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  براي راديو زمانه٨۴-٨٣نيلگون 
 ٢٠٠٧ سپتامبر ٩
 

 روشنفكران ديني و تبعيض
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
چند روز پيش سميناري در حسينيهء ارشاد تهران برگزار شد كه در آن روشنفكران ديني سرشناس ايران 

آنها گذاشته، مشكالتي را كه تجدد و عصر مدرن پيش پاي » آسيب شناسي روشنفكري ديني«زير عنوان 
اما در ميان مباحث مطرح شده، از مسألهء تبعيض در جامعهء ديني سخني به ميان . مورد بررسي قرار دادند

رفع تبعيض يكي از مهمترين چالش هايي است كه مدرنيته در هرجامعهء سنتي يا دين مدار بر سر راه . نيامد
 در مقاله اي كه به مناسبت همين سمينار نوشته محمدرضا نيكفر،. دين داران متعهد به دموكراسي مي گذارد

توان جهاني را بدون تبعيض تصور كرد و پرسيد كه  مي. آنچه مهم است، نقد تبعيض است«: شده مي نويسد
تواند با تصوري از آن، االهيات  بود آن دين؟ روشنفكر ديني مي گرفت، چگونه مي اگر ديني در آن پا مي

هاي نقد از زاويه رد ستم و تبعيض  امكان. هاي عالم تبعيض را نقد كند ينسياسي و ديگر شكلهاي بروز د
 ».اند فراوان

 
 »هويت«تبعيض و 

تبعيض به معني جدا كردن خود از ديگري، يا برتر دانستن خودي بر ديگري، انواع گوناگون دارد، از جمله 
تبعيض نه تنها جداسر . يض دينيتبعيض نژادي و قومي، تبعيض جنسيتي، تبعيض عقيدتي، تبعيض ملي، و تبع

. اين خصومت مي تواند به خشونت بينجامد. و جدايي طلب است، بلكه با خصومت نيز همراه مي شود
 . تبعيض خشونت آميز گاه اشكال مرگبار پيدا مي كند

 
تبعيض زماني بروز مي كند كه يك گروه بخواهد هويت خود را تشخص ببخشد و متمايز كند، يا اين 

ا در ميان هويت هاي ديگر بركشد و امتياز ويژه برايش تدارك ببيند؛ يا اينكه آن گروه هويت خود هويت ر
با تبعيض، مرزبندي هاي هويتي پر رنگ تر و اختالف .  را در خطر ببيند و بخواهد به دور خود حصار بكشد

در معرض خطر امتزاج، هويت گروهي هرچه جامدتر و تصلب يافته تر باشد، كمتر . ها برجسته تر مي شوند
هويت تثبيت يافته، براي اعضاي گروه امنيت روحي يا امنيت وجودي . ، و رقيق شدن خواهد بود»آلودگي«

 .مي آورد و چه بسا آنها را از هراس مرگ و ناشناخته هاي جهان ماوراء نيز رها سازد
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 »انحصار حقيقت«تبعيض و 

برنارد لوييس، پژوهشگر . بطهء اديان با يكديگر مشاهده كنيميكي از اشكال مهم تبعيض را مي توانيم در را
تعريف يهوديت از هويت خود و ديگري، كه در عقيده و «: شرق شناس بريتانيايي ـ آمريكايي مي نويسد

عمل بروز مي كند، توسط دو دين ديگري كه به دنبال آن آمدند يعني مسيحيت و اسالم ــ كه به مدت هزار 
. ي حوزهء مديترانه را در تصرف خود داشتند يا برسرش منازعه مي كردند ــ اقتباس شدو چهارصدسال دنيا

] فرهنگي ـ ديني[اين سه دين، ميراث بزرگي را به اشتراك در تصاحب خود داشتند كه  همان ميراث 
اي اما پنداشت ه. خاورميانهء باستان و يونان و روم قديم، دركنار مكاشفات و سنن نبوي قوم يهود بود

 )١٧۵، ص *لوييس(» .متقابل و رويكردهاي اين سه دين در قبال يكديگر بسيار متفاوت بود
 

و [دين يهود . »انحصار حقيقت«و » جهانشمولي حقيقت«برنارد لوييس در اينجا تمايزي قايل مي شود ميان 
باق با نيازهاي مدعي هستند كه حقيقت هاي آنها جهان شمول اند يعني قابل انط] بعدها سكوالريسم مدرن

درحاليكه . همهء انسانها هستند، اما ادعا نمي كنند كه فقط خود آنها حقيقت را در انحصار خويش دارند
در انحصار داشتن حقيقت ديني . مسيحيت و اسالم، هم مدعي انحصار حقيقت هستند و هم جهانشمولي آن

 .كان پذير نيستبه معني آن است كه رستگاري اخروي، خارج از حيطهء آن حقيقت ام
 

با ] مردمي كه به كيش و آيين ديگري تعلق دارند[پنداشت يهودي از ديگري «: برنارد لوييس مي نويسد
پنداشت مشابه مسيحيان و مسلمانان از ديگري، تفاوت دارد و، از اين نظر، يهوديت به اديان آسياي شرقي و 

