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  *كسب و كار روشنفكر ديني

  مصطفي ملكيان

به صورت هاي مختلفي بدان هم پرداخته شده و هم »  در باب روشنفكري ديني و اخالق«يك نكته كه در سرتاسر كتاب
 اين معنا كه تلويحا پرداخته شده ولي تصريحا پرداخته نشده است، اما به هر حال در ذهن و زبان نويسنده پرداخته نشده، به
كلمه كسب و كار . كنمتعبير مي» كسب و كار روشنفكر ديني«كرده، چيزي است كه من از آن به  عنوان  كتاب خلجان مي

به آن توجه شده » مرگ كسب و كار من«با عنوان »  روبرمرل«برم كه در كتاب معروف  كار مي را در اينجا به معنايي به
مشغولي روشنفكري ديني  كنم كه كسب و كار روشنفكر ديني يا اينكه مشغله و دلدر اينجا اين سوال را مطرح مي. است

   چيست؟ روشنفكري ديني آمده است تا چه خاليي را پر كند و اگر روشنفكري ديني نبود چه خاليي وجود مي داشت؟

توانيم مصداق لفظ يكي از نكات بسيار مهم در پرداختن به مفاهيم انتزاعي چون مفهوم روشنفكري ديني اين است كه ما نمي
مثال اگر از من فارسي زباني بپرسيد شما به چه مي گوييد . و مفهوم مورد نظرمان را نشان بدهيم و نوعي تعريف اشاري بكنيم

گويم ما به گذارم و مي زبان نويسان يك اسم ذات است من اين ليوان را پيش چشم شما ميليوان، چون ليوان به تعبير دستور
اما در . توانيم بگويم كه مرادمان از اين لفظ چيست تر مي زماني كه ما با اسم ذات سر و كار داريم آسان. گوييماين ليوان مي

مثال زماني كه با مفاهيمي چون .  داريم مسئله متفاوت استهاي معنا سروكار زماني كه به تعبير دستور زبان نويسان با اسم
روشنفكري . گوييم كه ما با چه سرو كار داريمروشنفكري يا ديني يا روشنفكري ديني سر و كارداريم چگونه به ديگران مي

گونه چ. شودشود در كف دست گذاشت و گفت كه در زبان فارسي به اين روشنفكري ديني گفته ميديني را كه نمي
من در اينجا براي اينكه كسب و كار روشنفكري را مشخص كنم به نكته اي . توان فهميد روشنفكري ديني يعني چه مي

سرل در كتاب . كمتر مورد تاكيد فيلسوفان و فيلسوفان زبان  قرار گرفته است» جان سرل«اشاره خواهم داشت كه قبل از 



به اين نكته توجه داد كه ما معناي يك لفظ را در يك زبان اگر آن » ي و معناتعبير زبان«و در كتاب ديگرش » افعال گفتاري«
. كنيملفظ، لفظي دارد دال بر يك مفهوم انتزاعي باشد و انضمامي نباشد از راه نوعي شهود و ذوق و ارتكاز زباني درك مي

دهد كه البته ممكن ارسي زبانان انتقال ميگوييم روشنفكري ديني در زبان ما چه ارتكازاتي به ذهن و ضمير ما فزماني كه مي
خواهيم حدود و ثغور يك ارتكاضات يعني اينكه وقتي مي. است نظير همين در زبان هاي ديگر هم همين معنا را انتقال بدهد

ان اگر حاضر شدند نش. گوييم كه آياشما حاضريد اين لفظ را در اينجا بكار ببريدلفظ را روشن كنيم به اهل آن زبان مي
اي دارند از اين لفظ كه آن انگاره هر چه تدقيق شود ما را به معناي دقيق تر  دهنده آن است كه در ذهن و ضميرشان انگاره

اولين چيزي كه به نظرمان مي آيد اين است كه » روشنفكر ديني«گوييم زماني كه مي. لفظ و مفهوم نزديك تر خواهد كرد
به نظرم ارتكاز ذهن ما اين است كه به يك عارف . اجتماعي سروكار داردروشنفكر ديني كسي است كه با يك امر 

كند اما در عين حال همچنين كسي كه عارف غارنشين نيست و در اجتماع زندگي مي. گوييمغارنشين روشنفكر ديني نمي
 روشنفكر ديني كسي .گوييمدهد مثل نمونه خوان يك چاپخانه، به او هم روشنفكر ديني نميكار يكسره فردي انجام مي

  . است كه كار اجتماعي به معناي كاري مخاطب دار انجام مي دهد

فكر كه در اينجا . نكته دوم اين است كه روشنفكر علي القاعده با فكر سرو كار دارد و كارش بايد فكري باشد نه صرفا يدي
ه اين سو معادل هاي اروپايي اش را افاده  است كه در زبان هاي اروپايي خصوصا از زبان دكارت ب mindمي گويم مرادم  

