن نقش نیز در دو مرحله است. یکی با رأی مردم روشن می شود که 
در میاِن فقیهاِن جامع الشرایط، کدامین بیشتر موردِ ِاقبال و رضایِت مردم است، و دیگر اینکه بدوِن رضایت و در نتیجه حمایِت عمومِ مردم، حکومت عمالً 
ناممکن است، چنان که در موردِ پیامبر و امامِ معصوم نیز چنین است. در این نظریه اعماِل زور، در هر حال برای تحقِق حکومِت مشروِع الهی جایز نیست.


مصباح و والیِت فقیِه انتصابی


بدین ترتیب می بینیم که حرف های آقای مصباح، بازگویی همان اندیشٔه کالمی و سیاسِی دیریِن شیعی است و کامالً با تئورِی والیِت فقیهِ انتصابِی 
آیت الله خمینی سازگار است. احتماالً برخی سخناِن آیت الله خمینی در موردِ "میزان، راِی ملت است" و یا ستایش از مردم و تشویِق آنان به مبارزه با 
رژیِم شاه و یا تقویِت والیِت فقیه و حمایِت بی چون و چرا از حکومِت جمهورِی اسالمی، سبب شده است عده ای از معتقدان به نظریٔه والیِت فقیه، و یا 
ارادتمنداِن ایشان، ُگمان کنند مشروعیت با مقبولیت حاصل می شود و احتماالً آن دو یکی است. اساساً مگر در طوِل ُعمرِ جمهورِی اسالمی، جز نظریٔه 
مصباح به اجرا در آمده است ؟ مگر مجلِس خبرگاِن رهبری، حق دارد شخصیِت غیرِ فقیه را به رهبری انتخاب کند ؟ فقیه این حق را از کجا به دست 
آورده است ؟ جز از طریِق نصِب ) ولو نصِب عام ( امامِ زمان ؟ بدیهی است که والیِت مطلقه و پدیده هایی چون "حکِم حکومتی" و ِاعماِل قدرِت فراقانونِی 
رهبری و نظارِت استصوابِی شورای نگهبان به نمایندگی از ولی فقیه بر تمامِ انتخاباِت مردم و.... جز بر بنیادِ والیِت الهی، یعنی مشروعیِت آسمانِی قدرت 


قابِل توضیح نیست.


به ُگماِن من سخناِن آقای مصباح روشن است، اما دقیقاً نمی دانم دموکرات های معتقد به والیِت فقیه ) آن هم از نوع مطلقه اش ( و ارادتمنداِن رهبرِ 
فقیِد انقالب چه می گویند و چگونه می خواهند بیِن والیِت انتصابِی فقیه و اختیاراِت نامحدودِ شرعِی مقامِ والیت با دموکراسی و حقوِق بشر و مفهومِ نویِن 


ملت ـ دولت سازگاری ایجاد کنند و با چه مبنایی ادعا می کنند که مشروعیت و مقبولیت یکی است و مشروعیت از طریِق مقبولیت حاصل می شود.
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به نظر می رسد تئوکراسی، آن گونه که در تاریخ دیده شده است، و دموکراسی، باز چنان که در دنیا رایج است، هرگز قابِل جمع نیستند، مگر آنکه 
بگوییم "یدالله مع الجماعه" یعنی ِاجماع مردم و رأی و انتخاِب جامعه الزاماً همان َمشّیِت خداست و رضایِت خداوندی را در پی دارد و حداقل، خداوند مردم 
را به دلیِل انتخاب هایشان ) ولو نادرست ( مجازات نخواهد کرد. دموکرات های مسلمان باید مبانِی کالمی را موردِ پرسش قرار دهند تا گرفتارِ تناقض نشوند 
وگرنه سطِح بحث و مناقشٔه کنونی، بی حاصل است و جز سرگرمی فایده ای ندارد. البته بحِث جدی و علمی نیز فضائی مساعد و غیرِ سیاسی می طلبد که 


فعالً چندان فراهم نیست.


گرایش های حوزٔه قم


س : ویژگی های جریاِن مصباح چیست و زمینه های رشِد آن کدام است ؟


ج : در یک طبقه بندِی کلی می توان گفت که در حوزٔه قم ) و به طورِ کلی در تمامِ حوزه های علمِی شیعی ( سه گرایِش عمده وجود دارد : 


1. سنت گرایاِن غیرِ سیاسی


2. سنت گرایاِن سیاسِی بنیادگرا


3. سنت گرایاِن سیاسِی نوگرا


سنت گرایاِن غیرِ سیاسی هنوز هم به لحاِظ عددی، اکثریِت حوزویان را تشکیل می دهند. اینان در مجموع به همان عقایِد سنتی و فرهنِگ دیریِن 
شیعی و آرای کالمِی پیشیِن شیعی وفادارند و دین و سیاست را جدا می دانند و در کارِ سیاست و حکومت دخالت نمی کنند و هیچ حکومتی را در عصرِ 
غیبت مشروع ) شرعی ( نمی دانند و از منظرِ کامالً سنتی و فقهی، پاره ای از افکارِ حاکم بر جمهورِی اسالمی و شماری از قوانین و مقرراِت جارِی حکومتی 
را نادرست و ضدِ شریعت می شمارند. اینان غالباً در دوراِن پیش از انقالب نیز سیاسی نبودند و شماری در ساِل انقالب فعال شدند، ولی عموماً پس از آن 
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انزوا اختیار کرده و به همان کارهای سنتِی خود مشغول شدند. البته این شمار حوزویان، ماننِد گذشتگان، در قباِل مسائِل سیاسی و حکومتی سکوت پیشه 
کرده و در واقع راهِ مماشات را اختیار کرده و دغدغه های اصلِی آنان، حفِظ حوزه ها به شکِل مستقل و نیز ترویِج معارِف دینی است.


سنت گرایاِن سیاسِی بنیادگرا ) در دو شاخٔه معتدل و افراطی ( غالباً همان انقالبیوِن گذشته و شماری از فرصت طلباِن بعدی هستند که امروز حوِل 
تئورِی والیِت فقیه و نظامِ سیاسِی جمهورِی اسالمی حضور دارند، و به دلیِل برخوردارِی انحصاری از قدرِت سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی، اکثریت را 


تحت الشعاع قرار داده و عمالً سخنگوی اسالم شده و در اندیشٔه استقرارِ یک حکومِت تمام عیارِ مذهبی ) فقهی ( هستند.


سنت گرایاِن سیاسِی نوگرا، شاخٔه انشعابِی همان بنیادگرایان هستند که در ده ساِل اخیر از آنان فاصله گرفته و به نوگرایی متمایل شده و می کوشند 
تفسیرِ نوگرایانه تر و سازگارتر با دموکراسی و حقوِق بشر و به طورِ کلی با مقتضیاِت عصرِ جدید ارائه دهند. اینان می کوشند والیِت فقیه را با دموکراسی 


هماهنگ کنند و حداقل اختیاراِت رهبری را در چهارچوِب قانون محدود سازند.


به طورِ نمادین می توان "جامعٔه مدرسیِن حوزٔه علمیٔه قم" را در قم و "جامعٔه روحانیِت مبارزِ تهران" را در تهران از نهادهای شاخِص بنیادگرایان دانست 
و "مجمِع مدرسین و محققیِن حوزٔه علمیٔه قم" را در قم و "مجمِع روحانیوِن مبارزِ تهران" را در تهران، از نهادهای شناخته شدٔه نوگرایان به شمار آورد.


مصباح : سخنگوی جریاِن بنیادگرا


اما روشن است که آقای مصباح یزدی و شاگردان و حلقٔه پیروان و نهادهای مهِم وابسته به ایشان، در قلمروِ سنت گرایاِن سیاسِی بنیادگرا و افراطی قرار 
دارند. اینان عموماً در سالیاِن پس از انقالب، بویژه پس از در گذشِت رهبرِ انقالب، رشد کرده و دارای امکاناِت گستردٔه مالی و سیاسی و فرهنگی شده اند. 


مؤلفه های فکرِی بنیادیِن اینان را می توان چنین بر شمرد :
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1. اعتقاد به حکومِت انحصارِی روحانیان در عصرِ غیبت


2. اعتقاد به مشروعیِت دینی و آسمانِی قدرت و الجرم نفِی کامِل دموکراسی و مبانی و لوازمِ جمهوری به معنای مدرِن آن ) ملت ـ دولت (


3. اعتقاد به زعامِت فکرِی کامِل روحانیت در حوزٔه دین و جامعه و سیاست ) اسالم به عالؤه روحانیت (


اسالمِی  نواندیشِی  و  روشنفکری  جریاِن  با  عمیق  دشمنِی  در نتیجه  و  دینی  اندیشٔه  حوزٔه  در  تجدیدِ نظر طلبی  و  نو اندیشی  نوع  هر  با  4. مخالفت 
معاصر.


آقای مصباح به عنواِن شاخص و سخنگوی این جریان، همواره به عنواِن چهرٔه نامدارِ ضدیت با نواندیشی و روشنفکری شناخته شده است. این جریان 
گرچه در مقامِ نظر، ِاعمال زور را در مقطِع تاسیِس حکومت نفی می کند و راِی مردم را برای احرازِ مقبولیِت والیِت فقیه و عملی شدِن نظامِ سیاسی 
می پذیرد، اما از حفِظ قدرت به هر شکل دفاع می کند و برای بقا در جایگاهِ قدرت، ِاعماِل هر نوع خشونت، تحِت عنواِن حفِظ قدرِت الهی و اجرای کامل 
و بی چون و چرای شریعت را ) نه تنها ( مجاز، بلکه واجب می شمارد. از این رو آقای خاتمی، رئیس جمهورِ پیشین، آقای مصباح را به درستی "تئوریسیِن 


خشونت" و "تقدیس کنندٔه خشونت" لقب داد.


و اما زمینه های رشِد این جریان :


در فضای انقالب و حتی در دهٔه شصت، به رغِم رواِج خشونت و جنگ و ترور، هنوز آموزه های آزادی و عدالت و دموکراسی کم و بیش رواج داشت و 
آیت الله خمینی نیز در مقاطعی آرمان های عصرِ انقالب را به یادها می آورد، و تالش می شد به نوعی بیِن نظامِ شرعِی والیِت فقیه و آرای مردم و انتخابات 
و رضایِت مردم پیوند بخورد. بویژه رهبرِ فقیِد انقالب با درایِت ویژٔه خود، از نفوذِ جریان های غیرِ انقالبی و ناسازگار با افکارشان در ساختارِ قدرت جلوگیری 
می کردند. اما پس از پایاِن جنگ و درگذشِت رهبرِ انقالب، رونِد تحوالت به سویی رفت که آرمان های انقالب و آموزه های مترقِی انقالب کم رنگ شد و 
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به تدریج از بُعِد دموکراتیِک نظام کاسته شد و اصوِل دموکراتیِک قانوِن اساسی در نظر و عمل فراموش شد، و در مقابل بُعِد شرعی و تئوکراتیِک حکومت 
تقویت گشت و شریعت محوری، از موضِع افراطی و بنیادگرایانٔه آن، در دستورِ کار قرار گرفت. در واقع آموزه های مدرن و عصرِ جمهوری رنگ باخت و افکارِ 


مادوِن مدرن و ماقبِل جمهوری، چیرگی پیدا کرد.


در این سال ها اندیشه های شبه فلسفِی غرب ستیزانه از نوِع احمد فردید نیز به یاری آمد و بر خشونت گرایِی سنتی دامن زد. منافِع طبقاتی و صنفی نیز 
قدرت یافت و کوشید در ساختارِ قدرت جایی برای خود پیدا کند. هوشمندِی الزم نیز وجود نداشت تا از چیرگِی این جریان جلوگیری کند. بویژه سرکوبِی 


جریان های انقالبِی دموکرات و حتی وفاداراِن به نظام ) از جمله آیت الله العظمی منتظری ( نیز راهِ نفوذ و چیرگِی افراطیون را هموار کرد.


س : آیا این جریان از آغاز در انقالِب اسالمی، نقشی داشته است ؟


ج : آقای مصباح در اوایِل نهضِت روحانیت و به طورِ مشخص تا سال های 1345 ـ 1344 سیاسی بود و با آیت الله خمینی و دیگر روحانیاِن مبارز 
همراهی می کرد، اما پس از آن از سیاست و مبارزه فاصله گرفت، و بیشتر به کارهای علمِی حوزوی و فعالیِت فرهنگی و تبلیغِی دینی اهتمام داشت. در 
سالیانی که من در قم بودم ) 44 تا 58 ( به یاد ندارم که آقای مصباح سخنی سیاسی گفته باشد و یا در عمِل انقالبی و مبارزاتی مشارکتی داشته باشد و 


ُطالِب مبارز، آقای مصباح را فردی غیرِ مبارز می شناختند.


به روایِت آقایان هاشمی و کروبی، در این دوران حتی آقای مصباح از موضِع دفاع از اندیشٔه سنتِی شیعی مبنی بر ُحرمِت هر نوع مبارزه با حکومت ها 
و تشکیِل حکومِت شرعی در عصرِ غیبت، با مبارزه و مبارزان مخالف بوده است. از اواخرِ دهٔه چهل و اوایِل دهٔه پنجاه آقای مصباح در قم جهادِ اکبرِ خود 
را با شریعتی به عنواِن نمادِ اسالمِ روشنفکری و انقالبی آغاز کرد و هیچ مانعی سِد راهِ وی نشد. حتی مصلحت اندیشی های کسانی چون دکتر بهشتی نیز 


او را به انعطاف وادار نکرد. و در اواخر، تهاجِم فرهنگِی خود را بر ضدِ مارکسیست ها و مجاهدین شدت بخشید.
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در سالیاِن پس از انقالب، وی نه چندان تمایلی به مشارکت در قدرِت سیاسی داشت و نه شرایط برای او آماده بود و نه رهبری به آدم هایی چون ایشان 
میدان می داد، و لذا آقای مصباح چندان منزلتی نیافت. اما از سال های 68 ـ 67 زمانی که آقای دکتر سروش رویکردِ انتقادِی خود را به معارِف سنتی و 
حوزوی آغاز کرد، مصباح بارِ دیگر با تمامِ توان و امکاناِت حوزوی و حکومتی به میدان آمد و به نقِد غالباً تخریبِی دکتر سروش اهتمام کرد. هنوز مبارزه 
با سروش در اوج بود که آقای خاتمی به ریاست جمهوری برگزیده شد و گفتار و گفتماِن اصالح طلبی، یعنی محصوِل همان نوگرایِی وفادار به سنت، رایج 


گشت و آقای مصباح باز به مقابله با آن برخاست.


البته روشن است که انتقاد و نقِد علمی نه تنها عیب نیست که ُحسن و طبعاً موردِ اقباِل هر روشنفکری است، اما "پدیدٔه مصباح یزدی" چیزی به مراتب 
فراتر از یک نقِد علمی است. وی کامالً از موضِع خشونت ورزی و حذف و تکفیر و حتی گاه تلویحاً با فتوای قتل و ترور، با دگراندیشان برخورد می کند و 
لذا جریاِن ایشان یک جریاِن ضدِ علمی و ضدِ فرهنگی و کامالً سیاسی است، و خطر دقیقاً از همین جا است. اگر واقعاً نظامِ سیاسی و ارباِب قدرت تدبیری 
برای مهارِ این جریان نیندیشند، در آینده حتی نظام را نیز دچارِ آسیب و مشکل خواهد کرد. به هر حال بزرگ ترین تخصِص آقای مصباح در حدودِ چهار 


دهه دشمنِی عمیق، تحِت پوشِش کارِ فرهنگی، با روشنفکراِن مسلمان است.


س : علِت رابطٔه ُمرید و ُمرادی بیِن آقای مصباح و دولتیاِن امروزی چیست ؟


ج : با توضیحاتی که پیش از این دادم، رابطٔه مرید و مرادِی این دو جریان آشکار و طبیعی است. اساساً در پانزده ساِل اخیر آقای مصباح تئوریسیِن 
اصلِی جریاِن بنیادگرای افراطی بوده است. در انتخاباِت ریاست جمهورِی اخیر، به هر تدبیر، آقای محمود احمدی نژاد برندٔه انتخابات اعالم شد. شواهد 
نشان می دهد که مریدان و پیرواِن فکرِی آقای مصباح در انتخاِب آقای احمدی نژاد نقِش موثری داشتند. بنابراین، هم باید وظیفه شناسی کرد و سپاس 


گفت و هم انصافاً این مجموعه، نظریه پردازی شناخته شده تر و تواناتر از آقای مصباح ندارد.
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س : آیا رونِد حوادث در کشورِ ما صرفاً با توضیِح جریاِن مصباح یزدی قابِل تبیین است ؟


ج : واقعیت این است که نباید دربارٔه آقای مصباح و یا نفوذِ ایشان و جریاِن وی مبالغه کرد. ایشان در حوزٔه بزرِگ قم، جریانی محدود و کم اثر است و 
هنوز هم در ساختارِ قدرت و در میاِن دولتمردان و مدیراِن عالی و دانِی جمهورِی اسالمی فاقِد اکثریت است و جریاِن سنتِی معتدل قطعاً تا آخرِ مسیر با او 
همگام و همراه نخواهد بود. بویژه اگر رونِد اصالح طلبی در دروِن حکومت به پیش برود، این جریان کامالً منزوی خواهد شد. اکنون نیز به دلیِل حمایت های 
مادی و معنوِی ویژه ای قادر است ادامٔه حیات بدهد. مسائل و معضالت در مملکِت ما و در نظامِ سیاسِی کنونی، پیچیده تر و عمیق تر و تاریخی تر از آن 


است که فکر کنیم با افشای این جریان و حتی َمحوِ آن کامیاب شده ایم و مشکالت حل شده است.


در بُعِد نظری، مشکِل اصلِی فرهنِگ ُکَهِن ایرانی و بعدها اسالمی و شیعی این است که بدوِن پاالیش و نقادی و بازسازی، بر تمامِ حیاِت فکری و اجتماعی 
و سیاسِی ما چیره شده و اجتهادِ واقعی ) در اصول و فروع ( از حوزه های علمِی ما رخت بر بسته و یا به حداقل رسیده است. در بُعِد اجرایی و سیاسی نیز، 


مشکِل اصلی، فقداِن دموکراسی و حاکمیِت ملی و حتی فقداِن امنیِت مدنِی الزم برای بحث و گفتگو است.


نگاهی به گذشته


س : آیا شما در انقالِب اسالمی حضور داشتید ؟ از انقالب چه می خواستید ؟ به چه رسیدید ؟


ج : انقالب را نمی توان در چند جمله توضیح داد. من از سال 1340 به مبارزه پیوستم و تا آخرین روز نیز به فعالیِت سیاسی ادامه دادم و دوبار نیز 
بازداشت شدم. واقعیت این است که بسیاری از مفاهیم و اصول ماننِد آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوِق بشر، حاکمیِت ملی... در آن زمان یا اساساً برای من 
و امثاِل من مطرح نبودند و یا از اولویت برخوردار نبودند و یا تفسیرِ درست و روشنی از آنها نداشتیم. در عینِ حال دو اصِل بنیادیِن "آزادی" و "عدالت" در 
اندیشٔه ما برجسته بود که البته آن دو را در پرتوِ اسالمِ انقالبی و نوگرا، با شاخصیِت آیت الله خمینی، حنیف نژاد، شریعتی و بازرگان و تا حدودی مطهری 
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می خواستیم ) قابِل ذکر اینکه در آن زمان تفاوِت بنیادینی بیِن آنان نمی دیدیم (. اما آزادی و عدالت، اهدافی چون نفِی استبداد و استثمار و استعمار را 
شامل می شد و آزادی های فکری، اجتماعی، مدنی، سیاسی و... را در بر می گرفت.


پس از انقالب این مفاهیم گسترده تر شد و ُعمِق بیشتری پیدا کرد. اکنون با حسرت به گذشته نگاه می کنم و می بینم آزادی و عدالت را، بویژه به گونه ای 
که اکنون ما می فهمیم، به دست نیاورده ایم و هنوز حتی در آغازِ راه هم نیستیم، چرا که بسیاری از بدیهیاِت عصرِ انقالب و ُمحَکماِت همین جمهورِی 


اسالمی و قانوِن اساسی، نه تنها در عمل ناکام بوده، بلکه در نظر هم به وسیلٔه کسانی چون آقای مصباح یزدی و بسیاری دیگر انکار می شود.


س : آیا هرگز از انقالِب اسالمی، احساِس دل چرکینی پیدا کرده اید ؟


ج : هرگز از انقالب و مشارکِت اندِک خود در مبارزاِت ضِد استبدادی پشیمان نیستم. انقالب حادثه ای بزرگ بود که به ضرورت رخ داد و تجربٔه انقالب 
و جمهورِی اسالمی سرمایٔه پُر ارزشی برای نسِل انقالب و نسِل دوم و نسل های آینده است تا بتوانند با آگاهی و بصیرت "راهِ دشوارِ آزادی" را طی کنند. 
اما از جمهورِی اسالمی و اغلِب رهبراِن آن از آغاز تاکنون، شدیداً دل ِچرکین ام، چرا که آنان را در ناکامی ها و انحراف های سالیاِن پس از انقالب مسئول 
می دانم. اگر اندکی معقول تر و عادالنه تر عمل کرده بودند، ما امروز از نظرِ آزادی و عدالت و توسعه و علم و تمدن وضعیِت بهتری داشتیم. حتی آنان آقای 
خاتمی و دوراِن او را هم قدر ندانستند و یک فرصِت تاریخِی دیگر از دست رفت. به هر حال من در این نظامِ اسالمی زندانی شدم و صرفاً به خاطرِ عقیده 
و ابرازِ عقیده ُحکِم اعدام گرفتم ) حادثه ای که در رژیِم پهلوی هرگز اتفاق نیفتاد ( و بعد چهار سال و نیم را در زندان گذراندم. اما جمهورِی اسالمی را 


با حادثٔه تاریخِی انقالِب 57 یکی نمی دانم.


س : برخی معتقدند اولین بار که گذاشتیم اصول، چه اخالقی و چه سیاسی، زیر پا گذاشته شود، پایه های زیرِ پاگذاشتِن اصول، حتی در حِق دوستاِن 
انقالب را ریختیم. با این نظر موافقید ؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفاً به اولین اصولی از این دست که نادیده گرفته شد، اشاره بفرمایید.
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ج : با این نظر موافقم و معتقدم که از همان آغاز، سنِگ بنای ساختماِن جمهوری کج نهاده شد. شاید بتوان گفت نخستین نقِض اصول، ترکیِب 
"شورای انقالب" بود که اوالً یک جریان و حداکثر از دو جریاِن اسالمی در آن حضور داشتند و نمایندگاِن نیروهای اجتماعی غایب بودند و ثانیاً بسیاری 
از انقالبیوِن شناخته شده به همکاری دعوت نشده بودند، و این بی اعتنایی به مفهومِ واقعِی شورا، سبب شد تا عده ای خود را غیرِ خودی و حتی َمطرود 
و محکوم بدانند و راهِ منازعه در پیش گیرند. گامِ بعدی این بود که سازماِن چریک های فدایی و سازماِن مجاهدیِن خلق خواستند در اوایِل اسفند 58 به 
دیدارِ رهبری بروند، اما دریغ شد. گامِ سوم که از جهِت حقوقی مهم تر بود، اعدامِ بدوِن محاکمه و یا محاکمٔه چند دقیقه ای و غیرِ علنِی َسراِن رژیم است 
که واقعاً اشتباهی بزرگ بود و همان سیستم و روش بعدها دربارٔه دیگران نیز عمل شد. سخن در ُمجرم بودن یا نبودِن آنان نیست، سخن در روش است. 
حتی امروز امریکا و متحدان اش صدام حسین را با تمامِ جنایات اش محاکمه می کنند و این اولین اصِل حقوقی و عدالت و آزادی است. گامِ چهارم حذِف 


مجلِس موسسان و تشکیِل مجلِس محدودِ تدویِن قانوِن اساسی بود و گام های دیگر.


از قاطعیت تا قاتلیت


س : در این ارتباط جایی هست که شخِص خود را موردِ سوال قرار داده باشید ؟ کجا ؟


ج : واقعیت این است که من در آن زمان ) ماننِد حاال ( کاره ای نبودم تا فکر و عمِل من درست یا غلط، اثرگذار باشد. اما باید اعتراف کرد که مسئولیِت 
حوادِث تلِخ بعدی، فقط با روحانیان و حاکمان نیست. بسیاری از انقالبیوِن چپ و راست و مذهبی و غیرِ مذهبی در انحرافات و خشونت ها نقش داشتند و 
بویژه طرِح مسالٔه " لیبرالیسم" و " لیبرال" و حتی "میانه روی" به مثابٔه فُحش و سازشکاری به وسیلٔه چپ گراهای خارج از حکومت در ساِل 58، به متِن 
انقالبیوِن حکومتی راه یافت و اینان بودند که پیوسته خواهاِن "قاطعیِت انقالبی" بودند و این "قاطعیت" به "قاتلّیت" کشیده شد. من به عنواِن یک طلبٔه 


انقالبی در چند مورد خود را موردِ سوال قرار می دهم :
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1. متاسفم که چرا بسیاری از افکار و عقایِد رهبران را درست نفهمیده بودم


2. چرا با اعدام های بی محاکمٔه اولیه موافق بودم و آینده را تشخیص ندادم ) اگر چه پس از ورود به مجلِس اول متوجٔه ماجرا شدم و از اندیشٔه افراطی 
فاصله گرفتم و حتی کوشیدم به شکلی جبران کنم (


3. چرا در مجلِس اول زمانی که پیشنهاد شد عنواِن "مجلِس شورای ملی" حذف شود و به جای آن "مجلِس شورای اسالمی" گذاشته شود، به آن رأی 
مثبت دادم و حال آنکه این کار نقِض آشکارِ قانوِن اساسی بود و مجلس حق نداشت حتی یک جملٔه قانوِن اساسی را تغییر دهد.


کنفرانس برلین


س : پشِت داستاِن کنفرانِس بِرلین چه بود ؟ برخی می گویند این کنفرانس جلؤه بارزی از ائتالِف نیروهای مختلِف فکرِی جامعه بود و به همین جهت 
با آن برخوردِ تندی شد. موافقید ؟


س : در این سال ها متاسفانه رسانه ها و مقاماِت سیاسی و قضایِی جمهورِی اسالمی عمدتاً یک طرفه و با تحریف و حتی دروغ و تهمت از ماجرای 
کنفرانِس بِرلین و متهماِن آن سخن گفته اند و تقریباً هیچ گزارِش بی طرفانه و جامعی در سطِح عموم از آن حادثه ارائه نشده است. گرچه حقیقِت آن بر 


آگاهان کم و بیش آشکار است.


واقعیت این است که ماجرا ساده بود. هفده نفر از چهره های شناخته شدٔه فرهنگی و سیاسِی کشور به کنفرانسی در آلمان دعوت شدند که دربارٔه 
اوضاِع جارِی کشور و پیشرفِت اصالحات و آیندٔه آن سخن بگویند و فضای عمومِی اروپا، و بویژه آلمان را که پس از ماجرای میکونوس شدیداً علیه ایران 
بود، تعدیل کنند و به بهبودِ روابِط اروپا و آلمان با ایران کمک شود و بویژه آقای خاتمی در شرایِط مساعدتری به آلمان سفر کند. این کار انجام شد و به 
ُگماِن ما به نفِع ایران و دولِت اصالحات بود. اما عده ای از خشونت طلبان، که اساساً بقای خود را در جنگ و خشونت می دانند، تثبیِت دولِت خاتمی و برنامٔه 
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اصالحات را به زیاِن خود می دیدند و از این جهت کوشیدند تا با فاشیستی ترین شکل، جلسات را به آشوب بکشانند و کنفرانس برگزار نشود.


پس از آن، جریاِن راسِت افراطی در ایران نیز، که از قضا در بحران و خشونت زیست می کند، کوشید از آِب گل آلود ماهی بگیرد و دست به هر کاری 
زد تا با برخی از سخنراناِن کنفرانس تسویه حساب کند؛ وگرنه هیچ خالفی صورت نگرفته بود و هیچ توطئه ای نیز رخ نداده بود. چنان که در نهایت دیدیم 
که اتهامِ توطئه و براندازی حذف شد و اکثرِ متهمان تبرئه شدند و چند نفری نیز به شش ماه حبس یا جریمٔه نقدی محکوم شدند، و فقط من حکِم اعدام 


گرفتم که البته آن نیز نقض شد و اکبر گنجی هنوز هم گرفتار است.


من تحلیِل شما را هم قبول دارم و فکر می کنم که دو ائتالِف عملی، اقتدارگرایان را به هراس افکند. یکی ائتالِف نیروهای مختلِف فکری و سیاسِی داخِل 
کشور و بویژه نزدیکِی اصالح طلباِن حکومتی و اپوزیسیون، و دیگر نزدیکی و اتحادِ عملِی نیروهای سیاسی و فرهنگِی منتقِد داخل با نیروهای اصالح طلِب 
خارج از کشور. البته من این ماجرا و حساسیت را در بازجویی ها دریافتم، وگرنه در آلمان و پاریس چندان متوجٔه آن نبودم و اساساً در آن زمان در اندیشٔه 
ما ایجادِ چنین ائتالف هایی وجود نداشت. در عینِ حال بر این باورم که مسالٔه برخورد با کنفرانِس برلین، بیشتر مقدمه سازی برای بستِن فله اِی مطبوعات 


و دستگیرِی روزنامه نگاران و تشکیل نشدِن مجلِس ششم و مهارِ دولت و اصالح طلبان بود.


دوراِن زندان


س : مهم ترین چیزهایی که از دوراِن زندان به یادتان مانده چیست ؟


زنداِن انفرادی، بازجویی ها، کیفرخواست و مراحِل دادگاه در دادگاهِ ویژٔه روحانیت و احکامِ ناعادالنه و غیرِ قابلِ تصور، مهم ترین خاطراِت دوراِن زندان 
است که در عینِ حال عبرت آموز نیز هست. یک هفته در اوین و صد روز در زنداِن عشرت آباد ) زنداِن دادگاهِ انقالب ( در سلوِل انفرادی محبوس بودم. حبس 


در دادگاهِ انقالب در ارتباط با دستگیری ها و اتهاماِت دوستاِن ملی ـ مذهبی بود. رنجی که در این دوران تحمل کردم، هرگز از خاطرم نخواهد رفت.
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در یک جمع بندی می توانم بگویم که تجربه و مشاهداِت دورٔه زندان بر من آشکار کرد که شکارچیاِن اهِل قلم و سیاست، نه چندان تقیدی به معیارها 
و احکامِ مسلِم شرعی و فقهی ) یعنی همان فقهِ سنتی ( دارند و نه چندان اعتقادی به قانون و عدالت. آنچه برای اینان مهم است بقا و حفِظ قدرت و 


موقعیت است.


در زندان دریافتم که قانون چقدر خوب است و چرا ملکم خان نامِ نشریٔه خود را "قانون" گذاشته بود و چرا مستشارالدوله حِل تمامِ مشکالت را در 
"یک کلمه" یعنی قانون می دانست و چرا مردم و علمای مشروطه "عدالتخانه" می خواستند. حوادِث زندان و احکامِ دادگاه ها مرا در حقانّیِت راهم و پیگیرِی 
پروژٔه اصالحات راسخ تر کرد و برایم مسلم شد که مبارزه برای عدالت و آزادی و قانون و دموکراسی و حقوِق بشر، مُبرم ترین وظیفٔه هر شهرونِد ایرانی 
است. گرچه پیش از زندان، مدافِع ستمدیدگان بودم، اما در این دوران، خود، ستم را تجربه کردم و به تجربه دریافتم که تحمِل ستم چقدر تلخ و سخت 
است و باید از حقوِق طبیعِی شهروندِی همه دفاع کرد و با ستم مقابله کرد، و این نمی شود مگر با ِاجماع و یارِی تمامِ آزادیخواهان و عدالت طلبان و در 


نهایت با یک َعزم و اجماِع ملی.


منبر و محراب و آخوندی


س : فاصلٔه حجت السالم یوسفی اشکوری با آقای یوسفی اشکوری چقدر است ؟ اصوالً فاصله ای هست ؟


ج : بیِن وضعیِت فعلی و گذشته ام، فاصله ای قابِل ذکر نمی بینم، جز آنکه به عدالت و آزادی معتقدتر شده ام و ماهیِت اقتدارگرایاِن قانون ستیز را به 
خوبی دریافته ام. من هرگز خود را روحانی به معنای رایج و شناخته شدٔه آن نمی دانستم و از این رو "آخوندی" نمی کردم و لباِس روحانی برایم ابزارِ نام و 
نان نبوده و مسجد و منبر و محراب نداشته ام. اگر هم در لباِس روحانی بوده ام، از سالیاِن پیش از انقالب صرفاً به دلیِل تحصیالِت حوزوی و به خاطرِ وسیلٔه 
ارتباِط با مردم بوده است. اکنون هم همان کارهایم یعنی گفتن و نوشتن در حوزٔه اندیشٔه اسالمی را پی می گیرم و مانعی نیست. در واقع اکنون ظاهرِ 


غلط اندازم اصالح شده و احساِس رهایی می کنم و می گویم "َعدو شود َسبِب خیر، گر خدا خواهد."
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س : آقای یوسفی اشکوری نگراِن چه چیزهایی است ؟ حجت السالم یوسفی اشکوری چه نگرانی هایی داشت ؟


انحراف و حتی توقف نشده است و از این رو دغدغه هایم  ج : گفتم که ماهیِت گذشته ام تغییری نکرده و خِط فکری و سیاسی و اجتماعی ام دچارِ 
هماننِد گذشته است. دغدغه هایم همواره آزادِی مردم و آگاهِی توده و تحقِق عدالت و دموکراسی و پیشرفت در جامعه، در پرتوِ دین ورزِی آگاهانه و عارفانه 
و اخالِق عاشقانه بوده است و در شرایِط فعلی بیش از گذشته نگراِن از دست رفتِن بیشترِ این آرمان ها و ارزش ها هستم و حتی به نظر می رسد بافته های 


هشت سالٔه دوراِن اصالحات نیز در حاِل پنبه شدن است.


س : فردای ایران را با توجه به مجموعه ای که هویِت ایران را تشکیل می دهد چگونه می بینید ؟


ج : متاسفانه اوضاع و احواِل جهان نگران کننده است و جهاِن اسالم با سردمدارِی بنیادگرایان به شکِل جاهالنه ای به ستیزِ نامعقول و بی ثمر با جهان و 
غرب برخاسته است و به هر حال هویِت ملی و دینِی ما سخت در مخاطره قرار گرفته و حتی استقالِل سیاسی و تمامیِت ارضِی ایراِن عزیزِ ما نیز آسیب پذیر 
شده است. عقالنیت و تدبیرِ الزم نیز در سکانداراِن کشتِی سیاست کمتر دیده می شود. با این وجود فکر می کنم اگر حوادِث غیرِ متعارفی در جهان و ایران 


رخ ندهد، و رونِد تحوالت ماننِد گذشته پیش برود، می توان به آیندٔه ایران امیدوار بود.


در کنفرانِس برلین، در اوِج اصالح طلبی ) فروردین ماه 79 ( گفتم " آیندٔه ایران روشن است" و اکنون در نهایِت محافظه کاری و اقتدارگرایی هم 
می گویم " آیندٔه ایران روشن است". من به سخِن هگل باور دارم که سیرِ تاریخ به سوِی آگاهی و عقل و آزادی است. جهاِن ما با تمامِ اشکاالت اش، در 


مجموع، انسانی تر و عادالنه تر از گذشته است.


کوشش های عدالت طلبانه و آزادی خواهانٔه ملِت ایران در طوِل یک قرن، به رغِم تمامِ ناکامی ها، دستاوردهای بسیار مهمی داشته است. انقالِب ایران 
تغییراِت مهمی در ساختارِ قدرت و جامعه و نهادِ دین و فرهنگ پدید آورده است. در دوراِن هشت سالٔه اصالحات، اقداماِت مفید و مثبتی در جهِت تعمیِق 
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آگاهی و فرهنگ سازِی دموکراتیک و نهادسازِی مدنی صورت گرفته است.


آگاهان می دانند که در کشورِ ما همواره بیِن افکار و فرهنِگ اکثریِت مردم با فرهنِگ حاکم و رسمی و جاری در رسانه های دولتی، تفاوِت عمیق و حتی 
تعارِض جدی وجود دارد. اکنون اکثریِت مردمِ ایران همان هستند که به آقای خاتمی رأی دادند و مطالباِت خود را چندین بار اعالم کردند و دستاوردهای 
صد سال مبارزه، تا حدودِ زیادی در عمِق جامعه و بویژه در طبقٔه متوسط و باالتر از متوسط و نخبگان چنان ریشه دوانده است که نه جای انکار دارد و نه 
امکاِن ریشه َکن کردِن آن است. باالخره حق می ماند، و اکثریت، اندیشه و پروژٔه خود را پیش می برد و اقلیت یا همراه می شود و یا حذف خواهد شد. البته 
این توفیق در گروِ عمِل مجموعٔه اصالح طلباِن واقعی و جدی و دموکرات و معتقد به حقوِق بشر است که احتماالً در آینده شاهِد حرکِت ملِی اصالح طلبانه 


و در واقع شاهِد یک عزمِ ملِی نوین خواهیم بود.
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نسبِت قانون و دموکراسى


نقدى بر اظهاراِت غالمحسین کرباسچى در سیاست نامهٔٔ شرق :


در "سیاست نامهٔٔ شرق" ) ضمیمهٔٔ روزنامهٔٔ شرق مورخ ۱۱ شهریور ۸۴ ( سخنانى از دوسِت دانشمند جناب آقاى غالمحسین کرباسچى در میزگردى 
با حضور آقایان دکتر خاتمى و دکتر یزدى نقل شده بود که مهم بود و چنان مهم و دغدغه آور که آدمى چون من را که فعالً زبان بسته و قلم آویخته به 


ُکنجى ُصٌم بُکم هستم، وادار کرد تا " آیین درویشى" را رها کنم و لحظه اى با حضرِت ایشان و نیز خوانندگان به "گفت وگو" بنشینم.


البته جناب کرباسچى در باِب مسائِل مختلفى سخن گفته اند ) ماننِد تحلیِل انتخاباِت اخیر، بررسِى علِل شکسِت اصالح طلبان و پیروزِى محافظه کاران، 
عملکردِ دولِت آقاى هاشمى رفسنجانى، عملکردِ دولِت آقاى خاتمى، نقِش احزاب و از جمله حزِب متبوعِ شان کارگزاران و... ( که در مواردى از نظریات شان 
مالحظاتى و تامالتى هست، اما آنچه که اکنون مى خواهم روى آن انگشت بگذارم و پیراموِن آن نکاتى بگویم، تحلیل و نظریٔه جناِب آقاى کرباسچى حوِل 


ارتباِط قانون، دموکراسى، فعالیِت قانونى و از جمله فعالیِت اُپوزیسیونى در نظامِ جمهورِى اسالمى است.


در آغاز براى اطالِع خوانندگانى که متِن گفت وگو را نخوانده اند و نیز به عنواِن اتخاذِ سند چند جمله از گفته هاى ایشان را مى آورم :


"... نظام همان چیزى است که انجام مى دهند... بحث روى دموکراسى است... باالخره یک بار تکلیِف مان را روشن کنیم اگر این نظام را قبول داریم 
و حرکت در آن نظام را با این راى دادن یا شرکت کردن با تغییر و تحوِل این جورى بخواهیم عمل کنیم باید همٔه جوانب را قبول کنیم... آقایان 
در یک انتخابات شرکت مى کنند و مى گویند خوب است و مشروع و فالن... ولى انتخاباِت بعدى خراب است. اینکه نمى شود در انتخاباتى که ما در 
آن قبول شدیم مشروع است، انتخاباتى که ما قبول نشدیم به هر دلیل... ]جمله در متن ناتمام است[. در همین چارچوب باید چارچوب را بپذیریم. 


ما اگر بخواهیم چارچوب شکنى کنیم سنگ روى سنگ بند نمى شود."
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وقتى به ایشان گفته مى شود : "اگر مجلس هفتم قانون وضع کند نباید نفس کشید احتماالً آقاى کرباسچى نفس نمى کشد"، ایشان قانونگرایى و 
دموکراسى خواهى را تا اوِج یک اتوپیا به نمایش مى گذارد و مى فرمایند :


"... اگر بتوانم مى کنم. منتهى اختیارى نیست. اگر قانون را قبول داریم اینچنین است...."


امیدوارم که منظورِ ایشان را درست فهمیده و به خوانندگان نیز درست انتقال داده باشم. بیفزایم که آقاى کرباسچى از همین منظر یعنى احترام به 
قانون و دموکراسى، اصالح طلبان و حزِب مشارکت و نهضِت آزادى و حتى آقاى خاتمى را که شدیداً به کوتاه آمدِن بسیار در برابرِ قانون شکنان و عدمِ 
دفاِع کافى از حقوِق قانونِى مردم متهم است، موردِ نقد قرار مى دهد و آقاى خاتمى را تلویحاً و گاه تصریحاً به چارچوب شکنى و تندروى و رفتارِ فرا قانونى 


متهم مى نماید.


گرچه دوستاِن حاضر در آن جلسه آقایان دکتر خاتمى و دکتر یزدى که مخاطباِن اصلى بودند، پاسخ هایى داده اند اما به نظر مى رسد طرِح این مسائل از 
سوى دبیرکِل یکى از احزاِب جبههٔٔ دومِ خردادِى اصالح طلب )سابق( و به ویژه حزِب مرتبط با آقاى هاشمى رفسنجانى کاندیداى بخش هایى از اصالح طلبان 
و مهم تر از همه کاندیداى اکثریِت اصالح طلباِن داخل و بیروِن نظام و از زباِن شخِص آقاى کرباسچى در این مقطِع زمانى بسیار مهم است و مخصوصاً 


کسانى که آقاى هاشمى را به عنواِن اصالح طلب مطرح کردند و از مردم خواستند به ایشان راى بدهند تا فاشیسم حاکم نشود، باید به تامل بنشینند.


وقتى آقاى دکتر خاتمى هوشمندانه مى گوید : "... آقاى کرباسچى حرف هایى که مى فرمایند بارِ امنیتى دارد. ادبیات و منطِق ایشان درست منطقى 
است که جریاِن اصالحات را تخریب کرد..."، اهمیِت سخِن آقاى کرباسچى و مبانى و لوازمِ آن را به یاد مى آورد.


در ارتباط با دیدگاهِ آقاى کرباسچى و اظهاراِت شان چند نکته را به اجمال عرض مى کنم :
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۱. این مدعاى اساسِى آقاى کرباسچى کامالً درست است که از لوازمِ قطعِى دموکراسى، قانون و التزامِ به قانون است و از قدیم گفته اند ) و راست 
گفته اند ( که عمل به قانوِن بد، بهتر از بى قانونى و هرج و مرج است. اما قانون و تقیِد به آن، فقط یکى از لوازمِ دموکراسى است و شرایط و شروط و لوازمِ 
دیگر نیز مورد توجه اند، و از جمله چگونگِى قانون و ماهیت و نتایِج خودِ قانون هم اهمیت دارد، از جمله عادالنه و دموکراتیک بودِن قانون است که به آن 


مشروعیت و مقبولیت مى دهد.


مى دانیم که اساساً فلسفه و غایِت قانون تنظیِم عادالنهٔٔ مناسباِت اجتماعِى آدمیان و کاهِش ستم و تجاوز به حقوِق دیگران است. فلسفهٔٔ بنیادیِن تقید 
حکومت ها و ارباِب قدرت به قانون نیز چیزى جز جلوگیرى از تجاوزِ قدرتمندان به حریِم مردم و اجراى بهترِ عدالت نیست. سخِن پیامبر "العدل اساس 
االحکام" و یا کالمِ امیرِ مومنان على "ان العدل اساس الحکم" فلسفهٔٔ قانون و حکومت را نشان مى دهد. بنابراین افزون بر التزامِ به قانون، عناصرِ دیگرى 
نیز مهم اند که از جملهٔٔ آنها وجودِ عنصرِ عدالت در قانون و تشخیِص آن به وسیلهٔٔ عرِف کارشناسان ) سیرهٔٔ عقال ( و در فرجامِ کار تایید و تصویِب عموم 


ملت ) خردِ جمعى ( است.


بى گمان فقط از طریِق عادالنه مى توان به عدالت رسید و از این رو قانون الزاماً باید عادالنه باشد وگرنه وجودِ قانون لغو خواهد بود و قانوِن بى عدالت 
پارادوکسیکال است. این سخن بدان معنا است که حکومت حق ندارد به ِصرِف این که قدرت دارد و حتى از مشروعیِت دموکراتیک برخوردار است، قوانیِن 


ظالمانه وضع کند و حقوِق مسلم و طبیعى و ماتقدمِ شهروندى را ضایع و حتى محدود کند و با تمسک به ستم، مدعِى عدالت و حتى مشروعیت شود.


مشروعیِت یک حکومت در سه مرحله محقق مى شود : چگونگِى تاسیس، ماهیت، تضمین و کیفیِت اجراى قانون. فقدان هر یک از این سه بُعد و شرط، 
موجِب سلِب مشروعیت مى شود. این همان مدعایى است که خوشبختانه در اصِل نهِم قانوِن اساسى به صراحت آمده است :


"... در جمهورِى اسالمِى ایران آزادى و استقالل و وحدت و تمامیِت ارضِى کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفِظ آنها وظیفهٔٔ دولت و آحادِ ملت 
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است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نامِ استفاده از آزادى به استقالِل سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تمامیِت ارضِى ایران کمترین 
خدشه اى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نامِ حفِظ استقالل و تمامیِت ارضِى کشور آزادى هاى مشروع را، هر چند با وضِع قوانین و مقررات، 


سلب کند... "


از سوى دیگر ) و مهم تر ( از ُمسلماِت دموکراسى این است که اکثریت حق ندارد حقوِق اقلیت را نادیده بگیرد و با وضِع قانون و یا تفاسیرِ ویژه از قوانین، 
حقوِق شناخته شدٔه مردمان را ضایع کند. به صراحِت قانوِن اساسِى ما، همه در برابرِ قانون مساوى اند. در این صورت باید از جناِب کرباسچى پرسید آیا 
در نظامِ جمهورِى اسالمى قوانیِن غیرِ عادالنه وجود ندارد؟ آیا تاکنون قوانینى به نفِع یک گروه یا گروه هایى و به زیاِن گروه هاى دیگر وضع نشده است؟ 
به ویژه تفاسیرِ ویژه و شگفت از قانوِن اساسى، که غالباً در تعارض با اصوِل مسلِم دیگرِ قانوِن اساسى نیز است، موجِب تضییِع حقوِق بسیارى نشده است؟ 
اگر ایشان انکار کنند ) که قطعاً نمى کنند (، یا باید به مباحثه نشست و به داورِى عالمانه و عادالنه رسید و یا باید به عرِف کارشناسان و حقوق دانان ارجاع 


داد و به َحکمیِت آنان گردن نهاد و اگر این ادعاها را قبول دارند، مى پرسیم در این صورت چه باید کرد؟


آیا نباید به قوانیِن ناعادالنه و یا اجراى نادرسِت قانون اعتراض کرد؟ آیا اعتقاد به مشروعیِت اصِل نظام و التزام به قانون بدان معنا است که حاکمان به 
هر تصمیمى مجازند ولى مردمان مجاز نیستند اعتراض کنند؟ کدام قانون و دموکراسى به حاکمان ) ولو دموکرات ( اجازه داده است اصول و لوازمِ متعددِ 
دموکراسى را فداى یک قاعدهِ آن ـ احترامِ به قانون ـ  بکنند؟ این بسیار شگفت است که آقاى کرباسچى فقط یک مولفهٔٔ دموکراسى را چنان عمده مى کنند 
که دیگر مولفه هاى مهِم دموکراسى را یا نادیده مى گیرند و یا حتى با صراحت نفى مى شوند و شگفت تر این که ایشان، هر نوع مقاومت و یا هر نوع پیگیرِى 


مطالبات و هر نوع اعتراض در برابرِ ناقضاِن شناخته شدٔه حقوِق مردم را ساختارشکنى مى شمارند.


۲. مى فرمایند باید اعتراضات و یا تغییرات را از مجارِى قانونى پى گرفت. این نیز سخِن حقى است و قطعاً در نظام هاى دموکراتیک و قانون مند، روِش 
معمول همین است، اما اگر مسئوالن اساساً به قانون به معناى مدرِن آن اعتقادى نداشتند و یا به هر دلیل با تصویِب قانون و یا با تفسیرِ آن و یا با استفاده 







6


از ابزارهاى قانونى راهِ اعتراض را مسدود کردند و هر نوع انتقاد و اعتراضى را ساختار شکنى و براندازى تفسیر و تعبیر کردند، چه باید کرد؟ ظاهراً نظر 
آقاى کرباسچى این است که باید تسلیم بود و اگر هم یک بار اعتراض شد و ترتیِب اثر داده نشد "که تاکنون داده نشده است" یا باید سکوت کرد و یا باید 


همکارى کرد تا چارچوب ها محفوظ بماند و نظام تضعیف نشود و سرانجام در انتظارِ "ُمصلِح آخرین" نشست.


اما بدیهى است که حتى اگر همین قانوِن اساسِى جمهورِى اسالمى را مالک قرار دهیم، حِق اعتراض و مخالفت به رسمیت شناخته شده و پیگیرِى 
حقوِق ضایع شدٔه مردم با توسل به شیوه هاى متنوِع مسالمت جویانه و دموکراتیک، خود از حقوِق دموکراتیِک مردم است و مشروعیِت آن در نظامِ دموکراتیک 
امرِ بدیهى است. اگر دموکراسى و احترام به تصمیماِت مسئوالن به معنایى است که آقاى کرباسچى مى گویند، پس مردمِ آمریکا و انگلیس حق نداشتند با 
تصمیِم دولت هایشان مبنى بر حمله به عراق مخالفت کنند و دیدیم که این کار را کردند و میلیون ها انساِن معترض در پاى کاِخ سفید تظاهرات کردند و 
هنوز هم مى کنند. مگر جلوتر مردمِ آمریکا نبودند که با مخالفِت پیاپِى خود دولِت خود را از ویتنام بازگرداندند؟ اصوالً مگر تصمیِم مسئوالِن کشور قانون 
است؟ گفتن ندارد، تصمیِم مدیران در صورتى مقبول و قابِل اطاعت است که بر وفِق قانون و حقوِق شهروندِى شناخته شده در جهان باشد. راستى نمى فهمم 
هوشمندى چون آقاى کرباسچى و دبیرکِل یک حزِب اصالح طلب مى فرمایند به احترامِ قانون  ـ بخوانید تصمیِم مسئوالن ـ حاضرند نفس نکشند. در این 
صورت دیگر اصالح طلبى چه معنا دارد و چه چیزى را باید اصالح کرد؟ به نظر مى رسد که محافظه کاران نیز چنین تعبدى به نظام و تصمیِم مسئوالِن 


عالى و دانى ندارند.


۳. در موردِ انتخابات مى فرمایند که نمى شود یک بار در انتخابات شرکت کنیم و بگوئیم خوب است و بارِ دیگر بگوئیم بد است و ما شرکت نمى کنیم. 
البته ظاهراً دربارٔه تحریِم انتخابات به عنواِن یک گزینهٔٔ مطلقاً نادرست و ضِد دموکراتیک بیِن آقایان کرباسچى و خاتمى و یزدى توافق هست. به ویژه 
که آقاى دکتر یزدى تحریمى ها را به ناآگاهى از اوضاِع جهان متهم مى کنند و آقاى کرباسچى هم معتقدان به عدمِ شرکت در انتخاباِت اخیر را متهم به 
اتوپیاگرایى مى کنند و هم متهم به ساختار شکنى. اما باید به عرِض سه بزرگوار برسانم که، هم شرکت کردن در یک انتخابات عملى دموکراتیک است 
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و هم عدمِ راى دادن، بستگى به این دارد که نتیجه چیست و به ویژه شرایط و معیار هاى دموکراتیک رعایت شده است یا نه و به عبارِت دیگر انتخابات 
مشروعیت دارد یا نه.


راى دادن فى نفسه ارزش و اعتبارى ندارد. اگر چنین بود در زماِن شاه مى بایست در انتخابات شرکت مى کردیم و حال آنکه اجماعاً آن را حرام و خیانت 
ِل مشکل نیست. زیرا نظامِ مشروع هم حق ندارد انتخاباِت  به قانون و تمسِک به دموکراسى نیز حالاّ مى شمردیم. طرِح مسئلٔه مشروعیِت نظام و التزامِ 
نامشروع برگزار کند و اتفاقاً نظامِ مشروع، مشروعیِت خود را از اجراى قانون و تحقِق عدالت و پایبندى به دموکراسى و حاکمیِت ملت کسب مى کند نه 
بر عکس. از این رو در یک نظامِ مشروع هم در هر انتخاباتى باید تصمیم مستقل گرفت و ممکن است در یک انتخابات مشارکت کنیم و در انتخاباِت دیگر 


گزینهٔٔ عدمِ شرکت و تحریم را مفید و موافِق با دموکراسى تشخیص دهیم. اصِل ثابتى وجود ندارد.


چه کسى و کدامِ اصِل دموکراسى مى گوید تا روزِ قیامت و در هر شرایطى و در هر انتخاباتى با هر ماهیتى باید شرکت کرد و راى داد؟ مگر تاکنون 
در کشور هاى دموکراتیک بار ها از گزینٔه تحریم استفاده نشده است؟ ) گرچه عمالً در کشور هاى واقعاً دموکرات نیازى به گزینٔه تحریم نیست ( به ویژه اگر 
انتخاباِت سالم برگزار نشده باشد ) فى المثل تقلِب موثر صورت گرفته باشد ( حِق ملت است اعتراض کند و در صورِت اثباِت تقلب انتخابات را باطل کند. 
رژیِم غیرِ دموکراتیِک محمدرضا شاه اعتراِض ملیون در جریاِن انتخاباِت مجلِس شانزدهم را پذیرفت و انتخاباِت تهران را باطل کرد. قطعاً دوستان تصدیق 


مى کنند که فریِب دموکراتیک بدتر از استبدادِ عریان و آمریِت آشکار است.


۴. مسئلهٔٔ دیگر تعارِض فرمایِش جناِب کرباسچى با عملکردشان و دوستانِ شان در جریاِن محاکمٔه معروِف ایشان در چند ساِل پیش است. طبِق این 
نظر ایشان مى بایست در آن زمان تسلیِم محِض دستگاهِ قضایى مى شدند و نه تنها اعتراضى نمى کردند بلکه با رغبِت تمام احکامِ صادره را مى پذیرفتند 
و دوراِن زندان را طى مى کردند. اما دیدیم که به وسیلٔه خودِ ایشان و همفکرانِ شان چه فضایى علیهِ دستگاهِ قضایى و الجرم نظام پدید آمد. عده اى از 


نمایندگاِن مجلس به رهبرى نامه نوشتند. زمانى که آقاى کرباسچى بازداشت شد.
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آقاى خاتمى ـ رئیِس جمهورِ وقت ـ از رهبرى خواستند با آزادِى ایشان موافقت کنند که کردند. این در حالى بود که استفاده از حکِم حکومتى خالِف 
اندیشهٔٔ قانون گرایِى خاتمى بود. چرا که بالمالزمه مقامى که حق دارد فرماِن آزادِى یک زندانى را بدهد حق دارد فرماِن زندانى کردِن او و یا دیگران را 
صادر کند. در دوراِن محاکمه نیز چنان فضایى درست شد که مدتى فضاى داخلى و حتى خارجى را تحت  تاثیر قرار داد. هنگامِ رفتِن آقاى کرباسچى به 
زندان، عده اى از دوستان و حتى داراى مقامِ رسمى تا درِب زنداِن اوین ایشان را مشایعت کردند. به هرحال با تدابیرِ گسترده ) خوشبختانه (، جناِب آقاى 
کرباسچى از زندان رها شدند. مى پرسم آیا آن اقدامات که بى تردید مقابله با دستگاهِ قضایى بود و آشکارا امرِ قضا و نظام را بى اعتبار مى کرد، به تقویِت 
قانون و نظام کمک مى کرد؟ از قضا در همان زمان من دو مقاله در روزنامهٔٔ نشاط ) مورخ ۷۸/۲/۱۹ و ۷۸/۲/۲۱ ( نوشتم و به آن نوع رفتار ها اعتراض کردم 
و گفتم رعایِت قانون، مصلحتى باالتر است. من اکنون نیز به رغِم تغییرِ اساسِى شرایط در اصِل کلِى احترامِ به قانون بر همان نظرم ولى آقاى کرباسچى 


نظرِ کنونِى شان را با آن رفتار ها سازگار مى دانند؟


۵. آنچه گفتیم از حوزهٔٔ نظر و تئورى بود اما در مقامِ عمل تاکنون چه اتفاقى افتاده و کدام فرد یا گروهِ شناخته شدهِ سیاسى قوانین را نقض کرده و 
دموکراسى را زیر پا نهاده است. اگر تحوالِت سالیاِن پس از انقالب را به دقت بررسى کنیم، به روشنى درمى یابیم که مسئوالن غالباً به مراتب بیشتر از 
منتقدان و حتى مخالفاِن قانوِن اساسى و حتى دیگر قوانیِن برساختٔه خود را نقض کرده اند. انصافاً اپوزیسیونى چون نهضِت آزادى چند بار قوانین را نقض 


کرده و یا فرا قانونى عمل کرده است که آقاى کرباسچى آنها را "مجرم" مى شمارد؟


من در مقامِ دفاع از نهضِت آزادى ) و یا هیچ گروهِ دیگر ( نیستم، چرا که دبیرکِل آن براى دفاع از حزِب خود به قدرِ کافى توانا است، اما به عنواِن یک 
پژوهشگر و آشنا به مسائل عرض مى کنم که نهضِت آزادى به رغِم تحمِل انواع فشارها و آزارها و محدودیت هاى شکننده طِى این سال ها قدمى از مسیرِ 
قانون ) باز به رغِم بى اعتقادِى ایدئولوژیک به موادى از آن ( بیرون ننهاده و به دامِ رادیکالیسِم بى منطق نیفتاده است. فى المثل در تمامِ انتخابات کمترین 
امکاناِت قانونى را از نهضت سلب کرده و حِق مشارکت را هرگز به این گروهِ قانونى نداده اند. ) گرچه یک بار آقاى هاشمى رفسنجانى ادعا کرد آقاى دکتر 
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عباس شیبانى کاندیداى ریاسِت جمهورى بوده پس نهضِت آزادى در انتخابات کاندیدا داشته است ( اما آنها همواره یا شرکت کرده و راى داده اند و یا 
حداقل از تحریم خوددارى کرده اند. این درحالى است که هم خداوند به مظلوم اجازه برکشیدِن فریادِ اعتراض داده است ) نساء/ ۱۴۸ ( و هم قانون و قاعدٔه 


بازِى دموکراسى نیز حِق تحریم را به رسمیت مى شناسد.


این سخِن آقاى دکتر یزدى کامالً درست است که یکى از نشانه هاى نظامِ دموکراتیک اجازٔه حضورِ اپوزیسیون در تمامِ فعالیت ها و از جمله انتخابات 
است و در ایران عموماً چنین نبوده است و در مجلِس هفتم حتى خودى ها و یک جناِح حاکمیت به تدریج حذف شده است. حتى کار به جایى رسیده 
است که هاشمى رفسنجانى که انصافاً بقاى نظام بیش از هر کس مدیوِن او است، غیر خودى و غیرِ اصولگرا شمرده مى شود. خوب است بفرمایید نهضِت 
آزادى و یا حزِب مشارکت و به ویژه کارگزاراِن سازندگى کدام چارچوب را شکسته اند و کدام قانون را نقض کرده اند که به چنین عقوبتى دچار شده اند؟ 


به هرحال قانون، میثاِق دولت ـ ملت است و از عقودِ جایز و اگر یک طرف آن را نقض کرد طرِف دیگر هم حق دارد چنین کند.


۶. فرموده اند : "نظام یعنى همان چیزى است که انجام مى دهند." ظاهراً این حکم از دقِت الزم برخوردار نیست. چرا که نظام به معناى حقوقِى آن 
 )nationـstate ( همان است که در قانوِن اساسى تعریف و طراحى شده و از طریِق دموکراتیک و مشروع تاسیس شده و به شکِل دولت ـ ملت )State( دولت
آشکار شده و استقرار مى یابد و مقابِل تمامِ ارکاِن حکومتى است اما دولت )یا حاکمیت( به معناى )government(، نمود و نمادِ اجرایى و تجلِى سیاسِى آن 
است که الزاماً باید در چارچوِب همان قوانین و فلسفهٔٔ وجودِى نظامِ سیاسِى دولت ـ ملت عمل کند. اما آیا هر دولتى به معناى دومِ آن لزوماً و پیوسته 
به قانون و دموکراسى وفادار است یا نه، جداگانه قابل بررسى و داورى است. ممکن است دولتى وفادار باشد و دولتى نباشد. فى المثل دولِت آقاى هاشمى 
تقریباً به اصوِل دموکراتیک وفادار نبود و اپوزیسیون را به رسمیت نشناخت اما دولِت خاتمى قانون گرایى و جامعٔه مدنى و تقدمِ اصالِح حمایِت سیاسى 
را شعارِ خود قرار داد و نظراً و عمالً از گذشته فاصله گرفت و تالش کرد حقوِق ملت را احیا کند و نه تنها مخالفان را سرکوب نکرد که آنها را به رسمیت 
شناخت و حداقل از سرکوب ها بیزارى جست. هر دو دولِت جمهورِى اسالمِى ایران بودند اما کدامین رفتار نظام بودند؟ بنابراین ثبوتاً و اثباتاً نظام و دولت 
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به معناى اول آن هرگز با رفتارِ مسئوالِن حکومتى و قوهٔٔ مجریه ) و نیز مقننه و قضائیه ( یکى نیست. در واقع رفتارِ حاکمان و حاکمیت ها با فلسفهٔٔ نظام و 
قانوِن اساسِى آن سنجیده مى شود نه برعکس.


۷. واپسین کالم اینکه آنچه در باِب قانون و احترام به آن گفتیم در صورتى است که به لحاِظ نظرى و عملى، نظامى دموکراتیک و قانون محور باشد 
و حتى در صورِت فقداِن دموکراسى، حداقل نظام اصالح پذیر باشد و بتوان با تالش ها و رفتارهاى متعارِف قانونى و دموکراتیک اصالحاتى انجام داد وگرنه 
تکلیْف متفاوت خواهد بود. اتفاقاً در دموکراسى تکلیف روشن است، قدرْت یکسره از آِن ملت است، و مردم اند که نظامى مطلوب پدید مى آورند و نظامى 


نامطلوب را تغییر مى دهند و این حِق دموکراتیک براى تمامِ اقوام و ملل است.
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گفت و گوی نشریٔه الکترونیکی "آرش" با یوسفی اشکوری


"... اگر به طورِ کلی به اسالم به عنواِن یک مجموعٔه جهان بینی و باورها و اخالق و شریعت و شعائر بنگریم و مفاهیِم موردِ نظِرجدید و برآمده از 
مدرنیتٔه غربی را به آن مجموعه عرضه کنیم و نسبت ها را در مقامِ داوری بسنجیم، در می یابیم که عناصری در جهان بینی و عقاید و اخالقیات و 
احکامِ دینی وجود دارد که می توان به استنادِ آنها با دموکراسی و در حوزٔه دیگر با سوسیالیسم و در موقعیِت دیگر با سرمایه داری موافق بود و 


عکِس آن نیز صادق است..."


س : برخوردِ مذهِب شما به سوسیالیسم و دموکراسی و سیستِم سرمایه داری چگونه است ؟


ج : دقیقاٌ روشن نیست که منظور از "مذهِب شما" چیست. منظور " اسالم" به عنواِن دیِن من است و یا ُمراد تلقی و تفسیرِ مِن مسلمان از اسالم به 
مثابٔه یک میراث و سنِت پیشینیان می باشد. اگر منظور گزارٔه اول باشد، باید بگویم که اسالم دینی است مربوط به هزار و پانصد ساِل پیش و ماقبِل ُمدرن 
و لذا نمی توان آن را با پدیده ها و مفاهیِم ُمدرن و برآمده از یک سلسله تحوالِت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تکنولوژیِک جدید و آن هم در 
بسترِ یک تاریِخ متفاوت یعنی غرِب مسیحی و غیرِ اسالمی مقایسه کرد و از سازگاری و یا غیرِ سازگارِی آن دو سخن گفت. مفاهیمی چون سوسیالیسم، 
کمونیسم، امپریالیسم، دموکراسی، لیبرالیسم، سرمایه داری و ... ، به رََغِم اینکه می توان رگه هایی از آنها را در روزگاراِن ُکَهن سراغ گرفت، زادٔه تحوالِت 


پانصد ساِل اخیرِ جهاِن غربی است.


اگر به طورِ کلی به اسالم به عنواِن یک مجموعٔه جهان بینی و باورها و اخالق و شریعت و شعائر بنگریم و مفاهیِم موردِ نظرِ جدید و برآمده از مدرنیتٔه 
غربی را به آن مجموعه عرضه کنیم و نسبت ها را در مقامِ داوری بسنجیم، درمی یابیم که عناصری در جهان بینی و عقاید و اخالقیات و احکامِ دینی وجود 
دارد که می توان به استنادِ آنها با دموکراسی و در حوزٔه دیگر با سوسیالیسم و در موقعیِت دیگر با سرمایه داری موافق بود و عکِس آن نیز صادق است. بویژه 
که اسالم را به عنواِن یک ُکل و در پرتوِ جهت گیری های عام و ایدئولوژیک و تاریخِی آن در نظر نگیریم و فقط به یک آیٔه قرآن و یا یک و چند حدیث و 
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یا گزارش های تاریخی بََسنده کنیم. چرا چنین است ؟ دالیل آن به معرفت شناسی و روش شناسی و برخی مسائِل شخصی و مواضِع طبقاتی و امورِ دیگر 
بر می گردد، یعنی اموری که در تفسیرها و فهم های ما الَجرم اثر می گذارد. همین تفاوت های بینشی و روشی در فهِم سوسیالیسم و دموکراسی و لیبرالیسم 
و مفاهیِم جدیِد دیگر نیز مؤثرند. از این رو، اجماِع قطعی در تعاریِف این اصطالحات و واژه ها وجود ندارد و حتی تعاریف گاه متضاد است. بنابراین عده ای 
از پیوند و یا یکی بودِن اسالم و سوسیالیسم و یا اسالم و دموکراسی و یا اسالم و سرمایه داری سخن می گویند و حتی آن را به مثابٔه مُتَرقی بودِن اسالم 


می شناسند و در نقطٔه مقابل مَُفسرانی نیز از تفاوت و یا تعارِض این مفاهیِم دینی ـ تاریخِی قدیم و جدید سخن می گویند.


اما من به عنواِن یک مسلماِن معتقد به نو اندیشِی دینی و نَقادِ اسالم و تشیِع تاریخی، با سوسیالیسم و دموکراسی موافقم و آن دو را نه در تعارِض 
با هم، بلکه مکمِل هم می دانم و معتقدم که یکی بدوِن دیگری ناقص و ناکارآمد و حتی زیان آور است. با توجه به دین شناسی ام نمی گویم اسالم عیِن 
سوسیالیسم و یا عیِن دموکراسی است و حتی نمی گویم این دو را می توان از متون و منابِع اسالمی ) مانند قرآن و ُسّنت و تاریخ ( استخراج کرد. اما 
می گویم جهت گیری های هستی شناسانه و انسان شناسانٔه دینی و جهت گیری های عامِ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و طبقاتِی قرآن و ُسّنِت پیامبر و 
مسلماناِن صدرِ اسالم با یک نظامِ اجتماعِی مُبتَنی بر مثلِث آزادی ) دموکراسی (، عدالت و برابری ) سوسیالیسم ( و اخالِق مُبتَنی بر خیرِ عمومی و تقدمِ 
منافِع جمع بر فرد ) عرفان ( سازگار است و در واقع می توان گفت اسالم مؤیِد چنین نظامِ اجتماعی و انسانی است. از این رو، من در شرایِط فعلی به نوعی 
"سوسیال ـ دموکراسِی اخالقی" باور دارم و آن را اسالمی و از مَنظرِ دینی قابِل دفاع می دانم و معتقدم نظام های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هر چه در 
جهِت تَحقق و تَعمیِق اَجزای این مثلث پیش تر بروند، آن نظام و مجتمع اسالمی تر است. در این صورت پیداست که نظامِ سرمایه داری به شکلی که در 
روزگارِ اخیر در مغرب زمین پدید آمده و قوام یافته است، موردِ تأیید نیست و آثار و پیامد های ضِد انسانِی آن در تعارض با اخالِق دینی و انسان شناسِی 


اسالمی است.


س : به نظرِ شما روِش برخورد با سرمایه داری، که زیرِ لَوای اسالم بیان می شود ؟ چگونه باید باشد ؟
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ج : چنان که گفتم شاید نتوان از موافقت و یا مخالفِت اسالم با سرمایه داری به طورِ مطلق سخن گفت چرا که سرمایه داری پدیده ای جدید است و 
در زماِن ظهورِ اسالم چنین پدیده ای با تمامِ مبانی و لوازمِ کنونی اش وجود نداشت و از سویی دیگر باید دقیقاً مفهوم و پدیده ای چون "سرمایه داری" 
) کاپیتالیسم ( تعریف شود. به نظر می رسد که اسالم، چنان که در قرآن و سنت، مبانِی عامِ آن آمده و در چند قرِن نخست تحقق یافته است، با علم، 
پیشرفت، تکنیک، صنعت، تولید، کار، ثروت، توزیع و... موافق است و آنها را تشویق می کند اما تمامی آنها را در خدمِت آگاهی، آزادی، برابری، اخالق و 
معنویِت آدمی می داند و لذا در جهان بینِی اسالمی و اخالِق دینی همٔه اینها خادمِ انسانند و نه َمخدومِ وی. از این رو می توان گفت "ساالرِی تکنیک و 


ثروت" َمذموم است اما خدمت گذاری و تامیِن رفاه و امنیت و آسایِش جوامِع انسانی به وسیلٔه آنها َمْمدوح است و مفید.


نکتٔه مهم این است که علوم و تکنولوژی و تولیِد َکالن و حتی ُخرد، بدوِن انباشِت پول و سرمایه حاصل نمی شود و منطقاً این انباشت و سرمایه گذاری 
با سود و اختصاِص حداقل بخشی از آن به سرمایه مالزمه دارد و در نهایت این سودآوری، ناگزیر، با حدی از استثمار و بهره ِکشی قَرین و ُمالزم است. 
ظاهراً این تالزم اجتناب ناپذیر است. رونِد تحوالِت تمدن و پیشرفِت صنعتی و علمی و اقتصادِی سه قرِن اخیرِ جهان نیز مؤیِد این تالزم است. پیامدها و 
عوارِض منفِی سرمایه دارِی جهانی و کاپیتالیسم، که به استثمار و غارت و تَضییِع حقوِق انسان ها و فاصله های عمیِق طبقاتی انجامیده است، ناشی از همین 
پیامدها و تالزم ها است. چه باید کرد ؟ گر چه اکنون جای بحِث تَفصیلی نیست و بویژه کارشناساِن اقتصادِ سیاسی و مهندساِن اجتماعی باید با توجه به 
شرایِط تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و امکاناِت مادِی هر جامعه ای در این باب طرح و برنامٔه مطلوب ارائه دهند، اما در سطِح نظری الزم است که مبانِی 
انسان شناختی و اجتماعِی کاپیتالیسم ) نه لزوماً انباشِت سرمایه و تَعلق سودِ معقول بر سرمایه ( به طورِ جدی و علمی نقد شود و پیامدهای ضِد انسانی و 
ُمَخرِب آن آشکار و معرفی گردد. با اینهمه باید توجه داشت تا زمانی که نتوانیم بدیِل مناسبی برای سرمایه داری ارائه دهیم، نقِد فلسفی و یا اجتماعِی این 
نظام به تنهایی کارساز نیست. در این میان به ِاجمال می توانم بگویم به نظر می رسد مثلِث سوسیالیسم، دموکراسی و اخالق بَدیلی انسانی تر برای کاپیتالیسم 


باشد. هر طرحی باید لزوماً در جهِت کاهِش استثمار و فاصلٔه طبقاتی و بستر سازِ ِاعماِل اراده و آزادی و حِق انتخاب و حاکمیِت ملی و مردمی باشد.
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حال اگر به عنواِن مسلمان به اسالم مراجعه کنیم و قواعِد ُکلِی فکر و ایدئولوژِی اسالمی را در یک منظومٔه فکری و ایمانی فهم کنیم، می توانیم بگوییم 
که در انسان شناسی، اسالم ُمَشوِق ِاعماِل ارادٔه آزاد و حِق انتخاِب آدمی در عرصٔه زندگِی فردی و اجتماعی می باشد و از نظرِ اجتماعی جهت گیرِی اسالم 
شکستِن تمرکز ها و انحصارات در تمامِ وجوهِ حیاِت اجتماعی است و از این رو در جامعٔه دینداران فاصله های طبقاتی میِل به کاهش دارد و در نهایت، 
تولید و مصرف و تکنیک و رفاه و ثروت کنترل شده و در جهِت تعالِی اخالقی و معنوِی آدمیان قرار می گیرد. شاید بتوان گفت به طورِ کلی از مَنظرِ اسالمی 
انباشِت سرمایه با شروطی و کنترل شده مفید و َمْمدوح باشد و به رشِد ثروت و رفاهِ عمومی ) خیّرِ عمومی ( یاری رسانَد، اما سرمایه ساالری ) کاپیتالیسم ( 
به شکلی که در جهاِن پیشرفته حاکم است و عواقِب منفِی بسیاری به بار آورده است، َمْذموم و غیرِ قابلِ قبول است. ماکسیم رودنسون در کتاِب " اسالم 
و سرمایه داری" نشان داده است که اسالم در چند قرِن نخسِت خود از طریِق تشویِق مسلمانان به کار، تولید، تجارت، زراعت و... به توسعٔه اجتماعی و 
اقتصادی و علمی و پیشرفِت تمدن کمک کرده است. امروز نیز می توان در جامعٔه دیندار در ساحِت تفکر و جهان بینی و آموزِش فرهنگی و اخالقی از این 


آموزه ها و ُمشوق ها بهره برد، اما از سرمایه ساالری و عواقِب ُمَخرِب آن فاصله گرفت.