ديان ادعا مي كنند حقايق ايمان آنها آسياي جنوبي نزديك تر است ــ اين تفاوت آن جاست كه يهو
آيين يهود فقط براي يهودي ها و كساني كه . جهانشمول است، اما مدعي نيستند اين  حقايق انحصاري اند
طبق گفتهء معروفي از تلمود، پارسايان همهء . خود داوطلبانه مي خواهند  به يهوديت بپيوندند، معتبر است

روحانيان يهودي به شما مي گويند ]. چه يهودي باشند چه نباشند[ت اقوام و مذاهب به بهشت خواهند رف
قبل از آنكه ده فرمان به حضرت موسا داده شود، در زمان حضرت نوح هفت فرمان صادر شده بود كه به 

فقط دو فرمان آن، يعني منع بت پرستي و كفرگويي، خصلت تئولوژيك . تمام اقوام انساني تعلق داشت
ان ها، از جمله ممنوع بودن قتل، دزدي، و ظلم، همه به قواعد بنيادي همزيستي اجتماعي داشتند؛ ساير فرم
به دليل اينكه يهوديت ادعاي انحصار حقيقت را ندارد، طبق اين آيين، آمرزش و . مربوط مي شدند

تك قابل حصول است، البته در چارچوب باور به ] به طرز مشابهي[رستگاري اخروي نيز براي غيريهوديان 
 )١٧۵لوييس، ص (» .خدايي و اخالقيات آن
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برخالف يهوديت و آيين هاي خارج از اديان سامي، در مسيحيت و اسالم، دين داران مدعي انحصار 
حقيقت و جهانشمولي حقيقت ديني شان هستند و تبليغ و ترويج اين حقيقت، وظيفهء االهي آنها تلقي مي 

، متولي آخرين كالم خدا است، از ديد خود، دو گروه را به طور اگر آييني برآن باشد كه به تنهايي. شود
دستهء ديگر، گروههايي . يك دسته اديان و مذاهبي كه پس از آن آمده اند. معرفي مي كند» كذاب«اخص 

» بهايي«، يا »رافضي«، »الحادي«بر اين اساس، افراد و گروههايي با عنوان . اند كه از دين مبين برگشته اند
 .دترين تبعيضات قرار مي گيرندهدف شدي

 
 »   كفر«تبعيض و 

مسيحيت و اسالم، هريك جداگانه مدعي بوده است كه خود به تنهايي متولي «: برنارد لوييس مي نويسد
هيچ يك از اين دو دين، رستگاري واقعي را خارج از . آخرين كالم خدا و آخرين كتاب او به بشريت اند

طي چهارده قرن مقابله ميان اسالم و مسيحيت، بزرگ ترين نزاع ها ميان . مرام خود به رسميت نمي شناسد
اين دو، و آشتي ناپذيرترين اختالف ها ميان پيروان اين دو دين، ناشي از تفاوت هاي آنها نبود بلكه درست 

بسياري از اديان ديگر، به طور فعال در صدد جلب ديگران به كيش خود . از مشابهت آنها برمي خاست
مسلماً آنها دست رد به سينهء مشتاقان نمي زنند اما بار اين مسؤليت و وظيفهء ديني را نيز بر دوش . ستندني

خود احساس نمي كنند كه مردمان ديگر را، در اقصا نقاط دنيا، از آيين هاي ديگر برگردانند و به كيش 
د كه حقيقت آيين آنها، تنها برعكس، مسيحيان و مسلمانان، هريك بر اين باور بودن. خودشان بگروانند

» .حقيقت جهانشمول است و مأموريت مقدس آنها اين است كه اين آيين را به تمام بشريت تسـري دهند
 ) لوييس، همانجا(
 

) اينفيدل(و المذهب » كافر«در بسياري از اديان، از جمله آيين هاي پرطرفدار هندو و كونفوسيوس، لفظ 
ني ادعاي انحصار حقيقت و جهانشمولي آن را داشته باشد، به طور منطقي وقتي آيي. معناي چنداني ندارد

از الفاظ ) غير خودي(را ضدحقيقت تلقي مي كند و براي شناسايي و خوارداشتنِ آن ديگري » ديگري«
 . كفر، الحاد، رفض، و نظاير آنها استفاده مي كند

 
 »ارتداد«تبعيض و 

دو . الم، از يك تفاوت بنيادي ميان اين دو نبايد چشم بپوشيمبا وجود اين وجه تشابه ميان مسيحيت و اس
، با شدتي كه در مسيحيت مطرح بوده اند، در )اپاس ته سي(و ارتداد و ترك دين ) هه ره سي(مفهوم الحاد 
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از لحاظ تاريخي، تاجايي كه به شاخه ها و شعبه هاي دروني يك دين مربوط بوده، و . اسالم مطرح نبودند
دليل آن بوده . در قبال اقليت يهود،  اسالم در مقايسه با مسيحيت به مراتب مداراجوتر بوده استنيز رفتار 

