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 بنیادگراییدینی علیه روشنفكری 
 

 51/1/33: ، مورخ، روز چهارشنبه3، شماره ، دوره جدیدجله ایران فردام :منبع
 

یابی یابد. ریشهتری میتر و پیچیدهتوضیح: خشونت در خاورمیانه، هر روز شدت بیشتری یافته و ابعاد گسترده

های تتردید از اولویها و تالش برای پیدا کردن راهکارهایی برای خروج از این وضعیت، بیعلل این خشونت

های مسلمان، لی ملتگشته اصگم« اصالح دینی»، اصلی مسلمانان در شرایط کنونی است. از نظر بسیاری از متفکران

های خشونت در خاورمیانه و امکانات ها با جهان مدرن است. تحلیل ریشهبه خصوص پس از مواجهه این ملت

 ...  وگویی است که با دکتر سروش دباغ صورت گرفته استروشنفکران دینی در اثرگذاری بر آنها موضوع گفت
 

ر حال حاضر کمتر کشوری در خاورمیانه وجود دارد که آماج خشونت، تنش یا جنگ دانید دهمانطور که می

قرار نداشته باشد. عراق، سوریه، فلسطین، افغانستان و ... همگی دچار مشکالت جدی در برقراری آرامش و 

 کنید؟ضروریات اولیه زندگی انسانی هستند. شما اوضاع خاورمیانه را چگونه ارزیابی می

 خشونتسوزد. از یکسو ابوبکر نامی در عراق ادعای خالفت کرده و اقدامات خاورمیانه در آتش جنگ و مخاصمت میمع االسف 

فت گ ، زنان و کودکان مرتکب شده و غارت و کشتار را طریقت خود قرار داده، آنگونه که انصافا بایدای را علیه مردانبار گسترده

، یارد باقی نگذاشته است. از سوی دیگر افغانستان که پس از حمله نابخردانه آمریکا به آن آبرویی برای اسالم و مسلمانی در آن خطه

جددا آن خطر نزاع و جنگ داخلی مو خود در معرض تنش قرار گرفته اخیر در انتخابات  بندی را تجربه کند،اسی نیمرفت تا دموکرمی

شود. ها و منازعات از ریشه برکنده نراسی، در این کشور در اثر این تنشباید امید داشت نهال شکننده دموک کند. تهدید میرا  کشور

 غزه و جنایات دور جدید حمالت اسرائیل به همچنیناست. و جنگ داخلی ای محل منازعات فرقهش از سه سال است بیکه سوریه هم 

ه برخی گیرد، همچنان تداوم یافته است. آنگونه کیرت ما به این رژیم صواعتنایی کامل به اعتراضاتی که در سراسر دنیاین رژیم با بی

دد به فلسطین مج ای برای حملۀو به دنبال بهانه وه فتح و حماس به شدت بیمناک شدهند، اسرائیل از نزدیک شدن دو گرمفسران معتقد

 انواع لذا برد؛ه سر میبتابد و همچنان در سودای یک دولت اسرائیلی را بر نمی فلسطینی و تشکیل دولت مستقلِ بود، چرا که نهایتا صلح

برند گناه فلسطین را از پای در آورد. در حال حاضر، مردم غزه در اسارت اسرائیل به سر میکند تا مردم بیحیل و دواعی را در کار می

لوگیری جخالف موازین بین المللی حتی از  ورود غذا و دارو به غزه هم  بر ورود به غزه گرفتن کنترل مبادیِ دست، چون اسرائیل با در 

ی است . این در حالرا در غزه بکار گرفته استخشونت عریان منطق  ،در یک کالمو  نهدهای سازمان ملل وقعی نمینامهقطع کند، بهمی

ین دولت ا اما ای دولت اسرائیل ندارند؛هبا سیاست همدلی گونهدر اقصی نقاط عالم، علی االغلب هیچ که شهروندان کشورهای مختلف

 قائل نیست.  هیچ احترامی برای افکار عمومی دنیا

آمیز در آن منطقه  مسالمت ، تشکیل دو دولت مستقل و تالش برای همزیستیِاسرائیل -برخی بر این باورند که راه حل بحران فلسطین

نیز  دفاع از حقوق مردم فلسطین مدعیانِ دهد. از این سو نیزوجه به آن رضایت نمی هیچکه متاسفانه تندروهای اسرائیل به  ؛ امریاست

 بریزند.  ، آب به آسیاب دشمن«محو اسرائیل از روی کره زمین»تر از پاپ شده و با طرح مسائل انحرافی و رهزنی همچون نباید کاتولیک

ر دجهان اسالم  اند؛ در مجموعبه جنایت و خشونت مشغولرام ند بوکوحهایی ماناینها در خارج از خاورمیانه نیز گروه عالوه بر همۀ