س : شما نقِش تاریخِی جریان های چِپ طرفدارِ مارکسیسِت ایرانی را در تحوالِت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فکرِی کشور چگونه بیان می کنید ؟


ج : جریان های مختلف و مُتنوِع چِپ مارکسیستی در ایران، ماننِد دیگر جریان ها، یکپارچه و واحد نیست و از نظرِ فکری و سیاسی و اجتماعی در 
مقاطِع مختلف، نقش های مختلف و حتی متضادی داشته است. اما از آغازِ ظهورِ پدیدٔه چِپ مارکسیستی و حتی سوسیالیستی در سالیاِن پیش از مشروطه 
تا کنون، جریاِن چپ به طورِ کلی در تمامِ تحوالِت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی کم و بیش حضور داشته و اثرگذار بوده است. این اثرگذاری ها در مقاطعی 
ـ دموکرات ها تا پایاِن  مثبت و در مراحلی منفی و یا از جهاتی مثبت و از جهاتی دیگر منفی و ُمَخرب بوده است. در مقطِع مشروطیت ) از تاسیِس سوسیال 
مجلِس دوم ( جریان های چِپ سوسیالیستی در گسترِش اندیشٔه آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و تعمیِق جنبِش ضِد استعماری و ضِد استبدادی و ضِد 
استثماری نقشی مهم داشته اند. انقالبیوِن مجلِس اول و دموکرات های مجلِس دوم و حتی مجلِس سوم از همین جریان بودند. در این مقطع، جریاِن چِپ 
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اسالمی نیز غالباً همراهِ این جریان بوده است. برخالِف تصورِ عمومی، جریان های چپ ) اعم از مذهبی و غیرِ مذهبی ( نخستین مُنادیاِن دموکراسی در ایران 
بوده اند و حداقل دموکراسی را عمیق تر و جدی تر دنبال می کردند و نه جریان ها و شخصیت های راست و محافظه کار و به اصطالح میانه رو. ) بررسی و 
مقایسٔه کارنامٔه انقالبیون و اعتدالیوِن مجلِس اول تا سوم در این مورد ُمدعای فوق را ثابت می کند (. هر چند که در همین دوران، نوعی تند رَوی و رادیکالیسِم 


ـ دموکراسی و آزادی خواهِی مردم آسیب رساند. یوتوپیک و رفتارهای نسنجیده نیز وجود داشت و به رشِد سوسیال 


در دوراِن اشغاِل ایران و در عصرِ رضاشاه و پس از آن، جریان های چپ در عرصٔه فرهنگ و گسترِش آگاهِی سیاسی، اجتماعی و طبقاتِی ایران نقش آفرین 
بودند. تقی اَرانی و دانِش او و شهامِت اخالقِی او در این دوران برجسته است. البته حزِب توده در دهٔه بیست دچارِ خطاهای استراتژیک شد و از این رو آثارِ 
منفی بر جای نهاد. در دوراِن جنبش های مسلحانٔه دهٔه چهل و پنجاه نیز چریک های رزمنده، راهِ آگاهی و مقاومت را گشودند و از این نظر مثبت عمل 
کردند. هر چند بعدها روشن شد که مبارزٔه مسلحانه به مثابٔه "هم استراتژی و هم تاکتیک" در ایراِن آن روز نامناسب و حداقل ناتمام بوده و نمی توانست 


به فرجامی نیکو بیانجامد.


در مجموع می توانم بگویم که در طوِل یک سده، جریان ها و شخصیت های فکری، سیاسی و انقالبِی مارکسیستی و چپ در گسترِش اندیشه های فلسفی 
و اجتماعی ) گر چه از نوِع کمونیستی و مارکسیستِی آن ( و جنبِش آزادی خواهی و عدالت طلبی نقِش مثبتی داشته اند، هر چند، از نظرِ استراتژیک دچارِ 
اشتباهاتی نیز شده اند. یکی از آن اشتباهات از نظرِ سیاسی، برخوردهای رادیکال و غیرِ دموکراتیِک بخِش قابِل توجهی از جریان های چپ در اوایِل انقالِب 


ایران بوده است.


س : شما برخوردِ نیروهای مارکسیستی به مذهب و تحلیِل اندیشه های مذهبی، خصوصاً در ایراِن پس و پیش از انقالب را چگونه ارزیابی می کنید ؟


ج : از قَضا یکی از اشتباهاِت فلسفی و استراتژیِک بسیاری از شخصیت ها و جریان های مارکسیستی در ایران ) و نیز در جهاِن اسالم ( با پدیدٔه مذهب است. 
البته این موضوع بحِث فلسفی و نظری است و طبعاً نقد و بررسِی آن در چند جمله فیَصله پیدا نمی کند و لذا واردِ محتوی و ِصدق و ِکذِب هیچ گزاره ای 
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نمی شوم. اما تا آنجا که به روش و استراتژی و تاکتیک در عرصٔه عمِل اجتماعی و برخورد با ِدگراندیشان مربوط می شود، می توان گفت که مارکسیست ها 
غالباً در تحلیل و فهِم دین در تاریخ و در جوامِع گذشته و حال، بیِن اسالمِ حقیقی ) آن گونه که در آغاز بوده و اقتضای طبیعِی آن بوده است ( و اسالمِ 
تاریخی َخلط کرده اند و لذا بیِن اسالم و مسلماناِن هر دوره و حتی بیِن مسلمانان و حاکماِن غالباً فاسِد اسالمی در گذشته و حال تفاوت قائل نشدند. آنان 
توجه نکردند که در اسالم هم عناصرِ زنده و پویا ) جدا از ِصدق و ِکذِب فلسفِی آن ( وجود دارد که به کارِ انسان و آگاهی و آزادِی او می آید و هم در همین 
دین زمینه ها و عناصری وجود دارند که حداقل ُمستعِد تفاسیرِ سوء و رفتارهای ضِد آزادی و عدالت و دموکراسی و... هستند. برقرار کردِن نسبت اینهمانی 
بین دین و تاریِخ دین و غفلت از نقِش زنده و َخاّلِق دین در جوامِع دینی و اسالمی در حوزٔه اندیشه و اخالق و جامعه و سیاست، بسیاری از مارکسیست ها 
را به این خطا دچار کرد که بُعِد دین ِستیزی را تقویت کنند و در نتیجه توده ها را بِرَنجانند و در نهایت ُمرتَِجعین و ُسّنت گرایاِن ضدِ تحول را نیز تقویت 


کنند و بهانه ای برای سرکوبی به دست دهند.


ـ سفیدی و در نتیجه حذفی را با اندیشه های مارکسیستی و غیرِ مارکسیستی و  گر چه در این سو نیز مذهبی ها غالباً همین برخوردِ َجزمی و سیاه 
جریان های غیرِ وابسته به آنها دارند، اما شماری از نو اندیشان ) بویژه نو اندیشاِن چِپ مسلمان ( از روِش نقدی و با معیارِ نسبی گرایِی معرفتی و رفتاری 
با مارکسیسم و یا هر ایسِم دیگر مواجه می شوند و از این رو از َجزمّیت فاصله می گیرند و پلورالیسم را در عرصٔه ایدئولوژی و معرفت و سیاست و جامعه 
می پذیرند و در نهایت حذف را کنار می نهند و حِق انتخاب و آزادی و حیات برای همه به طورِ یکسان قائل اند. بویژه در این نحله مسالٔه حقیقت فقط در 
اندیشه مطرح نیست بلکه بیشتر در رفتار و عمل است که حقیقت ظهور پیدا می کند و معیارِ داوری است. شریعتی در این میان پلورالیستی ترین تعریف را 
از دین و تاریِخ آن ) با تفکیِک بیِن دین و تاریِخ دین ( و نیز از مارکسیسم و دیگر فلسفه های اجتماعِی معاصر ارائه می دهد. اگر این الگو و ُمِدِل تحلیل دربارٔه 
مذهب و مارکسیسم و اندیشه های دیگر ارائه شود، هم دموکراسی و حقوِق بشر ولو به طورِ نسبی ُمَحَقق می شود و هم عدالت و هم زندگِی مسالمت آمیز 


و به دور از حذف ممکن می گردد.







8


س : ادیاِن نهادینه شده و ُمسلط، پاسدارِ سلسله مراتب و بهره ِکشِی طبقاتی و جنسیتی هستند،. از آنجا که زنان، انسان های دسِت دوم به حساب 
می آیند، به نظرِ شما این نوع کارکردهای ادیان چگونه است ؟


ج : این گزارش از ادیاِن نهادینه شده یا همان دیِن تاریخی درست است و در اسالم نیز ـ  حتی در صدرِ اسالم ـ این تفاوت ها بیِن زن و مرد ) و نیز 
در وجوهِ دیگرِ روابِط اجتماعی ( وجود دارد. اما دو نکته فراموش نشود، یکی اینکه در تمامِ ادوارِ تاریِخ بشر ) بویژه در سه هزار ساِل اخیر ( همواره نگاهِ 
منفی نسبت به زن و در نتیجه تفاوت و تبعیض و فرودستِی زنان در قیاِس با مردان وجود داشته و در تمامِ جوامع و ادیان و مکتب های فلسفی و اجتماعِی 
غیرِ دینی نیز مساواِت حقوقی و جنسیتی بیِن مذکر و مؤنث برقرار نبوده است. دوم اینکه در دیِن اسالم، ماننِد ادیان و فلسفه ها و نظام های اجتماعی 
و حقوقِی دیگر، عناصری وجود دارند که می توانند به کاهِش تبعیض ها و حرکت به سوی مساوات کمک کنند و امروز می توان با استفاده از روش های 
معرفت شناسانه و روش شناسانه و نقِد تاریخِی دین و تاریِخ دین، این عناصر را کشف و استخراج کرد و برای تغییرِ مناسباِت ناعادالنٔه کنونی در روابِط زن 
و مرد از آنها سود ُجست. یکی از این روش های مُِتدیک ، فهِم مجموعٔه اسالم و احکامِ شریعت در بسترِ تاریخ و متناسب با تحوالِت ویژٔه اعراِب حجاز در 
سدٔه هفتِم میالدی و در نتیجه باور به تغییر پذیرِی احکامِ اجتماعی و تنظیِم نظامِ حقوقِی جدید در این عصر و یا هر عصرِ دیگری است که نو اندیشاِن 


مسلمان عموماً به آن معتقدند.


به هر حال از یاد نبریم که موضوِع حقوِق بشر و مساواِت حقوقی و مخصوصاً مساواِت حقوقِی زنان و مردان یک پدیدٔه جدید و امروزی است و حتی 
چند دهه بیشتر سابقه ندارد و لذا نمی توان انتظار داشت مذهبی ها و حتی سکوالر ها به سادگی افکارِ نهادینه شده و سنت های ِستَبرِ حاکم را به راحتی 
ترک کنند و به مساواِت مطلق و کامل برسند. شناخِت من از اسالم این است که اسالم و محمد در زماِن خودش گامِ بزرگی در جهِت رهایِی زن و بهبودِ 
وضعیِت زنان در عربستاِن سدٔه هفتم برداشت و روابِط حقوقِی زن و مرد را عادالنه تر کرد، اما روشن است که این به معنای َجزمّیت و باور به عدالِت مطلِق 


احکامِ شرعی در تمامِ زمان ها و مکان ها نیست.
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س : در تاریِخ اسالم همیشه جریاناِت بنیادگرا در مقابِل عقل گرا وجود داشته است، در برخورد با بنیادگرایان چه روشی مناسب است ؟


از جریان های مخالِف عقل گرایی تحِت عنواِن  از آن استفاده می کنم. در گذشته  تَسامح  با  لذا  ج : اصطالِح "بنیاد گرا" یک اصطالِح جدید است و 
"ظاهر گرا " و یا "َنص گرا" یاد می شد که از قرِن سوم به بعد عمدتاً در مجموعٔه گستردٔه " اَشاعِره" گِرد آمده بودند. بنیادگرایاِن امروز غالباً تداومِ تاریخِی 
همان ظاهرگرایان و اَْشَعریان در عالَِم ُسنی و اَخباریان در شیعه هستند. اینان به َنص و ظواهر و َشعائرِ دینی اصالِت مطلق می دهند و برای تعقل و استدالل 
) علمی یا فلسفی ( چندان نقشی قائل نیستند و از این رو در برابرِ عقل گرایاِن مُْعتَزلی و نو اندیشِی دینِی عصرِ جدید قرار دارند. اینان به مَرَجعّیِت روحانی در 
تشیع و خالفت در تسنن باور دارند و از نظرِ سیاسی نیز حاکمیِت دینی را در قالِب خالفت و یا والیِت فقیه، مدِل نظامِ دینِی ایده آِل خود قلمداد می کنند. 
به ضرورِت مبانِی فکری و ایدئولوژیِک آنان و نیز به اقتضای شرایِط زمانه ) سلطه گری های جهاِن سرمایه داری و غربی از یک سو و بحران های اجتماعی و 


عقب ماندگِی کشورهای اسالمی از سوی دیگر (، خشونت گرایی و َجزمّیت با نهضِت بنیادگرایی ُمالزمه پیدا کرده است.


اما نحؤه برخورد با بنیادگرایان از ظرافت و پیچیدگِی ویژه ای برخوردار است. هر نوع برخوردی باید با توجه به مبانِی فکرِی بنیادگرایی و شرایِط خاِص 
هر منطقه باشد، وگرنه محکوم به شکست است. آنچه در این َمجال می توانم بگویم اینست که، تا زمانی که زورگویی های قدرت های بزرگ و غربی ادامه 
دارد و جوامِع اسالمی از نظرِ اجتماعی و اقتصادی و علمی از انحطاط و عقب ماندگی خارج نشود و بویژه به تقابِل اسالم و غرب دامن زده شود، بنیادگرایی 


برجا خواهد ماند و تقویت هم خواهد شد.


بنیادگرایی در جهاِن اسالم دو رقیب و آلترناتیو دارد. یکی سنت گرایی است و دیگری نو گرایی و پروژٔه اصالح و یا دقیق تر پروژٔه بازسازِی اندیشٔه دینی. 
سنت گرایی گر چه بنیادگرایی را تعدیل می کند اما چون از یک سو با مبانِی فکری و اعتقادِی بنیادگرایی قرابت و حتی همانندی دارد و از سویی دیگر این 
جریان هیچ راهِ حلی برای خروج از مُعضِل عقب ماندگی ارائه نمی دهد، به واقع نمی تواند بَدیِل بنیادگرایی باشد. اما تنها بدیِل معقول و واقع بینانه، پروژٔه اصالِح 
دینی و نو اندیشی از نوِع اقبال و شریعتی برای جریاِن ُمَخِرب و واپسگرای بنیاد گرایی است. اما واقعیت اینست که این بَدیل نیز از طرفی مغلوِب شرایط و 
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بنیاد گرایی و سنت گرایی است و از طرِف دیگر این جریان هنوز در کشورهای اسالمی به پروژٔه عملی و ارائٔه راهِ حل های عینی و ُمدِل قابِل اجرا نرسیده و 
یا از این نظر ضعیف است. به هر حال مهمترین اقدامِ مؤثر، برخوردِ فرهنگی، آموزشی و سیاسی است که البته برنامه ای دیربازده و طوالنی است.


س : آیا جدایِی دین از دولت به معنای جدایِی دین از سیاست است ؟ شما مذهب را در یک نظامِ دموکراتیک چگونه می بینید ؟


ج : با اندکی تأمل آشکار می شود که "سیاست" و "حکومت" یکی نیست، هر چند که با هم ارتباِط نزدیک دارند و روی ساختارِ سیاسی و حقوقی قدرت 
نیز نقش آفرین است، اما دین ) بویژه اسالم با توجه به مجموعٔه مبانِی نظری و آموزه های عملِی آن ( به گونه ای است که می تواند ) و از نظرِ نو اندیشاِن 
مسلمان باید ( از حکومت ) State ( و دولت ) Government ( جدا باشد. اما یک مسلمان در صورتی که به دیانَت در تمامِ اَبعاد و جامعّیت و لوازمِ آن وفادار 
بماند، نمی تواند اجتماعی و سیاسی نباشد. منظور از سیاست و سیاسی بودن، احساِس مسئولیت کردن در قباِل جامعه و سرنوشِت مردم و حساس بودن 
در برابرِ ستم ها و تبعیض هاست. دغدغٔه آگاهی و آزادِی مردم و دغدغٔه عدالت وَرزی گوهرِ دین داری است. از نظرِ غالِب نو اندیشان، که به حکومِت ُعرفی و 
دموکراتیک باور دارند، مذهب و از جمله اسالم می تواند در عرصٔه عمومی حضوری فعال و اثرگذار و مثبت داشته باشد و مسلمانان می توانند از طریِق تأسیِس 
احزاِب سیاسی و نهادهای مدنی با نگاه و رویکردِ دینی در سیاست و حتی دولت اثر بگذارند و افکار و ارزش ها و حساسیت های دینِی مسلمانان را نمایندگی 
کنند. اما شرِط اصلی آن است که اوالً مذهبی ها ولو در اکثریت، حِق ویژه برای خود نخواهند و ثانیاً حقوِق اقلیت ها و به طورِ کلی غیرِ مذهبی ها رعایت شود 


و ثالثاً از روِش دموکراتیک و ِاقناع و گفتگو و نه زور و تحمیل استفاده کنند و در نهایت به نظام و حکومِت دموکراتیک و ُعرفی وفادار باشند.


س : نظرِ شما در موردِ اقدمات و عملیاِت ضدِ امریکایی و ضدِ اسرائیلی بنیادگرایان چیست ؟


ج : گر چه سلطه گری ها و گاه اشغالگری های نظامِی امریکایی ها و اسرائیلی ها و هر قدرِت دیگر به طورِ کلی محکوم است و مقاومت در برابرِ تجاوزات 
از مشروعیِت سیاسی و حقوقی ) حتی در نظامِ شناخته شدٔه بین المللی ( برخوردار است، اما از این سو نیز با هر نوع ترور و خشونت و جنگ اَفروزی و 
اقداماِت ماجراجویانه مخالفم و این نوع کارها نیز از مشروعیِت مذهبی و یا سیاسی برخوردار نیست. در واقع خشونت و تجاوز و زورگویی از هر دو طرف 
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تشدید کنندٔه بحران و به خطر افتادِن ُصلِح جهانی و امنیت برای تمامِ مردمان، حتی مردمِ تحِت ستم، می باشد. از آن گذشته، برخوردهای نظامی و آشوب  
طلبانه نه تنها به سودِ جوامِع اسالمی و حتی تحِت اشغال نیست، بلکه به زیاِن دین و ارزش های دینی نیز هست. نظامی گری و رَزمَندگی های دویست 
سالٔه اخیرِ بنیادگرایان در برابرِ ِاستعمارگراِن غربی تاکنون راه به جایی نبرده و نخواهد برد، هر چند در برخی موارد اجتناب ناپذیر و حتی مفید هم بوده 
است. بویژه باید توجه داشت که اینان ) بنیاد گرایان ( پس از رها شدن از سلطٔه استعمار، هیچ بَدیِل مترقی و سازنده ای برای پیشرفت و توسعٔه مسلمانان 
و جوامِع اسالمی ندارند. دولِت اسرائیل دولتی بی بنیاد و متجاوز است و عمالً تابِع هیچ قاعده و قانونی نیست، اما شعارِ محوِ اسرائیل و یا مواجهٔه نظامی 
و تروریستی علیهِ آن نیز واقع بینانه و شدنی نیست و لذا محکوم به شکست است. راهِ درسِت مقاومِت سیاسی و کوشش برای رسیدن به یک ُصلِح واقعی 
که حاوِی حداقِل حقوِق فلسطینی ها و تضمین کنندٔه امنیت و صلِح همه جانبه در منطقٔه خاورمیانه باشد، رویکردِ صلح جویانه و استفاده از راه کارهای 


معمول و مشروِع بین المللی است.


س : به نظرِ شما موانِع عمدٔه همکارِی نیروهای مذهبی و مارکسیستی برای ایجادِ یک نظامِ دموکراتیک چیست ؟


ج : اگر نیروهای مذهبی و غیرِ مذهبی از جمله مارکسیست ها به اصِل آزادی و دموکراسی و حقوِق بشر و زیست در یک نظامِ سیاسی و اجتماعِی عادالنه 
و دموکراتیک، صادقانه باور داشته باشند و هیچ نیرویی برای خود "حِق ویژه" نخواهد، دیگر نباید مانعی بر سرِ راهِ زیسِت اجتماعی و مسالمت جویانه و یا 
تأسیِس یک نظامِ دموکراتیک وجود داشته باشد. در میاِن تمامِ نیروهای اجتماعِی کنونِی ایران تَنوع و تکثر فراوان است و مذهبی ها نیز دارای نحله های 


مختلِف فکری و سیاسی هستند و هر کدام به سهِم خود در تحوالِت اجتماعی اثر گذارند.


سنت گراها و بویژه بنیاد گراهای ِهژمونی َطلب، ماننِد مارکسیست های انحصارگرا، قادر نیستند در کنارِ هم زیسِت معقول و مسالمت آمیز داشته باشند 
و برای دموکراسی مبارزه کنند چرا که هیچ کدام به واقع به دموکراسی و نظامِ دموکراتیک باور ندارند. اما نو اندیشاِن باورمند به دموکراسی و معتقد به 
حِق آزادِی انتخاب، علی القاعده هیچ مشکلی با هیچ نیروِی دگر اندیِش دموکرات ندارند. البته بدیهی است که مذهبی های نو اندیش و دموکرات، باورها 
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و عقایِد خاِص خود را دارند و از مَنظرِ فکری و ایمانی و آموزه های اسالمِی خود به انسان و جامعه و سیاست می نگرند، اما در عرصٔه زیسِت اجتماعی و 
حکومت و دولت، محورها مشترک است و نباید اختالِف افکار و یا گرایش ها و بویژه عقایِد شخصی مانِع همکاری و تالش ُحوِل محورهای مشترِک اجتماعی 


و سیاسی باشد.


س : در چه عرصه هایی و با چه شرایطی نیروهای ملی ـ مذهبی و روشنفکراِن مذهبی می توانند و مایل اند که با نیروهای غیرِ مذهبِی مارکسیست 
همکاری کنند ؟


ج : چنان که گفته شد هیچ مانِع جدی بر سرِ راهِ نیروهای دموکرات اَعم از مذهبی و غیرِ مذهبی وجود ندارد. اگر به لحاِظ معرفتی و سیاسی به پلورالیسم 
و تکثّرِ عقاید و تَنوِع سیاست وَرزی و یا تنوِع حزبی و گروهی باور داشته باشیم و نیز اگر حاکمیِت ملی و استقالِل کشور و آزادی و دموکراسی و حقوِق 
بشر محورِ مشترِک تمامِ مردمِ ایران و بویژه احزاب و گروه های سیاسی و نهادهای مدنی باشد، دیگر بهانه ای برای اختالف باقی نمی ماند. به عبارِت دیگر 
در حوزٔه جامعه و سیاست، پالتفرمِ همگان اصوِل مشترِک ملی و انسانی است و اصِل وحدت درکثرت و یا عکِس آن در این مورد صادق است. در عرصٔه 
آگاهی دادن به جامعه و پیشبردِ امرِ توسعه و حاکمیِت ملی و استقالِل ایران، نیروهای ملی ـ مذهبی در کنارِ دیگر روشنفکران و سیاست وَرزاِن دموکرات 
قرار دارند. مارکسیست های دموکرات نیز می توانند در پروژٔه توسعه و آزادی مشارکت داشته باشند چنان که تا کنون نیز غالباً چنین بوده است. اما در این 
میان باید به یک اصِل مهم و بنیادین اشاره کرد و آن مسألٔه صداقت و شرافت در روابِط اجتماعی و سیاسی و همکارِی فیمابیِن نیروهاست که نقِش مهمی 


در پیروزی و یا در صورِت فقداِن آن در شکست خواهد داشت. به امیِد فردایی بهتر.
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مونیسم، پلورالیسم و خشونِت انقالبی


در تمامِ انقالب های دو قرِن اخیر، پس از پیروزی همواره کسانی از انقالبیون با ادعای ظهورِ انحراف در مسیرِ انقالب با حاکمیِت مستقر پس از پیروزِی 
نخستین به مخالفت و گاه به مقابله برخاسته و به گماِن خود کوشیده اند تا انحراف را تصحیح کنند و آرمان ها و اهداِف فراموش شده یا به انحراف کشیده شده 
را به متِن نظامِ سیاسِی انقالبی بازگردانند. در انقالب های فرانسه، شوروی، چین، کوبا و الجزایر به شکِل آشکار چنین پدیده ای رخ داده است. انقالِب ایران 


) انقالب 1357( نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.


بررسِی واقع بینانه و عملِی این پدیدهٔٔ عام یکی از مباحث و بایسته های مهِم جامعه شناختِی تمامِ انقالب ها است و تحلیِل درسِت آن می تواند حقایِق 
عبرت آموزی را برای نسِل امروز ) به ویژه انقالبی اندیشان ( آشکار کند. اکنون و در این مجاِل اندک سر آن نداریم که به این موضوع بپردازیم. آنچه در این 


نوشتار موردِ نظر است، پرسش از مبنای معرفتِی اختالفاِت درونی در اردوگاهِ انقالبیوِن ایران است.


در مقامِ توضیح باید گفت که اوالً در ایران نیز از همان روزِ 22 بهمن 57 ) و حتی پیش از آن و بطورِ مشخص موضع گیرِی علنِی گروهِ فُرقان در پاییزِ 
سال 1357 و پس از کنفرانِس گوادلوپ ( کسانی مدعِی آشکار شدِن انحراف در رونِد انقالِب اسالمِی ایران شدند و بعدها این مدعا آشکارتر و گسترده تر 
ادامه پیدا کرد و هنوز آشکار و پنهان موردِ بحث و گفت است. ثانیاً حتی اگر این مدعا را نادرست بدانیم یا آن را انکار کنیم، یک امر غیرِ قابِل انکار است 
و آن اینکه در انقالِب ایران و در ذیِل حاکمیِت سیاسِی "جمهورِی اسالمِی ایران" مبتنی بر تئوکراسی و حاکمیِت والیِت مطلقٔه فقیه و چیرگِی انحصارِی 


روحانیان بر تمامِ امور و مُقدراِت کشور، اختالف های شدیدی پدید آمده است و هنوز هم ادامه دارد.


در این میان به هرحال بیِن دو جبههٔٔ حاکمیت و حاکمان از یک سو و طیِف گستردهٔٔ مخالفان و معارضاِن سیاسی یا نظامی از سوی دیگر، جدال ها و 
برخوردهای خشونت بار و گاه خونینی به وجود آمده است. طبیعی است که هر طرف خود را ُمحق و راست کردار و وفادار به انقالب می شمارد و طرِف مقابل 
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را منحرف و ضِد انقالبی و الجرم خائن می داند. قطعاً ریشه یابی و تحلیل و بررسِی همه جانبهٔٔ این رویارویی ها و حوادِث پدید آمده، محتاِج توجه و بررسِی 
مسایِل فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگِی رهبراِن انقالب و مبارزاِن انقالبِی اسالمی یا غیرِ اسالمِی دههٔٔ چهل و پنجاه و در سطِح کالن تر تحقیِق 


عمیق در تاریِخ تحوالِت ایراِن معاصر و نیز ضرورت های عصرِ انقالب و پس از آن است.


بی گمان ویژگی های شخصی و به اصطالح خصلتِی رهبراِن انقالب و انقالبیوِن اثر گذار و مدیراِن آغازیِن جمهورِی اسالمی، ایدئولوژی های انقالبیون و 
سازمان های انقالبی و چریکی اعم از روحانی، مذهبی، مارکسیستی و ملی، اشتباهات و شتاب زدگی های غالباً صادقانه و جاهالنهٔٔ افراد و گروه ها، دخالت ها 


و دسیسه های خارجی و... در جدال ها و کشمکش های دوراِن پس از انقالب، نقِش مهمی داشته است.


گرچه من بر این باورم که انگیزه های شخصی و تمایالِت خودکامانه و انحصارطلبی های جناحی و باندی، عامِل بنیادین و مهم در کشمکش های ناموجهِ 
دههٔٔ شصت است، که آسیب های فراوان و جبران ناپذیری بر انقالب، مردم و حتی اشخاص و جریان های درگیر وارد آورده است؛ اما بی گمان بنیادهای 
معرفتی و به اصطالِح ایدئولوژیِک اشخاص و احزاب و گروه های درگیر نیز سهِم قابِل توجهی در برخوردها و خشونت ها و رفتارهای نامعقول و غیرِ قابِل دفاع 


داشته است. سؤال این است که آن بنیادهای معرفتی چه بوده است؟


می توان پرسش را این گونه نیز تقریر کرد که چه مبانِی معرفتی و اعتقادی موجب شد تا پس از انقالب، بسیاری از انقالبیون به رفتارِ خشونت آمیز و 
خودکامانه متوسل شوند و به حذِف دگراندیشان روی بیاورند؟ آیا پیش گاماِن انقالب و مبارزه اساساً به آزادی، عدالت، دموکراسی و حاکمیِت ملی و مردمی 


باور نداشتند و در مقابل، آگاهانه مدافِع نظامِ استبدادی و آمریِت فردی از باال بودند؟


تا آنجا که اسناد و منابِع مکتوب گواهی می دهد، تقریباً تمامِ شخصیت های اثرگذار و سازمان های انقالبی و احزاِب سیاسی کم و بیش معتقد و مدافِع 
نظامِ دموکراتیک و حتی پارلمانتاریسم بودند و حداقل در آرماِن بلنِد آزادی و عدالت و دموکراسی هم نوا و همراه و هماهنگ بودند. شعارهای عصرِ انقالب و 
دغدغه های رهبری و رهبران نیز به صراحت از آن آرمان ها و اهداف سخن می گوید. تا آنجا که به حوزهٔٔ معرفت و اندیشه مربوط است، قطعاً یکی از عوامِل 
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اختالفاِت بعدی، تفسیرها و تعبیرهای مختلف و متنوع از شعارهای آزادی خواهانه و دموکرات مَنشانه و عدالت جویانه بود و دیگر، سطحی بودن و نگاهِ شکلی 
و فُرمالیسِم رایج در دههٔٔ چهل و پنجاهِ اغلِب روشنفکران و انقالبیوِن جوان و به ویژه روحانیوِن سیاسی و مبارز نسبت به شعارهای موردِ بحث بوده است.


اما به نظر می رسد که بنیادهای عمیق ترِ معرفتی در بطِن افکار و ایدئولوژی ها و شعارهای انقالبیوِن دموکرات وجود داشته است که موجِب سوءِ تفاهمات 
یا تفاسیرِ مختلف و متضاد از شعارها و هدف های مطرح شده گردیده و درنتیجه کشمکش ها و جدال هایی خشن و خونین پدید آورده است. یکی از این 


بنیادها، ارتباِط "مونیسم" یا "پلورالیسم" با رفتارهای مستبدانه و خشونت آمیز و سرکوب گرِ به اصطالح انقالبی است.


"مونیسم"، یکتاگرایی و سامان دهِی فکری و ایدئولوژیک و طراحِی سیستم و نظامِ اجتماعی و سیاسی حوِل فکر و اندیشه و اصلی واحد است. به عبارتی، 
نگاه به جهان و هستی با باور به آنتولوژِی وحدت گرایانه، مونیسم گفته می شود. "پلورالیسم" در مقابل، کثرت گرایی و چندگانه نگرِی معرفتی به عالم و 
آدم است که الجرم در حوزهٔٔ سیاست و جامعه و حکومت و در قلمروِ حکمِت عملی، به نظامی متفاوت و در واقع پلورال و کثرت گرا و دموکراتیک منجر 


می شود.


در مونیسم یک اصِل بنیادین حاکم است و کثرت ها یا انکار می شود یا َمجازی دانسته می شود یا در پرتوِ اصِل حاکم و واحد، موردِ تفسیر و تحلیل و 
توجیه قرار می گیرد. گفته می شود در این تفکر و آنتولوژی، گفتارهای مونولوگ پدید می آید و ایدئولوژی های واحد و سلطه گرا خلق می شود و در نظامِ 
اجتماعی و سیاسی، آمریْت یک سویه و از باال اعمال می شود و اقتدارگرایی رسمیت می یابد و درنتیجه کثرت گرایی و پلورالیسِم معرفتی یا سیاسی و رفتار 
دموکراتیک، یا مطرود و نادرست شمرده می شود یا تا آنجا تحمل می شود که وحدِت عام و آمریت و اقتدار و مرجعیِت از باال را به خطر نیفکند. حال آنکه 


در پلورالیسم معرفتی چنین نیست و در واقع عکِس مونیسم و نگاهِ مونیستی رخ می دهد.


براساِس این تمایز گذاری بیِن دو نوع آنتولوژی، ادعا می شود تا زمانی که هستی شناسی ما مونولوگ است، دیالوگ، تفاهم، آزادی به معنای مدرِن کلمه، 
عدالت به معنای جدیِد آن، دموکراسی و ملت ـ دولت )nation state( پدید نمی آید و اگر شکلی از دموکراسی و جامعهٔٔ سیاسِی شبهِ مدرن تأسیس شود، 
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نوزادِ ناقُص الخلقه خواهد بود و دیر یا زود می میرد و در صورِت ادامهٔٔ حیات نیز جز رنج و دردسر و آشفتگی ثمری نخواهد داشت.


در تحلیِل این رویکرد گفته می شود که در غرب نیز رونِد آنتولوژِی مونیستی به تدریج سست شده و در عصرِ جدید و پس از عصرِ روشنگری جای 
خود را به پلورالیسم و کثرت گرایِی معرفتی داده و اختیار، اراده و حِق انتخاِب آدمی محور قرار گرفته و حوِل محورِ این نگاهِ جدید به عالَم و آدم ) به ویژه 


اومانیسم (، مفاهیمی چون آزادی و عدالت و دموکراسی و حِق حاکمیِت ملی مهم شده و مقبولیِت عام یافته است.


از نگاهِ دیگر نیز به این موضوع توجه می شود و آن تبدیِل دیدگاهِ کل گرا به جزء گرا در غرِب جدید است.


می دانیم در قروِن وسطا، نگاهِ کل نگر و تا حدودی انتزاعی و ایده آلیستِی افالطونی حاکم بود و همین امر موجب شد تا علوم و فنون و آزادی و دموکراسِی 
یونانی و حقوِق رومِی قدیم، محو و حداقل ضعیف شوند و عصرِ تاریکی رقم بخورد. اما از فرانسیس بیکن به بعد، کل نگری به جزء نگری و قیاس بینی به 
استقراء اندیشی و در حوزهٔٔ سیاست و جامعه، استبدادِ مذهبی و آمریِت سیاسی به آزادِی فکری و تساهل و مدارای دینی و دموکراسی و حکومِت ملی 
تبدیل شد. در واقع، پلورالیسم جای مونیسم را گرفت و کثرت گرایی اصِل بنیادیِن آنتولوژی ها و ایدئو لوژی ها و سیاست ها و نظاماِت اجتماعی و اقتصادی 


و فرهنگی شد.


اخیراً نیز کسانی چون "جان هیک" مسألهٔٔ مهِم "پلورالیسِم دینی" را به معنای حقانیِت مساوِی ادیان طرح و تبلیغ می کنند و چنین می اندیشند 
که اعتقاد به مونیسِم مذهبی یعنی اعتقاد به حقانیِت مطلق و حتی نسبِی یک دین و باطل شمردِن ادیاِن دیگر، نه ممکن است و قابِل اثبات و نه مفید؛ 
چرا که با هر نوع پلورالیسم و آزادی و اختیار و دموکراسی مغایرت دارد. از این منظر باور به توحیِد خداوند و تکیهٔٔ انحصاری به یکتاپرستی و یکتاگرایی 
نیز مولِد مونیسم و انحصارطلبی و تأسیِس جامعه ای بر بنیادِ قدرت پرستی و اقتدارگرایی و استبداد می شود و دیگر جایی برای آزادی و تکثرِ اجتماعی و 


عقیدتی و ایدئولوژیک و سیاسی نخواهد بود.
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مدافعاِن این نظر در مقابل، شرک و چند خدایی را منشاءِ کثرت گرایی و دموکراسی می شمارند و می گویند کثرت گرایِی مذهبِی یونان و روم، دموکراسی و 
دولتـ  شهرها را پدید آورد و مونیسِم مذهبِی شرِق باستان ) از جمله ایران ( فردپرستی و خودکامگی و الوهیِت شاه را در پی آورد و آن اندیشهٔٔ شاه ـ خدایی 


را تبدیل به موبد ـ شاهِی عصرِ ساسانی کرد.


آنچه گفته شد، تقریرِ اجمالِی اصِل مدعای مونیسم و تفاوِت آن با پلورالیسم در حوزهٔٔ معرفتی و هستی  شناسی ) آنتولوژی ( و پی آمدهای التزامی و 
انضمامِی دو نگرِش هستی شناسانه بود که عمدتاً برگرفته از کتاِب " افسون زدگِی جدیدـ  هویِت چهل تکه و تفکرِ سیّار" اثرِ آقای دکتر شایگان و به ویژه نقِد 
و بررسِی آرای ایشان در کتاِب "مونیسم یا پلورالیسم" اثر آقای دکتر بیژن عبدالکریمی است. البته به برخی نظریاِت دیگر از جمله کل گرایی و جزءگرایی 


یا ارتباِط توحید و شرک به استبداد و دموکراسی نیز که به نوعی مؤیِد آن نظریه بود اشارتی رفت.


اکنون در مقامِ داوری و بحث و مناقشه دربارهٔٔ این آراء نیستم و فقط می توانم بگویم پلورالیسم بدون مونیسم و به عبارتی کثرت بدون وحدت به لحاِظ 
بنیادی و منطقی ناممکن است و لذا نظریهٔٔ مختارِ اینجانب، همان مدعای فیلسوفاِن اسالمی است که "وحدت در عیِن کثرت" و جمِع این دو نه تنها 
ممکن است که الزامی است. در این صورت یکتا گرایی الزاماً به استبداد نمی انجامد، همان گونه که پلورالیسِم معرفتی یا مذهبی نیز الزاماً به کثرت گرایی 
و دموکراسی و آزادی منتهی نخواهد شد؛ چرا که اوالً، تفاسیرِ این اصول می تواند به گونه ای باشد که به شکِل انضمامی به پی آمدهای متفاوت منجر شود 
و ثانیاً، همین دیدگاه های کلّی و عام احتماالً دارای ابعادِ شناخته و ناشناخته ای است که به تدریج آشکار می شوند و در آن صورت ممکن است سیمای 
دیگری از مونیسم یا پلورالیسم به نمایش بگذارند و به فرجامی دیگر بینجامد. ثالثاً، تجلِی عینی و عملِی یک نظریهٔٔ فلسفی یا یک عقیده و اصِل مذهبی، 
نیازمنِد علل و عوامل و زمینه های متعدد و پیچیده ای است و آن زمینه ها و عوامِل فرعی یا اصلی ممکن است سرنوشِت دیگری ) حتی سرنوشت و فرجامِ 
متضادی ( رقم زنند. اما نمی توان انکار کرد که نظریهٔٔ مونیستی و یکتاگرایی ) توحیِد مذهبی ( استعداد و آمادگِی بیش تری برای فردگرایی و استبدادِ فردی 
یا طبقاتی یا نژادی و سست کردِن فکرِ پلورالیستی و نفِی نظامِ اجتماعِی کثرت گرا و طردِ اندیشه و عمِل دمومکراتیک دارد تا آنتولوژِی پلورالیستی و البته 
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تعیِن تاریخی نیز گواهِ آن است. حال می خواهم با تکیه بر پیش فرِض یاد شده و تأییِد آمادگِی بیش ترِ مونیسم برای استبداد و خشونِت فکری و مذهبی 
و سیاسی و حتی نظامی در قیاس با هستی شناسِی پلورالیستی، اشارتی بکنم به زمینه های معرفتِی شخصیت ها و به ویژه گروه ها و سازمان های انقالبی و 


چریکِی فعال در دهه های چهل و پنجاه و اثرگذار در پیروزِی انقالب، حوِل دو آنتولوژِی مونیسم و پلورالیسم.


واقعیت این است که انقالب، یک مفهوم و پدیدهٔٔ مدرن است که بر آمده از اندیشهٔٔ بنیادیِن "تغییر" در عصرِ جدید می باشد. شاید این جملهٔٔ معروِف 
مارکس که فلسفه تا حال در فکرِ تفسیرِ جهان بود و اکنون باید در پِی تغییرِ جهان باشد، به خوبی معنا و غایِت فکرِ تحول خواهی و تفسیرطلبی و حتی 


مفهومِ "پیشرفت" را در روزگارِ پس از عصرِ روشن گری و انقالِب صنعتی عیان کند.


از آنجا که انقالب و انقالبی گری در متن و بطِن مدرنیته به شکلی با حقوِق طبیعی و آزادی و حقوِق بشر آمیخته است، در انقالب های معاصرِ اروپایی 
نوعی کثرت گرایی و دفاع از حقوِق فرد دیده می شود. برای مثال؛ در اوِج خشونت های انقالبی و فعالیِت گیوتین در میداِن کنکوردِ پاریس در سال 1789 
نخستین اعالمیهٔٔ حقوِق بشر نوشته و منتشر شده. البته بعدها اساساً انقالبی گری منتفی می شود و از این رو سوسیالیسم و مارکسیسِم انقالبی در غرب از 
رهبرِی انقالبی باز می ماند؛ اما در مشرق زمین و در سرزمین های شرقی با پیشینهٔٔ چند هزار ساله از اندیشهٔٔ وحدت گرایانه و خودکامگی و آمریِت سیاسی، 
اندیشهٔٔ انقالِب مدرن با افکار و آداب و خلق و خوِی سنتِی خاِص این نواحی آمیخته و خشونِت انقالبِی تند و یک بُعدی و آمرانه و استبدادی از دروِن آن 


زاده می شود.


در ایران، از عصرِ فتح علی شاه و به طورِ روشن در طِی جنگ های ایران و روس، اندیشهٔٔ انقالب به مثابٔه یک جنبِش رادیکال برای تغییرِ ساختاری و 
برانداختِن نظامِ اجتماعِی کهنه و فرسوده و ناتوان و جانشینِی یک سیستِم اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادِی نوین و مُلهم از الگوهای مدنِی 
جدیِد غربی پدید آمد و پس از آن رشد کرد و در یک رونِد فزاینده، انقالِب مشروطیت را پدید آورد. ناکامی مشروطیت در تحقِق اهداِف بنیادیِن خود 
از یک سو و وقوِع جنِگ جهانِی اول و ظهورِ هرج و مرج و ملوک الطوایفی از سوی دیگر، فکرِ انقالبی را تقویت کرد. اگر به ادبیات و به ویژه اشعارِ شاعراِن 
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عصرِ جنگ های ایران و روس تا حدودِ سال 1305 توجه کنیم، به روشنی می بینیم که بسیاری از نوخواهان و دردمنداِن وطن به شکِل روزافزونی درآرزوی 
واژگونِی نظامِ عقب مانده و فاسد و ظالِم حاکم و استقرارِ یک نظامِ جدید و مبتنی بر عدالت و ترقی و پیشرفت هستند و در این راه از خشونت و جنگ و 
برپا کردِن طناِب دار برای ستمگران و خائناِن به وطن ابا ندارند. مقاالت، مطبوعات، شب نامه ها، اشعار و حتی کتاب ها در این دوره پُر است از این زبان 
و بیان و رویکردِ تنِد انقالبی. به ویژه عده ای از روشنفکراِن ایرانِی مهاجر و مقیم در برلین در سال های جنِگ جهانِی اول و پس از آن صراحتاً از ضرورِت 


استقرارِ یک حکومِت استبدادی اما تحول خواه و معتقد به نوسازی سخن می گویند.


اندیشهٔٔ انقالب در ایراِن معاصر، از چند آبشخورِ فکری و معرفتِی قدیم و جدید سیراب شده است :


1. فکرِ مدرِن غربی : مبنی بر نوسازِی جامعه از طریِق تغییرِ ساختاری و انقالبی حوِل آرماِن انقالِب فرانسه ) آزادی، برادری و برابری یا ُحریت، اخّوت، 
مساوات ( به ویژه در عصرِ ناصری و پس از آن و کامیابِی برخی از دولت های اروپایی در مدرنیزاسیوِن جامعه ) از جمله بیسمارک در آلمان ( الگوی مناسبی 
برای تحول خواهاِن انقالبِی ایران بود. موفقیِت آتاتورک در همسایگِی ایران نیز برای شاهِ وقِت ایران ) رضاشاه ( و اکثرِ روشنفکراِن نوگرای چپ و راسِت ایران 
در آن روزگار الهام بخش بود. حتی مشروطه خواهی چون آیت الله نایینی در جمِع عالمان دین و نیز سلیمان میرزا اسکندری از گروه چپ های سوسیالیست 


به استقباِل رضاشاه رفتند و نوسازِی ساختارِی ایران را در سایهٔٔ نظامِ استبدادی جستند.


2. نفوذ و رسوِخ اندیشهٔٔ چِپ مارکسیستی و سوسیالیستی در ایران : افزون بر اثرپذیرِی مستقیِم تحول خواهاِن ایران از ایدئولوژی های مختلِف چِپ 
اروپایی، به طورِ مشخص ایرانیاِن عدالت خواه و نوگرا از رواِج فکرِ انقالبِی چِپ روسیه بسیار اثر پذیرفتند. روسیه در همسایگِی ایران بود. از اوایِل سدهٔٔ بیستم 
اندیشهٔٔ چِپ انقالبی در این کشور گسترش یافت و پس از قیامِ 1905 عمق یافت و در سال 1917 نظامِ انقالبی، و در واقع امپراتوری نوین، تحِت عنواِن 
" اتحادِ جماهیرِ سوسیالیستِی شوروی" استقرار یافت. تشکیِل حزِب "همِت" باکو و در پِی آن ظهورِ " اجتماعیون ـ عامیون" ) سوسیال ـ دموکرات ها ( در 
ایران به گسترِش فکرِ چِپ انقالبی کمک کرد. پیروزِی انقالِب شوروی، این اثرپذیری را کامل کرد. پس از آن با تشکیِل گروهِ 53 نفر و حزِب توده، چپ 
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در ایران تقویت شد. در دههٔٔ چهل و پنجاه انقالبیوِن چپ و مارکسیسِت روسی و چینی و کوبایی با قهرمانی ها و نیز آموزِش ایدئولوژیِک فکرِ مارکسیستی 
در میاِن جوانان، جریاِن فکرِی انقالبی را به اوج رساندند.


3. سیاسی شدِن بخشی از روحانیون و مسلمانان : با جنگ های ایران و روس و ورودِ شماری از مجتهداِن ایران و عراق، فکرِ سیاسی و جهادی در عده ای 
از روحانیون پدید آمد و پس از آن توسعه پیدا کرد و در جریاِن مشروطیت اوج گرفت و کامیاب نیز شد. هرچند پس از آن بارِ دیگر روحانیان از سیاست 
فاصله گرفتند و چند دهه را عموماً دور از سیاست گذراندند، اما در دههٔٔ چهل و پنجاه با ظهورِ رهبرِ روحانِی سازش ناپذیر و انقالبی، یعنی آیت الله خمینی، 
بارِ دیگر حوزه های علمیه و غالِب روحانیون واردِ کارزارِ سیاسی شدند و سرانجام با پیروزِی انقالِب اسالمِی 57، روحانیِت شیعِی ایران در جایگاهی استثنایی 


قرار گرفت و برای نخستین بار موفق به تأسیِس حکومِت دینی ـ روحانی شد. منابِع فکری و ایدئولوژیِک روحانیاِن انقالبی عبارت است از :


الف( سنِت سیاسِی دیریِن شیعی که به ویژه دکتر شریعتی با هنرمندِی تمام آن را احیا کرد.


ب( اندیشهٔٔ نویِن انقالبِی غربی که از کاناِل روحانیاِن مشروطه خواه ) خراسانی، نایینی، طباطبایی و بهبهانی ( و دیگر روشنفکران به روحانیاِن متأخر 
انتقال پیدا کرد.


پ( رواِج افکارِ چِپ مارکسیستی که از ُطُرِق مختلف و غالباً غیرِ مستقیم ) از جمله چریک های مسلمان ( به روحانیاِن انقالبی ) به ویژه طالِب جوان ( 
راه یافت؛ به ویژه ادبیاِت چپ در محافِل مذهبِی انقالبی بسیار اثرگذار بود.


اگر از ظواهر و الیه های زِبَریِن شعارها و ایدئولوژی های مذهبی یا مارکسیستی عبور کنیم و به مبانِی زیرین توجه کنیم، به نظر می رسد فکرِ مشترِک 
تمام اندیشه های انقالبی نوعی مونیسم بوده است؛ یعنی عمومِ انقالبیون در ذهن و طرِح آرمانی و یوتوپیِک خود، نظامِ اجتماعِی عدالت محوری را در نظر 
داشتند که از یک ساختارِ طولی و هرمی برخوردار است؛ هرمی که در رأِس آن رهبرِ انقالبی تحِت عنواِن پیشوا یا گروهِ پیشتاز یا سازمان و تشکیالت 
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انقالبی قرار داشت و توده ها را به انقالب می خواند و انقالب را به پیروزی می رساند و آنگاه نظامِ انقالبی را مستقر می کرد و در سایهٔٔ چنین نظامی ) حداقل 
تا مدتی ( آرمان های انقالب ) عدالت، آزادی، نفِی استثمار، طردِ استعمار، ریشه کنِی استبدادِ وابسته و... ( و حاکمیِت خلق در یک رونِد تند و رادیکال و 


معطوف به تغییر ساختارها محقق می شد.


الگوی رهبری، همان تئورِی "حزِب پیشتازِ" لنین بود که گاه "سانترالیسِم دموکراتیک" خوانده می شد؛ یعنی رهبرِی متمرکز اما دموکراتیک. در این 
تفکر و در شرایِط انقالبی و حکومت برآمده از انقالب، دموکراسِی پارلمانی و مشارکِت سیاسِی توده ها و تشکیِل احزاب و انتخابات و مراجعه به آرای عمومی 
جایی نداشت. در این دیدگاه مشارکت خلقی است، اما به شکِل توده ای و پوپولیستِی آن. قرار بود که حزِب پیشتاز و حکومِت انقالبی، عدالت را تحقق 
بخشد و توده ها را برای گذر از مرحلهٔٔ گذار و ورود به عصرِ دموکراسِی مستقیم آماده کند و به تعبیرِ شریعتی "دموکراسِی راس ها" را تبدیل به "دموکراسِی 
رای ها" کند. در واقع هدِف اصلی همان رهایِی مردم و آزادِی خلق از اسارِت استثمار و امپریالیسم و استبدادِ طبقاتی بود و ابزار و شیوه مهم نبود و لذا به 
هر شکِل ممکن و از هر راهِ آسان تر و کوتاه تر می بایست به هدف رسید. "هدف وسیله را توجیه می کند" در بطِن چنین اندیشه ای زاده شد. گرچه بسیاری 


) از جمله دین داران ( بارها این سخن را محکوم کرده و آن را نادرست و ضِد اسالمی دانسته اند، اما خود در عمل اکثراً چنین کرده اند و می کنند.


چنان که گفته شد، مونیسم، هم ریشه در سنِت کهِن شرقی و ایرانی دارد و هم برآمده از بخشی از دست آوردهای مدرنیته و عصرِ مدرِن غرب است. 
تاریخِی  عرفاِن  و  تصّوف  به ویژه  و  اسالمی  توحیِد  و سپس  زرتشتی  نخستیِن  یکتامحورِی  اندیشهٔٔ  و سپس  ایرانی  کهِن  بسیار  روزگاراِن  زروانی اندیشِی 
ایرانی ـ اسالمی در مقابل با عوامِل بینشی و خصلتی و اجتماعی و سیاسِی دیگر به گونه ای رقم خورد که نظام های دینی ـ استبدادِی ساسانی و صفوی و 
قاجاری و پهلوی متعین شدند و در نظامِ والیی و آمرانهٔٔ "هرمی شکِل" خود، تکثر و دگراندیشی را به رسمیت نشناخته و در عمل نظامِ مونیستِی خداساالر 
و "موبد ـ شاهی" جای پلورالیسم را تنگ کرد. به عبارتی، فکر یکتامحورِی کهِن شرقی ـ ایرانی با توحیِد اسالمی توأم شد و آنگاه اندیشهٔٔ وحدِت وجودِی 
تنِد صوفیانه برآن افزوده گشت. در سدهٔٔ اخیر، مونیسِم فلسفی و سیاسِی مارکسیسِم غربی و شرقی نیز با آن پیوند خورد و البته همراه با مقتضیات و 
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ضرورت های اجتماعی و تاریخِی دیگر نوعی از انقالبی گری و در نهایت رفتارِ انقالبِی ویژه را پدید آورد که در دوراِن پس از انقالب دیدیم و می بینیم.


واقعیت این است که فقط یک گروه نبودند که در سپیده دمِ انقالب، اندیشهٔٔ انحصارطلبانه و تمرکزگرایانه داشتند و خود را محورِ انقالب و رهبرِ نظامِ 
انقالبی می دیدند و هر نوع پلورالیسم را نفی کرده و از همه اطاعت می خواستند، بلکه انقالبیوِن چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی با شدت و ضعف عموماً 
چنین بودند. " اندیشهٔٔ حذف" اندیشهٔٔ بنیادی و رایِج اغلِب گروه ها و سازمان های سیاسی و انقالبِی عصرِ انقالب بود و البته هنوز هم به شکِل پنهان تر و 


ضعیف تری وجود دارد.


همه به یاد داریم که در سالیاِن نخسِت پس از انقالب، "قاطعیت" شعارِ عام و فراگیری بود که مردمان و گروه ها از مسؤوالن می خواستند و چنان که 
در عمل می دیدیم، قاطعیت نیز غالباً به معنای حذِف مخالف و دگراندیش و گاه قاتلّیت و محوِ دشمان بود. البته این نوع قاطعیت پیش از این در انقالِب 


فرانسه و شوروی و چین و کوبا و الجزایر و عراق و سوریه و مصر و... اعمال شده بود و الگوی انقالبیوِن ایران شمرده می شد.


به لحاِظ معرفتی، اندیشهٔٔ بنیادین و مشترِک تمامِ گروه های انقالبِی عصرِ انقالب ـ مذهبی و غیرِ مذهبی ـ همان آنتولوژی و ایدئولوژِی هرمِی مونیستِی 
انقالبی بود که در اندیشهٔٔ اسالمِ انقالبِی روحانی از حاکمیِت الله آغاز می شد و به پیامبر منتقل می شد و پس از آن به اماماِن منصوب و منصوص و در نهایت 
حاکمیِت انتصابی و الهی به فقیهان و نواِب عامِ امامِ غایب می رسید و مردمان فقط می بایست ولی و نایب را کشف کنند و با رأی و بیعِت خود نیابِت عامه 


را به نیابِت خاّصه تبدیل کنند و به عبارتی به مشروعیِت آسمانِی قدرت، جامهٔٔ مقبولیت و تعّین بپوشانند.


در ایدئولوژِی چِپ مارکسیستی نیز ماتریالیسِم تاریخی و دترمینیسم به مثابٔه خدا، والیِت خود را به رهبرِی حزِب پیشتاز و سازماِن انقالبی می دهد 
و خلق ها چاره ای جز اطاعِت مطلق از رهبرِی خلقی ندارند و پیش از پیروزی و پس از آن باید " استبدادِ پرولتاریا" را گردن نهند تا از اسارِت استبدادِ 
بورژوایی و سرمایه داری و استثمارِ طبقاتی و امپریالیسِم جهانی نجات پیدا کنند. در این مونیسم، جای کثرت گرایِی فکری و سیاسی و حزبی و حاکمیِت 


ملی و دموکراسی و دگراندیشی کجاست؟
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بنابراین از چنان تفکری، همان اعمال و رفتاری دیده می شود که دیدیم و همان حذف ها و خشونت هایی پدید می آید که آمد. اندیشهٔٔ واحد و همانند، به 
رفتارِ همانند منتهی می شود، هرچند تحِت عناویِن مختلف باشد و حتی اگر از جهاِت دیگر ـ تحِت عنوان با خدایی و بی خدایی یا چپ و راست یا مذهبی و 
المذهب ـ با هم به معارضه برخیزند. اصوالً هر اندیشهٔٔ انحصارگرا و معتقد به حذف، دیگری ) غیر ( را تحمل نمی کند و اگر این دیگری، خود نیز، مونیست 
و معتقد به حذف باشد، رقیِب خطرناک شمرده خواهد شد و هرگز تحمل نمی شود. اصوالً دو انحصارطلب که هرکدام خود را محق و حِق کامل و مخالف 
را باطِل مطلق می شمارد، هرگز نمی توانند با هم کنار بیایند و در نهایت یکی باید به هر قیمتی کنار برود تا جا کامالً برای رقیب باز شود. شاید داستاِن 


مونیسم و پلورالیسم همان جملهٔٔ معروِف سعدی باشد که: "هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند".


واپسین کالم این که اوالً، به تأکید باید گفت که تمامِ رفتار و حوادث و جدال های انقالبِی پس از انقالِب ایران ) ماننِد دیگر انقالب ها ( را نمی توان 
فقط به تفکر و معرفت و ایدئولوژی نسبت داد و بلکه شاید بتوان گفت عوامِل دیگر از جمله ضرورت ها و به ویژه جاه طلبی ها و انگیزه های شخصی، سهِم 
مهم تری داشته اند و ثانیاً؛ تحلیِل عامِل معرفت در خشونت های انقالبی و حتی افکارِ پلورالیستی و دموکرات هرگز بدان معنا نیست که انقالبیون اساساً و 
ایدئولوژیک مان، اعتقادی به دموکراسی و آزادی نداشته اند و برای همیشه آن را نفی می کرده اند، تا آن جا که اطالع دارم و آثارِ مکتوب نیز نشان می دهد، 
روشنفکراِن انقالبی و حتی سازمان های چریکی و نظریه پردازاِن انقالبی، عموماً دموکراسی را باور داشتند و مدعی بودند برای تحقِق رهایِی خلق از هرنوع 
استبدادی مبارزه می کنند، اما اشکاالِت دیگر ) از جمله اندیشهٔٔ مونیستِی یک بُعدی و ادعای رهبرِی انحصارِی خلق و خود را نوِک پیکاِن تکامل دیدن و 
اشتباهاِت استراتژیک و... ( سبب شد که رفتارهای ضِد دموکراتیک و خشن از آنان سرزند و به حذِف دیگران اقدام کنند. از لغزش های معرفتی و استراتژیِک 
دیگر این بود که بسیاری توجه نداشتند که شیوهٔٔ رسیدن به عدالت و آزادی به اندازهٔٔ هدف مهم و اثرگذار است و لذا نمی توان با شیوه های استبدادی و 


حذف به دموکراسی و عدالت رسید.
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1
تحریف یا عدِم تحریِف قرآن 


گرچه با بررسِی تاریِخ تدوین و اثباِت وثاقت و اعتبارِ تاریخِی قرآن، احتماِل تحریف نیز منتفی است، اما از آنجا که موضوِع تحریف و یا عدمِ تحریِف قرآن 
مسالٔه مهمی است و روزگاری مدعیانی داشته است، جداگانه موردِ بحث قرار می دهیم. تحریف به معنای روی گردانی، کناره گرفتن، کج کردن، گشتن از 


چیزی و تغییر و تبدیل است. در ارتباط با متِن مکتوب و یا سخن، تغییر در شکل و محتوا است ) یحرّّّفون الکلم عن مواضة ـ نساء/46 و مائده / 113 (.


گفتنی است که تحریف در اصطالح و در فرهنگ و ذهنیِت عمومی بارِ منفی دارد و لذا به معنای تغییر و دگرگونِی منفی و نادرست و مذموم در یک 
کالم و یا متن است. تحریف در ارتباط با قرآن سه گونه است : افزایش، کاهش و قرائت. در موردِ افزایش، گفته شده است به ادعای ابن مسعود و مصحف، 
دو سورٔه فاتحة الکتاب و معوذتان ) دو سورٔه آخرِ قرآن ( جزوِ قرآن نیست و در مصحف هم درج نشده بود. فرقٔه عجارده ) یکی از فَِرِق خوارج ( معتقد بودند 


که سورهً یوسف جزوِ قرآن نیست. جالب است که آنان استدالل می کردند چنین قصٔه عاشقانه ای نمی تواند وحِی الهی باشد.


در موردِ کاهش، ) تحریف به نقصان ( که عمدتاً شیعی هستند، ادعا شده است که آیٔه رجم در قرآن بوده است و حذف شده است. یا نامِ امام علی در 
آیاِت بسیاری ) از جمله در پایاِن سورٔه مائده ( آمده بود و حذف شده است. در موردِ تحریِف محتوایی و معنایی نیز می توان به قرائِت "ملِک یوِم الدّّّین" یا 
"مالِک یوِم الدّّّین" و یا "خالق االصباح" اشاره کرد که می تواند " أصباح" و جمِع صبح خوانده شود و یا " إصباح" مصدرِ باِب افعال باشد که به معنای شعلٔه 


قندیل و یا پسر بچٔه زیبا باشد. البته گاهی هم اختالِف معانی و یا تحریِف معنوی و محتوایی می تواند از جابجایی در الفاظ و کلمات حاصل شود.


موردِ اول ) افزایش (، قرن هاست که مدعی ندارد ) ال اقل من آگاه نیستم ( و حتی عالماِن شیعِی معتقد به تحریِف نوِع دوم ) کاهش (، آن را شدیداً انکار 
کرده اند. نوِع سوم ) قرائت ( نیز چندان اهمیت ندارد و می توان با استفاده از قواعِد ادبی و نظِم زبانی و شواهد و قرایِن متعدد، از فرو افتادن در دامِ چنین 
تحریفی کاست و البته شاید تا حدودی هم اجتناب ناپذیر باشد. اما تحریِف نوِع دوم ) کاهش (، حتی در گذشتٔه نزدیک نیز در میاِن شیعیان طرفدارانی 
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داشته است و الزم است بدان توجه شود.


از نامداراِن گذشته، ُکلینی و از متأخران کسانی چون ُحرّّّ عادلی، فیض کاشانی، مجلسی، سید نعمت الله جزایری و محدّّّث نوری، یا به صراحت از 
 االرباب"  تحریِف قرآن سخن گفته اند و یا به اَشکاِل مختلف بدان دامن زده اند. حاج میرزا حسین نوری کتابی تحِت عنواِن "فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّّّ
نوشته است و مدعی شده است از قرآن مواردی حذف شده و در قرآِن عصرِ ابوبکر و عثمان نیامده است. کتاب و آرای وی شدیداً با مخالفت و نقِد عالماِن 


شیعی روبرو شد و به گفته ای تا حدودِ بیست ساِل قبل، بیش از دویست نقد بر کتاِب نوری نوشته شده است.


نوری با استفاده از منابِع شیعی و سنی، دوازده دلیل اقامه کرده است که به اختصار بیان می شود :


1. نوری به روایاِت اهِل سنت و معدودی از احادیِث شیعه استناد کرده است که قائلند به اینکه هر آنچه در اُمت های پیشین رخ داده، طابِق الفعل 
بالفعل در امِت اسالم نیز رخ خواهد داد و ازجملٔه آنها یکی هم تحریِف کتاِب آسمانی است. آیت الله خویی چنین پاسخ داده است که : اوالً اخباری که 
به آنها اشاره شده، اخبارِ آحادند و متواتر نیستند و لذا افادٔه علم نمی دهد. بویژه این روایات هیچ کدام در ُکتِب اربعٔه شیعه نیامده اند. ثانیاً اگر این دلیل 
درست باشد، باید داِل بر وقوِع زیادت در قرآن باشد. چنان که تحریِف تورات و انجیل هم به زیادت بوده است. ثالثاً بسیاری از وقایعی که در اُمِم سابقه 
رخ داده، نظیرش در اسالم رخ نداده. نظیرِ گوساله پرستی و سرگردانِی چهل سالٔه بنی اسرائیل دربیابان و غرِق فرعون و... رابعاً اگر هم فرضاً تَواتُر و صحِت 
این روایات را بپذیریم، ممکن است در آینده چنین کاری رخ بدهد. چنان که از روایِت نجاری بر می آید که زماِن آن را تا دامنٔه قیامت می داند. نیز گفته 


شده است که اگر معجزٔه قرآن را قبول کنیم، نمی توان تحریِف قرآن را باور داشت، چرا که دچارِ تناقض خواهیم شد.


2. محدِث نوری به روایاِت اهِل سنت دربارٔه جمع کردِن قرآن استناد کرده و گفته است که جمِع آن بر محورِ شهادِت دو شاهد بوده است که این 
مساله حاکی از عدمِ تواتر است و لذا امکان و احتماِل تحریف در آن راه دارد. با توجه به مطالبی که دربارٔه تاریِخ جمع و تدویِن قرآن گفته شد، روشن 
است که این استدالل درست نیست. چرا که گفتیم اوالً قرآن در زماِن پیامبر مکتوب بوده و نیز به وسیلٔه حافظاِن بسیارِ قرآن حفظ می شده و در زماِن 
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ابوبکر و عثمان هم صرفاً در یک کتاب گرد آمده و به قرائت های معین محدود شده است. ثانیاً مسالٔه ضرورِت دو شاهد ) در صورِت صحت (، فقط برای 
اطمیناِن بیشتر و جلوگیری از هر سوءِ استفاده ای بوده و نقشی در اصالت و اعتبارِ قرآن نداشته است. در واقع اعتماد روی مصاحِف موجود، عمدتاً بر اساِس 


تواتر و قطعیت از جهاِت مختلف بوده است.


3. نوری در فصِل سوم به روایاِت اهِل سنت دربارٔه آیاتی که ادعای نسِخ تالوِت آنها شده است استناد کرده، و مسالٔه نسخ التالوة را رد کرده است. ولی 
این روایات را دال بر تحریِف قرآن دانسته است. پاسخ این است که ادعای نسخ التالوة نادرست است و شگفت اینکه نوری خود آنها را مردود می داند اما 


در عینِ حال ِصرِف ادعا را دلیلی بر تحریِف قرآن می شمارد.


4. دلیِل چهارم همان مصحِف امام علی است که نوری عقیده دارد آن مصحف مخالِف قرآِن عثمانی بوده، هم از حیِث تألیف و ترتیِب سوره ها و آیات 
و هم از نظرِ کلمات و از جهِت زیاده و نقصان. قبالً گفته شد که چنین نبوده است چرا که امام نیز در نهایت همان قرآِن ابوبکر و عثمان را تایید نمودند. 


شگفت اینکه زمانی که نوری به سختی موردِ انتقاد قرارگرفت، بارها تاکید کرد که اعتقادی به افزایِش قرآن ندارد.


5. نوری در دلیِل پنجِم خود به مصحِف عبدالله بن مسعود استناد می کند که مخالِف قرآِن عثمان بوده است. در این مورد هم قبالً توضیح داده شده 
است. ظاهراً ابن مسعود فقط فاتحة الکتاب و دو سورٔه آخرِ قرآن را دعا می دانسته و جزوِ قرآن نمی شمرده است. اما در نهایت او نیز قرآِن عثمان را تایید 


کرد. ظاهراً قرآِن او ) ماننِد قرآِن علی ( سوزانده نشد و مدت ها باقی بود.


گفتنی اینکه در ساِل 398 در زماِن شیخ مفید، فتنه ای حوِل همین قرآن در بغداد پدید آمد و محکمه ای برای رسیدگی به آن تشکیل شد و سرانجام 
به دستورِ محکمه آن مصحف نابود شد.


6. استنادِ دیگر، مصحِف ابیّّّ بن کعب و تفاوت آن با مصحِف عثمانی است. ابی بن کعب از اصحاِب نامدار و از قاریان، و مشهور به "سید القراء" بوده و 
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گفته شده است که قرآِن او دارای دو سورٔه اضافی به نام های"خلع" و"حفد" بوده است، اما حقیقِت ماجرا روشن نیست. ظاهراً آن هم ماننِد دیگر مصحف 
بوده است. قابِل ذکر اینکه وجودِ این مصحف نمی تواند موردِ استنادِ محدث نوری قرار بگیرد چرا که قرآِن وی با قرآن های علی و ابن مسعود نیز مخالف 


بوده است.


7. نوری ماجرای سوزاندِن قرآن ها به وسیلٔه عثمان را عمدی دانسته و در واقع تلویحاً می خواهد بگوید او می خواست قرآن های مخالف را نابود کند تا 
نمانند و نیِت وی فاش نشود. چنین نبود، چرا که اوالً توافق روی یک متِن قرآن به ضرورت و برای حِل اختالفات بوده است. ثانیاً این کار به وسیلٔه یک 
گروهِ کارشناس صورت گرفته و معلوِل تصمیم و سلیقٔه شخِص عثمان نبوده است، ثالثاً در نهایت موردِ تاییِد تمامِ اصحاب قرار گرفته است، رابعاً از بین 


بردِن قرآن های دیگر اجتناب ناپذیر بود، چرا که وجودِ آنها موجِب اختالِف جدید می شد و این نقِض غرض بود.


8. نوری در بنِد هشتِم استدالل های خویش به روایاِت متعددی از اهِل سنت استناد می کند که از تحریف به نقصان در قرآن حکایت می کند. این روایات 
با دقت بررسی شده و کارشناساِن حدیث معتقدند که هیچ کدام از آنها قابِل استناد نیستند و حدیث شناساِن شیعه و سنی بدان ها اعتنایی نمی کنند.


9. وی مدعی است که " اسامِی اوصیای خاتم النبیّّّین و دخِت گرامی اش صدیقٔه طاهره علیهم السالم و بعضی شمایل و صفاِت آنان در همٔه کتِب آسمانی 
آمده است، پس باید در قرآن هم آمده باشد." این استدالل چندان بی بنیاد است که نیازی به پاسخ احساس نمی شود. فقط می پرسیم اوالً در کدام کتاِب 
آسمانی اسامِی اوصیای پیامبر آمده است ؟ و ثانیاً اگر چنین بود، علی القاعده می بایست خودِ آن اوصیا اعتراض می کردند. جالب است که آیت الله خویی 


استدالل می کند اگر امامت و والیِت علی در قرآن بود، پیامبر نیازی به معرفِی وی در غدیر نداشت.


10. نوری می گوید چرا در میاِن قرائت های مختلف، فقط هفت قرائت اختیار شده است. در پاسخ باید گفت که اوالً اختالِف قرائت ها ربطی به تحریف 
و حداقل افزایش و کاهِش قرآن ندارد، ثانیاً محدود کردن یک ضرورت بود تا اختالف ها کاهش پیدا کند، و ثالثاً عددِ هفت مستند بود به سخِن پیامبر که 


ر منه". " انزل القرآن علی سبعة احرف" و جالب اینکه در پایاِن همین جمله پیامبر می فرماید " فاقرؤا ما تیسّّّ
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11و12. نوری در بنِد یازدهم باز به روایاِت صحیح و معتبری اشاره می کند که بیانگرِ افتادگی و نقصان در قرآِن موجود است و در بنِد دوازدهم ایشان 
می گوید اخباری درست است که به مواردِ خصوصی از قرآن اشاره دارد و داللت دارد بر اینکه بعضی از کلمات و آیات به صورتی از صور تغییر کرده اند.


این مدعاها به اَشکاِل مختلف تکرار شده و پاسخ نیز همان است که پیش از این گفته شد. باید افزود که قرآِن موجود همان قرآِن پیامبر و ابوبکر و 
حداکثر عثمان است. نه تنها دلیلی بر تحریِف قرآن در آن دوره وجود ندارد، بلکه شواهِد تاریخی از وثاقِت قرآن حکایت می کند. در ادوارِ بعد نیز، نه چنین 


دگرگونی و تحریفی رخ داده و نه می توانست رخ دهد و نه کسی چنین ادعایی کرده است.


گفتنی است که نوری در کتاِب خود 1122 حدیث گرد آورده تا ثابت کند از قرآن کاسته شده است. او ادعا می کند در این میان،61 فقره از آنها داللِت 
عامه دارد و 1061 فقرٔه آن، نص در موضوع است. ولی حدیث شناسان و نقادان گفته اند که اکثریِت آنها نه سند دارد و نه اعتبار، و از رساله ها و منابعی نقل 
می کند که یا مجهول اند یا موجود نیستند یا جعلی اند و تعدادِ 815 فقره از احادیِث او این گونه به منابع نقل شده است. باقی ماندٔه آن 307 مورد است که 
اکثریِت آنها به اختالِف قرائت باز می گردد که 107 فقره این گونه است. فقط 200 مورد از کتِب معتبر نقل شده که باز به دالیلی هیچ کدام تحریِف قرآن 
را ثابت نمی کنند. از جمله، نوری روایت از امام صادق و امام رضا نقل کرده که آن بزرگواران پس از قرائِت سورٔه حمد می گفتند " کذلک الله ربی" و نوری 


گمان کرده است که این جمله جزوِ قرآن است. و اما دالیلی که مدافعاِن وثاقِت قرآن و عدمِ تحریِف آن اقامه کرده اند از این قرار است :


1. آیاِت قرآن ) از جمله آیٔه نهِم سورٔه حجر (.