اگر يك روشنفكري اصال با ساحت دروني ما سروكار نداشته باشد به .  يعني اينكه با درون سروكار داردmind. كندمي
اگر روشنفكري بگويد كه من آمده ام . گويد كه به او نبايد روشنفكر بگوييم مان به ما ميآيد كه ارتكازات ذهني نظرم مي

ها را بهتر كنم، در عين ارزشمند بودن كارش به آن همه چيز  ه وضع بيمه را در ايران بهتر كنم، من آمده ام كه وضع راهك
. گوييم كه بگويد من آمده ام كه از درون چيزي را درست كنمما به كسي روشنفكر مي. گوييمگوييم اما روشنفكر نميمي

ا تعبير كنيم چون كار تكنوكرات اين است كه چيزي را در بيرون عوض كند اما توانيم دسته اول را به تكنوكرات ه ما مي
  . روشنفكر كارش اين نيست

با درون . حال وقتي كه روشنفكر با درون سروكار دارد با درون چه كسي بايد سروكار داشته باشد تا به او روشنفكر بگوييم
خواهد درون شهروندان جامعه خود را روشن بكند يا ميخواهد دورن خود را خودش بايد سروكار داشته باشد و مي

انصاف اين است كه بگوييم روشنفكر از بابي كه روشنفكر است هم به تغيير دروني خود و هم به تغيير . دگرگون كند
اما در عين حال دو سنت روشنفكري در غرب وجود دارد كه در يكي اولي مقدم و در . دروني شهروندان جامعه كار دارد

برد به روشنفكري آلمان به روشنگري زمان كانت به آن بخش از روشنفكري غرب كه نسب مي. ديگري دومي مقدم است



روشنگري چيست؟ به تعبيري كه در آن اقتراحيه معروف كه جواب هايي به آن داده شد در . درون خود شخص مي پردازد
كنيم ـ كه بر افكار و ساحات  تعبير  به روشنفكر ميآنجا تمام سخن اين بود كه شخصي روشنگر است ـ بعدها آن را

انديشه هاي خرافي و غير خرافي و موجه و ناموجه . افكند و فراز ونشيب هايش را تشخيص بدهدوجودي خودش پرتو بي
- روشنگر در سنت آلماني كسي است كه بيش از هرچيز يك خانه تكاني در خودش مي. بودنشان را از يكديگر تمييز بدهد

به معناي اين است كه من درون خودم را براي خودم روشن " فكر"اين يك جريان است كه با درون سروكار دارد، اما . ندك
البته شكي نيست زماني كه درون من براي خودم روشن شد در داد و ستدي كه با شهروندان جامعه دارم اين اندرونه . بكنم

و ديگران هم ممكن است به واسطه انس و الفت و ارتباطي كه با من دارند روشن خودم را در دادو ستد با ديگران بگذارم 
گردد به اويل قرن بيستم و به اميل اما روشنفكري در غرب يك سنت فرانسوي هم دارد كه برمي. اندرونه شان روشن بشود

يعني افكار . رونه ديگران مهم استزوال و فعاليت هايش در ربع اول قرن بيستم انجام داد و در اينجا است كه بيشتر تغيير اند
آنها را متوجه كنيم كه بعضي از مسائلي كه به آن مي انديشند درست . عمومي را بايد متوجه نكاتي كنيم كه از آن ها غافلند

 معتقدم اميل. نيست و متقاعدشان كنيم خيلي از چيزهايي كه قبول دارند از راه القا، تلقين و غلبه مدهاي فكري زمانه است
كردند مانند ساتر و سيمون دوبوار بيشتر به  زوال و كساني كه بعد از وي جريان روشنفكري را در غرب را نمايندگي مي

در آغاز مشروطه، مشروطه گران ما كه روشنفكران آن زمان بودند هنگامي كه به . تصحيح اندورني ديگران توجه داشتند
. كردندترجمه مي)با فتحه" (منَورالفكر"خوردند در ترجمه به فارسي به تعابيري كه در زبان هاي اروپايي به آنها برمي

اگر بخواهيم روشنفكري فرانسوي را ترجمه كنيم بايد بگوييم . منورالفكر بيشتر ترجمه روشنگري آلماني است
وشنفكر تنوير اما در سنت اميل زواليي ر. اولي يعني كسي كه فكر خودش تنوير شده است. است) با كسره"(مِنورالفكر"

كند يعني كسي كه هم تالش مي. كنم اين جزو ارتفاضات ما در زبان فارسي نيز هستفكر مي. كننده فكر ديگران هم هست
  .كند فكر ديگران را روشن كندفكر خودش روشن شود هم تالش مي