در . پاپ اعظمي در كار نبوده. كه در اسالم، برخالف مسيحيت، مركزيت سلسله مراتبي وجود نداشته است
 استقالل وجود داشته؛ استقالل كليساي ارتدكس،) سيزم/ سكيزم(مسيحيت، انشعاب و گسست كامل 

كليساي يوناني از رومي، و پس از آن جدايي پرتستانتيسم از كاتوليسيسم، شقاق هاي جدي و دوران سازي 
 . معادل چنين انشعاب هاي بزرگي در اسالم وجود نداشته است. بوده اند كه اصل دين را شقه مي كرد

 
الم، توسط مسلمانان عليه خودشان به عقيدهء برنارد لوييس، بيشتر ادبيات جدلي و پولميك هاي دروني اس

اين . نوشته شده، نظير مناقشات تئولوژيك ميان فرقه هاي شيعي، سني، علوي، اسماعيلي، دروز، و غيره
هرچند . جدل هاي كالمي، عميق تر و پيچيده تر از جدل هاي مشابه مسيحيان عليه يهوديان بوده است

اما انشعاب بزرگ به معني مسيحي آن كه عقوبت انحراف فرقه اي در اسالم خطرناك تلقي مي شده، 
به همين روال، مداراي درون ـ ديني . ارتداد كامل را طلب مي كرده، در جوامع اسالمي وجود نداشته است

در تاريخ اسالم، معادلِ تفتيش عقايد و . در ميان فرقه هاي اسالمي به مراتب بيشتر از مسيحيان بوده است
 . تبعيض تنها متوجه عمل خروج از دين مي شده.  مسيحي وجود نداشته استآدم سوزي هاي قرون وسطاي

 
 »پيگرد«تبعيض و 

برنارد لوييس با تأييد اينكه جامعهء اسالمي طي تاريخ به مراتب از جامعهء مسيحي مداراگرتر بوده، هشدار 
پرسه ( داشت اما پيگرد تبعيض وجود.  مي دهد كه اين مدارا گري را نبايد به معني نبودن تبعيض تلقي كنيم

مسلمانان دگرانديش نيازي نمي ديدند كه، مثل آنچه در جوامع . به معني مسيحي آن وجود نداشت) كيوشن
مسيحي رايج بود، از زير تيغ دهشتِ راست كيشي رسمي و حمايت شده از سوي حكومت مركزي، 

خصلت و ميزان مداراي مسلمانان « كند، برنارد لوييس اضافه مي. بگريزند و به سرزمين هاي ديگر پناه ببرند
اگر منظور ما از مدارا، فقدان تبعيض باشد، در آنصورت حكومت هاي . را نبايد نادرست درك كنيم

اسالمي مداراگر نبودند، و درحقيقت چنين تساهلي، نه تنها امتياز محسوب نمي شد، بلكه به معني قصور از 
بري، نه در عمل و نه در نظر، ميان كساني كه كالم اهللا را اطاعت هيچ گونه برا. انجام وظيفه تلقي مي گشت

تبعيض جنبهء . مي كردند و آنها كه به انتخاب خود از كالم اهللا تخطي مي ورزيدند، قابل تحمل نبود
اما از . ساختاري و سراسري داشت و توسط آموزهء ديني و فقه و با رضايت عمومي بر جامعه تحميل مي شد

ما در تاريخ اسالم مواردي مشابه با كشتارهاي جمعي، تغيير . يگرد بسيار نادر و غيرمعمول بودطرف ديگر، پ
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دين به زور شمشير و آدم سوزي هايي كه در تاريخ مسيحيت، پيش از برآمدن سكوالريسم، رايج بود، نمي 
 )١٨٢لوييس، ص (» .بينيم

 
 مذهب به زور شمشير و قتل عام، در مواردي، از بايد به گفتار برنارد لوييس اين را اضافه كنيم كه تحميل

جمله در عصر صفوي براي استقرار شيعه گري، در تاريخ ما نيز به وقوع پيوسته اما نه با دامنهء آنچه در 
گذشته از اين، طي دو سه دههء اخير در كشور ما، با نهادي شدن االهيات سياسي . مسيحيت روي داده است

مرز مجاز و غير مجاز تنها جنبهء ديني و . مي نيز دستخوش تحول شده استشيعي، مفهوم مداراي اسال
تئولوژيك ندارد بلكه با وفاداري به نظام سياسي و بيعت با كادر رهبري آن در آميخته، به نحوي كه شباهت 
آن به مسيحيت سياسي قرون وسطا بيشتر شده؛ ارتداد ديني و ارتداد سياسي يكي شده، هردو به معني 

اگر زماني ملحدان و زنديقان تا اندازه اي شامل . ت به نظام سياسي و دشمني با اسالم دانسته مي شوندخيان
مداراي اسالمي مي شدند، اكنون همانها در مقام معاند سياسي و ايدئولوژيك، با عنوان مفسد، محارب، و 

