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در دوران جدید از اواخر زمامداري دودمان قاجار در ایران با ) روشنفکري دینی(نواندیشی دینی 
گري اجتماعی و سیاسی و کنش  يتکاپوي فکر به ،مشاهده استبداد، استعمار و عقب ماندگی

. مسلمان نشین نیز کم و بیش مشابه ایران بودن روزگار، وضع دیگر کشورهاي در آ. برخاست
بدین سان شگفت آور نیست که سیدجمال الدین اسدآبادي در ایران، سید عبدالرحمان 

در مصر و محمد اقبال الهوري در پاکستان، از دردها،  هبدو شیخ محمد ع )ایرانی تبار(کواکبی 
خودکامگی،  للت دالیل و عرمان هاي مشترك با ما سخن بگویند؛ یعنی شناخدغدغه ها و آ

عدالت، دموکراسی و همبستگی  ،استعمار و عقب ماندگی از سویی و تاکید نهادن بر آزادي 
  . اجتماعی از سوي دیگر

 از آن روزگار تا امروز، کم و بیش همان دردها، دغدغه ها و آرمان ها از سوي نواندیشان دینیِ
پیراستن سنت دینی از  در،ي دین شناسانهآنان در کنار پژوهش ها. دنبال شده است ایرانی

و نقد دانش و  درك ،برگ و سازهایی که در پیچ و خم تاریخ به کتاب و سنت بسته شده 
از  تفسیر دین در دوران مدرن ،  جهت  فهم و اندیشه دوران مدرن و هم چنین تالش در

از این رو غیر  .چالش و کشاکش با وضعیت هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فارغ نبوده اند
منتظره نیست که سیدجمال الدین اسدآبادي در کنار پژوهش هاي علمی و دینی، براي 

نامه بنویسد و یا با عالمان دینی نجف  -مظهر استبداد مطلق فردي –ناصرالدین شاه قاجار 
امروز نیز نواندیشان دینی  )1(.رایزنی کند ،درباره چالش استبداد و استعمار حاکم بر ایران

ند دین شناسی را با کنش گري سیاسی و اجتماعی همراه سازند، چرا که کار نو اندیشی اناگزیر
چالش ها، درگیر اي تا زمانی که جامعه . و روشنفکري  با کار علمی و آکادمیک فرق دارد

بالتکلیفی ها و بحران ها و در گذار از خودکامگی به سوي آزادي و دموکراسی است، 
ضرورتی  ،این کنشگري. یشان در عرصه عمومی نقش آفرینی می کنندروشنفکران و نواند



اجتماعی و سیاسی براي گسستن زنجیرهاي استبداد، قانون ستیزي، نقض حقوق بنیادین 
  .موکراسی در جامعه استداستقرار حکومت قانون و  ،انسان و در پی آن

در این مقاله می کوشم . اختکارنامه نواندیشی دینی را می باید در گستره اندیشه و عمل بازشن
این خطوط . اعتقادي نواندیشی دینی مطرح کنم-دریافت خود را از خطوط کلی منظومه فکري

کلی را می توان در آثار نواندیشان دینی در طول دو سده اخیر، از سید جمال الدین اسدآبادي، 
بازرگان، علی ، سید عبدالرحمان کواکبی و محمد اقبال الهوري تا مهدي هشیخ محمد عبد

شناسایی  ،شریعتی، محمد مجتهد شبستري و عبدالکریم سروش در روزگار ما، با تفاوت هایی
تاکید می کنم که آنچه در پی می آید صرفا درك و برداشت شخصی من از بنیان هاي . کرد

هرگاه استادان و صاحب نظران، در این نوشته خطاها و یا . اعتقادي نواندیشی دینی است-فکري
راي ناصوابی یافتند، درخواست می شود راقم این سطور را راهنمایی و لغزش هاي او را گوشزد آ

اعتقادي نواندیشی دینی، مجال پرداختن به نمونه ها و -در ارائه طرحی از منظومه فکري. کنند
در ادامه، . بنابراین، به شکل مفهومی و به گونه اي فشرده به آن می پردازم. مصداق ها نیست

ر ارتباط با پروژه نواندیشی دینی و همچنین د» دموکراسی«و » دین«، »ایران«گانه  سه
گو میان نواندیشان دینی، سنت گرایان دینی و روشنفکران سکوالر مورد بحث و ضرورت گفت