اگر . ي با غير ديني اش فرق بكندكند بايد به گونه اي انجام بدهد كه ديننكته بعدي اين است كه روشنفكر هر كاري كه مي
يعني سنخ كار روشنفكر نبايد همچون ماست بند باشد كه ديني و غير . نه گفتن روشنفكر ديني وغير ديني منطق نداشت

كند كه با روشنفكر از همين جا نتيجه مي گيريم كه روشنفكر ديني حتما كاري مي. ديني اش تفاوتي با يكديگر نداشته باشد
صفت " ديني"گوييم روشنفكر ديني، اين البته بايد توجه داشته باشيم كه وقتي مي. ه لحاظ فرآورده متفاوت استغير ديني ب

دهد اما آنرا به دو دسته صفت توضيحي صفتي است كه فقط موصوف را توضيح مي. احترازي است نه صفت توضيحي
وقتي داغ را براي . اغ است و اين صفت توضيحي استگوييم آتش داغ يعني كه هر آتشي دمثال وقتي مي. كندتقسيم نمي
گوييم سيب سرخ چون سرخ يك صفت اما وقتي مي. بريم بدين معنا نيست كه آتش غير داغ هم داريم كار مي آتش به



يك قيدي براي روشنفكري ديني " ديني"با اين توضيح بايد گفت كه . كنداحترازي است سيب ها را به چند دسته تقسيم مي
يعني روشنفكر ديني بايد كارش را به طرز خاصي انجام بدهد كه روشنفكران سكوالر يا الئيك آن كار را به آن . تنيس

  .صورت انجام نمي دهند

هر جا دگرگوني را صورت بدهيم . دهد عملي است يا نظريپردازيم كاري كه روشنفكر انجام ميحال به اين مسئله مي
اينجاست كه در . كارهاي نظري و عملي: توان به دو دسته تقسيم كردن كار و دگرگوني را مياما اي. ايم كاري را انجام داده

تعابيري وجود دارد كه گاهي مشغله روشنفكر را كسب و كار نظري  و گاهي »  در باب روشنفكري ديني و اخالق«كتاب 
شنفكران اگر به لحاظ عملي هم شكست مثال در اين كتاب در چند جا اشاره شده است كه رو. داندكسب و كار عملي مي

دهند و اگر مثال يعني روشنفكران دو كار را دارند انجام مي. بخورند ممكن است هنوز در مقام نظر شكست نخورده باشند
به تعبير نويسنده چون پروژه همچنان ناتمام . در عمل شكست بخورند اين شكست دال بر شكست در حوزه نظري نيست

بنابراين اين معنايش اين است كه ما معتقديم روشنفكر . دهيم ادامه دارد، ما همچنان به كار خود ادامه مياست و سير تاريخ
. طور است آيا واقعا اين. دهد و اگر در اين كار شكست خورد ممكن است در كار ديگر شكست نخورددو كار را انجام مي

اگر  بر اساس يك تقسيم . چون روشنفكر با دورن كار دارد. دگردد به اينكه در درون ما چند ساحت وجود دار اين برمي
ها  شناسانه بپذيريم كه در درون ما داراي سه ساحت عقايد، احساسات و عواطف و هيجانات و ساحت خواسته بندي روان

گون كند يعني بخواهد بعضي عقايد ما را دگر. روشنفكر ممكن است با هر سه ساحت دورني مان سروكار داشته باشد. است
عالوه بر اين ممكن است احساساتي در ما . آورد يا بعضي عقايد را از ما بگيرديا بعضي عقايد را كه نداريم در ما بوجود بي

گويند روشنفكران اگر اينطور باشد حق با كساني است كه مي. ايجاد كند يا بخواهد در خواسته هاي ما دخل وتصرف كند
روشنفكران تا زماني كه به بخش اول . يعني نويسنده كتاب هم در اينجا محق هستند.  عمليكنند و هم كارهم كار نظري مي

اما وقتي كه با ساحات احساسات و خواسته هاي ما سروكار دارند كار عملي . كنندوجود ما سرو كار دارند كار نظري مي
ها يا احساسات شما را بخواهم تغير بدهم تا نظراً اما تمام سخن بر سر اين است كه اگر من عقايد يا خواسته . دهندانجام مي

يعني روشنفكر اول . اثبات نكرده باشم كه حق دارم اين خواسته يا عقيده را به شما بدهم يا بگيرم، حق ندارم اين كار را بكنم
 و هم كار نظري بنابراين به نظر مي آيد كه روشنفكر هم كار عملي. خودش را بايد تنوير كرده باشد و مِنورالفكر باشد

به تعبير ديگر . كيد ولي در عين حال هر دوي اينها بايد در يك رتبه عميق تري داراي پشتوانه كار نظري داشته باشد مي
بنابراين روشنفكر اگر در عالم نظر موفق نباشد، توفيقش در عمل مفيد . توجيه يك كار عملي خود يك كار نظري است