 .منافق، خارج از حوزهء مداراي اسالمي قرار مي گيرند
 

 بريتا برا» مدارا«از 
تفاوت اساسي ميان مدارا يا تساهل ديني از يك سو و برابري سكوالر از سوي ديگر در اين است كه، به 

مدارا يعني گروه حاكم، چه ديني باشد يا نژادي يا از نوعي ديگر، اين اجازه را به «گفتهء برنارد لوييس، 
» . اعضاي خودي برخوردار باشنداعضاي بعضي از گروهها مي دهد كه تا اندازه اي از حقوق و امتيازات

درحالي كه برابري سكوالر شامل . اما نه تا آن اندازه كه از هرلحاظ برابر محسوب شوند) ١٧٩همان، ص (
كه در سال » نامه اي دربارهء مدارا«جان الك، فيلسوف انگليسي در . همهء حقوق سياسي و مدني مي شود

نه فرد «ر را در جامعهء مسيحي چنين توضيح مي دهد،  ميالدي به چاپ رسيد، اصل برابري سكوال١۶٨٩
] شركت در[مسلمان، نه يهودي، و نه فرد بي دين، هيچيك نبايد به خاطر باورهاي خود از حقوق مدني و 

اصلي كه جان الك برآن تأكيد مي گذارد، يعني برابري سكوالر، براي » .جامعهء سياسي محروم شوند
 . الت متحدهء آمريكا ضمانت حقوقي پيدا كرداولين بار در قانون اساسي ايا

 
با آنچه دربارهء تبعيض در جامعهء ديني گفتيم، روشن مي شود كه روشنفكري ديني، نه تنها مي بايد 
مداراجويي و تساهل را به جامعهء ديني به نحوي بازگرداند كه شامل كليهء اقليت ها، از جمله بهاييان، و بي 

ي جنسيتي بشود، بلكه مهمتر و فراتر از آن، بايد تالش ورزد برابري حقوقي دينان، و همچنين اقليت ها
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در غير اين صورت، هم دين داري او . كامل آنها را هم در عرصه هاي سياست و جامعهء مدني تضمين كند
 . ///و هم روشنفكري اش، در برابر ظرفيت هاي برابري خواهانهء مدرنيتِ سكوالر رنگ مي بازند

 
*Bernard Lewis, Islam and the West, Oxford University Press, 1993 

 
 لينك هاي مرتبط

 محمدرضا نيكفر، عزيمت از آزادي زن به قصد آسيب شناسي روشنفكري ديني،
http://www.nilgoon.org/articles/Nikfar_Religious_Intellectuals.html 
 

 عبدي كالنتري، مسلمان سكوالر چه كسي است؟ 
http://www.nilgoon.org/archive/abdeekalantari/articles/Abdee_Kalantari_Secular_Muslim.html 
 

 عبدي كالنتري، شــريعتي در نگاه جامعه شناسان
http://www.radiozamaneh.org/nilgoon/2007/09/post_75.html 
 

 مهدي جامي، مسألهء زن اخالقي نيست، حقوقي است، سايت سيبستان
http://sibestaan.malakut.org/archives/2007/07/post_603.shtml 
 

 مهدي جامي، فطري سازي از محدوديتهاي زنان، سايت سيبستان
http://sibestaan.malakut.org/archives/2007/07/_2_1.shtml 
 

 ، سايت نيلوفر»روشنفكري ديني«شناسي  مصطفي ملكيان، آسيب
http://www.malekiyan.blogfa.com/post-170.aspx 
 

 روشنفكري ديني، سايت رخدادمراد فرهادپور، پس روي 
http://rokhdaad.com/yaddasht-d.php?id=184  
 

*** 
 

 پيوست

 در انتقاد از اخالق گرايي
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
مت از آزادي زن به قصد عزي«يادداشت زير انتقادي است از نوشتهء اخير محمدرضا نيكفر كه با عنوان 

محمدرضا . در سايت هاي راديو زمانه، نيلگون، و گويا به چاپ رسيد»  آسيب شناسي روشنفكري ديني
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نيكفر مشكل روشنفكري ديني ايران را كمبود اخالق، نداشتن شجاعت اخالقي در تفسير سنت و نقد 
از نظر . بايد از قدرت تبري بجويدكه » پارسايي«راديكال آن مي داند و نيز در كمبود خصلتي به نام 

محمدرضا نيكفر، الگوي آرماني و ايده آل روشنفكري ديني، كه هنوز به فعل درنيامده، در شرايط كنوني 
باشد و در نخستين گام عملي خود، از نقد تبعيض در دين به » اخالق مدار و پارسا و آزاده«كشور ما، بايد 

 . ويژه تبعيض ضدِ زن آغاز كند
 

 نمونهء واقعي و نمونهء ايده آل
نوشته شده، حاوي تشخيص هاي » آسيب شناسي روشنفكري ديني«مقالهء محمدرضا نيكفر كه براي سمينار 