  . قرار خواهد گرفت

  انسان .1

واجد  اعتقادي نواندیشی دینی، موجودي است عاقل، آزاد، برابر و-انسان در منظومه فکري
انسان موجودي است داراي . حقوق بنیادینی که به واسطه انسان بودن از آن برخوردار است

از این رو، نه خود می تواند از خویشتن به . کرامت و ارزش ذاتی که خود غایت خویش است
این  .تی حق چنین کاري را داردعنوان شیء و وسیله استفاده ابزاري کند و نه هیچ مقام و قدر

اختیار برگزیند و مسئولیت انتخاب هاي  می تواند الگوي خیر و سعادت خود را از سرِ انانس
  .خویش را در زندگی فردي و اجتماعی بپذیرد

یعنی انسان نخست کنشگري صاحب اراده و آزاد است، انسان مفهومی پیشادینی است،  آزاديِ
نیز براي انسان پیشادینی  مفهوم هاي اخالقی. اختیار برمی گزیند بر پایهسپس دین خود را 



اند، به این معنی که حسن ها و قبح هاي اخالق به مثابه مقوله هاي عقالنی، وجود مستقل 
و تشویق ن از کارهاي بد دعوت ددین نیز مومنان را به انجام کارهاي خوب و دوري گزی. دارند

یشی دینی، بر پایه پس انسان در نگاه نواند. می کند و پشتوانه اي نیرومند براي اخالق است
مفهوم هاي اخالقی، راست می گوید، به عهد خود وفا می کند و دوستی  حسن و قبح عقلیِ

در برابر، . ندا پیشه می سازد؛ زیرا راستگویی، وفاي به عهد و دوستی، فی نفسه کارهایی خوب
. هیده انداز دروغگویی، عهدشکنی و دشمنی دوري می گزیند، زیرا این کارها فی نفسه بد و نکو

 زبا انسان گذشته از جایگاه عقالنی، از ساحت وجودي نیز برخوردار است و با خدا، روان و جهانِ
همانگونه که انسان می تواند با . پسین نیز ارتباط دارد که همگی مقوله هایی مابعدالطبیعی اند

بخشد، قادر است بکارگیري اراده و با استفاده از دانش و تجربه، خرد خویش را گسترش و ژرفا 
انسان در نگاه . ساحت وجودي و جان خویش را نیز به سرشاري، خرمی و فربهی برساند

او با . موجودي منفعل، دنباله رو، نابالغ، نیازمند قیم و کارپذیر نیست ،نواندیشی دینی
آموزش ها و مهارت هاي گوناگون، خود سرنوشت خویش را برخورداري از عقل و با استفاده از 

ادانه رقم می زند، در انتخاب اندیشه ها و عقیده هاي خویش از هیچ مقام و ساختاري کسب آز
. تکلیف نمی کند و در انجام وظایف و تکالیف دینی، خود را در برابر خداوند مسئول می داند

در انتخاب هاي چنین انسانی گذشته از حریم خصوصی، شامل کنشگري در عرصه عمومی 
حکومت مطلوب خویش را آزادانه و داوطلبانه  او خود. ی نیز می شودنهادهاي مدن چارچوب

ت ساختارها و نهادها متبلور می امختار خویش را در هی انتخاب می کند و فلسفه سیاسیِ
او از یاد نمی برد که نخست ایرانی و . براي چنین انسانی، آزادي بر عدالت اولویت دارد. سازد

  .است آنگاه دیندار و دموکراسی خواه

  خدا. 2

شاید کسانی . اعتقادي نواندیشی دینی، محور اصلی و نقطه کانونی است-ه فکريمخدا در منظو
اما من با این نظر هم . بگویند این اصل بدیهی است و اختصاص به نواندیشی دینی ندارد

ه زیرا دیندارانی در مقام بیان عقاید دینی خود چنین می گویند، اما وقتی ب ،داستان نیستم
مفردات عقیدتی آنان نظر می کنیم، می بینیم چندان از خداوند در آن خبري نیست و   ترکیبِ



خدا در میان نواندیشان ! گاه پیش می آید که ناگهان خدا در شاکله عقاید آنان گم می شود
دینی، گرانیگاه و ستون فقرات اعتقادات دینی است، حضور او در منظومه اعتقادي پررنگ است 