2. احادیِث معتبر و مشهور ) از جمله حدیِث مشهورِ ثقلین (.


3. اجماِع فریقین ) شیعه و سنی (.


4. اعجازِ قرآن که با قول به تحریِف قرآن قابِل جمع نیست.
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5. نظرِ شیعه مبنی بر اینکه در هر نماز واجب است یک سورٔه کامل تالوت شود.


6. وجودِ تواتر مبنی بر عدمِ تحریِف قرآن و در نتیجه بی اعتبار شدِن اخبارِ آحاد.


7. حراسِت پیامبر دربارٔه قرآن و دقت در حفظ و اصالِت آن.


8. حراسِت اصحاب از منزلت و اصالِت قرآن.


9. دلیِل عقلی. عالمه طباطبایی چنین استدالل کرده است : "ُحجیِت قوِل رسول الله متوقف بر ُحجیِت قرآن است که رسول الله را معصوم و امام و 
نبی و ولی معرفی کرده است، و اگر قائل به کم یا زیاد بودِن یک حرف در قرآِن مجید بشویم، تمامِ قرآن از ُحجیت ساقط می شود و سقوِط این حجت، 


ُحجیِت اخبارِ تحریف را نیز ساقط می کند" چرا که حجیِت سخِن امام نیز به حجیِت قوِل رسول است.


10. عدمِ اعتراِض امام علی به قرآِن ابوبکر و عثمان و عدمِ اعتراِض اماماِن بعدی به قرآِن موجود.


11. برخی اغالِط امالیی در قرآن هنوز باقی مانده است ) از جمله یبسط را یبصط و مسیطر را مصیطر نوشته اند یا بسم الله را در آغازِ سورٔه توبه 
ننوشته اند (.
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1. مطالب این نوشته ـ بویژه عقاید محدث 
آقای  مقالٔه  از  برگرفته  نوری ـ عمدتاً 
عنواِن  با  قرآن  دانشنامٔه  در  خرمشاهی 


"تحریف ناپذیری قرآن" است.
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سیمای پارادوکسیکال شریعتی


29 خرداد سی امین سالگردِ مرِگ شهادت وار دکتر علی شریعتی است. با تفسیرِ بدیعی که خودِ او از مفهومِ عمیِق انسان شناسانٔه "شهید" و "شهادت" 
داشت، قطعاً او یکی از شهیدان بود، چرا که او با تمامِ توان و قدرت و بویژه تواِن بیان و قلم در متِن جامعه و در کنارِ مردم بود و در جبهٔه درگیرِی حق و 


باطِل زمان اش، حضوری فعال و خالق داشت و با نقِد ُعمر و آرامش و زندگی اش، به نفِع جبهٔه حق و علیهِ جناِح باطل، شهادت و گواهی می داد.


او " آرش"ی بود که در جداِل ایرانیان و تورانیان ) مظلومان و ظالمان (، تمامِ هستِی خود را در کمانی نهاد و با تمامِ توان، تیرش را از فرازِ کوهِ عرفان، 
آزادی و برابری، به سوی مرزهای محِل اختالف پرتاب و مرزها را روشن کرد و افق های تازه ای در حوزٔه ایمان، اندیشه، دین، آزادی، عدالت، جامعه، سیاست، 


هنر و اخالق، در برابرِ نسِل خود و مردمِ عصرِ خود ُگشود.


بی گمان شریعتی، ماننِد هر متفکرِ اجتماعِی خالق و نوآور، فرزنِد زماِن خویش بود. چنین شخصیت هایی اول از زمان و مقتضیات و حال و هواِی عصرِ 
خود اثر می پذیرند و آنگاه بر زمان اثر می گذارند. یک نوع رابطٔه تاثیر و تاثرِ دیالکتیکی بیِن شخصیت و زمان و نیازها و ضرورت های آن وجود دارد. بویژه 
شخصیت هایی که از یک سو شدیداً اجتماعی اند یعنی به سرنوشِت مردم و رهاییِ شان می اندیشند و در آرزوِی آزادیِ شان هستند و از سوی دیگر از نظرِ 
فکری و شخصیتی از جامعّیت برخوردارند و حوزٔه عالیق و رسالِت آنان گسترده است و تمامِ ابعادِ فکری و اجتماعی را در بر می گیرد، بیشتر از زمان و 


شرایِط آن اثر می پذیرند و البته به همین دلیل، اثرگذاریِ شان نیز در عرصه های مختلِف زندگِی مردمِ هم عصرِ شان، افزون تر و عمیق تر است.


ظاهراً جای انکار ندارد که شریعتی از جهاِت مختلف ) بویژه در حوزٔه فکرِ دینی و انقالِب فرهنگی و اجتماعی (، تاثیرگذارترین متفکر یا روشنفکرِ ایرانِی 
زماِن ما است؛ چنان که بسیاری از مخالفاِن فکری یا سیاسِی وی نیز بارها به این نکته اشاره کرده اند. سیمای شریعتی، متنوع، مختلف و حتی در پاره ای 
موارد متضاد جلوه می کند و همین جلوه ها است که از یک طرف، او را شدیداً جذاب و خواستنی برای گروه های فکری، اجتماعی، ادبی، هنری، سیاسی، 
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انقالبی، دینی، عرفانی، اخالقی، فلسفی و حتی گروه های متنوِع ِسنی کرده است و از طرِف دیگر موجب شده است تا با توجه به وجهی یا وجوهی از 
شخصیت و افکار و آموزه های وی، یا تجزیٔه انسجامِ فکری و ایدئولوژیِک او به وسیلٔه گروه های فکری و اجتماعی یا ِسنی، برداشت ها و تفسیرهای مختلف و 
گاه متضاد و پارادوکسیکال از او پدید آید. به تعبیرِ شاعرانٔه دکتر سروش، سفرٔه شریعتی چنان رنگین است که هیچ کسی از کنارِ آن گرسنه بر نمی خیزد. 
اقباِل عمومی از شریعتی در سطِح داخل و خارِج کشور و فروِش روزافزوِن آثارِ شریعتی پس از 30 سال، هم تنوع و جاذبه های گوناگوِن آثار و افکارِ شریعتی 


را آشکار می کند و هم میزاِن تاثیرگذارِی بی نظیرِ او را در قیاس با متفکران و نواندیشاِن دینی و غیرِ دینِی ایراِن معاصر نشان می دهد.


یکی از ویژگی های مهِم شریعتی در حیطٔه اندیشه و حتی در حوزٔه ادِب پارسی، قدرت و ذوِق فوق العادٔه "ترکیب سازِی" او است و همین امر سبب شده 
است تا گفتارها و نوشتارها و آموزه های وی برای تیپ ها و گروه های فکری و اجتماعی و ادبی و هنرِی مختلف که بسیاری از آنها قرابِت فکری یا طبقاتِی 
چندانی با شریعتی ندارند، جذاب و مطلوب باشد. فی المثل همین ویژگی سبب شده است تا او دوسِت حسین توفیق ) مدیرِ نشریٔه طنزِ توفیق در سالیاِن 
پیش از انقالب ( باشد و خطاب به او دربارٔه پدیدٔه انسانِی "خنده" سخن بگوید و جواد علیزاده کاریکاتوریست و طنز پرداز و هنرمند را در حاِل حاضر تحِت 


تاثیر قرار دهد و بگوید که "شریعتی، اینشتین، صادق هدایت و مارادونا را دوست دارم." ) بنگرید به مصاحبٔه روزنامٔه اعتمادِ ملی مورخ 24 خرداد (.


از نظرِ فلسفی گاه در کنارِ هگل بنشیند و گاه در کنارِ هایدگر و گاه در کنارِ مالصدرای مسلمان. از نظرِ دینی، گاه با بودا همدلی کند و گاه با مسیح 
همنوا باشد و البته همواره با محمد و علی باشد و شگفت اینکه گاه این همه ) حتی مارکسیسم و سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم و... ( را با هم بیامیزد و 
َسنْتِزی نو پدید آورد و حتی گاه در مقامی فراتر از همٔه اینها بنشیند و در عینِ حال خود را مسلمانی معتقد و شیعه ای علوی و وفادار بداند. به یک معنا 
او همه چیز بود اما هیچ چیز نبود و به تعبیری او همواره در مناطِق مرزِی اندیشه ها، مکتب ها، ایدئولوژی ها و حتی ادیان حرکت می کرد. ) تعبیرِ حرکت 
در مناطِق مرزی از دکتر شایگان است. ( او به سادگی اما با هنرمندِی تمام قادر بود چارلی چاپلین را در کنارِ ابوذر بنشاند و مدینه را به آتن پیوند بزند و 


مذهب و هنر و عرفان و علم را همسایه کند.
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اکنون 30 سال از مرِگ شریعتی گذشته است. گفتن ندارد که در طوِل این مدِت نه چندان دراز، شرایِط ایران و حتی منطقه و جهان دچارِ تحوالِت 
اساسی و مهمی شده است. نیازها، دغدغه ها، گرایش ها، مشکالت، راهِ حل ها و حتی مفهومِ حق و باطل و مصادیِق آنها ) که شریعتی آن همه به تبیین و 


تعییِن مصادیِق آن دلبستگی داشت (، در زمانٔه ما به کلی دگرگون شده اند. اکنون از شریعتی چه مانده است و چه می توان و چه باید آموخت ؟


به گَُماِن من شریعتی پس از 30 سال در جامعٔه ما زنده است ) زنده تر از زماِن خودش ( و هنوز اثر می گذارد و هنوز از او بسیار می توان آموخت، اما 
در این َمجال می خواهم به مهم ترین و ماندنی ترین کارِ شریعتی اشاره کنم که ناتمام ماند و اکنون بر عهدٔه متفکران و نواندیشاِن مسلمان ) در داخل و 
خارج از کشور ( است که آن را ادامه دهند و به کماِل مطلوب برسانند. این کار "پروژٔه بازسازِی اندیشٔه دینی" است که ارتباِط مستقیم با همان قدرت یا 


مسئولیِت ترکیب سازِی شریعتی دارد.


می دانیم که در جریاِن " اصالح طلبِی اسالمِی" معاصر، ُمصلحاِن مسلمان، به لحاِظ نوِع تفکر و حوزه و ماهیت و هدِف اصالح طلبی در اسالم، به دو 
گروهِ متمایز تقسیم می شوند؛ مصلحاِن رِفُرمیست و مصلحاِن رادیکال و معتقد به بَدیل سازی.


رفرمیست ها عمدتاً می کوشند با خرافه زدایی در دین و عقالنی کردِن عقاید و آداب و احکامِ دین، اسالم را با مدرنیته و شرایط و مقتضیاِت زندگِی 
جدید سازگار کنند و در واقع با اصل قرار دادِن مدرنیته و دستاوردهای عصرِ جدید، که از نظرِ آنها علی االصول درست و مفید و قابِل دفاع است، اسالم را 


با این شرایِط نوین و پیشرفته انطباق دهند.


اما مصلحاِن رادیکال، ضمِن خرافه زدایی و رویکردِ انتقادی به سنت و میراِث اسالمی و معقول سازِی گزاره های دینی، برآنند که اسالم را به صورِت 
مستقل در قالِب یک دستگاهِ فکری و ایدئولوژیِک کامل در برابرِ مکتب های فلسفی و فکری و اجتماعی و ایدئولوژیِک مدرِن غربی مطرح کنند و اسالمِ 


تطبیقی را بنیان نهند.







5


از نظرِ مبانی، جهت، هدف و غایت، آثار و عواقب، این دو نِحله متفاوتند :


اوالً رفرمیست ها رویکردِ انتقادیِ شان از ُسنت محدود و سطحی است اما رادیکال ها می خواهند تمامِ دین و مبانی و عقاید و آداب و احکام و شعائرِ آن 
را به تیِغ تیزِ نقد بسپارند و البته به فرجامِ نقادی هایشان نیز مُلتزِم باشند.


ثانیاً رفرمیست ها چندان انتقادی به مدرنیته و گفتماِن تجددِ غربی ندارند یا حداکثر به برخی از آثارِ خواسته و ناخواستٔه مدرنیسم از جمله بعضی از 
رسومِ اخالقِی غربیان نقد وارد می کنند، ولی رادیکال ها، مدرنیته و آثار و اجزای آن را نیز به شکِل عمقی و رادیکال نقد می کنند.


ثالثاً رفرمیست ها در اندیشٔه بدیل سازی نیستند و حداکثر برآنند تا اخالق و ابعادِ معنوِی اسالمی را بر مدرنیته و مدرنیسِم رایج بیفزایند ) یعنی غرب 
به عالؤه اسالم (، اما رادیکال ها در اندیشٔه بدیل سازی اند و می خواهند از دروِن نقِد سنت و مدرنیته، بدیل و آلترناتیو بسازند. بدیلی که عناصرِ مثبت و 


سازندٔه دینی را با عناصرِ مثبت و مفید و خاّلِق مدرنیته بیامیزد و در نهایت، طرِح تازه و مستقلی از فکرِ دینی در این زمان سامان دهد.


رابعاً گرچه هر دو گروه در اندیشٔه تغییرِ احواِل مسلمانان و خروِج جوامِع اسالمی از بن بسِت انحطاط و عقب ماندگی اند، اما دستٔه اول سنت و مدرنیته 
را بدوِن تغییر و دستکارِی بنیادین می پذیرند و فقط کمی اصالِح اخالقی در آن دو را مجاز و ممکن می دانند، اما دستٔه دوم در نهایت، دنباِل ایجادِ تمدنی 


جدید و فرهنگی خالق و مستقل و محلی و خودی هستند و این کار را راهِ نجاِت واقعِی مسلمانان و موجِب استقالِل حقیقِی جوامِع اسالمی می شمارند.


طراِح این پروژه اقبال است و نامِ طرِح او نیز "بازسازی" ) Recanstruction ( است یعنی بازسازِی اندیشٔه اسالمی. رفرمیست ها بازسازی و تجدیِد بنا را 
نه ممکن می دانند و نه مفید ) بنگرید به گفتارِ مرحوم مرتضی مطهری در کتاِب نهضت های اسالمی اش در این باره (، اما رادیکال ها این کار را هم ممکن 
می شمارند و هم مفید. بعد از اقبال، شریعتی شاخص ترین متفکرِ اسالمِی معاصر است که این اندیشه را پذیرفته و در حِد توان و امکاناِت خود کوشیده 
است به تَحقِق آن کمک کند. تزهای معروِف او ماننِد "طرِح هندسِی مکتب"، تقدمِ ایدئولوژی بر فرهنگ، مذهب علیه مذهب، تَسنِن اموی و تَسنِن نبوی، 
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تشیِع علوی و تشیِع صفوی، بازگشت به اسالم، بازگشت به قرآن، تصفیه و تغلیِظ منابِع فرهنگی، اجتهاد در اصول و فروع و... جملگی برای پیشبردِ این 
طرح بوده است.


اقبال نیز در کتاِب "بازسازِی اندیشٔه اسالمی" اش و نیز در مجموعٔه اشعارِ فارسی اش، ضمِن تکیه بر شعارِ اساسِی بازگشت به اسالم با محوریِت قرآن، 
روی دو اصِل مهم تاکید دارد و در واقع آموزه هایش را حوِل دو محور سامان می دهد : "خودی" به مثابٔه یک نگرِش فلسفی و آنتولوژیک به جهان و 
هستی و عالَم و آدم، و دیگر " اجتهاد" در اصول و فروع به مثابٔه "موتورِ حرکِت اسالم". او می کوشید با طرِح فلسفٔه خودی، مسلمانان را قانع سازد که 
از خودیِ شان ) به تعبیرِ شریعتی خویشتِن خویش یا مِن اصیل ( تهی شده اند و الزم است بارِ دیگر آن "خودی" را در خود احیا کنند و با این احیاگری، 
انقالبی در خویش پدید آورند و در نهایت به آزادی و رهایی برسند. از نظرِ او فکرِ کالمِی توحید ) یعنی یکتانگری ( و عرفاِن نظری و عملی، و روِش تجربی 


در علم و فلسفه، و اجتهادِ خالق و آزاد در دین شناسی، مسلمانان را در تحقِق این طرح توانا می سازد.


شریعتی نیز اندیشه هایش را در طرِح هندسِی مکتب بر پایٔه توحید استوار می کند و جهان و طبیعت و انسان و جامعه و تاریخ را بر آن بنیاد تفسیر و 
تحلیل می کند و بر آن مبنا جامعٔه توحیدی و انسانِی ایده آل را بر سه استوانٔه عرفان، آزادی و برابری تعریف می کند. او نیز مسالٔه اَلیِناسیون را در جوامِع 
اسالمی مهم می شمارد و معتقد است مسلمانان از اصالت هایشان ) یعنی همان خودیِ شان ( تهی شده اند و به بیگانگی از خود رسیده اند و بارِ دیگر الزم 


است و باید از این " از خود بیگانگی" خارج شوند و به رهایی نائل آیند.


از نظرِ آن دو متفکر، دیِن اسالم و فکرِ توحید با تکیه بر متِن وحیانِی قرآن، توانایی و ظرفیِت الزم برای چنین نوسازی و بازسازی را دارد. اما اینکه 
چگونه و با چه ابزاری و به وسیلٔه چه کسانی، مسائلی است که اکنون جای شرِح آنها نیست.


ایده و طرِح بازسازی، در واقع یادآورِ همان " امتزاِج افق ها"ی گادامر است که گرچه او در حیطٔه هرمنوتیک آن را طرح می کند، اما می توان آن را 
در حوزٔه پروژٔه اندیشٔه بازسازِی فکرِ اسالمِی اقبال و شریعتی هم به کار بُرد. چرا که این بازسازی در نهایت از آمیختن و امتزاِج افق های فکرِی متفاوت 
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و برگرفته از سنت و عالَِم مدرن یا ترکیبی از عناصرِ مثبت و خاّلق و قابِل ترکیِب اندیشه ها، تجربه ها، فلسفه ها و دیدگاه های متنوِع انسانی، از گذشته تا 
حال، خلق می شود. البته این ترکیب کردن دقیقاً به معنای ترکیب و امتزاج است نه " التقاط" به معنای منفی، آنکه به معنای بدعت و آمیختِن دو جزءِ 


ضد و ناَهْمِگن و تکلف آمیز و در نتیجه، ناپایدار و همراه با شکست است.


بویژه باید تاکید کرد که در طرِح بازسازِی اقبال و شریعتی، مبانِی قطعی و اصوِل ُمسلَِّم اسالمی و وحیانی، هم مبنا و آغازِ حرکِت بازسازی است و هم 
در پایان، همین اصول، داورِی نهایی را برعهده دارند و ِصحت و ُسقِم معرفت ها و تفسیرها و ترکیبات را معین خواهند کرد. از این رو، این طرح هرچند از 
معارِف بشری ) بویژه انساِن مدرن ( بهره می برد و نگاهِ برون دینی را به خدمت می گیرد، اما بازسازِی فکرِ دینی اساساً یک پروژٔه درون دینی است و داورِی 


دینی را گردن می نهد و به همین دلیل این نوع اسالم شناسی یک مکتب سازی و آلترناتیوِ مستقل و تطبیقی خواهد بود نه حاشیه ای بر متِن مدرنیت.


اما در سالیاِن اخیر، رویکردهای کامالً متفاوتی در میاِن متفکران و نظریه پردازاِن مسلمان در باِب شناخِت اسالم پدید آمده است. به نظر می رسد 
اکنون نِحلٔه رفرمیستی به دین و مدرنیته چیره شده و نظریٔه بازسازی ) حداقل به شکلی که اقبال گفته بود ( در حاِل رنگ باختن است. اقبال مسلمانان را 
فرا می خواند که در ُکِل دستگاهِ مسلمانیِ شان تجدیدنظر کنند، اما در نهایت، هدف، آزادی و رهایِی جوامِع اسالمی از طریِق نواندیشی و بازسازِی دستگاهِ 
فکرِ مسلمانی بر بنیادِ وحی ) قرآن ( و محکماِت غیرِ قابِل چون و چرای اسالم ) چون توحید ( بود که با روش های اجتهادِی درون دینی و با استخراج و تصفیه 
و تغلیِظ منابِع قابِل بازسازِی تاریخ و فرهنِگ دینی صورت می گرفت. اما نظریه پردازاِن کنونِی ما، از این طرح فاصله گرفته و به راهی می روند که به هرجا 
برسند، گرهی از کارِ مسلماناِن در محاصرٔه کنونی نمی گشاید، یا در بهترین حالت، با اصالت دادن به ُمدرنیت، مسلمانان و جوامِع اسالمی، تابعی از نظامِ 
سلطٔه جهانی و مدرنیِت حاکِم بر غرب خواهند شد. روشن است که منظور، نفِی مدرنیته و تجددِ غربی نیست، بلکه سخن بر سرِ چگونگِی برخورد با آن 
و حفِظ اصالت ها و استقالِل فکری و تمدن سازِی مسلمانان است، به گونه ای که مسلمانان جایگاه و منزلِت دیریِن خود را در کنار یا متِن تمدِن پیشرفتٔه 


کنونی بازیابند و در نظِم سلطه گرانٔه حاکِم بر جهاِن فعلی، ُمْستَهلک نشوند.
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چنین می نماید که روشنفکراِن دینِی کنونِی جهاِن اسالم و ایران، طرحی برای پیشبردِ فعالیِت روشنفکرانهٔ شان ندارند، و از این رو، از یک سو تابِع 
ُمدهای فکرِی روز می شوند و از سوی دیگر دچارِ تناقضاتی می شوند که جز سردرگمی و تزلزل در مخاطبانِ شان، حاصلی ندارد. بویژه گاه در روش شناسی 
از دیدگاه های معرفت شناسانه یا هرمنوتیکی ای بهره می گیرند که اساساً با دین و وحی غیرِ قابِل دستیابی یا غیرِ قابِل شناخت می شود یا حداقل داورِی 
دینی در معرفت ها و نظریه پردازی ها منتفی می شود. فی المثل استفاده از بازی های زبانِی ویتگنشتاینی یا نظریٔه گادامری در هرمنوتیک در فهِم متون و 
منابِع دینی و توجیهِ قرائت پذیرِی دیِن اسالم، نه تنها کمکی به بازسازی و حتی نوگرایِی دینی نمی کند، بلکه دین و قرآن را به مثابٔه سنِد استوارِ اسالم 


عمالً بالموضوع می کند و بدین ترتیب، نقِض غرض در کارِ روشنفکراِن مسلمان پدید می آید.


به هر حال، در مقامِ نقد و بررسِی آرای متفکراِن مسلماِن پیشین و حال نیستم. در این َمجاِل اندک، هدف، بیاِن دو نکته بود :


1. معرفِی جریاِن فکرِی شریعتی و پروژٔه او در تداومِ کارِ اقبال.


2. اشارتی به تفاوت و فاصله گرفتِن نظریه پردازاِن فعلِی مسلماِن ایران ) و البته جهاِن اسالم ( از آن متفکران.


البته من در این میان پروژٔه اقبال و شریعتی را، به رَغِم تمامِ ابهامات و اشکاالت، کارآمد و معقول، و برای مسلمانان مفید می دانم.


به امیِد فردایی بهتر.
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قرآن و "مساله"  ای به ناِم زن


با سالم به شما خانم ها و آقایان


خرسندم از اینکه به من فرصت داده شده است تا در حضورِ شما دربارهٔٔ یکی از موضوعاِت مهِم دینی و اجتماعی با شما سخن بگویم و امیدوارم که 
گفتگوی مفیدی داشته باشیم. از فرماندارِی پیاچنزا نیز سپاسگزارم که این امکان را فراهم کردند.


موضوِع سخِن من عبارت است از "قرآن و "مساله"  ای به نامِ زن". بی گمان یکی از بحث انگیز ترین موضوعات در ارتباط با اسالم و جهاِن مدرن، موضوِع 
برخی از مقرراِت شرعی و فقهِی اسالم در موردِ زن است، مقرراتی که به نظر می رسد در تعارض با حقوِق مساوات طلبانهٔٔ دنیای مدرن باشد. البته باید افزود 


که موضوِع نگاهِ به زن در طوِل تاریِخ بشر همواره به عنواِن یک "مساله" بوده و هست.


حد اقل از سه هزار ساِل قبل، یعنی از عصرِ نو سنگی و انقالِب کشاورزی به بعد، در تمامِ جوامع، به دالیلی، زن به تدریج از زندگِی عمومی و حقوِق 
مساوی با مردان محروم شد و فعالیِت خود را بیشتر در خانه و مدیریِت خانه متمرکز کرد و جامعه و سیاست و فرهنگ و دانش هر روز مردانه تر شد. در 


پِی آن تقریباً در تمامِ فرهنگ ها و تمدن ها نوعی نگاهِ بد بینانه و منفی و حتی مشکوک نسبت به خلقِت زن و نقِش وی پدید آمد.


از سه هزار ساِل قبل تا همین اواخر کمتر فیلسوف و متفکری را در شرق و غرِب جهان می توان یافت که دیدگاهِ منفی و تحقیر آمیز نسبت به زن نداشته 
باشد. این نگاه نسبت به زن، کم و بیش در تمامِ دین های نهادینه شده و تاریخی ماننِد یهودیت، زرتشتییت، مسیحیت، مانویت و اسالم مشاهده می شود. 
البته منظورِ من دیدگاهِ اصلی و نخستیِن پیامبران و بنیاد گذاراِن ادیان نیست، چرا که دقیقاً روشن نیست که آنان در این مورد چه می گفتند، بلکه منظورِ 
من دیدگاه های پیرواِن دین های یاد شده در طوِل تاریخ است. و اما در جهاِن جدید و به طورِ مشخص از عصرِ رنسانس به بعد، به تدریج دیدگاه های منفِی 
گذشته نسبت به زن دگرگون شد و در نتیجه زنان به تدریج از انزوا بیرون آمده و به عرصهٔٔ جامعه و فعالیت های برابرِ با مردان وارد شدند و امروز پس از 
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تصویِب اعالمیهٔٔ جهانِی حقوِق بشر در ساِل 1948و میثاقیِن آن، زنان تا حدودِ زیادی در غرب و کمتر در جوامِع پیرامونی به حقوِق مساوی رسیده اند.


در مجاِل بسیار کوتاه نمی توانم به تفصیل دربارهٔٔ دیدگاهِ اسالم و مسلمانان دربارهٔٔ زن و مسالهٔٔ جنسیت و بویژه قوانین و مقرراِت فقهی و حقوقِی اسالم 
در این مورد بپردازم. از این رو می کوشم خیلی کوتاه دیدگاهِ اسالمی در این مورد را عمدتاً در قرآن بیان کنم، چرا که در احادیث و تاریخ و سنِت مسلمانان 


دیدگاه های متفاوت و حتی متضادی در موردِ زن و جایگاه و نقِش او وجود دارد.


موضوِع زن در قرآن را می توان در دو بخِش متفاوت موردِ بحث و تأمل قرار داد :


1. نگاهِ عــام و انسانی


2. نگاهِ خاص و حقوقی.


در موردِ نخست، با توجه به مجموعهٔٔ آیاِت قرآن در حوزهٔٔ انسان و انسان شناسی، می توان گفت که از نظرِ قرآن در سطِح عام در خلقِت بیِن مرد و زن 
هیچ تفاوتی و تمایزی وجود ندارد. در تمامِ قرآن، حتی یک آیه وجود ندارد که زن را غیرِ انسان و یا فروتر از مرد بداند. اگر ارزِش ذاتِی آدمیان را ارادهٔٔ 
آزاد، قدرِت انتخاب، مسئولیت و صالحیت و دارای تواِن عمِل آزاد و امکاِن رستگاری بدانیم، آیاِت متعددِ قرآن تمامِ این ویژگی ها را برای زن و مرد به 


رسمیت می شناسد.


در یک طبقه بندِی کلی می توان گفت که زن و مرد :


1. هر دو آفریدهٔٔ خداوندند


2. در خلقِت آن دو تمایزی وجود ندارد
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3. هر دو دارای اختیار و قدرِت انتخاب اند


4. هر دو در برابرِ انتخاِب شان مسئول اند


5. هر دو می توانند با ایماِن به خداوند و نیکی و رفتارِ خیرخواهانه و عشق و خدمت به بندگاِن خدا در این جهان و آن جهان به رستگاری برسند.


بر خالِف دیدگاهِ منفِی بسیاری از فیلسوفان و متفکراِن بزرِگ بشری در طوِل تاریخ، و حتی در دوراِن معاصر، در قرآن و اندیشهٔٔ محمد ) ص ( نه تنها 
هیچ سخن و رفتارِ بد بینانه ای نسبت به زن دیده نمی شود، بلکه کامالً دیدگاهِ مثبت و انسانی و حتی عاشقانه نسبت به زن مشاهده می شود. این در حالی 


است که اعراِب آن روزگار چندان نگاهِ مثبتی به جنِس زن و بویژه نقِش اجتماعِی او نداشتند و حتی در پاره ای موارد دختران را زنده به گور می کردند.


اینکه طبِق روایتی پیامبرِ اسالم می گوید از دنیا به سه چیز عالقمند است :  نماز و عطر و زن، از این نگاهِ مثبت خبر می دهد. رفتارِ شخصِی محمد 
با زنان و بویژه همسران اش مؤیِد همین دیدگاه است. البته باید گفت که اکثرِ مسلماناِن آن زمان و بعد ها چنین نگاهی نداشتند، و همین تفاوِت دیدگاه، 


بعدها در قوانیِن حقوقی و محدود کردِن زنان نقِش بسزایی داشته است. دیدگاهِ عمر در این مورد قابِل مطالعه است.


اما از نظرِ حقوقی، هم در قرآن و هم در سخناِن باقی مانده از پیامبر، تمایز و تبعیض های حقوقِی چندی وجود دارد، و همین تفاوت های حقوقی سبب 
شده است که امروز کسانی از تعارِض اسالم و حقوِق بشر در دنیای جدید سخن بگویند. واقعیت این است که این تفاوت ها نیز غالباً با تجربهٔٔ امروزِ بشر و 
اعالمیهٔٔ جهانِی حقوِق بشر و دیگر آموزه های دنیای مدرِن غرب تعارض دارد. اما باید با دیدگاهِ تاریخی و واقع بینانهٔٔ حقوقی به این تفاوت ها نگریست و از 
هر نوع ذهنیت گرایی و برخوردِ غیرِ علمی و غیرِ تاریخی دوری جست. یعنی نباید با تجارب و آرمان ها و قواعِد امروزی به تاریِخ گذشته نگریست. این قاعده 


در موردِ تمامِ فرهنگ ها و دین ها و فلسفه ها صادق است و اختصاص به اسالم ندارد.


اگر از این نظر به قرِن هفتِم میالدی ) اوِل هجری (، به جامعهٔٔ عقب مانده ای چون عربستان و حجاز بنگریم، می بینیم که اسالم و قرآن در مجموع یک 
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رفرم و تحوِل مثبتی در موردِ زن و حقوق و منزلِت اجتماعی و انسانِی وی ایجاد کرد و لذا اسالم در مسیرِ تحوالِت حقوقِی زنان یک گامِ بلند برداشت : شأِن 
انسانِی زن را به رسمیت شناخت، مالکیِت شخصِی زنان را در امورِ مالی و هر نوع فعالیِت اقتصادی تأیید کرد، زنان را برای هر نوع فعالیِت اجتماعی و 
سیاسی تشویق کرد، زن را در کنارِ مرد و در برابرِ او از هر نظر مستقل شناخت، حِق انتخاِب آزادی در ازدواج را برای زنان پذیرفت و... این قواعد در قیاس 
با آن روزِ عربستان و حتی اغلِب نقاِط جهان یک گام به جلو بود، ولی در مواردی این رفرم ها و قواعِد حقوقی در قیاس با شرایِط امروز در موردِ زن و نقِش 


وی قطعاً چند قدم عقب است.


در دنیای جدید، پس از قرن ها تجربه و آزمون و خطا و مبارزاِت انسانی و اجتماعی، مسالهٔٔ برابرِی ذاتِی انسان ها پذیرفته شده و تاکنون تالش های 
بسیاری صورت گرفته و می گیرد که حقوِق برابر نیز برای همه، از جمله زن و مرد، به رسمیت شناخته شود، هر چند هنوز این حقوق کامالً به دست نیامده 
است. در این شرایط، در فقه و شریعِت اسالمی تفاوت های حقوقِی متعددی بیِن زن و مرد وجود دارد که اکنون در ایران و در دیگر کشورهای اسالمی 
کم و بیش همین مقرراِت تبعیض آمیز اجرا می شود. مقرراتی چون محرومیِت زن از حِق زمامداری و قضاوت، چند همسری، حجاِب اجباری، سِن بلوغ و 


کیفری ) دختر نه سال و پسر پانزده سال (، حضانِت فرزند که غالباً حِق مرد است، محرومیِت زن از حِق طالق و....


اما چند نکته در این موارد قابِل ذکر است :


این مقررات در قرآن وجود ندارد، بعدها دیدگاه های تعصب آلود و عقب افتادهٔٔ بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالماِن دینی این  1. اکثرِ 
مقررات را پدید آورده است.


2. شماری از این مقررات ) ماننِد حِق زمامداری یا قضاوت و یا حجاِب اجباری و سِن بلوغ و حضانِت فرزند و حِق طالق ( موردِ توافِق تمامِ مسلمانان و 
یا فقیهان و مجتهدان نیست، شمارِ قابِل توجهی از مجتهدان این تفاسیر را قبول ندارند و برای زنان حِق مساوی قایل هستند.
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3. نکتهٔٔ مهم آن است که همان احکام و مقرراِت شرعِی اصلی که در قرآن و سنِت پیامبر در صدرِ اسالم وضع شده اند، به تناسِب شرایط و زمان و مکان 
بوده و در زماِن خود تحوِل مثبتی به سودِ زن و جامعه بوده است، ولی هیچ دلیِل قانع کنندهٔٔ عقلی و نقلی وجود ندارد که تمامِ آنها عیناً و بدوِن توجه به 
شرایط و نیازها و ضرورت های امروز و یا در روزگاراِن دیگر اجرا شود. اساساً عقل و تجربه می گوید که قوانین کامالً به تناسِب زمان و مکان و ضرورت ها به 


منظورِ تنظیِم روابِط عادالنه ترِ جامعه وضع می شوند و لذا ذاتاً هیچ قانونی نمی تواند جاودانه و مقدس باشد.


بر این اساس معتقدم که قوانیِن اجتماعی وحقوقی و کیفرِی صدرِ اسالم ) از جمله مقرراِت مربوط به زنان ( جاودانه و برای همیشه نبوده است. در 
حوزهٔٔ جامعه و سیاست و قانون، آنچه در اسالم مهم و اساس و جاودانه است، سه چیز است : علم، عقل و عدالت. علم و عقل و عدل و تعاریف و مخصوصاً 
مصادیِق آنها، ثابت و جاودانه نیستند و لذا کامالً تابِع نظرِ کارشناسان و عرِف زمانه هستند و این امور موضوعاً هیچ ربطی به دین و شریعت ندارند. طبعاً 
مجموعه ای از کارشناساِن حوزهای مختلِف علومِ اجتماعی ) که البته مجتهدان نیز می توانند جزوِ آنان باشند (، در هر دوره ای باید بکوشند با توجه به 
اصوِل اخالقی و قواعِد کلِی اسالم، علمی ترین، معقول ترین و عادالنه ترین قانون را وضع کنند. همان گونه که پیامبرِ اسالم نیز چنین کرد. احکامِ امضایِی 


اسالم معنایی جز این ندارد.


نکتهٔٔ آخر اینکه، فراموش نکنیم هدِف اساسِی دین ) و از جمله اسالم ( وضِع قانون و َجعِل مقررات برای جوامِع انسانی تا پایاِن تاریخ نیست و نیز حکومِت 
مذهبی در متِن هیج دینی وجود ندارد. آنچه حقیقت و فلسفهٔٔ وجودِی دین است سه چیز است :


1. ایمان و توجه به خداوند به مثابهٔٔ آفریدگار و حقیقِت هستی،2. اخالق و معنویت و نیایش برای رشِد معنوِی اخالقِی آدمیان و 3. عدالت و آزادی در 
تمامِ ابعادِ آن در زندگِی فردی و اجتماعی. گر چه هر پیامبری و از جمله پیامبرِ اسالم به ضرورْت قوانینی نیز وضع کرده اند که عموماً برای گره گشایی از 


مشکالِت روزمرهٔٔ همان روزگار بوده است. نکتهٔٔ مهم آن است که دین برای انسان است، نه انسان برای دین.


سخنرانی در شهر پیاچنزای ایتالیا ـ 23 آبان 87          
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قرآن به مثابٔه یک رخداِد تاریخی


1. پدیدٔه ویژٔه وحی و نبوت در تاریخ


اگر به نحوِ پسینی و تاریخی به پدیدٔه نبوت و دعوِی پیامبری نظر کنیم، به روشنی می بینیم که پیامبری و نبوت و الجرم دین، یکی از چند پدیدٔه مهم 
و نقش آفرین در تاریِخ بشر و در تمامِ جوامِع پیشین بوده و البته هنوز هم در اَشکاِل مختلف و در سطوِح متنوع کم و بیش مطرح است. به گواهِی تاریخ، 
جوامِع بشری از آغازِ تشکیِل خانواده و جامعه، بدوِن دین و آداب و مناسِک دینی نبوده و البته به نحوِ پیشینی یا پسینی دیانت و دین ورزی نیز بی ارتباط 
با نوعی نبوت به عنواِن مؤسِس دیِن خاص نبوده است. اما واقعیت این است که پدیدٔه نبوت در شرق و به طورِ خاص در ادیاِن سامی پدیدٔه خاص بوده و 


با مبانی و لوازم و آثارِ انسانی و اجتماعِی ویژه آشکار شده است.


در این اندیشه یک اصِل بنیادین مطرح است و آن اینکه خداوند به شخصی از طریِق ارساِل پیام و گاه ِانزاِل کتب مأموریت داده است که مردمان را 
به شنیدِن آن پیام و پذیرفتِن آن و سلوک و تربیت بر اساِس محتوا و اهداِف آن پیام و در نهایت به رستگاری دعوت کند. گرچه اهداف و فلسفٔه وحی و 
نبوت درتمامِ ادیان متفاوت و با زبان و بیاِن متنوع بیان شده است، اما شاید بتوان عنصرِ "رستگاری" را عنصرِ مشترِک همٔه ادیاِن سامی و توحیدی و غیرِ 
آن دانست. اما سه عنصرِ " آگاهی" )وعی (، "رهایی" )آزادی های مثبت و منفی ( و "اخالق" نیز در تمامِ ادیان به شکلی حضور دارند و البته در ادیاِن سامی 
و توحیدی عمده تر و برجسته ترند. به هر حال در ادیاِن سامی و توحیدی پنج عنصر مطرح اند و در کنارِ هم و در ارتباِط مفهومی با هم قابِل طرح و فهم 
و تحلیل اند : خداونِد یکتا، وحی، نبی، نبوت و دین. آغاز و بنیادِ همه چیز خداونِد یکتا و یگانه است که بدوِن آن مفهوم و پدیدٔه دین در ادیاِن توحیدی 
بی معنی و حتی بالموضوع خواهد بود. چرا که اوست که آفریدگارِ هستی است و برای تحقِق اهداِف ویژه ای در موردِ انسان کسانی را به پیامبری می فرستد 
و از طریِق انزاِل پیامِ وحیانی، هم پیامبری را پدید می آورد و بنا می نهد و هم دین را پدید می آورد. وحِی نبوی نیز ارساِل پیامِ خداوند است به نبی که به 
صورت های مختلف ) در رؤیا یا دریافِت قلبی و یا کالم از طریِق فرشتٔه وحی و یا ُطُرِق دیگر ( انجام می گیرد. نبی نیز، همان گونه که از عنوان و واژه برمی آید، 
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مخاطِب پیامِ خداوند و دریافت کنندٔه وحی و خبر دهندٔه آن و مُبلِّغ آن به آدمیان است. ایزوتسو ) خدا و انسان در قرآن، صفحه 233 ( می گوید از لحاِظ 
منشأ کلمٔه عربِی نبی، دانشمنداِن باختری یک کالم برآنند که این کلمه از کلمٔه عبرِی نابهی به عاریت گرفته شده است. ریشٔه نبأ در آن سوی زباِن عربی 
به زباِن سامِی قدیم به معنای "خبر دادن" و " اعالم کردن" باز می گردد. نبوت و پیامبری نیز محصوِل فلسفه و فرآینِد وحِی الهی است و محصوِل تمامِ 
این ها پدیده ای است به نام "دیِن وحیانی" که البته از جهاِت مختلف با ادیاِن غیر ِتوحیدی متفاوت است. جز سه دیِن بزرِگ سامی و توحیدِی یهودیت، 


مسیحیت و اسالم، دو دیِن مهِم ایرانی ـ آریایی و غیرِ سامِی ـ آئیِن زرتشت و مانویت نیز در پنج محورِ یاد شده کم و بیش با ادیاِن سامی همانندند.


2. دیدگاه های متفاوت در باِب پیونِد وحی با تاریخ


پدیده و یا دعوِی وحِی نَبَوی، حداقل به گونه ای که پیامبراِن توحیدی ) موسی، عیسی، محمد، زرتشت و مانی ( گفته اند و به ویژه غالِب گزارِش آنها در 
قرآن آمده است، پدیده ای است مهم و پیچیده و ادعایی است بزرگ که همواره محِل بحث و مناقشه بوده و مخصوصاً در میاِن متفکراِن یهودی و مُتألِهاِن 
مسیحی و متکلمان و فیلسوفان و عارفاِن مسلمان پرسش ها و جدال های فکرِی گسترده ای پدید آورده است که هنوز هم ادامه دارد. اینکه وحِی الهی دقیقاً 
چیست و ارساِل پیام و یا انزاِل کتاب به چه معنا است و چگونه و با چه ابزارها و در چه فرایندی هستی شناسانه و یا طبیعی از مقامِ الوهی و خدای بی صورت 
و غیرِ متشخص به انسانی مادی و متشخص صورت گرفته و وحِی نفسی یا لفظی ) باورِ اجماعِی مسلمانان در موردِ وحِی نبوی یعنی قرآن ( چگونه ممکن 
است و در نهایت دین و شریعت چیست و در پِی تحقِق چه هدف یا اهداِف ویژه ای در زیست جهاِن آدمیزاد است و اگر فی المثل وحی و نبی و نبوت و 


دین نبود چه اتفاقی می افتاد. به رغِم پاسخ های مکرر و بسیار، حکایت همچنان باقی است و جدال ها در سطوِح مختلف ادامه دارد.


در واقع شاید بتوان گفت محورِ اساسِی تحلیِل مفهومی و انسانِی وحی و نبوت، تحلیل و تبییِن عالَِم قدس ) به تعبیرِ قرآن عالَِم اَمر ( با عالَِم طبیعت و 
زیست جهاِن انسان ) عالَِم خلق ( است. پاسخ به این پرسش و تحلیِل آن، از دیرباز در ادیاِن توحیدی از منظرهای مختلِف فلسفی، عرفانی، تاریخی، کالمی، 
زبانی و... و نیز برون دینی و درون دینی صورت گرفته و می گیرد. می توان با اندکی تسامح این موضوع را به مسألٔه وحی و تاریخ تحویل کرد و حداقل در 
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این حوزه پرسش را عمده کرد و در آن اندیشید. اما آنچه که اکنون موردِ نظر و موضوِع بحِث ما است، ربِط وحی و نبوت با تاریخ است. در واقع می خواهیم 
به این پرسش پاسخ دهیم که چه نسبتی است بیِن وحی و نبوت با " انسان" و "زمان" و یا بیِن وحی و نبوت با واقعیت های عینِی عصرِ نزوِل وحی و نیازها 
و الزاماِت تاریخی و فرهنگی و مادِی آن روزگار ؟ آیا اساسا بیِن عالَِم امر و عالَِم َخلق ارتباطی وجود دارد ؟ آیا مقتضیاِت عینی و ضرورت های انسانی و 


فرهنگِی ویژٔه عصرِ نزول در زبان و بیان و چگونگی و محتوا و مضامین و یا اهداِف بلند مدت و کوتاه مدِت گزاره های َوحیانی دخیل بوده اند ؟


در ارتباط با این پرسش، دو دیدگاهِ کالن وجود دارد که البته یکی اصلی و رایج است و دیگری فرعی و بیشتر اخیراً مطرح شده است.


دیدگاهِ مشهور و اصلی هیچ رابطه ای جدی و مهم بیِن وحی و نبوت با عالَِم واقع و تاریخ و به اصطالح "فرهنِگ زمانه" نمی بیند و هر نوع تأثیرپذیری 
و یا دخالِت الزاماِت تاریخی و واقعی را در چگونگِی نزوِل وحی و تأسیِس نبوت انکار می کند. به عبارِت دیگر از این منظر، وحْی تاریخ مند نیست و امری 


است کامالً قُدسی و الهی و ماورای زمان و مکان و الزاماِت عصر.


در این تحلیل شاید تنها این موضوع پذیرفته شود که وحی به زباِن بشر و در قالِب زباِن عربی نازل شده و ضرورتاً به زباِن قوم ) لساِن قوم ( بوده است 
و این نیز به معنای نقش آفرینِی امرِ بشری و یا فرهنِگ زمانه و ضرورت های تاریخِی قومِ عرب در سدٔه هفتِم میالدی در چگونگی و فرآینِد وحی و نبوت 
نیست. به همین دلیل است که حتی گاه به زباِن عربی اصالت و اعتبارِ ذاتِی قُدسی داده شده است. به هر حال این دیدگاه، نزوِل وحی ) به طورِ مشخْص 
قرآن ( را به عنواِن یک امرِ کامالً الهی می بیند که در لوِح محفوظ بوده و احتماالً بارِ اول به عنواِن یک بستٔه یک جا، بر پیامبر فرو فرستاده شده و آنگاه در 


طوِل بیست و سه سال عصرِ نبوت، به تدریج و به مقتضای حال، بر رسوِل اکرم قرائت شده است.


در این دیدگاه بویژه زمان و مکان در جعِل احکامِ شرعی ) فردی یا اجتماعی ( نقشی ندارد و از این رو فرا زمانی و فرا مکانی اند و جاودانه اند. حتی 
طوِل نبوِت پیامبرِ اکرم هیچ تأثیری در نزوِل وحی و یا کم و زیاد شدِن حجِم قرآن نداشته است. در این میان حتی برخی زباِن عربی را تقدس بخشیده و 
گفته اند که خداوند این زبان را اختصاصاً برای نزوِل وحِی خود پدید آورده است. در این صورت باید تصور کرد که حتی اگر محمد ) ص ( فی المثل در آتن 
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و یا صغد و بخارا برانگیخته می شد، الجرم به زباِن عربی وحی را دریافت می کرد. این دیدگاهِ رایج و غالب است. حتی زنده یاد مهندس بازرگان در کتاِب 
"مسألٔه وحی" صریحاً تأثیرپذیرِی قرآن از فرهنِگ زمانه و تاریخ را مردود اعالم می کند.


دیدگاهِ دوم، وحی و قرآن و نبوت را یکسره زمینی، تاریخی و منطبق با پرسش ها و مقتضیاِت تاریخی ـ قومِی عرب در سدٔه هفتِم میالدی می داند. این 
دیدگاه ابتدا به وسیلٔه شماری از مستشرقان و سیره نویسان و اسالم شناساِن غربی مطرح شد و اخیراً در جهاِن اسالم و ایران نیز حامیانی یافته است. این 
دیدگاه، وحی و دین را کامالً برآمده از انسان و پرسش ها و دغدغه های درونِی شخِص پیامبر و تاریخ و طبیعت های جاری می شمارد که به وسیلٔه پیامبر 
در قرآن بازتاب یافته است. در این رویکرد به طورِ کلی چنین تحلیل می شود که محمد ) ص ( به عنواِن یک انساِن خیرخواه و ُمصلح و دردمند و البته 
دارای جاِن به خدا پیوسته و عارف و پارسا، شرایِط جامعه و مردم و قومِ خود را بحرانی می شمرد و در اندیشه بود و یک سلسله پرسش ها در برابرِ او قرار 
داشت، سرانجام در یک رونِد تحوِل درونی به تجاربی باطنی دست یافت و بر اساِس آن، پیام هایی از عالِم امر دریافت کرد و آن پیام را به تشخیِص خود و 
با توجه به شرایط و مقتضیات و زمان و مکان به الفاظ آراست و به صورِت یک سلسله عقاید و یا اخالقیات و یا احکامِ اجتماعی برای سلوِک دینِی مؤمنان 
و حِل تضادهای اجتماعی و طبقاتی و گره گشایی از معضالِت عصر ارائه کرد. در این تحلیل، قرآن ماهیِت تفسیری دارد یعنی قرآن تفسیر و تعبیرِ محمد 
از تجربٔه شخصِی اوست از عالَم و آدم. یا در یک تحلیِل افراطی تر، تمامِ وحی و پیامبری برآمده و جوشیده از درون و ضمیرِ محمد ) ص ( بوده و خودِ او، 
هم گوینده بوده و هم شنونده، هم شارع بوده است و هم واضع، و تمامِی گزاره های گرد آمده در قرآن، زبان و بیان و علم و تشخیص و مصلحت اندیشِی 
پیامبر برای انسان ها و یا مؤمناِن عصرِ نزول بوده است، و البته تمامِ این گفتارها و رفتارهای پیامبر و یا آیاِت قرآن موردِ تأیید و امضای مقامِ اُلوهی هم 


بوده است و یا خداوند او را به گفتِن این کلمات توانا ساخته بود.


و اما در برابرِ این دو دیدگاه، دیدگاهِ سومی وجود دارد که قابِل توجه است و به شکلی جمِع بیِن این دو نظریه شمرده می شود. اگر بخواهیم این نظریه 
را در یک جمله بگوییم، می توانیم بگوییم که وحی و نبوت کامالً رخدادِ تاریخی یعنی زمانمند و مکانمند است و از جهاتی متأثر از فرهنِگ زمانه، اما این 
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کار را خدا می کند نه پیامبر. دالیِل مختلفی می توان برای تاریخمند بودِن وحی و دین و نبوِت هر پیامبری ) از جمله پیامبرِ ُمکرمِ اسالم ( اقامه کرد که 
فعالً به چند نکته و یا دلیِل مهم اشاره می کنم :


الف( ضرورِت تنزیل از عالَِم اَمر به عالَِم َخلق


مفهومِ نزول، انزال و یا تنزیل، که بارها در قرآن در موردِ وحِی نبوی و از جمله قرآن به کار رفته در ارتباط با مبحِث کنونی، یک اصطالِح کلیدی و 
مهم است. روشن است که از نظرِ لغوی و مفهومی، معنا و مفهومِ "فرود آمدن" مضموِن اصلی و کانونِی هر سه واژه است. بنابراین با توجه به معنای لغِت 
وحی، وحی عبارت است از پیام و یا کالم و یا سخنی که از مقامِ ربوبی از ُطُرقی که بر ما آشکار نیست به شکِل اشاره و نجوا گونه و شتابناک بر قلب یا 
ذهن و یا گوش و قدرِت فاِهمه فرو فرستاده شده و نبی آن را عیناً بر دیگران قرائت و یا تالوت کرده و البته این فرایند به تأسیِس دین و شریعِت مُعین 
در یک مقطِع تاریخی در یک نقطه از مکان منتهی شده است. اکنون نقطٔه محورِی استداللم، همان مفهومِ نزول و فرود آمدن است که به تعبیرِ دقیق و 
ادیبانٔه دکتر سروش از "مکانتی زِبَرین" به "مکانتی زیرین" است، نه از مکانی فوقانی به مکانی تحتانی. در این فرایند، سه عنصرِ کلیدی، حضورِ غیرِ قابِل 
انکار دارند :  نازل کنندٔه وحی ) خداوند (، مخاطب یا گیرندٔه پیام و وحی ) نبی ( و خودِ وحی ) معنا، مضمون، لفظ، متن و... (. در این مجموعٔه به هم بستٔه 
مفهومی، باال و پایین مطرح است اما بدیهی است که منظور مکان نیست بلکه مکانت و جایگاه است. ماننِد "نزوِل رحمت" که البته با "نزوِل باران" متفاوت 


است. کاربردِ واژه ها در ساختارِ جمله و یا گزاره، َمجازی و یا حقیقی بودِن آنها را معین می کند.


اندکی در مضموِن "تنزیل" تأمل کنیم و به لوازمِ معنایی و عقلی و تجربِی آن بیندیشیم. طبِق پیش فرض ها، کالمی یا پیامی از مقامِ رُبوبی به یک 
انسان، در یک مقطع از زمان، در یک نقطه از زمین، در میاِن یک قوم، به زباِن معین و برای اهداِف معین فرو فرستاده شده است. تمامِ این ویژگی های 
ششگانه ) انسان، زمان، زمین، قوم، زبان و هدف ( محدود کننده و محصور به شرایِط زمان و مکان و تاریخ و فرهنِگ بشرِی یک قوم اند. یعنی این متن و 
کالم و پیام به شکِل گریز ناپذیری و به حکِم عقل و تجربه، در تخته بنِد زمان و واقعیت و تاریخ قرار دارد و در یک کالم در قالِب ذهن و زبان و فرهنِگ 
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زمانٔه قومِ عرب نازل شده و به اطالِع آدمیان رسیده و مردمان به پذیرفتِن دعوِت دینِی ویژٔه پیامبر فراخوانده شده اند. این مالزمٔه عقلی و تجربی، به 
گونه ای است که به قوِل اهِل منطق، تصورِ آن موجِب تصدیِق آن خواهد شد. تأمل در زبان و ادبیات و تعابیر و گزاره های قرآنی در تمامِ موضوعات نیز، 
این تاریخمندی را تأیید می کند. جز این نمی تواند باشد زیرا پیامِ الهی لزوماً باید در سطحی فرود بیاید که با مخاطبان هم افق باشد تا مفهوم، قابِل درک 


و در نتیجه قابِل عمل باشد.


ب( ضرورِت انسانی بودِن زبان


به عنواِن یک امرِ پسینی و تجربی، جای انکار ندارد که وحِی پیامبرِ اسالم، قرآن، به زباِن "عربِی مُبین" ) نحل/ 103 ( و " لساِن قوم" ) ابراهیم/ 4 ( 
است و برای همگان قابِل درک و فهم است، از این رو زباِن وحی و قرآن ضرورتاً زباِن بشری است، و زباِن بشری نیز ضرورتاً با محدودیت های زبانی، معنایی، 
فرهنگی، تاریخی، قومی، منطقه ای و... مواجه است. یعنی "زبان" به مثابٔه یک پدیدٔه کامالً انسانی، در تخته بنِد زمان، مکان، فرهنِگ زمانه و تاریخ است. 


می توانیم این دعاوی را چنین صورت بندی کنیم :


1. زبان یا پیامِ ملفوظ امری بشری و انسانی است و از این رو، گوینده، موضوع و هدف دارد و برای مخاطْب مفهوم است.


2. هر امرِ بشری و انسانی ضرورتاً در تخته بنِد ظرفیت ها و محدودیت ها و کونتکس های ویژٔه تاریخی و فرهنگِی مقطعی و زمانی ـ مکانی است.


3. وحِی نبوی ) قرآن ( به زباِن عربِی مُبین و لساِن قوم است و لذا ضرورتاً بشری است.


4. نتیجه : اگر مقدمات و گزاره های یاد شده را قبول کنیم، در این صورت روشن است که وحِی ملفوظ در مرحلٔه تنزیل و برای مفهوم شدن و نقش آفرینی 
در ذهن و زبان و زندگِی فردی و اجتماعِی آدمیان و در نهایت، تحقِق هدِف رستگارِی آدمی، کامالً متأثر از فرهنگ و مقتضیاِت زمانه است. مگر جز این 


می تواند باشد ؟ اگر کسانی غیر از این می اندیشند، باید استدالل کنند و نشان دهند که چگونه ممکن است زبان از فرهنِگ زمانه جدا باشد.
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ج( ضرورت های نبوت و دین


جز خودِ پدیدٔه وحی، توجه به الزامات و ضرورت های دین و نبوت نیز مهم است و می تواند دلیِل مستقلی بر اثباِت دعوِی تاریخ مند بودِن وحی و نبوت 
باشد. تردید نیست که وحی در فرهنِگ ادیاِن سامی منشأ تأسیِس دین و فرهنگ است. هر تعریفی از دین و شریعت داشته باشیم، در واقعیِت تاریِخ ادیان، 
یک سلسله گزاره هایی تحِت عنواِن عقاید، اصوِل اخالقی و احکامِ عملی دیده می شود که مجموعٔه دستگاهِ نظری و سلوِک تربیتی و عملِی دین را تشکیل 
می دهند. ممکن است که شماری از گزاره ها به لحاِظ مضمون و معنا جاودانه و فرا تاریخی باشند ) مانند گزارٔه "خدا هست" و یا "جهان معنا دار است"و... ( 
و یا می توان بیِن دین و شریعت فرق گذاشت و یا حتی می توان برخی از احکامِ اجتماعی را متغیر و تابِع َمصالح و مفاسد و در تخته بنِد زمان و مکان 
دانست، اما به هر حال بیان و یا جعِل هیچ کدام از این امور، خارج از محدودٔه انسان و تاریخ و زمان و مکان نیست و نمی تواند باشد. نکتٔه مهم آن است که 
اگر دعوِت دینی و اصالح گری های پیامبران و احکامِ شرعی زمان مند و مکان مند نباشند، هرگز نمی تواند موجِب تغییراِت اجتماعی و اصالحاِت سطحی 
یا ُعمقی در باورها و اخالقیات و روابِط مدنی و انسانِی آدمیان گردد. هم اُفقِی پیام و کالمِ َوحیانی با ذهن و زبان و فاهمٔه آدمی موجِب فهم و آگاهی و در 


نتیجه تحوِل درونی یا اجتماعی و اصالحی خواهد شد.


بویژه الزم است به این نکتٔه اساسی نیز اشاره شود که به باورِ نو اندیشاِن مسلمان، دین برای انسان است نه انسان برای دین. اگر به این اصل و الزاماِت 
منطقِی آن ملتزم باشیم، آشکار است که دیِن انسانی و عادالنه، در صورتی می تواند به تغییرِ احواِل آدمی ) تغییرِ فردی یا اجتماعی ( کمک کند که واقعیت ها 
و ضرورت ها و مقتضیاِت انسان و زمانه را بشناسد و آنگاه با توجه به تمامِ شرایط و شروط و محدودیت ها به شکِل مرحله ای برای خروج از بُن بست های 


اخالقی و معنوی و یا اجتماعی، راه حل و یا برنامٔه قابِل اجرا و تحقق ارائه کند. و این امور یعنی تاریخ مند بودِن وحی و نبوت.


البته مسألٔه مهِم تجدیِد بعثت ها نیز خود دلیِل دیگری است بر اثباِت دعوِی تاریخمندِی وحی و نبوت. طبِق روایِت مشهور 124 هزار پیامبر داشته ایم و 
در این میان چند دیِن بزرِگ تاریخی و نهادینه شده داریم که یکی از پِی دیگری ظهور کرده و منشأ تغییرات و تحوالِت مهم شده اند. ارساِل پیاپِی رسوالن 







9


و ظهورِ ادیاِن مختلف و از جهاتی متفاوت، بیانگرِ این واقعیت است که ضرورت ها و مقتضیاِت هر عصر سبب شده است که نبوت ها و بعثت ها تجدید شوند 
وگرنه یکبار و برای همیشه همه چیز گفته می شد و همٔه برنامه ها عرضه می شد. البته در این میان مسألٔه "ختِم نبوت" قابل طرح است و می توان دربارٔه 


آن صحبت کرد. انصافاً مسألٔه ختِم نبوت، که موردِ ادعای تمامِ ادیاِن سامی و ایرانی است، از غامض ترین مسائل است و باید جداگانه به آن پرداخت.


د( گواهِی متِن قرآن


برای اثباِت مدعای تاریخمند بودِن وحی و نبوت چندان نیازی نیست که به دالیِل عقلی و مستندات و شواهدی بیرون دینی استناد کنیم، متِن قرآن 
گواهِ روشنی برای اثباِت این دعوی است. با تحقیق و داورِی دقیِق زبان شناسانه و تاریخی درمی یابیم که هر آیه و یا گزارٔه قرآنی و َوحیانِی نازل شده بر 
محمد ) ص ( برآمده از ذهن و زبان و فرهنگ و آداب و ضرورت های زمانه است و الجرم آیه آیٔه قرآن رخدادِ تاریخی شمرده می شوند. اثبات و توضیِح این 
ُمدعای بزرگ نیازمند بحث های مفصل و تحقیِق علمِی گسترده و دقیق و ارائٔه شواهِد متعدد است. اما در این مجال به عنواِن نمونه به چند نکتٔه مهم 


اشاره می کنم.


زبان و اصطالحاِت قرآن : گفتیم که قرآن به زباِن بشری و به زباِن عربِی سدٔه هفتِم میالدی در حجاز و به لساِن قومِ عرب در مقطعی از زمان و در 
نقطه ای از زمین نازل شده است و از این رو به ضرورِت تنزیِل این متن در چهارچوِب قواعِد زبانی و فرهنگِی ویژٔه آن مرحله و آن زبان پدید آمده و شکل 
گرفته است. اصطالحات و تعبیراِت به کار رفته در قرآن، در تمامِی امورِ روحانی و اخالقی و تاریخی و طبیعی و عقیدتی و احکامِ شرعی برگرفته یا الهام 
پذیرفته از باورها و عقاید و ادبیات و فرهنِگ اعراِب آن دوران و احیاناً فرهنِگ منطقه ای و یا جهانی است. استعاره ها، تمثیل ها، َمجازها در مقامِ بیاِن تمامِ 
امور از خدا و توحید گرفته تا قیامت و طبیعت و قَِصص و انسان و حتی انتزاعی ترین گزاره ها عیناً و یا متأثر از اندیشه ها و تصورات و ادبیاِت آن دوران 
است که البته گاه از طریِق قاعدٔه "دال و مدلول" استفاده شده و گاه از طریِق "دال و دال" افادٔه مقصود شده است. ظاهراً هیچ اصطالحی و یا واژه ای را 
قرآن جعل و ابداع نکرده است. ساختماِن واژگانی و ادبِی قرآْن عربی به معنای دقیِق کلمٔه آن است، هر چند واژگاِن غیرِ عربی ) دخیل ( در آن کم نیست. 







10


در منابِع مربوط به علومِ قرآنی ) از جمله در االتقاِن سیوطی ( واژگاِن سریانی و یونانی و ایرانی و آرامی و هندی و... احصا شده اند. اما کارِ بزرگی که وحِی 
نبوی کرد، ایجادِ یک تحوِل استثنایی و می توان گفت انقالِب بنیادین در نوِع تفکر و جهان بینِی اعراِب آن روزگار بود که می توان آن را "معجزٔه قرآن" 
نامید، چرا که قطعاً هیچ شخص و یا کالمِ دیگری نمی توانست چنین کند و نکرد. به نظر می رسد که اگر این کالم، کالمِ برساختٔه شخِص محمد ) ص ( 


بود، چنین قدرتی و اثری نداشت. چنان که کالمِ غیرِ وحیانِی او منشأ هیچ تحوِل اساسی در هیچ زمینه ای نبود.


ایزوتسو در کتاِب مهِم "خدا و انسان در قرآن"، ) صفحٔه 6 ( به این مهم توجه کرده و محققانه در این زمینه سخن گفته است. یک قطعه از گفتارِ 
ایشان را عیناً نقل می کنم :


"... اسالم آنها ] واژگان و دستگاهِ فکری ـ تصوری [ را در کنارِ یکدیگر نهاد، و همه را در یک شبکٔه تصورِی تازه که تا آن زمان شناخته بود جای 
داد... همین جا به جا کردِن تصورات و تغییرِ وضِع اساسی و نظِم تازه بخشیدن به ارزش های اخالقی و دینی که از آن نتیجه شد، انقالبی ریشه دار 


در طرزِ نگرش و دریافِت اعراب نسبت به جهان و وجودِ بشری پدید آورد..."


اسباب النزول : بخِش قابِل توجهی از آیات و یا سوره های قرآن دارای "شأِن نزول" هستند یعنی پرسشی ) ماننِد آیاتی که با یسئلونک... و یا یستفتنوتک... 
آغاز شده ( و یا در ارتباط با رخدادهای مُعَین ) ماننِد سورٔه توبه و بسیاری از آیاِت جهاد و صلح و امورِ خانوادگِی پیامبر و حجاب و... ( و یا تهمت ها و 
افتراها و آزارهای کافران و مشرکان و منافقان و... علیهِ پیامبر و مسلمانان موجب شده است که آیاتی نازل شده و ابهامی را برطرف کرده و یا گره ای را 
گشوده است. به گونه ای که ما امروز با کمِک همین اسباب النزول ها است که قادریم این شمار آیات را بفهمیم و آنها را در بسترِ واقعیت ها و ضرورت های 
گریز ناپذیر و زمینه های اجتماعی و تاریخِی آنها تفسیر کنیم. بنابراین اسباب النزوِل آیات گواهِ روشن و دلیِل قاطعی است برای اثباِت این دعوی که وحِی 


الهی و نبوت در ارتباِط مستقیم و یا غیرِ مستقیم با واقعیت ها و الزاماِت زمانه شکل گرفته است.


احکامِ امضایی : می دانیم که از گذشته، احکامِ شرعی را به دو دستٔه " احکامِ تأسیسی" و " احکامِ تأییدی" یا احکامِ امضایی تقسیم کرده اند. یعنی 
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احکامی که دیِن اسالم آنها را ابداع کرد و در گذشته سابقه نداشت ) به گفتٔه بعضی ها ماننِد جهاد ( و احکامی که قبالً وجود داشت و قومِ عرب به آنها عمل 
می کرد، اما اسالم آنها را عیناً ) ماننِد تحریِم قتال در چهار ماهِ سال ( و یا با اصالحاتی در شکل پذیرفت و یا زمانی تأیید کرد و آنگاه نفی کرد ) ماننِد تغییرِ 
قبله (. اکثریِت قریب به اتفاِق احکامِ شرعی و به ویژه احکامِ اجتماعی و قوانیِن کیفری و جزایی و سیاسی و امورِ خانوادگی امضایی است. در عینِ حال این 


واقعیت بدان معنا نیست که اسالم تسلیِم احکام و آداب و سنِن زمانه بوده و از سرِ انفعال و تأخرِ فکری و ناتوانِی عملی دست به تأیید زده است.


نحؤه مواجهٔه اسالم با آن سنِن اجتماعی و یا فرهنِگ زمانه در تمامِ امور نشان می دهد که اسالم و پیامبرِ آن، کامالً آگاهانه و هوشمندانه و در چهارچوِب 
یک تفکر و جهان بینی و انسان شناسِی منسجم و هماهنگ و اندیشیده شده، با آداب و سنِن عصرِ خود برخورد کرده است. اسالم، نه راهِ انقالبی و ناگهانی را 
پذیرفت و نه تسلیِم فرهنِگ زمانه شد، بلکه راهِ اصالح را انتخاب کرد ولی به تعبیرِ شریعتی " اصالِح انقالبی". از این رو می بینیم که اسالم با تمامِ پدیده ها 
و افکار و آداب و سنِن حقوقی و خانوادگی و اخالقی و سیاسی و اقتصادِی ظالمانه و نادرست و ناسازگار با مجموعٔه تفکر و جهان بینی و غایت انگارِی خود 
مبارزه کرد و مواردِ متعارض را قاطعانه مردود و ُمحرم اعالم کرد. در واقع اسالم آن تحوِل انقالبی را که در زبان و ادبیات و مفاهیِم کلیدِی عربِی آن روزگار 


ایجاد کرد، در احکامِ عملی نیز پدید آورد.


ناسخ و منسوخ : یکی از رخدادهای مهم در تاریِخ وحی و قرآن و جعِل احکام، پدیدٔه نَسِخ برخی از آیات به وسیلٔه بعضی از آیاِت بعدی است. البته 
این مسأله همچنان محِل بحث است که آیا واقعاً نَسخی در کار بوده است یا نه، اما به نظر می رسد که حداقل در مواردی نَسخ صورت گرفته و لذا ناسخ 
و منسوخ را در قرآن برشمرده اند. به هر حال فعالً با مفروض گرفتِن پدیدٔه ناسخ و منسوخ، استدالل می کنم که این رخداد به مثابٔه یک واقعیِت تاریخی، 
معنایی جز این ندارد که وحی و قرآن در کنش و واکنش با واقعیت های جاری و در تعامل و تأثیر و تأثرِ متقابل با امورِ جاری و روزمره شکل گرفته و قَوام 


یافته است.
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جمع بندی :


جمع بندی و سخِن نهایی این است که، وحی و قرآن و نبوت و دین در تعامل و هم ُکنشی با حوادث و تحوالِت تاریخی و عینی و ضرورت های انسانِی 
عصرِ نزول شکل گرفته و در پایاِن عصرِ نبوت، در قالِب دین و شریعِت اسالم درآمده و در قرآن بین الدفتین و سیرٔه نبوی خود را سامان داده است، اما تمامِ 
این فرایند با مشیت و خواست و در برخی موارد، اوامر و نواهِی ذاِت باری در قالِب انزاِل احکامِ وحیانی. در مرحلٔه اول سخن و کالمِ الهی است که حجت 


است نه کالمِ مستقِل محمد، هر چند که سنِت نبوی نیز در طوِل کالمِ الهی ُحجِت شرعی است.


به این نکته هم اشاره کنم که تاریخمند دانستِن وحی و دین، چیزی از اعتبارِ قدسی و الهی بودِن آن نمی کاهد. بگذریم که اساساً در تفکرِ اقبال و 
شریعتی، تقسیِم جهان و یا طبیعت به ماده و معنا، دنیا و آخرت، مقدس و نا مقدس و... واقعی نیست و حداکثر، برای تقریِب ذهن، ارزِش اعتباری دارند.


9 مرداد 87             
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اولویِتگفتوگویادیانبرگفتوگویتمدنها


دربارٔه مفهومِ " گفت وگوی تمدن ها"، بویژه به عنواِن یک طرح و پروژه و بدیِل طرِح "جنِگ تمدن ها "، پرسش ها و مسائل و معضالت و موانِع نظری و 
عملِی بسیاری طرح شده و می شود؛ به گونه ای که تدقیق دربارٔه آنها، ممکن است ما را از جدی بودِن پروژٔه گفت وگوی تمدن ها و یا فرهنگ ها منصرف 


کند و در نهایت از تحقِق آن ) حداقل در شرایِط کنونی که به نظر می رسد خشم و قهر و جنگ رو به گسترش است ( به کلی نا امید سازد.


اما با چشم پوشی از تمامِ مالحظات و تدقیق ها، اکنون برآنم که در این مجال به یک نکتٔه اساسی و مهم ) دسِت َکم به نظرِ اینجانب ( اشاره کنم و آن 
تقدمِ منطقی و عملِی " گفت وگوی ادیان" بر " گفت وگوی تمدن ها " است که امیدوارم مدافعان و طراحاِن پروژٔه گفت وگوی تمدن ها بدان توجٔه ویژه کنند. 


در واقع، طرِح این موضوع و تاکید بر اهمیت و اولویِت گفت وگوی ادیان، با مفروض دانستِن امکاِن عقلی و عملِی ایده و طرِح گفت وگوی تمدن ها است.


روشن است که در آغاز باید بگوییم منظور از " گفت وگو" چیست و ادیان و یا فرهنگ ها و یا تمدن ها در چه شرایطی می توانند گفت وگو کنند. 
ابهام و مناقشه در این باب بسیار است، اما به قصِد امکاِن ورود به مدعا و موضوِع اصلی، اجماالً می توان روی این مفهوم توافق کرد که منظور از گفت وگو 
"مفاهمه" ) فهِم متقابلِ ( "من / دیگری" است که با مکالمه ) سخِن متقابل ( ممکن می شود. مقدمات و لوازمِ منطقِی دیگری نیز برای دستیابی به این 


مهم ضروری است، از جمله :


1. پذیرفتِن این اصل که "حقیقت" در انحصارِ کسی نیست و حقیقت نزدِ همگان است ) ولو به مراتب و درجات (.


2. حقیقت، انکشافی است و به تدریج و با کوشش و جهِد مداوم حاصل می شود نه ِالقایی و آنی و ِاعطایی ) این اصل دربارٔه وحی و نبوت نیز صادق 
است و لذا تََدرُّج و تَطَُّور و تکامل و توسعه نه تنها در سلسلٔه طوالنِی پیامبران و ادیان در طوِل تاریخ بلکه در بطن و متِن یک دین در طوِل سامان یافتِن 


آن در حیاِت پیامبرِ آن دین وجود دارد. سرگذشِت اسالم در طوِل بیست و سه سال عصرِ نبوت شاهِد این ُمدعا است (.
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3. به دلیِل ذو ابعاد و مطلق بودِن حقیقت، انکشاِف حقیقت نسبی و بشری است و در بهترین و کامیاب ترین حالت، هر کسی یا مذهبی، پاره ای از 
حقیقت را می یابد ) البته دربارٔه وحی و گزاره های َوحیانِی مستقیم و قطعی، این اصل تا حدودی متفاوت است (.