    . بارترین دوران خود به سر می برداسف یکی از
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سال  15به  نزدیک خاورمیانه هستیم که ر میان مسلمانانای دهای فرقهما شاهد شدت گرفتن خشونت در حالی

ه استعمار، قراردادن مسئلبه خصوص با محور  جریانی کهبین مذاهب، جریان قدرتمندی بود. پیش جریان تقریب 

جدی رقم زده و مورد حمایت نواندیشان دینی مانند « اصالحات دینی»ای عبور کرده بود و های فرقهاز نزاع

ار داشت. اهلل بروجردی هم قرز روحانیت سنتی نظیر آیتهای مهمی اطالقانی، شریعتی، مطهری و همچنین بخش

قریب خبری از ندای ت های قشری و متحجر داده و دیگرط کنونی، جای آن جریانات به گروهشرای در حالیکه در

یت را شما راه خروج از این وضع اند؟این نظر دچار پسرفتهای جدی نشده نیست. آیا به نظر شما جوامع اسالمی از

 دانید؟چه می
یان شیعیان کم نزاع مدستِبته در سوریه، . الحسین سر بر آورده اندپس از فروپاشی رژیم صدام، ایگرای فرقهت خشونتجریانا عمدۀ

ژئوپلیتیک و اقتصادی و  های جدیِ. این تحوالت دارای سویه، قدمت چند دهه ای داردای داردماهیت فرقه که علوی و اهل سنت

نگاه کنم،  مسئله الهیات بهفلسفه و  یعنی  کاری خویش حوزۀ ر بخواهم از زاویۀاما اگ م؛ی ندارتخصصنده در آنها است که ب سیاسی

ا ، ما بمنادی تقریب، نفوذ بیشتری داشتند. اما در دهه های اخیر جریاناتِ، سال اخیر 02نم که حتی تا پیش از تایید ک باید حرف شما را

هایی گروه .سیاسی خود قرار داده اند افِاختالفات فرقه ای و االهیاتی را دست مایۀ اهد ایم کهرو شدهروبه ای  های بنیادگرای دینیگروه

ن و در کار سیار خشهایی ب؛ گروههمچون القاعده در افغانستان و پاکستان که در عراق به رهبری ابومصعب زرقاوی فعالیت می کردند

ری از و تصاویر بسیا دبهرۀ بسیار می برن ایو رسانه جدید تکنولوژیک از ابزار و ادوات ها . این گروهدینی خشونت نمایشِ عریانِ

اعش نیز دگروه  علیه شیعیان است؛ای کنند؛ بخش مهمی از خشونت ایشان هم خشونت فرقهمنتشر می هاات خود را از طریق رسانهجنای

 ایم.رفت جدی داشتهپس  میان مذاهب ما از نظر حرکت به سمت تقریب لذا کند.در حال حاضر همین نقش را ایفا می

ا واکاوی ر و االهیاتی این نگرش معرفتی کوشم سویۀمیتوان از این وضعیت خارج شد، اما در پاسخ به این پرسش که چگونه می

که باید در ست ا نهاد این تاکیدای که باید به صورت جدی بر آن انگشت . اولین نکتهآن اقامه نمایم هایی برای مقابله باکارکنم و راه

وذ دینی نفبه خصوص توسط علمای ذی از منظر اخالقی، این راه و رسم نفسِ محکوم کردن ها ایستاد.این خشونت به برابر دامن زدنِ

لفا عمل جریاناتی که سبّ صحابه و خ در میان شیعیان، از نظر اخالقی باید بر خطا بودنِ ها دارد.نقش مهمی در بازداشتن رشد این گروه

وشنفکران دینی مبنی ز رران و منادیانی دارند، تاکید کرد. از نظر الهیاتی نیز با تکیه بر موضع کثیری اکنند و متاسفانه هنوز هم طرفدامی

یافته هتدی و نجاتم فرقۀرا توان این باور را تقویت کرد که ما فقط شیعیان م دینی و فراخ دانستن جاده هدایت، میبر موجه بودنِ پلورالیس

م و نباید نیستیاز آن گذشته ما قسیم النار و الجنه  تعددی در این وادی پای نهاده اند.است و افراد م فراخجاده هدایت خداوند، دانیم. نمی

 ،ر مسیر رستگاری، دل مزاج و تحول احوالی، تبدکند. چنانکه جان هیک فیلسوف پلورالیست دین هم ذکر میبر مسند خدایی تکیه زنیم

ین قتضای اسم هادی خداوند هم امهتدی به هدایت خداوند است. م، کندالقی پیشه میکسی که زیست اخ کند؛ایفا مینقشی محوری 

 م که هدایتنیستیدر شمار کسانی ه تنها ما اگر این باور کدر عالم تجلی پیدا کند. و اکثری حو اغلبی به ن هدایت خداوند است که