درست است اما نسخه اي كه تجويز مي كند، به گمان من، با واقعيات فرهنگي و سياسي كنوني ايران نمي 
 . نتي مانتاليسم اومانيستي استخواند و گرايش غالب بر آن نيز اخالق گرايي و سا

 
 

آنچه ما به عنوان نمونهء ايده آل توصيه مي كنيم نمي تواند چنان با نمونهء واقعي و موجود يك پديده 
كند، و » تعطيل«متفاوت باشد كه مراحل  تكويني، تاريخچه، و سنت هاي آن را ناديده بگيرد، آن را 

 .شكل ايده آل آن متصور شودعزيمتي از جاي ديگر و به كلي متفاوت براي 
 

كه اين روزها زير عنوان كليشه اي و ازـ فرط ـ (تحليل بحران روشنفكري ديني و راههاي برونرفت از آن 
، به هرشكل كه انجام گيرد، نبايد تحول تاريخي اين )مطرح مي شود» آسيب شناسي«تكرار ـ دلبهم زنِ 

 از ديدگاه جامعه شناسي روشنفكران در كشور ما، .مفهوم و قشري كه حامل آن است را ناديده بگيرد
دو وجه اين .  »ايدئولوگ اسالمي«براي مفهوم ديگري است به نام » كـُد«، اسم رمز يا »روشنفكر ديني«

» اسالم«مفهوم، يكي ايدئولوژي است و ديگري اسالم، اما تاكنون نقش ايدئولوژي در آن اهميت بيشتري از 
 . داشته است

 
» منافع«و » قدرت« چه سكوالر باشد چه ديني، سيستمي از اصول عقايد و جهان بيني است كه با ايدئولوژي،

گروه هاي اجتماعي در جامعه سرو كار دارد و با ارائهء پروژه هاي فرهنگي يا سياسي، در جهت تحول 
 . جامعه به سمت يك هدف معين عمل مي كند

 
 آل احمد و شريعتي، و به نوعي ديگر با فرديد، آغاز شروع ديسكورسِ ايدئولوژيكِ روشنفكري ديني با

مي شود و به طور اخص در برابر سه ديسكورسِ تجدد ديني ليبرال، تجدد آمرانهء غربي، و تجددِ ضدديني 
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كمونيستي، موضع مي گيرد وديسكورس تازه اي را به ميدان مي آورد كه بر مفاهيم كليدي هويت، 
در مقطع معيني از تاريخ كشور ما . عدالت و جامعهء توحيدي استوار استبازگشت به خود، و مبارزه براي 

ضد «و » ضد كولونياليستي«و كشورهاي نظير در جهان سوم، اين ديسكورس، انقالبي بود و شايد هم 
اين ملغمه اي بود از االهيات آزادي كاتوليك ها، دو رويكردِ متضادِ فلسفهء وجود نزد . »امپرياليستي
 . ارتر، فلسفهء تاريخ هگل و تحزب لنينيهايدگر و س

 
بحران روشنفكري ديني، از زماني آغاز مي شود كه مشروعيت اين ايدئولوژي، بنا به داليلي كه فعالً به آنها 

تحول پساانقالبي اين ديسكورس ايدئولوژيك به سمت . كاري نداريم، مورد پرسش قرار مي گيرد
 و ناروشن بودن خطوط عقيدتي تازه اي كه اين بار مي خواهد در ،»اصالح طلبي«يا » ليبراليسم اسالمي«

درون همان پروژهء استقالل از شرق و غرب و حفظ هويت اسالمي و فاصله نگهداشتن با سكوالريسم، به 
را در ايران پياده كند، اكنون روشنفكري ديني را ] ديني[نحوي كه هنوز روشن نشده، پروژهء دموكراسي 

 .  بحران كرده استدچار چندپارگي و
 

 »پارسايي«عزيمت تازه و 
را طوري تعريف مي كند كه از ابتدا متجدد، ترقي » روشنفكر«محمدرضا نيكفر در مقالهء مورد بحث ما 

چه اين تعريف درست باشد يا نباشد، با آن نمي توان سراغ روشنفكر ديني . خواه، و منتقد قدرت است
اكنون [به خاطر همان سابقه، رفتار فكري و سياسي روشنفكر ديني . ايراني با آن سابقه كه گفتيم رفت

شكل ايده آل و . را نمي توان تنها در اختالف او با سنت، تشرع، و اصولگرايي ديني خالصه كرد] ليبرال
غير سياسي » پارسايي«تجويز شده در اين مقاله نيز كه مي طلبد روشنفكر ديني ما از قدرت تبري بجويد و به 

ورد نيز عملي به نظر نمي رسد، زيرا روشنفكري ديني ما چه در مرحلهء انقالبي و چه در مرحلهء روي آ
پساانقالبي و ليبرال شده اش، داراي پروژه تحول اجتماعي است؛ چه حزبي عمل كند يا نكند، در روند 