4. یکی از شرایِط قطعی و گریز ناپذیرِ انکشاِف حقیقت و مُفاهمه و ُمکالمه، صداقِت اخالقی و طهارِت روح و تَقَیُّد به معیارهای علمی و منطقی و در 
واقع تقید به منطِق گفت وگو است.


5. شرِط دیگرِ مهِم آن حتی االمکان فاصله گرفتن از پیشداوری ها و اغراِض پیدا و پنهان در موضوِع محِل گفت وگو و تحقیق از یک سو و گردن نهادن 
به پیامدها و لوازمِ منطقی و علمِی پژوهش ها و گفت وگوها است.


و باالخره :


6. گردن نهادن به این اصِل مهم که در خارج از باور و فهم و آیین و مکتب ام ) هر چند به حقانیت و معقولیت و نجات بخشِی آن یقین داشته باشم (، 
راهی به نجات و رستگاری هست. به هر حال باید توجه داشت که غرض از مکالمه و مفاهمه، بیش از هر چیزِ دیگری حقیقت است نه اقناع و تحمیل و 
التزامِ دیگری، و از این رو خطابه و حماسه و موعظه ) ِانزار و تَبشیر ( در مقامِ گفت وگوی "من / دیگری" نه تنها کارساز و مفید نیست که ُمضر هم هست 
) باید انصاف داد که جمع شدِن این شرایط در وجودِ گفت وگو کنندگان ـ بویژه در حوزٔه ایمان و دین ـ و رعایِت آنها در مقامِ عمل بس دشوار است، اما 


به طورِ نسبی ممکن است(.


و اما اصِل مدعا : گفتیم که گفت وگوی تمدن ها از مَعبَرِ گفت وگوی ادیان می گذرد ) در واقع باید بگذرد(. به عبارِت دیگر، گفت وگو و دیالوِگ تمدن ها 
بدوِن گذر از معبرِ گفت وگوی ادیان نا ممکن است و حداقل در صورِت امکان، ناقص و نا کام است. دلیل یا دالیِل این ُمدعا چیست ؟ آنچه می گویم صرفاً 


برای تبییِن این سخن است نه بیشتر.
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بعید می دانم تاریخ خوانده ای ادعا کند که تمدنی در طوِل تاریِخ بشر مبتنی و متکی بر دین نبوده است. حتی اگر به تمدن های پیش از تاریخ ) البته 
با تسامح بدان ها تمدن می گوییم ( توجه کنیم و در چگونگِی تاسیس و ماهیت و کارکرد و ساختار و بقایشان تامل نماییم، به روشنی در می یابیم که آن 
تمدن های بََدوی ) تمدن های پیش از هزارٔه اول، به طورِ خاص پیش از امپراتورِی پارسی ( نیز به شکلی براساِس ایماِن مذهبی بنیاد پذیرفته و به طورِ 
مشخص حاکمان و حکومت های موسِس آن تمدن ها، مشروعیِت خود را از خدا یا خدایان و یا مدعیاِن نمایندگِی او اخذ کرده و در طوِل حیاِت خود نیز 
در چارچوِب باورهای مذهبِی مردمان و هدایت و حمایِت مستقیم و غیرِ مستقیِم متولیاِن دین و آیین عمل کرده و دسِت کم مدعِی چنین رفتار و اعتقادی 
بوده اند. از کهن ترین تمدن، سومر، بگیرید و بیایید تا تمدن های بعدی چون اکدیان، فینیقیان، کَلدانیان، آشوریان، بابلیان، مصریان، هندیان، عیالمیان 
و... را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید، همگی مدعِی دین باوری بوده و حکمراناِن آنان در تمامِ ادوار و اطوارِ تاریخِی چند هزار سالهٔ شان یا خود را خدا و 
نیمه خدا دانسته و یا خود و حاکمیت و ِاعماِل قدرت و ارادٔه خویش را مستقیماً و یا از طریِق روحانیوِن ادیاِن خدایی و برآمده از اراده و مشیت و رضایِت 


ایزدان قلمداد کرده اند.


جالب است که پیش از تاریخ، این اتکای به مذهب در حکومت ها و حتی در جوامع کمتر و ضعیف تر است، و پس از ورودِ جوامِع بشری به عصرِ تمدن 
و ظهورِ تمدن های بزرگ و جهانی و پیشرفته و به عرصه آمدِن سلسله های بزرِگ حکمرانی در قالِب امپراتورهای جهانی یا منطقه ای، تکیه بر عنصرِ مذهب 
برای کسِب مشروعیِت سیاسِی قدرت بیشتر می شود. فی المثل در ایراِن پیش از تاریخ، نقِش مذهب برای مشروعیت و تقویِت حکومت ها و دولت، الجرم 
از مردمان و تمدن و فرهنگ کمتر است ) مثالً در تمدِن حدودِ سه هزار سالٔه عیالم (، اما در حکومِت هخامنشیان این نقش نیرومندتر و آشکارتر می شود.


در عینِ حال تا ظهورِ ساسانیان ) حدودِ هزار سال (، این نقش چندان قوی و غلیظ نیست، از آغازِ تشکیِل سلسلٔه "موبد ـ شاهِی" ساسانی، حکومت و 
فرهنگ و جامعه از اخِذ مشروعیِت سیاسِی حکومت و دین باورِی عمومِ مردمان گذر می کند و واردِ مرحلٔه مذهبی شدِن تمام عیارِ قدرت، جامعه، سیاست، 


فرهنگ، اخالق، اقتصاد، ادب و هنر می شود.
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یعنی دین و قدرت، دین و انسان و تمامِ شئوِن مادی و معنوِی آدمیزاد چنان به هم می آمیزند که تفکیِک آنها از نظرِ دین باوران و حاکمان نه ممکن 
است و نه مفید. شاهنامٔه فردوسی به زیبایی و مهارِت تمام این آمیختگی و حتی سیرِ تحوِل تاریخِی دین و سیاست و تمدن را نشان می دهد. ظهورِ دو 
دیِن بزرِگ توحیدِی جهانی، مسیحیت و اسالم، آمیختگِی دین و تمدن را در تمامِ ابعادِ آن، به احسن و کماِل خود رساند. ظهورِ اعتالی قدرِت مسیحِی 
بیزانس ) رومِ شرقی ( و تاثیرِ آن در تشکیِل تمدن و امپراتورِی مذهبِی ) زرتشتیِ ( ساسانی در این سوی فرات و بعدها تشکیِل امپراتورِی اسالمی، مظهرِ 


تجلِی این آمیزش و حتی یکی شدِن دین و سیاست و نقِش مذهب در زایش، پرورش و اعتالی تمدن و فرهنگ است.


به رغِم "جدایِی نظرِی" دین و سیاست در آییِن مسیحی، رونِد این آمیختگی در مغرب زمین ادامه پیدا کرد و پس از نگارِش اثرِ مهِم سنت آگوستین 
"شهرِ خدا" در سدٔه پنجِم میالدی و شکل گیرِی قروِن وسطای مسیحی، امپراتورِی مذهبی ـ سیاسِی واتیکان پدید آمد و بدین ترتیب مسیحیت و حتی 
تا حدودی یهودیت، تکیه گاه و عامل و روِح تمدِن غربی شد و این پیوند و یگانگی چندان است که امروز نمی توان تاریِخ غرب و سیرِ تمدِن غربِی قروِن 


وسطی و حتی قروِن جدیِد غربی را بدوِن مسیحیت و نقِش مذهب باز شناخت.


گرچه پس از رنسانس و ظهورِ مدرنیته و تحوالِت فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادِی جدید، نقِش مذهب به معنای سنتی و پیشیِن آن ُسست و 
کم شده است، اما اوالً هنوز هم فرهنِگ غالب و اثرگذارِ اجتماعی در مغرب زمین مذهب است و ثانیاً حتی اگر غرِب مدرن را کامالً غیرِ مذهبی بدانیم ) یا 
دوست داشته باشیم چنین باشد (، بی گمان نمی توان غرِب امروز را بدوِن پیشینه و ریشه ها و بدنٔه تاریخِی چند هزار سالٔه آن بازشناخت. همین قاعده و 


واقعیت دربارٔه تمامِ جوامِع شرقی و غیرِ مسیحی ) از جمله اسالمی ( نیز صادق است.


چین، هند، ژاپن، قفقاز، مالزی، اندونزی، ایران و تمامِی آفریقا و دیگر ممالِک آسیایی و آفریقایی چنین اند. می توان چنین نیز استدالل کرد که تمدن 
بر فرهنگ متکی است و هیچ فرد یا جامعه ای ) اعم از متمدن یا غیرِ متمدن ( بدوِن فرهنگ نیست و فرهنِگ بشری از آغازِ ظهورِ انسان در کرٔه زمین 
) بویژه پس از شکل گیرِی تمدن های بزرگ و جهانی ( بدوِن مذهب نبوده است. همواره نوعی پرستِش الهه ها و ایزدان وجود داشته و غالباً در سه هزار 
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ساِل اخیر، ادیان دارای عقاید و شریعت و اخالِق سازمان یافته بوده و تمامِ ابعادِ زندگِی فردی و اجتماعِی آدمیان، و در نتیجه مظاهرِ تمدن و فرهنگ را 
تحِت تاثیر قرار داده اند.


علم، هنر، ادبیات، اخالق، کالم و عرفان یا مستقیماً از متِن مذهب پدید آمده و رشد و تعالی یافته اند یا مذهب در پرورش و گسترِش آنها نقش داشته 
است، حتی دانشی چون فلسفه، که ذاتاً و موضوعاً غیرِ دینی است، همواره ) بویژه در غرِب مسیحی و در شرِق اسالمی (، در استخدامِ کالمِ دینی بوده است.


اگر این تحلیل از چرایی و چگونگی و ماهیِت ظهورِ تمدن ها، فرهنگ ها، دولت ها و ملت ها راست و مقبول باشد، مدعای ما مبنی بر اولویِت گفت وگوی 
ادیان بر گفت وگوی تمدن ها و فرهنگ ها، قطعی و غیرِ قابِل انکار خواهد بود. چرا که تاکنون هیچ تمدنی بدوِن فرهنگ نبوده، هیچ فرد و جامعه ای نیز تهی 
از نوعی فرهنگ ) عقاید، آداب، اخالق، هنر، ادب و... ( نبوده و نیست و عمالً هیچ فرهنگی غیرِ دینی نبوده و حداقل تمامِ فرهنگ های باستان تا کنون کم 


و بیش آمیخته با اشکاِل مختلِف مذهب و متا فیزیِک ادیان بوده است.


تصادفی نیست که در قروِن جدید، دورانی که اندیشٔه الحادی قدرِت بیشتری یافته است، هیچ متفکرِ ضدِ مذهبی نیست که اوالً نکوشد تا با دین 
تعییِن تکلیف بکند ) و این به تنهایی از نقِش فائقٔه مذهب در هدایِت جامعه و تمدن و فرهنگ حکایت می کند ( و ثانیاً از آموزه ها، شیوه ها و سنِت مذهبِی 
جا افتاده برای مبارزه با اساِس مذهب یا یکی از مذاهب استفاده نکند و ثالثاً حتی خود در نهایت به شکلی دیگر، دیِن تازه ای ) ولو بشری ( پدید نیاوَرَد. و 


مارکسیسم، نمونٔه بارزِ این مدعا است.


به هر حال موفقیِت پروژٔه گفت وگوی تمدن ها و فرهنگ ها، در گروِ عوامِل مختلفی است و مهمتریِن آنها، گفت وگوی ادیان است که البته عمالً در 
قالِب گفت وگوی پیروان و سخنگویاِن مقبوِل مذاهب خواهد بود. اگر طِی پروسٔه گفت وگو و تعامِل پیرواِن ادیان تحولی نو و مداوا گرانه رخ دهد، صلح و 
امنیت و دموکراسی، که هدِف اعالم شدٔه پروژٔه گفت وگوی تمدن ها است، ممکن و دسِت َکم آسان تر خواهد بود. از یاد نبریم که اکثریِت قریب به اتفاِق 


مردمِ جهان، دیندارند.
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*
روح و جاِن مشروطه، برابرِی انسان هاست 


س : در آستانهٔٔ صد سالگِی مشروطیِت ایران ایستاده ایم. پرسِش نخست پیراموِن "معنای" مشروطیت است نزدِ مشروطه خواهان و بویژه نزدِ روحانیوِن 
پشتیباِن مشروطه. گرچه بسیار مهم است که ریشهٔٔ واژهٔٔ "مشروطیت" و "مشروطه" را هم بشناسیم، اما پرسش به ریشه یابِی واژهٔٔ مشروطیت برنمی گردد. 
می دانیم دربارهٔٔ ریشهٔٔ این واژه و اینکه چگونه و از کجاها به فرهنِگ سیاسِی نویِن ایران راه یافت، سید حسن تقی زاده در "سه خطابه" و رضا زاده شفق 
در "خاطراِت مجلس" گفته اند و نوشته اند. فریدون آدمیت، ادبیاِت انتقادی و سرچشمه های مفاهیِم نویِن سیاسِی طلوِع مشروطه را بر رسیده و زنده یاد 
دکتر عبدالهادی حائری استادِ تاریخ نیز به گستردگی، ریشهٔٔ واژهٔٔ مشروطه را کاویده و پیونِد "واژه" را با "معنایی" که مشروطه خواهان از واژهٔٔ مشروطه 
در می یافتند، بیان کرده است. از این رو پرسش در معنای مشروطه، پیش از آنکه به واژه شناسِی مشروطه برگردد، به درک و دریافِت مشروطه خواهان 
ایران، بر این باورند که در میاِن روحانیون، آقا سید محمد  و بویژه به درک و دریافِت روحانیوِن شیعه، توجه دارد. برخی از پژوهشگراِن تاریِخ معاصرِ 
طباطبایی، تنها مجتهِد برجستهٔٔ زماِن خود بوده که با مفاهیِم نویِن "ملیت"، "ملت" و "دولت" آشنا بوده و از همان زماِن ورود به تهران در سال ۱٣۱۲ 
هجری قمری ) ۱۲۷٣ خورشیدی (، به گفتهٔٔ خودش "به خیاِل مشروطه نمودِن ایران و تاسیِس مجلِس شورای ملی" بوده است. یعنی میاِن "مشروطه" و 


"مجلِس شورای ملی" پیوند می دیده و از این رو می توان گفت که آقا سید محمد طباطبایی به خوبی می دانسته که معنای مشروطه چیست.


با این پیش زمینه، پرسش این است که مشروطه خواهان و بویژه روحانیوِن پشتیباِن مشروطه، چه درک و دریافتی از مشروطیت و معنای مشروطیت 
داشته اند ؟


ج : در ارتباط با قسمِت اول که یک بحِث لغت شناسی است و همان طور که شما هم گفتید تقی زاده و دیگران در این باره بحث کرده اند، لذا زیاد واردِ 
آن نمی شوم و بیشتر به همین پرسِش اصلِی شما متمرکز می شوم. دربارهٔٔ واژهٔٔ مشروطه گفته شده از "شارت" فرانسوی بوده و مرحوم مصطفی رحیمی 
ایران می شود چون  هم در همین کتاِب " قانوِن اساسِی ایران" آورده که مشروطه از "شارت" فرانسوی بوده، دیگران هم گفته اند. البته واژه وقتی واردِ 
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" تای منقوط" را در آن زمان " تای مولف" می نوشته اند، به صورِت "مشروطه" در آمد. بنابراین اساساً مشروطه از همان "شارِت" فرانسوی است، اما دربارهٔٔ 
"معنای" واقعِی مشروطه و چگونگِی انتقال به جهاِن اسالم، که در آن زمان مرکزِ آن استانبول بود، و همین طور انتقاِل آن به ایران و بویژه به ذهن و زباِن 
علمای مشروطه خواه، می توان بحث کرد و در این باره که روحانیون از واژهٔٔ مشروطه چه تلقی ای داشته اند یا چه فهمی از آن داشته اند می توان بیِن آن ها 


تفکیک قائل شد.


ولی به هر حال آن چه که در دوراِن ما قبِل مشروطه و ما بعِد مشروطه در ایران متداول بوده و تلقی ای که از مشروطه در اذهان بوده و در گفته ها و 
نوشته ها بر جای مانده این است که مشروطه را به معنای مشروط کردن، مقید کردن و محدود کردِن قدرِت سلطنت می دانستند.


این شاید کوتاه ترین تعبیر و تفسیری است که از مشروطیت در آن زمان شده است بویژه اگر کتاِب مهِم " تنبیه االمه و تنزیه المله" نائینی را مبنا 
قرار دهیم، می بینیم که ایشان سلطنت را تقسیم می کند به "ُمْطلَقِه" و بعد "مُقََیده"، یعنی سلطنِت مطلقه را می خواهد قید بزند و محدود کند. سلطنِت 


مقیده در کتاِب نائینی، همان "سلطنِت مشروطه" است.


گذشته از آقای نائینی می توان به مرحوم آقا شیخ محمد اسماعیل محالتی و کتاِب او " اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" و هم چنین مرحوم 
سید عبدالحسین الری و کتاب او به نام "قانوِن مشروطهٔٔ مشروعه" اشاره کرد که در این کتاب ها هم عموماً مشروطه را به همین معنای مُقَیده می گرفتند 


در برابرِ سلطنِت مطلقه.


اما اینکه علما تا چه حدی با مبانِی مشروطه و لوازمِ مشروطه آشنا بودند، داستاِن دیگری است و به نظر می رسد علمای مشروطه خواه در ایران آشنایِی 
چندان دقیقی با سیرِ تفکرِ آزادی خواهی و مشروطه خواهی، با نظامِ پارلمانی و تفکیِک قوا ـ که در دنیای غرب بود و از آنجا به جهاِن اسالم و ایران وارد 
شده بود ـ نداشتند. همان گونه که مرحوم سید محمد طباطبایی، که تازه بیش از همه با این مفاهیم آشنا بود، بعد از به توپ بستِن مجلس ـ شکسِت 


مرحلهٔٔ اوِل مشروطه ـ در یکی از گفته هایش می گوید :
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"... ما که مشروطه را ندیده بودیم، گفتند مشروطه خوب است و در جاهای دیگر چنین شده و برای مردم و ملت مفید است ما هم عمل کردیم و 
گفتیم برای ما هم همان گونه خواهد بود، ما خود ندیده بودیم..."


طبیعی هم هست که ندیده باشند، برای اینکه سفری به اروپا و غرب نداشتند، آشنایِی مستقیم با مشروطه نداشتند.


س : در اینجا اجازه بدهید به نکته ای اشاره شود. به نظر می رسد که این گفتهٔٔ طباطبایی یا نسبت داده شده به طباطبایی، بیشتر گونه ای فروتنی، یا 
آمیزه ای از فروتنی و فاصله گیرِی مصلحتی و سیاسی باشد، یعنی شاید با توجه به رویدادهای سیاسِی بعدی، به توپ بستِن مجلس و سرخوردگِی اولیه از 
مشروطه و مجلس، طباطبایی چنین حرفی گفته باشد. طباطبایی، پیش از این، هم در وعظ و بر سرِ منبر و هم در نامه هایش به عین الدولهٔٔ صدراعظم و به 
مظفرالدین شاه، نشان می دهد که با مفاهیِم اندیشهٔٔ سیاسِی نوین، با مفاهیِم "ملت"، "دولت" و "مجلِس نمایندگان" آشنایی دارد. سرِ منبر می گوید : "وقتی 
حرفی می زنیم و اعتراضی می کنیم به ما می گویند مشروطه طلب و یا جمهوری طلب... اگر مجلسی باشد، هم برای دولت خوب است و هم برای ملت.". در 
نامه به عین الدوله از " تاسیِس مجلس و اتحادِ دولت و ملت" می نویسد و در نامه به مظفرالدین شاه از "مجلِس عدالت" و " انجمِن مرکب از تمامِ اصناِف 
مردم" و از "فوایِد این مجلس" سخن می گوید و اینکه "تاسیِس مجلس منافِی سلطنت نیست، سلطنِت صحیِح بی زوال با بودِن مجلس است، بی مجلس 


سلطنت بی معنی است"


هم چنین شما اگر دقت بفرمایید به نامه ای که ناصرالملک ـ یا به خواسِت خود یا به اشارهٔٔ عین الدوله ـ برای آقای طباطبایی می نویسد، می بینید که 
در آن نامه نکاِت مهمی مطرح شده است. شما بهتر می دانید که ناصرالملک، تحصیل کردهٔٔ آکسفورد بود و با مفاهیِم نویِن لیبرال دمکراسِی غرب کامالً آشنا 
بود و در نامهٔٔ خود به طباطبایی می کوشد با اشاره به نبودِ زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگِی دموکراسی در ایران و نبودِ نهادهای مدنی و فرهنگِی 
نوین، طباطبایی را از درخواسِت "مجلِس مبعوثان" منصرف کند. ناصرالملک در آن نامه گفته بود : " امروز تقاضای "مجلس مبعوثان" و اصرار در ایجادِ 
" قانوِن مساوات" و دم زدن از "حریت و عدالِت کامله" ) آن طوری که در تمامِ ملِل متمدنهٔٔ سعادتمند وجود دارد ( در ایران ماننِد راِن شتر چپاندن در حلِق 
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مریضی ) ایران ( است که قادر به حرکت نیست و مدت ها غذایی به معده اش نرسیده."


بدین ترتیب این گونه به نظر می رسد ـ و شاید اشتباه می کنم ـ که گفته های بعدِی طباطبایی بیشتر گونه ای مصلحت نگرِی بعدی، گونه ای فاصله گیرِی 
مصلحتی و سیاسی باشد از آنچه پیش از آن دربارهٔٔ مشروطه و مجلس در اندیشه داشته و بیان کرده و در راهِ آن کوشیده است.


ج : بنده هم در ارتباط با مرحوم طباطبایی همین را می خواستم بگویم. حاال که شما این نکته را گفتید بنده با تاکیِد بیشتری می گویم که در میاِن 
علمای مشروطه خواه ـ حتی اگر نائینی و طباطبایی را با هم مقایسه کنیم ـ انصافاً آقا سید محمد طباطبایی آگاه ترین و آشنا ترین روحانی بود نسبت به 


همین مفاهیِم جدید، از جمله مشروطه، هم مبانِی مشروطه و هم لوازمِ مشروطه.


زندگینامهٔٔ مرحوم طباطبایی و همچنین خاطرات اش نشان می دهد طباطبایی ضمِن اینکه روحانی است و در حوزهٔٔ نجف و سامرا بوده و شاگردِ آقای 
میرزای شیرازی و بعد هم آمده تهران و در اینجا هم به عنواِن یک روحانی و مثِل همٔه روحانیون کارهای معموِل روحانیون را انجام می داده، اما به دلیِل 
هوشمندی، یک مقدار آشنایی با زباِن فرانسه ) حاال شاید هم زیاد نبوده ( و سفر به عثمانی، با روزنامه ها و مطبوعات و اندیشه های جدید آشنا بود. آثار و 
نوشته های تبلیغی و تحلیلِی پیش از مشروطه را خوانده بود و به دیگران توصیه می کرد بخوانند و بعد ایشان در ایجادِ انجمن های مخفی نقِش موثر داشتند، 


انجمن های مخفی که در دورهٔٔ مشروطه از سازمان دهندگاِن فعالیت ها و در واقع جریاِن فکرِی اثرگذارِ پشِت صحنه بودند.


اینها نشان می دهد که طباطبایی نمی توانسته نسبت به مبانی و لوازمِ مشروطه چندان بی اطالع باشد. بله این را بنده هم قبول می کنم که آن جمله ای 
که گفته به احتماِل خیلی زیاد ـ اگر نگوییم صد در صد ـ از سرِ تواضع و فروتنی بوده، اما در عینِ حال این را هم نمی شود نادیده گرفت که طباطبایی 
نمی توانسته فرض کنیم در حِد ناصرالملک و یا ملکم خان یا تحصیل کردگاِن غرب، با مفاهیِم جدید آشنا باشد، اما به هرحال همان طور که می دانیم و در 


خاطراِت طباطبایی هم آمده، می گوید از ۱٣۱۲ قمری به فکرِ مشروطه بوده است.
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نکتهٔٔ دیگری که می شود اشاره کرد این است که معموالً از دو منظر گفته می شود علما و روحانیون از مشروطه هیچ اطالعی نداشتند.


از یک طرف به خصوص این شریعتمداراِن ما که با مشروطه مخالفند می گویند مشروطه بعد از بست نشینِی عبدالعظیم و یا مهاجرت به قم مطرح شد 
و آن را هم دیگران توی دهِن علما انداخته اند، در حالی که علما اصالً این چیزها سرِ شان نمی شده و متوجه نمی شدند. این حرف، به اصطالح از منظرِ 


دفاع از اسالم است.


نظرِ دیگر از منظرِ ردِ اسالم و علماست. یعنی در واقع از دو منظرِ متضاد، هر دو یک مطلب را می گویند، که به نظر می رسد این حرفی که دو طیِف 
متضاد مطرح می کنند، واقعیت ندارد.


تاریخ و مصلحِت سیاسی


س : اینکه در گفت و گو و بویژه در پرسش از دیدگاه های طباطبایی، توضیح بیشتری خواسته شد، بیشتر از این رو هست ـ و خود شما بهتر می دانید ـ که 
تاریخ نگاری یا نگاه به تاریخ بیشتر امری سیاسی است. یعنی نگاه به تاریخ ـ نگاهِ همٔه ما ـ آگاه یا نا آگاه زیرِ تاثیرِ اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی است و 


بسیار پیش می آید که تاریخ بر پایهٔٔ "مصلحِت سیاسِی روز" بازخوانی و بازنویسی می شود.


گذشتهٔٔ تاریخی، قبایی می شود بر تِن مصلحِت سیاسِی روز. بنابراین وقتی شماری از مخالفان یا منتقدیِن جنبِش مشروطه خواهی ـ خواه به گفتهٔٔ شما 
شریعت َمداراِن مخالِف مشروطه و یا شماری از نیروهای غیرِ مذهبی و الییِک مخالِف روحانیون ـ به تاریِخ مشروطه نگاه می کنند، در بازخوانی و بازنویسِی 
خود، پیشینهٔٔ جنبِش مشروطه خواهی را به گونه ای بازپردازی می کنند که گویی برهوِت اندیشه بوده است، گویی در ذهن و زباِن ایرانیان از "مشروطه" و 
"مجلِس شورا " و "ملت" و "حاکمیِت ملی" اثری نبوده است، و نیز پیش می آید که از نقِد تُند و تیزِ دیدگاه های روشنفکراِن طلوِع مشروطیت و تقلیل گرایِی 
آنان در مفاهیِم دموکراسی و الئیسیته، مدارای آنان با سنت و روحانیون و از نقِد روحانیت آغاز می کنند، اما به گونه ای تناقض آلود به تاییِد دیکتاتورِی 
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عرفی می رسند که اساِس مشروطیت و قانوِن اساسِی مشروطیت را پایمال کرد. بنابراین پرسش بر این پایه بود که نگاهِ واقع بینانه تر و متعادل تر از پیشینهٔٔ 
مشروطه خواهی و درک و دریافِت مشروطه خواهان داشته باشیم.


ج : دسِت کم از اواسِط سلطنِت ناصرالدین شاه، مفاهیِم جدید و مفاهیِم مربوط به مشروطه مطرح می شود و به طورِ خاص بعد از مرِگ ناصرالدین شاه 
که فضای سیاسِی نیمه بازی در ایران به وجود می آید و در دوراِن مظفرالدین شاه ) از ۱٣۱٣ تا ۱٣۲۴ هجرِی قمری ( که دوراِن تاسیِس مشروطه است، 
در این ده دوازده سال افکار و مفاهیِم مشروطه خواهی رایج بوده. حاال فرض را بر این بگذاریم که اصالً کلمهٔٔ "مشروطه" نبوده باشد، مبانی و لوازم و آن 
ارکاِن مشروطه مطرح بوده. فرض بفرمایید یکی همین مفهومِ "ملت" و "ملیت" که شما به کار بردید. تا آنجا که من االن به یاد دارم برای اولین بار واژهٔٔ 


"ملت" در جریاِن تحریِم تنباکو پیش آمد.


س : به معنای نویِن ملت ؟


ج : بله، به معنای جدیِد ملت. واژهٔٔ ملت که در فرهنِگ اسالمی یک معنای کامالً متفاوت دارد؛ مثالً فرض بفرمایید ملل و نحل که می گوییم، "ملت" 
در اینجا به معنِی مذهب است، به معنِی دین است. در فرهنِگ اسالمی در گذشته این گونه بوده است.


مفهومِ فرنگی و مفهومِ جدیِد ملت در عصرِ قاجار و زماِن سلطنِت ناصرالدین شاه واردِ جامعهٔٔ ما می شود و اولین بار مفهومِ جدیِد "ملت" در جریاِن 
تحریِم تنباکو در سال ۱٣۰۹ هجرِی قمری ) ۱۲۷۰ خورشیدی، ۱٨۹۰ میالدی ( به کار رفته است. حال اگر پِی جویی بکنیم شاید جلوتر هم به کار رفته 
باشد. بعدها در سخناِن طباطبایی و در خاطراِت او واژهٔٔ ملت به مفهومِ مذهب و دین به کار نمی رود، بلکه طباطبایی "ملت" را به همین مفهومِ جدید به 
کار می گیرد. و بعدها علمای نجف یعنی آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و شیخ محمد حسین تهرانی، معروف به علمای ثالثهٔٔ نجف در یکی از 
بیانیه های خود که در کتاِب "تاریِخ بیدارِی ایرانیان" آمده، جمله ای دارند که عیِن جمله را خدمِت شما می گویم : می گویند : "به اجماِع مسلمین، در عصرِ 
غیبت، حکومت از آِن جمهورِ مسلمین است". البته کلمهٔٔ "جمهور" به معنای جمهوری یا نظامِ جمهوری نیست بلکه "جمهور" و "جماهیر" به معنای عامهٔٔ 
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مردم است. این اولین بار است که در فرهنِگ ایرانی ـ اسالمی ـ شیعِی ما چنین حرفی گفته می شود. تا آن موقع حکومت از آِن خدا و رسول و پیغمبر 
و امامِ معصوم و حداکثر فقها بود ـ حاال به یک جنبه از والیِت فقیه به یک شکلی اعتقاد داشتند ـ ، حاال همین علما این بحث را مطرح می کنند که "به 
اجماِع مسلمین، در عصرِ غیبت، حکومت از آِن جمهورِ مسلمین است". جمهورِ مسلمین یعنی عامهٔٔ مردم و جالب این است که ادعای " اِجماع" هم می کنند 


ولی واقعیت اش این است که در عالِم واقع چنین " اجماعی" وجود نداشت.


البته در همین مفاهیم هم ابهام وجود داشت و به همین دلیل، به خصوص بعد از پیروزِی مشروطیت و نوشتِن متمِم قانوِن اساسی، اختالف پیش آمد. 
یعنی این کلمات هم که گفتیم خیلی دقیق و مُنَقَّح به کار برده نمی شد. اما در نهایت بنده هم با شما موافق هستم که این مفاهیم یک روزه خلق نشده 
و پیشینه ای دارند. اینکه گفته شد فقط در جریاِن بَسِت حضرِت عبدالعظیم و یا هجرت به قم و یا در بَسِت سفارِت انگلیس کسانی کلمهٔٔ "مشروطه" را 
در دهِن علما و مردم انداختند، اصالً چنین چیزی نیست. یعنی کسانی که چنین حرف هایی می زنند یا تاریخ نخوانده اند و یا اینکه به تعبیرِ شما بر اساِس 


اَغراِض سیاسی و جناحی و سیاه و سفید کردِن مسایل این حرف ها را مطرح می کنند.


س : پیدایِش هر ایده، محصوِل یک فرآیند است. مقدمتاً می بایست در جامعه تحوالتی بشود و تا آن تحوالت به عنواِن شرط، وجود نداشته باشند، اصالً 
پرسشی به وجود نمی آید. حاال چه بحِث مشروطه باشد، چه بحِث دیگری. گمان برده می شود و در برخی از منابع هم گفته می شود که گویا این ضعِف 
شرقی ها و ایرانیان بوده که آنها را به این مَآل اندیشی انداخته که ببینند چرا ضعیف شده اند، چرا در جنگ های ایران و روس آن شکست ها و آن مسائل 
پیش آمد و آن، سرآغازِ این کاوش بوده که ببینیم چه شد که " آنها" جلو افتادند و چه شد که "ما " عقب ماندیم، و بعد این سلسله پرسش ها به داستاِن 
مشروطه انجامید. َصرِف نظر از قال و مقالی که در این داستان هست، به نظرِ شما زمینه های عینِی پیدایِش اندیشهٔٔ مشروطه چه بوده است؛ ال اقل در نزدِ 


روحانیت ؟


ج : شما بهتر می دانید که به یک عامل نمی توان تکیه کرد و قطعاً عوامِل مختلفی در این کار دخالت داشتند. یکی مسالهٔٔ داخلی بود که شاید ماجرا 
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برگردد به شکسِت ایرانیان در دو جنِگ با روس ها که این شکست ها و نا کامی ها سبب شده بود که ایرانی ها ـ هم با هویِت ایرانی و هم با هویِت اسالمی که در 
آن زمان البته هویِت اسالمی غلیظ تر بود ـ در فکرِ احیای خودِ شان و مقاومت در برابرِ سلطهٔٔ خارجی بیفتند. احساِس ضعف و شکسِت سیاسی و به خصوص 
شکسِت نظامی همیشه یک ملتی را به تجدیِد نظر، به احیای خود و جبراِن گذشته وا می دارد. بنابراین جنگ های ایران و روس یکی از عوامِل خیلی مهم 


است که منجر می شود به فکرِ اصالحات، حد اقل اصالحاِت نظامی. بعدها مسالهٔٔ تحریِم تنباکو پیش می آید و بعدها می رسیم به دوراِن مشروطه.


در آغازِ دورهٔٔ قاجاریه مسالهٔٔ آشنایِی ایرانیان با غرب و ضرورِت رفرمِ ال اقل نظامی به وسیلٔه عباس میرزا و بعد قائم مقام ها، پیش می آید. یعنی در پِی 
جنگ های ایران و روس که بارِ سنگیِن جنگ مستقیماً بر دوِش شاهزاده عباس میرزا بود، ضرورِت اصالحات در نظام احساس می شود و او هم رفرم را در 
آنجا شروع می کند، اما کم کم بعدها کشیده می شود به مسایِل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حتی بهداشتی. اصالحاتی که در دوراِن عباس میرزا شروع 
شد بعدها می رسد به دوراِن امیرکبیر، به دوراِن میرزا حسین خان سپهساالر و بعد به میرزا علی خان امین الدوله در زماِن مظفرالدین شاه، که زمینهٔٔ آن 
نوع اصالح طلبی ها، راهِ مشروطه را هموارتر می کند. البته به این نکتهٔٔ تاسف آور باید اشاره کرد که بعد از دورهٔٔ عباس میرزا، آن سه چهار وزیر و صدر اعظِم 
اصالح طلب، همه نا کام شدند و کِل دورهٔٔ زمامدارِی اینها در مجموع بیشتر از هفت هشت سال هم نبود. قائم مقام پس از یک سال با توطئهٔٔ سفارت های 
خارجی و هم دستِی عوامِل داخلی، از جمله امام جمعهٔٔ تهران، در باِغ نگارستان کشته می شود. سرنوشِت میرزا تقی خان را هم که می دانیم، میرزا حسین 
خان سپهساالر هم زیرِ فشارِ روحانِی بزرِگ تهران حاج مال علی کنی، از کار برکنار می شود. از اینها می خواستم این را بگویم که عامِل دوم، استمرارِ این 


اصالحاِت نا تمام است از عصرِ عباس میرزا تا دوراِن مشروطیت.


جامعهٔٔ ایران تشنهٔٔ تغییر و آمادهٔٔ تغییر و تحول بود، اما نظامِ پوسیدهٔٔ قاجار نمی توانست به این نیاز پاسخ دهد. هر اصالح طلِب خیرخواه و نیک اندیش 
هم که می خواست در ساختارِ قدرت و از باال اصالحاتی بکند شکست می خورد. بنابراین مشروطه به نظرِ من هم پاسخی به آن اصالحاِت نا تمامی بود که 


از دورهٔٔ عباس میرزا شروع شده بود و هم پاسخی به شکست ها و تحقیرهای ایرانیان که جنبهٔٔ ضدِ استعماری را هم تقویت کرد.
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عامِل خارجی هم دخالت داشت که از آغازِ دورهٔٔ قاجار رابطهٔٔ ایران با دنیای خارج آغاز شد و گسترش یافت، از جمله رابطه با روسیه، عثمانی و کشورهای 
غربی که از گذشته هم روابطی وجود داشت اما در این دوره رابطه با غرب جدی تر می شود. از عصرِ عباس میرزا اولین دانشجویاِن ایرانی برای تحصیل به 
فرنگ فرستاده می شوند، بعد چاپخانه واردِ ایران می شود، افکار و اندیشه های نویی واردِ حوزهٔٔ فکری و ذهنِی جامعهٔٔ ایران می شود که کم و بیش راه را برای 
اصالح طلبِی عصرِ مشروطه هموار می کند، و مشروطه یک ضرورِت تاریخِی جوشیده از نیازِ داخلِی ملِت ایران بود. این تاکیِد من و پاسِخ من به کسانی 


هست ـ چه مسلمان های ضدِ مشروطه و چه روشنفکرهای ضدِ آن گروه ـ که همه چیز را می خواهند به خارج نسبت دهند.


درست است که افکار و ایده ها و اندیشه های مشروطه خواهی مثِل آزادی، پارلمان، احزاب، تفکیِک قوا، مطبوعات و... در تاریِخ ما و در اسالم و در شیعه 
به این صورِت مدرن اش نبود و به تدریج از فرنگ و از غرب واردِ ایران یا دیگر کشورهای اسالمی و یا کشورهای غیرِ اروپایی شده، برای اینکه فرهنِگ مسلِط 
آن دوران بوده. اما اینکه بگوییم این، تحمیل شده به ملِت ایران، از داخل نجوشیده و مردم این را نخواسته اند، یا چند تا روشنفکر این را به علما حقنه 


کردند یا به ملت تلقین کردند، چنین چیزی اساساً واقعیِت خارجی ندارد.


عطِش تغییر و اصالحات و نیاز به تغییراِت ساختارِی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی برای جامعهٔٔ ایران از دیر باز وجود داشت و در دورهٔٔ قاجار 
با گسترِش ارتباط و آشنایی با جهان، این نیازِ به تغییر و اصالحات قوی تر و جدی تر شد و چون هیچ کدام از اینها پاسِخ َدر خوری نیافتند و این جامعهٔٔ 


عطشناک سیراب نشد، در نتیجه رسید به یک مقطِع مهمی به نامِ مشروطه.


پس مشروطه از نظرِ آبشخورهای فکری با دنیای غرب ارتباط دارد، اما در داخِل مملکت، هم با مسایِل اسالمی پیوند خورد، و هم با مسایِل ملی، و 
برآمده از ذهن و خواست و نیازِ جامعهٔٔ ایران بود. هر چند وقتی از جامعهٔٔ ایران سخن می گوییم، بیشتر طبقاِت شهری موردِ نظر است. نمی خواهیم بگوییم 


همٔه روستاییان این را درک می کردند یا عامهٔٔ مردم این را می فهمیدند، ولی به هر حال خواسِت ملِت ایران بود، یعنی خواسِت تغییر.
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قاجاریه و اصالح گری از باال


س : جناِب اشکوری، نا سازگاری میاِن انتظارات و واقعیات یا انتظارات و تجربیات، همیشه به طرِح سوال می انجامد، این پدیدهٔٔ تجربه شده ای است. 
اما چطور است که آن تجربیاِت ایرانیان می انجامد به اصالح و آن هم اصالحات در ساختارِ قدرت. در واقع متفکران و فعاالِن مشروطه، چگونه بیِن این 
دو ) یعنی تجربه و اصالح در ساختارِ قدرت ( ارتباط می بینند و تمرکزِ خود را بر اصالِح قدرت و به طورِ مشخص بر کنترِل قدرِت مطلقه می گذارند ؟ چه 
رابطه ای می دیدند بیِن کنترِل قدرِت مطلقه و قدرتمند شدن در برابرِ سلطهٔٔ بیگانگان مثالً، یا کنترِل قدرت و توسعهٔٔ امور. این ارتباط را مشروطه خواهان 


چگونه درک می کردند ؟


ج : اگر امروز با رویکردِ انتقادی به آن حوادث و تحوالت نگاه کنیم، می توان این نقد را بر آن پیشگاماِن تغییر در ایران وارد کرد که تغییر در جامعه 
) آزادی، عدالت، پیشرفت و... ( در باال، یا ممکن نیست یا حداقل همیشه ممکن نیست. باید زمینه های تغییرات در عمِق جامعه وجود داشته باشد و مجموعهٔٔ 
تغییرات و تحوالت از پایین به تغییرِ ساختار برسد. یعنی اگر دموکراسی می خواهیم، باید زمینه های دموکراسی و ابزارهایش آماده باشند تا به مشروطه 
برسیم. شاید ما بتوانیم این انتقاد را به گذشتگان بکنیم که شما همیشه به راِس قدرت چسبیده اید ولی به زمینه ها و عوامِل تغییر توجه نکردید. چون 


واقعیت این است که زمینه ها و عوامل برای تغییر در ایران به لحاِظ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و نیز نهادها و ابزارهای الزم فراهم نبود.


تصورِ من این است که از زماِن عباس میرزا تا مشروطه و تا همین امروز، دو عامل سبب شده است که پیشگاماِن اصالح طلبی عموماً به تغییرِ ساختارِ 
قدرت فکر کنند و بخواهند اصالحات را از باال به پایین بیاورند و به جامعه سرایت بدهند.


یکی اینکه مسالهٔٔ حفِظ استقالل از نظرِ ملی، حفِظ اسالم یا به تعبیرِ خودِ علمای عصرِ مشروطه، حفِظ بیضهٔٔ اسالم و مبارزه با استعمار و اجانب، مسالهٔٔ 
عمده بود. البته " اجانب" و " استعمار" مترادف و یکی نیست اما علمای ما حداقل تا دورهٔٔ مشروطه مفهومِ استعمار را دقیقاً درک نمی کردند، بیشتر " اجنبی" 


می فهمیدند، به هر حال بیگانه، و سلطهٔٔ بیگانه.
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در قرآن آیه ای هست که می گوید : "ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیال " که بر این مبنا در فقه قاعدهٔٔ "نفِی سبیل" را داریم یعنی در هیچ حالی، 
در هیج شرایطی، کفار نباید بر مسلمانان مسلط باشند. به این ترتیب، از پیش از مشروطه تا بعد از آن، مسالهٔٔ نفِی سلطهٔٔ کفار و حفِظ استقالل و منافِع 
مسلمانان خیلی مهم بود. در برابرِ دست اندازی های روسیه، انگلیس و حتی عثمانی ) عثمانی ها ضمِن اینکه مسلمان بوده اند باز به اندازهٔٔ دیگران آنها هم 


به ایران دست اندازی می کردند (، مسالهٔٔ رهبری و قدرت و توانایی، بسیار مهم بود، بویژه پس از جنگ های ایران و روس و احساِس ضعف و شکست.


وقتی به اشعارِ قائم مقام یا دیگر شاعراِن ما نگاه کنید پُر است از اقتدارگرایی و قدرت طلبی. قدرت، قدرِت نظامی، سیاسی، اقتصادی، همه چیز در 
دسِت دولت است. بنابراین همٔه نگاه ها معطوف به تغییرِ قدرت می شود.


شعرِ معروِف قائم مقام پس از جنگ های ایران و روس، همین احساِس شکست و تلخکامِی ایرانیان را نشان می دهد :


روزگار است آنکه، َگه عزت دهد، َگه خوار دارد


چرِخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد


یا شعرِ دیگری هست از یک بانوی ایرانی ـ ناشناخته ـ که شعرِ زیبایی است ولی هیچ بوی زنانگی نمی دهد. بوی یک فرماندهٔٔ نظامی را می دهد :


آزادی ات به قبضهٔٔ شمشیر بسته است


مردان همیشه تکیهٔٔ خود را بدو کنند


نوِح دگر بباید و طوفاِن دیگری


تا لکه های ننِگ شما شستشو کنند
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شما در این دوره می بینید که شعرها، ادبیات، ضرب المثل ها و لطیفه ها همه از یک سو ناشی از شکست و تلخکامِی جامعهٔٔ ایران است و از سوی دیگر 
ناسزا گفتن به ظالمان، به بیگانگان و اجنبی پرستان. و نهایِت اینها، این می شود که می خواهیم قدرتی پیدا کنیم که در برابرِ سلطهٔٔ بیگانگان بایستیم. و 


ُخب همٔه نیروی نظامی و سیاسی و مالی در دسِت دولت است، پس تمامِ شکست ها و بدبختی ها به دولت و حکومت برمی گردد.


عامِل دیگر که باز سبب شده است که اصالح گران به حکومت و قدرت بپردازند این است که فکر کردند با توجه به همٔه آن امکاناتی که دولت ها دارند، 
اگر راِس هرمِ قدرت تغییر کند یا مثالً شاه عوض شود یا سلطنِت مطلقه به سلطنِت مشروطه تبدیل شود، اگر اصالحات در ساختارِ قدرت شود، اصالحات 
از باال می تواند به پایین بیاید. اصالح گران ـ حرف های حتی سپهساالر را نگاه کنید ـ امیدی به اصالحات از پایین نداشتند. شما نگاه می کنید می بینید 
که چه قائم مقام، چه امیرکبیر و چه بعدها سپهساالر و بعد میرزا علی خان امین الدوله، اساساً به نظر می رسد که خارج از ساختارِ حکومت و سلطنت 
راهی برای اصالحات نمی بینند. اصالح گران سعی می کنند شاه را قانع کنند و یک کاری انجام بدهند. وقتی هم مغضوِب شاه واقع می شوند می روند در 


خانهِ شان می نشینند و دیگر هیچ کاری نمی کنند.


بنابراین من فکر می کنم که این دو عامل سبب شده بود که اصالح گران، اصالحاِت شان را از باال به پایین طراحی بکنند نه از پایین به باال. که البته 
حاال ما اگر بخواهیم به گذشته برگردیم به نظر می رسد که این راه جواب نداده و االن هم جواب نمی دهد.


بعد از مشروطه هم باز متاسفانه بسیاری از روشنفکراِن ما، اصالح طلباِن ما، آنها که دنباِل تغییر و اصالحات بودند، باز همواره بر سرِ قدرت با هم دعوا 
کردند، منظورم این نیست که همه قدرت طلب بودند، ولی فکر می کردند که اگر "مستبدین" بروند و "دموکرات ها" بیایند، این گروه برود، آن گروه بیاید، 


مسائل حل می شود.


گروه ها و احزاب را که در آن باال می بینیم، کسی در فکرِ تغییر در جامعه نیست، تغییرِ ذهنی یا اجتماعی و یا در فکرِ نهاد سازی. پاسدارِ دموکراسی، 
نهادهای اجتماعی اند، اما کسی در فکرِ این چیزها نیست. هر وقت فرصتی پیش آمده، دعوای احزاب بوده، که پشت به مردم می کنند و رو به قدرت. و بعد 
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هم وقتی از آن باال سرکوب می شوند دوباره یا دورانی سکوت می کنند یا ماننِد خیابانی و میرزا کوچک خان و پسیان و چریک ها در دههٔٔ چهل و پنجاه 
اسلحه می گیرند و با رژیم می جنگند.


مشروطه خواهی : روشنفکران و روحانیون


س : برگردیم به بحِث شما دربارهٔٔ مشروطیت. جناِب اشکوری، به تعبیرِ فریدون آدمیت "روِح اعتراض" در جنبِش مشروطه خواهی، از دو منبع نیروی 
انگیزش می گرفت. منبِع روشنفکری و ترقی خواهی و منبِع روحانی. پرسِش من این است که نسبت و رابطهٔٔ روشنفکراِن اصالح گر و روحانیوِن شیعه 
چگونه بود ؟ به نظرِ می رسد دسِت کم در دوره های آغازیِن جنبِش مشروطه خواهی و در برابرِ چیرگِی دستگاهِ خودکامه، روشنفکراِن اصالح گر ابتکارِ طرح 
و پیش بُردِ اندیشه های سیاسِی نوین را در دست داشتند و روحانیون را به هم سویی و هم گرایی می کشانده اند. چرا و در چه زمینه هایی هم سویی های اولیه 


به نا سازگاری و کشمکش های بعدی انجامید ؟


ج : بله، اگر واقع بینانه نگاه کنیم به نظر می آید که مطلبی که شما فرمودید درست و واقع بینانه باشد. افکار و اندیشه های جدید، آبشخورِ غربی و 
اروپایی داشتند و روشن است که حلقهٔٔ اتصاِل این پدیدهٔٔ تازهٔٔ غربی با جامعهٔٔ اسالمی با ایرانی و با علما، روشنفکران یا نوگرایاِن غیرِ روحانی باشند، حاال 


نگوییم غیرِ دینی، نوگرایاِن غیرِ روحانی.


روحانیون چه در ایران، چه در عثمانی و چه در جاهای دیگر به دلیِل نوع و حوزهٔٔ فعالیِت شان، زباِن اروپایی نمی دانستند و به غرب هم رفت و آمد 
نداشتند. کسانی که به اروپا رفت و آمد داشتند، یا ُسفرا و ایلچی ها و ماموراِن دولتی بودند یا بازرگانان که البته بیشتر به روسیه و عثمانی و مصر سفر 


می کردند و بعدها هم دانش آموزان و دانشجویانی که دولت به غرب می فرستاد.


اینها بودند که افکارِ جدید را واردِ ایران می کردند. افکارِ جدید هم چنین از طریِق روزنامه ها، مجالت و کتاب ها وارد می شد که به زبان های فرانسوی یا 
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انگلیسی بود و علما هم که زباِن خارجی نمی دانستند. در زندگی نامهٔٔ طباطبایی خواندم که کمی زباِن فرانسه می دانسته است و به یاد ندارم که علمای شیعه 
چه در ایران و چه در عراق زباِن فرنگی بلد بوده باشند. اتفاقاً خودِ طباطبایی ازاین بابت گِله می کند و به علما توصیه می نماید که زباِن خارجی بیاموزند.


یکی دیگر از راه های انتقاِل اندیشه ـ در همٔه مراحِل تاریخی و در رابطه با انتقاِل تمدن و فرهنگ ـ نهضِت ترجمه است و در دوراِن جدید و در ارتباط 
انتقاِل افکار و اندیشه های جدیِد غربی و اروپایی، ُخب علمای شیعه زبان نمی دانستند تا بتوانند به ترجمه، حداقل کمک کنند. نتیجه گیری ای که  با 
می خواهم بکنم این است که در این دویست ساله، این فرهنِگ جدید که واردِ حوزهٔٔ فکر و ذهِن ایرانی شده و در ادامه اش به مشروطه رسیده و تحوالِت 
بعدی، این روند به طورِ کلی و اساسی از ناحیهٔٔ غیرِ روحانیون بوده. این غیرِ روحانیون که نامش را می گذاریم نوگرایان یا به نوعی اصالح طلبان، یک بخش 
مذهبی بودند ولی روحانی نبودند،یک بخش هم مذهبی نبودند و شاید هم اصالً ضدِ مذهب بودند، مثِل میرزا فتحعلی آخوندزاده که البته اول مذهبی بود 


و حتی صحبت از پروتستانتیسِم اسالمی می کرد ولی سرانجام اصالً آن را هم گذاشت کنار، یا مثِل مَلکم خان یا افرادِ دیگر.


شاید در این میان روحانی ای که بشود استثناء دانست، سید جمال الدین اسدآبادی بود که البته او هم روحانی ـ به معنای متعارف، مثالً مرجِع تقلید، 
روحانِی حوزوِی اهِل درس و بحِث حوزوی ـ نبود که او اروپا را دیده بود و تا حدودی فرانسه و انگلیسی می دانست و عربی که البته می دانست. در پاریس 


"ُعروه الوثقی" را منتشر کرد، و در لندن "ضیاء الخافقین" ) روشنایِی شرق و غرب ( را منتشر می کرد و به هر حال وی در سلسلهٔٔ علما قرار نمی گیرد.


جمع بندی ای که می خواهم بکنم این است که بله این حرف درست است که : افکارِ جدید از طریِق حوزهٔٔ غیرِ روحانی و نوگرایاِن غیرِ روحانی، اعم از 
مذهبی و غیرِ مذهبی، آمد و بعد به تدریج روحانیت و کسانی چون سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و یا شیخ هادی نجم آبادی را تحِت تاثیر 


قرار داد.


کسانی چون میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف تبریزی، زین العابدین مراغه ای و حتی بعضی از شاهزادگاِن قاجار، اینها که عموماً مذهبی بودند اما روحانی 
نبودند، افکار را گسترش دادند. روحانیون تحِت تاثیر قرار گرفتند و به حرکت پیوستند و همکاری و سازگارِی این دو نیرو، سبِب گسترِش مشروطه شد. 
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برای  اندیشه است ـ اما در مرحلهٔٔ بسیِج مردم  اندیشه بیشتْر نوگرایاِن غیرِ حوزوی نقش داشتند ـ و همیشه پیشتازِ حرکت ها،  منتهی در حوزهٔٔ فکر و 
مشروطه خواهی، این روحانیون اند که نقِش فائقه ایفا می کنند. چون روشنفکر، چه مذهبی و چه غیرِ مذهبی، رابطه اش با مردم قطع است و نمی تواند که 


حرکِت اجتماعی بیافریند.


در مشروطیت، وقتی که علمای نجف در فتوای خود می گویند واجب است دفاع از مشروطیت، دفاع از مشروطه دفاع از امامِ زمان است. خ،ب مردم 
می آیند. یا وقتی میرزا حسن رشدیه، مدرسهٔٔ جدید می سازد، تکفیر می شود و مدرسه اش خراب می شود.


س : به دستورِ علما و به دسِت طلبه ها خراب می شود.


ج : بله به وسیلهٔٔ طلبه ها خراب می شود، سرانجام طباطبایی پا به میدان می گذارد، مدرسهٔٔ اسالمی می سازد. پسرِ خودش را هم مدیرِ مدرسه می کند 
تا نشان دهد مدرسهٔٔ جدید و آموزِش مسائِل جدید کفر نیست. و باالخره با فتوای علماست که مشروطه پیروز می شود.


تا دوراِن مشروطه بیِن اصالح گران و روحانیون، سازگاری و همراهی و تفاهم وجود دارد. ولی بعد از مشروطه به دلیِل اختالفاتی که پیش می آید ـ از 
جمله اختالِف بیِن خودِ روحانیون ـ تفاهْم سست شده و راهِ همکاری تا حدودِ زیادی بسته می شود. به خصوص اعدامِ شیخ فضل الله و بعدها ترورِ سید 
عبدالله بهبهانی روابط را تیره کرد و کار به جایی رسید که علمای نجف، تقی زاده را تکفیر کردند. علما، تقی زاده را که در آن زمان روحانی بود و نیروی 


رادیکال تلقی می شد، مسئوِل ترورِ بهبهانی می دانستند. از سوی دیگر کشمکش بیِن " اجتماعیوِن عامیون" و " اجتماعیوِن اعتدالیون" بود.


ابراهیم زنجانی و شیخ  بودند ـ هر چند روحانیونی مثِل شیخ  روشنفکران غیرِ مذهبی  از دموکرات ها که عموماً  بود  " اجتماعیوِن عامیون" ترکیبی 
محمد خیابانی هم با دموکرات های مجلِس اول و دوم بودند ـ ، این جریان در مجموع یک جریاِن سوسیال دموکراسِی غیرِ مذهبی بود که دعوا و درگیری 
داشتند با " اجتماعیوِن اعتدالیون" که بیشتر نیروهای سنتی و محافظه کار در آن بودند؛ کسانی مثِل بهبهانی و ستارخان و باقرخان هم همراهِ " اجتماعیوِن 
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اعتدالیون" بودند.


به هر حال دعوای سیاسی و فکری و ایدئولوژیک بیِن شیخ فضل الله و دیگران در داخِل علمای شیعه و از سوی دیگر بیِن نیروهای اعتدالی و تندرو، 
رادیکال و محافظه کار به قوِل امروزی ها، همٔه اینها سبب شد که راهِ همکاری ها تا حدودِ زیادی بسته شود.


شیخ فضل الله : آزادی کفر است


س : در رونِد پیشرفِت جنبِش مشروطیت و بویژه هنگامِ تدوین و تصویِب متمِم قانوِن اساسی، گرایِش "مشروطهٔٔ مشروعه" در میاِن روحانیِت شیعه بُروز 
کرد، به رهبرِی فکری و سیاسِی شیخ فضل الله نوری. شیخ فضل الله نوری، "مساوات" را با اسالم نا سازگار دانست و نوشت : "یکی از موادِ آن ضاللت نامه 
] قانوِن اساسی [ این است که افرادِ مملکت متساوی الحقوق اند". آزادی را کفر دانست و گفت : " آزادی در اسالم کفر است و به خصوص این آزادی که این 
مردم تصور کرده اند، کفر در کفر است"، او اساِس " قانون گذاری" و " تفکیِک قوا" را هم ضاللت دانست و نوشت : "تفکیِک قوا، تقسیِم قوای مملکت به 
سه شعبه، بدعت و ضاللِت محض است زیرا در اسالم " تقنین و جعِل حکم برای هیچ کس ُمجاز نیست". شیخ فضل الله نوری همٔه انتقاداِت خود در نقد 


و ردِ اساِس مشروطیت را با استناد به کتاب و سنت، تنظیم و ارائه کرد.


جناب اشکوری، شما که در کسوِت روحانیت بوده اید، با اسالم و مبانِی آن آشنایِی کامل دارید، و هم چنین در تاریِخ ایران و تاریِخ مشروطیِت ایران 
مطالعه و پژوهش می کنید، آرای شیخ فضل الله نوری در مخالفت با مشروطیت و مجلِس شورای ملی و قانون گذاری را چگونه می سنجید ؟ بویژه با توجه 


به این نکته که مستنِد شیخ همه جا کتاب است و سنت.


ج : اگر اسالم همان است که شیخ فضل الله نوری می گفت یا به عبارِت دقیق تر و جامع تر اگر اسالم همان است که نوِع مسلمانان و نوِع علمای ما 
از گذشته تا زماِن شیخ فضل الله و از شیخ فضل الله تا امروز می گویند و دموکراسی و مشروطه و آزادی و مساوات و عدالت و مفاهیمی که در مشروطه 
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مطرح بوده، و مفاهیمی که در غرب مطرح بوده و در جامعهٔٔ ما هنوز هم مطرح است، باری این دو تا ) اسالم و دموکراسی و مشروطه ( را اگر به همین 
شکلی که هستند بخواهیم با هم جمع کنیم و سازش و تفاهم بینِ شان ایجاد بکنیم، به نظر می رسد نا ممکن است و به همین دلیل هم به نظر می رسد که 
نوِع ایرادهایی که شیخ فضل الله به مشروطه و مشروطه خواهان می گرفت، در آن چارچوب درست است و ایرادها وارد است. منتهی بخشی از حرف های 
شیخ در " لوایِح" خودش و بخشی از ایرادات و اشکاالتی که در کتاِب " تذکره الغافل و ارشاد الجاهل" ) نوشتهٔٔ یکی از مریداِن شیخ و به تاییِد شیخ ( مطرح 


شده ُمغالطه و سفسطه است.


اما اِشکاالت و ایراداِت اساسِی شیخ، به این معنا وارد است که اگر مجموعهٔٔ تفکرِ اسالمی، شیعی، فقهِی گذشته و مبانِی کالمِی تشیع در گذشته را 
بپذیریم، آن وقت دیگر پذیرفتِن حکومِت عرفِی غیرِ شرعی، نا مُیسر است و به نظر می رسد که شیخ فضل الله حق داشت آن انتقادات را مطرح بکند.


نائینی و دیگران البته به آن بخش از ایرادات که مغالطه است جواب داده اند و جواِب درستی هم داده اند، اما شیخ فضل الله ـ با توجه به اینکه احساس 
می کرده این مشروطه آخرش به کجا می رسد ـ اشکاالِت اساسی و بنیادی گرفته و به این بخش ها، نائینی و اَمثاِل او به نظر می آید یا اساساً جواب نداده اند 
یا اگر هم جواب داده اند، جواِب قانع  کننده ای نداده اند. مثالً فرض بفرمایید که شیخ فضل الله می گوید : "ما در اسالم مساوات نداریم. اساِس اسالم تبعیض 
است." حاال در ذهِن من و شما تبعیض چیزِ منفور و مذمومی هست. اصالً مگر می شود تبعیض قابِل دفاع باشد، ولی شیخ فضل الله استناد می کند به قرآن 
و به روایات و به احکامِ فقهی و به اجماِع فقهای اسالمی و شیعی و می گوید مساوات کفر است. چرا ؟ برای اینکه در اسالم هرچه که شما می بینید تبعیض 
است. مثالً بیِن ُمسلم و غیرِ ُمسلم فرق است. چه جوری شما می توانید بگویید که هم مسلمان و هم غیرِ مسلمان یک حکم دارند، در حالی که بخشی از 
این در قرآن و بخِش عمده اش هم در فقه و روایاِت ما هست که مسلمان با غیرِ مسلمان یک حق ندارند. دربارهٔٔ غیرِ مسلمان ها باز هم یک حکم بینِ شان 


نیست. به این خاطر که بیِن غیرِ مسلماِن اهِل کتاب با غیرِ مسلماِن غیرِ اهِل کتاب باز فرق است.


اهِل کتاب حقوقی دارند، دین و مذهِب شان به رسمیت شناخته شده و حِق حیات دارند. اما مثالً فرض بفرمایید بت پرست نمی تواند در جامعهٔٔ اسالمی 
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آزاد باشد، چون به بت پرست یک نوع می شود گفت ُمشرک، یعنی کسی که بیِن خدا و خلق واسطه قائل می شود. و مهم تر از آن مُلحد، یعنی کسی که 
اساساً منکرِ هر نوع دین و مذهب است، منکرِ خداست. فراتر از بت پرستی و بت پرست، ملحد است. به قوِل امروزی ها ماتریالیست است، از نظرِ فلسفی و 
اعتقادی به ماوراء الطبیعه و خدا و قیامت و انبیا و اساساً به هیچ مذهبی پایبند نیست. خب، ملحد، حاال از نظرِ فقهی یا مرتِد ملی است یا مرتِد فطری ـ با 
تفاوت هایی که بینِ شان هست ـ به هر حال کشته می شود. البته یک قاعدهٔٔ فقهی وجود دارد که حاال واردِ جزئیات نمی شوم و آن اینکه " کفارِ ُمستأمن" 


یعنی کسانی اعم از ملحد و بت پرست و هر فرقهٔٔ دیگری که به پناهِ حکومِت اسالمی در آمده اند، تا زمانی که طبِق قواعد عمل کنند، در امان هستند.


در میاِن غیرِ مسلمین، بیِن کافرِ َحربی و کافرِ غیرِ َحربی باز فرق است. شیخ فضل الله نمونه های فراوانی می آورد و می گوید اینجا تبعیض است. در موردِ 
زن و مرد می گوید مشخص است که بیِن زن و مرد مساوات وجود ندارد. در ارث تفاوت هست. در مال تفاوت هست. زن واجب النفقهٔٔ مرد است. زن حق 
ندارد بدوِن اجازهٔٔ مرد از خانه بیرون برود. خون بهای زن و مرد با هم فرق می کند. خون بهای مسلم و غیرِ مسلم فرق می کند. در جامعهٔٔ اسالمی بیِن 
مسلمان ها با یکدیگر و با غیرِ مسلمان ها فرق وجود دارد، بیِن شاه و رعیت، عالِم و عامی، سید و غیرِ سید، فرق وجود دارد. شیخ فضل الله اینها را می گوید 


و این ایرادها را می گیرد. نائینی هم توضیحاتی می دهد اما به نظرِ من جواب های قانع کننده ای نیست، چون مشکل به طورِ بنیادی حل نمی شود.


شیخ فضل الله با هوش و درایِت خود فهمیده بود که این سیرِ مشروطه اگر ادامه پیدا کند، سرانجام به جایی می رسد که اصالً از دیِن اسالم و شریعت 
چیزی باقی نمی ماند. درست است که نائینی می گفت کاری به کارِ دین نداریم، اصالً حکومت نمی خواهد واردِ شرع بشود یا حکومت مخالفت با شرِع مبین 


نباید بکند، اما شیخ فضل الله احساس کرده بود که سیرِ امور چیزی می شود که در غرب و فرنگ است.


در بحث دربارهٔٔ آزادی، شیخ فضل الله می گوید در اسالم اصْل عبودیت است نه آزادی، انسان بندهٔٔ خداست. البته از یک نظر مغلطه می کرد. شیخ 
فضل الله که می گفت اصْل عبودیت است، آزادی نیست. چون آزادی ای که در غرب گفته می شود لزوماً در تقابل با عبودیت نیست. در پناهِ همین آزادی 
شما می توانید که عبودیِت الله را هم داشته باشید. منتهی شیخ فضل الله عبودیت را فقط در رابطهٔٔ فردِی انسان و خدا نمی دید. عبودیت را به معنای التزامِ 
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قطعی و جزمی به احکامِ الهی یعنی احکامِ شریعت می دید. دین که دیِن فردگرایانهٔٔ غربی نبود که روزِ یکشنبه شما بروید کلیسا، از آنجا بروید کلوپ یا 
بار، بعد هم بروید کارِ خودتان را انجام دهید. در اینجا تناقضی بیِن اینها وجود ندارد. دینداری یک مقوله است، دوستی و مناسباِت پسر و دختر یک مقوله 
است، حکومت هم یک مسالهٔٔ دیگر است. این تفکیک ها از گذشته در اروپا بود، ولی در فرهنِگ اسالمی که چنین چیزی نداریم. االن هم که صد سال از 


مشروطه گذشته باز هم محِل بحث است که ما با این مسایل می خواهیم چه کار کنیم.


حاال در زماِن مشروطه مساله آن قدر حاد نبود، ولی شیخ فضل الله این قدر فهمیده بود که وقتی شما می گویید آزادی، در نهایت به رهایی از تمامِ 
قیوداِت دینی می رسد، یعنی جامعه هست، حکومت هست، قانون هست و قانون می گذارند، هیچ امری پیش بینی هم وجود ندارد و لذا می گوید آزادی در 


برابرِ عبودیت قرار می گیرد. با آن تعبیری که از عبودیت می دهد که الی ماشاءالله، به نظر می رسد که آن ایرادها بسیاریِ شان وارد بوده است.


در بحِث آزادِی مطبوعات شیخ فضل الله می پرسید : آیا مطبوعات آزاداند که هرچه دلِ شان می خواهد بنویسند ؟ واقعیت این است که مطبوعاتی که 
در دنیای امروز هست، هرچه دلِ شان می خواهد می نویسند. شما می خواهید داستان های سکسی بنویسید، حرف های دیگری بزنید، به دین انتقاد کنید، 
به خدا انتقاد کنید، البته در آن زمان در دنیای غرب هم مثِل امروز نبود، ولی باالخره شیخ فضل الله اینها را می فهمید که اگر این راه باز بشود، از علما 


که هیچ، به دین هم تَسری پیدا می کند. از دین که هیچ، به خدا و پیغمبر هم تسری پیدا می کند. بنابراین با آزادی مخالفت می کند.


در موردِ قانون، شیخ فضل الله ایراد می گیرد که قانون نویسی کفر است برای اینکه در تفکرِ سنتِی ما شارع خداوند است. آقای خمینی هم در سال 
۱٣۴٨ خورشیدی در کتاِب والیِت فقیه اش می گوید اگر ما حکومت تشکیل بدهیم، در حکومِت ما پارلمان الزم نیست. پارلمان به عنواِن قانونگذار نداریم 
برای اینکه شارع خداوند است. ما حِق قانونگذاری نداریم و اگر هم مجلس داشته باشیم، مجلِس مشورتِی دولتی است. این تفکر قبالً وجود داشته، زماِن 


شیخ فضل الله هم بوده، بعدها هم وجود داشته و االن هم هست.


شیخ فضل الله می پرسید که : شما می خواهید در مجلس بنشینید چی بنویسید ؟ اگر همین هاست که در اسالم است که تحصیِل حاصل است، می خواهید 
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بنویسید که مثالً شراب یا زنا حرام است ؟ اصالً الزم نیست بنویسید. مردم مسلمان اند و طبِق احکامِ اسالمی عمل می کنند. اگر بخواهید غیر از این بنویسید 
که شما اجازه ندارید. کی به شما این حق را داده قوانیِن خارج از منطقهٔٔ شرع بنویسید ؟ اگر هم بناست غیر از آنچه در فقه آمده چیزهای دیگری نوشته 


شود که به حوزهٔٔ اجتهاد یا احکامِ اولیه و ثانویه بر می گردد و آن هم به بقال و رزاز و بزاز نمی رسد که این کارها را انجام دهند بلکه بر عهدهٔٔ فقهاست.


شیخ که می گفت بزاز و رزاز برای این بود که در مجلِس اول انتخاباْت طبقاتی ) صنفی ( بود و نمایندگاِن اصناف در مجلس بودند.


جمع بندی کنم. ایرادهایی که شیخ فضل الله گرفته بود از آن منظرِ تاریخِی خودش و با آن زمینه ها و مبانِی اسالمِ سنتی و فقهِ سنتی به نظر می رسد 
که بسیاری از این انتقادات وارد بوده و بسیاری از این انتقادات هم جواِب درخور نگرفتند. نائینی به بعضی موارد، محکم و قوی جواب داده، بعضی را ضعیف 


جواب داده، بعضی از موارد را هم اساساً در پرانتز گذاشته و حاال به چه دلیل، به هر دلیل نمی دانم، به اینها جواب داده نشده است.


این مجلس و این پارلمان و به اصطالح مجلِس نمایندگان  نائینی، یک راهِ حل خوبی می دهد و می گوید اساساً ما که خالِف شرع نمی کنیم. اصالً 
نمی تواند واردِ حوزهٔٔ شرع بشود. تعدادی آدم هستند، دورِ هم نشسته اند و می خواهند دربارهٔٔ امورِ داخلِی خودِ شان تصمیم بگیرند. در واقع از دیِد نائینی 
مجلس و پارلمان یک جمِع مشورتی هست. یک رییس و یک ناظم انتخاب می کنند، می خواهند از بابِت نظِم داخلِی خودِ شان قوانین و مقرراتی برای 


خودِ شان بگذارند.


ُخب، این ساده سازِی پارلمان است. پارلمان که این نیست، پارلمان قانون می گذارد بدوِن هیچ پیش شرطی. نائینی شرط می کند البته فقط یک شرط 
بیشتر در مجلس ندارد. می گوید خالِف شرِع مبین نکند. خب من امروز می توانم از نائینی بپرسم که شرِع مبین چیست ؟ حداقل من به عنواِن یک روحانی، 
به عنواِن فردی که با فقه آشنا هستم می بینم هیچ تعریفی جامع و مانع از شرِع مبین وجود ندارد. آیا شرِع مبین آن است که فقط در قرآن آمده یا در 
روایات آمده یا در آرای فقها آمده ؟ این شرِع مبین چیست ؟ به عالوه اصالً از این مسایل هم بگذریم، واقعیت این است که حوزهٔٔ جامعه و سیاست و قدرت 


به احکامِ شرعی هم تسری پیدا می کند. شما شرط می کنید که فقط خالِف شرع نکنند، در حالی که می بینید که به خالِف شرع هم می رسد.
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مسالهٔٔ حقوِق زن را چه کار می خواهید بکنید ؟ باالخره بر سرِ خالِف شرع هم می رسد. حتی یک شخصیتی مثِل مدرس که آگاه تر از نائینی هم بود برای 
اینکه در زماِن دیگری بود و واقعاً هم مترقی و دموکرات بود ـ به همان مفهومِ عامِ دموکرات ـ ایشان در مجلس می گوید از دیشب که فهمیدم الیحه ای 
برای حِق راِی زنان به مجلس می آید، از ناراحتی تا صبح نخوابیدم. بعد دالیِل عدیده ای اقامه می کند که زن ناقص العقل است. زن چه است و چه است. 
زن حِق دخالت در این کارها را ندارد. حاال الیحه فقط مربوط به حِق "رای دادن" بود، نه اینکه زن حِق "انتخاب شدن" داشته باشد. وقتی یک چنین 
دیدگاهی در ایران وجود دارد که امروز آقای مصباح نمایندگی می کند و میراث دارِ این تفکر است و همان را تبلیغ می کند، به نظر می رسد آن مسائل و 


آن ایرادهایی که شیخ فضل الله مطرح کرد، بسیاری از آن ها بی جواب مانده است.