در اينجا . در درجه اول فكر خودش را روشن كرده باشد تا بعد بتواند به كار منورالفكر باشدروشنفكر بايد . هيچ فايده نيست
اش  تواند نشا نه شان ميتواند باشد نه لزوما هست بلكه مي گيرم كه شكست عملي روشنفكران نشانه شكست نظري نتيجه مي



مان در  نتفي نيست كه اين شكست ناشي از شكستبنابراين هر زمان كه ما در مقام عمل شكست بخوريم اين امكان م. باشد
بنابراين به صورت امكاني شكست يك روشنفكر در مقام عمل شايد به شكست در نظر ربط داشته باشد و . مقام نظر باشد

  . شايد هم ربط نداشته باشد

تكنوكرات ها، عالمان و كاري است كه . كنندبدين ترتيب در اينجا به اين موضوع مي پردازيم كه پس روشنفكران چه مي
كار روشنفكر اين . دهند و كميتش در جامعه لنگ است كه روشنفكران آن كار را بايد انجام بدهند سياستمداران انجام نمي

تغيير . است كه به آستانه آگاهي مردم برساند كه علت مسائل نظري و مشكالت عملي شما علتش در درون خود شما است
اين كار روشنفكران ديني و غير ديني است با اين تفاوت كه روشنفكر ديني اين كار را به .  استدروني مردم كار روشنفكر
گويد خيلي از آنچه كه به درون تو  يكي اينكه روشنفكر ديني مي. دهد كه داراي دو ويژگي است صورت خاصي انجا م مي
گويد  جنبه دوم اينكه به اشخاص مي.  استشود مربوط به عقايد، احساسات و هيجانات ديني تو مربوط است و عوض مي

  .اگر بخواهيد احساسات، خواسته ها و عقايد ديني غير ديني تان بهبود بخشيده شود مي توانيد از منابع ديني استفاده كنيد

  

  

ندي پيش در موسسه نوشته سروش دباغ كه چ» روشنفكري ديني و اخالق«برگرفته شده از سخنراني ارائه شده در جلسه نقد و بررسي كتاب * 
 .دو مطلب سروش دباغ و محمد منصور هاشمي نيز محصول همين جلسه است. معرفت و پژوهش برگزار شد

  

  

  

  

  

  

  



  زير پوست روشنفكري ديني

 هاشميمحمد منصور 

را »  و اخالقيروشنفكري ديندر باب «حجم قابل توجهي از كتاب  ميراث روشنفكران ديني و مباحث جاري در اين حوزه
 همچنين . پرداخته شده است ميراث كتر سروش و ديگران، ميراث مرحوم دكتر شريعتي در اين كتاب به.دهد شكيل ميت

 نيست اگر در ارتباط با وجه بنابراين بي.  آقاي مجتهد شبستري تقديم شده است يعنيكتاب به يك روشنفكر ديني نامدار
 كه در ه تالش كردنويسنده. بحث بشود ،گيرد ي در كجا قرار مياينكه اين كتاب در جريان هاي روشنفكري و مباحث جار

 به  روشنفكري ديني موجود اما در ميان جريان هايد،عرفي بي طرف باشروشنفكري اين كتاب بين روشنفكري ديني و 
. شود ه مي ديد در كتاب ناخود آگاه و شايد هم آگاهانه و از سر عالقه به يكي از اين جريان ها تعلق خاطر بيشتريطور

در انتهاي ارائه دهم و  روشنفكران ديني در ميان هاي موجود بندي از جريان تالش من اين است كه در ابتدا يك تقسيم
  .گيرد اشاره خواهم كرد  دباغ در كدام بخش قرار ميسروشمطلب به اينكه كتاب 

 در جريان هاي موجود در آن همه بدين معني كه. واقعيت اين است كه روشنفكري ديني داراي يك هويت مشترك است
، در  به قضيه نگاه كنيمسوسوري اگر با اين وصف. مشتركند،  و با روشنفكران غير ديني متفاوتندداينكه دغدغه دين دارن

هاي   گروه از اين جهتو  روشنفكران غير ديني كنيم و برعكس را جانشينروشنفكران ديني توان  نميخواهيم يافت كه
لفي تقسيم ت به گروهاي مخروشنفكران ديني با اين وجود اما. .هستند هويت مشترك ن ديني دارايمختلف روشنفكرا

مصالح سياسي و اجتماعي خود اين جريان ها  بر يعني بنا. اين تقسيم بندي زير پوست روشنفكري جريان دارد. ندوميش
 به . و سعي كردند خود را در يك جريان نشان بدهند نداشتند با همديگرهايشان چندان تمايلي به برجسته كردن تفاوت