رحمانیت و رحیمیت را به یاد  می آورد، نه قهر و خشم و انتقام  اغلب صفات ،اصلی او و چهره
؛ یعنی همان »قاسم الجبارین«است نه » رحمان و رحیم«خداي نواندیشان دینی . جویی را

 .او آغاز می شود »بخشایشگري «و »بخشندگی« خدایی که سوره هاي قرآن با صفات 
 ،شش را بر انتقام گیري ـ در مواردي که مجازات کردن خطاکارخداوندي که در قران عفو وبخ

ترجیح می دهد و دوست می دارد انسان ها با صلح و سالم در کنار یکدیگر  –حق شاکی است 
 - که همواره در فیضان است -رحمت او. زندگی کنند و در جهان بذر نیکی و روشنایی بکارند

ش کارهاي نیک را ده ابدهد، اما پاد ها همان بدي هسبب می شود که سزاي بدي ها را به انداز
او به مردمان پیام می دهد که اگر نیکی  )2(.به بشر ارزانی دارد یشبرابر ازخزانه مهرو لطف خو

  )3(.اگر بدي کنید به خود بدي کرده ایدکنید به خود نیکی کرده اید و

خواهد تا در فرایند دانش،  اعتقادي، انسان را مختار و آزاد می –خدا در این منظومه فکري 
خود را به سوي  و جهان پیرامونِ کنداندیشه، آگاهی و عمل، گوهر وجودي خویش را آشکار 

کار جهان بر مدار نوامیس حاکم  که به انسان می آموزد این خدا. خیر و زیبایی دگرگون سازد
و از شر، شر و بدي، ، خیر و خوبی پدید می آید از خیر. بر هستی، با حساب و کتاب همراه است

چنین خدایی بطور  )4(.باشد هم وزن یک ذره ،حتی اگر وزن کردار ما در کار خیر و کار شر
بی  مکرر حقوق یتیمان را در قران یاد آوري می کند تا به ما بیاموزد که مبادا شکنندگی روزگارِ

 )5(.ق آنان بکشاندو ضعیفان، ما را به سهل انگاري ویا طمع ورزي در مراعات حقو و کاران کس
او . نیست و مقربان نیکان ،فقط آفریدگار و پروردگار مومنان  ،خداوند آنکه اینو سرانجام 

او همه  و بخشش ردامنان و بی دینان نیز هست و رحمت و مهرخداوند راه گمکردگان، تَ
از رحمت او ست که انسان ها را زنهار می دهد که مبادا ااز این رو. آفریدگان را در بر می گیرد

  . ناامید شوند

 

  



  پیامبر. 3

هاي او به انسان  خداوند است و رساننده پیام) مبعوث(و برانگیخته ) مصطفی(پیامبر برگزیده 
او . افزون بر این، او با سخنان، سلوك و رفتار خود، الگویی براي زیست مومنانه پیروان است. ها

ت حه به او وحی می شود؛ یعنی ساموجودي است بشري همانند سایر افراد بشر، جز اینک
غار «او در تنهایی در . دوگانه اي دارد و هر ساحت، وضعیت ها و اقتضاهایی را شامل می شود

حال جسمی و روحی اش دگرگون می شود، نمونه مثال  ،، با دریافت وحیاندیشدمی » حرا
نگیخته شده است تا است، برا» رحمه اللعالمین«زدنی تساهل و مدارا در درازناي تاریخ است، 

زن، عطر و یعنی  سه چیز  براي او در عین حال )6(.یت خود برساندتماممکارم اخالق را به 
افکند و عاشقانه به سر به دوش می  ، موي مجعد را از پسِ)7(دوست داشتنی شده استنماز 

ونه او نم )8(».با من حرف بزن !اي گلگونه «یعنی،»! نی یا حمیرایکلم«: عایشه می گوید
و سرشار » حریص«مهربانی و صبوري و استقامت است و در کار دین و دنیاي مردمان  درخشان

او همانند طبیبی است که در مدینه و صحرا، در کوي و برزن می  )9(.از انگیزه و همت است
پیامبر نواندیشان دینی،  )10(.چرخد تا دردمندان را بیابد و به درمان دردهاي آنان بپردازد

روحانی است و با پیامبر کسانی فرق دارد که او را به عنوان نوري در افق هاي  -بشري موجودي
دوردست تصویر می کنند که قابل دسترسی و شناسایی به مثابه الگو و سرمشق زندگی نیست 

  .به ستایش و تکریم او پرداخت ، بیشتر می توانتصوري نامشخص و مه آلود از وي  داشتن و با