، آثار و نتایج نیکو و رهگشایی بر آن مترتب خواهد شد. عنایت  و در عمق جان ما بنشیند از حالت تعارف زبانی خارج شود ،اندیافته

ه مسئله اینجا هم بردارند، اصال و ابدا؛ ، شیعی یا سنی،که افراد دست از باورهای مذهبی خودسخن این نیست  الزمۀ اینکه داشته باشیم 

 نیسهدایت، چه تلقی و انتظاری از  در مقولۀمنِ شیعی مذهب، به عنوان مثال، یعنی، . ه چه تصویری از دیگری باید داشتاست ک

 ت در عالمهدایمعتقد باشیم که ها را مهتدی به هدایت خداوند بدانیم و گرایانه، عموم انسانکثرت ها داشته باشم. اگر ما از منظرمذهب 

ه باشد، کثیری از ما به جای آنکه دلیل داشت دینداریِ ریم که ما آدمیان متوسطی هستیم واز سوی دیگر بپذی است؛ همچنینشده  پخش

 شد.  عوض خواهدحقیقتا  «دیگری»علت دارد، آنگاه نگاه ما به 
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اند و تنها درصد کمی از آنها این امکان را پیدا اند چون سنی زادهها سنیاند و عموم سنیاند چون شیعه زادهعموم شیعیان، شیعه

مذهب داده و از  غییرِتدر اثر توجه به مسائل الهیاتی و فلسفی، توجه کنند و تعداد کسانی که  کنند که به مباحث الهیاتی و فلسفیمی

 ناچیز است. در مجموع  اند،گرویدهدیگر و یا از دینی به دین  مذهبی به مذهب دیگر 

بیش ساکنان  ت که همه ما کم وسپرد و پذیرفاند،  ین مباحث را به کسانی که دلمشغول  مباحث الهیاتی و فلسفی و کالمیلذا باید ا

 counterا یک نگاه ببند زمان و مکان کرده که های تربیتی و معرفتی، ما را تختهایم. آنقدر پیشینهیک کوییم و بر سر یک سفره نشسته

factual یگری پیدا د ، سرنوشتشیعه، اگر در یک خانواده سنی یا مسیحی به دنیا می آمدم توان گفت که منِ)شرطی خالف واقع( می

 . می کردم

 ای دامن زده نشود. شود که به اختالفات فرقهباعث می نشاند وم را در جانِ فرد میهدایت خداوند در عال بودنِ، پخشین نگرشا

 اما اگر رهبران دینی در شد؛ مومین هم عوض خواهد، تلقی مأ، از سوی رهبران دینی هم محل تاکید واقع شوداگر نکاتی که آوردم

 ای و دینی بدمند، همین اختالفات به میان پیروان هم سرایت پیدا خواهد کرد.تش اختالفات فرقهآ

رواج داشت. اکنون که آن خاطرات را  ه بزرگان اهل سنتن ب، توهیبرخی از کالس ها، در ما به خاطر دارم که در دوران دبیرستان 

را در  به دنبال دارد و چگونه تخم کین که این امر چه تبعات سوئی  نبودم ر می یابم آن روزگار، متفطنِ بدین مسئلهمرور می کنم، د

 پراکَنَد.جامعه می

 به خصوص توهین به مقدسات دیگران ها،این نزاع های مذهبی و رهبران دینی در این جهت تالش کنند تا ریشۀتلذا باید رفرمیس

 ها است خشکانده شود. توزیکیناین که اساس 

      

  دانید؟را چه میدر کشورهای مسلمان بنیادگرایی  های گسترش فرایندریشه

؛ سنت الحص ؛ دیگری ایدۀ بازگشت به سنت سلفو احراز آن در جهان جدید هویت لفۀرایی دو مؤلفه اساسی دارد، یکی مؤبنیادگ

 .پیشینیان

ئم و در تال است که این هویت مهماما  هر چند هر انسانی به هویت نیاز دارد؛ که لفه اول، یعنی هویت باید عنایت داشترد مؤدر مو

 راه به جایی نمی برد. ، پوستی بی مغز است و قشری بی لبّ کهمنسلخ و بریده از معرفت تناسب با معرفت باشد؛ هویتِ

 ی نشان دادن هویت خود، مسیر، برامتحدانش های بنیادگرا در خاورمیانه در واکنش به استیالی آمریکا والقاعده و دیگر گروه 

ای از دهند ما هم در این دنیا کسی هستیم و هویتی داریم. آنها مجموعهبه زعم خویش نشان  تا و بر آنند اندپیش گرفتهدر خطایی را 

مانده عقب حس تحقیر شدن وسپتامبر بود.  11عملیات  ند که مشهورترین آنهانقاط عالم انجام دادهای تروریستی را در اقصیعملیات