س : پیش از آنکه به طورِ مشخص بپردازیم به آرای آقای نائینی، پرسشی پیش می آید و آن این است که مشکل یا ضعِف آقای نائینی در پاسخ گویی به 
بسیاری از ایراداِت اساسِی شیخ فضل الله، در چیست و از کجاست ؟ آیا از اینجا نیست که خودِ آقای نائینی هم از همان مبانی و در همان چهارچوب هایی 


بحث می کند که شیخ فضل الله بحث می کرد ؟ آیا این است علِت ناتوانِی نائینی در پاسخ به شیخ فضل الله ؟


ج : شاید به دو عامل بتوان اشاره کرد. البته بر حسِب گمان زنی نه اینکه قاطع بتوان اظهارِ نظر کرد. یکی همین است که شما می فرمایید. یعنی هر دو، 
نقطهٔٔ عزیمِت شان یک جاست. هر دو در Context مذهب و فقه و فقاهت و اجتهادِ سنتی دارند حرف می زنند. خب، در آن چارچوب، حرف هایی را شیخ 
فضل الله مطرح می کند و نائینی هم با همان ابزارها به او جواب می دهد و خیلی از جواب هایی که نائینی داده خوب است؛ به خصوص آنجا که شیخ فضل 
الله مغلطه می کند، مقدمهٔٔ درستی را می گوید اما نتیجهٔٔ نادرست ازش می گیرد، نائینی خیلی تند به او حمله می کند، به "شعبهٔٔ استبدادِ دینی" و خطرناک 
بودِن " استبدادِ دینی" اشاره می کند و به پیامدهای حرف های شیخ فضل الله و اینکه شیخ فضل الله پیوند دارد با دربار. خوب از این نظر ها خیلی خوب و 
محکم می آید ولی به هر حال هر دو در یک پارادایم سخن می گویند و در این پارادایم، نائینی ـ که خودش هم به این امر آگاه نبود ولی امروز ما می توانیم 


بگوییم ـ نمی توانسته اساساً به سواالت و ایراداِت شیخ فضل الله پاسخ بدهد. با آن مبانی و آن ادله ای که داشته، نمی توانسته پاسِخ کافی بدهد.
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پس این یک عامل. یعنی ضعِف نائینی، در این بوده که با معیارهایی می خواست به مقابله برخیزد که در آن معیارها امکاِن پاسخ دادن و پاسِخ نهایی 
و روشن دادن به آن ایرادات و سوال ها وجود نداشته است.


عامِل دوم اینکه، به نظر می رسد اهمیِت آن مسایل برای خودِ نائینی هم خیلی روشن نبود یا به پیامدهای آن ها خیلی فکر نکرده بود. آنچه از رسالهٔٔ نائینی 
بر می آید این است که بسیار بسیار خوش بین بوده نسبت به مشروطه و آینده و تحوالتی که دارد به وجود می آید. برای نائینی بیشتر مسالهٔٔ توسعهٔٔ ایران 


و پیدایِش حکومِت مقتدر و توانا مطرح بوده و اینکه این مملکت از این بحران در بیاید. خوش بینی از کلمه به کلمهٔٔ کتاِب نائینی استنباط می شود.


در شرایطی که نائینی این حرف ها را دارد می زند، به نظر می رسد نسبت به خیلی از مسایل که در غرب اتفاق افتاده یا بناست بعدها در ایران اتفاق 
بیافتد، آگاه نیست و بنابراین با خوش بینی نگاه می کند.


نائینی در " تنبیه االمه و تنزیه المله" آیهٔٔ قرآنِی "هذه بضاعتنا ردت علینا " را می آورد که معنای آن این است که همین هایی که خودِ مان داشتیم 
غربی ها از ما یاد گرفتند، حاال دارند به ما بر می گردانند. این نشان می دهد که نائینی و دیگر علما آگاه نیستند به آنچه در غرب و به نامِ مشروطه، آزادی و 
تفکیِک قوا و سایرِ اصول جریان دارد. و به همین دلیل هم هست که وقتی بناست اصِل هشتِم متمِم قانوِن اساسی تدوین و تصویب شود، در مجلس بیِن 
علما و دیگران اختالف و کشمکش می شود. خیلی جالب است و می دانید که در آنجا می خواستند بنویسند که همه از نظرِ قانون متساوی الحقوق اند. اینجا 


بود که علمای مشروطه خواه متوجه شدند که اختالف وجود دارد.


وقتی به مفهومِ امروزی و غربِی کلمه گفته شود که همهٔٔ افراد متساوی الحقوق اند، دیگر همٔه این تبعیض ها و تفاوت ها بیِن آدم ها از بین می رود، یعنی 
برابرِ همان اصِل اول و دومِ اعالمیهٔٔ جهانِی حقوِق بشر، انسان منهای عقیده، حق دارد و همٔه انسان هایی که شهرونِد یک حکومت هستند، بدوِن معیارهای 
مذهبی، ملی، قومی، نژادی، طبقاتی، همه به اعتبارِ شهروند بودن با هم متساوی الحقوق اند. ُخب، این چیزی است که اساساً با فقه و شریعت و دینداری 


نمی خواند.
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س : درست بر سرِ همین اصِل هشتِم متمِم قانوِن اساسی است که اختالفاِت جدی بروز می کند. نمایندگان در مجلس می مانند و به گفتهٔٔ مخبرالسلطنهٔٔ 
هدایت در صحِن مجلس رختخواب ها انداختند و بحث و گفت و گو چندین ماه طول کشید. در مقدمهٔٔ همین کتاِب " لوایِح" شیخ فضل الله و در صورْت مذاکراِت 
مجلس می بینیم که بهبهانی می خواست به گونه ای ظریف تر برخورد کند که بر سرِ این موضوع زیاد بحث و مجادله نشود. شاید به گونه ای راه برای تفسیرِ 
بعدِی مساوی بودِن افراد باز باشد. مخبرالسلطنه می نویسد نهایتاً اینگونه پذیرفته شد که بنویسند اهالِی مملکت در برابرِ قانوِن دولتی متساوی الحقوق اند. 
یعنی با آوردِن اصطالِح " قانوِن دولتی"، این تضمین به روحانیون و علما داده شود که قوانیِن مجلس به حوزهٔٔ شرع وارد نمی شوند و در حوزهٔٔ شرع تمامِ 
آن نابرابری ها به قوِت خود باقی می ماند، ولی در برابرِ " قوانیِن دولتی"، اهالی، متساوی الحقوق اند. نوعی ابهام و ُگنگی. مخبرالسلطنه هم با همان زباِن ویژهٔٔ 


خود، ادامه می دهد و می نویسد : حاال " قوانیِن دولتی" یعنی چه، معلوم نیست.


ج : بله، دقیقاً اینجا معرکهٔٔ آراء شد. مدت ها طول کشید. شاید بیشترین وقِت مجلس را همین اصل گرفت. چون روح و جاِن دمکراسی و مشروطه هم 
همین قسمت بود. وگرنه اگر این را شما حذف می کردید، دیگر چیزی باقی نمی ماند. اینجاست که شیخ فضل الله پا را در یک کفش کرد که آقا نمی شود 


مساوات.


در میاِن علما اختالف افتاد. جالب اینکه بیِن طباطبایی و بهبهانی هم اختالف افتاد. می گویند بهبهانی موافِق شیخ فضل الله بود در اول. تنها کسی که 
از روحانیون به اصِل هشتم ) متساوی الحقوق بودن ( راِی مثبت داد سید محمد طباطبایی بود. بعد نوشتند که بهبهانی رختخوابش را آورد به صحِن مجلس 
و آنجا ماند. البته چون بهبهانی از نظرِ مدیریت قوی تر از سید محمد طباطبایی بود و آدمِ مقتدر و توانایی بود، باالخره با پا در میانِی ایشان ) بهبهانی ( 


آمدند آن متِن مرضی الطرفین را نوشتند. گفتند همه در برابرِ " قوانیِن دولتی" متساوی الحقوق اند.


در اینجا دو نکته را آوردند تا یک مقداری دعوا حل بشود. یکی اینکه گفتند " قوانیِن دولتی" یعنی کاری به شرع نداشته باشند. قوانیِن دولتی حوزهٔٔ 
عرف است نه حوزهٔٔ شرع.
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دوم اینکه قوانیِن دولتی یعنی قوانینی که دولت می گذارد که عرفی است و الزم االجراست. اینهاست نه قوانینی که خارج از حیطهٔٔ دولت یا مجلِس 
نمایندگاِن ملت، کسانی دیگر بیایند برای مردم تعیین کنند.


به هر حال این مشکل در آنجا بروز کرد که روح و جوهرِ مشروطه بود و در آنجا هم، این جوری استخوان الی زخم گذاشته شد و باز عمالً بسیاری از 
لوازمِ مشروطه ـ حاال اگر نگوییم مبانِی مشروطه ـ به وسیلهٔٔ همین یک اصل نا دیده انگاشته شد و توی پرانتز گذاشته شد. چیزی هم که توی پرانتز بماند 
باالخره یک روزی سر باز می کند. بعد در انقالِب اسالمی فکر کردیم شاید حل بشود که نشد. حاال هم که از انقالب ۲۷ سال گذشته، در جمهورِی اسالمی 
هم حل نشده. به هر حال یک سری مشکالت و معضالِت دورهٔٔ مشروطه و آن ایرادهایی که شیخ فضل الله یا مخالفاِن مشروطه مطرح کردند به دلیِل آنکه 
به طورِ اساسی و بنیادی، چه به وسیلهٔٔ نائینی یا آخوند خراسانی یا علمای دیگر که رساله در دفاع از مشروطه نوشتند، پاسخ نگرفت و حل نشد، نتیجه اش 


این است که : حکایت همچنان باقی است.


نائینی و بنیاِد حاکمیت


س : اجازه بدهید پرسشی دربارهٔٔ دیدگاه های آقای نائینی داشته باشیم. پرسش این است که آقای نائینی بحِث خود بویژه پیراموِن مفهومِ حاکمیت را 
از کجا آغاز می کند و مبانِی استداللِی ایشان کدامند ؟ زنده یاد دکتر عبدالهادی حائری در کتاِب " تشیع و مشروطیت در ایران و نقِش علمای نجف" در 
بحث از دیدگاه های آقای نائینی می نویسد : از دیِد نائینی "برقرارِی مشروطه واجب است زیرا رژیِم استبدادی سه گونه غصب و ستمگری دارد" و آن سه 


گونه غصب و ستمگری در کتاِب آقای نائینی " تنبیه االمه و تنزیه المله" اینها هستند :


۱. اغتصاِب ) غصب کردنِ ( ردای کبریایِی عزاسمه و ظلم به ساحِت اَقدِس اَحدیت.


۲. اغتصاِب مقامِ والیت و ظلم به ناحیهٔٔ مقدسهٔٔ امامت صلوات الله علیه
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٣. اغتصاِب رقاب و بالد ) امالک و سرزمین ها ( و ظلم دربارهٔٔ عباد ) بندگاِن خدا و مردم (


ولی ظلم در یک نظامِ مشروطه " فقط به مقامِ مقدِس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصِب دیگر خالی است".


اینجا به نظر می آید که آقای نائینی هم، بحِث خود دربارهٔٔ حاکمیت را بر مبنای " امامت" و "والیت" آغاز می کند، یعنی اگرچه قدرت و "حکومِت 
مشروطه" را در برابرِ قدرت و "حکومِت استبدادی" قرار می دهد و "حکومِت مشروطه" را ترجیح می دهد، اما این قدرِت دنیوی را ذیِل " امامت" و "والیت" 


می داند.


یعنی این حکومتی را که خودِ او برای تمایز از حکومِت استبدادی، حکومِت "مشروطه" یا "دستوریه" یا "شورویه" می نامد، باز امری در ذاِت خود دارای 
اعتبار نمی داند. آیا این برداشت درست است و این استنباط که آقای نائینی هم بحِث خود را از همان مبانِی شرعی و فقهی آغاز می کند که شیخ فضل 


الله ؟ و پرسِش دیگر اینکه کاستِی آقای نائینی در پاسخ گویی به انتقادات و ایراداِت شیخ فضل الله آیا از این جاهاست ؟


ج : بله، درست است. البته اینجا باید با دقِت بیشتری دربارهٔٔ نائینی صحبت کنیم تا بتوانیم هم نقطهٔٔ قوت هایش را دریابیم و هم نقطه ضعف هایش 
را. تا آنجا که من اطالع دارم می توانم بگویم که کتاِب آقای نائینی " تنبیه االمه و تنزیه المله" از مشروطه تا کنون و از جهاتی، نوترین و ابتکاری ترین 


نظریه پردازی در چارچوِب تفکرِ سنتی است در باِب دموکراسی، مشروطه و این تحوالِت مدرن.


نائینی همانطور که شما هم به جمالِت ایشان عیناً اشاره کردید، بحث را از باِب "مقدمهٔٔ واجب، واجب است" که از اصطالحاِت اصوِل فقه است، آغاز 
می کند. می پرسد آیا در زماِن غیبت احتیاج به حکومت داریم یا نداریم ؟ نقش و کارکردِ حکومت را از جمله برای حفِظ اسالم و منافِع مسلمانان، و دفاع 
در برابرِ تجاوزِ بیگانه و استعمارگران یاد آور می شود و می گوید نیاز به قدرت و حکومت و ارتش داریم. بدین ترتیب از باِب "مقدمهٔٔ واجب، واجب است" به 


وجوِب حکومت در هر زمانی، از جمله در عصرِ غیبت، می رسد.
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بعد می پرسد : "حکومِت مشروع" کدام حکومت و چه نوع حکومتی است ؟ ایشان همان عقیدهٔٔ سنتِی کالمِی شیعه را عیناً تکرار می کند که "حکومِت 
مشروع" حکومتی است که "معصوم" در راِس آن باشد. معصوم، پیامبر است و بعد از او امام علی و ائمهٔٔ بعدی و االن در زماِن غیبت هستیم. در زماِن غیبت 
هم "حکومِت مشروِع" قابِل قبول برای ما شیعیان، حکومتی است که در دسِت "معصوم" باشد که حاال امامِ غائب است. امروز دسترسی به مقامِ امامت 
نداریم. اما نیاز به حکومت داریم و اکنون ماییم و حکومِت غیرِ معصوم در شرایِط فعلِی دنیا. مجبوریم یکی از این دو حکومت را انتخاب کنیم، یا حکومِت 
"سلطنتِی مطلقه" یا "سلطنتِی مقیده". حکومِت مشروع همان است که در راِس آن معصوم باشد، اما امروزه از باِب قاعدهٔٔ اََهم و مهم که یک اصِل فقهی 
است و یا قاعدهٔٔ عقالنی در فقه یعنی دفِع اَفَسد به فاسد ـ با این اصطالحاِت کالمی و علِم اصول ـ نائینی استدالل می کند که ما در میاِن دو حکومتی 
که هست، "سلطنِت مشروطه" را می پذیریم نه "سلطنِت ُمطلقه" را. نائینی عیب های سلطنِت مطلقه را می گوید ـ همین ها که شما فرمودید ـ عیب های 


سلطنِت مشروطه را هم می گوید.


می گوید "سلطنِت مطلقه" هم عیِب ذاتی دارد هم عیِب َعَرضی، بنابراین مطلقاً قابِل قبول نیست. اما "سلطنِت مشروطه" ضمِن عیب هایی که دارد قابِل 
اصالح است. یعنی اگر هر دو فاسدند، آن اَفسد است و این فاسد، پس دفِع اَفسد می کنیم به فاسد.


نائینی یک عالِِم علِم اصول بود و علِم اصول هم هفتاد هشتاد درصدش برگرفته از منطق است. باری نائینی با این مقدمات و این طبقه بندی ها ـ که 
البته بسیار مفصل تر و دقیق تر است ـ "حکومِت مشروطه" را به "حکومِت استبدادی" ترجیح می دهد. پس اینکه شما پرسیدید نائینی با چه مبادی شروع 
کرد و ادله اش و مبانِی کارش چه بوده، این چیزهایی است که به طورِ اِجمال می توان گفت که ایشان با این استدالل ها به این نتیجه می رسد که "مشروطه" 


قابِل قبول تر است در مقابِل " استبداد".


اما نائینی نو آوری هایی دارد که موردِ غفلت قرار گرفته است. تا آنجا که جمع بندی کرده ام " نُه" نو آوری دارد که حاال بدوِن یادداشت نمی توانم همٔه 
آنها را بازگو کنم. اما به برخی از آنها اشاره می کنم.
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یک نو آورِی مهم و ابتکاری آن است که هشدار می دهد نسبت به "دیکتاتورِی جمعی" که از نظرِ او بسیار خطرناک تر از "دیکتاتورِی فردی" است. به 
این نکته در چهارچوِب مشروطه خواهی چه از جانِب روحانیون و چه غیرِ روحانیون، چه آشنا یا نا آشنا به غرب، کسی توجه نکرده بود.


نائینی به نکتهٔٔ مهِم دیگری دربارهٔٔ استبدادِ دولت اشاره می کند و می گوید که اگر سالح و قوای نظامی و منابِع ملی ] اقتصاد [ در اختیارِ دولت باشد، 
این، استبداد می آورد. نائینی به این مساله توجه داشت که اگر پلیس و ارتش و نیروهای نظامی و منابِع ثروت های ملی در دسِت دولت باشد، دولت را 


نسبت به ملت بی اعتنا می کند و دولت، ملت را سرکوب می کند و این نکته ای است که این مشکل بعد از صد سال همچنان وجود دارد.


اما در میاِن نو آوری های نائینی دو نقطهٔٔ قوت وجود دارد که من همیشه با شیفتگی مطرح می کنم برای اینکه می بینیم در چهارچوِب تفکرِ سنتی 
که هیچ، حتی در میاِن نوگرایان و روشنفکران و آشنایان به تاریِخ غرب هم به این نکات توجه نشده. البته نمی توانستند هم توجه کنند چون بحث کامالً 


مذهبی است.


بنده پیروِ این نظر هستم که در کشورهای اسالمی و از جمله در ایران، تا زمانی که یک نو اندیشِی جدی و بنیادی ـ فراتر از نائینی ـ صورت نگیرد و 
اکثریِت مردمِ مسلمان یک تغییر و تحوِل بنیادی و اساسی و فکری را از سر نگذرانند، نمی توان بیِن دین و دنیای مدرن آشتی برقرار کرد و تا این آشتی 
برقرار نشود، بسیاری از تحوالِت مثبت ـ آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوِق بشر ـ هم در عمل پیاده نخواهد شد. حاال با توجه به این می گویم نائینی دو 
نظریهٔٔ خیلی مهم دارد که اگر این دو نظریه اش بعدها موردِ توجه واقع می شد، پرورده می شد، عمیق تر می شد، شاید در دورهٔٔ انقالب دسِت ما پُرتر بود و 


تحوالِت امروز اصالً یک مسیرِ دیگری طی می کرد.


یکی این است که نائینی می گوید : استبداد شرِک عملی است یا کفرِ عملی است و این به قوِل آقای مطهری در کتاِب نهضت های صد ساله، اولین 
بار است که یک عالِِم اسالمِی شیعی، استبداد را کفر می داند. و استبداد آن طور که نائینی و علمای مشروطه ُمراد می کردند، یعنی خودکامگی که پادشاه 
ما فوِق قانون باشد و خارج از قانون عمل کند و به تعبیرِ قرآن "یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید"، یعنی هرچه او بخواهد آن می شود و هرچه بخواهد می کند، 
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بدوِن هیچ نیروی مانعی و رادعی. به نظر می رسد که نائینی تحوِل فکرِی مهمی را در چارچوِب تفکرِ سنتِی شیعه به وجود آورد و اگر متدینان و مُومناِن 
شیعه این را بپذیرند که استبداد کفرِ عملی است، آن وقت اولین نیرویی که باید در برابرِ استبداد بایستد، مومنان و دینداران خواهند بود.


اگر صد سال قبل از نائینی این حرف زده شده بود و در جامعه جا افتاده بود، می بایست مشروطیت صد سال جلوتر به وجود می آمد. حرِف نائینی هم 
جدی گرفته نشد. با این همه، تاثیرِ کارِ آقای نائینی را در تاریخ بعدها می بینیم. مثالً آقای طالقانی که کتاِب "تنبیه االمه" را در سال ۱٣٣۴ خورشیدی 
تجدیِد چاپ کرد، با انگیزهٔٔ مقابله با استبداد بود. منتهی ایرادی که به آقای طالقانی باید گرفت این است که به ایشان باید گفت : شما که این کتاب را از 
غربت در آوردید و احیا کردید، چرا این ایده را تقویت نکردید، فقط به صورِت یک کتاِب تبلیغاتی علیهِ محمد رضا شاه شد، در حالی که آقای طالقانی ـ حاال 
توجه داشت یا نداشت نمی دانم ـ اگر توجه داشت شاید این نظریه را می پروراند و تئوریزه می کرد و مقبولیت می یافت در میاِن روحانیون و مذهبی ها. البته 


غیرِ مذهبی ها نیازی به این گزاره ها ندارند، ولی مذهبی ها احتیاج دارند.


بازرگان در سال ۴۲ ـ ۴٣ خورشیدی در دادگاهِ  به دفاعیاِت مهندس  اشاره می کنم  بوده  این فکر چقدر مهم  و  این کتاب  نمونه که  به عنواِن  من 
نظامی.


س : دادگاهِ نظامی در پادگاِن عشرت آباد؟


ج : بله، ایشان در دادگاه استناد می کند به همین حرِف نائینی و می گوید " استبداد کفرِ عملی و شرِک عملی است و در نظامِ استبدادی خدا پرستیده 
نمی شود." اگر مسلمان ها این را بپذیرند، هیچ نوع استبدادی را نباید بپذیرند، چه دینی و چه غیرِ دینی.


و یکی از نوآوری های نائینی همین اصطالِح " استبدادِ دینی" است که البته پیش از او کواکبی در کتاِب "طبایع االستبداد" گفته بود . اما نائینی بهتر 
و قوی تر مطرح کرده است.
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س : می گوید دو شعبهٔٔ استبداد، "شعبهٔٔ استبدادِ سیاسی" و "شعبهٔٔ استبدادِ دینی".


ج : و بعد می گوید اصالً " استبدادِ سیاسی" متکی به " استبدادِ دینی" است و در نهایت می گوید اگر " استبدادِ سیاسی" عالج پذیر باشد، " استبدادِ دینی" 
عالج پذیر نیست، برای اینکه خود را نمایندهٔٔ خدا می داند، به نامِ دیِن خدا دارد حرف می زند. توجه داشته باشید این حرِف یک روشنفکرِ از پاریس و لندن 


برگشته نیست. حرِف یک آخونِد نجف است.


و دومین نوآوری که از اولی هم مهم تر است آن است که نائینی یک گزارهٔٔ دینِی صد در صد را بدوِن آنکه در پایه های کالمِی آن دست ببرد منتقل 
می کند به حکومِت عرفی. و آن دربارهٔٔ علِم امام و عصمِت امام است. در تفکرِ کالمِی شیعه ما دو ویژگِی اساسی برای امام داریم. یکی علِم امام است...


س : البته علِم لَُدنِی امام، که دانِش اکتسابی نیست، معرفتی است از سوی خداوند که از طریِق وحی یا الهام به برخی برگزیدگان اش منتقل می شود. 
در باورِ سخنگویاِن مذهِب شیعه پیراموِن دانِش امام یا علِم امام هم این است که علِم امام اکتسابی نیست و علِم غیب را هم در بر می گیرد. روحانیِت شیعه 
علِم امام را علِم لَُدنی می داند که خداوند به قلِب بندگاِن برگزیدهٔٔ خود، پیامبران و امامان، الهام می کند، و علِم پیامبران و اماماِن پیشین به اماماِن بعدی 


منتقل می شود و بدین ترتیب علِم پیامبر و اماماِن نخستیِن شیعه به اماماِن بعدی به میراث رسیده است.


ج : بله علِم لدنِی امام، و یکی هم عصمِت امام، علِم خاصی که امام دارد، البته این را به طورِ سنتی می گویند وگرنه خیلی ها هستند که آن علم را 
هم برای امام قائل نیستند. ولی بحث این است که به طورِ معقول و کالمی گفته شده است. نائینی استدالل می کند و می گوید حکومِت مذهبِی مشروع و 
مطلوِب ما حکومِت امام زمان است و بحثی در آن نیست. امامِ زمان، به چه دلیل حکومت اش معتبر است و ما آن را الگوی نهایِی خود می دانیم ؟ به دلیِل 


علِم امام و عصمِت امام.


امامِ زمان، اکنون در اختیارِ ما نیست، آن علم هم در اختیارِ یک نفر نیست، ما همان علم را منتقل می کنیم به یک هیأت. یعنی به جای یک نفر در 
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عصرِ غیبت، از باِب "قاعدهٔٔ تزاحم" و " اََهم و مهم" و "مقدمهٔٔ واجب، واجب است" و آن قواعِد اصولی، این علم را می دهیم به یک هیأت، علِم امام به یک 
جمع منتقل می شود، این جمع در واقع وارِث امام در عصرِ غیبت هستند، ضمِن اینکه حِق امام دست نخورده سرِ جایش باقی می ماند و از باِب اضطرار یا 


به قوِل علما از باِب اَکِل میته، از باِب اجتناب ناپذیر بودن، منتقل می شود به این هیأت.


دربارهٔٔ عصمِت امام، نائینی می گوید عصمت یک ملکهٔٔ اخالقی است برای امام که مربوط و مخصوِص خودِ او است. اما در رابطه با ادارهٔٔ حکومت و ادارهٔٔ 
جامعه و زِعامت، عصمِت امام، مانِع خودکامگی است. مانع از آن می شود که امام به عباد و به خلِق خدا ظلم و ستم روا بدارد. یعنی عصمِت امام مانِع 


استبداد می شود. حاال که امام در اختیارِ ما نیست که از این نعمت برخوردار شویم، همین عصمِت امام را منتقل می کنیم به هیأِت نُظار.


بدین ترتیب، هنرمندِی نائینی این بود که بدوِن اینکه در این موارد، در اصِل آن مبادی و مبانی دست کاری کند که دادِ علما و متشرعین در بیاید، آن 
را به طورِ آرام و هوشمندانه منتقل کرد به یک بسترِ عرفی و برای خیلی ها قابِل قبول به نظر آمد. برای اینکه فکر کردند اعتقاداِت کالمِی شیعه دست نخورده 
باقی مانده است. با استدالِل نائینی، علِم امام و عصمِت امام، از امامِ زمانی که فعالً سرِ جایش است و هیچ اشکالی هم در او نمی بینیم و ایرادی هم بر او 


وارد نمی کنیم، منتقل می شود به نهادهای مدنی و عرفِی جامعه.


اگر این دیدگاه را بپذیریم، آن وقت ضمِن اینکه این اندیشه های کالمِی شیعه در آن طاقچهٔٔ باال می ماند و مقدس و محترم هم هست، اما شیعه در 
عمل تن به حکومِت عرفی می دهد.


اینجا اشاره ای بکنم به گفتهٔٔ مرحوم حمید عنایت در کتاِب " اندیشه سیاسِی اسالم". می گوید : شیعه متناقض است، پارادوکسیکال است ـ البته تعبیرِ 
پارادوکسیکال اخیراً باب شده و ما می گوییم ـ عنایت می گوید : تفکرِ عملِی شیعه متناقض است، چرا ؟ برای اینکه شیعه در مقامِ یک گروهی که مبانِی 
کالمی و مبانِی اصولی دارد، کامالً آرمان گراست، دنباِل یک اُتوپیاست، حکومِت پیغمبر و امامِ معصوم و آن امامِ معصوم که آخرین اش غائب است، حتی اگر 
یک میلیون ساِل دیگر هم نیاید و ممکن است که نیاید، اما ما همچنان به او وفاداریم و هر حکومتی غیر از معصوم را هم جائر می دانیم... و می دانید در 
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تفکرِ سنتِی شیعه حکومِت جائر به معنای امروزش نیست که بر مردم ستم می کند. جائر یعنی غاصب. یعنی کسی که در زماِن غیبِت امام، ادعای حکومت 
بکند، این، غاصِب مقامِ معصوم است، پس ستم کرده، منتهی به کی ستم کرده ؟ به مردم ؟ نه، به امام ستم کرده، پس جائر به معنای غاصب است.


س : و یعنی اینکه شیعه، وضِع موجود، حکومِت عرفی موجود، و اساساً هیچ نوع حکومِت غیرِ امامِ معصوم را مشروع نمی داند و چشم انتظارِ ایده آِل 
خود است.


ج : بله، این در مقامِ اتوپیاست. اما جالب روی دیگرِ سکه است و کامالً متناقِض با آن. از سال ٣۲۹ هجرِی قمری که آغازِ غیبِت کبری است، شیعه فکر 
می کرده یک هفتهٔٔ دیگر، یک ماهِ دیگر، یک ساِل دیگر، امامِ زمان می آید. یک قرن شده نیامده، اما انتظار بوده است. ابن بطوطه در قرِن هشتم می گوید : 
در سبزوار دیدم که صبِح جمعه اسب را زین می کردند برای امام و منتظر بودند که امامِ زمان ممکن است همان جمعه بیاید. االن کسی این کارها را 
نمی کند. بنابراین عمالً عرض کنم که کسی در انتظارِ امامِ زمان نیست، فقط یک بحِث اعتقادِی کالمی است. بنابراین روی دیگرِ سکه این است که همین 
شیعه ای که به دنباِل چنین امامی و چنین نظامی و چنین حکومِت کامالً ایده آلی و آرمانی ای هست، به دلیِل آنکه نمی تواند به زودی به آن برسد، در عمل 


به حکومِت عرفی تن می دهد، به حکومت های سکوالر به تعبیرِ امروزی، چون راهِ دیگری ندارد.


 شما نگاه بکنید بعد از آغازِ غیبِت کبری، البته از قرِن پنجم به بعد، همین شیعهٔٔ دوازده امامی به سرعت از انقالبی گرِی نوِع زیدیه و نوِع اسماعیلیه 
فاصله می گیرد و به سرعت خودش را با شرایط سازگار می کند. چرا ؟ به خاطرِ اینکه حکومِت معصوم که سرِ جایش است به لحاِظ کالمی، ولی ما که به او 
دسترسی نداریم، ماییم و واقعیِت موجود. یعنی واقع گرا می شویم. و جالب این است که در قرِن پنجم، سید مرتضی، رسالهٔٔ کوچِک چهار صفحه ای می نویسد 


به نامِ "فی العمل مع السلطان"، دربارهٔٔ همکاری با سلطان، و این رساله را برای اولین بار مادلونِگ انگلیسی چاپ کرده است.


سید مرتضی می گوید : حکومِت مشروع و مطلوِب ما حکومِت معصوم است و ما در انتظارش هستیم، اما در واقعیِت موجود حکومت ها دو دسته اند، یا 
عادل اند یا ظالم. اگر حکومت عادل است، یعنی به خوبی و عدالت با مردم رفتار می کند، همکاری با آن واجب است، اگر ظالم است، آن هم دو نوع است، 
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اگر ظالمی است که ظلم می کند اما اگر ما علما ـ چون در اینجا دیگر علما از طرِف امامِ زمان حرف می زنند ـ بتوانیم کنارِ سلطاِن ظالم بنشینیم و جلوی 
ظلم را بگیریم یا تخفیف دهیم باز همکاری واجب است، اما اگر نتوانیم به تخفیِف ظلم کمک کنیم، در آن صورت همکاری حرام است.


شیعه در آن زمان این کار را کرد. بعد همین شیعهٔٔ دوازده امامی با آل بویه همکاری کرد. با مغول ها همکاری کرد. بعد با ایلخاناِن ایران همکاری کرد. 
دوراِن صفویه هم همین طور، و علما همواره با حکومت ها رابطهٔ شان خوب بوده، خودِ شان را با واقعیت و شرایِط زمان تطبیق داده اند. می خواهم آن حرِف 
حمید عنایت را بگویم که شیعه از یک طرف چنان آرمانی دارد که ال اقل به این زودی ها دست نیافتنی به نظر می آید، از طرِف دیگر همین امرِ خیلی 
آرمانی سبب می شود در عمل بیفتد در بسترِ واقعیت و تن به واقعیت بدهد. مثِل کارِ سید مرتضی در قرِن پنجم و مثِل شیخ طوسی و ابن ادریس در قرِن 
هفتم. نائینی هم آمد این روی سکه را گرفت، خب آن مبانِی کالمی سرجای خود، ولی ماییم و حکومِت عرف و بین "ُمطلقه" و "مُقیده" ما "مقیده" و 
"مشروطه" را انتخاب می کنیم، یعنی نائینی با دالیِل کامالً عقالیی و منطقی و قابِل قبول، نظرِ خود را از آن مبانِی کالمِی آرام منتقل می کند به حکومِت 
عرفی. برخالِف آنچه که آقای دکتر سروش گفته اند که اصالً در شیعه امکاِن تفسیرِ دموکراتیک وجود ندارد، اما شیعه این رویی هم دارد، در گذشته عمل 


کرده و نائینی هم آمده در "تنبیه االمه" این روی سکه را گرفت.


امامت و آزادی


س : جناِب اشکوری! اما پارهٔٔ مهمی از مالحظاِت انتقادِی آقای سروش به مفهومِ امامت و والیت به همین علِم لَُدنِی امام برمی گردد. اینکه سخنگویاِن 
اهِل سنت به دیدهٔٔ اعتراض و انتقاد به "علِم لَُدنِی امام" بنگرند البته چندان غیرِ طبیعی نیست، اما در میاِن خودِ شیعیان هم باور به لدنی و غیبی بودِن 
علِم امام در گذشته، بی مناقشه نبوده و در این دورهٔٔ معاصر هم کسانی مثِل ابوالفضل برقعی، صالحی نجف آبادی و عبدالکریم سروش مالحظاِت انتقادِی 
جدی دارند. شما بهتر می دانید که سروش در بحِث نظرِی خود بر تناقِض معنای " لدنی بودِن علم" تاکید دارد. به نظرِ سروش اگر اماماِن شیعه، علم را 
از پیامبر یا پدراِن خود به ارث برده اند که آن علم به معنِی اخص دیگر علِم لدنی یعنی از جانِب خداوند نیست و اگر ادعا شود علِم لدنِی امام مستقیماً از 
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جانِب خداوند الهام می شود، دیگر ختِم نبوت موضوعیت نخواهد داشت، چون ختِم نبوت به این معناست که پس از پیامبرِ اسالم، دیگر حلقهٔٔ وحی و نبوت 
کامل شده است. بدین ترتیب مدعیاِن لدنی و غیبی بودِن علِم امام، در برابرِ دو گزینهٔٔ ناگزیر قرار می گیرند : یا نفِی ختِم نبوت و یا نفِی لدنی بودِن علِم 
امام. البته شما بهتر می دانید که پیراموِن علِم لدنی، نگاه ها و دیدگاه های جدیدتری بویژه در آرای فیلسوفان و متفکراِن پُست مدرن هم مطرح شده است 


که بحِث جدا گانه ای است.


اما جناِب اشکوری! باور به علِم لدنِی امام، باال بردِن امامِ شیعه تا حِد پیامبر و قائل بودِن رابطهٔٔ مستقیم با ساحِت قدِس الهی و سپس روحانیِت شیعه 
را در عصرِ غیبت، نماینده و جایگزیِن امامِ زمان دانستن در امرِ امامت و والیت، به همین والیِت مطلقهٔٔ ولِی فقیه می انجامد. به گماِن من، اینکه سروش 


بیِن اعتقاد به امامِ زمان و پذیرِش دموکراسی نا سازگارِی بنیادی می بیند، شاید مهم ترین مالحظهٔٔ انتقادِی او باشد در بحِث امامت و والیت.


من البته اینگونه می بینم که نظریهٔٔ " امامت" و " انتظارِ" مهدِی موعود، حتی در دریافِت "غیرِ سیاسی" و "غیرِ رادیکاِل" آن، همواره تیِغ دولبه ای بوده 
است در دسِت نهادِ روحانیِت شیعه. دو سویه بودن و دوگانگی و تهدیِد نهفته در مفهومِ "غیبِت امام" از اینجاست که از یک سو " انتظار" یعنی پذیرِش 
عملِی حاکمیِت موجود و از سوی دیگر در همان حال نپذیرفتِن مشروعیِت آن. زیرا اعتقاد به " امامت" و "والیت"، یک مفهومِ سلبی دارد؛ یعنی غصبی 


بودِن حکومِت وقت و عدمِ مشروعیِت هرگونه حکومِت غیرِ امامِ منصوص.


در نظریهٔٔ شیعِی حکومت، از یک سو غصبی بودن و غیرِ مشروع بودِن هرگونه حکومِت غیرِ امامِ منصوص، و از سوی دیگر جانشین و نایِب امام دانستِن 
روحانیت، عنصرِ ثابِت دستگاهِ نظرِی روحانیِت شیعه است و از اینجاست بنیادِ مخالفِت روحانیت با آرای مردم و با نظام های دموکراتیک.


به گماِن من روشنفکرِ مذهبی و کوشندهٔٔ سیاسِی مذهبی هرگونه دریافتی از " امامت" و " انتظار" داشته باشد نمی تواند معانی و اثراِت سیاسِی این 
مفاهیم در حوزهٔٔ عمومی را نا دیده بگیرد. از این امر که بگذریم، اما داورِی شما را دربارهٔٔ فقه و حکومت، می شود به تمامِی فقه تََسّری داد. چون به تعبیرِ 
دکتر احمد علوی در همین کتاِب "داوری در داورِی زنان"، فقیه تالش می کند در شرایِط نا متناسب تکلیِف متشرعین را برای آنها به گونه ای بازگو کند 
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که در مقابِل موال بتوانند پاسخگو باشد و قاعدتاً شرایط، هیچ وقت شرایِط آرمانِی فقه نیست بلکه فقیه دائماً باید راهِ حل هایی جست و جو کند که وجداِن 
متشرعین را تسکین بخشد و آنها را ـ بنا به استداللی که فقها می کنند ـ آماده بکند برای اینکه در مقابِل موال ـ امام ـ بتوانند پاسخگو باشند. به گفتهٔٔ 
علوی فقه سرشِت پراگماتیکی دارد و خودش را انطباق می دهد با شرایط، حال آنکه کالم سرشِت دیگری دارد، در دوردست ها سیر می کند، می شود گفت 
که کالم، متا فیزیِک مذهبی است ـ اگر با مسامحه بپذیریم ـ یعنی در موردِ احکامی که عام و شامل هستند صحبت می کند، حال آنکه فقه تالش دارد 


مسایِل روزمرهٔٔ زندگی را برای مومنین حل کند، در واقع مسایل را یک طوری ساده بکند.


ج : بله فرمایِش شما کامالً درست است. حاال شما تقسیم کردید به شرِح کالمی و فقهی. ولی با تاییِد همان تقسیم بندِی شما، اساساً فقه به قوِل غزالی 
علِم معامله هست، برای تدبیرِ امورِ زندگِی روزمرهٔٔ مردم است. برای همین است که اجتهاد به خصوص در شیعه موردِ تاکید قرار گرفته است.


حاال این قسمت از بحث را خالصه کنم که دو نکته دربارهٔٔ نائینی گفته شد. یکی خالصهٔٔ استدالِل او دربارهٔٔ مبانِی مشروطه که گفتم از همان مبانِی 
کالمی استفاده می کند و در واقع به نوعی همان حرف های شیخ طوسی و سید مرتضای قرِن پنجم را از همان آغاز تکرار می کند و به همان نتیجه می رسد. 
دوم دربارهٔٔ نوآوری های نائینی بود که از همه مهم تر این بود که به لحاِظ کالمی سعی می کند پل بزند بیِن آن مبانِی کالمی و عالَِم واقع؛ عالَِم واقع ای که 
به هر حال اجتناب ناپذیر است و در نتیجه گیرِی نائینی علِم امام به متخصصین و عصمِت امام به نهادِ نُظار ـ حاال می گوئیم نهادهای مدنی ـ واگذار شده 
است؛ اگر حرف های نائینی را شیعیان و علمای ما بپذیرند ـ دربارهٔٔ علِم امام و عصمِت امام ـ دیگر مشکِل کالمی هم نخواهیم داشت. در زماِن غیبت، حتی 
اگر این را به طورِ موقت تلقی می کنید و از باِب اضطرار، اما موقتی که تا یک میلیون ساِل دیگر ممکن است ادامه پیدا کند، در این صورت مشکل از نظرِ 


کالمی حل می شود. اما نقدهایی که می توان به نائینی وارد کرد به اِجمال می گویم :


یکی از نقدهای مهم این است که نائینی مجموعهٔٔ تئوری ها و نظریه پردازی های مربوط به عالَِم مدرن را در چارچوِب همان مبانی و مبادِی فقهِ سنتی 
و علِم اصول یا کالمِ سنتی مطرح کرده است. هر چند در همین زمینه نو آوری کرده و جای سپاس دارد ولی به هر حال شما وقتی در آن چارچوب به 
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حِل مسایل می پردازید یک قدم می آیید جلو، یک سری از مسایل را حل می کنید، ولی در نهایت بعضی از مسایل را نمی توانید حل کنید. برای اینکه آن 
پارادایم، دیگر جواب نمی دهد.


اقبال الهوری در حدودِ ٨۰ سال پیش گفت که اکنون وقِت آن رسیده است که ما در ُکِل دستگاهِ مسلمانیِ مان تجدیِد نظر کنیم. آقای نائینی که در 
کِل مبانی و مبادِی دین شناسِی گذشته تجدیِد نظر نکرده بود، در همان چارچوب عمل می کند. به همین دلیل به بعضی از مسایل نمی پردازد، در موردِ 


شیخ فضل الله نوری یا کوتاه می آید یا فکر می کند حاال نباید مطرح کرد.


مهم ترین اِشکالی که آقای نائینی دارد این است که بحث را در چارچوِب فقهِ سنتی مطرح می کند. البته این را هم بگویم که بعضی از بحث های او 
خارج از آن چارچوب است. در واقع می بایست که آقای نائینی یک مقدار اندیشه های نوین را مبنا قرار می داد و بعد با آن اندیشه های مدرن می آمد به قانون 
و حقوق و تفکیِک قوا می پرداخت که باالخره آقا!، منشاءِ جعِل قدرت و مشروعیت بخشیدِن به آن، فقط مردم اند. به جای اینها، آقای نائینی می آید مسالهٔٔ 
مشروعیت و مقبولیت را مطرح می کند و پیداست که این دو تا را نمی شود با هم سازگار کرد و به همین دلیل هم هست که در ادامه اش می آید مسالهٔٔ 


مشروعیِت حکومت از طریِق خدا و پیغمبر یا اِذِن فقیه را مطرح می کند و مقبولیت را از ناحیهٔٔ مردم و این در واقع "استخوان الی زخم گذاشتن" است.


اما مالحظاِت جناِب عالی در باِب علِم امام و دیگر مباحث درست است اما فعالً نمی توانم به آنها بپردازم. فقط خواستم بگویم امامت و والیِت شیعی 
رویهٔٔ دیگری هم دارد و نباید ازآن غافل بود.


س : اگر اجازه بدهید شاید بد نباشد نظرِ آقای نائینی دربارهٔٔ مشروعیت را عیناً ببینیم. می نویسند :


"... مشروعیِت نظارِت هیأِت منتخبهٔٔ مبعوثان بنا بر اصوِل اهِل سنت و جماعت که اختیاراِت اهِل حل و عقِد امت را در این امور متبع دانسته اند، 
به نفِس انتخاِب ملت، متحقق و متوقف بر امرِ دیگری نخواهد بود. اما بنا بر اصوِل ما طایفهٔٔ امامیه که این گونه امورِ نوعیه و سیاسِت امورِ امت را از 
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وظایِف نواِب عامِ عصرِ غیبت ـ علی مغیبه السالم ـ می دانیم، اِشتماِل هیأِت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهدین و 
تصحیح و تنفیذ و موافقِت شان در آراءِ صادره، برای مشروعیت اش کافی است..."


زنده یاد دکتر عبدالهادی حائری هم در توضیِح آرای آقای نائینی نوشته است که اندیشهٔٔ مشروطه گرِی نائینی بر پایهٔٔ حکومِت نمایندگی و آرای همگان 
یا اکثریِت مردم استوار نبود، و آن آداب و شیوه های دموکراسی را در واقِع امر در رونِد حکومت و قانون گذاری اموری غیرِ بنیادی به شمار می آورده. تنها 
هنگامی بر تشکیِل مجلِس شورای ملی ارج می نهاده که در میاِن نمایندگاِن مردم در مجلس "عده ای از مجتهدین عدول و یا ماذونیِن از قبل مجتهدی" 


حضور داشته باشند تا با " تصحیح و تنفیذ و موافقِت شان در آراءِ صادره" به نظامِ حکومتی و سیاسِی ایران مشروعیت بخشند.


ج : این استخوان الی زخم گذاشتن در آن زمان حل نشد و بعد هم همچنان ماند و تا کنون هم حل نشده. چون اینکه دیگر واضح و روشن است که 
در دنیای غرب هم مسالهٔٔ دموکراسی، تفکیِک قوا و جمهوری و قانون ـ به معنای موضوعه و مفهومِ مدرن اش ـ و نهادهای مدنی و آزادِی احزاب و امثاِل 
اینها زمانی حل شد که این مفاهیم و یا نهادها و پدیده ها کامالً از بنِد ناِف مذهب و کلیسا جدا شد. االن ممکن است از لحاِظ نظری هنوز هم مثالً ملکهٔٔ 


انگلیس عالی ترین مقامِ مذهبِی کلیسای انگلیکن باشد ولی این دیگر سمبلیک و نمادین است. حکومت کامالً عرفی است.


اما نائینی در نهایت به طورِ مقطعی فتوا می داد به نفِع مشروطه و جالب این است که می گوید من می خواستم یک فصلی راجع به والیِت فقیه بنویسم 
ولی امامِ زمان را خواب دیدم و به من گفت این را حذف کن و این را هم حذف می کند و حاال چی می نوشت ما نمی دانیم اما در عینِ حال باز می بینیم 
حکومت را متصل می کند به مذهب و دین و خدا و علما، که باالخره علما باید اذن بدهند. اگر علما اذن ندهند، و حکومت، مأذون از جانِب فقیه نباشد 
بنابراین، اینها مشروعیت ندارند. ُخب، اساِس مشروطیت این است که حکومت، مذهبی نیست، حکومت، دینی نیست، حکومت به اصطالْح مأذون از جانِب 
فقیه نیست، اگر این جور باشد که همچنان دعوا باقی است. البته به طورِ مقطعی عرض کردم آقای نائینی مساله را حل می کند، اما مهم ترین ایرادی که 


به آقای نائینی می توان گرفت این است که مسالهٔٔ مشروعیت و مقبولیِت قدرت را حل نکرده است.
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واقعیت این است که چه االن، چه هر زماِن دیگری، چه ایران و چه هر کشورِ اسالمِی دیگری، تا زمانی که بحِث مشروعیت حل نشود و جایگاهِ احکامِ 
شریعت روشن نشود و اینکه آیا این احکام برنامهٔٔ عملِی حکومت هستند یا نیستند و آیا این احکام را می توان تغییر داد یا نمی توان تغییر داد. تا این دو 
مساله حل نشود ما چیزی به نامِ دموکراسی و مشروطه و جامعهٔٔ مدنی و این مفاهیم که مربوط به دنیای مدرن است، اینجا نخواهیم داشت و باید این 


مساله به طورِ اساسی و بنیانی حل شود.


س : می بخشید این دو مفهومِ مشروعیت و مقبولیت، در چارچوِب تحلیِل مفهومِ حمل، آیا محققین اینها را اولی بالذات می دانند یا از قبیِل حمِل 
شایِع صناعی می دانند چون در عالِم واقع اینها یکی هستند. می شود گفت هر دو مفهوم در عمل و عالِم واقعیت یکی بیشتر نیست. ما در عالِم ذهن اینها را 
تفکیک می کنیم، چون اگر در تعریف، مشروعیت را مشروط به مقبولیت بدانیم یا ندانیم، در عالِم واقع هیچ دگرگونی ای ایجاد نمی شود. این در چارچوِب 


تحلیِل ذهنی است که تفکیک اتفاق می افتد. البته نمی شود انکار کرد که هر تعریف یک مدِل سیاسِی خاص را توجیه می کند.


ج : بله، ولی خب کاربردِ عملی هم دارد دیگر. یعنی وقتی می گوییم مشروعیت و مقبولیت را از هم تفکیک کنیم، در جمهورِی اسالمی تالش شده که 
بیِن این دو تا التیام و سازگاری ایجاد کنند. اصطالحی که آنجا باب است می گویند حکومِت الهِی مردمی. الهی است به اعتبارِ اینکه خداوند به فقها داده 
در زماِن غیبت، خداوند اذِن تصرف داده، حاال به تعبیرِ قَُدما صحبت کنیم . بحث این است که بعد از پیغمبر و بعد از امامِ معصوم در زماِن غیبت چه کسی 
اذِن تصرف در دنیای مردم دارد. چون کارِ قدرت و حکومت این است که برای شما تصمیم بگیرد : مالیات بدهید، این قدر بدهید، این گونه خارج بشوید، 
وارد که می شوید گمرک بدهید. اما از نظرِ فقه، خب خارج از قوانیِن فقه که از گذشته مطرح شده کسی حق ندارد برای مردم محدودیت ایجاد کند، آقای 
گلپایگانی و بسیاری از علما، مالیات را حرام می دانستند، گمرک را حرام می دانستند، علمای وهابی در عربستان گمرک را حرام می دانند برای همین کاال 
در آنجا ارزان است. خب بحث این است که چه کسی می تواند برای مردم تصمیم بگیرد، می گویند در زماِن غیبت منتقل شده به علما و فقها. حاال یا 
علما خودِ شان حکومت می کنند مثِل والیِت فقیه یا مثِل علمای عصرِ مشروطه و نائینی و امثاِل اینها، خودِ شان حکومت نمی کنند، ولی اذِن حکومت را 
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می دهند به دیگری . پس از این نظر حکومت شد الهی، اتصال پیدا کرد به خدا . اما طبق گفتهٔٔ آقایان، حکومت، مردمی هم هست، چرا مردمی هم هست، 
به خاطرِ اینکه در مقامِ تعیین و معین کردِن حکومت، در مقامِ اجرا و عمل، راِی مردم اجتناب ناپذیر است، دیدید در همین ایامِ اخیر هم بحِث مشروعیت 
و مقبولیت در ایران مطرح شد و آقای مصباح هم اخیراً مطرح کرد. آقایاِن مدافعان والیِت فقیه هم جوابی که می دادند این بود که با حِق امام تضاد ندارد، 
آن یک مقوله است، این یک مقولهٔٔ دیگر، مقبولیِت مردم این است که بدوِن راِی مردم، بدوِن راِی جمهورِ مردم، جمهوری تحقق پیدا نمی کند. یعنی اینکه 
فقها می توانند بگویند حکومت از آِن ما هست ولی ما می توانیم به دیگران منتقل بکنیم یا نکنیم. بنابراین آقایان سعی می کنند بیِن حکومِت الهی و مردمی 


در جمهورِی اسالمی یک جوری تلفیق ایجاد کنند که در واقع همان ادامهٔٔ راهِ نا کام و ناسازگارِ نائینی است.


جمهوریت و والیت


س : به عنواِن آخرین پرسش، جناِب اشکوری! در مباحِث پیراموِن "جمهوریت" و "والیت"، گرایشی در دروِن اصالح طلبان از "مشروطه کردِن والیِت 
فقیه" بحث می کند. می دانیم طبِق اصِل بیست و ششِم متمِم قانوِن اساسِی مشروطیت، " قوای مملکت ناشی از ملت" است، اما " نظریهٔٔ والیِت فقیه"، مبانِی 


مشروعیِت قدرت و اختیاراِت "ولِی فقیه" را در اراده و آرای ملت نمی داند. شما این بحِث "مشروطه" کردِن والیِت فقیه را چگونه ارزیابی می کنید ؟


ج : تا آنجا که اطالع دارم و به یاد می آورم در این چند سالهٔٔ اخیر این نظریهٔٔ مشروطهٔٔ والیِت فقیه را آقای سعید حجاریان مطرح کرد که طبِق تحلیِل 
ایشان االن در شرایطی که جمهورِی اسالمی و قانوِن اساسی و والیِت فقیه هست و همٔه این ماجراها، استراتژی ای که باید در موردِ نظام انتخاب شود 


چیست ؟ من االن به صورِت تفسیری می گویم، نقِل مستقیم نیست، یعنی ما چکار باید بکنیم با این جمهورِی اسالمی.


خب یک حرف این است که بگوییم جمهورِی مطلق، حرفی که بعداً آقای گنجی در نقِد راِی آقای حجاریان مطرح کرد که اصالً نفِی کامِل والیِت 
فقیه و قدرِت مذهبی، حاال چه مطلقه چه غیرِ مطلقه، چه مشروطه و چه غیرِ مشروطه، فقط جمهوری. یعنی یک حکومِت کامالً عرفی. این به معنای نفِی 
موجودیِت نظامِ جمهورِی اسالمی و نفِی ساختارِ حقیقی و حقوقی اش است. این یک نظر است، اما نظرِ آقای حجاریان متفاوت بود. حاال من براساِس تحلیِل 
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خودم دارم این را می گویم چون برنامه اش را دقیقاً به یاد ندارم و با خودش هم صحبتی نکرده ام که استدالل اش چیست. ولی استدالل اش این می تواند 
باشد که مایی که در برابرِ این واقعیِت جمهورِی اسالمی قرار گرفته ایم، و بنا بر براندازی اش نداریم، در چهارچوِب همین مناسبات و قانوِن اساسی و همین 
سیستم فعالیت می کنیم؛ یک گام به جلو این است که همین والیِت فقیه را از مطلقه بودن، مقیده اش بکنیم. در واقع همان کاری که صد سال پیش 
مشروطه خواهان کردند، سلطنِت مطلقه را تبدیل به سلطنِت مشروطه کردند. حاال که والیِت فقیه دوباره برگشته و ادعای مطلقیت دارد، ما هم همان کارِ 
علمای آن زمان را بکنیم. مطلقه را تبدیل به مشروطه بکنیم. اگر در سیستِم جمهورِی اسالمی، والیِت مطلقه تبدیل به مشروطه بشود ولِی فقیه، مقید به 
قانون بشود، ما یک قدم به جلو بر داشته ایم و بر این اساس ایشان می گوید در این شرایط این سیاست و این استراتژی می تواند جواب بدهد و مثبت است 
و ما می توانیم در چهارچوِب والیِت فقیه و جمهورِی اسالمی و همین قانوِن اساسی یک قدم به پیش برویم. اما یک نظرِ دیگر هم آقای گنجی دارد که 
در مانیفسِت جمهوری خواهی، جواِب آقای حجاریان را داده و در آنجا ادعا کرده که نخیر، والیِت فقیه نه مطلقه اش و نه مقیده اش، هیچ کدام اش. بلکه، 


جمهورِی کامل و جمهورِی ناب.


این دو نظر در این زمینه وجود دارد، اما به اشاره می گویم که اگر ما واقعاً اصالح طلب هستیم و این استراتژی را به هر دلیل درست و مفید می دانیم، 
نظریهٔٔ حجاریان به صواب نزدیک تر است.


س : بسیار متشکرم از شما که با مهربانی و بزرگواری پذیرفتید به پرسش های من پیراموِن مشروطیت و نقِش روحانیون پاسخ بدهید و می بخشید که 
در این گفت و گوی چند ساعته، شما را خسته کردیم.


ج : بنده هم به نوبهٔٔ خودم از محبِت شما تشکر می کنم که زمینهٔٔ چنین گفت و گویی را فراهم کردید. امید آنکه محصول و نتیجهٔٔ این گفت و گو نیک 
باشد و برای کسانی که مخاطِب این گفت و گو خواهند بود مفیِد فایده ای هم باشد


پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱٣٨۵            
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دلپذیرِ  و  آفتابی  روزِ  در  گفت و گو  *. این 
سه شنبه دوم خرداد ۱٣٨۵، برابر ۲٣ ماهِ 
مهِ ۲۰۰۶ میالدی در استکهلم و به لطِف 
میزبانِی دوسِت فرزانهٔٔ ما، احمد علوی انجام 


گرفت.


در گفت و گو با آقای حسن یوسفی اشکوری 
برای  اشاره شد.  به چندین کتاب و رساله 
آگاهِی بیشتر، نامِ کتاب ها و نویسندگان در 


اینجا آورده می شود :


دکتر  ایران،  در  مشروطیت  و  ۱. تشیع 
عبدالهادی حائری، ۱٣۶۴ تهران.


زاده.  تقی  حسن  سید  خطابه،  ۲. سه 
سخنرانی های تقی زاده به پیشنهاد و دعوِت 
محمد درخشش، در باشگاهِ مهرگاِن تهران 
در تابستان ۱٣٣۷ خورشیدی ایراد شد و به 


نامِ سه خطابه در ۱٣٣٨ منتشر شد.


٣. خاطراِت مجلس و دموکراسی چیست ؟ 


رضازاده شفق ۱٣٣۴ تهران.


۴. قانوِن اساسی ایران و اصوِل دموکراسی، 
دکتر مصطفی رحیمی، ۱٣۵۷ تهران.


شیخ  المشروطه،  وجوب  فی  المربوطه  ۵. اللئالی 
در "مطبوعهٔٔ  اول  اسماعیل محالتی، چاِپ 
قمری"   ۱٣۲۷ بوشهر  بندرِ  مظفری،  ادارهٔٔ 
) ۱۲٨۷ خورشیدی (. این رساله در مجموعهٔٔ 
رسائِل مشروطیت ) ۱٨ رساله ( به کوشِش 
دکتر غالمحسین زرگری نژاد، باز چاپ شده 


است، ۱٣۷۴ تهران.


سید  مشروعه،  مشروطهٔٔ  ۶. قانوِن 
 ۱۰۰۰ در  اول  چاِپ  الری،  عبدالحسین 
نسخه در "مطبِع محمدِی شیراز". ۱٣۲۵ 
یک  یعنی  خورشیدی (،   ۱۲٨۶ ( قمری 
در  نیز  رساله  این  مشروطه.  از  پس  سال 
باز چاپ شده  رسائِل مشروطیت  مجموعهٔٔ 
است. سید عبدالحسین الری همان روحانِی 
پُر شر و شوری است که بعدها در الر، نیمچه 


حکومتی اسالمی برای خود بر پا کرد، مردم 
را از پرداخِت مالیات و ارتباط با کارگزاراِن 
حکومِت مرکزی بر حذر کرد و تمبرِ پستِی 
مخصوص به نامِ "پسِت ملِت اسالمی" چاپ 
کرد. مخبر السلطنهٔٔ هدایت در مقامِ حاکِم 
فارس، در بهار ۱۲۹۴ خورشیدی، " اردوی 
کافی" به الر فرستاد و به گفتهٔٔ خودش "شرِ" 
سید عبدالحسین را که "عَلَِم استقالل برقرار 


کرده بود" کوتاه کرد.


سید عبدالحسین برخالِف شهرت اش، اهِل 
فارس و الر نبود. او دزفولی بود و از خانوادهٔٔ 
بزرِگ ساداِت شاه رکنی، یعنی نوادگان سید 
شاه رکن الدین که مقبرهٔٔ بزرگ و قدیمِی او 
زیارتگاهِ پیرواِن اوست. برای آگاهِی بیشتر 
"والیِت  طوالنِی  نامِ  با  کتابی  به  نگاه شود 
مشروعه،  مشروطهٔٔ  فکرِی  بنای  زیر  فقیه، 
سیری در افکار و مبارزاِت سید عبدالحسین 
الری" نوشتهٔٔ سید محمد تقی آیت اللهی، 


۱٣۶٣ تهران.
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الیحه  و  رساله   ۱ ( مشروطیت  ۷. رسائِل 
دکتر  کوشِش  به  مشروطیت (  دربارهٔٔ 


غالمحسین زرگری نژاد، ۱٣۴۷ تهران.


٨. لوایِح آقا شیخ فضل الله نوری، به کوشِش 
هما رضوانی، ۱٣۶۲ تهران.


۹. تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، رساله ای که در 
ردِ مشروطیت در ۱٣۲۶ قمری نوشته شد. 
نوشتهٔٔ یکی از پیرواِن شیخ فضل الله و موردِ 
تاییِد او. این رساله نیز در مجموعهٔٔ رسائِل 


مشروطیت باز چاپ شده است.


محمد  شیخ  المله،  تنزیه  و  االمه  ۱۰. تنبیه 
حسین نائینی، آقای نائینی این کتاب را در 
۱٣۲۷ هجرِی قمری یعنی دو سال پس از 
مشروطیت منتشر کرد، با هدِف توضیح و 
تبییِن مشروطیت در چارچوِب تفکرِ سنتِی 
همچون  نیز  کتاب  خودِ  شیعه.  روحانیِت 
نویسنده اش، در تاریِخ معاصرِ ما سرگذشت 


و سرنوشِت ویژه و قابِل تأملی دارد. نائینی 
از  دفاع  هدِف  و  انگیزه  به  را  خود  کتاِب 
تدوین  مشروعه خواهان  برابرِ  در  مشروطه 
آزرده خاطر  رویدادها،  سیرِ  از  بعدها  کرد. 
گفته می شود خودش هم  پشیمان شد.  و 
آب  به  و  باقیمانده  نسخه های  برچیدن  به 
سپردِن آنها دست زده است. کتاب دو بار 
چاپ شده بود. بعدها، یعنی نزدیک به ۵۰ 
سال بعد در سال ۱٣٣۴ خورشیدی، آیت الله 
سید محمود طالقانی با مقدمه ای کوتاه کتاب 
را باز چاپ کرد. پس از انقالب، این کتاب 
پانویس های توضیحِی روشنگر  با مقدمه و 
دربارهٔٔ اصالحات و مفاهیم و واژه های زباِن 
"شرکِت  به وسیلهٔٔ  کتاب،  فقهِی  مهجورِ 
سهامِی انتشار" بارها چاپ شده است. چاِپ 


نهِم کتاب در ۱٣٨۷ منتشر شده است.


۱۱. نهضت های اسالمی در صد سالهٔٔ اخیر، 
مرتضی مطهری، انتشاراِت صدرا، تهران.


۱۲. طبایع االستبداد، عبدالرحمان الکواکبی، این 
کتاب با ترجمهٔٔ عبدالحسین قاجار در ۱٣۲۵ 
هجرِی قمری ) ۱۲٨۶ خورشیدی ( در تهران 


منتشر شد.


۱٣. اندیشهٔٔ سیاسی در اسالمِ معاصر، حمید 
عنایت، ترجمهٔٔ بهاءالدین خرمشاهی، چاِپ 
اول ترجمهٔٔ ۱٣۶۲، تهران. چاِپ سوم کتاب 


در ۱٣۷۲ خورشیدی.


متِن نخستیِن کتاب به زباِن انگلیسی و با 
 modern Islamic political thought عنواِن
در ۱۹٨۲ توسِط م.مکمیالن. لندن، منتشر 


شد.


۱۴. داوری در داورِی زنان، احمد علوی، نشرِ 
باران، چاِپ اول ۲۰۰۵







43


االسالم  ناظم  ایرانیان،  بیدارِی  ۱۵. تاریِخ 
سیرجانی.  سعیدی  پیشگفتارِ  با  کرمانی، 
برای متِن کامِل "صورِت الیحهٔٔ ناصرالملک 
که به آقای طباطبایی نوشته است" نگاه شود 
به تاریِخ بیدارِی ایرانیان. چاِپ سوم. ۱٣۶۶ 


خورشیدی. جلد دوم صص ٨٨ ـ ٣٨۲


۱۶. آقای اشکوری اشاره ای داشتند به سخِن 
مدرس در ردِ حِق راِی زنان. متِن سخناِن 
را می آوریم : " از روی  آن  ماخِذ  و  مدرس 
برهان باید سخن گفت و برهان این است که 
هرچه تأمل کنیم می بینیم خداوند قابلیت 
در اینها ) زنان ( قرار نداده است که لیاقِت 
و  مستضعفین  باشند.  داشته  انتخاب  حِق 
نمره اند  این  از  ) زنان (  آنها  و  مستضعفان 
از  گذشته  ندارد.  استعداد  آنها  عقوِل  که 
تحِت  اسالم  در  نسوان  حقیقت  در  اینکه 
ابداً  قیومت اند. الرجاُل قواموَن علی النساء. 
حِق انتخاب نخواهند داشت. مذهِب رسمِی 
ما اسالم است. آنها در تحِت قیومت اند .ابداً 


باید  دیگران  داشت.  نخواهند  انتخاب  حِق 
حفِظ حقوق زن ها کنند.".


دوم،  دورِ  ملی،  شورای  مجلِس  مذاکراِت 
جلسهٔٔ پنجشنبه ٨ شعباِن ۱٣۲۹، جلِد سه، 
چاپخانهٔٔ  هاشمی،  محمد  سید  کوشِش  به 


مجلس، ۱٣۲۵، ص ۱۵٣۰


به  هم چنین  گفت و گو  این  توضیح : در 
آیه هایی از قرآن اشاره شده است. متِن آیه ها 


و ترجمهٔٔ آنها چنین است :


ـ و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیاًل


و خدا هرگز برای کافران نسبت به اهِل ایمان 
راهِ تسلط باز نخواهد نمود.


الهی  سورهٔٔ نساء، آیهٔٔ ۱۴۱، ترجمهٔٔ مهدی 
قمشه ای


ـ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ُرّدت الیهم... 


و چون برادران بارها را گشوده و متاعِ شان 
یوسف،  یافتند... سورهٔٔ  رد شده  به خود  را 
آیهٔٔ ۶۵، ترجمهٔٔ مهدی الهی قمشه ای. اصِل 


آیه اشاره به فرزنداِن یعقوب است.


ـ یفعل مایشاء و یحکم ما یرید


در واقع دو پارهٔٔ جداگانه از دو سورهٔٔ جدا گانه 


هستند. یفعل مایشاء پارهٔٔ آخرِ آیهٔٔ ۲۷ از سورهٔٔ 


ابراهیم است بدین صورت : یفعل الله مایشاء 
یعنی خدا هرچه بخواهد ) به اختیارِ مطلق ( 


اوِل  آیهٔٔ  پارهٔٔ آخرِ  یحکم مایرید هم  می کند. 


سورهٔٔ مائده است : ان الله یحکم مایرید یعنی 
همانا خدا به هر چه خواهد ) و صالح داند ( 


حکم کند. ترجمهٔٔ مهدی الهی قمشه ای.
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تجّددخواهی و روشنفکراِن دینی


بخش اول : می توان هم روشنفکر بود، هم دیندار


س : مبنای روشنفکری شناخت و آگاهی است. مبنای دین ایمان است. روشنفکرِی دینی چه سهمی از شناخت و چه سهمی از ایمان دارد؟ آیا می توان 
شناخت و ایمان را با یکدیگر ممزوج کرد. اگر ممکن بود چرا در طوِل تاریخ، روشنفکری به معنِی جدید در ایران پدید نیامد؟


ج : در هفت هشت ده ساِل اخیر این سوال بطورِ جدی مطرح شده است که آیا روشنفکرِی دینی پارادوکسیکال نیست؟ جمِع روشنفکری و دینداری 
چگونه ممکن است؟ تا آنجا که من به یاد می آورم نخستین کسی که این سوال را در انداخت و در ایران هم خیلی بازتاب پیدا کرد، آقای آرامش دوستدار 


بود که در "درخشش های تیره" و آثار دیگر، محورِ بحث اش همین است.


بعد هم این بحث، توسِط دکتر جواد طباطبایی در ایران تحِت عنواِن " امتناِع اندیشه" پی گیری شد. بعضی از متفکراِن دیگر هم این بحث را مطرح 
کرده اند. در واقع از نظرِ آنان جمِع روشنفکری و دینداری ممکن نیست. نمی شود هم روشنفکر بود هم دیندار.


اما از نظرِ بنده چنین تناقضی وجود ندارد. می توان هم روشنفکر بود هم دیندار. به نظر می رسد کسانی که جمِع روشنفکری و دینداری را متناقض 
می یابند، تلقیِ شان از دین و دینداری، همان تلقِی رایج از دینداری است. یعنی همان دیندارِی سنتی و اسالمِ سنتی. واقعیت این است که بیِن این نوع 
دینداری با روشنفکرِی جدید نمی توان سازگاری ایجاد کرد، اما روشنفکراِن دینی تفسیرِ دیگری از دین دارند که بر اساِس آن به نظر می رسد روشنفکری 


و دینداری نه تنها متناقض نیستند بلکه حتی الزمٔه دینداری داشتِن مرتبه ای از خصلِت روشنفکری است.


س : اینکه می گویید روشنفکراِن دینی تفسیرِ دیگری از دین دارند، یعنی اینکه بر اساِس تلقِی سنتی از دین، روشنفکری و دینداری ناسازگارند ولی 
بر اساِس تفسیرِ شما سازگارند؟
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ج : روشنفکر عبارت است از انسانی که دارای فکرِ روشن است. روشنی در اینجا به معنای آگاهی است. اولین خصلِت روشنفکر آگاهی است. روشنفکر 
به عنصرِ کانونِی خرد، خردِ نقاد اتکا دارد.


همه چیز را به زیرِ تیِغ نقد می برد. خصیصهٔٔ دیگرِ روشنفکر، آلترناتیو سازی است. چیزهایی را نقد و نفی می کند تا چیزهای دیگری را سرِ جایش بگذارد. 
اندیشٔه معطوف به عمل هم از ویژگی های روشنفکر است. در هر حال هیچ روشنفکری نیست که اندیشه اش معطوف به تغییرِ اجتماعی نباشد.


روشنفکر به قوِل کانت کسی است که جراِت دانستن داشته باشد. در گذشته هم کسانی بودند که بین عقل و دینداری، بین تَعّبد و تعقل، سازگاری 
نمی دیدند. جملٔه معروِف ابوالعالء معری، "کسی که عقل دارد دین ندارد و کسی که دین دارد عقل ندارد " ناظر به همین معنی است.


بنابراین این حرِف خیلی جدیدی نیست و درگذشته ها هم مطرح بوده است. به هر حال اگر همان تلقِی سنتی را از دین داشته باشیم، روشنفکری و 
دینداری ناسازگارند، ولی اگر عمیق تر به قرآن و اسالم نگاه کنیم، به نظرِ من متناقض نیست. برای آنکه اساِس دیانت بر تعقل است، نه تعبد.


همهٔٔ علما دسِت کم در عرصهٔٔ نظر می گویند ـ گرچه در عمل نمی پذیرند ـ که قبوِل اصوِل دین تحقیقی است نه تقلیدی. فتوای همٔه علما این است 
که تحقیق در دین واجب است و تقلیْد حرام. 


اگر ما مسلماِن اشعری باشیم واقعیت این است که بین عقِل نقاد و دین سازگاری وجود ندارد. اما اگر دیدگاهِ معتزله و شیعی داشته باشیم و به ُحسن و 
قُبِح ذاتِی اَفعال مُلتزم باشیم، الجرم عقل واردِ دین می شود. این یک دلیل از دالیِل عقالنی بودِن دین است. بویژه باید تاکید کرد که از منظرِ بیرون دینی، 


دین صد در صد عقلی و استداللی و برهانی است. هر چند از نگاهِ درون دینی نیز کم و بیش چنین است.


س : اگر این حرف درست باشد، مشکِل ما با ارتداد چه می شود؟


ج : این تناقضی است که آقایان باید جواب بدهند. روشنفکراِن دینی صد سال است که می گویند مجازات به خاطرِ ارتداد با اساِس دین سازگار نیست. 
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منتهی آقایان چندان در چارچوِب خود مانده اند و موضوع به نظرشان چندان قطعی می آید که جواِب این سوال را نمی دهند.


اخیراً تنها کسی که صریحاً فتوا داده است که مرتد را نمی توان کشت، آیت الله منتظری است. او هم تحِت تاثیرِ افکار و اندیشه های جدید این حرف را 
زده است، وگرنه بر اساِس مبانِی فقهِ سنتی نمی توان چنین حرفی زد. به خاطرِ اینکه اجماِع علمای شیعه و سنی بر این است که ُمرتد واجبُ القتل است. 


فقط زن اگر مرتد شود او را نمی توان کشت و باید او را آنقدر زندانی کرد و گرسنگی داد تا بمیرد. یعنی نباید مستقیم اعدام کرد.


در واقع روشنفکراِن دینِی ما از صد ساِل پیش، اساِس تفکرشان احیای نوعی تفکرِ اعتزالی گری و تشیِع قدیم است و می خواهند عقل را واردِ دین 
بکنند. هم پذیرِش دین و هم احکامِ دینی را عقالنی بکنند 


س : از آرامش دوستدار گفتید. حرِف او در "درخشش های تیره" این است که اساساً "دین خویی" مانِع تفکر است. چرا که سبب می شود شما نپرسیده 
و ندانسته قبول کنید و بپذیرید. در کتاِب بعدِی او، " امتناِع تفکر در فرهنِگ دینی" هم تمامِ حرفش این است که با توجه به تاریِخ ایران و اسالم و حتی 


پیش از اسالم، اندیشیدن در دین، امرِ محالی است. اَشعری و مُعتزله ندارد.


ج : بله ولی ما در همین ُمدعاست که حرف داریم. اساساً این مدعا درست نیست. قبول دارم که نوعاً این جوری هستیم اما اشکالی که هست این 
است که آقای دوستدار آن را به عنواِن حقیقت و جوهرِ دین می گیرد و می گوید این است و جز این نمی تواند باشد. ما می گوییم نه، این نبوده و جز این 
هم می تواند باشد.آقای دوستدار می گوید کسی که دیندار باشد، پرسشگر نیست. در این مورد باید گفت که اوالً آقای دوستدار باید به شکِل ایجابی برای 
مدعایش دلیل بیاورد و ثانیاً اگر این حرف درست باشد آن وقت باید ایشان بپذیرد که در تمامِ طوِل تاریخ همٔه متفکرانی که دیندار بودند پرسشگر و عاقل 
نبوده باشند. اما متفکراِن تاریخ، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی و پیرواِن ادیاِن دیگر دیندار بوده اند. بله بیِن آداب و سنِن دینی و عقل، حداقل در 


مواردی تناقض وجود دارد، اما روشنفکراِن دینی دارند همان کاری را انجام می دهند که آقای دوستدار به آن ایراد می گیرد.
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بخش دوم : دیِن حقیقی، دیِن تاریخی


س : روشنفکرِی دینی پدیدهٔٔ بعد از انقالب است. نه اینکه پیش از انقالب روشنفکرِی دینی وجود نداشت، اما حضورِ روشنفکرِی دینی بعد از انقالب 
بود که بیشتر احساس شد و مفهومِ روشنفکرِ دینی بعد از انقالب پدید آمد. به نظرِ شما چه ضرورت هایی باعث شد که روشنفکرِی دینی به وجود آید؟


ج : اصطالِح روشنفکرِی دینی مربوط به همین ده پانزده ساِل اخیر است ولی روشنفکرِی دینی سابقه دارد. در تاریِخ روشنفکرِی اسالمی، نخستین کسی 
را که با مایه های روشنفکری می شناسیم سید جمال الدین اسدآبادی است. برای اینکه مشخصاِت روشنفکری البته در سطِح ابتدایی در او وجود داشت. 