  )قرآن(کتاب . 4

قرآن جایگاهی وسیع دارد و مبنا و محور دینداري  ،اعتقادي نواندیشی دینی-در منظومه فکري
سیر تحول و تطور  ،نو اندیشان دینی کوشیده اند با پژوهش هاي قرآن شناسانه .مومنانه است

نگاه آنان به آیات قرآن تکثر گرایانه است، به این . قرآن را به نحو صوري و معنایی نشان دهند
تنوع هاي ساختار و معنایی قرآن را پیدا کنند و با مطالعه زمینه هاي  عنی که می کوشندم

گزاره هاي اعتقادي از گزاره هاي مبتنی بر  تمیزِ. متن، به درك مفهوم هاي آن بپردازند
نازل شده از سوي دیگر، و همچنین تفکیک  یشریعت از سویی، و آنچه از پی رخدادهاي تاریخ

از نمونه هاي قرائت کتاب توسط نواندیشان دینی  ،باري از گزاره هاي تجویزيخاره هاي ازگ



کمک  و هرمنوتیک، به فهم قرآن یه تحلیلبرآمده از فلسف ،این نگاه معرفت شناسانه. است
طرحی که به باور من هنوز در آغاز راه خویش است و کارهاي جدي و . شایانی کرده است

  . گسترده اي را ایجاب می کند

ژوهش هاي قرآن شناسانه به ویژه تفسیر قرآن، متن شناسی قرآن، کیفیت نزول وحی به پ
دینی  آشکارا نشان می دهد که نواندیشانپیامبر، نسبت میان عقل و وحی و مانند اینها، 
اگر نواندیشان دینی، افراد را به قرائت قرآن . تمرکزي خاص و معنادار به متن این کتاب دارند

در واقع فهم دین . ، غرض اصلی آنان فهم قرآن و عمل بر مبناي آن استتوصیه می کنند
کسانی . اسالم، به درك دقیق و روشمند قرآن با بهره گیري از دانش هاي قرآنی بستگی دارد

که همانند نوري است که به متن قرآن افکنده می شود -که دانش هاي قرآنی را نمی شناسند، 
و با تاریخ و فرهنگ جزیره العرب و دیگر نقاط جهان، هنگام  -تا فهمی از آن را فراهم آورد

د محجوب از زمینه هاي یاد شده، به فهم متن نبرآمدن اسالم آشنایی ندارند، چگونه می توان
نواندیشی دینی همواره به اینگونه نکات در قرآن این کتاب نائل شوند و به نقد آن بنشینند؟ 

 سعادت دینی، کتاب زیست مومنانه، الهام بخشِ ینواندیشقرآن براي . شناسی تاکید کرده است
و صیرورت انسان در  ،آمیخته با اخالق حیات فردي و اجتماعیِ ودر این جهان،  باورمندان

  .ساحت هاي وجودي و مابعدالطبیعی است

  سنت. 5

  :می شود بخش ،به سنت نبوي و سنت امامان شیعه ،شیعه سنت در میان دینداران مسلمانِ

  سنت نبوي)الف

. سنت نبوي در برگیرنده سخنان و راه و روش زندگی فردي و اجتماعی پیامبر اسالم است
نواندیشان دینی همواره محوریت و اولویت شناخت و اهتمام نسبت به سنت نبوي را پس از 

در این شناسایی، چهره . اعتقادي خویش مورد تاکید قرار داده اند-خداوند در منظومه فکري
محمد به عنوان . و رحمانی حضرت محمد در کانون توجه نواندیشان دینی قرار دارداخالقی 

او مردم را به آموزه هاي خداوند دعوت می کند، . ستا نبی، پیام آور وحی خداوند به انسان ها



دعوت کردن مردمان به پیام پی پیامبر در  )11(.تذکر دهنده است و بر مردم مسیطر نیست
این مومنان در برابر کسانی که . پیدا می کند که گرد او جمع می شوند یارانی ،هاي خداوند

با اعمال تهدید و  -که بر مدار سنت و کتاب نبوي قرار دارد–نان را آآزادي و خودبنیادي 
پیامبر پس از مهاجرت از مکه به مدینه . خشونت بر نمی تابند، به مقاومت و دفاع برمی خیزند