جتماعي او از سياسي كشور به نفع اصالحات دخالت دارد، و هراندازه هم كه پارسايي پيشه كند، عمل ا
كركه گور يكي از دو الگويي كه محمدرضا نيكفر آن را به (زهدگرايي عارفانهء كركه گور فاصله دارد 

يكي از روشنفكران ديني ايران، دوست من . الگوي ديگر سپينوزا است. روشنفكران ديني توصيه مي كند
 زياد در اخالق خصوصي احمدصدري جامعه شناس، از شيفتگان سرسخت كرگه گور است و به احتمال

مريد او؛ اما اين اخالقيات باعث نشد كه او پشت سر خاتمي در شيكاگو نماز نخواند و در كارزار انتخاباتي 
اين هم از پارسايي عارفانهء كركه . رياست جمهوري به طور فعال به نفع هاشمي رفسنجاني تبليغ نكند

 !).گوري
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شده كه  به قول خود محمدرضا نيكفر مي توان از آن مفهومي است ناروشن و تعريف ن» پارسايي«
درست به همان نحو كه نزد اصولگرايان ديانت و سياست يكي . »كرد] يا سؤاستفاده[هنجارگذارانه استفاده «

است، نزد روشنفكر ديني نيز تقوا و سياست مي تواند درهم سرشته باشند، همانطور كه عدالت خواهي و 
جهاد و عدالت خواهي الزاماً خشونت بار يا انقالبي نيستند، اما به هرحال . دجهاد مي توانند يكي شون

معطوف به عمل اجتماعي و سياسي اند، يا همانطور كه محمدرضا نيكفر به نقل از هانا آرنت مي آورد به 
ه در يك روشنفكر ديني مي تواند ادعا كند درست به دليل پارسايي است ك. مربوط اند» ويتا اكتيوا«حوزهء 

 . برابر ظلم ساكت نمي تواند باشد و از روي تقوا است كه در راه عدالت مبارزه مي كند
 

هم باشد؟ آيا خيال مي كنيد » پارسا«گذشته ازاين، چه ضرورتي وجود دارد كه روشنفكر معاند با قدرت 
؟ چه اهميتي داشت هم بودند» پارسا«ادوارد سعيد يا نوآم چامسكي يا اسقف توتو، منتقدان قدرت، افرادي 

كه اخالقيات خصوصي آنها پارسايانه مي بود يا نمي بود؟ تقواي خصوصي نلسون ماندال براي ما چه اهميتي 
مي تواند داشته باشد وقتي كه شاهد مي شويم او به خاطر فضيلت هاي اش به قدرت مي رسد و با فضيلت 

به معني ارسطويي آن در سياست درك و به را » فضيلت«اگر . نيز آن را تسليم مي كند و كنار مي رود
روشني تعريف كنيم، به گمان من ايرادي هم ندارد كه ما نيز در ايران پروژه اي كمونيتارين به سبك 

، عدالت، و منتقد اتميسم از خود )خير اجتماعي(داشته باشيم كه معطوف به امر نيك » السدر مك اين تاير«
ه اي بسيار متفاوت خواهد بود از ليبراليسم هاي اسالمي و سكوالر دوستان اما چنين پروژ. بيگانه كننده باشد
 . مشاركت ارسطويي در سياست، امري اخالقي است. اصالح طلب ما

 
محمدرضا نيكفر توضيح نمي دهد چگونه روشنفكر ديني ايراني بايد همزمان به شيوهء كرگه گور پارسا 

ي عملي وارد جهان فرهنگ و سياست شود و به شيوهء كانتي با باشد و به شيوهء هانا آرنت از زاويهء زندگ
هم بود؟ پارسايي » قضاوت گر«آيا كركه گورِ آيرونيك، . باشد» قضاوت گر«نيروي داوري و خرد عملي 

 توصيه شده، چه ارتباطي با يكديگر دارند؟» زاويهء پراگماتيستي«كركه گوري و 
 

 اخالق گرايي 
. است كه مرا به نوشتن اين يادداشت انتقادي واداشت»  اخالق گرايي«گونه و همين اصرار بر مفاهيم شعار

مي توانيم » با تكيه بر اخالق، با تكيه بر ايدهء آزادي«يكي از متفكران مهم كشورما توصيه مي كند كه، 
يني، روشنفكر ديني مي تواند به جاي صحيح، دقيق، ع«يا، . در جهان مدرن داشته باشيم» جايگاهي ارجمند«
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خوب [، ارزش هايي چون انسانيت، اخالق، عدالت، مدارا، و صلح !]بد [منطبق بر واقع، و همانندهاي اينها 
 ».حرف عشق در دفتر نباشد«و » .را معيار قرار دهد!]
 