.  تفاوت هاي اساسي دارنديكديگر زير مجموعه هاي روشنفكري ديني با و ناپايدار است ، تركيبي اين تركيباعتقاد من
ب در با «كه در كتاب چنان. هايشان آشكار خواهد شد وتا به مرور زمان و با رفع موانع سياسي و اجتماعي تفبنابراين

 كه زير پوست عنوان  و در مقاالت آقاي دباغ و ضمائم كتاب نشان داده شده بحثي صورت گرفتهنيز »روشنفكري و اخالق
 مشخصي  يها  و مولفهها  با مالككنم سعي مي در ادامهمن . مشترك روشنفكري ديني اختالف نظرهاي جدي وجود دارد

   . خود را از روشنفكران ديني ارائه دهمتقسيم بندي

محسوب  كه روشنفكري ديني وجود دارددر حال حاضر در جامعه ما ذيل عنوان روشنفكري ديني سه گروه و جريان 
 تفكر جرياني كه نگاه مثبتي به .جرياني با تمايالت چپ دانستتوان  جريان اول را مي.  دارنديكديگر تفاوت اما با شوند مي



 با يك تفكر انقالبي مايل است به آن و است اوتوپيا بودن به له معناي قائباش به ايدئولوژي دقيقا   عالقه.داردايدئولوژيك 
 به گروهنگاه اين . تر است رنگ  كم آن عمل سياسي اولويت دارد و جنبه هاي معرفتيجريان در اين حقيقتدر . برسد
و دين را ابزار تحول اجتماعي  دين به مثابه ايدئولوژي عالقمند است  به بيشتر نگاهي است كه و درون ديني نيست،نگاهدين
دار هستند هم وغمش بر اين است كه قرائتي از دين عرضه كند كه  از آن جهت كه مردم جامعه ما دينبدين ترتيب  .داند مي

 بيشتر عاطفي و هيجاني و هايشان دارند ها و نوشته سخنراني  در اين جريانروشي كه. آن قرائت به كار تغيير اجتماعي بيايد
 در اين  البته از بالغت و ادبيات هم هستند و تحريك مخاطبمي توان گفت آنها بيشتر در پي.  شعاري استي مواردبرخدر 
 و معرفت نقش چنداني دارداولويت ها  براي آندليل اينكه عمل ه  دين شناسي اين گروه ب همچنين. استفاده مي شودراستا

هاي دين شناس به معناي فقيه، عرفان شناس و كالم پژوه   انسان،ياين جريان فكر  در ورنگي است مكندارد دين شناسي 
اينكه از غرب شناسي .  برجسته نيستچندان نيز غرب شناسي آگاهانه اين گروه  به باور من .وجود ندارنددرجه يك 

شان  ا غرب شناسي ام،تحت تاثير غرب استكامالً كنم به اين دليل است كه خود اين تفكر ايدئولوژيك  آگاهانه استفاده مي
هنر جديد غرب آشنا هستند در آثارشان  علم و، ادبيات، ا الهياتي چقدر با فلسفه جديد غرب گفته شودبدين معني كه 
البته بايد گفت كه اين تقسيم بندي اشكال . نامند  مي روشنفكري مذهبيخود را  تعدادي از افراد اين جريان.برجسته نيست

  .برند كار مي به عنواني است كه خودشاندين نيست اما به هر حال اين  مذهب در واقع قسيم  ودارد

روحانيت در خواهد نقش   كه مياول جريان  و برخالفنامم ميرا جريان محافظه كار جرياني است كه من آن جريان دوم 
ينكه اصالح طلب در واقع اين جريان با ا.  جريان محافظه كار كامال روحاني محور است،رنگ كند  را كمعرصه عمومي

 طبيعي  به طور فقهي است كامالًنقاطي چون نگاهش درون ديني و حتي در ، اماديني است و دغدغه نوانديشي ديني دارد
به دين كامال متشرعانه اين گروه نگاه . هستند روحاني  آن نيزهاي شاخص چهره  واي دارد روحانيت در آن نقش برجسته

 جريان دوم در ،خواهانه دين مطرح است اگر در تفكر چپ ذات عدالت. دررجسته دا بي نقشنزد آنان شريعت در واست 
پروژه جريان محافظه كار اصالح دين مردم .  نيست خود شريعت نيز برايش مسئله است عدالتخواهيعين حال كه نافي اين

 جريانروش بحث  .ح كنند دينداري سنتي كه دچار تسلب، ركود و جمود شده را اصالخواهند به عبارت ديگر مي .است
 با اين .كنند استفاده مي استدالل برون ديني هم  ازالبته، بيشتر روش استدالل هاي اقناعي و درون ديني استكار  محافظه