پیامبر با قبایل زمان خود . و زعامت سیاسی می رسد تمقام خالف به عنوان برگزیده مردم به
مانند اوس و خزرج مناسبات سیاسی برقرار می کند و موجودیت آنان را به عنوان کانون هاي 

د و از این رو است که با آنان قرارداد می بندد و به قراردادهاي خویش بر پایه قدرت می پذیر
و یا تهدید هاي  قرارداد عهدشکنی طرف هاي دیگرِ. دی مانَاخالق و فرمان خداوند پایبند م

جنگ هاي پیامبر، همگی . مسلحانه منتهی به تعرض، حکومت پیامبر را به دفاع وا می دارد
او دغدغه انسانیت . متجاوز پیامبر مرد صلح است نه جنگجويِ. جنگ هاي دفاعی بوده است

ه فتح مکه، فرمان عفو عمومی می دهد و با او در هنگام. دارد نه تصرف سرزمین هاي دیگران
به باور من، این تصویري است که . دیدار می کند» ابوسفیان«امیر معارضان مسلح خود 

پیامبر اسالم بازتاب داده  سیره در گفتارها و نوشتارهاي خویش از ،کم و بیش ،نواندیشان دینی
  .اند

  سنت امامان) ب

در نگاه نواندیشان دینی، امامان شیعه . ر می گیردسنت امامان شیعه ذیل سنت پیامبر قرا
این پیشوایان در دوران زندگی خویش، در . دین خدا هستند اننائبان پیامبر اسالم و مفسر

میان مردمان روزگار خود، شخصیت هایی پارسا، خیرخواه، پرهیزگار، اخالقی و مردم دوست 
رد، پارسایی و نیک خواهی آنان گواهی آنان نیز به دانش، خ شناخته می شدند و حتی دشمنانِ

 افزون بر اینها، امامان شیعه با استقالل، عزت نفس و سربلندي می زیستند و ناقد. داده اند
آنان هیچگاه با حکومت هاي ستمگر و براندازنده سنت .  حکومت هاي روزگار خود بودند ناصحِ

زور و اجبار در گرفتن بیعت مواجه پیامبر خدا از در دوستی و سازش در نیامدند و هرگاه با 
الجرم به مانند امام حسین به دفاع مسلحانه از خود، خانواده و یاران و همراهان خود  شدند،

برخاستند و شهادت در راه خداوند را به جاي تسلیم شدن در برابر فرمانروایان خودکامه و ظالم 



نان آدند، اما اگر جماعت مسلمانان شیعه همگی پیشوایان دینی مردم بو ناماما )12(.برگزیدند
را به حکومتگري دعوت و بر این امر پافشاري می کردند، به نداي مردم پاسخ مثبت می دادند 
و زمامداري آنان را همانند امام علی می پذیرفتند، اما هرگاه، زمینه و اقبال عمومی براي 

صلی و بنیادین خویش را به زمامداري سیاسی آنان به هر دلیل و علت فراهم نمی شد، نقش ا
  . عنوان امام و پیشواي دینداران و مومنان ایفا می کردند

آنان . تکثرگرایانه است ،)قرآن(نگاه نواندیشان دینی به امامان شیعه همانند قرائت متن کتاب 
 ،روایی-در پژوهش هاي تاریخی ،یک به یک ،کوشیده اند با میراث به جا مانده از این امامان

به هم رسانند و زندگی، زمانه و آموزه هاي هر امام را در فصل ها و پرونده هاي  آشنایی
امامان شیعه یک  ،از دیدگاه نواندیشان دینی. جداگانه مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند

نیستند،  -هرهمانند رازي پنهان و سر به م–مجموعه غیر قابل تفکیک و یک کل جزء ناپذیر 
 ،میراث به جا مانده از آنان. و زندگی و سلوك خاص خویش را دارا بوده اندبلکه هر یک زمانه 

امام  ،براین اساس. بلکه داراي کیفیت ها و کمیت هاي متفاوت است ،همگی از یک سنخ نیست
پیشوایی  ،علی در اعتقاد و اندیشه آنان جایگاهی منحصر به فرد دارد، امام حسین از زاویه دیگر

ن امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسی کاظم، امام رضا و دیگر بی نظیر است، همچنی
جایگاه و نقش امامان شیعه در طول و امتداد رسالت و  ،در ارزیابی نواندیشان دینی. امامان