   گرایی در میان بنیادگرایان است. دن در قیاس با کشورهای جهان اول، محرک اصلی به وجود آمدن این هویتخوانده ش

ت به بازگشت به سنت سلف است؛  دعو ،شوددیده می ها اعم از القاعده، داعش و بوکوحرامگروه لفه دیگری که در میان همه اینمؤ

ر به کار احکام شریعت که در زمان پیامب رّبازگشت به گذشته و احیای خالفت اسالمی، اجرای مُ سلفی هستند. ایدۀ ایشان بدین معنی

ف لگی برآمده از همان دعوت به بازگشت به سنت سلمو سیرۀ پیامبر، ج از قرآن تحت اللفظی ایشان ، مطابق با خوانشِشدبسته می

 توانیمقرآن و سنت پیامبر،  این جماعت این است که با مرور سخن بّلُ اند.ا اینچنین اختیار کردههویت خود ر ابرازراه  است. ایشان

ز ا  .راج کرداستخهاها در همه زمانانسان فرهنگی، اقتصادی و ... برای تماماجتماعی، سیاسی،  های ابدیِاصول و ارزش ای ازمجموعه

 ر فضاهایزنان دبه اند و در مناطق تحت تصرف خود اجازه تردد ای در مورد زنان وضع کردهگیرانهاحکام بسیار سخت اینرو، فی المثل

 دهند.  را نمی عمومی بدون همراهی با محارم
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نحوه  ه اینکران دینی است کفعلمای دین، فقها و روشن اند، وظیفۀکرده مجتهد شبستری هم در مطلبی اشاره همانطور که اخیرا جناب

داند؛ فقها م میالشریعت اس د را مجریِخوبه هر حال ابوبکر بغدادی، . دینی توسط بنیادگرایان را در بوته نقد قرار دهندمتون  تفسیراز 

نواندیشان ؟  دچیست و از کجا نشات می گیر دربا ابوبکر بغدادی  شریعتکه تفاوت  قرائت  ایشان از  دپاسخ دهن مهم الباید به این سؤ

  و مواضع و ادله خویش را اقامه کرده اند؛ فقها نیز باید در این باب اتخاد موضع کنند. ی به تفصیل در این باب سخن گفتهدین

 های مذهبی به خصوص دررفرمیست کند.خوب است، اما به هیچ وجه کفایت نمی هاوم کردن جنایات این گروهمحکاز این منظر 

و  local یان امورم اند، بر تفاوتبه تفصیل بحث کرده س مقد متناز  اللفظی تفسیر تحتدنِ نامکفی بو عنی ، یایران، در این باب

universal هره بمقدس  اند که باید از عقل زمانه در فهم متن ، توضیح دادهرا بسط داده سمقد متن اند، هرمنوتیکانگشت نهاده

، هابرد و با تغییر زمانۀ پیامبر و قوای بدنی و دماغی انسانبه جایی نمیاند که خوانش تحت اللفظی از متن راه گرفت و استدالل کرده

یستهای ایی است که توسط رفرمهتالش ها زد. این امور،فرهنگی آن و دست به ترجمۀ وحِ حاکم بر آموزه های فقهی را برگرفتتوان رمی

گونه را در روزگار کنونی سامان بخشید؛ چانسانی توان زیست دینیِ پاسخ دهد که چگونه می رت گرفته تا به این پرسشصو دینی

اد، هم زیست مسلمانیِِ خردنواز را ور کار خویش قرار دفرهنگی احکام را در دست هم ترجمۀ توان هم دموکرات بود و هم مسلمان؛می

 . سامان بخشید

ف و قم شبستری از علمای نج جدی پیگیری شود و همانطور که جنابفعالیتها باید توسط علمای سنتی نیز به صورت  این سنخ

 ها و مقومات زیست مسلمانی در جهان مدرن چیست. لفهدهند که مؤبرگزار کنند و توضیح  یهاینشست اند، ایشاندرخواست کرده

ها منجر به برخی تجدید نظر 1692در سال  0تیکان شورای وا ر که برگزاری نشستهمانطو اندتوضیح دادهبه درستی شبستری  جناب

 باید در چنین مسیری قدم بگذارند. علمای سنتی نیزاصحاب کلیسا شد،  در مبانی فکریِ

ع و احوال و ادینی وارد نشود و توجه به اوض های متکثر از دین در منظومۀ فکرفهم یریپد نی و امکانفهم دی تا زمانی که سیالیتِ

 ان به صورت جدی با جریان های بنیادگرا مقابله نمود.تو، نمیریزش نکندمقدس م و تفسیر متن شرایط زمانه در فه

 

د جایگزینی مسئله شوگیری جریانات بنیادگرا مطرح مییکی از مسائلی که به صورت جدی در مورد تبعات شکل