شان به آن اندازه   غرب شناسيمقابلاما در شود،  در اين جريان ديده ميتوضيحات روشن است كه دين شناسي پررنگي 
 اگر جريان اول نگاهش انجام دهيم، بايد گفت با جريان اول  ميان جريان محافظه كاراي اهيم مقايسهاگر بخو. برجسته نيست

يني مي دن چيزهاي كه در غرب به كار اصالح آ بدين صورت كه.  نگاه جريان دوم به غرب ابزاري است،به دين ابزاري بود
 فرع بر دغدغه اصالح دين و اين جرياناعي براي دغدغه تغيير سياسي و اجتم. مطلوب نيستآن آيد خوب است و بقيه 



 برخي اصطالحتغيير بدهد و از روشنفكري ديني د كه نام خود را ن اين جريان تمايل دار همچنين.نقش دين در اجتماع است
  . اما زياد به كار نرفتدادند، پيشنهاد را» روشنفكري اسالمي«

اين جريان چون . نامم خواه مي را جريان ليبرال و آزادي لمه مناسب آن وجود دارد كه در تنگناي نداشتن كنيزجريان سومي 
 مانده  پايبنداش هاي اوليه و به ايده نامد  با افتخار خود را روشنفكري ديني ميمچنانديني است ه روشنفكريعنوان سازنده 
 درون به معارف ديني نگاه كنيم و  معتقدند ما هم بايد از آنها.نگاهش به دين توامان درون ديني و برون ديني است. است

. شود  در اين جريان ديده مياي تالش براي تلفيق اين معاني  گونه كه با اين وصفرا بررسي و غربال كنيم هم از بيرون آن
جريان سوم دين .  بيش از هر چيز دغدغه اين جريان نوعي تعالي شخصي است ورويكردشان به دين اخالقي و عرفاني است

اخالقي است ولو اينكه - ـشان عرفاني  اما دغدغه،تواند شخصي باشد يا جمعي اين تعالي مي. داند براي تعالي ميرا محملي 
حال سوال اين است كه مگر .  است و تحليليشان بيشتر روش فلسفيروش بحث كردن. وارد سياست و اجتماعيات بشوند

 زماني كه وارد  اين جريانهر چند .تحليلي عمل كندش اخالقي باشد اما در رو-مي شود يك جرياني رويكردش عرفاني
در . شهودي هم استفاده ميكند و از ادبيات نيز بهره مي گيرد-شود از بصيرت هاي ذوقي مبحث عرفاني و اخالقي دين مي

  بحث سازگار استرويكرد با اين روش اما اينكه تا چه حد اين دهد  چنين برداشتي را به دست مي ما ايناتواقع مشاهد
ه در دين شناسي ب.اش كم و بيش قابل قبول است نگ و غرب شناسيراش پر  دين شناسينيزاين گروه . طلبد اي مي جداگانه
اينكه در غرب شاسي اين جريان از واژه كم و بيش اخالقي در آن برجسته است - بيشتر سنت عرفاني دارند كهيقيدليل عال

شان با  هايي در غرب استفاده كنند كه امكان تلفيق شناسي بيشتر مايلند از جريان  در غرباستفاده كردم به اين دليل است كه
 متفكراني مثل ميشل فوكو اين آراء اما ، دارد وجودامكان ديالوگ فلسفه تحليلي با علم اصول. سنت اسالمي  وجود دارد

 عالقه اين جريان  مورداي  فلسفه قارهزمان بنابراين هيچ. كنند  خيلي سخت مي اين امكان رادهند يا گو را نميو امكان گفت
 دين غير ايدئولوژيك به عبارت ديگر در نزد اينان. خواهد جريان سوم دين را بيشتر در ساحت خصوصي مي. نبوده است

عنوان وسيله سلوك شخصي در ساحت خصوصي  هقرار نيست ابزار انقالب يا تحول اجتماعي قرار بگيرد بلكه قرار است ب
اجتماعيات و سياست .  تضمين كند راشكوفايي شخصي افرادحقيقت از منظر اين جريان دين قرار است در . بشوداستفاده 

 . كار كرد مختص به خودشان قواعدهمان بايد با  كه در اين حوزه هاقواعد خودشان را دارند

 ذيل يك  بخواهند خود راو اجتماعياين سه جريان حتي اگر به داليل سياسي در اينجا اشاره به اين نكته ضروري است كه 
 نمي توانند تا  جريان ها به دليل تفاوت هاي آشكاري كه با هم دارند، اين.خواهند داشت ناپايدار يكيبرعنوان قرار بدهند ت

در شرايطي كه فشار اجتماعي و سياسي نباشد هر كدام از اين سه جريان به . ابد در كنار هم به خوبي و خوشي زندگي كنند



يعني طبيعتا جريان .  تا با يكديگركنند يل ميرف جريان قرينه و نظير خودشان در روشنفكري عرفي براي ديالوگ بيشتر مط
 جريان محافظه  وگو دارندو هاي چپ جامعه ما در روشنفكري عرفي راحت تر امكان گفت چپ روشنفكري ديني با جريان