. آنان امامان را هم ارز و هم عرض رسول خدا نمی دانند ،بنابراین. نبوت پیامبر اسالم قرار دارد
 رشناخت امامان از رهگذر گزارش هاي تاریخی و روایاتی است که از آنان ب ،نکته مهم دیگر

سال  1400اعتماد به وثاقت گزارش هاي تاریخی که به . جاي مانده و به دست ما رسیده است
. پیش بازمی گردد و با تحریف ها و راهزنی هاي زیادي روبرو شده، کاري بسیار دشوار است

دیث که در طول این زمان دراز با اسرائیلیات و روایات غالت تصفیه منابع ح ،افزون بر این
شیعه درهم آمیخته است، مشکل دیگري است در راه شناسایی دقیق سیره عقیدتی و عملی 

روایاتی را که به آنها دسترسی  ست که محمدبن یعقوب کلینی، بیشترِااز این رو. این پیشوایان
گفتنی است . گرد هم آورده است اصول کافیا در ن همه رآداشته فرونهاده و بخش کوچکی از 

نیز بر بنیان قرآن و با استفاده از علم رجال و درایه، وارسی و نقادي شده  اصول کافی که خود
به  ،نواندیشان دینی در نقل گزارش هاي تاریخی و روایات گردآمده در کتاب هاي حدیث. است



آنان در استناد به روایات وارد . ن را ندارندهیچ وجه گشاده دستی و تسامح سنت گرایان مسلما
 ،منقح و روشمند راه دین شناسیِشده از امامان، حزم و احتیاط زیادي به خرج می دهند تا در 

ام راهزنی حدیث سازان اسرائیلی و غالی گرفتار نشوند و تصویري وارونه از اسالم و تشیع در د
  . به مخاطبان خویش عرضه نکنند

 امامان راه غلو در پیش گرفته اند،اگر کثیري از مسلمانان شیعه در تعظیم و بزرگداشت جایگاه 
اعتقادي خود، حفظ مراتب را -نواندیشان دینی با آنان همراهی نمی کنند و در منظومه فکري

از دست نمی دهند، هر مقامی را در مرتبه درست خود می یابند و هر ضلعی را در جاي 
خدا جایگاه  ،اعتقادي نواندیشی دینی-در منظومه فکري )13(.پذیرا می شوندشایسته خود 

دگار و خبردهنده از عالم مبر اسالم می رسد که فرستاده پرورمرکزي دارد، سپس نوبت به پیا
و آنگاه در این منظومه، سنت  ،جایگاه بعدي قرار دارد درقرآن . غیب یا جهان ناپدیدار است

اعتقادي، همه رابطه ها -بدیهی است که در این ساختار فکري. می یابیم نبوي و امامان شیعه را
در امتداد » عترت«از این رو،  .طولی هستند و هیچ مقامی در عرض دیگران قرار نمی گیرد

 خداوند و کتاب خدا است و نه در عرض آن؛ چرا که پیامبري و جانشینی آن، بسته به وجود
فرق است بین چنین تصویري از سنت نبوي و  .خود نداردکتاب اهللا است و وجودي مستقل از 

امامان شیعه با آنچه مسلمانان سنت گرا با درجات و تفاوت هایی از خدا، پیامبر، قرآن و سنت 
البته در میان سنت گرایان شیعه، طیف هاي حداقلی، میانه و حداکثري در نگاه . ارائه می کنند

آنان درباره امامان  شم می خورد و درجه اغراق و غلوِالم و مذهب شیعه به چبه ارکان دین اس
  .به یک اندازه نیست

 ناآگاهانه دریافت خود از اسالم و تشیع را ،متاسفانه بسیاري از آموزگاران سنت گرایی شیعی
دین می دانند و مخالفان تفسیرها و باورهاي خود را به عنوان منحرف، کج  حقیقت عینِ

در برداشت شماري از پیروان سنت گرایی . از در می رانند» ابیوه «و  بدعت گذارسلیقه، 
» والیت«جایگاه امامان تا آن حد وسیع و بزرگ است که می توان به روشنی فهمید  ،شیعی

در آغاز، میانه و انجام . جاي زیادي براي خدا، پیامبر و قرآن باقی نمی گذارد ،مورد نظر آنان
سخن از اثبات حقانیت والیت است، آن هم براي دیندارانی گفتارها و نوشتارهاي آنان همه جا 



نقش پررنگ والیت آنچنان برجسته و . که همگی شیعه اند و به والیت امامان شیعه باور دارند
برجسته می شود که شنونده یا خواننده اثري و یا اثر چندانی از نقش خدا، پیامبر و قرآن بر 