در حالی گر از طرف دیاست. « های درونی مسلمیننزاع»با مسئله « اسرائیل»و « استعمار»اصلی خاورمیانه یعنی 

ری و سدآبادی، محمد عبده و اقبال الهوکه در گذشته و در نسل اول روشنفکران دینی یعنی سیدجمال الدین ا

 اتحاد مسلمین وجود داشته و« مسئله استعمار»به طرح التفات زیادی بعدتر شریعتی، بازرگان، طالقانی و مطهری، 

، شاهد میالدی 85، با پایان دهه رفته استپیش می« دیگری استعمارگر»با « مسلمان منِ»از طریق رویارویی 

ان به واسطه حتی ارتباطاتی که در آن زمئله استعمار، در آرای روشنفکران دینی هستیم. کمرنگ شدن توجه به مس

... میان روشنفکران ما و جهان عرب وجود داشت، بعد از چون دکتر چمران، امام موسی صدر وهایی میانجی

ل اجتماعی را ه مسائتوجه ب شناسانه و متن محور،تدر واقع پرداختن به مسائل معرفشود. انقالب به شدت کم می

ون  توجهی و غفلت در تحلیل مسائل مهم اجتماعی همچپذیرید که ما دچار نوعی کمبرد. آیا شما میبه حاشیه می

   ایم؟استعمار شده

سیر متن مقدس که تف ر برابر مسائلی چون چگونگیِد است؛« هویت»به ساحت  معطوف  اینچنینی، بیشتر اجتماعیِ کنم امورمیتصور 

 ربه ام صرف رود، ما دچار خسران خواهیم شد. پرداختنِاز دست  «معرفت»و « هویت»عادل میان تاند. هرگاه « معرفت» مربوط به حوزۀ

م و شناختی و هرمنوتیکی همچنان نیاز داریخواهد کرد. ما قطعا به مباحث معرفت مسائلی مانند استعمار را کمرنگ، توجه به «معرفت»

ولو اینکه این  ،وریمآشود سر از بنیادگرایی در میپرداختن به مقوالتی مانند استعمار و استثمار کمرنگ می معرفتیِ ا وقتی سویۀاز قض
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ر درد و معرفتی قضیه، ما شاهد فریادی از س ر گرفتن سویۀکنند نباشد. بدون در نظاولیه کسانی که این مسائل را طرح می امر خواستۀ

ر ابتدا دای بنیادگرای اسالمی ممکن است هاز گروه راه به جایی نخواهد برد. برخی ،مایه معرفتی نداردعصبیت خواهیم بود که چون بن

ص این شخیت و دول غربی بوده؛ اند، سخنشان بر سر استعمار و استیالی آمریکا و ژاندارم منطقه و دنیا شدن این دولت نیات خیری داشته

ه در اما قضی توان انجام داد؛ل کاری است که میحداق نیز اعتراض نسبت به این امر ریادفو  بانگ دردها همه درست است و برآوردنِ

ین چن ، بهمسئله های معرفتیسویه اند اما به دلیل عدم تفطن بهاز کردههای بنیادگرای دینی از اینجا آغگروه شود.جا ختم نمیهمین

 . اندجسور شده جان انسانها و اینچنین در دراز کردن دست تصرف در ش گرویدهکُستیز و اخالقهای باطل، انسانخوانش

 یفتیم. یعنیب باشیم که نباید از آن سوی بام  ، باید توجه داشتهاز این حیث بر روشنفکری دینیذا ضمن اذعان به درستی نقد شما ل

فی نفسه اشکالی گرچه اشود، یان چپ به کار گرفته میکه عمدتا توسط جر استیال و ادبیاتیتاکید بر مسائلی مانند استعمار ، استثمار ،

 استعمار،  دن بر مسائلی مانندما باید در کنار انگشت نهالذا . شود« معرفت»و « هویت»ان دو مقولۀ تعادل می ندارد؛ اما نباید مانع از برقراری

 منقح کنیم.  خود از دین را نیز فهم

 سائلم اینکه خود سید جمال هم فقط برخوبی است. ضمن  نمونۀ الهوری ل زدید، اقبالهایی که شما مثاشخصیتدر میان از این نظر 

بر لزوم رسیدن مسلمین به درک فلسفی از دین، توجه به تظاهرات تمدنی جدید و آشنایی با فلسفه غرب  گشت تاکید ننهاده وان «هویتی»

اه را ادامه همین رنیز ل پیشرفت غرب دانسته است. اقبال الهوری و عقل تجربی را یکی از عوام تاکید نمودهو استفاده از عقل جدید 

سئلۀ ماز سوی دیگر دلمشغول ، می کوشد خوانشی فلسفی از دین بدست دهد؛ «بازسازی فکر دینی»دهد و به خصوص در کتاب می