گويي روشنفكران ما به اندازهء كافي از ! » اخالق«و » مدارا«، »انسانيت«، »عشق«مالحظه مي كنيد؟ بازهم 
! برحذر داشت» دقت، صحت، و حرف زدن منطبق با واقعيت«ها نمي دهند و حاال بايد آنها را از اين شعار

، تب ريچارد رورتي به سراغ محمدرضا نيكفر هم آمده و او را »فرهنگ بدون مركز«در اين مقاله و مقالهء 
ي يا گفتاري به اين باور رسانده كه گذشته و سنت را مي توان چندان جدي نگرفت، تعين هاي تاريخ

را مي توان كنارگذاشت و به دلخواه تعبير تازه ارائه داد، به دلخواه تاريخ نوشت و به دلخواه ) ديسكورسيو(
او به روشنفكران ديني توصيه مي كند كه بر سر تفسير متون و احكام دين، . ايجاد كرد» چرخش فرهنگي«

و حوزه و علما، نشوند كه در اين ميدان بازنده با متوليان سنتي دين، يعني روحانيت » حقيقت«وارد بازي 
به نفع آنهاست كه به جاي دادن تفسير معتبرتر، به جاي دفاع از حقيقت تفسيرهاي خود از . خواهند شد

راسرلوحهء كار » ... انسانيت، اخالق، مدارا و «دفاع كنند و همان ليست كذايي » خير«سنت، از چيزي به نام 
 . قرار دهند

 
د روشنفكري كه به شما مي گويد مطمئن نيست حرف هايش حقيقت دارند يا ندارند،  او صرفاً مجسم كني

به او مي گويد بايد اين ) اخالق چه كسي؟(» اخالق«چون . از روي خيرخواهي اين حرف ها را مي زند
 شك ممكن است اين كار پارسايانه باشد اما بي. حرف ها را بزند ولو اينكه حقيقت هم نداشته باشد

كار روشنفكري در عمل، مستقل از نيت قلبي روشنفكر،  به كرسي نشاندن يك رژيم . روشنفكرانه نيست
روشنفكر پيش از آنكه قلم اش را بركاغذ بگذارد يا دهانش را باز كند، . حقيقت است در برابر رژيمي ديگر

و ( بازي وقوف داشته باشد هرچه او بيشتر بر مكانيسم اين.  در بازي ديسكورسيو قدرت درگير شده است
، بهتر مي تواند در بازي قدرت )وقوف او مانند هر آكتور تاريخي به هرتقدير محدود و تعين يافته است

تر نمي » آزاد«مانور دهد؛ و برعكس هرچه بيشتر خود را به دامن اخالقگرايي اومانيستي بيندازد، نه تنها 
 . خورد، بيشتر بازي مي »قدرت«شود، بلكه از همان 

 
 »تصلب سنت«و » امتناع تفكر«تئوري هاي 

و نيز تعدادي از برنامه هاي )زمان نو، شماره  (» فرهنگ بدون مركز«محمدرضا نيكفر در اين مقاله و مقالهء 
انتقاد مي كند، بدون آنكه از » تصلب سنت«و » امتناع تفكر«راديو زمانه، به طور سربسته از نظريه  هاي 

به گمان من، شايسته آن است كه روشنفكران ما هرگاه از ديدگاههاي يكي از .  ببردمؤلفان آنها نامي
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همتايانِ خود صحبت به ميان مي آورند، براي پرهيز از لحن تحقيرآميز و تفرعن بي جا، نام آن روشنفكران 
ه تفصيل در هيچ دليلي وجود ندارد كه در اينجا نام آرامش دوستدار و جواد طباطبايي، كه ب. را ذكر كنند

 .اين باره نوشته اند، آورده نشود
 

كه تركيب [!] گفته مي شود «محمد رضا نيكفر مي نويسد، . نخست به يك كم دقتي اشاره كنيم
 ».روشنفكري و ديانت تناقض آميز و از اين نظر ممتنع است

 
خودي خود مغاير با بايد يادآور شد كه آرامش دوستدار نه مخالفتي با ديانت نشان داده و نه آن را به 

. است، نه ديانت» دين خويي«آنچه او تركيب شان را ممتنع مي داند روشنفكري و . روشنفكري دانسته است
اين جا نمي توانيم وارد جزييات بحث و ارتباط هاي مشخص و تاريخي دين خويي و اسالم بشويم، اما به 

 .دي داردهرحال اين تمايز، در فهم آراء آرامش دوستدار، اهميت كلي
 

ديگر اينكه، اين خود محمدرضا نيكفر است كه در مقدمهء مقاله اش مي نويسد روشنفكري ديني در معناي 
مي تواند بر ناهمسازي روشنفكري و ديانت غلبه «ايده آل خود، با پذيرش پارادايم اخالق به جاي علم، 

ست، به نظر مي رسد محمد رضا به عبارت ديگر، تا جايي كه بحث در حيطهء علوم و دانش ها ا» .كند
 .باور دارد» ناهمسازي روشنفكري و ديانت«نيكفر به 

 
تفكر تأمل «، زيرا »ما اسالم شناس نداريم«در همين رابطه، محمدرضا نيكفر به درستي اشاره مي كند كه 