شیخ محمد عَبُده در مصر و شاخص تر از همه اقبال الهوری صاحِب کتاِب "بازسازِی اندیشهٔٔ دینی" از این دسته اند.


در ایران گذشته از سید جمال الدین اسدآبادی، مایه های اولیه را می توان در روشنفکراِن قبل از انقالِب مشروطه دید. مثِل شیخ هادی نجم آبادی که 
در ۱۳۲۰ هجرِی قمری، چهار سال قبل از انقالِب مشروطه فوت شد. او کتابی دارد به نام "تحریرِ العقال". خودِ این عنوان نشان دهندهٔٔ آزاد کردِن عقل 
است. او به عنواِن یک عالِم دین دنباِل رها کردِن عقل بوده است تا مسلمان ها بر اساِس عقل و استدالل بتوانند دین را بپذیرند. ملکم خان را هم اگر جزوِ 


مسلمان ها بیاوریم در حرف هایش بحِث عقل زیاد دیده می شود.


فصِل دومِ روشنفکراِن دینی را بعد از شهریور۱۳۲۰ داریم. در این دوره، کسی را که می توان به عنواِن روشنفکرِ دینی به مفهومِ مدرن تر پذیرفت میرزا 
ابوالحسن خان فروغی، برادرِ ذکاء الملک فروغی است. مفسرِ قرآن بود و تفسیرِ او بر اساِس عقل و علِم جدید بود. بازرگان تحِت تاثیرِ او به تفسیرِ عینی و 
علمی از قرآن روی آورد. شریعتی هم میرزا ابوالحسن خان را در اواخرِ عمرش دیده بود. پس از میرزا ابوالحسن خان فروغی در دههٔٔ بیست و سی، محمد 


نَخشب، طالقانی، بازرگان و دکتر سحابی را داریم.


در سال های چهل و پنجاه هم شریعتی می آید که سبب می شود این تفکر در حوزه های دینی مقداری نفوذ کند. بنابراین روشنفکرِی دینی مراحل و 







6


دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته و هر دوره هم ویژگی های خودش را داشته است. مثالً در دهه های چهل و پنجاه، مولفه های آن عبارت بوده است 
از یک نوع اسالمِ اجتماعی و انقالبی، معطوف به تغییراِت ساختاری و بنیادِی رژیِم سیاسی، نفِی سلطٔه استعمار و برانداختِن استبداد و توسعهٔٔ اجتماعی و 


از این قبیل. با تحقِق انقالب، این اوضاع تا حدی به هم ریخت و روشنفکراِن دینی در محاق رفتند.


به علِت شوکی که به این ها وارد شد تا سال های ۶۷ و ۶۸ جریاِن روشنفکریِِ دینی خیلی ضعیف شد. به دلیِل سانسور و خفقان، خیلی فعال نبودند 
در سال های ۶۶ و ۶۷ با افکار و اندیشه های جدیدی که دکتر سروش مطرح کرد در واقع مرحلٔه سومِ روشنفکرِی دینی آغاز شد.


در دههٔٔ چهل و پنجاه موضوِع آزادی و حقوِق بشر نزدِ روشنفکراِن دینی چندان برجسته نبود، بلکه تحِت شعاِع مباحِث دیگر قرار داشت. آزادی هم 
به مفهومی که امروز از آن سخن می گوییم چندان مِد نظر نبود. شاید در میاِن روشنفکراِن دینی، مهندس بازرگان بیش از همه، دغدغهٔٔ آزادی به معنِی 


امروز را داشت. برای اینکه او تفکرِ لیبرال تری داشت، معتدل تر بود.


به هرحال می خواهم بگویم که روشنفکرِی دینِی ما در دورهٔٔ بعد از انقالب، با یک تفاوِت اساسی، ادامهٔٔ همان روشنفکرِی دینِی قبل از انقالب است. 
تفاوت در این است که اسالمِ سیاسی و انقالبی یا به قوِل دکتر سروش اسالمِ حداکثری، که بخواهیم همهٔٔ مسائل را در چارچوِب دین حل کنیم و بر اساِس 
مبانِی دینی بخواهیم با سیاست و اقتصاد و فرهنگ برخورد کنیم، امروزه یا صریحاً نفی می شود یا آنکه زیرِ سوال رفته است. بنابراین روشنفکرِی دینِی 


امروز به لیبرالیسم و لیبرال دمکراسی گرایش دارد در حالی که در گذشته به سوسیال دمکراسی گرایش داشت.


س : تصور می کنید این تغییرات حاصِل شرایِط جمهورِی اسالمی است یا علِل دیگری دارد؟


ج : یکی از دالیِل عمده، حتماً وجودِ جمهورِی اسالمی است اما چیزهای دیگری هم هست. قبل از انقالب اگر می خواستیم اعالمیه ای تکثیر کنیم، 
با کاربن می کردیم. حداکثر چیزی که برای این کار می شناختیم استنسیل بود. اما امروزه فکس و اینترنت و تغییراِت عمدهٔٔ تکنولوژیک سبب شده افکار 
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و اندیشه ها تکان بخورد. منابع و اطالعات هم بیشتر شده است. به نظرِ من همه این ها در تغییرِ افکارِ روشنفکرِ دینی موثر بوده است اما تجربهٔٔ جمهورِی 
اسالمی شاید بیش از همه تاثیرگذار بوده است.


من که به سیرِ فکرِی خودم نگاه می کنم می بینم جمهورِی اسالمی که به هرحال محصوِل تالِش مجموعه ای از ما بوده ـ و امروز یک تجربهٔٔ شکست 
خورده به حساب می آید ـ سبب شده که افکار و اندیشه های ما در بسیاری موارد زیرِ سوال برود.


در واقع بعد از انقالب بود که متوجه شدیم برخی از حرف های بازرگان، یا شریعتی یا دیگران که رهبراِن فکری و سیاسِی ما بودند، اساساً درست نبوده 
یا یک بُعدی بوده است. بسیاری از حرف ها هم درست بوده اما به درستی تفسیر نشده است. امروز وقتی من به گذشته ام بر می گردم می بینم خیلی عوض 
شده ام. این تغییر معلوِل علل و عوامِل داخلی و خارجی متعددی است ولی در میاِن این علل و عوامل، تجربهٔٔ جمهورِی اسالمی و شکسِت تجربهٔٔ جمهورِی 
اسالمی برای روشنفکراِن دینی خیلی عبرت آموز بوده است. البته چیزهای دیگری هم هست. مثالً غالِب روشنفکراِن دینی پیش از انقالب زباِن خارجی 
نمی دانستند یا اگر می دانستند در حِد تخصصی نمی دانستند. امروزه ما می بینیم که مثالً آقای شبستری که یک روحانی است سال ها در آلمان زیسته، 


زباِن آلمانی می داند، و آنچه می گوید در واقع بیشتر تحِت تاثیرِ الهیاِت پروتستانی است. در دههٔٔ چهل و پنجاه اساساً چنین چیزی نداشتیم.


یا آقای دکتر سروش تحصیل کردهٔٔ انگلیس است و زباِن انگلیسی می داند. فلسفهٔٔ علم خوانده و با دانش های امروزی آشناست. در حالی که ما قبل 
از انقالب چنین تخصص هایی نداشتیم. جوان ترها هم با منابِع فکرِی جهانی آشنایی یافته اند و مستقیماً از زبان های دیگر تغدیه می شوند. تاثیرِ این جور 


چیزها را هم البته نباید نادیده گرفت.


س : چرا می گویند روشنفکرِی دینی؟ ظاهراً این نامی است که این دسته از روشنفکران خودشان انتخاب کرده اند و به این ترتیب روشنفکراِن دینی 
را از دیگر روشنفکران جدا می کنند؟
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ج : روشنفکر به اعتبارِ آنکه روشنفکر است دینی و غیر دینی ندارد. اما مفهومِ این پسونِد دینی که البته نمی دانم چه کسی آن را ابداع کرده، در برابرِ 
دو جبهه قرار می گیرد. یکی جبهٔه سنت گرایان و دیگر جبهٔه مُتجدداِن سکوالر و غیرِ مذهبی.


روشنفکراِن دینی از یک سو در مقابِل سنت گرایان قرار دارند چرا که سنت گرایان به دیِن تعبدی و تقلیدی اعتقاد دارند. روشنفکراِن دینی به دیِن 
تقلیدی اعتقاد ندارند. سنِت دینی را نقد می کنند. از همان صد ساِل پیش مرتب سنِت دینی را نقد کرده اند. به همین دلیل، سنت گرایان همواره اینان را 


تکفیر کرده اند.


از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا اقبال الهوری و تا مهندس بازرگان و شریعتی و دیگران همواره موردِ هجومِ مستقیِم سنت گرایان قرار داشته اند. 
به خاطرِ اینکه آنها سنت را مساوی با دین گرفته اند. در حالی که روشنفکراِن دینی بین سنت و دین فرق می گذارند. بیِن دیِن حقیقی و تاریخی فرق 


می گذارند. اصطالحاِت شریعتی دربارٔه تسنِن اموی و تسنِن نبوی یا تشیِع صفوی و تشیِع علوی برای نشان دادِن همین تمایز است.


همهٔٔ اینها برای این است که نشان دهد دین آنچه در آغاز بوده، یک نقش و ماهیت داشته، و بعداً در سیرِ تاریخی و در تعامِل با تحوالِت سیاسی ـ اجتماعی، 
موردِ سوء استفاده قرار گرفته یا به هر حال تبدیل به یک چیزِ دیگری شده است. حاال نمی خواهم واردِ این بحث بشوم. می خواهم بگویم روشنفکراِن دینی 
از یک طرف چون در برابرِ سنت قرار می گیرند عنواِن روشنفکرِ دینی را به خود داده اند تا با سنت گرایان فرق و مرز بندی داشته باشند. از طرِف دیگر هم 
روشنفکراِن دینی در برابرِ روشنفکراِن غیرِ دینی یا ضِد دینی قرار داشته اند. وقتی کسی به غیر از روشنفکری به مکتبی مانند اسالم تعلق دارد، طبیعی 


است با کسی که اساساً به اسالم اعتقادی ندارد خط کشی کند.


بنابراین روشنفکراِن دینی می خواهند با روشنفکراِن دیگر مرزبندی داشته باشند. مثالً با تقی ارانی، با احسان طبری، با امیر حسین آریان پور، و دیگران. 
اگر نام می برم بابِت این است که این ها در دههٔٔ چهل و پنجاه مطرح بوده اند و روشنفکراِن دینی در آن زمان مرتب به این ها جواب می داده اند.همین طور 


در دهه های پیش از انقالب در مقابِل مارکسیست ها قرار داشته اند و رقیِب ایدئولوژیک و سیاسِی آنها بوده اند.
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امروز هم می بینیم که از یک طرف سنت گرایان هستند که با شدت بیشتری مقابله می کنند و از طرف دیگر روشنفکران غیر دینی یا ضد دینی مثل 
آقای آرامش دوستدار که به هرحال وقتی می گوید اساساً دیانت با تعقل نمی سازد، ُخب من به عنوان یک روشنفکر دینی برانگیخته می شوم که به او جواب 
بدهم. در اینجاست که خود به خود مرزبندی پدید می آید. وانگهی همانگونه که فی المثل ماتریالیسم یا مارکسیسم یا سوسیالیسم یا اگزیستانسیالیسم یا 
هر مکتب فلسفی ـ اجتماعی دیگر منبع تغذیهٔٔ فکری و ایدئولوژیک شماری از روشنفکران است، اسالم نیز منبع تغذیهٔٔ فکری و الهام روشنفکران مذهبی 


است. به هرحال بین روشنفکران دیندار با غیر دینداران فرق هست یا نیست؟ اگر هست ناچار باید با اصطالحی آن را بیان کرد.


بخش سوم : نقِش منحصر به فرِد روشنفکِر دینی


س : شگفت این است که ما ایرانی ها از یک سو برای کسِب تمدن یا َمدنّیِت جهانی با دیگران مسابقه گذاشته ایم، و از سوی دیگر وقتی به فرهنگ 
می رسیم مُتحجر و مقاوم می مانیم. مثالً همین کشاکشی که ما برای انرژِی هسته ای با اروپا و آمریکا داریم بر سرِ کسِب مدنیت و مظاهرِ آن است. انرژِی 
هسته ای که ما به هیچ وجه نمی خواهیم از آن چشم بپوشیم، حاصِل علم و فرهنِگ غربی است. اما وقتی سخن بر سرِ این است که برای کسِب این مدنیت، 
فرهنِگ دیگری هم الزم است ما پس می نشینیم و به فرهنِگ خود می چسبیم. مثالً چنان مدنیتی، فرهنِگ دمکراسی الزم دارد. ضرورِت آن پذیرفتِن 


حقوِق بشر است. چیزهایی که ما با آنها به اَنحای مختلف به مخالفت بر می خیزیم. این تعارض را چگونه می توانیم به جایی برسانیم؟


ج : ُخب در اروپا سیرِ تحوالت در یک پروسهٔٔ طوالنی طی شده و عمدتاً هم به قوِل خودِ غربی ها خوابگردانه بوده است یعنی روشنفکراِن عصرِ رنسانس 
نمی دانستند صد ساِل بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی ما امروزه می خواهیم آنچه را در اروپا به صورِت یک پروسه انجام شده، به صورِت یک پروژه انجام 


بدهیم و این شدنی نیست. اصالً شدنی نیست یا طول خواهد کشید؟


هم طول می کشد و هم معلوم نیست که سرانجام به کجا می رسیم و محصول چه خواهد بود. ما می خواهیم محصوِل چیزهایی را که آنها داشتند داشته 







10


باشیم و به مبادی و مبانِی آن توجه نمی کنیم. مثِل این است که باِغ همسایه میوه های خوبی دارد. ما دو راه داریم یا باید میوه اش را بدزدیم بیاوریم سرِ 
سفرهِ مان بگذاریم و یا باید درخت را بکنیم بیاوریم توی باغچٔه خودمان بکاریم. در حالی که ممکن است زمیِن ما مساعد نباشد و آن درخت در زمیِن ما 


خشک شود.


بنابراین یک تفاوِت اساسی بیِن ما و آنها وجود دارد. این است که مدعیاتی چون "ما باید از نوِک پا تا فرِق سر فرنگی بشویم "، یا " اخِذ تمدِن فرنگی 
بدوِن تصرِف ایرانی" میسر نیست. ولی به هرحال چه آن تفکرِ افراطِی فرنگی شدن و چه تفکرِ معتدل ترِ روشنفکراِن مذهبی که می گفتند خوبی هاشان را 


بگیریم و بدی هاشان را بگذاریم، هیچ کدام تاکنون موفق نبوده است.


به نظرِ من این امر دو دلیل دارد. اول اینکه ما می خواهیم به عنواِن یک پروژه و به صورِت آگاهانه از آن استفاده کنیم، در حالی که در اصل، در غرب 
خوابگردانه بوده است. دوم اینکه آنها اول مدرنیته را به وجود آوردند بعد مدرنیزم و مدرنیزاسیون آمد اما ما در اینجا می خواهیم بدوِن مدرنیته، مدرنیزم 


داشته باشیم و این شدنی نیست. کاری که رضا شاه آغاز کرد ولی شکست خورد.


اول باید مدرنیته باشد، به این معنا که تفکر و اندیشه تغییر کند. وقتی اندیشٔه جمعی تغییر کرد روابِط اجتماعی هم بطورِ طبیعی تغییر خواهد کرد. 
ضمِن اینکه من به این نتیجه رسیده ام که مدرنیتٔه ما الزاماً نباید مدرنیتٔه غربی باشد. نه به این معنی که الزاماً در تعارِض با آن قرار بگیرد، نه.


ولی وقتی ما اینجا نوسازی را شروع کنیم با توجه به آداب و ُسننِ مان در نهایت ممکن است نوِع دیگری از مدرنیته داشته باشیم. مدرنیته ای که امروز 
در شرِق آسیا هست مثالً در مالزی و ژاپن، البته مولفه های مدرنیته را دارد اما ماننِد نوِع غربِی خود نیست. ماِل ما هم همین طور خواهد بود.


بسیار خوب، اما مهم این است که ما فرهنگ و سنِن خود را آمادهٔٔ پذیرِش چیزهای نو بکنیم. مسیحیت هم که از ابتدا آمادٔه نوزایی نبود و غرب هم 
از اول غرب نبود. از دورهٔٔ رنسانس به بعد بود که شروع کرد به غرب شدن.
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در غرب هم پاسِخ درست و روشنی در برابرِ این سوال وجود ندارد که غرب چگونه غرب شد؟ فی الواقع هم از دِل آن مسیحیِت کاتولیکِی قروِن وسطی 
نباید مدرنیته در می آمد.


در اسالم، تا آنجا که من اطالع دارم زمینٔه مدرن شدن بیش از مسیحیت فراهم است. با این حال می بینیم که از دِل اسالم مدرنیته در نیامده، اما 
از دِل مسیحیت در آمده است. البته نه از دِل مسیحیت، در خارج از مسیحیت اتفاق افتاد اما تاثیرِ خود را بر مسیحیت هم گذاشت و در نهایت تحوالِت 


درونِی کالمِ مسیحی نیز زمینه سازِ مدرنیته شد. در اسالم هم همین طور است.


اما در ایران قدرِ مسلم این است که بخشی از عدمِ موفقیِت ما بر می گردد به فرهنِگ سنتی و مذهبِی ما. واقعیت این است که تا این تفکر، این 
اَشعری مآبی و تفکرِ ضِد عقالنی در دین و دینداراِن ما وجود دارد، دین با تفکرِ دنیای مدرن نمی تواند سازگار شود. به خاطرِ اینکه اساس در دنیای مدرن، 
عقل است و خردِ نقاد، و شما می گویید که عقل را نباید واردِ دین بکنید، بر متون و منابع و به دالیِل نقلِی درون دینِی محض تکیه می کنید، ُخب طبعاً 


نتیجه اش این است که ما نمی توانیم دین را با دنیای مدرن سازگار کنیم و اساساً هیچ نوع مدرنیته ای ولو بومی نمی توانیم داشته باشیم.


در ایران مشکِل ما البته فقط اسالم نیست، مشکْل سنِت چند هزار سالهٔٔ ماست. مدِل حکومِت دینِی ما بر می گردد به دنیای پیش از اسالم. در تمامِ 
حکومت های پیش از اسالم همه چیز به فرماِن اهورا مزدا انجام می شد.


درعینِ حال در طوِل هزار ساله قبل از ساسانیان، شما کشتِن دگر اندیشان را ندارید. آزادِی اندیشه تا حدودی وجود داشت اما وقتی نوبت به ساسانیان 
می رسد دیگر موبد شاهی می شود. آن تفکرِ موبد شاهی که در شاهنامه بسیار عالی تصویر شده، در دوراِن صفوی به شکِل دیگری بازسازی شد، در دورهٔٔ 
قاجار و پهلوی سست شد ولی حاال در جمهورِی اسالمی دوباره تفکرِ صفوی و تفکرِ ساسانی بازسازی می شود. این است که در ایران اگر بخواهید دین و 


حکومت را از هم جدا بکنید خیلی کارِ سختی است. چون هم از نظرِ اسالم این آمیختگی وجود دارد و هم در سنِت پیش از اسالم.
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بنابراین اسالم به عنواِن یک بخش از میراِث ما، و فرهنگ و آداِب ایرانِی پیش از اسالم به عنواِن بخِش دیگری از میراِث ما، یا مجموعه ویژگی های 
قومی و تاریخی و فرهنگِی ما خیلی تناسب با این تحوالت ندارد. پیداست که تکنولوژی را راحت می توان گرفت اما تا زیر ساخت های فکری و فرهنگی 
تغییر نکرده و تحولی در درون اتفاق نیفتد در بیرون نمی تواند اتفاِق زیادی بیفتد. این است که ما دچارِ درگیری و آشفتگی هستیم. به ظاهر مدرن ایم 


ولی تفکرِ ما مدرن نیست.


ولی روشنفکران در دورٔه انقالِب مشروطه و پیش از آن و نیز در دورهٔٔ رضاشاه بنای تجدد را بر ناسیونالیسم گذاشته بودند که خیلی هم ضروری بود. 
می دانیم که دسِت کم تا دورهٔٔ رضاشاه این تصور وجود داشت که فرهنِگ ایرانِی پیش از اسالم، با تجدد و با مدرن شدن مشکلی ندارد. این فرهنِگ اسالمِی 
ما بود که تصور می شد با تجدد مقابله می کند. شاید هم این درست است زیرا که در انقالِب مشروطه مثالً شیخ فضل الله نمادِ مقابله با تجدد و درعینِ حال 


نمادِ فرهنِگ اسالمِی ما بود.


درست است ولی دلیل اش این است که آن آداب و سنِت قبل از اسالم دیگر امروز بطورِ مستقل وجود ندارد. با وجود این اگر شما بخواهید پیونِد تشیع 
با ایران را از نظرِ تاریخی بررسی کنید خواهید دید که تشیِع ایرانی کامالً تحِت تاثیرِ فرهنِگ پیش از اسالم است. فرهِ ایزدی هم که برای شاهان قائل 


بودیم همان است که در امامِت شیعه هست.


به عنواِن واقعیت، چه اسالمیسِم ما و چه ناسیونالیسِم ما که به هم پیوند خورده و نمی توان آنها را تفکیک کرد یکی از موانِع بزرِگ فرهنگی برای نو 
شدن و مدرن شدِن ما و ایجادِ تحول در فکر و فرهنِگ ماست.


سید جمال الدین اسد آبادی می گوید ما دو کار باید بکنیم : " تنویرِ عقول و تطهیرِ نفوس ". تنویرِ عقول یعنی تربیت و نواندیشی. نواندیشی هم یعنی 
اینکه افکارِ ما باید اول نجات پیدا کند. او همچنین می گوید تا اسالم نجات پیدا نکند مسلمانان نجات نمی یابند. یعنی تحوِل فرهنگی بر هر نوع تحوِل 


دیگر تقدم دارد.
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شریعتی هم دنباِل همین فکر بود. می گفت تا انقالِب فرهنگی ایجاد نشود، انقالِب سیاسی به سرانجام نمی رسد. پروژهٔٔ روشنفکرِی دینی در صد ساِل 
اخیر مبتنی بوده بر تحوِل فکری و فرهنگی و تقدمِ این نوع تحول بر هر تحوِل دیگر. حاال هم همین برنامه پیگیری می شود.


تطهیرِ نفوس هم که سید جمال می گفت عبارت از این است که ما باید از نظرِ اخالق و تربیت تغییر کنیم. تکیٔه او بیشتر بر ترس و ُجبن و بزدلی 
و دروغگویی و نفاق و این جور چیزها بود ولی به هرحال منِش ما هم باید عوض شود نه فقط تفکر ما. تفکر اگر به تنهایی عوض شود همه چیز عوض 


نخواهد شد.


س : به این ترتیب تصور می کنید روشنفکراِن دینی چه تاثیری می توانند بر آیندٔه ما در جهِت مدرن شدن و جهانی شدن بگذارند؟


ج : من فکر می کنم روشنفکراِن دینی می توانند بیشترین نقش را در جهِت آزادسازی و رها سازِی جامعٔه ما از افکار و اندیشه های سنتی و آماده کردِن 
جامعه برای ورود به دوراِن مدرن بازی کنند.


روشنفکراِن غیرِ مذهبی نمی توانند این کار را انجام بدهند. نه به دلیِل آنکه تفکرشان غلط است، نه، یک روشنفکرِ سکوالر ـ  بویژه اگر صبغهٔٔ ضدِ دینی 
هم پیدا کند ـ در جامعهٔٔ ما از صد ساِل پیش گرفته تا آیندٔه نزدیک، امکاِن ارتباط با تودهٔٔ مردم را ندارد.


یعنی مردم وقتی احساس کنند نویسنده یا متفکری غیرِ مذهبی یا ضدِ مذهبی است، اساساً سراغ اش نخواهند رفت بلکه با او مقابله هم خواهند کرد. 
البته با روشنفکرِ دینی هم مبارزه خواهند کرد. همین االن هم جمهورِی اسالمی حساسیتی که نسبت به روشنفکراِن دینی دارد، به روشنفکراِن غیرِ دینی 
باز باشد، فعال باشد، به علِت زباِن نخبه گرایانه اش از یک سو و موضِع غیرِ دینی یا  غیرِ دینی هر چقدر هم دست اش  ندارد. چرا که می داند روشنفکرِ 


ضدِ دینی اش از سوی دیگر، در بیِن توده های مردم مخاطب ندارد.


در بیِن نسِل جوان هم که این سال ها تغییراِت زیادی به خود دیده مخاطِب زیادی ندارد. ولی روشنفکرِ دینی به خاطرِ اینکه مجهز به زباِن دین است 
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و فرهنِگ دینی دارد می تواند مردم را تحِت تاثیر قرار بدهد.


حتی در رژیِم شاه ما چنین مشکلی نداشتیم. برای اینکه در دورهٔٔ شاه مشکِل ما صرفاً سیاسی بود اما حاال، هم مشکِل مذهبی داریم هم مشکِل سیاسی. 
به همین دلیل است که به بنده و هاشم آغاجری به خاطرِ یک حرِف معمولی حکِم اعدام می دهند. برای چه این حساسیت وجود دارد؟ همه اش که روی 


اشتباه و بالهت نیست.


روشنفکرِ دینی بویژه اگر روحانی هم باشد حساسیِت بیشتری بر می انگیزد برای آنکه عمِل او یک نوع ارتدادِ درون گروهی هم تلقی می شود.


بنابراین برمی گردم به سوالی که قبالً مطرح کردید و آن را پیوند می دهم با این بحث، اگر قبول داریم تجدد تاکنون به طورِ کامل انجام نشده، به دلیِل 
این است که ما اوالً هنوز عقب مانده هستیم و دیگر اینکه بخِش عمدهٔٔ ناکامی های ما محصوِل آداب و فرهنِگ مذهبِی ماست.


پس می توانیم نتیجه بگیریم که تا زمانی که دیِن اسالم خودش از اوهام و اندیشه های ارتجاعی نجات پیدا نکند، تحولی ایجاد نمی شود. چون سنت گرایان 
که حامالِن سنت اند، از آنها که توقِع اندیشهٔٔ نو و نوسازی وجود ندارد. تنها گروهی که می تواند این نواندیشی و مدرنیته را امکان پذیر کند یا جامعه را آماده 
بکند برای تحوِل فکری و فرهنگی، روشنفکرِی دینی است. برای اینکه این دسته از روشنفکران از یک طرف نقِد سنت می کنند و از طرِف دیگر نقِد مدرنیته. 


از این رو به نظرِ من نقِش روشنفکرِی دینی منحصر به فرد است و روشنفکرِی غیرِ دینی نمی تواند نقِش او را بازی کند.


س : بنابراین آیا برنامهٔٔ روشنفکرِی دینی این است که یک بارِ دیگر حکومتی درست کند که در آن دیانت در حکومت باشد؟


ج : نه. هیچ روشنفکرِ دینی امروز به حکومِت مذهبی و فقهی اعتقاد ندارد. جدایِی نهادِ دین از دولت، امروز یک فکرِ اجتماعِی روشنفکراِن مسلمان 
است. اگر کسانی از جمله خودِ بنده در گذشته مدافِع آن بودیم امروز دیگر مدافِع آن نیستیم. اگر یک زمانی هم حرف هایی زده اند، تلقیِ شان از حکومِت 


دینی چیزِ دیگری بود.
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اگر قبل از انقالب یک چیزی در ذهِن ما به عنواِن حکومِت اسالمی وجود داشت، ما حکومِت اسالمی را به معنای حکومِت صفوی و عثمانی و مذهبی 
و فقهی تلقی نمی کردیم. ولی به هرحال اگر هم چنین چیزی بوده حاال نیست.


در ده پانزده ساِل اخیر هیچ کس را در روشنفکرِی دینی نمی شناسم که معتقد به حکومِت مذهبی باشد. مقصودم این است که روشنفکرِی دینی نه 
تنها مانِع تجدد نیست بلکه راهِ تجدد را هم هموار می کند و غایت القصوای پروژهٔٔ روشنفکرِی دینی، احیای نوعی مدرنیتٔه بومی است. این بومی شدن را 


ما به معنای صرفاً اسالمی تلقی نمی کنیم بلکه اسالمی ـ ایرانی تلقی می کنیم.


ما دارای یک فرهنگ و تاریِخ سه هزار ساله هستیم. می توانیم از دوراِن گذشته و از آداب و سنِن دورهٔٔ پیش از اسالم استفاده کنیم. ما امروز افتخار 
می کنیم که برای مثال اولین اعالمیهٔٔ حقوِق بشر را کورش نوشته است.


ما می توانیم از همهٔٔ میراِث خود چه از دورهٔٔ پیش از اسالم و چه از دورهٔٔ اسالمی استفاده کنیم. فی المثل هم می توانیم فرهنِگ آزاد اندیشی و روا دارِی 
عصرِ هخامنشی و اشکانی را احیا کنیم و هم ُسنِت علمی و فرهنگی و تمدنی و مدارای روزگارِ آل بویٔه شیعی و ایرانی را الگو و سرمشق قرار دهیم. از یاد 


نبریم که هیچ نوع مدرنیته ای خارج از ُسنِت یک ملت پدید نخواهد آمد.


آزادی، عدالت، حقوِق بشر، دمکراسی، علم، تکنولوژی و دیگر دستاوردهای مدرنیتٔه غربی برای ما اجتناب ناپذیر است اما تا آنها به شکلی با سنت و 
فرهنِگ کهن ساِل ما پیوند نخورد به جایی نخواهد رسید. پروژهٔٔ روشنفکرِی دینی با نو اندیشی و بازسازی و نوزایِی خود، تحقِق این مهم و پیگیرِی تحوِل 


فرهنگِی معطوف به تغییراِت اجتماعی و زایِش تمدِن جدید است.


گفتگوی سیروس علی نژاد با حسن یوسفی اشکوری          
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گامی به جلو


شرحی بر سخنرانِی يورگن هابرماس با عنواِن "دين در عرصٔه عمومی" كه در تاريخ 28 نوامبر 2005 ) 7 آذر  1384( در دانشگاهِ نروژ ايراد شده بود.


1. طرِح مساله و گامی به جلو


پایه ها، لوازم و  مشکل، چگونگی زیسِت مسالمت آمیز و متمدنانه و در عینِ حال مومنانٔه دین ورزان در عصرِ جدید و در زیرِ سقِف مدرنیته با تمامِ 
مُقَْتضیاِت آن است. این، یک سوی ماجراست. از سوی دیگر، مشکل، زیست و همراهِی سکوالرها و غیرِ مذهبی ها و ضدِ مذهبی ها در کنارِ دین داران و 
مومنان به اَدیاِن مختلف و متکثر در جهان و بویژه در دنیای غرب و مرکزِ حاکمیِت مطلِق مدرنیته می باشد. در دنیای قدیم و پیشا مدرن چنین مُعضلی 
وجود نداشت. زیرا تا نقطٔه ظهورِ مسیحیت و سپس اسالم، تنوِع ادیان پذیرفته شده و رسمیت داشت و در همه جا ) ازجمله در قلمروِ امپراتورِی ایراِن پیش 
از تاریخ تا آغازِ ساسانیان (، مذاهِب مختلف در کنارِ هم حضور داشتند و پیروانِ شان نیز با یکدیگر زیسِت مسالمت آمیز داشتند و در واقع وجودِ هم را به 
رسمیت شناخته بودند و در این میان اگر کسانی پیدا می شدند که به طورِ مطلق به هیچ دینی مُتَِدیّن نبودند، باز در امنیت بودند و معموالً تحِت تعقیب 


و مجازات واقع نمی شدند.


مسیحیت ) البته مسیحیِت تعین یافته در قلمروِ امپراتورِی بیزانس پس از ُکنْستانْتین و شورای ینقیه در سال 325 میالدی (، نخستین دینی بود که 
با نفی و طردِ ادیاِن دیگر ) حتی آییِن یهود ( حقانیِت مطلق برای خود قائل شد و با ادعای رسالِت جهانی، آهنِگ تسخیرِ جهان کرد و با گسترش در شرق 
و غرب و بویژه با نفوذ در قارٔه اروپا و بعدها با قدرتمند شدِن اروپاییاِن مسیحی کثرت گرایِی دینی تا حدودِ زیادی به "مونیسِم مذهبی" تبدیل شد و این 
خود زمینٔه مساعدی برای سلطه گرایاِن اروپایی در عصرِ پس از تمدِن صنعتی ایجاد کرد تا به تسخیرِ جهان و استعمارِ ممالِک عقب مانده و دارای مذاهِب 


دیگر دست بزنند.
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این خصلِت دینی ـ سیاسِی مسیحی در بیزانس سبب شد تا ساسانیان ُمدعِی حکومِت دینی ) موبد شاهی ( شوند و آییِن ُمداراگرِ زرتشتی را از یک سو 
تبدیل به شریعِت پُر تَکّلف و سختگیرکنند و از سوی دیگر دین را ابزارِ سیاست سازند و در پناهِ دین برای نخستین بار در قلمروِ امپراتورِی شرقِی ایرانی به 
آزار و حتی ُکشتارِ دَِگراَندیشان ) مسیحی، مانَوی، مَزدکی و... ( اقدام کنند. بعدها اسالم ظاهر شد و ُخلَفای امپراتورِی اسالمی ُمَدعِی َحقانّیِت مطلِق دیِن 
خود و طرد و نفِی مذاهِب دیگر شدند و راهِ بیزانس و ساسانیان را به شکلی دیگر ادامه دادند. حملٔه اعراِب مسلمان به ایران و نیز برخوردِ َخصمانه و متقابِل 


َمسیحیاِن اروپایی با اسالم و مسلمانان و دستگاهِ خالفت ) اُمَوی، عباسی و ُعثمانی (، از این مَنظر نیز قابِل تحلیل و تفسیر است.


به هر حال دنیای ُکَهن ) از عصرِ باستان تا پایاِن قرِن نوزدهِم میالدی (، دنیای مذهب و چیرگِی ایمانی، عقیدتی، اجتماعی و فرهنگِی ادیاِن مختلف در 
جوامِع گوناگون در شرق و غرِب عالَم بود و تمامِ شئوِن زندگی کم و بیش و مستقیم و غیرِ مستقیم تحِت تأثیرِ مذهب قرار داشت. اما با ظهورِ رنسانس در 
قرِن پانزدهِم میالدی و سپس با آغازِ رَونِد تحوالِت فکری، علمی، صنعتی، اقتصادی و بویژه اصالِح دینی، مدرنیته زاده شد و رفته رفته دین و حاکمیِت 
مطلِق دیانَت و اَرباِب کلیسا ) امپراتورِی ُگستردٔه مذهبِی کلیسایِی قروِن وسطا ( رقیبانی پیدا کرد و با ظهورِ اومانیسم، انسان محوری جای "خدا محوری"، 
را گرفت و با ُظهورِ "ناسیونالیسم و ملت گرایی"، " اَنترناسیونالیسِم مسیحی" ُسست شد و در نهایت در قرِن بیستم، سکوالریسم و عرفی گرایی در سیاست 
و حکومت و قانون و تمامِ عرصٔه عمومی چیره شد و جا را برای حاکمیِت مذهبی و سلطٔه بی چون و چرای دین و اَرباِب کلیسا تنگ کرد. این حرکت کامالً 
نوین و ناشناخته در روزگارِ ُکَهن ادعا کرد که انسان محورِ همه چیز است و با اراده و قدرِت آگاهی و انتخاب، آدمی به "تغییرِ جهان" دست می زند و دین 


و دین داران و هیچ شخص و یا نهادی حق ندارد انسان را از حِق انتخاب و آزادی محروم کند.


گر چه این جنبش، که در قرِن بیستم پس از تجربٔه فاشیسم و نازیسم و تصویِب اعالمیٔه جهانِی حقوِق بشر در ساِل 1948 و تاسیِس سازماِن ملل 
تثبیت شد، در آغاز واکنشی بود در برابرِ انحصارگرایِی مذهبِی مسیحی و ُکشتارِ دَِگراندیشان در قروِن وسطای مغرْب زمین و از این رو مطلوب واقع شد و 
در مجموع پس از چند قرن چالش با کلیسا بر رقیب غلبه پیدا کرد، اما در نیم قرِن اخیر شماری از ُعرفی گرایان و ُمدافعاِن آزادی و حقوِق بشر و حامیاِن 
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مدرنیته و مبانی و لوازمِ آن، به تدریج ِسکوالریسم یعنی زیسِت اجتماعی بر اساِس عقل و تدبیر و تجربٔه انسانی و جدایِی نهادِ دین از حکومت را تبدیل به 
یک ایدئولوژِی َجزمی کردند و در واقع سکوالریسم تبدیل شد به یک مذهِب جدید و تساهل و ُمدارا و ِاعتراف به حِق آزادِی اراده و انتخاب، که جوهر و 
محورِ ِسکوالریسم و الئیسم بود، کمرنگ شد و سختگیری هایی نسبت به دِگراندیشاِن مذهبی در اروپا و شرق و جهاِن اسالم پدید آمد. این روند پس از 
ظهورِ انقالِب اسالمِی ایران و آنگاه پس از پایاِن جنِگ سرد تشدید شد و پس از حادثٔه مهِم یازدهِم سپتامبرِ 2001 آشکارتر و حادتر شد. در پنج ساِل اخیر 
به بهانٔه حفِظ تمدِن غربی و بویژه حفِظ امنیت و موجودیِت ایاالِت متحدٔه امریکا و مبارزه با بنیاد گرایِی اسالمی و تروریسم و در نهایت با شعارِ گسترِش 
دموکراسی در جهان و از جمله خاورمیانٔه مسلمان، برخوردهای َخصمانه و فشارهای ُمهلِکی ضِد مسلمانان در تمامِ جهان ) حتی در خودِ اروپا و امریکا ( 
ِاعمال شده و می شود. " اسالم تَرسی" به " اسالم ستیزی" مُنْتَهی شده است. در عینِ حال بنیاد گرایی در مسیحیت و یهودیت نیز در حاِل سر برآوردن است 
و حتی می توان گفت ِسکوالریسم و حقوِق بشر و دموکراسی نیز گاه در قالب و حداقل با زبان و عمِل بنیاد گرایانه و سرکوبگر ظاهر می شود. مسالٔه طرِح 


"جنِگ تمدن ها" که یک دهه پیش هانتینگتون مطرح کرد، اکنون در حاِل ُرخ دادن است.


در این احوال حاکمان و ارباباِن قدرت راهِ حِل سیاسی نظامی برای مقابله با تروریسم و یا بنیادگرایِی اسالمی را به مثابٔه راهِ حِل اساسی پیشنهاد و 
بدان عمل می کنند، اما روشنفکران و مصلحاِن اجتماعی و فعال در عرصٔه جامعه و اندیشه، عمدتاً به راهکارهای فکری، فرهنگی و اجتماعی توجه دارند. 
اینان می کوشند که بسترِ الزم برای ایجادِ امکاناِت ضروری جهِت زیسِت انسانِی متمدنانٔه عمومِ دین ورزان و از جمله مسلمانان را در زندگِی مدرن فراهم 


کنند.


از آغازِ جهاِن ُمدرن و ُظهورِ مفاهیمی چون اومانیسم، ناسیونالیسم، سیانْتیسم، راسیونالیسم و... و بویژه خردِ خودبنیاد، عمومِ دین داران ایمان و آداِب 
دینِی خود را در تعارِض با آنها دیدند و از این رو به مخالفت و حتی ستیزه برخاستند و کوشیدند بر مدرنیته غلبه کنند. اما مدرنیته غالب شد و دین ورزان، 
همراهِ دیگران، تا حدودی احساِس امنیت کردند و از دستاوردهای مدرنیته کم و بیش بهره مند شده، و راضی به نظر می رسیدند. اکنون در شرایِط کنونی 
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با آشفته شدِن فضای فکری و سیاسی و ِاعماِل محدودیت و انواِع فشار بر دین داران، به نظر می رسد این پرسِش بنیادین بیش از گذشته مطرح شده است 
که : آیا در جهاِن مدرن دین داری ممکن است ؟ و از آن سو این پرسش قابِل طرح است که : آیا سکوالرها می توانند با مذهبی ها به تفاهم برسند و حداقل 
بتوانند در یک جهان و در زیرِ یک سقف زیسِت انسانی و مسالمت جویانه داشته باشند ؟ معموالً دین ورزان از سکوالرها انتقاد می کنند و آنها را کم تحمل 
و سرکوبگر و حتی دشمِن دین و خدا معرفی می کنند و سکوالرها نیز مذهبی ها را به عقب ماندگی و سنت پرستی و بنیادگرایی مُتَهم می کنند و آنها را به 


تسلیم در برابرِ خدای مدرنیته، دموکراسی و حقوِق بشر فرا می خوانند.


در این حال مقاله ای از فیلسوِف نامدارِ جهانی یورگن هابرماس مُنتشر شده است که از اهمیِت درخوری برخوردار است. اهمیِت آن نیز در دو چیز 
است، یکی گویندٔه آن است که از شخصیت و اعتبارِ جهانی برخوردار است و دوم رویکردِ انتقادِی وی به سکوالرهاست که خود از اینان است. البته او به 
هر دو جریان رویکردِ انتقادی دارد و در واقع کوشش کرده است مُنصفانه و در واقع فیلسوفانه گامی به جلو در جهِت کاهِش تنش بیِن دو جناِح بنیادگرا 


) مذهبی ها و سکوالرها ( بردارد. در ادامه به برخی از آرای این متفکر اشاره خواهیم کرد.


2. راهِ حل ها


گفتیم که پرسش از امکاِن زیسِت مُتمدنانه با زندگِی مومنانه در جهاِن مدرن و در قرِن بیست و یکم است. این پرسشی بنیادین است که از آغازِ ُظهورِ 
دنیای جدید در مغرب زمین مطرح بوده و هرگز نیز ) بویژه برای مسلمانان ( پایان نیافته و به فَرجامی اجماعی نرسیده است و از این رو ربطی به تحوالِت 
اخیر ندارد. اما واقعیت این است که در سی ساِل اخیر و بویژه در پنج ساِل اخیر جدی تر شده است. البته این پرسش برای غیرِ مذهبی ها و ُعرفی گرایان 
) مخصوصاً در سالیاِن اخیر و  در شرایِط کنونی ( نیز مطرح است و در واقع سکوالرهای بنیادگرا از خود می پرسند که آیا در چارچوِب قواعد و مبانِی 
دموکراسی و حقوِق بشر و ِسکوالریسم، دین ورزان ولو بنیادگرا، حِق حیات دارند ؟ و آیا آنان نیز می توانند و حق دارند از امکاناِت دموکراسی برخوردار 


شوند ؟ و به هر حال آیا می توان با مذهبی ها به تفاهم و وحدت رسید و در یک فضای صلح جویانه زیسِت مشترک داشت ؟
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برای حِل جّدِی این مُعَضل و پاسخ دادن به این پرسش، از نگاه های مختلف می توان به راهِ حل های مختلف و مُتنوع و جملگی کم و بیش درست و 
عملی دست یافت، اما شاید بتوان در یک سطِح عام و َکالن سه دیدگاه را تصور کرد که ممکن است به ذهِن دو طرِف مُنازِعه خطور کند :


1. خروج و حذِف مدرنیته از زندگِی دین داران


2. حذِف دین از عرصٔه حیاِت مدرن و زندگِی سکوالر


3. حضورِ هر دو در زیرِ یک سقِف تمدنی.


اگر بخواهیم خیلی کوتاه دربارٔه این سه گزینه داوری و اظهارِ نظر کنیم، باید بگوییم گزینٔه اول و دوم نه ممکن است و نه مفید. در این میان گزینٔه 
سوم تنها گزینٔه قابِل تصور و قابِل قبول است که هم گریز ناپذیر است و هم مفید برای تمامِ آدمیان و از جمله دین داران در تمامِ سطوِح زندگی. شرِح 


تفصیلی ترِ این گزینه ها از این قرار است :


گزینٔه نخست یعنی حذِف مدرنیته از تاریخ و حتی از زندگِی مومنان ممکن نیست، چرا که به هر تقدیر، تمدن و فرهنِگ جدیِد اروپایی با واقعیِت 
عریان و غیرِ قابِل انکارش در برابرِ چشماِن بازِ ما در تاریخ و جغرافیا حضور دارد و عمالً تمدن و فرهنِگ جهانی است و جهانی شدِن این تجدد در ذاِت 
"خود گسترش یابندهٔ " آن است و اخیراً حامالِن آن به کمِک علم و فن و اقتصاد و ارتش در اندیشٔه جهانی سازی اند. این، توهم و َمحال اندیشی است که 
مدرنیته و فرآورده های مُتنوِع آن را، خوب یا بد، انکار کنیم و یا در اندیشٔه حذِف آن از زندگِی مومنانٔه خویش باشیم. نقدهای بسیار ) حتی در مواردی 
درست و منطقی ( از مدرنیته و ستیزه گری های گسترده با عالَِم مَُتَجّدد در غرب و شرق و در میاِن مسیحیان و مسلمانان تاکنون نتوانسته است تجدد و 
مدرنیته را وادار به عقب نشینی کند و حتی از توسعه و تَعمیِق آن بکاهد. َمحو و حذِف مدرنیته مفید هم نیست، زیرا که اوالً مدرنیته و دستاوردهای آن 
برآیند و محصوِل تاریِخ طوالنی و تکاملِی بشر ) حداقل در طوِل سه هزار ساِل اخیر ( است که به دالیلی در نیم کرٔه غربی و البته ابتدا در قارٔه اروپا آشکار 
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شده و ) باز به دالیلی ( ِصبغٔه اروپایی ـ مسیحی یافته و در نهایت دارای خصایِص قرِن بیستمی شده است. ثانیاً همین تمدِن مَنسوب به غرب، ماننِد دیگر 
تمدن های قدیم و جدید، دارای ابعاد و دستاوردهای مثبت و منفی است، ولی ) دسِت کم به نظرِ اینجانب ( آثارِ مثبِت این تمدن به مراتب بیش تر از اَبعادِ 
منفِی آن است و می توان این ُمدعا را با ِاْستِقرا و مقایسٔه تمدن ها اثبات کرد و حتی می توان با معیارهای دینی ) و اسالمی (، امتیازاِت فراواِن عالَِم مَُتَجّدد 


را نشان داد. اگر این دو گزاره راست و مقبول باشد، دیگر چه دلیلی دارد که مومنی در آرزو و یا در تالِش حذِف عالَِم ُمدرن از زندگِی خود باشد ؟


و اما در مقابل، به مُتجددان و از جمله ِسکوالرها ) بویژه ِسکوالرهای بنیادگرا ( نیز باید گفت که به هر تقدیر، حذِف دیانَت از زندگِی مدرن نه ممکن 
است و نه مفید. دالیِل آن نیز کم و بیش همان است که در گزینٔه نخست گفته شد. دین و ارزش ها و نهادهای آن، ُکَهن ترین پدیدٔه تاریِخ بشر است 
که هنوز هم حضور دارد و ) هرچند محدودتر ( در تمامِ عرصه های زندگِی آدمی و حتی در سیاست نقش آفرینی می کند. گرچه پس از آغازِ مدرنیته و 
گسترِش عَُرفی گرایی و دموکراسی و ِسکوالریسِم تمام عیار، نقِش اجتماعی و حتی فردِی دین نیز در عالَِم غربی و متجدد ضعیف شد و عرصه هایی را 
به رقیب و ایدئولوژی های مدرِن مبتنی بر عقِل خودبنیاد وانَهاد، اما در چند دهٔه اخیر بارِ دیگر مذهب در اَشکاِل مختلف ) و بیشتر در شکِل رادیکالیسِم 
خشِن بنیادگرایانه ( احیا شده و نه تنها در جهاِن غیرِ متجدد و یا نیمه متجدد سر برآورده و به َهماوردِی تازه با جهاِن سکوالر برخاسته است، بلکه در متِن 


ِسکوالریسم و الئیسم نیز خیزِش تازه ای آغاز کرده است.


این پدیده به تنهایی کافی است که ما را قانع کند که زمینه های عملِی حذف یا کم رنگ شدِن مذهب و بویژه مبارزاِت دامنه دارِ شمارِ زیادی از فیلسوفان 
و سیاست َمداران و علم گرایان در طوِل چهار سدٔه اخیر در اروپا با دین و از جمله دیِن اجتماعی و نهادهای اثرگذارِ دینی ) کلیسا ( بی ثمر بوده و در نهایت 
راه به جایی نبرده است. این درِس بزرگی برای تمامِ سکوالرها و بویژه سکوالرهای افراطی و بنیادگرا و َجزم اَندیش است. اما حذِف دین ولو شدنی باشد، 
مفید هم نیست، چرا که صرفاً از منظرِ تاریخی و جامعه شناسی، دین ) به اذعاِن غالِب مُتفکران و فیلسوفاِن تاریِخ دین ( فواید و آثارِ مثبِت فراوانی در طوِل 
تاریِخ بشر برای آدمیزاد داشته و به نظرِ بسیاری ) از جمله اینجانب ( در مجموع، آثارِ مثبِت دین ورزی و خدماِت دیانَت در تمامِ اَقوام و تمدن ها ) بویژه 
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تمدِن اسالمی ( از آثارِ منفِی آن بیش تر بوده است.


در دنیای متجددِ غربی نیز هیچ ایدئولوژی و نهادی نتوانسته است جانشیِن دین به طورِ کامل بشود. گرچه عالَِم مُتجدد نیز به دین خدمت کرده و 
حداقل به پیرایش گری و خرافه زدایی از ساَحِت دین یاری رسانده است، اما عقِل مَغرورِ خودبنیاد و مدرنیتٔه غیرِ دینی و مدرنیست های ضدِ دین و سکوالرِ 
افراطی نه تنها با دین ورزاِن صادق به گفت و گو و تعامل ننشسته، بلکه در مقامِ حذِف دین برآمده و عمالً راهِ دین دارِی انحصارطلبانه و نابردبار و مخالِف 


کامِل مدرنیته یعنی همان بنیادگرایی را هموار کرده اند.


این واقعیت ها حکایت از آن دارد که به چند دلیل، حذِف دین هم َمحال اندیشی و ناممکن است و هم مضر برای بشریت و حتی برای عالَِم مدرن و 
ِسکوالر. بویژه باید توجه کنیم که، حذِف دین و در نتیجه دین داران، حتی در صورِت امکان، جز با خشونت و سرکوب حاصل نخواهد شد و این به معنای 
ویران کردِن تمام بنیادهای فلسفی و انسان شناسِی عالَِم مدرن و ِسکوالر خواهد بود. بنابراین سکوالریسم نه تنها سودی از رهگذرِ حذف و حتی ُسست 


کردِن بنیادهای اصلِی دیانت نخواهند برد، بلکه نتیجه ای جز خودْ ویرانگری نخواهد داشت.


اگر دو گزینٔه حذفِی یاد شده را ممکن و حداقل مفید ندانیم، تنها گزینٔه ُمحتمل و ممکن و مفید، زیسِت انسانی و تعاملی و تعالی بخِش دو واقعیِت 
غیرِ قابِل انکار و "واقعاً موجود" و در مجموع مفید یعنی تجدد و دین و دین داری در جهاِن متمدن است. اینک این گزینه را، به دلیِل اهمیِت آن، جداگانه 


و با تفصیِل بیشتر پِی می گیرم.


3. سقفی استوار برای زيسِت انسانی
اگر سکوالرها و مذهبی ها به هر دلیل ) ولو در آغاز از َسرِ اضطرار ( قبول کنند به جای توهِم حذِف یکدیگر، باید در این باب اندیشید که چگونه می توان 


در زیرِ سقفی واحد و استوار به یک زیسِت جمعی و انسانِی تکاملی و تعاملی دست یافت، آرای هابرماس در این حوزه، مهم و قابِل توجه و تأمل است.
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در این باب چند نکته را به ِاجمال یادآوری می  کنم :


1 ـ 3. معرفت بخشِی سنت


در چند و چوِن مفهومِ "ُسّنت" هنوز جای بحث و مُناقشه فراوان است، اما این پرسِش اساسی برای همه، اَعم از مذهبی و سکوالر، مطرح است و آن 
اینکه : آیا اساساً دین معرفت بخش و واجِد توان و ظرفیِت معرفت بخشی است ؟ حداقل عمومِ روشنفکراِن معتقد به وحی ) چه وحی در مفهومِ مسیحی و 
چه در مفهومِ اسالمی (، دیانِت مُبتنی بر وحی را واجِد خصلِت معرفت بخشی می دانند و شماری از نواندیشان ) از جمله اقبال الهوری ( حتی معرفِت َوحیانی 
را عالی ترین نوِع معرفت و معرفتی مستقل در کنارِ دیگر منابِع معرفتی ) فلسفه و علم و ُشهودِ باطنی ( می دانند. اما به نظر می رسد عمومِ روشنفکراِن 
غیرِ دینی، اساساً دین و سنِت دینی و حتی وحِی الهی را منشأ هیچ نوع معرفِت معتبری نمی دانند و از این رو به کلی دیانت و سنت و آداِب دینی را خارج 


از گردونٔه مدرنیته و عالَِم مدرن می پندارند و در نهایت دیانت را غیرِ عقلی و یا ضدِ عقلی و در بهترین حالت ناعقلی گری می دانند.


تا آنجا که این تصور صرفاً در حوزٔه اندیشه محدود بماند، مشکلی نیست و حِق هر کسی است که نظرِ خود را داشته باشد و از آن دفاع کند، اما مشکل 
از آنجا آغاز می شود که این تفکر در حوزٔه عمِل اجتماعی به حذِف دین و دین داران از عرصٔه حیاِت اجتماعی و دسِت کم تحقیرِ معرفتی و ایدئولوژیک و 
عملِی عمومِ دین ورزان مُنَتهی می شود و در نتیجه ُمدعای دموکراسی و آزادی خواهی و عدالت طلبی و مساوات گرایِی شمارِ زیادی از روشنفکراِن سکوالر 


را َمخدوش می کند و حتی صداقِت اخالقِی آنان را زیرِ سوال می بَرد.


هابرماس در گفتارِ خود به درستی به این نکتٔه مهم اشاره کرده است :


"... تا زمانی 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، ممکن است طعمٔه آنچه که من دیدگاهِ "سکوالریستی" می نامم قرار بگیرند؛ سکوالریست از آن جهت 
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که آزادِی مذهب را تنها به صورِت حفاظِت طبیعِی گونه های مُنقرض درک می کند. از منظرِ دیِد آنان، مذهب فاقِد هرگونه توجیهِ ذاتی برای ادامٔه 
حیات است..."


گرچه هابرماس به مقولٔه ارزش و اعتبارِ معرفتِی دیانت ) بویژه دیانِت مبتنی بر وحِی الهی، آن گونه که مُتَِدینان به ادیاِن توحیدی می پندارند ( اشاره 
نمی کند و یا به آن توجه ندارد، اما واقعیت این است که مهم ترین ) اگر نگوییم تنها ( مبنای توجیهِ ذاتِی مذهب برای ادامٔه حیات و عملکردِ اخالقی و آثارِ 
معنوِی آن، اعتبارِ معرفتِی آن است. البته به انگیزٔه تفاهم با ُمدعیاِن سکوالر می گوییم حتی با نادیده گرفتِن مقولٔه توجیهِ ذاتِی دین بر بنیادِ استوارِ اعتبارِ 
معرفتی، باز به دالیِل متعدد نمی توان دین و آداب و ُسَنِن دینی ) ولو ُخرافی و مربوط به عصرِ ماقبِل مدرن ( را یکسره و به طورِ مطلق "فاقِد هرگونه توجیهِ 
ذاتی برای ادامٔه حیات" دانست. چرا که، باز به گفتٔه هابرماس، حیاِت طوالنِی هر مذهبی نظراً و عمالً نمی تواند بدوِن مبانِی استوار برای توجیهِ ذاتِی ادامٔه 


حیات، ممکن باشد.


با تأکید به صاحباِن "دیدگاهِ سکوالریستی" پیشنهاد می کنیم در موردِ ُمدعای مطرح شده حتی در سطِح گفتٔه هابرماِس سکوالر، دقت و تأمل کنند. به 
نظر می رسد اگر سکوالریست های افراطی در دیدگاهِ شان نسبت به مذهب تجدیدِ نظر کنند، از بنیادگرایی و خشونت گرایِی سکوالریستی بر ضدِ دین داران 
اندکی کاسته خواهد شد. سکوالرها ایمان بیاورند که در سنِت دینی ) ماننِد سنِت غیرِ دینی ( اُموری برای آموختن و فایده بُردن وجود دارد، همان گونه که 
دین داران نیز باید یقین کنند که از سکوالریسم و به طورِ کلی از دستاوردهای دنیای متجدد بسیار می توان آموخت و حتی به دین و دین داری َمدد رسانْد. 


سنِت دینی ) بویژه اسالم ( دارای عناصرِ زنده و َخالق است و لذا می تواند با عناصرِ َخاّلِق مدرنیته گفت و گو کند و به "سنتز"ی جدید برسد.


2ـ3. رويکرِد معرفتِی نسبی گرا و نَفِی جزمّیِت معرفتی


از نکاِت قابِل توجهِ هابرماس، رویکردِ معرفتی و توجه دادِن دین داران به "رویکردِ معرفت شناسِی مذهبی ) هرمنوتیِک دروْن دینی ( به زندگِی مدرن 
و سکوالریسم" است. این سخن درست بدان معناست که اوالً "دین" و "معرفِت دینی" دو مقولٔه متفاوت ) هرچند گاه مُنطبق ( است و ثانیاً معرفت لزوماً 
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عقلی و برهانی و احتماالً مُبتنی بر تجربه است و ثالثاً معرفت ناگزیر امرِ بشری است و رابعاً چنین معرفتی به صورِت گریز ناپذیری نِسبی است. اگر این 
چهار ویژگی را از خصوصیاِت اساسِی "معرفِت بشری" بدانیم، ناچار چنین معرفتی ضدِ خشونت و مخالِف سرکوب و مُغایر با حذِف "غیر" است. واقعاً 
دین داراِن جهان ) ازجمله مسلمانان ( شدیداً نیازمنِد معرفِت دینی ) ِهرمُنوتیِک برون دینی و درون دینی ( هستند و بدیهی است تجهیز به این رویکردِ 
معرفت شناسانه، مومنان را به ُمدارا و زیسِت صلح جویانه با دَِگراندیشاِن غیرِ دینی و ازجمله سکوالرها و حتی ضدِ دین ها وادار می کند. اما همین توصیه در 
موردِ سکوالرهای سکوالریست نیز صادق است و به آنان نیز باید گفت که اوالً خود دارای معرفت شناسِی نِسبی گرا و غیرِ جزمی باشند و ثانیاً بپذیرند که 
دین داران نیز به طورِ اصولی به نوعی دین دارِی تَعقلی ) ولو خارج از عقالنیِت مدرن ( ُمجهزند و لذا نباید دین داری را الزاماً مغایر با هر نوع عقالنّیت تصور 
کنند و به بهانٔه تعلِق دیانت به عصرِ اساطیر و پیشا مدرن، دین و دین ورزان را یکسره به دروِن عصرِ ناعقلی و یا ضدِ عقلی پَرتاب نمایند. از این رو هابرماس 
می گوید "پسا مِتافیزیک" با خارج ساختِن نظریه های دینی از قلمروِ تبارشناسِی عقل مخالف است. نباید فراموش کرد که عقِل خودْبنیادِ مدرنیته به عنواِن 
ستوِن خیمٔه ِسکوالریسم، امروز، هم از سوی دین داران به چالش خوانده شده و هم از طرِف پُست مدرن ها که حاکمیت و خدایِی علم و عقِل مدرن را با 


پرسش های جدی رو به رو کرده اند.


3ـ3. حِق برابر در عرصٔه عمومی


واقعیت این است که بسیاری از الئیک ها و بویژه عناصرِ ضدِ مذهبِی سکوالر به گفتٔه هابرماس از موضِع "پدرساالرانه" به گونه ای رفتار می کنند که 
گویی دین داران در جامعٔه مدرن و ُعرفی شده و سکوالر حِق حیاِت انسانی ندارند و حداقل در مقایسه با خودشان شهرونِد درجٔه دوم بوده و با آنان در 
برخورداری از حقوِق اجتماعی و حقوِق بشر ) ازجمله آزادِی عقیده و بویژه آزادِی بیان و فعالیِت اجتماعی و سیاسی بر بنیادِ دین ( یکسان نیستند؛ یعنی 
اندیشه ای که در بسیاری از دین داراِن سنتی و یا بنیادگرا نیز وجود دارد و به درستی موردِ انتقاد و ایرادِ سکوالرها واقع شده است. اما باید گفت که اگر 
چنین رویکردِ حذفی و نابُردبار در سنت گرایاِن دین وَرز قابِل فهم و تحلیل باشد، قطعاً از سکوالرهای دموکرات و اومانیست و عقل گرایاِن مدرن قابِل درک 
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و قابِل قبول نیست، چرا که هرگز با مبانِی معرفتِی اندیشه های عقلِی مدرن و لوازمِ آن سازگار نیست. چگونه می توان از پیامبرِ لیبرال دموکراسِی معاصر 
"کارل پوپِر" پذیرفت که "با همه ُمدارا جز با دشمِن ُمدارا " ؟ لیبرالیسم می گوید "با همه ُمدارا، حتی با دشمِن ُمدارا" و اتفاقاً مصداِق کامِل رَوا داری، ُمدارا 
با دشمناِن ُمداراست، مگر آن که اساساً منظور اقداماِت عملی و ُمسلحانه و آشوبگرِی ضِد نظِم مشروع و دموکراتیک باشد که صد البته حکایِت دیگری است 


و در واقع چنین پدیده ای خارج از موضوع است.


به هر حال بر اساِس مبانی و لوازمِ لیبرالیسم و نظامِِ دموکراتیِک سکوالرِ موردِ ادعا، دین داران درست ماننِد غیرِ دین داران حق دارند از تمامِ مَواهِب 
زندگِی مدرن و امکاناِت زیسِت انسانی برخوردار باشند. چرا که دین داران بخشی ) و از قضا اکثریِت قاطعِ ( تمامِ جوامع ) حتی جوامِع سکوالرِ غربی ( را 
تشکیل می دهند و به اقتضاِی ُمساوات، تمامِ آدمیان با هر نژاد و فکر و عقیده ای در برخورداری از حقوِق فطرِی انسانی با دیگران یکسان اند. البته این 
مساواِت حقوقی فقط یک شرط دارد و آن اینکه دین داران نیز آزادِی اندیشه و بیاِن اندیشه را در چارچوِب هنجارهای ُعرفِی مدرن ) نه لزوماً شرعِی دیرین ( 
به رسمیت بشناسند. بنابراین، اصل، آزادِی مطلق و رفتارِ دموکراتیک و محترم شمردِن حقوِق یکساِن انسانِی دیگران است نه َجزمیِت فکری و حاکمیِت 
اندیشه ای بر اندیشه ای دیگر، و یا ادعای حقانیِت ) بویژه حقانّیِت مطلق ( دینی و یا مکتبی بر دین و مکتِب دیگر ) هرچند در مقامِ نظر، هر فرد یا مذهب 


و اندیشه ای حق دارد از درستی و یا حقانیِت خود سخن بگوید. (. هابرماس به درستی به این نکتٔه مهم اشاره می کند. وی می گوید :


"... دولِت لیبرال نباید جدایِی نهادیِن مذهب و سیاست را به یک بارِ سنگیِن ذهنی و روانی برای آن دسته از شهروندان که از یک اعتقادِ دینِی خاص 
پیروی می کنند، مَُبدل سازد. دولت در عینِ حال باید از آنها انتظار داشته باشد که این اصل را موردِ شناسایی قرار دهند که هرگونه تصمیِم قانونی، 
قضایی یا ادارِی الزام آور باید در برابرِ جهان بینی های مُتعارض، بی طرفِی خود را حفظ کند، اما در عینِ حال دولت نمی تواند از آنها انتظار داشته باشد 


که به هنگامِ مشارکت در مباحِث عمومی و کمک به شکل گیرِی افکارِ عمومی، هویِت خود را به دو قسمِت عمومی و خصوصی تقسیم نمایند..."


نکتٔه مهمی که هابرماس بدان اشاره کرده است این است که نظامِ لیبرال و دموکرات و سکوالر می تواند انتظار داشته باشد که دین داران اصِل بی طرفِی 
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حاکمیت و نظامِ سیاسی و اجتماعی را بپذیرند و به آن احترام بگذارند، اما نباید توقع داشته باشد مومنان هنگامِ اظهارِ نظر و یا عمِل اجتماعی و سیاسی 
به طورِ مطلق "هویِت خود را به دو قسمِت عمومی و خصوصی تقسیم نماید." مقولٔه "حوزٔه خصوصی" و "حوزٔه عمومی" و تفکیِک قاطِع آن دو، در اندیشٔه 
جدید تبدیل به یک موضوِع پیچیده و بُْغرنجی شده است. احتماالً در این مورد می توان به یک تعریف و حدود و ثُغورِ حداقلی و نِسبی و مرحله ای دست 
یافت اما واقعاً چگونه یک انسان ) دینی یا غیرِ دینی ( قادر است به طورِ کامل و مطلق بیِن اندیشه و عمل، ایمان و رفتار، سیاست و اخالق، معنویت و 
مادّیت، زندگِی خصوصی و زیسِت جمعی و... دیوار بکشد ؟ بویژه برای یک دین دار ) و آن هم مسلمان (، دین از جامعیتی برخوردار است که بر تمامِ امورِ 
زندگِی مومن، مستقیم و غیرِ مستقیم، سایه انداخته است. البته این مُعضلی است که باید متفکراِن سکوالر و دینی در تمامِ جهان در جهِت حِل آن بکوشند. 
این اندازه مُغتنم است که فیلسوِف سکوالری چون هابرماس به این نکتٔه مهم توجه کرده و این می تواند فَتِح بابی باشد برای تعامل و تفاهِم بعدی بیِن 


دو جریاِن موردِ بحث.


4ـ3. وحدت در عیِن كثرت


اگر مبانِی لیبرالیسم و دموکراسی و سکوالریسِم نوین را بپذیریم، ناچار به پلورالیسِم معرفتی و الجرم به پلورالیسِم اجتماعی می رسیم که هم اجتناب ناپذیر 
است و هم تحِت شرایطی مفید و ضروری است و حداقل موجِب شکوفایِی استعدادهای بالقؤه آدمی می شود. با توجه به این اصول و مبادی و نیز نکاتی 
که گفته شد، برای دستیابی به یک زندگِی انسانِی بهتر و انسانی تر در دنیای جدید، چاره ای نیست که تمامِ آدمیان در هر کجای جهان، اصِل پلورالیسم و 
زندگِی کثرت گرا را قبول کنند و به لوازمِ آن وفادار بمانند و در عینِ حال بکوشند در پرتوِ خردِ جمعی و مکالمه و مُفاهمه و حفظ و رعایِت حقوِق یکدیگر 
به وحدتی قابِل قبول در ساختارِ عادالنٔه قدرت و نظِم اجتماعی دست یابند. در این صورت باِب اختالفاِت فکری و ایدئولوژیک بیِن تمامِ افراد و طایفه ها 
) اعم از مذهبی و غیرِ مذهبی ( باز خواهد بود، اما در چارچوِب "قراردادِ اجتماعی" به مثابٔه امری ضروری برای زیسِت عادالنه ترِ بشری، می توان به وحدتی 
الزم نیز رسید. در واقع در فضای پلورالیستی و دموکراتیک، همه از هم خواهند آموخت و معرفِت بشری در یک جهِت طولی، تعاملی و تکاملی ) و به گفتٔه 
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هابرماس تکمیلی ( به جلو خواهد رفت؛ لطیفه ای که هابرماس نیز بدان اشاره کرده است.


4. هشدار


در پایان به جا خواهد بود که به دین داران هشدار داده شود که نه تنها ستیزه با جهاِن مدرن بی فایده و تالش برای حذِف مدرنیته ) یا پُست مدرن ( 
ناممکن خواهد بود، بلکه به زیاِن دین و دین ورزی هم هست و اتفاقاً ) حداقل به زعِم من ( در پناهِ آزادی و پلورالیسم و حتی نظامِ سکوالر ) نظامِ ُعرفی 
و مبتنی بر جدایِی دین و دولت (، دین داری و بالندگِی دین آسان تر خواهد بود. به سکوالریست ها نیز باید هشدار داد که نه تنها حذِف دین و دین داران 
) یعنی اکثریِت قریب به اتفاِق مردمِ کرٔه زمین ( َمحال است بلکه، رواِج دین دارِی خرد ورزانه و ُمداراگر به نفِع همه و حتی به نفِع پلورالیسِم معرفتی و 
اجتماعی و آزادی و دموکراسی خواهد بود. چنان که هابرماس اشاره کرده است، امروز رونِد احیای اسالم رو به گسترش است و بویژه بنیادگرایِی اسالمی 
در اَشکاِل خشن و ویرانگرِ خود در حاِل تقویت شدن است و البته انواِع دین گرایِی خرافی و یا بنیادگرایِی مسیحی و یهودی و... در حاِل زایش و یا رواج 


یافتن است و این روند، تحلیِل پیشیِن اغلِب متجدداِن سکوالر را با چالِش تازه ای رو به رو ساخته است.


راهِ حل چیست ؟ اگر روشنفکران، و بویژه سیاستمداران و حاکماِن غربی، تصور می کنند به اتکای تکنولوژی و ارتش و زور می توانند با آن مبارزه کنند 
و از خطرِ بنیادگرایی و تروریسم و به طورِ ُکَلی دشمناِن دموکراسی نجات پیدا کنند، سخت اشتباه می کنند. بویژه اگر این مقابله به قیمِت نَقِض اصوِل 
بنیادیِن حقوِق بشر و آزادی و دموکراسی صورت گیرد، بیش از همه به زیاِن اروپا و جهاِن متمدن و دموکرات است چرا که به خود ویرانگری مُنتَهی 
خواهد شد. می اندیشم هابرماس نیز به این نکته اشاره می کند، آنجا که می گوید : "با اوج گیرِی نفوذِ مذهب در سراسرِ جهان، تفرقه در غرب این معنا 
را در پِی می آورد که اروپا در حاِل جدا شدن از دیگر مناطِق جهان باشد." دو قطبی شدِن جهان، که هابرماس از آن بیمناک است بیش از همه به زیاِن 


جهاِن برخوردار و پیشرفته و مدرن است.
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نکتٔه مهِم دیگر این است که به گماِن روشنفکران و نو اندیشاِن دین دار ) بویژه مسلمان ( نیز بنیادگرایِی دینی خطری بزرگ نه تنها برای تمدِن امروز 
و ُصلح و امنیِت جهانی ، بلکه بیش از هر چیز خطری برای بی اعتبار شدن و حتی نابودِی اساِس دِیانَت است. اما این نو اندیشان ) الاقل بخِش قابِل توجهی 
از آنها که به دیِن اجتماعی باور دارند ( نَقّادِ پاره ای از اَرکاِن مدرنیته و یا سیاسِت حاکم بر جهان از سوی قدرت های متمدِن کنونی نیز هستند و غربیان 
نباید مرتکِب این اشتباه شوند که تمامِ جنبش های اسالمی ) ولو سیاسی ( را با عنواِن اسالم گرایی ) اسالمیسم ( و یا بنیادگرائی ) فاندامانتالیسم ( موردِ 


حمله و تخریب قرار دهند.


بنیادگرایی و حتی سنت گرایی ) تِرادیسیونالیسم ( قادر به تعامل و تفاهم با جهان نیست اما نواندیشِی دینی براندازِ جهاِن مدرن نیست و بسیاری از 
دستاوردهای جهاِن مدرن ) ازجمله جدایِی دین از نهادِ دولت ( را می پذیرد و آن را بیش از همه به نفِع دین می داند و لذا پروژٔه آن، تعامِل انتقادی با جهاِن 
مدرن ) نظیرِ تعاملی که با جهاِن سنت دارد (، با رویکردِ استعالیی و احتماالً َسنتِزسازی است و این به سودِ جهاِن مدرن نیز هست، چرا که می توان آن را 
نوعی "فَرامدرن" ) نه البته لزوماً پُست مدرن ( نامید. هابرماس به حق می گوید دین داران باید بتوانند خواسته ها و افکارِ خود را به زبانی قابِل فهم برای جهاِن 
سکوالر و مدرن "ترجمه" کنند، اما روشن است که فقط روشنفکراِن دین دار و یا دین داراِن نواندیش و آشنا به زمان قادر خواهند بود به این مهم بپردازند و 


موفق شوند. در عینِ حال این به معنای تحریِم گفت و گو ) چه از سوی ِسکوالرها و چه از طرِف نواندیشاِن مذهبی ( با سنت گراها و یا بنیادگراها نیست.