   .كند  ديلوگ برقرا ميكار با دين سنتي

 يعني نويسنده همدلي چنداني با قرائت چپ و .گيرد  در دو جريان اول قرار نمي»روشنفكري ديني واخالقباب در «كتاب 
همچنين در اين كتاب مباحثي طرح .  به جريان سوم تعلق خاطر دارد مي توان گفتمحافظه كار از روشنفكري ديني ندارد و

اش به  بارت ديگر روشنفكري ديني غالبا در غرب شناسيع هب. دهد شده كه دايره عالئق روشنفكري ديني را بسط مي
به همين علت برخالف روشنفكران الئيك و .  كه امكان تلفيق آنها با سنت را مي ديده است است التفات داشتهموضوعاتي

 اباي  ميانه  سينما و هنر غرب باشد روشنفكران ديني چندان، تئاتر، آشنايي با ادبياتشان  ويژگيترين عرفي كه شايد برجسته
هاي فرهنگي و   بخشي از جريان اين موضوعات جا افتاده و طبيعي است ودر غرب .، رمان و سينما نداردادبيات جديد غرب

نويسند   ميدر اين كتاب آقاي دباغ نقد فيلم.  به هنرهاي تجسمي مربوط استوارههاي آوانگارد هم فكري به ويژه جريان
 و هاي  بيرون رفتن از محدوديتتوان اما به هر حال اين رويكرد را مي .ي سينماشناسي نيستمنظر فلسفه اخالق يعن  ازالبته

اش را كنار  هاي تثبيت شده قبلي تدريج برخي اليه هروشنفكري ديني ب . روشنفكري ديني دانست قبليهاي چارچوب
شان را با مباحثي چون  ن بايد تكليف اين سه جريا به نظر من.هاي تازه قدم بگذارد كند به ساحت تالش ميگذارد و  مي

است كه  هاي اقتصادي همراه بوده ي در باب اقتصاد و نظريهيها روشنفكري در دنيا معموال با داشتن ايده. اقتصاد روشن كنند
ها توجه نداشتند  روشنفكران ديني ما معموال به اين بحث.  بيشتر ناظر به همين استنيزبندي كالسيك چپ و راست  تقسيم

نسبت دين در ارتباط با شان را   اين سه جريان ناگزيرند تكليف همچنين.هاي بعدي اتفاق خواهد افتاد كنم در قدم ه فكر ميك
 .اينها سوال هاي آتي است كه در روشنفكري ديني برجسته خواهد شد.  خصوصي روشن كنند و و ساحت عمومي

  

  

  

  يي در محاقگر فايده

  سروش دباغ



نوشته   شدنزماني كتاب از ابتدا تا انتها به نيت كتاب. ن به چند صورت تهيه و به بازار طبع عرضه كردتوا كتاب را مييك 
ر دها و مالحظات نويسنده  سخنرانيكه  اينيا  و  است مقاالتاي از مجموعهديگر  شود و فصول مختلفي دارد و زماني مي

 شامل  و نگاشته شده با صبغه عمومي و از سنخ سوم»خالق  و اروشنفكري ديني در باب «كتاب. شود قالب كتاب منتشر مي
  مقوالتي در بخش اول كتاب. است»اخالق« و »روشنفكري ديني« در ذيل دو مفهوم م مقاالتگوها و برخيو  گفتمجموعه

 ومي، نسبت ميان ميراث فكريم، متناقض نبودن روشنفكري ديني به لحاظ مفهسهمچون نسبت روشنفكري ديني و سكوالري
  .اختصاص داردمقاله دآوري شده است و بخش دوم نيز به چند  اين دست گرسروش، شريعتي و مطهري و اموري از

 »تعبد و مدرن بودن«اي تحت عنوان  چند سال پيش مقاله. گوهاي كتاب به تعبد و تدين مربوط مي شودو يكي از گفت
در  مدعيات حداقلي تر  انجام دادم كهمتناظر با آن مقالهگويي و  گفتپس از آن. نوشتندنوشتم كه ديگران بر آن نقدهايي 

 در مقاله اول كتاب در عالوه بر اين. متصور بودتوان   و تعبد مي تدينباب در  چه نسبتيكهآن طرح شد و توضيح داده شد 
به معناي  تفكيك نگاه سكوالر ه ب در اين بخش از كتاب. استسخن گفته شدهم و روشنفكري ديني سباب نسبت سكوالري

 نگاهي كه جهان ماوراء و اساسا هر آنچه را كه در ذيل آموزه هاي متافيزيكي است را منكر است از سكوالريسم سياسي
 توضيح بدهم روشنفكران ديني به چه معنايي همدلي با سكوالريسم سياسي سعي بر اين بوده است كه  وپرداخته شده است