در » علم«بخوان (مشخص مي شوند » شناسي«، و انواع دانش هاي غربي كه با پسوند »روش مدرن«و » گر
اما . همهء توصيفات مختصر او براي روشن كردن اين ادعا درست اند. نداشته ايم) وسيع ترين معناي خود

آنچه «را مؤكد مي كند؟ او دارد » امتناع تفكر«آيا محمدرضا نيكفر متوجه نيست كه با اين كار دارد تئوري 
ر را تاكنون در حيطهء فرهنگ خواص اين كا. ، و داليل اين نداشتن را، توضيح مي دهد»را كه نداشته ايم

محمدرضا نيكفر حتا فراتر از دوستدار . هيچ كس بهتر و نافذتر و مفصل تر از آرامش دوستدار نكرده است
خود بر فهم ) كريتيك(؛ و از آنجا كه نقد »ما هنوز شرايط تفسير صحيح را نداريم«مي رود و ادعا مي كند، 

 . ز ممتنع مي شودو تفسير متكي است، شرط وجود نقد ني
 

شك و پرسش و انتقاد در مورد متن هاي «محمدرضا نيكفر درست همانند آرامش دوستدار معتقد است، 
] هنوز[بنيهء علمي اين كار «در فرهنگ ديني ما تا امروز ممنوع بوده است، و در نتيجه، اكنون » كانوني

» .ن فرهنگ و نهاد علمي الزم در اين عرصهوجود ندارد، چه به لحاظ نبود افراد متخصص، چه به لحاظ فقدا
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خوب، اگر محمدرضا نيكفر در رد تئوري امتناع تفكر، بر اين باور است كه اين تئوري چيزي جز همين 
اسن (بررسي هاي تاريخي مشخص است و به نحوي مرموز به يك ذات ثابت و تحول ناپذير و غيرتاريخي 

 .  برداشتي خطا از آن تئوري دارددر نهاد فرهنگ اشاره دارد، بي شك) شاليسم
  

 آيندهء روشنفكري ديني
به نظر من، هدف روشنفكري ديني مثل هرنوع روشنفكري ديگري، بايد تنوير افكار باشد در وسيع ترين 

اما از آنجا كه تودهء جامعهء ديني گوش به رهبر ديني مي سپارد، روشنفكر ديني براي رسيدن . شكل خود
. اين وساطت را سنت و روحانيت فراهم مي كند. نياز دارد) مي دي يي شن(» وساطت«به توده، به 

. و در نهاد رسمي دين تأثير بگذارد و باعث تحول دروني آن شود» حوزه«روشنفكر ديني بايد بتواند در 
او بسيار سنگين خواهد بود، شايد حتا سنگين تر از همتايان يهودي و » روشنفكري«براي اين كار، وظايف 

زيرا او نه تنها بايد تئولوژي و فقه اسالم و شاخه هاي آن را بشناسد، بلكه بايد با همين ميزان . سيحي اشم
 . دانش در مسيحيت هم آشنا شود و سير تحول دروني آن را در مواجهه با مدرنيت به درستي درك كند

 
آن را در آثار فيلسوفان » مدرن«روشنفكر ديني بايد با فلسفهء اسكوالستيك آشنا باشد تا بتواند جاي پاي 

نه تنها بايد يوناني شناس باشد و تحول فلسفهء يوناني را در آگوستين و آكويناس . مهم غربي تشخيص دهد
و ساير تئولوگ هاي فلسفي درك كند، بلكه بايد فيلسوفان امروزي اي را كه از اين سنت ها درس مي 

 .هم مطالعه كرده باشد) نظير چارلز تيلر و السدر مك اين تاير(گيرند 
 

فقط تفكر است و نه هيچ چيز » روشنفكري«و سرانجام، شايد دشوار تر از همهء توصيه هاي باال، آنجا كه 
را ) شيعي، اسالمي(بگيرد، پارسايي و ايمان قلبي » فاصلهء وجودي«ديگر، روشنفكر ديني بايد بتواند از دين 

 بگيرد، و با آخرين ابزارهاي نظري دانش هاي غربي، از جمله ، از آن فاصلهء معرفتي»به تعليق در آورد«
جامعه شناسي تاريخي، آنتروپولوژي فرهنگي، زبان شناسي، هرمنوتيك، ساختارشكني، و غيره ــ كاري كه 

روشنفكر ديني نمي تواند و نبايد نقش . مثالً محمد آركون مي كند ــ به تفسير و نقد سنت فرهنگي بپردازند
الوين، و لوتر را بازي كند؛ اما بايد با كار روشنفكري خود زمينه را براي اصالحگراني از آن اراسموس، ك

بهتر است ايده آل اين باشد، نه عارف مسلكيِ گوشه گيرانه و آن نوع از پارسايي كه به . نوع فراهم كند
 .  ///دينِ علما، سنت، و جهان پرهياهوي قدرت و سياست بي اعتنا است
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