نخسِت  نواندیش و مُتجدداِن ِسکوالر، گامِ  واقع گرا در دو طیِف دین داراِن  دموکرات و  واقعاً  مُفاهمٔه روشنفکراِن  اینکه : گفت و گو و  واپسین کالم 
گسترِش آزادی و پلورالیسِم معرفتی و اجتماعی و در نتیجه توسعه و تضمیِن صلح و امنیِت جهانی است. این گفت و گو، هم برای جهان مهم است و هم 
برای ایرانیان؛ بویژه در سالیاِن اخیر که به رغِم پیشگامِی یک قرنٔه روشنفکراِن دینی ) مخصوصاً دکتر شریعتی ( برای گفت و گو با روشنفکراِن غیرِ دینی، 
شماری از روشنفکراِن غیرِ دینی با طرِح پارادوکسیکال بودِن "روشنفکرِی دینی"، هم به ناممکن بودِن گفت و گو بیِن دین و جهاِن مدرن فَتوا داده اند و هم 


امکاِن نوزایی از دروِن سنت را َمحال پنداشته اند.
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یوسفی اشکوری در گفتگو با سایِت تغییر برای برابری


همهٔ گرایش های دموکراتیک و تحول خواه باید به این الیحه اعتراض کنند.


حسن یوسفی اشکوری، نواندیِش دینی و از جمله کارشناسانی با اشراف به مسائِل سیاسی و شرعی، انتقادِ خود را نسبت به چند همسری و الیحٔه 
حمایت از خانواده اعالم کرد. اشکوری در نشسِت کانوِن مدافعاِن حقوِق بشر که چندی پیش در تهران برگزار شد، تصویِب این الیحه را یک فاجعه خواند 


و تاکید کرد که تصویِب این الیحه دست آوردهای صد سال مبارزٔه مساوات طلبانٔه ایرانیان را بر باد خواهد داد.


س : چند همسری و اجازٔه تعددِ زوجات ) دائمی و منقطع ( با چه توجیهی در صدرِ اسالم مجاز شمرده شد و واکنِش زناِن مسلمان یا غیرِ مسلمانان 
نسبت به این جوازِ شرعی چه بود ؟


ج : چند همسری در طوِل تاریخ ) حداقل پس از انقالِب کشاورزی و تشکیِل خانواده و حاکمیت یافتِن مرد ( در تمامِ جوامع مطرح بوده و رواج داشته 
است. بویژه در ایران و پس از هخامنشی و بیشتر در عصرِ ساسانی، چند همسری در مردان رایج بوده و تاریخ دربارٔه حرم سرا دارِی اعیان و شاهان و بزرگان 


و اشراف گواهی می دهد.


در میاِن اعراِب شبهِ جزیرهٔٔ عربستان در سدهٔٔ هفتِم میالدی نیز چند همسری رواِج کامل داشت. بویژه داشتن معشوقه ) همسراِن غیرِ رسمی ( امری 
عادی بود. اسالم، البته به تدریج به مخالفت با این سنت پرداخت و در نهایت هم روابِط آزادِ مرد و زن را کامالً ممنوع اعالم کرد و چند همسرِی مردان را 


محدود به چند زن نمود. این محدودیت را مشروط به شروطی کرد که در نهایت در آن مقطع منجر به استحکامِ بنیاِن خانواده می شد.


با وجودِ اینکه قانون گذارِی نهایِی اسالم در حیطهٔٔ خانوده و زنان در قیاس با گذشته، در مجموع، به سودِ زنان بود، اما در ارتباط با تعددِ زوجات و چند 
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همسرِی مردان مخالفت هایی را نیز برانگیخت. این قانون گاه موردِ اعتراِض بعضی از زنان واقع شد. جالب و قابِل تامل این است که بیش از همه برخی 
زناِن پیامبر از جمله عایشه و ام سلمه بودند که به چند همسرِی پیامبر و یا برخی احکامِ مربوط به زنان اعتراض و انتقاد کرده اند.


البته در قرآن و در سخناِن پیامبر ) حدیث ( با متانت به آن اعتراض ها یا پرسش های انتقادی جواب داده شده است. اما از اعتراض و انتقادِ زنان و 
مرداِن غیرِ مسلمان گزارشی در دست نیست. ظاهراً دلیلی هم برای اعتراض نبوده است، چرا که در آن زمان احکامِ اسالمی برای دیگران الزام آور نبوده و 


دیگران در عقاید و آداِب خود آزاد بوده اند.


س : اشارهٔٔ مختصری به تاریخچهٔٔ چند همسری در اسالم کردید، با شناختی که از اسالم و شرایِط امروزِ ایران دارید آیا فکر می کنید به هر توجیهی 
این شیوه می تواند دردی از جامعه دوا کند ؟


ج : اگر واقع بینانه و تاریخی و تحلیلی به چگونگِی تشریِع احکامِ شرعی توجه کنیم، در می یابیم که این مقررات تابِع شرایِط زمان و مکان بود و لذا 
هیچ حکِم اجتماعی، یعنی مقرراتی که در چارچوِب نظِم جامعه و تحقِق عدالت قرار می گیرند، نمی تواند ذاتاً و موضوعاً جاودانه باشد.


در واقع هر قانونی براساِس مصالح و مفاسد و اهداِف مشخصی مقرر می شود و هر زمان و به هر دلیل شرایط تغییر کرد یا مصالح و مفاسد دگرگون شد، 
حکم نیز تغییر می کند. این به حکِم عقل و تجربه است و کسی نمی تواند آن را انکار کند. قوانیِن شرعی یا عرفی هر دو محکوم به این حکِم عقل است. 


مقرراِت مربوط به چند همسری و تعددِ زوجات ) دائم یا موقت ( نیز مشموِل این قاعدهٔٔ کلی و عام است.


به نظرِ من در شرایِط کنونِی جهان، از جمله شرایِط کشورهای اسالمی و جامعهٔٔ ایران، زیان های چند همسری بسیار زیاد است. حال چند موردِ استثنایی 
نمی تواند ناقِض قاعده باشد. بویژه اگر قبول داشته باشیم که در اسالم اصل بر تک همسری است و نه چند همسری و در واقع چند همسری به صورِت استثنا 


و به دالیِل خاِص تاریخی و ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی بوده، دیگر دلیلی بر استمرارِ جوازِ تعددِ زوجات در هر شرایط نخواهد بود.
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س : با این وجود شاهدیم که مجلس درگیرِ الیحه ای است که سعی دارد اندک موانِع قانونی برای چند همسری را هم از میان بردارد. تصویِب این 
الیحه چه تبعاتی را می تواند به همراه داشته باشد ؟


ج : از سالِِ گذشته که الیحهٔٔ ارسالِی قوهٔٔ قضائیه به مجلس ) و ظاهراً با انگیزهٔٔ حمایت از خانواده ( تهیه شده است، به وسیلهٔٔ افرادِ مختلف و با گرایش های 
فکری و اجتماعِی گوناگون، این الیحه به تفصیل موردِ نقد و بررسی قرار گرفته است. بویژه مادهٔٔ 23 این الیحه که دولت به آن افزوده و براساِس آن اختیار 
کردِن همسرِ دیگر را منوط به اجازهٔٔ دادگاه پس از احرازِ توانایِی مالی و تعهِد اجرای عدالت بیِن همسران کرده است. این بند شدیداً موردِ انتقادِ قرار گرفته 
است، اما تا کنون به این اعتراض ها توجهی نشده است. به هر حال این الیحه اگر به همین صورت تصویب شود، دستاِن مرداِن تنوع طلب و هوس ران، اما 
متمکن، در هوس رانی گشاده تر و اختالفاِت خانوادگی و پریشانِی زنان و ناهنجاری در فرزندان بیشتر می شود. طبعاً در نهایت شاهِد افزایِش آمارِ طالق، 


بیش از همین رقِم باالی کنونی، خواهیم بود.


س : به نظرِ شما چرا این عنوان که " این الیحه دستورِ شرع است" مدافعاِن الیحه را مجاب می کند که اعالم کنند کسی جرأت و حِق مخالفت 
ندارد ؟


ج : این که گفته شده است کسی جرأت یا حِق مخالفت و یا اعتراض به الیحهٔٔ موردِ بحث را ندارد جای شگفتی است. چرا که اوالً مواردِ موردِ اعتراض و 
انتقاد در شمارِ مسلماِت شرعی نیست و حد اکثر یک راِی فقهی، یا یک تفسیر و اجتهاد است. ثانیاً فرضاً که چنین باشد باز زمانی که حکِم فقهی و شرعی 
در چارچوِب قانون یا پارلمان و تصویِب نمایندگاِن ملت و در نهایت اجرای حاکمیت مطرح می شود، خود به خود در معرِض تفسیر و نقد قرار می گیرد. اگر 
جز این باشد و کسی حق نداشته باشد در بارهٔٔ قانونی ) شرعی یا غیرِ شرعی ( اظهارِ نظر یا مخالفت کند، برای چه این پیشنهاد به صورِت الیحه یا طرح در 
می آید و برای تصویب به پارلمان فرستاده می شود ؟ ثالثاً اگر قرار است آقایان دقیقاً مطابِق با شرِع انور عمل کنند، چرا می خواهند حکِم شرعی را برای 


تصویب به نمایندگان عرضه کنند. مگر در صدرِ اسالم و در قرآن و سنت، پارلمان و نمایندگی و قانونگذاری و راِی اقلیت ـ اکثریت داشتیم ؟
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در این قانون و در موردِ حِق اختیار کردِن بیش از یک همسرِ دائم با احرازِ تمکِن مالی و عدالت، حکِم دادگاه ضروری دانسته شده است، مگر در فقهِ 
سنتی و شریعِت اسالم، دادگاه برای چنین مواردی پیش بینی شده است ؟ اصالً ثبِت دولتِی ازدواج و طالق از کجای شریعِت اسالم درآمده. اینها رونِد 


قانونِی خود را داشته اند و در این مورد هم چنین است و فرقی ندارد.


حِق اعتراض ندادن به مردم و ملت که مشروعیِت نظام و پارلمان وابسته به تائید و رضایِت آن است در مواردی که به زندگی و بد بختی و خوشبختِی 
میلیون ها انسان مربوط است، ظالمانه ترین کاری است که می توان کرد.


س : چرا نو اندیشاِن دینی تا کنون و خصوصاً بعد از انقالب، قانوِن ) تعددِ زوجات ( را به چالش نکشیدند ؟


ج : شاید در میاِن نو اندیشاِن مسلماِن معاصر دکتر شریعتی نخستین کسی باشد که موضوِع تعددِ زوجات در اسالم را تحلیِل تاریخی ـ فقهی کرد 
و در صفحهٔٔ 512 در کتاِب اسالم شناسِی مشهد ) تالیف در سال های 44 ـ 45 ( صریحاً گفت که این حکِم جاودانهٔٔ اسالم نیست و "وجداِن عصرِ ما از 
چنین اهانِت زشتی به زنان جزیحه دار می گردد". اما واقعیت این است که در دوراِن بعد از انقالب به دالیلی به مسائِل زنان و استیفای حقوِق آنان از 
سوی کسانی که مشهور به نو اندیشاِن مسلمان بودند، توجه و حمایِت ویژه ای دیده نشد. حتی فقیهان نیز تا سالیاِن اخیر فتوای روشنی در موردِ حقوق و 
مطالباِت مساوات طلبانهٔٔ زنان، از جمله تعددِ زوجات، اظهار نکرده اند. شاید یکی از دالیل برای نو اندیشاِن مسلمان، الویت های دیگر در مبارزاِت سیاسی و 
اجتماعی بوده است. با این همه، از سویی به نظر می رسد اگر کسی از این افراد در نهادِ قدرت ) مثالً در پارلمان ( جرأت می کرد پیشنهادی مبنی بر حذِف 
قانوِن چند همسری بدهد، قطعاً راه به جایی نمی برد. بگذریم از اینکه در سال های اخیر هیچ یک از این نو اندیشان یا عالماِن مترقی در نهادهای تاثیرگذارِ 
قدرت نیز حضور نداشتند تا بخواهند کاری کنند. می خواهم تاکید کنم که در تحلیِل نهایی باید شرایِط اجتماعی و سیاسِی اخیرِ ایران را در نظر گرفت و 


محدودیت های عملی در ساخِت قدرت را در نظر داشت و توقعات از اشخاص یا نهادها را بر آن پایه طرح کرد.
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س : به نظرِ شما چرا دولِت نهم که با هزاران چالِش اقتصادی، سیاسی و بین المللی مواجه است درست در همین شرایط، چنین الیحهٔٔ جنجال برانگیزی 
را روانهٔٔ مجلس کرد و علی رغِم همهٔٔ انتقادات تاکنون حتی یک قدم از موضِع خود عدول نکرده است ؟


ج : سالهاست که این احساس را دارم که مسئوالِن جمهورِی اسالمی مصالِح دنیایی و سیاسِی خودشان را هم درست تشخیص نمی دهند و دست 
به اقداماتی می زنند که نه تنها سودی برایشان ندارد که به عکس در سطِح داخلی و خارجی هم به زیاِن آنهاست. یکی از این اقداماِت نسنجیده، همین 
الیحه و احیاناً تصویِب آن است که قطعاً تصویب و بویژه اجرای آن با امواِج تازه ای از مخالفت های داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد. در عینِ حال فکر 
می کنم حاکمیِت یک دست و راست گرای کنونی با این اقداماِت شریعت مدارانه می خواهد حمایِت سنت گرایاِن مذهبی و عُلما و نهادهای پُر نفوذِ مذهبی 
و از این طریق آرای توده های مذهبی را در ساِل آیندهٔٔ ریاست جمهوری برای خود حفظ کند. تجربه هم نشان داده است که عقب نشینی ولو در برابرِ 


حق طلبانه ترین خواست های مردم در قاموِس دولِت نهم جایی ندارد.


س : با توجه به شرایِط سیاسِی داخِل کشور که هر حرکتی در َدم سرکوب می شود، فکر می کنید چه راهی برای اعتراض به این الیحه وجود دارد و 
آیا اساساً این اعتراضات می تواند به نتیجه، یعنی پس گرفتِن این الیحه بیانجامد ؟


ج : به دلیِل انسدادِ سیاسی و محدودیِت نهادهای مدنِی رسانه ای متاسفانه امکاِن ارتباِط گسترده با مردم و حتی با نخبگاِن جامعه وجود ندارد. با این 
همه وظیفهٔٔ انسانی و ملی و تعهِد شهروندی مانع از آن است که سکوت شود. الزم است همهٔٔ گرایش های ملی و دموکراتیک و تحول خواه، به الیحهٔٔ به 
اصطالح حمایت از خانواده اعتراض کنند، نقدها را مطرح کنند تا به مرور آگاهِی عمومی نیز اضافه شود. حد اقل اینکه نمایندگاِن مجلس با اطالِع دقیق تر 
و چشمی بازتر در موردِ این الیحه تصمیم بگیرند. حتی اگر فشارها در این موردِ خاص هم نتیجه نداد ) که به نظرم نخواهد داد ( همین تجربه در مقاومِت 
مدنی و آگاهِی عمومی در آینده منشأِ تحوالِت بیشتری خواهد شد. با همهٔٔ محدودیت ها، هنوز راه های نقد و اعتراض، از استفاده از ابزارهای رسانه ای تا 


برگزارِی سمینارها و گفت و گوی مستقیم با مسئوالن و خصوصاً با علما و فقهای وابسته به جریان های مختلِف فکری، باز است.
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س : شما به عنواِن یک مرد که عقایِد مشخِص اسالمی نیز دارید، هیچ وقت خواسته اید از قدرتی که مذهب در اختیارتان گذاشته استفاده کنید و 
هم زمان چند زن را به عنواِن همسر انتخاب کنید ؟


ج : از آغازِ بلوغ تا کنون حتی یک لحظه در اندیشهٔٔ چند همسری نبودم. از حدودِ 20 سالگی که در قم با افکارِ نوگرایانی چون بازرگان و شریعتی آشنا 
شدم، به لحاِظ نظری و دینی با تعددِ زوجات مخالف بودم و آن را بیشتر ناشی از ضعِف شخصیِت مرد یا حد اقل عالمِت لغزِش وی می دانستم. در سال های 
پیش از انقالب، زمانی که دانستم یکی از علمای پیشروِ آن زمان دو همسر دارند، با تمامِی احترامی که برایشان قائل بوده و هستم، از اعتبارِ وی نزدِ من 


کاسته شد. اینکه چرا من چنین هستم، به دالیِل مختلِف روانشناختی، فکری، َجوِ خانوادگی و... بازمی گردد.


به گماِن من یکی از دالیلی که برخی مردان به زِن دوم و سوم متمایل می شوند، ضعِف فکری یا شخصیتِی همسرِ اول یا عدمِ تناسب با جایگاهِ اجتماعِی 
زن یا مرد و کاستی های دیگر در روابِط انسانی و عاطفِی میاِن زوجین است. این اشکاالت از هر سویی که باشد، طرِف دیگرِ زن یا مرد را به سمتی جز 
آن روابِط سالم و عادالنه می کشاند. بنابراین نباید تمایِل مرد به زن یا زناِن دیگر را فقط به َهَوسرانی و ستِم مردان نسبت داد. اما به هر تقدیر شخصاً این 


شانس را داشتم که زندگِی زناشویِی دور از تمامِ این لغزش ها را داشته باشم.


س : به غیر از نقِد شرعِی این الیحه آیا می توان دلیِل سیاسی برای طرح و یا حتی قانون شدِن این الیحه یافت ؟


ج : بعید می دانم که دلیِل خاِص سیاسی در تدوین و تقدیم و احتماالً تصویِب این الیحه وجود داشته باشد. اما چنانچه گفتم این احتماِل قوی وجود 
دارد که در شرایِط حاکمیِت ویژه دولِت احمدی نژاد برای جلب آرای توده های مذهبی و رهبران و نهادهای پُر نفوذ و دارای ثروت و قدرت، آقایان مفید 


دیده اند که بر غلظِت مذهبِی قوانین بیافزایند.
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س : یکی از چالش های اصلی دربارٔه نقِد چند همسری بحِث عدالت است. آیا این الیحه و حتی همان شرِط عدالت که برای چند همسری قید شده 
است می تواند عملی و توجیه کنندهٔٔ این سنت باشد ؟


ج : همانطور که اشاره کردید یکی از موضوعاِت مهم در تعددِ زوجات همین شرِط عدالت است. اینکه قرآن به صراحت ازدواج های دوم تا چهارم را 
مشروط به اصِل عدالت کرده است، بسیار مهم و اساسی است و این تاکید با توجه به شرایِط عربستاِن سدهٔٔ هفتم در واقع گامی بلند و حتی می توان گفت 
یک انقالب به سودِ زنان بود. اما آیا رعایِت دقیِق عدالت در این مورد ممکن است ؟ اصالً عدالت چیست ؟ آیا عدالت فقط تامیِن معاش و رفاهِ زنان یا در 
بهترین حالت رعایِت نوبِت شبانهٔٔ زنان است ؟ شاید این نوع عدالت ممکن باشد، اما عدالِت عاطفِی انسانی قطعاً نا ممکن است. اساِس تعددِ زوجات توهین 
به زن و لذا ناقِض عدالت است. با همهٔٔ اینها چگونه می توان از عدالت یاد کرد. با توجه به این واقعیت که بعضی مفسراِن مسلمان گفته اند اسالم با شرِط 
عدالت به شکلی غیرِ مستقیم با چند همسری مخالفت کرده و زمینه های فسِخ تعددِ زوجات را فراهم کرده است، این تفسیر معقول می نماید، چرا که در 


آیهٔٔ 129 سورهٔٔ نسا به صراحت قید شده که هرگز نمی توانید در موردِ زنانِ تان به عدل و انصاف رفتار کنید. پس عمالً چند همسری تائید نشده است.


افزون بر آن، اساساً عدالت از نظرِ تعریف و مصادیق "زمانی ـ مکانی" است و وجداِن تشخیِص انساِن امروز آن را خالِف عدالت می داند. اینها ادعاهای 
فلسفی و کالمی و انتزاعی نیست و تحقیق و تجربه نشان داده است که آثارِ سوءِ چند همسری به مراتب بیش از همهٔٔ توجیهاتی است که در این مورد 


وجود دارد. دقیقاً از همین منظر است که فقیهی چون آیت الله صانعی با تکیه بر اصِل عدالت، چند همسری را حرام می شمارد.


س : یکی دیگر از بندهای این الیحه دربارٔه مالیات بر مهریه است. به این معنی که زنانی که بیش از حِد تعیین شده توسِط دولت مهریه برای خود 
تعیین کنند، موظف به پرداخِت مالیات خواهند بود. با توجه به اینکه مدافعاِن طرح در مجلس با اعالمِ شرعی بودِن الیحه سعی در خاموش کردِن صدای 


اعتراض ها دارند، آیا شرعاً توجیهی برای این بند می توان یافت ؟


ج : اخِذ مالیات بر مهریه هم حکایِت جالبی است. باید از آقایان پرسید اخِذ مالیات بر مهریه به کدام دلیِل قرآنی و حتی فقهی است. آیا در زماِن پیامبر 
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و حتی تا کنون در سنِت اسالمِی مسلمانان چنین چیزی سابقه داشته است ؟


مالیات متکی بر درآمد و دارایِی بالفعل است. زمانی که هنوز زنی ریالی به عنواِن مهریه دریافت نکرده و حتی معلوم نیست روزی دریافت کند یا نه و 
این مهریه حد اکثر در حِد تعهد است، چگونه باید متعهد به پرداخِت مالیات شود ؟ جالب است که از یک سو از باال رفتِن سِن ازدواج یا اصالً ازدواج نکردِن 
جوانان گله می شود و دولت و یا برخی نهادهای خیریه وامِ ازدواج می دهند تا جوانان را تشویق به ازدواج کنند، از سویی دیگر در مراسِم عقد، عروس را 


به پرداخِت میلیون ها تومان مالیات مجبور می کنند.


باال رفتِن مهریه دالیِل جامعه شناختِی خود را دارد و نمی شود با مالیات مقابِل آن ایستاد. من شخصاً با اصِل مهریه مخالفم، چرا که تاریخ به ما می گوید 
مهریه در گذشته بهای مادِی یک زن بوده که داماد به پدرِ دختر می پرداخت. البته اسالم در این مورد یک گام به سودِ زن برداشت و زن را مالِک مهریه 
شناخت نه پدرِ او را. اگر آرمانی به این موضوع نگاه کنیم، تعییِن بهای مالی برای یک رابطهٔٔ عاشقانه و انسانی در امرِ مقدِس خانواده، خالِف شأِن انسانِی 
زن و مرد است. البته این را هم بیافزایم که در شرایِط فعلِی جامعهٔٔ ایران، حذِف یکبارهٔٔ مهریه نه ممکن است و نه مفید به حاِل زنان. این زمانی ممکن 
است که در رونِد تحوالت به جایی برسیم که زیست ـ جهاِن ما عادالنه تر شود و مساوات طلبی در امورِ خانوادگی به سودِ زنان رقم بخورد و دیگر نیازی 


به مهریه و چانه زنی های کاسبکارانه و زشِت معمول در این باب نباشد.


س : در حاِل حاضر حرکتی با عنواِن کمپیِن یک میلیون امضا برای تغییرِ قوانیِن تبعیض آمیز در جریان است. نظرِ شخصِی شما دربارٔه این حرکت 
چیست و به نظرِ تان چرا این حرکت که کاری جز جمع آورِی امضا و آگاهی دادن دربارٔه قوانین ندارد، چنین موردِ سرکوِب حاکمیت قرار می گیرد ؟


ج : با این حرکت کامالً موافقم و در ساِل گذشته خود و اعضای خانواده ام بیانیهٔٔ آن را امضا کردیم. گرچه من فعالً چندان به اصالِح قوانیِن تبعیض آمیزِ 
خانواده امیدوار نیستم، اما همگان باید در این مورد بکوشیم و قطعاً در یک روند و سیرِ تاریخی این مطالبات ُمحَقق خواهد شد. چنانچه تاکنون این تالش ها 


چه در سطِح جامعه و نهادهای مدنی و چه در سطِح حاکمیت بی اثر نبوده است.
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اما اینکه چرا تالِش اخیر تحِت عنواِن کمپیِن یک میلیون امضا چنین با واکنِش تنِد حاکمیت رو به رو شده است، واقعاً جای پرسش و تامل دارد. اگر 
مردمِ یک مملکتی نتوانند مطالباِت حقوقی و انسانی و قانونِی خود را پیگیری و به مسئوالِن حکومتی اعالم کنند و از نمایندگانِ شان بخواهند در فالن 
مادهٔٔ قانونی تجدید نظر کنند، پس دولت و تاسیِس جمهوری و تفکیِک قوا و قانون و انتخابات و مجلس و آزادی و عدالت و دموکراسی و... برای چه بود 


و به چه کاری می آید ؟


در عینِ حال من فکر می کنم دو علت در این مواجهٔٔ نا معقول نقش آفرین بوده است. یکی اینکه مقاماِت امنیتی طبِق معمول هر حرکِت عدالت خواهانه 
و آزادی خواهانه و حقوِق بشری را مرتبط با خارج و سیاست های آمریکا می دانند و یا دوست دارند چنین بدانند. دیگر اینکه سنت گرایان و محافظه کاران 
می دانند که اگر رونِد مطالباِت حقوِق بشری و دموکراتیک گسترش پیدا کند، در نهایت چاره ای ندارند جر اینکه تغییراِت مهِم دیگری را در ساختارِ حقوقی 
و حقیقِی نظام بپذیرند. در واقع آقایان می ترسند " الف" را بگویند و ناچار شوند تا "ی" پیش بروند. در حالی که مطالباِت حقوقِی ملت و از جمله خواسته های 
قانونِی زنان و مردان برای تغییرِ قوانیِن تبعیض آمیز ربطی به خارج ندارد و حداقل سیاست های بیگانه و حتی حمایت های حقوِق بشرِی خارجی نقشی در 
طرِح این مطالبات ندارد. آقایان باید واقع بین باشند و حداقل به بهانهٔٔ این سخن و آن سیاسِت خارجی، حقوِق شهرونداِن خود را نادیده نگیرند. دسِت کم 


سواالت را بشنوند و در نهایت با چشِم باز تصمیم بگیرند.


س : نقِش نو اندیشاِن دینی را در این حرکِت زنان و در ُکل تغییرِ قانون به سمِت برابرِی حقوقی چقدر می دانید و آیا روشنفکراِن دینی توانسته اند 
نقِش خود را در این میان ایفا کنند ؟


ج : مسائلی چون آزادی و عدالت و حقوِق بشر و به طورِ خاص اصالِح قوانین و تحقِق برابرِی حقوقی، اساساً انسانی و ملی است و همگان باید در عملی 
شدِن آن مشارکت داشته باشند. اما در این میان نو اندیشاِن دینی مسئولیِت بیشتر و نقِش خطیرتری دارند. در مجموع جامعهٔٔ ما مذهبی است و باورها و 
سنت های مذهبی از سه هزار ساِل پیش تاکنون در شئوِن زندگِی ما چیرگی داشته و دارد. بخِش عمدهٔٔ مشکالِت ما در تمامِ عرصه ها، از جمله و بیشتر در 
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امورِ زنان، برآمده از برخی تفاسیرِ مذهبی است که ابتدا در طوِل قرنها شکل گرفته و اکنون در تمامِ امور نقِش ُمخَّرِب خود را نشان می دهد. اگر این گزاره 
درست باشد، الجرم باید قبول کنیم هر نوع تحوِل اساسی در تمامِ حوزه ها، از بسترِ تحول و اصالِح فکر و آداب و سنِن دینی می گذرد و بدیهی است که 
این رفرم و اصالح جز به وسیلهٔٔ متفکران و عالماِن مسلمان ممکن نیست. اما دریغ که به دالیلی از اکثریِت عالمان و فقیهان انتظارِ تحول و تحول آفرینِی 


جدی در تفکرِ دینی نمی رود.


در این میان مانده است جریاِن نو اندیشاِن مسلمان و معدوْد عالماِن حوزه ها که می توانند به پروژهٔٔ بازسازی و اصالِح دین کمک و اهتمام کنند و در 
نهایت راهِ تحوالِت حقوقی را بگشایند. اما این هر دو گروه، مخصوصاً نو اندیشان به کلی در انزوا هستند و حتی از ارتباِط رسانه اِی موثر نیز محروم اند. با 
این همه مطالعهٔٔ تاریخ به ما می گوید از ما قبِل مشروطه تا کنون، در چارچوِب اصالِح دینی و اجتماعی هر تحوِل مثبتی رخ داده است، معلول و محصوِل 
کوشش های فکری و فرهنگی و مبارزاِت سیاسی و حقوقِی نوگرایاِن مسلمان ) اعم از روحانی و دانشگاهی ( بوده است و اکنون این گروه، بیش از گذشته 


مسئول اند و باید در این راه بکوشند.


اما باید گفت که نو اندیشاِن دینی نتوانسته اند نقِش مهمی در تغییرات و تحوالِت عملی بویژه حقوقی ایفا کنند. دالیِل مختلفی در این ناتوانی نقش 
داشته اند، از جمله می توان به محدودیت ها و عدمِ ارتباِط جدی با مردم اشاره کرد، باید افزود که هنوز بسیاری از موضوعاِت مهم در حوزهٔٔ سنت و تجدد 
و اسالم و غرب و به طورِ خاص در موضوعاِت مربوط به زن در میاِن شماری از نو اندیشاِن مسلمان نیز محِل بحث و گفت و گو است و می توان گفت برخی 
در این زمینه ها از چارچوِب تفکرِ سنتی و حتی فقهِی رایج عبور نکرده اند. بی توجهی یا الویت های دیگر نیز موجب شده است که به مساواِت حقوقی و به 


طورِ کلی مسائِل زناِن جامعهٔٔ ایرانی کمتر توجه شود.


21 مرداد 1387            
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پایاِن لیبرال دموکراسی


آن زمان که اتحادِ جماهیرِ شوروی فرو پاشید و از جغرافیاِی جهان محو شد و جنِگ سرد پایان گرفت، ساِل ۱۹۹۱ میالدی، لیبرال ها و غرب باوراِن 
یک سویه نگر خوشحال شدند و شادمانه سرودِ حذِف رقیب و پیروزِی نظامِ لیبرال دموکراسِی مدافع نظامِ سلطه و سرمایه داری را خواندند و حتی متفکری 
چون فوکویاما، نویسندٔه ژاپنی آمریکایی، پایاِن تاریخ را اعالم کرد و بدین ترتیب سیستِم سیاسِی اجتماعِی لیبرال دموکراسی را همان جامعٔه برین و مرحلٔه 
"پایاِن خوِش تاریخ" دانست که پیامبراِن توحیدی وعدٔه تحقِق آن را داده اند. اکنون پانزده سالی از آن زمان گذشته است و در این زماِن نه چندان بلند، 
حوادِث مهمی به َسرکردگِی لیبرال دموکراسی بویژه آمریکایی در جهان رخ داده و از جملٔه آنها، اشغاِل افغانستان، جنِگ اوِل عراق و اخیراً اشغاِل آن کشور 
و تهاجِم گستردٔه اسرائیل، فرزند خواندٔه آمریکا در منطقه، علیه مردمِ مظلومِ فلسطین است. حملٔه ویرانگر و ضدِ بشرِی اسرائیل به لبنان، نمونٔه دیگری 
است که حال در جریان است و با حمایت و احتماالً هدایِت مستقیِم آمریکا و انگلیس آغاز شده و اهداِف از پیش تعیین شده ای را دنبال می کند. در این 
دوران بویژه پس از حادثٔه تلِخ یازدهِم سپتامبرِ ۲۰۰۱، مکرر و به شکِل بی سابقه ای حقوِق بشر و دموکراسی به وسیلٔه آمریکاییان و دیگر متحداِن وی در 


سراسرِ جهان، از جمله در داخِل کشورهایی چون آمریکا و انگلیس، نقض شده است.


حال می توان به سیاِق نظریٔه پایاِن تاریِخ فوکویاما پرسید : آیا لیبرال دموکراسِی غرب به پایاِن ُعمرِ خود رسیده است؟ گرچه من چنین تصوری ندارم 
و معتقد نیستم که غرب با فرهنگ و تمدِن عظیِم خود در آستانٔه زوال است و یا نظامِ مدرِن لیبرال دموکراسِی حاکم بر آن یکسره دروغ از آب درآمده و 
باید آن را به کناری نهاد، اما واقعیت این است که رخدادهای ظالمانه و ضدِ دموکراتیک و خالِف حقوِق بشرِی مدعیاِن لیبرالیسِم تمام عیار و دموکراسِی 
الئیک در همین پانزده ساِل اخیر، چندان زیاد و گسترده و آشکار و مایوس کننده است که، هم کارآمدِی چنین نظاماتی برای تامیِن آزادی و دموکراسی 
و حقوِق بشر و تحقِق صلِح جهانی را زیرِ سوال برده است و هم نیِت دولت های مدعِی دموکراسی و صلح طلبی و حقوِق بشری را با چالشی جدی رو برو 


ساخته است.







3


جای انکار ندارد که تمدِن کنونی در نیم کرٔه غربی، پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین و جهانی ترین تمدِن بشری تاکنون است و دستاوردهای بزرگ و 
در پاره ای موارد بی نظیری را در بطن و متِن خود پرورده و در خدمِت آدمیان نهاده است و از جملٔه آنها انسان گرایی، آزادی، عقالنیت، رویکردِ انتقادی، 
دموکراسی و حقوِق بشر است، ولی با عملکردهای کنونی و ستمگری های مکرر و تجاوزهای آشکاری که به وسیلٔه حامیان و حامالن و بانیاِن این اصوِل 
عامِ انسانی به حقوِق مسلِم انسانِی میلیون ها انسان در همه جای جهان و مخصوصاً مردمِ خاورمیانه و اکنون فلسطین و لبنان می شود، نتیجه ای جز یاس 
و بی اعتبارِی ارزش هایی چون دموکراسی و حقوِق بشر و حتی در نهایْت علم و تکنولوژی و تمدِن غربی ندارد، و این، نه تنها به زیاِن حامالِن تمدِن غربی، 
که به زیاِن مردماِن تحِت ستم و عقب مانده و به دور از تمدن و دموکراسی و عدالت و حقوِق بشر هم هست، چرا که فعالً حداقل در کشورهای اسالمی، 
بی اعتبارِی نظری و عملِی دموکراسی و حقوِق بشر، فقط می تواند به تقویِت مخالفاِن آن منتهی شود. بدیهی است که چیرگِی سیاسی نظامِی بنیادگرایاِن 
دینی از نوِع طالبانی و بن الدنی و یا بنیادگرایِی غیرِ دینی از نوع صدامی نیز نتیجه ای جز عقب ماندگِی بیشتر و انحطاِط تمدنِی عمیق تر برای مسلمانان 


نخواهد داشت.


به هر حال غربیان که خود را بانی و آموزگارِ رواداری و آزادی و دموکراسی می دانند و از تمامِ مردماِن جهان می خواهند به آن اصوِل عامِ بشری پایبند 
باشند، نباید خود ناقِض همان اصول باشند و به بهانه های واقعی یا ادعایی و توهمِی خود ساخته، به حقوِق میلیون ها انسان تجاوز کنند. نکتٔه مهم آن 
است که آمریکا و دیگر غربیان نباید ساده نگرانه تمامِ حوادث و به عبارتی تاریخ را از سپتامبرِ ۲۰۰۱ آغاز کنند و چنین وانمود کنند که تروریسم و ستم 
از آن زمان آغاز شده است. گفتن ندارد که هر مسلماِن آگاه و دین ورزی نمی تواند چنان فاجعٔه ضد انسانی را تایید کند و نیز روشن است که دیگر اَعماِل 
تروریستی و ضدِ بشرِی ُمدعیاِن مسلمانی در متروِ لندن و حتی در عراق و افغانستان کامالً محکوم است و باید تمامِ صلح طلباِن جهان و از جمله مسلمانان 
دست به دست هم دهند تا با پدیدٔه شومِ خشونت ورزی و بنیادگرایِی کور، از هر نوِع دینی و حتی بنیادگرایی سکوالریستی، مقابله کنند، اما بی ُگمان، 
این نوع رفتارها به وسیلٔه مسلمانان، ریشه در تاریِخ دور و نزدیِک گذشته و به طورِ خاص ریشه در مناسباِت دیریِن مسلمانان با غرب از جمله در عصرِ 
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استعمار دارد و نمی توان آن را به جهل و تعصِب شمارِ اندکی از مسلمانان که از قضا غالباً شهرونِد آمریکایی و یا انگلیسی هستند تقلیل و نسبت داد. باید 
آشکارا گفت که اگر غربیان، مخصوصاً انگلیسی ها، فجایع و َمظالِم عصرِ استعمار در هندوستان و خاورمیانه و شماِل آفریقا را از یاد برده اند و یا به سودِ خود 
نمی بینند که آنها را به یاد بیاورند، مردماِن این نواحی و مسلماناِن این مناطق هرگز آنها را فراموش نکرده اند و حتی در وجداِن چند نسِل اخیر نیز این 


خاطرات و تجارِب تلخ، زنده و حاضر است.


چرا راه دور برویم، چگونه مردمِ مسلمان و به طورِ کلی اعراِب منطقه چگونگِی تشکیِل دولِت َجعلی و بی بنیادِ اسرائیل را از یاد ببرند؟ چگونه نادیده 
بگیرند حمایت های آشکار و پنهاِن آمریکا و انگلیس و بسیاری دیگر از قدرتمنداِن غربی و متحدانِ شان در سراسرِ عالم را از اسرائیل؟ چرا اسرائیل تاکنون 
به هیچ کدام از قطعنامه های سازماِن ملل اعتنا نکرده و روزِ روشن و بی دغدغه، نه تنها به مردمِ فلسطین ستم می کند و پیر و جوان و کودِک آن را به خون 
می کشد و آبادی ها را نابود می کند که حتی اعضای دولت و پارلماِن فلسطینی را نیز یک جا بازداشت می کند؟ آشکارتر از این می توان به حقوِق یک ملت 
و دولت تجاوز کرد؟ یک ماه است که کشورِ لبنان موردِ حملٔه اسرائیل است و در واقع یک کشور نابود شده است. آیا گروگان گرفتِن دو سربازِ اسرائیلی 
به وسیلٔه حزب اللهِ لبنان، می بایست چنین واکنِش مخرب و هولناکی در پی داشته باشد و به شکِل عاقالنه تری قابِل حل نبود؟ در برابرِ چنین فاجعه ای 
آمریکا و انگلیس و سازماِن ملِل ناتوان و آلِت فعِل قدرت های مسلط، جز حمایِت آشکار و یا اظهارِ ناتوانی چه کرده است؟ با چه منطقی می توان گفت که 
حزب اللهِ لبنان و فلسطینی ها تروریست اند اما یک دولِت رسمی و موردِ تاییِد قدرت های جهانی و سازماِن ملل که آشکارا و مکرر، هم ترور می کند و هم 
تجاوز می کند و هم آدمیاِن غیرِ نظامی را هزار هزار می ُکشد و هم شهرها و آبادی ها را ویران می کند و هم رهبران و نمایندگاِن یک ملت را دسته دسته 


گروگان می گیرد، تروریست نیست که هیچ، بلکه مخالِف تروریسم است و دارد علیه تروریست ها جهاد می کند؟


روشن است که در مقامِ دفاع از هیچ تروریستی و یا از هیچ رفتارِ نادرستی نیستم، بلکه سخن بر سرِ منطِق متناقِض حاکم بر جهان و بر جهاِن لیبرال 
دموکراسِی غربی است. سخن این است که آمریکا و متحدانِ شان باید بدانند معادله دو طرف دارد، مسلمانان عموماً فجایِع گذشته و حال را از یاد نبرده اند، 
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شکست ها و تحقیرها را فراموش نکرده اند، تا زمانی که ریشه های دور و نزدیِک بنیادگرایی و افراطی گری و یا هر نوع ضدیتی با تمدن و فرهنِگ غربی 
شناخته و درست فهم و تحلیل نشود، نمی توان به راهِ حلی منطقی و معقول و در عینِ حال شدنی دست یافت.


در نهایت، راهِ حل، اجرای عدالت و آزادی و دموکراسی و اجرای کامِل حقوِق بشر بدوِن هیچ تبعیضی در سراسرِ جهان و از جمله در خاورمیانه و 
در جهاِن اسالم است. قطعاً از رفتارهای نادرست و خالِف دموکراسِی غربیان نمی توان نتیجه گرفت که دموکراسی و یا دیگر دستاوردهای تمدنِی غربی 
نادرست است بویژه که تا این لحظه دموکراسی بدیل ندارد. اما می توان قاطعانه گفت که نقِض مکررِ دموکراسی و حقوِق بشر از سوی بانیان و صاحباِن آن 
و نیز ِاعماِل سیاست های چندگانه و تبعیض آمیز در موردِ کشورهای مختلف، بویژه در مناسباِت اسرائیل و اعراب، نتیجه ای جز بی اعتبارِی نظری و عملِی 


دموکراسی و حقوِق بشر ندارد. و در نهایت، تقویِت تروریسم و بنیادگرایی از نتایِج آن است.
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نافرمانِی مدنی در شرایِط فعلی ممکن نیست


در ادامٔه بحث بر سرِ تحلیِل مواضع "مشروطه خواهان" و "جمهوری خواهان" این بار با حسن یوسفی اشکوری از فعاالِن سیاسِی نزدیک به جریان های 
ملی ـ مذهبی و نهضِت آزادی به صورِت کتبی گفتگو کردیم. او در این گفتگو مالحظاتی را در موردِ دیدگاه های سید جواد طباطبایی و نیز اکبر 


گنجی داشت.


س : از 150 ساِل پیش حرکِت مشروطه خواهی در ایران آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. اصالح طلباِن داخِل نظام در این دوره را، بر اساِس عقایِد 
حجاریان، می توان مشروطه خواه نامید. اما همواره در کنارِ این تفکر، معتقداِن جمهورِی تمام عیار نیز کم و بیش فعالیت داشته اند که مباحثاِت بیِن این دو 


تفکر امروزه بیشتر از گذشته شده است. این تقابل را شما چگونه می بینید ؟


ج : بحِث مشروطه خواهی و جمهوری خواهی به گونه ای که آقایان سعید حجاریان و اکبر گنجی در سالیاِن اخیر مطرح کرده و بر سرِ آن مناقشه 
می کنند، حوِل محورِ سلطنت یا جمهوری نیست، بلکه مسالٔه اصلی مُقید کردِن مقاماِت نظامِ سیاسِی ایران بویژه مقامِ والیِت فقیه به قانون و رعایِت اصِل 


تفکیِک قوا و به هر حال ِاعماِل قدرِت تمامِ نهادها و ارکاِن نظام در چهارچوِب قانون است.


طبِق نظریٔه مشروطه خواهی، در ساختارِ قدرِت جمهورِی اسالمِی مبتنی بر "والیِت مطلقٔه فقیه"، مشروطه خواهی گامِ نخست و ضروری و ممکن 
برای ورود به مرحلٔه بعدی، یعنی جمهورِی تمام عیار است، چرا که در غیرِ این صورت تنها می توان از طریِق یک انقالب و تغییرِ رژیم به جمهورِی مطلق 
دست یافت و آن نیز نه ممکن است و نه مفید. آقای حجاریان و همفکران اش که آشکارا اصالح طلب اند و الزاماً در اندیشٔه اصالحات و تغییراتی در جهِت 
دموکراتیزه تر کردِن ساختارِ حقیقی و حقوقِی نظامِ کنونِی جمهورِی اسالمی اند، به مقتضای پروژٔه اصالح طلبی، چنین نظریه ای را دنبال می کنند. اما آقای 
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گنجی که پس از انتشارِ مانیفیسِت نخسِت خود نظام را اصالح ناپذیر دانسته و طبعاً مشروطه خواهی را بالموضوع شمرده، به شکِل الزام آوری تغییرِ رژیم 
از طریِق استراتژِی مشروعیت زدایی از رژیم و نافرمانِی مدنی، و تحقِق جمهورِی تمام عیار و الزاماِت آن ماننِد آزادی و دموکراسی و حقوِق بشر را دنبال 
می کند، اعتقادی به مشروطه خواهی در سیستِم کنونِی جمهورِی اسالمی ندارد. مبانِی فکری و استداللِی هر دو اندیشه روشن است و من اکنون در مقامِ 
طرِح آنها و بحث و مناقشه دربارٔه استدالل ها و پیامدهای آن دو نظریه نیستم، اما نظریه و پروژٔه اصالح طلبانٔه مشروطه خواهی در شرایِط فعلی، به رغِم 


تمامِ موانع و مشکالِت نظری و عملی اش، از استحکامِ بیشتری برخوردار است و احتماالًَ تنها گزینٔه ممکن الوقوع شمرده می شود که مفید هم هست ؟


س : چرا گزینٔه جمهوری خواهی ممکن الوقوع نیست ؟


ج : گزینٔه جمهوری خواهِی آقای گنجی به هیچ وجه، حتی در چشم اندازِ آیندٔه نزدیک، شدنی نیست و در صورِت تحقق نیز جز با یک انقالِب تمام عیار 
به قصِد تغییرِ رژیم ممکن نخواهد بود، و این امر صد البته با شعارِ دائمی و تکرارِی آقای گنجی یعنی عدمِ خشونت و مخالفِت عمیق با هر نوع انقالبی، در 
تعارِض کامل است. بنابراین نظریٔه مشروطه خواهی، اصالح طلبانه است و شعارِ جمهوری خواهِی تمام عیار از طریِق نافرمانِی مدنی و تغییرِ رژیِم کنونی، انقالبی 


است. در این میان، هر کسی باید ابتدا بگوید اصالح طلب است یا انقالبی و آنگاه گزینٔه مطلوِب وی از میاِن دو گزینٔه موردِ بحث روشن خواهد شد.


س : نهضِت آزادی به کدامیک از این دو روش عقیدٔه سیاسی دارد ؟


ج : نظرِ نهضِت آزادی را از سخنگوی آن حزب بپرسید، چرا که من عضوِ نهضِت آزادی نیستم. اما روشن است که نهضِت آزادی ماننِد تمامِ احزاب و 
یا شخصیت های اصالح طلب، در شرایِط فعلی، تغییراِت تدریجی در همین ساختارِ حقوقِی "قانوِن اساسی" را دنبال می کند و لذا نمی تواند با براندازی و 


تغییرِ رژیم موافق باشد.
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س : جمهوریت یکی از دستاوردهای دنیای مدرن است. آیا دعوای بیِن جمهوری خواهان و مشروطه خواهان را می توان تقابِل دین و مدرنیته نیز 
نامید ؟


ج : هرگز. بحِث مشروطه خواهی و جمهوری خواهی به گونه ای که در ایران مطرح است، جنبٔه ایدئولوژیک و آرمانی ندارد، صرفاً یک اختالِف استراتژیک 
است. در واقع همان اندازه که آقای گنجی جمهوری خواه است، آقای حجاریان هم هست، فقط مسالٔه اصلی چگونگِی مواجهٔه دموکرات ها و جمهوری خواهان 
با ساختارِ حقیقی و حقوقِی قدرِت حاکم در ایراِن کنونی است. دسته ای راهِ حل ممکن و مفید را در تغییراِت تدریجی در جهِت پلورالیزه تر کردِن نظامِ 
سیاسِی حاکم می دانند و گروهِ دیگر این راه را مسدود می بینند و می خواهند از طریِق رفراندوم و یا نافرمانِی مدنی و تغییرِ رژیم به هدف برسند. در این 
میان فقط باید حرف ها را شنید و داوری کرد و در نهایت کم هزینه ترین راه را برای تحقِق جمهورِی کامل و آزادی و حقوِق بشر و دموکراسی انتخاب کرد. 


مسالٔه چالِش دین و مدرنیته داستاِن دیگری است که ربطی به بحِث موردِ نظر ندارد.


مشروطه به صورتی که از مشروطیِت ایران تاکنون در ایران مطرح است و جمهوری، هر دو محصوِل دنیای مدرن اند که گاه از طریِق اصالحات در ساختارِ 
قدرِت سیاسی و حکومتی حاصل می شوند و گاه با یک انقالِب مردمی و حتی با یک کودتا. اتفاقاً پروژٔه اصالح طلبی و به بیانی دیگر مشروطه خواهی با 
اندیشه های مدرن و الزاماِت دموکراتیزه کردِن جامعه و قدرت سازگارتر است تا انقالبی گری. جای تامل دارد که آقای گنجی باید اصالح طلب تر از دیگران 
باشد، چرا که ایشان به صراحت، نظراً و عمالً، با پدیدٔه انقالب در تمامِ اَشکال اش مخالف است و حتی وی در گفتگو با اصحاِب مطبوعات در پاریس اعالم 


کرد که "من ضدِ انقالبم" ! آیا تغییرِ رژیم در عالَِم واقع جز با انقالب ممکن می شود ؟


س : سکوالریسم نیز یکی از دستاوردهای دنیای مدرن است. آیا سکوالریسم در جامعٔه مذهبی و سنتِی ایران شدنی است ؟


ج : نه سکوالریسم معنای واحدی دارد، نه دین معنا و تفسیرِ یگانه ای. از این رو باید پرسید سکوالریسم به چه معنا و دین به چه معنا است و بویژه 
جای پرسش دارد که "کدام دین ؟" سکوالریسم در معنای کلی و رایِج آن عبارت است از عرفی و دنیوی کردِن امورِ غیرِ دنیوی یعنی اموری که در جهاِن 
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ماقبِل ُمدرن ] سنت [ در قلمروِ دین بوده است. در واقع سکوالر کردِن جامعه و قانون و سیاست و یا تقدس زدایی از جهان، دستاوردِ مدرنیته و جهاِن جدیِد 
غربی است. این سکوالراسیون نیز زمانی رخ داد که پس از جدال های گسترده و عمیق بیِن کلیسا و نهادِ دیِن مسیحی در مغرب زمین، دین ناتوان شد 
و از عرصٔه جامعه و سیاست عقب نشینی کرد. این مواجهه به دلیِل نفوذِ مدرنیته و مدرنیزاسیون در عالَِم غربی از جمله جهاِن اسالم دیری است که آغاز 


شده و به نظرِ می رسد که به فرجامی مشابٔه فرجامِ دین و مدرنیته و اسالم و سکوالریسم برسد.


می توان سکوالریسم را در سه سطِح معرفتی، اجتماعی و سیاسی مشاهده کرد. در سطِح معرفتی و فلسفی سکوالریسم قداست زدایی از هستی بر بنیادِ 
ماده و ماده گرایی تفسیر می شود نه بر بنیادِ روحانیت و معناگرایی. بدیهی است که هیچ دین ورزی ] حتی مشرکان و بت پرستان [ نمی توانند سکوالر 
ماده گرایانٔه  این منظر منتقِد مدرنیته و تفسیرِ  از  ] بویژه مسلمانان [  دین داران  اتفاقاً  روحانِی هستی است.  دیانت، خدا و تفسیرِ  بنیادِ  باشند، چرا که 
سکوالریستی از عالم اند. سکوالریسِم اجتماعی عبارت است از خلع ید کردِن دین از عرصٔه جامعه و حوزٔه عمومی از طریِق فردی و خصوصی کردِن دین. 
گر چه این تفسیر از سکوالریسم با اساِس دیانت ] معنویت و اخالق [ معارض نیست و لذا می توان دیندارِ سکوالر بود، اما واقعیت این است که حداقل دینی 
چون اسالم نمی تواند به طورِ کامل از عرصٔه جامعه و حتی سیاست حذف شود. امروز بخشی از نواندیشان و روشنفکراِن مسلمان دین زدایی از جامعه را 
نه ممکن می دانند و نه مفید و از این رو از نوعی اسالمِ اجتماعی دفاع می کنند. اما سکوالریسِم سیاسی عبارت است از جدایی نهادِ دین از نهادِ حکومت و 
دولت ] Government State [. این مرحلٔه سکوالریسم از الزاماِت دموکراسی و آزادی و مدِل حکومتِی ملت ـ دولت ] Nation ـ State [ است و شرِط الزمِ ] و 


نه البته کافیِ [ دموکراسی است.


هر چند رسیدن به چنین مرحله ای در غرب و گذر از قرونِ وسطی با زحمت و تالِش فکری و اجتماعِی بسیار صورت گرفته است، اما به نظرِ می رسد 
که در اسالمِ نخستین ] زماِن پیامبر و خلفای راشدین [ دین و دولت یکی نبوده و حداقل با هم مالزمه نداشته اند بعدها نیز این تفکیک در قالِب جدایی 
نهادِ علما و خلفا و یا سالطین استمرار داشته است. اکنون بنیادگرایاِن سنت پَرست و سیاسی، دین و دولت را یکی می دانند و برای احیای خالفِت اسالمی 
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] استبدادِ شرقی [ مبارزه می کنند. ولی نواندیشان و روشفکراِن مسلمان به تفکیِک دین و دولت عقیده دارند و به طورِ کلی به حکومِت دینی ] تئوکراسی [ 
باور ندارند. اینان هم مشروعیِت قدرت و حکومت را از مردم می دانند ] که البته از طریِق مقبولیِت عامه حاصل می شود [ و هم قوانیِن موضوعه را برنامٔه 
حکومت می شمارند، نه فقه و احکامِ شریعت را. البته من بر این باورم که دین داران می توانند از طریِق نهادهای مدنی و احزاِب اسالمی و با استفاده از 
شیوه های کامِل دموکراتیک در سیاست و حتی وضِع قانون و حکومت اثر بگذارند. بنابراین سکوالریسم به معنای اخیرِ آن اجتناب ناپذیر است و تحقِق 


آزادی و دموکراسی و حقوِق بشر بدوِن آن ناممکن است.


س : دکتر جواد طباطبایی گفته اند : سکوالریسم نه شدنی است و نه مفید. آیا برای جامعٔه ما سکوالریسم به واقع مطلوب نمی باشد؟


ج : بخِش اخیرِ پرسِش شما را پاسخ گفته ام. اما در موردِ ُمدعای جناِب آقای دکتر جواد طباطبایی، باید گفت که ایشان تا چند ساِل قبل مدافع تزِ 
مودف " امتناِع اندیشه" در ایران و جهاِن اسالم بودند و می گفتند پس از فارابی و ابن رشد اندیشه در حوزٔه تمدِن اسالمی و ایرانی متوقف شده و دیگر 
اندیشیدن تمنع شده است، ولی اکنون می گویند اساساً قانون و مبانی و لوازمِ دموکراسی و مشروطه در تاریِخ پیامبران و ادیان و از جمله اسالم وجود داشته 
نه در غرب و عالَِم مدرن و در ایراِن عصرِ مشروطه نیز این عالمان و فقیهان بودند که قانون را می فهمیدند و می خواستند فقه را به قانون تبدیل کنند نه 
روشنفکراِن مدافِع قانون و نظامِ مشروطه. در گذشته گفته بودند که در عصرِ مشروطه این روشنفکراِن مسلمان و سیاسی بودند که مانع تبدیِل فقه به قانون 
و تغییرِ نظامِ شرعی به عرفی به وسیلٔه فقیهان شدند و این روشنفکراِن مسلمان بودند که شعارِ حکومت و قانوِن شرعی را مطرح کردند. اما حال می گویند 
سکوالریسم نه شدنی است و نه مفید. باالخره اگر سکوالریسم ] به معنای جدایِی نهادِ دین از دولت [ مطلوب نیست، چرا کارِ روشنفکراِن دینی غلط بوده 
است ؟ ] بگذریم که اساساً مدعای ایشان مبنی بر دفاِع روشنفکراِن دینِی معاصر از حکومِت شرعی و فقهی نادرست است [. اگر ایشان سکوالریسم را قبول 


نمی کنند در مقابل به مدِل حکومِت دینی ـ فقهی معتقدند که حداقل در شرایِط فعلی به حکومِت دینی ـ روحانی منجر خواهد شد ؟







7


س : نظرِ شما به شخصه دربارٔه فعالیت های برون مرزِی اکبر گنجی چیست ؟ آیا به سودِ جنبِش دموکراسی خواهِی ایران است ؟


ج : با توجه به اقامتم در اروپا در دوراِن حضورِ دوسِت مان آقای گنجی در اروپا و آمریکا، دربارٔه افکار و فعالیت های ایشان به اجمال می توانم بگویم که 
دفاِع وی از دموکراسی و آزادی و حقوِق بشر و اعتراض به محدودیت های فکری و سیاسی درست و قابِل تاییِد هر عنصرِ سیاسِی اصالح طلب و دموکرات 


در ایران است، اما دو نکتٔه مهم قابِل توجه است که الزم است ایشان و دیگران بدان توجه کنند.


یکی اینکه هر استراتژی برای رسیدن به آزادی و دمکراسی نمی تواند خارج از شرایِط زمان و مکان و ظرفیِت جامعه و حکومت باشد وگرنه محکوم 
به شکست است. به گماِن من و غالِب طراحاِن رِفراندوم در چند ساِل قبل، طرح رفراندوم و یا طرِح نافرمانِی مدنِی آقای گنجی ممکن نیست و مفید هم 
نیست، چرا که بدوِن وجودِ یک اپوزیسیون و آلترناتیوِ واقعی و مطلوب ) نه خیالی ( چه بسا به وضعیِت بدتر و یا دخالِت خارجی منتهی شود. وانگهی، 
هر نوع تالِش مصلحانه و تحول طلبانه در صورتی مفید است که معطوف به داخِل کشور باشد و بویژه باید هشدار داد که از نوِع گرایش و یا آمیختگی با 
سیاست های سلطه طلبانٔه آمریکایی و دیگر قدرت های مسلِط جهانی و خارجی مُبرا باشد. این بدان معنا نیست که محتاِج حمایت های جهانی و به طورِ 
خاص حمایِت نهادهای مدنی و حقوِق بشری نیستیم و یا هموطناِن آزادی خواهِ ما در خارج از کشور نباید فعالیِت سیاسی کنند، بلکه سخن بر سرِ استقالِل 
نهضِت دموکراسی خواهِی ملِت ایران از سیاست های استیالگرانٔه خارجی است و به طورِ کلی باورم این است که هر تالش و کوششی در خارج از کشور باید 
سازگار با شرایِط داخلِی کشور و هماهنگ با ظرفیت ها و حمایت های ملی باشد. البته آقای گنجی هشیارانه از لغزیدن در دامِ نامحرمان احتراز جست. اما 


برخی شعارها و سخنان و رفتارِ ایشان با واقعیت ها فاصله داشت و به سودِ دموکراسی خواهی نبوده است.
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سوبِژْکتیویسم، خطری برای روشنفکری


به مناسبِت مراسِم یادبودِ دکتر شریعتی و با توجه به نیازهای زمان و زمانه، دربارهٔٔ مسائِل مهم و غیرِ مهِم بسیاری می توان سخن گفت. زیرا که هم 
شریعتی دربارهٔٔ بسیاری از موضوعاِت مهم سخن گفته و هم زمانهٔٔ ما گرانبار از موضوعات و مسائِل فکری و اجتماعی و سیاسِی مهم است که پاسخ های 
درخور می طلبند. اما من در این گفتار می خواهم صرفاً به بیاِن یک دغدغه بپردازم و آن خطرِ سوژه محوری ) سوبژکتیویسم ( یعنی اندیشه ورزِی تک ساحتی 


برای روشنفکران و از جمله روشنفکران و یا نواندیشاِن دینی است و البته، چنان که خواهم گفت، این توجه و دغدغه از آموزه های شریعتی هم هست.


در واقع موضوع با این پرسش آغاز می شود که : روشنفکر کیست و نقش و رسالت و کارِ او چیست ؟ در این باب بسیار سخن گفته اند و بسیار نیز می توان 
سخن گفت. اما در این َمجال باید گفت که عموماً روشنفکر را از آکادمیسین متمایز می دانند و کارِ روشنفکر را "اندیشه ورزِی معطوف به تغییرِ اجتماعی" 
می ُشمارند یعنی روشنفکر اهِل اندیشه و نظریه پردازی است اما هدف و پیامِد آن، تغییرِ احواِل مردمان است از شرایِط نامطلوب به وضعیِت مطلوب. از 
این رو مسالهٔٔ رسالت و تعهد، جزوِ ذاِت روشنفکری و از مقوماِت شکل گیرِی پدیدهٔٔ روشنفکری و روشنفکران است. بنابراین گرچه تغییر، بدوِن پشتوانهٔٔ 
یک جنبِش فکری و فرهنگِی گسترده و اثرگذارِ مردمی صورت نمی گیرد، اما اگر هر نوع اندیشه ورزی به تغییرِ اجتماعی مُنجر نشود کارِ روشنفکری تمام 
نیست. بویژه اگر به گفتهٔٔ دکتر بابک احمدی به نحوِ پَسینی روشنفکر را از "کارش" بشناسیم و تعریف کنیم. چنین تعریف و رسالتی برای روشنفکران 


قطعی می نماید.


شریعتی با تعریِف ویژه اش از مفهومِ روشنفکری که آن را مترادف با مفهومِ "علم" و "عالِم" در فرهنِگ اسالمی می دانست و از این رو روشنفکران را 
پیامبراِن پس از خاتمیت می ِشُمرد، خود را یک روشنفکرِ مذهبی یا مسلمان می دانست. یعنی جمِع بیِن اندیشه ورزی و عمِل اجتماعی به قصِد تغییرِ احواِل 
مردمان. یا همان تعبیرِ درسِت آقای مصطفی مَلکیان : "تَحریرِ حقیقت و تقلیِل مَرارت". ) هر چند مَرارت بُعِد روانشناسی و یا شخصی دارد ولی ُمرادِ ما در 
اینجا از مَرارت، رنِج عام است و تمامِ عرصه های زندگِی مردمان را در برمی گیرد. ( اما خطر و یا حداقل کمبودی که در سالیاِن اخیر در کارِ روشنفکران و 
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از جمله روشنفکراِن دینی احساس می شود این است که بسیاری از ایشان چنان در اندیشه غرق شده اند و چنان اندیشه ورزی و تامالِت نظری آنان را در 
خود فرو برده است که هدف را فراموش کرده اند و لذا می توان آن را خطری و حتی انحرافی در کارِ روشنفکری، حداقل از نوِع شریعتی، دانست. امروز بسیار 
گفته می شود که روشنفکر فقط در جستجوی حقیقت است و او را با واقعیت و یا مصلحت کاری نیست. شاید سعدی هم به همین نظر داشته است که : 


گر چه عمل کارِ خردمند نیست جز به خردمند مَفرما عمل   


در گذشته به طورِ کلی حقیقت با واقعیت، آرمان با زندگِی روزمره و یا ایماِن با عمل آمیخته بود و این دوگانه ها ُمالزم و ُمساوق شمرده می شدند اما 
در جهاِن مدرن با تفکیک و شکافی که دکارت بیِن "سوژه" و " اُبژه" پدید آورد، این دو ساحت از هم جدا شد و بعدها سوبْژِْکتیویسم بر همه چیز غلبه 
کرد و اومانیزم نیز بُعِد اندیشه ای و عقلی و فاعلیِت انسان را تقویت کرد. گر چه این سوژه محوری و انسان گرایی در عرصه های مختلف بَرکاِت زیادی برای 
بشریت داشت و باید از آنها پاسداری کرد، اما این فکر که " ای برادر تو همه اندیشه ای" یا "عمل کارِ خردمند نیست"، هم زیان بار و دارای عواقِب منفی 
است و به ویژه با نقش و کارِ روشنفکری سازگار نیست و هم با آموزه ها و تربیِت دینی و اسالمِی ما نیز در تعارض است چرا که دین و ُسلوِک دینی پیش 
از آنکه معطوف به اندیشه و تعقِل َمحض باشد، با ایمان و جنِس عمل و ُسلوک و تربیت همراه است و غایِت آن نیز رستگارِی انسان است . به دیگر سخن 


می توان گفت که در دین ورزی گر چه تعقل و استدالل بسیار مهم است اما هدف، عمل و تربیت و رستگاری است.


خطرِ اصلی آن است که اندیشه محوران چنان دنباِل "حقیقِت نَْفُس االمری" باشند که واقعیت ها و عینیت های جاری و تجربی و ملموس در زندگِی 
روزمرٔه مردمان را نبینند و یا به هیچ انگارند و به هر حال بهای الزم را بدان ندهند. تجربه نشان می دهد که سوبژکتیویست ها معموالً حقیقت را تنها در 
استدالل و براهیِن عقلی و انتزاعی می جویند و ذهِن انسان را به عنواِن " فاعِل شناسا " یگانه معیارِ حقیقِت مطلق یا مطلِق حقیقت می شمارند در حالی که 
چنین نیست و حداقل از منظرِ علمی و حقیقت یابی می توان گفت که انکشاِف حقیقت، استقرایی است و از جزء به کل می رسد، یعنی شناخِت جزئیات به 
طرح و استخراِج قواعِد کلی و انضمامی مُنتهی می شود. در واقع اگر بخواهیم جامع تر سخن بگوییم، می توانیم بگوییم که : یک رابطهٔٔ دیالکتیکی بیِن ذهن 
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و عین برای انکشاف یا رسیدِن به حقیقت وجود دارد.


سخن این است که برای یک فیلسوف، صدِق گزاره ها یک اصِل بنیادین است، اما برای یک روشنفکر، افزون بر ِصدِق فلسفِی گزاره ها، توجه به واقعیت ها 
و ِانکشاِف حقایق در متِن زندگِی جارِی مردمان نیز یک دغدغهٔٔ اصلی و یک تعهِد انسانی و اجتماعی است. شریعتی از متفکرانی است که به این مساله 
به خوبی آگاه بود و در گفتارها و نوشتارهای خود بارها بدان توجه نشان داده و به این موضوع اشاراِت فراوان دارد. فقط به عنواِن نمونه به یک مورد از 


گفته های ایشان اشاره می کنم :


"... متِد عامِ تحقیق و بررسِی علمی، که متِد تجربی است، برخالِف منطِق ارسطو، اقتضا دارد که از واقعیاِت جزئی و عینی آغاز کنیم : یعنی مثالً وقتی 
می خواهیم انسان را بشناسیم، برخالِف علمای سابق که اول کوشش می کردند یک تعریِف کلی از حقیقِت انسان بدهند ـ که انسان موجودی است 
این گونه و حیوانی است آن گونه ـ امروز باید انسانی که هست، انساِن عینی را که نفس می کشد، روی زمین راه می رود و زندگی می کند، دقیق و 
محسوس و تجربی و عینی بررسی کنیم و بَعد منزل به منزل پیش برویم و بر اساِس واقعیت و حقیقت و قوانین و روابطی که از آن استخراج می کنیم، 
به آن چیزی که نامش انسان، به معناِی کلی و حقیقی است، برسیم. این انسانی را که واقعیِت خارجی دارد در کجا پیدا کنیم : دو جا : تاریخ و 


جامعه ..." ) مجموعه آثار 17 صفحه 00 (


به هر حال، خطر و پیامدهای منفِی سوبژکتیویسم را می توان به اختصار چنین برشمرد :


1. از مَنظرِ فلسفی در نهایت به نیهیلیسم و نیست انگاری ) نه نسبیت انگاری که قابِل دفاع است ( می رسد.


2. در شناخِت مُتون و منابِع پیشینیان، ُگسسِت کامل ایجاد می کند و به این ترتیب معاصران را در ارتباط با میراِث َمکتوِب گذشتگان دچارِ مشکل 
می سازد. به ویژه در این مقام برخی از نحله های ِهرمونتیِک فلسفی ) مثال گادامری و یا نظریهٔٔ مرِگ مؤلف و یا نفِی ُمطلِق ُمرادِ مُتَِکلّم در فهِم متون ( نیز 
به یارِی سوبژکتیویسم آمده و پیامدهای منفِی آن را تقویت کرده است. در این فضا و بسترِ فکری و معرفتی در حوزهٔٔ روشنفکرِی مذهبی و نواندیشِی 
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دینی، هر نوع مرجعیِت نقلی، موضوعیِت خود را از دست می دهد و در نهایت عمالً جملهٔٔ ترکیبِی "روشنفکرِی دینی" بالموضوع می شود. فرجامِ این تفکر 
این است که دیگر شعارهای استراتژیِک مهمی چون "بازگشت به اسالم" و "بازگشت به قرآن"، که از شعارهای مهِم تمامِ ُمصلحان و نواندیشاِن مسلماِن 


معاصر است، ُمهمل و بالموضوع خواهد بود.


3. در تفکرِ سوبژکتیویستی، واقعیت های روزمره و حقایِق عینی و ملموِس زندگِی مردماِن زمانه، به عنواِن سیاست و یا امورِ بی اهمیت و خارج از کارِ 
روشنفکری تحقیر شده و به هر حال نادیده گرفته می شود. از این رو، روشنفکران حقایِق ُعریان را نمی بینند و گرفتارِ توهماِت خود می شوند و به دنباِل 


ذهنیات و حقایِق نَْفُس االمرِی َمطلوِب خود می روند و در این میان، صد البته، هرگز نیز به "ناکجا آبادِ" خود نمی رسند.


4. اگر غایِت کارِ روشنفکری، تغییر در احواِل مردمان باشد، در سوبژکتیویسم، این بخش از کارِ روشنفکری نادیده گرفته می شود و تغییری و تحولی 
در زندگِی عینِی مردمان و احواِل واقعِی آنان ایجاد نمی شود. اگر الگوهای روشنفکرِی مدرن را ولتر، امیل زوال، ادوارد سعید و شریعتی بدانیم، روشنفکر 
نمی تواند فقط در َخلسهٔٔ اندیشه و اندیشه ورزی َغرق شود و آدمیاِن واقعی و گوشت و پوست و استخوان دار را فراموش کند. اگر َدعوِی شریعتی را در موردِ 


تَرادِف "عالِم" و "روشنفکر" قبول کنیم، آنگاه این سخِن امام علی مسئولیِت روشنفکر را در هر عصری مشخص می کند :


"... و ما اخذ الله علی العلماء اال یقاروا علی کظه ظالم و ال سغب مظلوم..."


و سخِن خودِ شریعتی نیز روشنگر است :


"... خدایا مگذار که اندیشه های لطیف و بلندم مرا از دیدِن خِط کبودِ تازیانه ای که بر پشتی رسم شده است، غافل سازد...".


و یا :
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"... خدایا ! مرا از تمامِ فضائلی که به کارِ مردم نیاید محروم ساز..."


30 خرداد 87            
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معرفت شناسِی قرآن


جلسٔه اول ـ 6 مهر 84


موضوع این سلسله گفتارها "معرفت شناسِی" ) هرمنوتیک ( قرآن است. هدف، طرِح یک سلسله مسائل و یا پرسش هایی است که الزم است پیش از 
ورود به متِن قرآن و تفسیرِ آن، به آنها توجه شود و پرسش ها، پاسخ های روشن و درخور بیابند. در آغاز ضرور است پیراموِن اهمیت و ضرورِت این بحث 


توضیِح کوتاهی داده شود.


اهمیت و ضرورِت بحِث معرفت شناسِی قرآن


از نگاهِ بیروْن دینی، قرآن یک متن ) text ( و یک کتاب است، ماننِد دیگر کتاب ها و آثارِ ُمدون و رایج و موجود در دسِت آدمیان. و یا در حوزٔه دین شناسی، 
قرآن متِن مقدسی است ماننِد دیگر متوِن مقدس : اوستا، ریگ ودا، اوپانیشادها، تورات، انجیل و امثاِل آنها. از این منظر، این متن نیز مشموِل تمامِ قواعدی 


است که در فهم و تفسیرِ دیگر مکتوبات و متون رعایت می شود.


اگر از این زاویه ) زاویٔه نگاهِ بیروْن دینی و چگونگِی فهِم متن ( به قرآن نظر کنیم، الزم است قبل از ورود به متِن قرآن و تفسیرِ ایمانی و درون دینِی 
آن، این قواعد را بشناسیم و به یک سلسله پرسش های پیشامتنی پاسخ دهیم تا فهم و تفسیرِ متن ممکن شود و تا حداقل تفسیرِ ما در چهارچوِب قواعد و 
معیارهای معرفتی و روشِی اعالم شده و موردِ توافق با مخاطبان، روشن و معنادار و قابِل فهم و قابِل داوری برای دیگران باشد. در واقع، بحث و گفتگو دربارٔه 
این مبادی و یا معیارها، طرح و حِل یک سلسله پیش نیازهای تفسیرِی متِن مقدس است. این کار را نوعی "معرفت شناسِی قرآن" می نامیم. همان گونه 
که هر علمی برای خود، نوعی معرفت شناسی ) شناخت شناسی ( دارد : "منطق"، معرفت شناسی یا متدولوژِی فلسفه است. " اصول"، معرفت شناسی و 


معیارهای پیشینِی علِم فقه و اجتهاد و استنباِط احکامِ شرعی است و "هرمنوتیک"، علِم روِش فهِم متن است.
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به هر حال این یک قاعده و اصِل عام است که برای ورود به هر علم یا هر نوع فهِم متنی، اصول و مبادی و مقدمات و قواعِد خاصی الزم است و حتماً 
باید به یک دسته پرسش های معینی پاسخ داد تا هم فهم ممکن شود و هم امکاِن انتقاِل آن فهم های روش مند به دیگران حاصل آید و هم در نهایت 
امکاِن نقد و داوری دربارٔه آن فهم ها و تفسیرها و نظریه ها فراهم گردد. مثالً اگر پیشاپیش موضوِع یک علم و یا زباِن آن روشن نباشد، چگونه می توان متِن 


مکتوِب آن علم را فهم و تفسیر کرد و یا دیگران، در صورِت فقداِن چنان معیاری، به داوری بنشینند ؟


در موردِ یک متِن مقدس و یا متِن َوحیانی تا معلوم نباشد که این متن چه موضوع و یا موضوعاتی را تعقیب می کند و غایت و هدِف آن چیست و زباِن 
آن کدام است ) ادبی است یا فلسفی و یا علمی و یا ریاضی و یا حقوق و یا... (، نمی توان به تفسیرِ آن متن نشست، چرا که در این صورت نه تکلیِف مُفّسر 


در تفسیرِ متن روشن است و نه تکلیِف مخاطبان و بویژه منتقدان و داوران در مقامِ نقد و داوری.