 نیز هست.  هویت مسلمانان

نهادند، تاکید می تدر نظر داشت که روزگاری که شریعتی و دیگر روشنفکران بر این مسائل انگش ل باید این نکته را نیزدر عین حا

 ا تکیه بر همین گفتمان رخب انقالبات کشورهای آمریکای التین و پاریس 1691گفتمان چپ در سراسر عالم بود. وقایع می  دوران غلبۀ

مجاهدین خلق و چپ سازمان چپ مسلحانه اعم از چپ مذهبی یعنی  . همچنین مخالفت شدید شاه با جریان چپ به خصوصدادمی

 گذار بود.چپ بسیار تاثیر آن دوران به گفتمان مایل اپوزیسیونِدر افزایش ت داییان خلق و سرکوب آنهافسازمان غیر مذهبی یعنی 

ان جنگ یبا پا این امر و مصادف شدن یهمزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شورو هشتاد میالدی گفتمان چپ در اواخر دهۀ شکستِبا 

 . محاق رفت و به شد کمرنگ در میان ما  ستیزی ستعمار، رفته رفته گفتمان ا«سازندگی»برآوردن دوران موسوم به  و سرایران و عراق 

در شکل  سیوناپوزیمیان شد مخالفت با رژیم شاه در که سبب میبود یکی از عواملی  اسرائیلرژیم از سویی همسویی دولت پهلوی با 

و  زیستیاسرائیلکامال بر عکس شد و  جمهوری اسالمی، ب، این امرجلوه کند. در حالی که پس از انقالنیز مخالفت با اسرائیل 

ن با و همصدا شد هایی از جریان روشنفکری نیز برای پرهیز از همسوبخش. ه استهای خود قرار دادستیزی را یکی از دکترینغرب

از  رفتار کند؛ وشنفکری جامع االطرافجریان رکند ستیزی اقتضا میالبته ظلم . ه استبه مسئله اسرائیل پرداخت می، کمترجمهوری اسال

 .ین شوددر فلسط هانباید مانع از توجه به جنایات اسرائیلی روشنفکران به برخی از سیاست های جاری در کشور این منظر، نقدهای

هستیم و باید بر مسائلی مانند « معرفت»و « هویت»میان  توازنِ زمند برقرارینیا در شرایط کنونی، در مجموع، بر این باورم که 

 انگشت تاکید بنهیم. سطح خاور میانه و چه در کشور چه در داخل« استعمار»و ، «ستیزیظلم»، «عدالتخواهی»

 دالکریمات شخصی روشنفکرانی چون عبکمتر شده و به ارتباط ان ما با جهان عرب ت روشنفکرموافقم که ارتباطا با این نکته نیز

 شناسانهو دین ، الهیاتیمعرفتی مباحث سمینارها و در حدنصر حامد ابوزید و عابدالجابری در بزرگانی چون سروش و مجتهد شبستری با 

 و همکاری چندانی در مسائل عملی وجود ندارد.   فروکاسته شده
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حال حاضر یکی از اتهامات روشنفکران دینی، چه متقدم مانند شریعتی و چه متاخر مانند سروش، آن است در 

ا طرح پروتستانتیزم شریعتی ب-هر یک به نوعی،  ، که به واسطه اینکه رفرم دینی را زیر چتر روحانیت دنبال نکردند

های تبرای تفسیر متن، خارج از سنبا مشروعیت قائل شدن  –و سروش با طرح قبض و بسط تئوریک شریعت 

 یهای مستبدمتگیری حکوساز جریانات بنیادگرا و یا شکلزمینه ط افرادی غیر از روحانیت،و توس دینی تاریخی

های تاریخی دینی ندارد. اگر این نقد را بر ای در سنتکه به هر حال تفاسیر آنها نیز چندان سابقه اندبوده

هرگونه اصالحی  ردن، تالی آن ناکارآمدی جریان روشنفکری دینی و ضرورت دنبال کروشنفکران دینی بپذیریم

 اهد بود. پاسخ شما به چنین انتقادی چیست؟یعنی روحانیت خو زیر چتر متولیان دین

ی گرفت و پ روحانیت سنتی و قرائت رسمی از دین  خارج از قلمرویرا اصالح دینی پروژۀ  که باید روشنفکران دینی بر این باورند

یری از به همین جهت هم کث ؛ دارد یآشکار بنیادین و  ؛ چرا که این کار علی االصول با نگرش و مشی روحانیون تفاوت هایپیش برد

ام دهد و انجام د انجتواننمی رادینی اصالحات  ای ازپارهروحانیت ن دینی این است که روشفکرا تلقی اند.در پیچیده با ایشان روحانیون