 ساحت ه معنوي و نگا هر گونهنكرهايي را كه م ه به سكوالريسم فلسفي يا ايدهاش اين نيست ك  الزمه و مدلولدارند اما
مباحثي تحت عنوان . هاي مرتبط با اخالق آورده شده است مشغولي  در بخش دوم كتاب دل همچنين.قدسي است را بپذيرند

 ،قي در جهان راز زدايي شده اخال معنوي و رابطه اخالق و سياست، زيستن،جهان توسعه يافته زيستن اخالقي درمقتضيات 
هايي كه سال گذشته در مطبوعات نوشته   و اموري از اين دست به انضمام يادداشتمرحوم عالمه طباطبايياخالق فلسفه 

  . است از منظر اخالقي»كتاب قانون«و » درباره الي«هايي چون   نقد فيلم يادداشت آن ناظر بهوبودم و د

هاي  مشغولي از دليكي . هاي به آن شده، نكاتي بيان كنم  اشارهدر كتاب» يلت و سياستفض «بحثادامه مايلم درباره در 
 در اين رابطه .با فضيلت و سياست اين است كه در سياست توصيه چه ساز و كارهايي در ساحت نظري موجه تر استمرتبط 

تصورم اين است كه . گرا گرا و فضيلت هگرا، وظيف اخالق فايده. وجود دارد سه نحله مهم در اخالق هنجاري  كهبايد گفت
چه در ميان متقدماني چون مرحوم شريعتي . شود ديده مي گرايانه از اخالق فايدهبه نوعي غفلت در سنت روشنفكري ديني ما 

به  ها و لوازم يكي از اركان. گرايانه نيز ادا بشود  سهم اخالق فايدهبه باور من بايد .و چه متاخراني چون سروش و شبستري
 البته با همه محذوراتي كه دارد  است ـگرابه ديده عنايت نگريستن به اخالق فايده  ، زيست متكثرهاي رسميت شناختن نحوه

وق بشري است و يد به قيود حققمها  برخي از آن اين نحله از اخالق در قرن بيستم اقامه شده كه درقرائت هاي مختلفي ـ 



تر شايد بههايي  چنين قرائتمعتقدم  .رود توصيه نكرده و از قرائت بنتامي و ميلي فراتر ميجام گسيخته را گرايي ل نوعي فايده
بايد سهم اخالق فايده گرايانه بنابراين معتقدم مي. مان در حوزه هاي اجتماع و سياست را صورت بندي كندبتواند مناسبات

نه يد به قيود حقوق بشري باشد و اگرمقبوده و ري ص ب كه تا حد امكان از جميع نواقالبته اخالق فايده گرايي. ادا شود
  .ها باشد راهي به دهي نمي گشايديي صرفي كه عاري از اين گزارهگرا فايده

 بحثم صبغه توصيفي دارد تا اينكه .ي ميان روشنفكري ديني و عرفي انجام بدهمورگونه ارزش دا  هيچ نخواستمدر اين كتاب
خواسته ام روشنفكري  روشنفكري ديني بر عرفي هستم و نه بخشيدندر مقام رجحان نه . ارزش گزاري و هنجاري باشد

.  سنت كم و بيش ستبري را دارد توصيف آن چيزي است كهمقامبحث در . ديني را مرجح بر روشنفكري عرفي بنمايم
براي .  هم متفاوت استروشنفكرانه شان  باند و كاوهاي  ك كاوش ها وآنچنانكه مي فهمم اين دو نحله روشنفكري متعلق

 دين و مولفه هاي مختلفش و بروز و ظهور تجليات دين كه در فقه، ،روشنفكران ديني مهم ترين و فربه ترين مولفه سنت
-  و در مقابل روشنفكران عرفي مولفه هاي ديگري همچون مقوله هويت ما، نسبت استكالم، عرفان و تفسير ديده مي شود

معتقدم هر دوي اينها مشتمل بر كند . از اين دست را در سطح كالن در سنت واكاوي كرده اندمان با مغرب زمين و اموري 
  .و كاوهايي اند كه نياز زمانه ما نيز هست

در . اين كتاب كوشش كوچكي است براي اداي دين به آموزگاراني كه ساليان سال از محضرشان كسب فيض كرده ام
 اداي دين  اين كتاب. دارم نيز رابطه عاطفي و با يكي از آنها رابطه نسبيا آنها ب سه استاد كه،اند صدر آنها سه شخصيت

ي كه ي كه با آنها مواجه بودم و تا جا استمسائليو كوچك و بازگو كننده خلجان ها و زير وزبرها شدن هاي وجودي 
  .بندي كنم آنها را صورتم ا ه تالش كرد،ام توانسته