گفتنی است که نگاهِ ما کامالً بیرون دینی و عقلی است و اگر ارجاعاتی به قرآن باشد، صرفاً اتخاذِ سند است نه اتخاذِ دلیل و برهان برای اثباِت اصِل 
مدعا. گر چه نگاهِ بیرون دینی و درون دینی، الزاماً معارض نیستند و غالباً حتی مؤید و مکمِل یکدیگرند، اما موضوعات و پرسش هایی که ما در این سلسلْه 


مباحث و گفتارها بدان ها خواهیم پرداخت عبارتند از :


1. جایگاهِ نگاهِ بیرون متنی به قرآن و نگاهِ درون متنی ) دینی ( به آن.


2. ُحجّیت و وِثاقِت تاریخی قرآن : از کجا مطمئن هستیم که این کتاب عیناً همان متِن وحی شده بر محمد ) ص ( است و َدخل و تصرفی در آن راه 
نیافته است ؟ ) تحریف یا عدمِ تحریِف قرآن (


3. زباِن قرآن : قرآن چگونه متنی است ؟ ) ادبی، فلسفی، علمی، ریاضی، حقوقی، هنری و... (


4. محتوای مضمونِی قرآن ) مطالب و موضوعات (
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5. نظِم قرآن ) آیا قرآن دارای یک نظِم منطقِی درون متنی است ؟ (


6. هدف و یا اهداِف قرآن ) از قرآن چه انتظاری می رود ؟ (


7. مفهومِ وحیانی بودِن قرآن ) وحی چیست و آیا قرآن لفظاً و معناً وحی است و یا فقط معناً ؟ (


8. ارزِش معرفتِی قرآن ) آیا قرآن اساساً دارای اعتبارِ معرفتی است ؟ و اگر هست معرفِت مستقل است ؟ (


9. مفهومِ خاتمیِت وحی و خاتمیِت نبی ) بسط و یا عدمِ بسِط تجربٔه نبوی (


10. نسبِت قرآن و معارِف بشری ) علم، تجربه، شعر، هنر و... راه طی شده و یا نسبِت راهِ انبیاء و راهِ بشر (


11. مفهومِ ِاعجاز و معجزه بودِن قرآن


12. مفهومِ تَحّدِی قرآن


13. مفهومِ ذوبطون بودِن قرآن و حجیِت ظواهر


14. ارتباِط کتاب و سنت و جایگاهِ هر کدام در دین شناسی


15. چرا از قرآن تفاسیر و برداشت های مختلف پدید می آید ؟


16. تاثیر و یا عدمِ تاثیرِ فرهنِگ زمانه در قرآن


17. تاریخیت و نقد پذیری یا نقد ناپذیرِی قرآن
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18. چگونه قرآن بخوانیم ؟


) قابِل ذکر است که این فهرست و عناوین موقت است و لذا احتمال دارد دچارِ افزایش و یا کاهش شود (


-----


جلسٔه دوم ـ 13 مهر 84


وثاقِت تاریخِی قرآن 


پیش از هر چیز الزم است دربارٔه "وثاقِت تاریخِی قرآن" بحث شود. در واقع این پرسش همواره مطرح بوده و هست که میزاِن اعتبار و وثاقِت تاریخِی 
قرآن تا چه اندازه ای است ؟ آیا می توانیم مطمئن باشیم که قرآِن موجود همان قرآن و کتاِب وحی شده بر محمد ) ص ( است و َدخل و تصرفی در آن 
نشده و از افزونی یا کاستی و یا انواِع دیگرِ تحریف در امان مانده است ؟ در این جلسه پیراموِن دو موضوع متفاوت اما مرتبط با هم سخن می گوییم : تاریِخ 


تدویِن قرآن و مسالٔه تحریف و یا عدمِ تحریِف قرآن.


الف( تاریِخ تدویِن قرآن


قرآن بنا بر مستنداِت نقلِی موجود، در سه مرحله "حفظ، تنظیم، و تدوین" شده و کمال یافته است :


1. زماِن پیامبر. در اینکه در زماِن پیامبر قرآن به عنواِن کتاب ) بین الدفتین ( تدوین یافته بود یا نه، محِل تردید و اختالف است، اما آنچه قطعی 
می نماید این است که در آن زمان دو کار انجام شده و به تدریج شکِل نهایی بدان داده شده بود : یکی حفِظ قرآن به وسیلٔه شمارِ زیادی از اصحاب و 
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قاریان، و دیگر، کتابِت قرآن به وسیلٔه کاتباِن وحی. بویژه پیامبر توجه ویژه ای به حفِظ قرآن ) حفظ به هر دو معنا ( داشت و کاتبانی چند، با دقت و تحِت 
نظارِت پیامبر قرآن را می نوشتند.


2. زماِن ابوبکر. اندکی پس از رحلِت نبیِ اکرم و در زماِن خالفِت ابوبکر، پیکارِ یَمامه پیش آمد و در این جنگ شمارِ زیادی از حافظاِن قرآن کشته 
شدند. اصحاب و دیگر مسلمانان از اینکه با از دست رفتِن حافظاِن موردِ اعتماد، قرآن دچارِ فراموشی و یا دگرگونی شود، بیمناک شدند. به خلیفه پیشنهاد 
شد قرآن را جمع آوری و در یک مجموعه ) کتاب ( گرد آورد. اما خلیفه اکراه داشت و گفت چگونه کاری که پیامبر نکرده است، ما بکنیم. اما با اصرارِ ُعَمر، 
ابوبکر دستور داد که قرآن جمع آوری و مدون شود. در این دوره قرآن شکِل کتاب پیدا کرد. منبع و محورِ کار نیز، حفِظ حافظان، قرآن های مکتوب و 


پراکنده و از جمله قرآِن مکتوب و برجا مانده در خانٔه پیامبر بود.


3. زماِن عثمان. خزیمة بن یمان، مأمورِ آذربایجان در زماِن عثمان، خبر داد که اختالفاتی در میاِن مسلمانان در موردِ قرآن آشکار شده و این کار منشأ 
مشکالِت عظیم خواهد شد. عثمان که خود نیز این اختالفات را احساس کرده بود، تصمیم گرفت ُمصحِف واحدی پدید آورد. او به عده ای از اصحاب و 
کاتباِن وحی دستور داد این کار را با دقت و به صورِت جمعی انجام دهند،که دادند. معیار همان قرآِن ابوبکر بود، اما از قرآن های مکتوِب زماِن پیامبر نیز 


استفاده شد. این قرآن با رسمیت دادن به قرائت های هفتگانه تدوین شد.


جمع بندی : از مجموِع رویدادها و روایت های تاریخی می توان به این نتیجٔه قطعی رسید که در قرآن دخل و تصرفی نشده و همان قرآِن مکتوب و 
محفوِظ زماِن پیامبر به دسِت ما رسیده و بدین ترتیب از طریِق تواتر، وثاقِت تاریخِی قرآن مسلّم می نماید. بویژه اگر با تاریِخ متوِن مقدِس مذهبِی دیگر 


مقایسه شود.
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ب( تحریِف قرآن


گر چه با بررسِی تاریِخ تدویِن قرآن، احتماِل تحریِف قرآن نیز منتفی می شود، اما از آنجا که موضوِع تحریف و یا عدمِ تحریِف قرآن مسالٔه مهمی است 
و مّدعیانی نیز دارد، جداگانه موردِ بحث قرار می دهیم.


تحریف به معنای ُعدول و گشتن از چیزی و یا تغییر و تبدیل است. ) یحّرفون الکلمة عن مواضعه – نساء / 46 و مائده / 113 (


تحریف در ارتباط با قرآن، سه گونه است : افزایش، کاهش و قرائت.


گر چه امروز عدمِ تحریِف قرآن یک فکرِ اجماعِی مسلمانان است، در عینِ حال در گذشته کسانی ) عمدتاً از شیعیان ( معتقد بودند از قرآن آیاتی حذف 
شده است ) تحریف به نقصان (. آخریِن ایشان ُمحّدِث نوری در سدٔه چهاردهِم هجری است که در کتاِب خود "فصل الخطاب فی تحریف کتاب رّب االرباب" مدعی 
شده است که آیاِت قابِل توجهی در قرآن صرفاً دربارٔه امام علی و به طورِ کلی مسالٔه والیت و امامت، در همان آغازِ تدویِن قرآن حذف شده است. ایشان 
دوازده دلیل برای اثباِت مدعای خود آورده است. در این فصل به موضوع تحریِف قرآن رسیدگی می شود و به شماری از دالیِل مهمترِ محّدث نوری و 


جواب های آنها اشاراتی می کنیم. گفتنی است که تاکنون، به گفته ای، حدودِ دویست رد و نقد بر کتاِب مذکور نوشته شده است.


جمع بندی : دالیِل مدعیاِن تحریف ـ بویژه تحریِف مربوط به امامِت شیعی ـ واقعا سست تر از آنند که قابِل بحث و توجه باشند. از این رو قاطعانه 
می توان گفت که قرآن دچارِ هیچ نوع تحریف نشده و می توانیم اطمینان داشته باشیم که قرآِن مسلمانان همان است که بر پیامبر وحی شده و آن آیاِت 
وحیانی همان است که در زماِن پیامبر و در صدرِ اسالم بوده و لذا قرآن از نظرِ وثاقِت تاریخی و متنی یک استثنا در میاِن متوِن مقدِس مذهبِی ادیاِن 
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ما و میراِث شریعتی


به نام خدای عرفان، آزادی، برابری


با احترام به ایامِ فاطمیه و رحلِت بانوی نمونهٔٔ اسالم حضرت فاطمه و با یاد و خاطرٔه آموزگارِ "عرفان، آزادی، برابری"، دکتر شریعتی که این مراسم 
به مناسبِت بیست و نهمین ساِل خاموشِی او تشکیل شده و با تشکر از دوستان انجمن اسالمی و کانون توحید لندن که به رغِم شرایِط نامساعد، همت 


کرده، این مراسم را برگزار کرده اند.


عنواِن صحبِت من "ما و میراِث شریعتی" است. منظور از "ما" عالقه مندان و پیرواِن فکرِی شریعتی است و منظور از "میراث" میراِث فکری و قلمی 
اوست، چرا که یک متفکر و اهِل سخن و قلم جز اندیشه و کالم چیزی ندارد که به ارث بگذارد. می خواهم به این پرسِش مکررِ این سال ها پاسخ دهم که 
امروز پس از حدودِ چهل سال از خلِق آثار و انتشارِ افکارِ شریعتی و پس از حدودِ سی سال از درگذشِت وی و پس از این همه تحوالِت فرهنگی و سیاسی 
و اجتماعی در ایران و جهان، از میراِث شریعتی چه باقی مانده و به عبارتی، کدام بخش از اندیشه ها وآموزه های وی معتبر و مفید و کدام قسمت، نامعتبر 


و یا بالموضوع و حتی غیرِ مفیداند و باید رهایشان کرد؟


واقعیت این است که زمان ما با زماِن شریعتی چندان فاصلٔه زمانی ندارد، اما زمانهٔٔ ما با زمانهٔٔ وی بسیار متفاوت و از جهاتی متعارض است. اوضاِع جهان 
و منطقه ) جهاِن اسالم و خاورمیانٔه عربی ـ اسالمی ( به کلی دگرگون شده است. جنِگ سرد پایان یافته و به نظر می رسد که لیبرالیسِم اروپائی و اندیشهٔٔ 
حقوِق بشرِی غربی رواِج بی سابقه ای پیدا کرده و گفتماِن مسلط در روابِط بین المللی شده و به ویژه دولِت آمریکا هژمونِی سیاسی و نظامی را به دست 
گرفته و بر آن است تا ارادهٔٔ خود را بر جهان تحمیل کند. حادثهٔٔ یازدهِم سپتامبرِ 2001 نیز راهِ این پروژه را هموار کرده است. بنیادگرائِی اسالمی ) و البته 
یهودی و مسیحی و حتی سکوالریستی نیز ( در همه جا رو به گسترش است و خشونت های دهشتناک تحِت عنواِن دفاع از اسالم و مسلمانان، بهانه های 
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الزم را برای سلطه جویان و آمریکا پدید آورده است.


از سوی دیگر، در ایران نیز حداقل بین ایراِن دیروز و امروز، با وقوِع یک انقالِب بزرگ و انقراِض رژیِم سلطنتی و استقرارِ یک حکومِت دین ) فقهی ـ روحانی ( 
فاصله ای عظیم افتاده و اوضاِع عمومِی ایران و به ویژه، در عرصٔه تفکر و آموزه های اسالمی به کلی با گذشته متفاوت و در پاره ای موارد متعارض شده است. 
طبعاً شرایِط جهانی نیز مستقیم و غیرِ مستقیم بر اوضاِع ایران اثری عمیق نهاده است. در این حال و هوا، پیوسته پرسیده می شود که شریعتی و افکارِ چهل 
ساِل پیِش او چه جایگاه و نقشی می تواند داشته باشد؟ به دیگر سخن، آیا شریعتی امروز نیز حرفی گفتنی دارد؟ الزم به یادآوری است که کسی می خواهد 
به این پرسش پاسخ بدهد که مخاطِب مستقیم شریعتی در کالس های شریعتی بوده و چهل سال با آثار و افکارِ وی آشنایی و اُنس دارد و یکی از پیرواِن 


فکرِی وی و از مروجاِن او و اندیشه هایش هست و حداقل سه کتاِب مستقل در بارٔه شخصیت و آرای شریعتی انتشار داده است.


برای دستیابی به مقصود و به عنواِن یک جمع بندی، آموزه های شریعتی را در چهار گروه طبقه بندی می کنم و می کوشم در باره هر مطلبی توضیح 
کوتاهی بدهم. در واقع، در این طبقه بندی فقط کلید واژه های مهِم شریعتی را به یاد می آورم و منظور بررسی و حتی بیاِن تمامِ افکار و آرای وی نیست. 


این چهار گروه عبارتند از :


1. موضوعاِت نادرست یا مردود


2. موضوعاِت اساساً درست یا نادرست اما در شرایِط کنونی بالموضوع


3. موضوعاِت درست اما نیازمنِد بازخوانی و تصحیح و تکمیل و تعمیق


4. آموزه های درست و مهم و ضروری در شرایِط کنونی و محتاِج بازسازی.


اینک، به ترتیب چهار گروهِ یاد شده را به بحث می گذارم :
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1. آرای نادرست :


اول بگویم که منظور از " آرای نادرست"، نظرِ من است و لذا ممکن است کسانی دیگر هنوز مدافِع این بخش از نظر ها و آرای شریعتی باشند و هم چنان 
آن را قابِل قبول بدانند و طبعاً نظرِ مرا نادرست بدانند. از میاِن انواِع نظریاِت قابِل ردِ شریعتی در حوزه های مختلِف معرفتی و یا سیاسی و اجتماعی و 
تاریخی، به عنواِن نمونه، به یک نظریٔه مهم و قابِل بحث در شرایِط کنونِی ایران و جهاِن اسالم اشاره می کنم، و آن، مسألًه "حکومِت اسالمی" و یکی بودِن 
دین و حکومت است. گرچه شریعتی بارها به تصریح و به تلویح، گفته است که به مشروعیِت آسمانِی قدرت ـ تئوکراسی ـ اعتقادی ندارد، اما گاه سخنانی 
اظهار کرده است که گویا به نوعی به "حکومِت دینِی اولیه" باور داشته و به ویژه، به جدائِی قطعِی نهادِ دین از نهادِ حکومت باور نداشته است. انتقادِ من 


به این بخش از اندیشٔه اوست.


شریعتی بحِث جالبی دارد با توین بی که در مجموعه آثار 22 ) مذهب علیه مذهب (، صفحات 204 ـ 208 چاپ شده است. توین بی به شریعتی ایراد 
می گیرد که  


"... با این شدتی که تو اسالم را با عقایِد سیاسی ات در آمیخته ای این تناقض ) تناقِض جمِع بیِن حکومِت الئیک و دین ( در تو باید شدیدتر و رنج آورتر 
باشد. مگر این که بگوییم تو اصالً به حکومِت الئیک معتقد نیستی. و این هم بعید است، چون طرزِ فکرِ تو و اصالً همین که در این جا ترا در میاِن 
خود می بینم، نشانٔه این است که به شدت به دمکراسی و حکومِت مردم و آزادِی همهٔٔ انسان ها از هر مذهب و نژادی معتقدی. آن هم با این شدت 


و صمیمیت. چه طور هم حکومِت اسالمی می خواهی و هم حکومِت الئیک؟!..." ) مجموعه آثار 22 ص 204 (


شریعتی پس از توضیحاتی مفید، در پاسخ می گوید :


"... وقتی من می گویم حکومِت اسالمی، مقصودم حکومِت شخِص محمد و دو سه تن از جانشیناِن اولیه اش است که تا حدودِ زیادی از او پیروی 
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می کردند. ولی تو از این اسم به یادِ خالفِت امپراتورِی عثمانی، یا اگر تاریخ را دقیق تر بدانی، خالفِت اسپانیا و بغداد و سوریه می افتی. یعنی رژیم هایی 
که مسلماناِن روشنفکر بیش تر از شما به آنها کینه می ورزند.


اول باید به بینیم حکومِت مذهبی چیست؟ حکومِت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجاِل سیاسی، رجاِل مذهبی ) روحانی (، مقاماِت سیاسی 
و دولتی را اشغال می کنند و به عبارِت دیگر، حکومِت مذهبی یعنی حکومِت روحانیون بر ملت.


آثارِ طبیعِی چنین حکومتی یکی استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشیِن خدا و مجرِی اَوامرِ او در زمین می داند و در چنین صورتی مردم حِق 
اظهارِ نظر و انتقاد و مخالفِت با او را ندارند. یک زعیِم روحانی خود را به خودِی خود زعیم می داند، به اعتبارِ اینکه روحانی است و عالِِم دین، نه به 
اعتبارِ رأی و نظر و تصویِب جمهورِ مردم. بنابراین یک حاکِم غیرِ مسئول است و این مادرِ استبداد و دیکتاتورِی فردی است و چون خود را سایه و 
نمایندٔه خدا می داند، بر جان و مال و ناموِس همه مسلط است و در هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه نمی دهد، بلکه رضای خدا را در آن 
می پندارد. گذشته از آن برای مخالف، برای پیرواِن مذاهِب دیگر حِق حیات نیز قائل نیست. آنها را مغضوِب خدا، گمراه، نجس و دشمِن راهِ دین 
و حق می شمارد و هرگونه ظلمی را نسبت به آنان عدِل خدایی تلقی می کند. خالصه، حکومِت مذهبی همان است که در قروِن وسطی کشیشان 


داشتند و ویکتور هوگو آن را به دقت ترسیم کرده است.


اما در اسالم چنین بحثی اصالً مطرح نیست. زیرا ُعّماِل حکومِت مذهبی در جامعٔه اسالمی وجود ندارد. سازمانی به نامِ روحانیت ) clergé ( نیست 


و کسی روحانِی حرفه ای نمی شود. در اسالم میاِن خدا و مردم واسطه نیست..." ) مجموعه آثار 22 ص 206 (


درست است که شریعتی بین "حکومِت دینی" و "حکومِت مذهبی" فرق می گذارد و حکومِت مذهبی را ) با توجه به معنای علمی و درسِت مذهب در 
فرهنِگ اسالمی ( با حکومِت فقهی و روحانی مساوی می داند و در نهایت چنین حکومتی را به درستی عیِن استبداد می داند و آن را مردود اعالم می کند، 
اما ایشان روشن نمی کند که منظور از "حکومِت اسالمی" چیست و آن حکومت، چگونه حکومتی بود که هم الئیک است و هم اسالمی؟ )  ایرادی که توین 
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بی، مطرح می کند ( و اساساً چرا و به چه معنا، حکومِت پیامبر و یا جانشیناِن اولّیٔه او ) خلفای راشدین ( اسالمی بوده است؟


معموالً با دو مؤلفه و معیار می توان حکومت را "تئوکراتیک" دانست : یکی منشاءِ آسمانِی قدرت است و دیگر اینکه فقه و شریعت برنامهٔٔ عملِی حکومت 
باشد. به عبارتی حکومت موظف به اجرای بی چون و چرای احکامِ شریعت در هر زمان و مکان باشد و این هر دو معیار را شریعتی صریحاً نفی می کند.


نکته مهم تر این است که شریعتی در " امت و امامت" آموزه هایی دارد که ماجرا را پیچیده تر و نظریه او را مبهم تر می کند و آن اینکه :


"... اساساً این نظریه که پیغمبر دو جنبه را در خود جمع داشت یکی جنبهٔٔ نبوت و دیگری جنبهٔٔ حکومت، امارت یا حکومت، تعبیری است بیشتر 
مسیحی تا اسالمی... این دو گانگی میان معنویت و مادیت، اخالق و اقتصاد، رسالت و سیاست، دنیا و آخرت، طبیعت و ماوراء طبیعت و... در بینِش 


اسالمی وجود ندارد و این از خصائِص اسالم است..." ) مجموعه آثار 26 ص 584 (


وی در جای دیگر در همان متن )386ـ387( بین "سیاست" و "پُلتیک" فرق می نهد و می گوید :


"... سیاست فلسفهٔٔ دولتی است که مسئولیت "شدِن جامعه " را عهده دارد و نه "بودن" را. "سیاست" یک فلسفٔه – به معنِی واقعِی کلمه ـ مترقی 
و دینامیک است. هدِف دولت در "فلسفهٔٔ سیاست" تغییرِ بنیادها و نهادها و روابِط اجتماعی و آراء و عقاید و فرهنگ و اخالق و بینش و سنت ها و 
سلیقه ها و خواست ها و به طورِ کلی "ارزش" های جامعه است بر اساِس یک "مکتِب انقالبی" ، یک "ایدئولوژِی اصالحی" و به سوی تحقِق ایده آل ها 
و خواست ها و ارزش ها و اشکال و متکامل و رهبرِی مردم در جهتی متعالی و باالخره کمال، نه سعادت ) مقصودم از "سعادت" به معنای غیرِ اسالمی 
آن است...(، خوبی نه خوشی، اصالح نه خدمت ) گرچه خدمت را هم شامل می شود (، ترقی نه رفاه ) هرچند رفاه را هم تأمین می کند (، خیر نه 
قدرت، حقیقت نه واقعیت، باال رفتن نه خوش " ماندن " و... در یک کلمه "مردم سازی" نه "مردم داری". و برعکس، پلتیک، معادِل غربِی آن در فلسفهٔٔ 
حکومت، بر اصِل "ساختن" تکیه ندارد، بلکه از اصل "داشتن" تکیه دارد و چنان که ریشهٔٔ لغت و نیز منشاءِ تاریخی آن حکایت می کند هدف اش 
" کشورداری" است. نه بر اساِس "ایدئولوژِی انقالبی" بلکه برطبِق " ایدٔه عمومی" و نه برای "رشِد فضیلت"، بلکه " "کسِب رضایت" و خدمت به 
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مردم در خوش زیستن و نه اصالِح مردم برای خوب زیستن. در مقایسٔه میاِن این دو بینش، بی شک می توان قضاوت کرد که فلسفهٔٔ دولتی که بر 


"سیاست" استوار است مترقی تر از فلسفه ای است که بر "پُلتیک" استوار است..." ) مجموعه آثار 26 ص 000 (


در اینجا چند ابهام و در واقع پرسش مطرح است :


الف( آیا حکومِت اسالمِی موردِ نظرِ شریعتی بر بنیادِ فلسفٔه سیاست استوار است یا فلسفٔه پُلتیک؟ با توجه به این که ایشان جدائِی نبوت و حکومت 
را بینِش غربی و مسیحی می داند و می گوید: "بی شک اسالم یک حکومِت متعهد است" ) مجموعه آثار 26 صفحه 618(؛ و فلسفهٔٔ سیاست را مترقی تر 
از فلسفٔه پلتیک می شمارد، می توان نتیجه گرفت که حکومِت اسالمی و یا مسلمانِی مطلوِب وی، همان حکومِت ایدئولوژیک و انقالبِی مبتنی بر اسالم و 


فلسفٔه سیاست است نه "پُلیتیِک" یونانی و غربی. 


این نظریه ثبوتاً و اثباتاً دارای اشکاالِت عدیده ای است که در نهایْت قابِل دفاع نیست و باید از خیرِ آن ) اگر خیری در آن باشد ( گذشت. گرچه به 
لحاِظ نظری این نظریه جذاب است و شریعتی نیز از محتوای آن دفاِع پر شور می کند و مرزِ دیکتاتوری و دمکراسی را محتوی می داند نه شکل و فرم، اما 
این تدبیر نیز گره از اشکاالت و ابهامات آن نمی گشاید. به هرحال، حکومت های غایت مدار و فضیلت گرا و کمال محور، که می خواهند مردم را به بهشت 


ببرند، به گفتٔه کارل پوپر، مردم را در عمل به جهنم برده اند و می برند.


ب( اینکه شریعتی نظریهٔٔ تفکیِک "امامت" از "خالفت" را نادرست می داند و به ویژه بین دو شأِن "نبوت" و "حکومِت" پیامبر فرق نمی گذارد و جدائی 
نهادِ دین و نهادِ حکومت را غربی و غیر اسالمی می داند، نادرست به نظر می رسد و بلکه باید گفت این جدائْی اسالمی است و می توان آن را در قرآن و سنت 
و سیره و تاریِخ اسالم نیز نشان داد. هیچ دلیلی ) عقلی و نقلی ( وجود ندارد که ثابت کند پیامبرِ اسالم از جانِب خداوند برای تشکیِل حکومت مأموریت 
داشته و حکومِت ده ساله اش در مدینه ) که البته از نظرِ تاریخی واقعیتی است غیر قابِل انکار (، الهی و تئوکراتیک بوده است. خلفای پس از پیامبر نیز 
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بر اساِس بیعت و شورا به حکومت دست یافته اند و آنان نیز هرگز حکومِت خود را الهی و دینی ندانسته و فقط خود را منتخِب مردم و جانشیِن زعامت 
سیاسِی محمد می دانسته اند. ظاهراً نخستین بار عثمان بود که خود را به جای "خلیفهٔٔ رسول الله"، "خلیفه الله" خواند.


با این همه، هرگز شریعتی مدافِع حکومِت تئوکراتیک نبوده و بدان تصریح کرده است. این که گاه افرادی از سرِ جهل یا غرض شریعتی را متهم به دفاع 
از حکومِت توتالیتر یا دیکتاتوری و مخالفت با آزادی و حقوِق بشر و دموکراسی دانسته اند، از بنیاد بی اساس است و جز دروغ و تهمت و عوام فریبی ) و 
شاید هم خواص فریبی ( نیست. شریعتی نظریهٔٔ " امت و امامت" و "دموکراسِی متعهد" را برای دورهٔٔ انتقالِی پس از پیامبر و به طورِ خاص، امامِت شیعی و 
حداکثر، برای مرحلٔه گذار از انقالب ها و انتقال از مرحلٔه " دموکراسِی رأس ها" به "دموکراسِی رأی ها" طرح و ارائه کرده است، نه یک الگوی دائمی برای 


جوامِع بشری و یا جوامِع اسالمی و شیعی.


از نظر او :


"... شورا، اجماع و بیعت، یعنی دموکراسی، یک اصِل اسالمی است و در قرآن بدان تصریح شده است. دموکراسی، شکِل نامحدود و همیشگی و عادِی 
رهبرِی جامعه است." )مجموعه آثار 26 صفحات 631ـ632 (


او آشکارا از :


"... بعِد اندیویدوآلیستی و لیبرالیسِم انفرادِی اسالم ..، و مبنای دموکراسِی انسانی که آزادی فرد در برابرِ قدرت و مرکزیِت جامعه تامین می شود" 
) مجموعه آثار 22 صفحه 208 (


سخن می گوید.
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این که دوسِت مان آقای اکبر گنجی در پاریس و در حضورِ جمعی ) از جمله اینجانب و احسان شریعتی ( اعالم کردند که "... شریعتی گفته است برنامٔه 
من نابودِی آزادی و دموکراسی است و من می خواهم حکومتی باشد که از باال مردم را کنترل کند و مردم باید برای همیشه شستشوی مغزی بشوند" )نقل 


به مضمون( ، جعل و دروغی بیش نیست و تمامِ زندگی و آثار و افکارِ شریعتی افشاگرِ این تهمت و دروغ است.


سال هاست که ُمد شده است هر کسی از َگردِ راه می رسد ) و روشن نیست به چه دلیل و با چه انگیزه ای ( شریعتی را آماِج تهمت و توهین قرار می دهد 
و هر چه دِل تنگش می خواهد به او  می گوید و گویا این افراد، نه خود را از نظرِ علمی مسئول احساس می کنند و خود را موظف به ارائٔه سند و دلیل 
می بینند و نه از نظرِ اخالقی مقید به اخالق و ادِب علمی و انسانی  هستند. از جمله می توان به آقای دکتر احسان نراقی اشاره کرد که دیر زمانی است به 
هر مناسبتی لگدی به پیکرِ خاموِش شریعتی می زند و راست و دروغ را به هم می بافد و زباِن بیانش نشان می دهد که بیشتر عقده گشایی و انتقام کشی انگیزهٔٔ 
گفتارِ اوست تا حقیقت جوئی و نقِد علمی و منصفانه. اخیراً نیز در مصاحبه با روزنامٔه " اعتمادِ ملی" سخنانی گفته است که با هیچ معیاری، با حقیقت و 
واقعیت سازگار نیست. ایشان معتقد است که شریعتی تاریخ نمی دانسته و به عنوان نمونه به تزِ " تشیِع علوی و تشیِع صفوی" اشاره می کند و کوشیده است 
تا خدماِت صفویان را به تاریِخ ایران باز گوید و حال آنکه، سخن و انتقادِ شریعتی دربارٔه صفویان یکسره به گونه دیگری است و نقِش شاهاِن صفوی را در 
انحرافاِت اخیرِ شیعٔه علوی باز گفته است و این دو یکی نیست، یا وی نظرِ شریعتی را دربارهٔٔ فردوسِی بزرگ به کلی تحریف کرده و آرای روشِن شریعتی 
را دربارهٔٔ فردوسی نادیده گرفته است. مهم تر از همه، نراقی معتقد است که "شاه" و "شریعتی" که ظاهراً جز "شیِن" شان، نسبتی با هم ندارند، دو رهبرِ 
انقالِب ایران بوده اند و خشونت های پس از انقالب را یکسره به شریعتی نسبت می دهد و مشفقانه اعالم می کند که اگر آیت الله خمینی با تکیه بر "خرد 
ورزِی حوزوی" نبود، تفکرِ انقالبِی شریعتی آثارِ منفِی دیگری به بار می آورد! این تحریف ها و گوشٔه چشم نشان دادن ها برای چیست و به چه هدفی دنبال 


می شود؟ آیا مبارزهٔٔ بی اماِن شریعتی با ارباب زر و زور و تزویر چنین برای عده ای تلخ بوده است؟


2. آموزه های درست یا نادرست، اما بالموضوع :
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مباحث و آموزه های بسیاری در آثارِ شریعتی وجود دارد که درست یا نادرست، امروز و در شرایِط کنونِی ایران از موضوعیت افتاده اند و لذا نیازی به طرح 
و تبلیِغ آنها نیست و عمالً نیز کمتر موردِ استفادٔه قرار می گیرند. از جمله می توان به بخِش قابِل توجهی از" شیعه شناسِی" شریعتی اشاره کرد. هر چند 
اگر اصوِل کالمی و اعتقادِی سنتی و رایِج شیعی را قبول کنیم، تزِ دموکراسِی متعهد و اکثرِ نظریاِت ارائه شده در " امت و امامت" همچنان معقول ترین و 
قابِل قبول ترین توجیهِ آن نوع "حکومِت موقِت انقالبی" است و هنوز هم می توان از آن دفاع کرد، اما طرِح تشیع و اسالمِ انقالبی و "شیعه یک حزِب تمام"، 
در شرایطی اهمیت یافت و ارائه شد که رادیکالیسم و گفتماِن انقالبی بر بنیادِ یک ایدئولوژِی انقالبی، گفتمان و ضرورِت زمانه بود و در دهه 40ـ50 کمتر 


روشنفکرِ سیاسی اندیش و آزادی خواه و عدالت طلبی بود که بدان گرایش نداشت.


در سال های 49ـ51 ، سال های خون و شهادت از یک سو و زندان و شکنجه و اعدام از سوی دیگر، گفتارِ شهادت و پس از شهادت و حسین وارِث آدم 
و ابوذرِ غفاری و تقدمِ وی بر بوعلی سینای فیلسوف و یا جملهٔٔ معروِف " اگر می توانی بمیران، و اگر نمی توانی بمیر" و یا " آنها که رفتند کاری حسینی 
کردند و آنها که ماندند باید کاری زینبی کنند و گرنه یزیدی اند"، موضوعیت داشت و اثر گذار بود ، اما اکنون با تغییرِ شرایط و نیاز ها و واقعیت ها چنان 
آموزه هایی یا اساساً بال موضوع اند و یا کمتر کارکردِ مثبت دارد. امروز شماری از مبانِی کالمِی سنتِی شیعی زیرِ سوال است و به هرحال شیعیسِم خاِص 
شریعتی چندان موضوعیت ندارد و از این رو پیرواِن فکرِی او نیز در دوراِن پس از انقالب آن نوع شیعه گری را از یاد برده اند . اکنون بیشتر " اسالمِ انتقادی" 


مطرح است نه " اسالم انقالبی" و خوشبختانه اسالمِ انتقادِی وی میراِث پر اوجی برای امروز و فردای ماست.


گفتنی است که سخِن فوق بدان معنا نیست که گفتماِن انقالبی و یا ضرورِت انقالِب سیاسی و اجتماعی، تئوریِک مان، برای همیشه منتفی است، 
ممکن است در آیندٔه دور و نزدیک بارِ دیگر دههٔٔ چهل و پنجاه تکرار شود ) که البته امیدوارم چنین نباشد (. و در آن صورت، " انقالب" به ضرورت رخ 
خواهد داد و بدیهی است که در آن زمان جهاد و شهادت و ایثار و فداکاری اهمیت و موضوعیت خود را باز خواهد یافت. جملهٔٔ معروف "جغرافیای حرف" 


شریعتی دربارٔه خودش هم صادق است.
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3.  موضوعاِت درست اما نیازمنِد بازخوانی، تصحیح، تکمیل و تعمیق :


آموزه ها و کلید واژه های قابل توجهی در آثار شریعتی دیده می شود که اکنون نیز معتبرند و موضوعیت دارند اما آنها را باید "بازخوانی" کرد و مورد 
ُمداقّه و تحلیل و بررسی قرار داد و در صورِت لزوم به "تصحیح" یا "تکمیل" و یا "تعمیق" آنها همت گماشت. برخی از این آموزه ها عبارت است از : 


الف( بازگشت به خویش :


تزِ معروِف بازگشت به خویِش شریعتی، گرچه ابداِع او نیست، مهم است و برای ما ایرانیان و اسالمیان ) که فعالً هویِت ملی و دینِی ما چندان به هم 
آمیخته اند که نمی توان جداشان کرد (، کارآمد و مفید است و می تواند تکیه گاهِ معرفتی و تاریخی و ملی برای حفِظ هویت و استقالِل شخصیِت انسانی و 


ملِی ما باشد. به ویژه اگر بازگشت به خویِش شریعتی را در ارتباط با "فلسفٔه خودِی" اقبال بازخوانی کنیم.


ب( بازگشت به اسالم و قرآن :


شعارِ بازگشت به اسالمِ حقیقی ) نه واقعی و تاریخی ( و نیز مدعای بازگشت به قرآن، دو شعارِ بنیادیِن نواندیشاِن مسلمان در صد ساِل اخیر بوده است؛ 
و بزرگانی چون سید جمال، عبده، اقبال، بازرگان، طالقانی و شریعتی آن را طرح کرده و مسلمانان را به آن فرا خوانده اند. البته امروز پرسش هایی بنیادین 


دربارهٔٔ این دو شعار در افتاده است و باید به آنها پاسخ داد. اما به گماِن من هنوز این ُمدعیات از ضرورت، واقعیت و اهمیت برخوردارند.


ج( طرِح هندسِی مکتب :


شریعتی دستگاهِ فکرِی مسلمانی را به شکِل سیستمی و منظومه ای طراحی می کند که خود نامِ آن را "طرِح هندسِی مکتب" نهاده و پیشنهادهایی 
نیز در این باب داده است. این منظومه سازی از اندیشٔه دینی یک ضرورِت اساسی است و البته می توان آن را تحِت عنواِن "هندسٔه معرفت" ) به تعبیرِ 
دکتر سروش ( پیشنهاد کرد. به هرحال الزم است یک مسلمان بداند توحیِد او با نبوت و معاد، نماز او با روزه و جهاد، اخالق او با سیاست و جامعه، و... 







12


چه ارتباِط ارگانیک، ضروری و منطقی دارد. 


د( فهِم ایدئولوژیِک اسالم :


شریعتی بهترین کارِ روشنفکراِن مسلمان را طرِح اسالم به مثابهٔٔ یک جهان بینی و یا ایدئولوژی می داند و او خود کوشش های فراوانی در این زمینه 
انجام داد. اما در سالیاِن اخیر این ایده و تالش سخت موردِ انتقاد واقع شده است. اِشکاِل اساسی در این مورد این است که کسانی تعریفی از ایدئولوژی را 
موردِ انتقاد قرار داده اند که منظورِ شریعتی ) و یا بازرگان و مطهری نیز ( نبوده است. به هرحال، من فکر می کنم ایدئولوژی و دیِن ایدئولوژیک به شکلی که 
شریعتی مطرح می کند، امری بدیهی و ضروری است و هنوز هم موضوعیت دارد و قابِل توجه است و این که مخالفان و منتقداِن ایدئولوژی و یا ایدئولوژِی 
اسالمی ، خود نیز از منظرِ کامالً ایدئولوژیک با ایدئولوژی مخالفت می کنند. خود بهترین دلیل بر ضرورِت کاربردِ لفظی و مفهومِی ایدئولوژی است. البته 


آرای شریعتی در این باب محتاِج تصحیح و تکمیل است.


ه( توجیهِ خاتمیت با تکیه بر ظهورِ عقِل استقرائِی جدید :


این نظریه را اقبال مطرح کرد، اما شریعتی نیز آن را پسندید و موردِ حمایت قرار داد. این اندیشه با پرسش هایی مواجه است و باید به آنها پاسخ گفت 
و رفِع ابهام کرد، اما به گمانم می توان به طورِکلی آن را پذیرفت و حداقل معقول ترین تفسیر و توجیه برای فلسفهٔٔ خاتمیت است.


و( نقِش روشفکر و ارتباِط آن با مفهومِ خاتمیت  :


شریعتی تعریِف مشهوری دربارٔه روشنفکرِ مسلمان و نقِش وی در دوراِن پس از خاتمیت دارد ، می اندیشم که تحلیِل وی از این مقوله هنوز معتبر 
است و می توان بدان تکیه کرد و گامی در جهِت بالندگِی جامعه و تعییِن نقِش نواندیشاِن مسلمان برداشت.


ح( نقش و جایگاهِ روحانیت در جامعٔه اسالمی  :
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شریعتی سخناِن متعددی دربارٔه عالماِن دین و نهادِ علماء و روحاینت دارد که در مجموع سازگار و روشن است، اما دارای ابهاماتی نیز هست. او از یک 
سو در مقامِ یک متفکر به " اسالمِ منهای روحاینت" اعتقاد دارد و از سوی دیگر، با توجه به ضرورت های علمی و تاریخی، وجودِ عالماِن دین را به ضرورت 
می پذیرد. اما "رسمیت" را عامِل استبداد و انحراف می داند. در واقع به تعبیرِ خودِ او با " آخوندیسم" مخالف است، اما ضرورِت آخوند را قبول می کند و 


البته او واژٔه "روحانی" را نادرست و "عالم" را درست می شمارد. فکر می کنم تحلیل و اندیشٔه شریعتی واقع بینانه ترین نظریه باشد.


ط( نقِد غرب :


شریعتی مطالِب بسیاری دربارٔه تاریخ و فرهنِگ غرب و تحلیل و نقِد آن دارد که می توان شماری از آنها را مردود دانست اما به گماِن من غالِب آن 
نقدها به لحاِظ نظری و کلی درست و قابل توجه است. گرچه عده ای شریعتی را "غرب ستیز" می دانند. اما واقعیت این است که او منتقِد تاریخ و فرهنِگ 
سرمایه داری و مصرفی و بی خدای غرب بود نه غرب ستیز یا نافِی غرب و منکرِ مدرنیته و دستاوردهای آن. در روزگاری که هستیم غربزدگِی شدیدی بر 
جامعهٔٔ ما و روشفکراِن دینی و غیرِ دینی چیره شده است و در این حال و هوا، بازنگری و بازخوانِی شریعتی از مدرنیته و محصوالِت رنگارنِگ آن و رفتار های 


سلطه گرانهٔٔ غربیان و امریکا و محورِ استعمارِی جدید، بسیار ضروری و راهگشا است.


ی( مسائِل مربوط به زن و جنسیت و حقوِق زنان :


شریعتی از معدود روشنفکراِن مسلماِن گذشته و حاِل ایران است که به زن و جنسیت و حقوِق آنان از دیدگاهِ اسالمی و اجتماعی توجه کرده و در 
زماِن خود کوشیده است زن را از اسارِت تاریخ و زنداِن خرافه و جهل به عرصهٔٔ جامعه و سیاست بکشاند و به رهائِی او کمک کند. او یک فمینیست 
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به معنای امروزیِن آن نبود، اما گامی در جهِت رهائِی زن و آمدن اش به عرصٔه حیاِت اجتماعی برداشت. درعینِ حال سخناِن او محتاِج بازخوانی، 
نقد، بررسی، تصحیح و تکمیل است.


ک( نقش و حدود و ثغورِ دین :


دین و معنا و نقِش فردی و اجتماعِی آن به طورِ عام و اسالم و شیعه بطورِ خاص، جایگاهِ برجسته ای در آثار و افکارِ شریعتی دارد. اما این میراِث فکری، 
که عمدتاً از منظرِ تاریخی و جامعه شناسی عرضه شده است، محتاِج بازنگری و نوسازی است تا کارآمدی و فایده مندِی آن بیشتر شود.


4. آموزه های معتبر و مهم و قابِل بازسازی :


اول بگویم که منظور از"بازسازی" همان است که اقبال گفته است. یعنی تجدیِد بنا و به عبارتی بنا نهادِن ساختمانی نو بر بنیادِ یک اندیشٔه خاّلق و 
مهم و محوری. افزون بر کلید واژه های قابِل طرح و بازخوانِی گذشته، شریعتی آموزه هایی دارد که هر کدام قابلیت آن را دارد که سنِگ بنای طرحی نو، 


انقالبی و تحول آفرین باشد. به عنوان نمونه به شماری از آنها اشاره می کنم :


الف( اومانیسم اسالمی :


اصطالِح " اومانیسِم اسالمی" به وسیلٔه شریعتی باب شد. او به درستی آگاه بود که تحوالِت جدید در مغرب زمین از اومانیسم و نگاهی کامالً تازه 
به عالَم و آدم آغاز شد و از این رو وی کوشید ضمِن نقادِی انسان شناسِی جدیِد غربی از دروِن سنِت اسالمی و آموزه های قرآنی یک نوع انسان شناسِی 
جامع و عمیق و تازه بر بنیادِ خدا و توحید و معنویت و عدالت و آزادی طراحی کند. در واقع تمامِی اندیشه های شریعتی را در باِب تاریخ و فلسفٔه تاریخ و 
جامعه شناسی و دین و اخالق و مبارزه و انقالب و پایاِن تاریخ و..، حوِل انسان شناسِی او قابِل تفسیر و درک و فهم خواهد بود. به هرحال اومانیسِم اسالمِی 


شریعتی بنیادِ استواری است برای بازسازِی استوارترِ یک انسان شناسِی دینِی تازه و کامل تر.
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ب(  طرِح اصول و فروِع دین حوِل محورِ اصِل یگانهٔٔ توحید :


در سده های نخسِت اسالمی مجموعهٔٔ دستگاهِ دینی را با معیارهای مختلف تقسیم و طبقه بندی کردند و از جمله عقاید را تحِت عنواِن اصوِل دین و 
احکام را ذیِل عنواِن "فروِع دین" مطرح کردند که هنوز هم رایج است. اما شریعتی با توجه به حساسیِت بسیارِ او روی دو مقولٔه "شرک" و "توحید" و 
توحید محورِی او، این طبقه بندِی سنتی را نادیده می گیرد و برای دستگاهِ منظومهٔٔ دینی اش جز یک اصل در نظر نمی گیرد و آن "توحید" است و مابقی 
فروع به حساب می آیند. چرا که بدوِن توحید، آنها قابِل فهم و تحلیل و قبول نخواهند بود. اگر این نظریهٔٔ پیشنهادی درست است، که هست، قابلیِت 


بازسازی دارد و می توان بنایی تازه و تحولِ آفرین بر بنیادِ آن استوار کرد.


ج( تکیه بر اجتهاد و تعمیِم اجتهاد به اصول :


" اجتهاد" در میاِن سنت و جماعت و بیشتر در شیعه همواره موردِ توجه و قبول بوده و در صد ساِل اخیر نواندیشان و مصلحاِن مسلمان شدیداً به آن 
توجه کرده و برای احیای آن کوشیده اند. اما اقبال و پس از آن شریعتی، اجتهاد را از محدودهٔٔ تنِگ فروع ) یعنی اجتهاد در فروِع فروِع احکامِ تکلیفی (


خارج کرده و آن را به اصوِل دین ) اعم از توحید و دیگر اجزای دین شناسی و کالم و عقاید ( نیز تعمیم داده اند. اقبال می گفت وقت آن رسیده است که 
در ُکِل دستگاهِ مسلمانِی خود تجدید نظر کنیم.


د( پیشنهاد برای اصالح در ادلهٔٔ اجتهاد :


اجتهادِ فقهی در سنی و شیعی بر اساِس ادلهٔٔ معینی بنا شده است. کتاب و سنت موردِ اتفاِق همه است اما در نزدِ فقیهاِن سنی قیاس واستحسان و 
استصالح درشمارِ ادلهٔٔ دیگرِ اجتهاد است ولی در نزدِ مجتهداِن شیعی عقل و اجماع معتبر است. با این همه بدیهی است که فقه بر "نقل" استوار است و به 
همین دلیل، اجتهادِ فقهِی سنتِی ما اساساً بر نقلیات ) بیشتر حدیث و کمتر قرآن ( استوار است و عقل به معنِی "علم و زمان" در آن نقِش چندانی ندارد. 
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در این میان شریعتی برای نخستین بار پیشنهاد می کند که پس از قرآن و سنت، علم و زمان بجای عقل و اجماع در شمارِ ادله و مبنای اجتهاد قرار گیرد. 
اگر این جابجایی صورت بگیرد روشن است که تحوِل بنیادینی در اجتهاد ) اجتهاد دراصول و فروع ( حاصل می شود. اما این پیشنهاد خام و کامالً مبهم 


است از این رو محتاِج تعمیق و بازسازی است.


ه( تعریِف تازه از سنت : 


سنت در فرهنِگ سنتی و رایِج فقهی عبارت است از فعل و قول و تقریرِ پیامبر و یا اماماِن شیعی در نزدِ شیعیان. در این تعریف همه چیز در حدیث و 
نقلیات متجلی است چر ا که امروز رفتار وگفتار و یا تقریرِ پیامبر در حدیث ) و اندکی در قرآن ( انعکاس دارد. شریعتی معنای "ُسنت" را دگرگون می کند 
و تعریِف کامالً تازه ای ازآن بدست می دهد. وی سنت را عبارت از روِش کارِ پیامبر و شناخِت تیپ و مجموعهٔٔ شخصیت و روش و منش او می داند. به عبارِت 
دیگر دراین تلقی، ُسنت متشکل از مجموعٔه مستنداِت نقلی، با بازخوانی و تحلیل و در نهایت، استخراِج اصوِل کلی و عام و جهت بخِش دینی در شرایِط 
مختلف است و فقط جهت و خِط سیرِ کلِی مسلمانان را آشکار می کند و دیگر نیازی نیست برای هر حکِم جزئی و ُخرد به آیٔه قرآن و یا حدیث و روایت 
استناد شود. و با این تقسیر از سنت، نقل و نص گرایی را واردِ ساحِت عقل و اسالمِ مفهوم گرا می کند و پیونِد کارآمِد دین و زمان را ممکن می سازد. این ایده 


سخت محتاِج توجه و بازسازی است و یقیناً در صورِت پذیرفتن و کاربردی کردِن آن، دگرگونِی انقالبی و اثرگذاری در دین شناسِی ما پدید می آورد.


و( تحلیِل تاریِخ ادیان بر بنیادِ تزِ مذهب علیهِ مذهب :


غالباً دینداران می پندارند که در طوِل تاریخ همواره دین با بی دینی و ایمان با اِلحاد در جدال و ضدیت بوده است، اما شریعتی نخست بار به این نکته 
توجه کرد که تاریخ پُر است از پیکارِ دین با دیِن دیگر ) شرک با توحید نه کفر با ایمان و یا تفاسیرِ انحرافی از دیانت با تفاسیرِ صحیِح از دین(. گزارش های 
تاریخی و واقعیت های دنیای امروز نیز آشکارا مدعای شریعتی را نشان می دهد. آیا در جامعهٔٔ کنونِی ایران بیشتر جداِل ایمان و کفر در جریان است یا 


صف بندِی دینداران با دینداران؟ به هرحال این نظریهٔٔ شریعتی نیز محتاِج نوسازی و بازسازی است و در نهایت کارآمد و راهگشا است.
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ز( شناخِت مقایسه ای ادیان :


شریعتی پیشنهادِ تازه ای برای شناخِت مقایسه ای ادیان ارائه می کند که بسیار مفید و روشنگر و قابل استفاده است. او می گوید با پنج معیار و محور 
می توان ادیان را با هم مقایسه کرد و به شناخِت تازه از ادیان رسید : شناخِت خدا یا خدایان در هر دین، شناخِت پیامبرِ ادیان به عنواِن موسس و بنیادگذار، 
شناخِت متوِن مقدِس ادیان، درک و فهِم شکِل ظهور و مخاطباِن پیامبران و باالخره شناخِت دست پروردگاِن هر دین در روزگارِ خود. شریعتی، که اساساً 
به روِش شناخِت مقایسه ای باوری عمیق داشت، با این معیارهای تازه، گامی تازه و قابِل بازسازی در شناخِت ادیان موجود برداشته است که قابِل تداوم 


و تامل است.


تمایزِ شریعتی نسبت به نِحله های فکری ـ سیاسِی اسالمِی موجود :


واپسین کالم اشارتی است به تفاوت و تمایزِ آموزها و پروژهٔٔ فکری ـ اسالمِی شریعتی نسبت به دیگر جریان های فکری، اسالمی و سیاسِی موجود در 
جهاِن اسالم و از جمله ایران.


در یک نگاهِ کلی می توان چهار جریاِن مهم و کم و بیش اثرگذارِ اسالمی را تشخیص داد و آنها را از هم متمایز ساخت :


1. سنت گرایان، 2. بنیادگرایان، 3. نو اندیشاِن فرهنگی و 4. نو اندیشاِن معتقد به بازسازِی اندیشٔه اسالمی.


1. سنت گرایان)سنت و میراث اسالمی( : را عمدتاً در میراِث فرهنگی و تمدنِی اسالم ) اسالمِ سدهٔٔ دوم تا سدهٔٔ ششم ( خالصه می کنند و می پندارند که 
می توان و باید آن میراِث بی بدیل را در جهاِن امروز احیا و زنده کرد و این احیاگرِی فرهنگی برای عظمت و حفِظ هویت و اعتالی اخالقِی مسلماناِن امروز 
کفایت می کند. اینان نه تنها اعتقادی به مدرنیته و دستاوردهای جهاِن مدرن ندارند، بلکه آن را مخرب و به معنای زواِل معنویت و غربِت دیانت می دانند 
و در مقابل، باز آوردِن اخالق و فقه و عرفان و فلسفهٔٔ ُمدرسِی اسالم را بهترین بدیِل جهاِن مدرن می شناسند. این جریان که امروز سخنگوی اصلِی آن در 







18


سطِح جهانی دکتر سید حسین نصر است، سیاسی نیست و از این نظر با بنیادگرایان تفاوِت اساسی پیدا می کند.


2. بنیادگرایان )fondamentaliste( : از نظرِ فکری و دینی، بازگشت به عقاید و عمدتاً آداب و اخالق و شریعت و در مجموع زندگِی صدرِ اسالم را شعار 
خود قرار می دهند و "سنِت َسَلِف صالح" را الگوی دینی و رفتارِی خود می شمارند و از این رو، اینان را "َسلَفی" نیز می گویند. تمدن و معارِف فلسفی و 
کالمی و عرفانِی عصرِ زریِن فرهنِگ اسالمی برای آنان چندان اهمیت ندارد. با مدرنیته و آداِب نویِن غربی نیز مخالفِت عمیق دارند و آنها را  ُمخِل مبانِی 
اسالم و زندگی و سلوِک دینی می دانند. از نظرِ سیاسی دنباِل احیای "خالفِت اسالمی" هستند. آنچه برای اینان مهم است و در اولویت قرار دارد، احیای 
عظمِت سیاسِی مسلمانان در قالِب تشکیِل امپراتورِی اسالمی است. فقه و شریعت مبنای دینداری و زیسِت مومنانه است. رزمندگی با جهاِن غرب و به 
طورِکلی انقالبی گری درعیِن محافظه کاری از خصوصیاِت بارزِ این جریان است. بخش عمده ای از روحانیاِن سیاسی و حاکِم در ایران و بخشی از جریاِن عامِ 


ِاخوان المسلمین و اَلقاعده و خالفت گرایاِن جهاِن اسالم از مصادیِق این نِحله است.


3. نوگرایان و یا نو اندیشان )Réformiste( : سنت و میراِث اسالمی را به نقد و بررسی می گذارند و آن را کامالً نمی پذیرند اما معتقد به نوسازی اند، نه 
بازسازی. دستاوردهای جهاِن مدرن و مدرنیته را حداقل یکسره مردود اعالم نمی کنند و معتقد به گفت و گو با آن هستند. از نظرِ سیاسی، عموماً تمایل به 
عمِل سیاسی و اجتماعی دارند اما اعتقادی به حکومِت مذهبی ) فقهی ـ روحانی ( ندارند و حداقل به تعارِض اسالم و دموکراسی و حقوِق بشر باور ندارند. 
گرچه بسیاری از چهره های شاخِص این جریان نوگرا هستند نه نو اندیش، اما نو اندیشی در حال غلبه و چیرگی است. از آنجا که اینان معتقد به نوسازی اند 
و عمدتاً به سنِت فکری و فرهنگِی گذشته و یا مدرنیتٔه غربی تکیه دارند، می توان آنان را نو اندیشان فرهنگی و رِفُرمیست ) اصالح طلب ( نامید. عَبده، سید 


احمد خان، بازرگان، مطهری، سروش، شبستری، عابد جابری و نصرحامد ابوزید از چهره های این جریان اند.


4. نو اندیشاِن معتقد به بازسازی : با نوگرایاِن اصالح طلب تفاوت زیادی ندارند، اما با یک اصِل بنیادینی از آنان ) و صد البته با دیگران ( متمایز می شوند، 
و آن، اعتقاد به "بازسازی" )Reconstruction( است. بازسازی به معنایی که اقبال می گوید، یعنی تجدیِد بنای ساختماِن معرفتِی اسالم. نوگرایی گامِ اول 
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است، بازخوانی گامِ دوم است. نو اندیشی و نو سازی گامِ سوم است، و بازسازی گامِ چهارم و غایی شمرده می شود. سه گامِ اول به اصالِح فکرِ دینی و 
نوسازِی تمام و یا بخِش عمده ای از عقاید و تفاسیر و آداب و سنن و شعائرِ دینی منتهی می شود، اما گامِ چهارم از آن فراتر می رود به تخریب و واژگونِی 
بنای کهِن دین شناسی و معارِف اسالمی و تجدیِد بنای آن در جهاِن امروز می انجامد. اصالح گری ساختماِن قدیمی و پر ارزش را به مثابهٔٔ میراِث پیشینیان 
حفظ می کند اما آن را با تغییراتی و اصالحاتی "نو سازی" می کند، ولی معتقدان به گامِ چهارم، ساختمان را از "نو" می سازند، و روشن است که این دو 


یکی نیست.


البته مدافعاِن این پروژه در ساختماِن جدید از تمامِ مصالِح مفید و خالِق بنای کهن استفاده می کنند. اینان معتقدند که هم سنت زنده است و حرفی 
برای گفتن دارد و هم مدرنیته، اما پس از نقد و بازخوانِی مستمرِ هر دو سنِت قدیم و جدید، اسالمی و غربی، باید به بدیل سازی و سنتزِ جدیدی دست یافت 
و آن را "مدرنیتٔه بومی" گویند. سنتزی که برآینِد افکار و میراِث قدیم و جدید است اما در نهایت "خودی" است و با فرهنگ و شرایِط بومِی ما مسلمانان 
سازگار افتاده و قابِل اجرا است. در واقع همان سخِن اقبال، که بیش از این نقل شد، تابلوی این جریان است : تجدیِد نظر در کِل دستگاهِ مسلمانی. تجربه 
و آزموِن کوشش های جریان های مختلِف اسالمی نشان می دهد که تا این تجدیِد بنا صورت نگیرد، گره از کارِ فروبستٔه مسلمانان گشوده نخواهد شد. اگر 
پس از اقبال این پروژه ادامه پیدا می کرد و به جایی می رسید، امروز نه غربیان چنین بر ما چیره بودند و نه بنیادگرایاِن خشونت ورز چنین میدان پیدا 


می کردند و به جای تقویِت مسلمانان به تضعیف و بی اعتبارِی اسالم و مسلمانان نمی کوشیدند.


به هرحال طراِح پروژهٔٔ "بازسازی"، اقبال الهوری است. اما پس از او، این شریعتی بود که با هوشمندی آن را دریافت و در عمرِ کوتاهِ خود کوشید در 
این راه گام هایی بردارد. در یک جمع بندی، می توان با سه شاخص خِط فکری و پروژهٔٔ اصالحی ـ انقالبِی شریعتی را بازشناخت :


1. اعتقاد به پروژهٔٔ بازسازی.


2. نقِد هم زماِن سنت و مدرنیته و بدیل سازی ) ساختِن سنتز (، تاسیس نه تقلید.
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3. طرِح آرمانِی عرفان، آزادی و برابری با تاکید بر عنصرِ عدالت. در وجهِ سیاسی نوعی دموکراسی خواهِی رادیکال ) "سوسیال ـ دموکراسِی معنویت گرا" 
در برابرِ لیبرال ـ دموکراسِی بی تفاوت نسبت به عدالت و یا معنویت و اخالق (.


در موردِ بند آخر دو نکته قابِل یادآوری است :


اول اینکه، بر خالِف تصورِ عده ای، این مثلث، پروژهٔٔ عملی و اجرایی نیست، بلکه شکِل مجرد و انتراعی و مثالِی سه آرماِن بلند و عالِی انسانی و اسالمی 
است که باید کوشید با برنامه ریزی و پروژه های اجرایی قدم به قدم به آن نزدیک شد.مهم آن است که شریعتی می خواهد با این مثلِث مثالی، وابستگِی 


سه اصِل بنیادیِن عرفان، آزادی و برابری را نشان دهد و این قالب در واقع، بدیل سازی برای دنیای فرا مدرن است.


دوم اینکه، اولویت ها در هر زمان و مکان متفاوت خواهد بود : اگر آزادی و عدالت تامین است، باید بر اخالق و معنویت تکیٔه بیشتر کرد، و اگر معنویت 
غلبه دارد، آزادی و عدالت عمده می شود، و اگر آزادی وجود دارد، عدالت در اولویت قرار می گیرد، و اگر عدالت به قدر کفایت هست، آزادی شعارِ محوری 
خواهد بود. به هرحال، ما هستیم و شرایِط تازه و معضالِت فکری و پرسش های تازه که پاسخ های تازه می طلبند، ولی به گماِن من "میراِث شریعتی" 


دستمایهٔٔ قابِل مالحظه ای برای تداومِ راه است.
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حقوِق بشر به چه کار می آید ؟


موضوِع حقوِق بشر به عنواِن یک "مسأله" اکنون در سطِح جهان به گونه ای مطرح می شود که در تاریِخ بشر بی سابقه است. در واقع می توان دو موضوِع 
"حقوِق بشر" و "دموکراسی" ) که البته دومی به نوعی برآمده از بخشی از حقوِق ذاتی و طبیعِی بشر است ( را از موضوعاِت عمومی و مهم در سطِح 
جهانی در نظر گرفت که ظاهراً موردِ توافِق همگان است، و اگر هم مخالفتی هست، چندان اندک است که قابِل اعتنا نیست. ضرورِت تحقِق حقوِق بشر و 
دموکراسی، اکنون در وضعیتی است که کمتر کسی را تواِن آن است که به طورِ مستقیم با آن به مخالفت برخیزد و آن را نفی کند. تقریباً تمامِ کشورهای 
جهان، اعالمیٔه جهانِی حقوق بشر و میثاقیِن آن را امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده اند. با این همه کمتر کشوری در جهان وجود دارد که حقوِق بشر 


را کامالً رعایت کند و مرتکِب نقِض حقوِق بشر نشود.


در این میان متاسفانه سال ها است که جمهورِی اسالمِی ایران یکی از چند کشورِ ناقِض حقوِق بشر است که در ارزیابی های جهانی و سازماِن ملل در 
صدرِ جدول قرار دارد. امسال نیز وضعیِت حقوِق بشر در ایران چندان وخیم است که دبیر کِل سازماِن ملل اخیراً گزارِش مَبسوط و مهمی در موردِ نقِض 
حقوِق بشر در ایران ارایه داد. این گزارش ها عموماً به استنادِ آمار و ارقام و ارزیابی های کّمِی نهادهای خارجی و بین المللی صورت می گیرد. اما کسانی 
که در داخِل کشور زندگی می کنند و رخدادها و تحوالت را از نزدیک پی می گیرند و چه بسا خود قربانِی نقِض حقوِق بشرند، به خوبی می دانند که نقِض 


حقوِق بشر و حتی نقِض قانوِن اساسِی خودِ جمهورِی اسالمی چندان جدی و گسترده است که "سبکباالن ساحل ها" هرگز به عمِق آن پی نمی برند.


اکنون در این مجال سخِن من در موردِ نقِض حقوِق بشر در ایران و یا در جای دیگر نیست. در این گفتارِ مختصر می خواهم به یک نکتٔه مهم بپردازم 
و آن پاسخ به این پرسش است که "حقوِق بشر به چه کار می آید ؟" این پرسش از آنجا مهم می شود که، به رغِم تالش هایی که شده و می شود، هنوز هم 


شماری از دولت ها با بهانه های مختلف در برابرِ اجرای اعالمیٔه جهانِی حقوِق بشر مقاومت می کنند.
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در ارتباط با چرایی های این مقاومت ها، سخناِن بسیاری گفته شده و تحلیل های مختلفی ارایه شده است. یکی از این تحلیل ها این است که حقوِق بشر 
و دیگر دستاوردهای دنیای مدرن در جایی در جوامع ُمَحقق می شود که در آنجا یک تحوِل فکری، ذهنی و فرهنگِی جّدی و عمیق پدید آمده باشد. این 
نظریه ای است که غالباً از سوی روشنفکران و فیلسوفان عرضه می شود. در مقابل، سیاستمداران و برخی از متفکران بر این باورند که موکول کردِن تَحقِق 
حقوِق بشر و دموکراسی به یک تحوِل عمیِق فکری فرهنگی در جوامِع ماقبل و یا مادوِن حقوِق بشر ناممکن و حداقل بسیار دور از دسترس است و حتی 
استدالل می شود که اساساً نیازی به این تعلیق نیست. اینان می گویند که الزم است حقوِق بشر و دموکراسی به هر قیمتی در چنان جوامعی به اجرا درآید 


و پس از آن تحوِل ذهنی و فرهنگی خود به خود پدید خواهد آمد. ریچارد رورتی، فیلسوِف فقیِد آمریکایی بر این نظر است.


اکنون نمی خواهم در این باب داوری کنم و از تقدمِ جاودانٔه یکی بر دیگری دفاع کنم و در واقع در دامِ بحِث شاید بی حاصِل "مرغ و تخم مرغ" 
بیفتم، به اشاره می گویم که یکبار هم که شده با مخالفاِن حقوِق بشر ) بویژه مخالفاِن نظری و مذهبی در کشورمان ( با رویکردِ پسینی به موضوِع موردِ 
بحث گفتگو کنیم و در واقع به این پرسش پاسخ دهیم که حقوِق بشر در عمل چه مشکلی را حل می کند و چرا به اجرای بی چون و چرای موادِ سی گانٔه 
اعالمیٔه جهانِی حقوِق بشر نیازمندیم. به تعبیرِ اهِل فلسفه، پَسینی و عقلی ـ تجربی به این موضوع توجه کنیم نه پیشینی و برهانی. چرا که واقعیت این 
است که بحِث فلسفی و نظرِی َمحض، حداقل به تنهایی، راه به جایی نمی برد و همواره می تواند محِل مُناقشه باشد. این، طبیعِت مباحِث نظری است. 
این درست است که هرگز نمی توان با برهان ثابت کرد که تمامِ موادِ اعالمیٔه حقوِق بشر و یا فالن مادٔه آن "حق" ) صادق ( است، اما می توان با توجه به 
تجارِب تاریخی و چرایِی مفهومی و اعالمیه ای به نامِ حقوِق بشر در ساِل 1948، همگان را به "سودمندِی" اجرای آن برای تمامِ مردمِ جهان با هر عقیده 


و فرهنگی آگاه و حتی قانع کرد.


برای ورود به بحث می توان گفت که در طوِل تاریخ، آدمیان در هر مقطِع تاریخی و در هر مَرام و َمسلکی از چهار مشکِل بزرگ رنج برده اند : ظلم، 
ناامنی، جنگ و تبعیض. از این رو، بشر همواره در پِی عدالت، امنیت، صلح و برابری بوده است. تشکیِل دوگانه های عدل / ظلم، امنیت / ناامنی، صلح / جنگ 
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و برابری / تبعیض، درتاریِخ بشر و در ذهن و زباِن آدمی، محصوِل این تجارب است. آدمیان جدای از هر تعیّنی و نژاد و مذهبی، دنباِل عدالت و امنیت و 
صلح و برابری هستند و این پی جویی پیش از آنکه از فلسفه و مذهب و ذوق و سلیقٔه فردی و یا جماعتی و یا طایفه ای برآمده باشد، از تجربه های مکرر 
و در بسترِ واقعیت های تلخ و رنج زای آدمی به دست آمده است، و صد البته ُعقال و خیرخواهاِن بشر ) پیامبران و بسیاری از فیلسوفان و مصلحان ( همواره 
بر آن تجربه ها و آرمان ها مهرِ تایید نهاده اند. افزون بر تجارِب پیاپِی تاریخی، تحوالت و خشونت های مرگبار و ویرانگری های ِدهشتناِک جنِگ اول و بویژه 
جنِگ دومِ جهانی، موجب شد که ُعقالی غرب، که افزون بر تجارِب تاریخی و قرون وسطی و مخصوصاً خشونت های مذهبی، دو جنِگ ویرانگرِ اخیر را نیز 
تجربه کرده بودند، دست به تأسیِس جامعٔه ملل و سپس سازماِن ملل بزنند و اعالمیٔه جهانِی حقوِق بشر را تدوین کنند و آن را به تصویِب آن سازمان 
برسانند و پس از آن کوشش های فراوانی صورت گرفت که دیگران نیز به آن بپیوندند و همگان بکوشند تا صلح به جای جنگ بنشیند و عدالت و امنیت 
و برابری در جهان، ولو نِسبی، برقرار شود. در این اندیشه آنچه مهم است این است که آدمیان جدای از هر نژاد و رنگ و مذهب، از کرامت و حقوِق ذاتی 
و طبیعی برخوردار باشند. در این اعالمیه نه تنها هیچ فکری و دینی و فرهنگی و سنتی نفی نمی شود بلکه در صورِت تَحقِق کامل و همه جانبٔه اعالمیه 
و رعایِت حقوِق بشر، همٔه فرهنگ ها محترم شمرده می شوند. در واقع این اعالمیه و تحقِق پروژٔه حقوِق بشر چیزی نیست جز میثاق و راهی برای محو و 
حداقل کنترِل خشونت، جنگ، ناامنی، تبعیض و زورگویی در همه جا و برای همه کس. بنابراین ضرورِت اجرای بی چون و چرای حقوِق بشر دلیلی روشن 


و بی ابهام دارد و در این سطح، نیازی به این همه بحث و فلسفه ندارد.


اگر این گزارِش من از معنا و مفهوم و چگونگی و چرایِی پیدایش و نقش و کارکردِ حقوِق بشر درست و مقبول باشد، از تمامِ مردمِ جهان و بویژه از 
مخالفاِن مذهبی و غیرِ مذهبِی حقوِق بشر می پرسم، آیا شما طالِب صلح و امنیت و برابری و حفِظ حقوِق طبیعی و کرامِت آدمی هستید یا نه ؟ واضح است 
که کسی نمی تواند اجماالً مخالِف این مطلوب ها باشد و آثارِ مثبت و فوایِد آنها را انکار کند. از این رو، همان ناقضاِن شناخته شدٔه حقوِق بشر نیز خود را 


عامالن و حامالِن واقعِی حقوِق بشر و دموکراسی می دانند و منتقداِن خود را به نقِض حقوِق بشر و استبداد متهم می کنند.
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حال اگر حداقل به لحاِظ نظری همه موافِق حقوِق بشر هستند و آن را سودمند می دانند، می پرسم همین اعالمیٔه حقوِق بشر و نظامِ حکومتِی دموکراتیک، 
به رغِم همٔه اشکاالِت نظری و عملی که احتماالً دارد، اگر در عمل به طورِ کامل و صادقانه اجرا شود و همٔه دولت ها و ملت ها به آن عمل کنند و وفادار 
باشند، از خشونت ها و درگیری ها و جنگ ها و ناامنی ها و نابرابری ها کاسته می شود یا نه ؟ بعید می دانم هیچ آدمِ عاقل و آگاه به تاریخ و رنج های بشر و علل 
و عوامِل آنها، نقِش اجرای حقوِق بشر در کاهِش خشونت ها و جنگ ها و درگیری های مخرب را انکار کند. در این صورت، چه جای انکارِ حقوِق بشر. مگر 
غیر از این است که حقوِق بشر تبعیض ها را به برابری تبدیل می کند و مانِع جنگ ها می شود و امنیت را به جای ناامنی می نشاند و عدالت را جایگزیِن ستم 
می کند ؟ این نقِش حقوِق بشر نیز عملی و عینی است و لذا قابِل اندازه گیری و اثباِت تجربی است و نیاز به بحث های پیچیده و مباحِث نظری نیست که، 
به رغِم اهمیت و ضرورِت طرِح آن در جای خود، ممکن است هرگز به پایان نرسد. حقوِق بشر می گوید بیایید در جهانی زندگی کنیم که برابری و امنیت 
و صلح و عدالت باشد و این به سودِ همه است. بویژه مسلمانان، به دالیلی که اکنون جای طرِح آن نیست، در پرتوِ اجرای حقوِق بشر بیشترین سود را می 


برند. حتی اگر مسلمانان ُگمان کنند که پاره ای از احکامِ شریعت با موادی از اعالمیه سازگار نیست.


اگر چنین است، حال باید پرسید که چرا هنوز کسانی و به ویژه حکومت گرانی در برخی کشور های اسالمی و نیز ایران هستند که با حقوِق بشر مخالفت 
می کنند و پیوسته آن را نقض می کنند ؟ پاسِخ آن را در مجاِل دیگر خواهم داد، اما اکنون به ِاجمال می گویم که مخالفت با حقوِق بشر اساساً سیاسی 
است نه فلسفی و مذهبی. در واقع کسانی که برای خود و گروهِ خود "حِق ویژه" در حکومت و سیاست و ثروت و منزلت قائل اند، عمالً گریزی و گزیری 
ندارند که نظراً با مفاهیمی چون حقوِق بشر و دموکراسی مخالفت کنند و عمالً آن را بطورِ سازمان یافته نقض کنند. اینکه گاه گفته می شود حقوِق بشر 
ابزارِ سیاسی در دسِت ابرقدرت ها است، ضمِن اینکه خالی از حقیقت نیست، بهانه ای بیش نیست. در عینِ حال باید اعتراف کنیم که هیچ انحصار طلب و 


دیکتاتوری نمی تواند با آزادی و دموکراسی و حقوِق بشر موافق باشد.


دوشنبه 12 آبان 1387            
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