خیلی از ه در حالیک یرامون ارتباط وثیقی دارد؛در جهان پ ای است که با تحوالت معرفتی پدید آمدهرفرم دینی پروژهدهد؛ چرا که ینم

 ن به ابزارهای نظری الزم در این باب مسلح نیستند. روحانیا

های همانطور که اشاره کردید با مخالفتکشند و های دینی به دوش میزمین گذاشته شده توسط روحانیت را رفرمیست بارِ از اینرو

اید در این دیگران نب و بر این باورند کهاند هرچون کثیری از روحانیون با تفسیر رسمی از دین بر سر م ،شوندفراوانی هم روبه رو می

روحانیت  اند که از معیشت اندیشدینداران   در عداد ،مانند کثیری از مردم کوچه و خیابان، نه ند. رفرمیستهای دینیخالت کنها دحوزه

تقادی به بازخوانی ان تعلق خاطر دارند و و زیست دینی و معنوی بر خالف دین ناباوران، به دین و از سوی دیگر رسمی پیروی کنند

    اند. رد طعن روحانیون سنتی قرار گرفته از این جهت همواره مو و سنت پرداخته

اریم ؛ امیدوو با فراورده های معرفتی جهان جدید آشنایی پیدا کرده اندگام نهاده در این وادیای ید حوزویان عدهالبته در نسل جد

ی و در بدست دادن قرائتی اخالق توانند در این بازخوانی مشارکت کرده وو تضایف باشد. فقهای نواندیش می ایداین روند رو به تز

ید در دین بدعت کنسانی که فکر میبهتان زدن به ک روایی« ) مباهته»حث مربوط به در مبا ،نمونه عنوان هب. انسانی از دین مساهمت کنند

و روا انگاشتن مباهته را که در فتاوای برخی از  مقاله ای نوشتند ، از مجتهدان معاصر،سروش محالتیمحمد  (، جناباندگذاری کرده

؛ من ه استدفتر سپید فقه شیعه از قرن سیزدهم به این سو افکنده شدند که بر لکه سیاهی دانست فقهای شیعی متاخر دیده می شود، به سان

هره بردن از گی کردن و بفرهن ترجمۀ کند.کفایت نمی اما این میزان مقالۀ ایشان بهره بردم. مقاله منتشر کردم، ازهم که در این باب دو 

 د گرفتن برای فهم متنو از ابزارهای نظری جدید مد ن متن مقدستکوّ یک و هم افق شدن با زمینه و زمانۀهرمنوتدستاوردهای علم 

یلی از خ مسبوق به آشنایی با مبادی و مبانی این علوم است؛ نشانی از این آشنایی در نحوۀ سلوک علمی  است که جزو اموری مقدس

ای ین ماندهین کار بر زماباشند. میان معارف دینی و معارف بشری از اینرو نمی توانند دلمشغول برقراری سازگاری ا دیده نمی شود؛ فقه

لۀ نواندیشی ش و دیگر کنشگران نحچه کاری که شریعتی کرد و چه کاری که سرو ،معنا اند و بدینست که روشنفکران دینی انجام دادها

 . کاریِ روحانیت سنتی نیست دهند، در حوزۀانجام می دینی

 اموجهی باطل و از بیخ و بن نسخن اخیر، های اشد، دست کم در دههشده بساز بنیادگرایی این سخن که روشنفکری دینی زمینه اما

انسانی از دین به دست دهند، اخالق و حقوق بشر را پاس بدارند، در اندیشه سازگار  یروشنفکران دینی در تالشند تا قرائت است. چرا که

 این نگرش .تکلفانه همه چیز را از دل دین استخراج کنند، بدون اینکه بخواهند ماندکردن زیست مسلمانی و ساز و کارهای دموکراتیک

ی توضیح این نشست، مثال تالش برار صدر میدید و بقدر می« گفتمان استخراج»اگر زمانی  ها فاصله دارد.بنیادگرایی فرسنگنگاه با 

 اریچ خبری نیست و سخن بر سر سازگهی امروزه از آن سخنان ی خطا بود؛شناخت، که به لحاظ روشاست همان دموکراسی امر که بیعت
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باید »  سخنانی چونطرح با  نروحانیاستحضرید، برخی از از قضا چنانکه م است. و یا عدم سازگاری مفاهیم مدرن با آموزه های اسالمی

    . ه همدلی می کنندبنیادگرایان هایه اید، با در روزگار کنونیداری بردهتایید و یا  « بت آزادی را شکست

، اعم از ا علوم جدیدمتوسط و کسانی که ب کثیری از افراد طبقۀ .دینی نداردگرایی بنیاد لذا گفتمان روشنفکری دینی هیچ نسبتی با 

از دین  بخشیدن به زندگی و ارائه قرائتی خردنواز اند و در عین حال، در پی معناآشنا شدهتجربی انسانی علوم تجربی غیر انسانی و علوم 

عبدالکریم که چنانروحانیت،  د.نیابقشر می خود را در میان همین اندینی مخاطب ر لزوما پیرو روحانیت نیستند؛ نواندیشاندیگهستند، 

 زمۀ. الد و هم ایشان را تغدیه می کندگیرمسئله می هم از ایشاناندیش است؛ اران معیشت، در خور دیندآورده در آثار خویش سروش

تند و یسمخاطب روحانیت ن اما در عداد دینداران معرفت اندیش اند، کسانی که در جهان جدید دیندار هستند، این سخن این است که

 .یابنددینی میهای معرفتی نواندیشانِ های دینی  و معنوی  خود را در  فراوردهها و پرسشپاسخ دغدغه

 

 ،وزهر دو نیازمند فعالیت جدی است. یک حشود که هدر مبارزه فراگیر علیه بنیادگرایی به دو حوزه اشاره می

ریک به مدعیات های تئواصالحات فرهنگی است که بازخوانی متون دینی، ارائه تفسیر مداراگر از دین، ارائه پاسخ

گیرد. حوزه دیگر، حوزه اصالحات اجتماعی است. مباحثی مثل فقر، تحصیالت و بنیادگرایان و ... را در بر می

و  این  عرصه دوم کمتر وارد شده دردینی  فکرانروشن رسداعی و... ؛ به نظر میخدمات اجتمسوادی، سالمت، بی

 ها هستید؟ا کردن روشنفکری دینی در آن حوزهاند. آیا شما موافق با لزوم نقش ایفموارد را چندان مطالبه نکرده

رت وو تاکید بر ضر د در طرح این مطالباتنتوانمیدولت است. روشنفکران دینی وظایف از  بخش مهمی از اموری که نام بردید،

ی از یک بحثهای نظر جامعۀ مدنی مشارکت کنند. در عین حال، رسالت اصلی روشنفکران دینی، پیش بردن آنها مانند دیگر قشرهای

ینی باید فکران دافقم که روشنمو . با این امراز سوی دیگر استحساس بودن  و موضع گرفتن نسبت به تحوالت جاری جامعه سو و 

امعه هستند جدین نهادهای بنیادر زمرۀ و ... ش، سالمت، بهداشت، آموزش و پرورخانواده، چرا که ؛بر این دست موارد تاکید کنندبیشتر 

ها وزهحاندیشان دینی در این ر عین حال باید توجه داشت که نومور جامعه نیز سامان نخواهد یافت. دا ،و تا زمانی که آنها سامان نیابند

ها در دولت وزهفتح باب مناسبی در این ح سطح کالن تاکید کرده و تذکر دهند.توانند در یر نیستند و تنها میگار و تصمیمگز سیاست

 ربر باد رفت. باید امید داشت که دولت فعلی بتواند د 60-18آن دستاوردها در سالهای بود که متاسفانه بخش مهمی از  ت شدهاصالحا

 انجام دهد.  های بنیادین و اصولیها فعالیتاین حوزه

 

ر دوران حیات هستید. ادوارد سعید د« روشنفکران در تبعید»اگر از تعبیر ادوارد سعید استفاده کنیم، شما امروزه 

خود جزئی از یک جریان جدی اجتماعی بود که معطوف به اثرگذاری اجتماعی و ایجاد اتحاد میان روشنفکران 

نمود. با توجه به تجربه شما از خارج ایران، آیا جریانات روشنفکری مذاهب مختلف عمل میاز کشورها و 

 بینید که بتوان با همکاری آنها مطالباتی را علیه جریانات بنیادگرا وقدرتمندی در میان کشورهای اسالمی، می

 همچنین خشونت اسرائیل علیه فلسطین پیش برد؟

طین مانند فلس وجود ندارد، اما مسائلی جهان اسالم با سایر روشنفکران گانیکی میان روشنفکران ایرانیردر حال حاضر متاسفانه ارتباط ا

شمول بیندیشند، توانند جهانبه تعبیر دیگر روشنفکران در تبعید میان مسلمان باشد. روشنفکرتمام مشترک  تواند مسئلهو بنیادگرایی، می

 ت بگیرد؛مشترکی صور های حرکتام تاکنون ندیدهبه مسائل مشترک جهان اسالم.  زند و همی کشور خود بپردایعنی هم به مسائل جار

سانی در ک ه امدر عین حال شنید .گیردهای جداگانه صورت میهفردی یا گرو کنش های اعتراضات در شرایط کنونی بیشتر در قالب
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ص راه بلندی کنم تا حصول نتایج عینی و مشخد، اما فکر میبرقرار کنناند که ارتباطاتی میان روشنفکران کشورهای مسلمان اندیشه این 

   در پیش است.