ممکن است باورمندان به قرائت سنت . ه نمی کنددینداري این سنت گرایان مشاهد ایوانِ
این برداشت ها را انکار کنند و یا درصدد توجیه نوع دین شناسی خود  ،یعشنه از اسالم و تاگرای

اژگونه از اسالم و تشیع، جاي انکار و توجیه ندارد و از آفتاب بآشکار است که این تصویر . برآیند
ن اشخاص به بازنگري در عقاید خود و اصالح آن راه درست آن است که ای. روشن تر است

نمی  اقرائتی اینگونه از اسالم و تشیع ربرداشت من آن است که نواندیشان دینی، . بپردازند
اژگونه و نادرست، باز پیامدهاي این تفسیر غلوآمیز، . زیرا آن را نادرست می دانند ،پذیرند

ه گرایی و فروکاستن آن به اغراق کردن در به فرق) تشیع(گرفتار شدن اسالم با قرائت علوي 
مورد امامان از سویی و تولید نفرین و دشنام و نفرت و دشمنی در حق مخالفان از سوي دیگر 

این همه، جفاي نابخشودنی به خداوند، پیامبر، قرآن، سنت نبوي و سنت امامان شیعه . است
  .است

  »سیدموکرا «و »دین «،»ایران «نواندیشی دینی و سه گانه

با اشاره به هویت سه گانه ایرانیان نوشته  ،»نواندیشی دینیپروژه ناتمام «پیش از این در مقاله 
، »ایرانی بودن« سه دغدغه بنیادینِ ،با تفاوت هایی ،در میان نواندیشان دینی ایران«: بودم

 به .دسه وجهی به چشم می خور یبه عنوان ارکان هویت» دموکراسی خواهی«و » دینداري«
در واقع، دینداري و دموکراسی . ما نخست ایرانی هستیم، سپس دیندار و دموکرات ،باور اینان

تردیدي نیست که مخاطب  )14(».خواهی ما ایرانیان در قلمرو ملی کشورمان معنا می دهد
 دراصلی نو اندیشی دینی ایرانیان هستند و هرگونه نقش آفرینی سازنده، مثبت و کارآمد 

به ترتیب . ه گانه بنیادین استز سوي نواندیشان دینی، در گرو پرداختن به این سجامعه ایران ا
  .این مورد نکاتی را یادآور می شوم در

  ایران .1

کم و بیش، به اختصار یا به  ،پس از اسالم نواندیشان دینی درباره تاریخ اندیشه و عقاید ایرانیانِ
تالش  )پیش از اسالم(میراث ایران باستان اما در باب . پژوهش هایی انجام داده اند ،تفصیل



به نظر می رسد آنان عالقه اي به غور و تفحص در این میراث . چندانی به عمل نیاورده اند
 ما زیرا ؛توجیه پذیر نیست ،این بی اعتنایی و بی مهري. فرهنگی ندارنددینی و فکري، اخالقی، 

بدون اینکه ایران را از  ،یران سخن بگوییمو توسعه ا میهن دوستی ،نمی توانیم از ایرانی بودن 
ایران باستان بخش مهم و تاثیرگذرا و همچنین . آغاز تاریخ تا روزگار خود به درستی بشناسیم

رساله هاي به جا مانده از ایرانیان در دوران پیش . ستا جدایی ناپذیر از تاریخ و هویت ملی ما
سترگی است که مطالعه  ی، سیاسی و اجتماعیِالم، دربرگیرنده اندیشه هاي دینی، اخالقساز ا

آنها موجب غنا بخشیدن به اندیشه امروزین ما ایرانیان و همچنین استحکام و تعمیق هویت 
سب و منشور نشنسر به گُ، نامه تَنامه اردشیر بابکان، زند بهمن یسناوستا، کار. ایرانی می گردد

ن هاي گرانسنگ به جا مانده اند که چهره فقط نمونه هایی از این رساله ها و مت ،کورش کبیر
سزاوار است نواندیشان دینی به وزن ملی و ایرانی در آثار . رد ایرانی را به ما می نمایانندخ

  .خویش بیفزایند و کاستی هاي کار خویش در این زمینه را جبران کنند

  دین. 2

هریک . اسانه بوده استسده اخیر تمرکز پروژه نواندیشی دینی به پژوهش هاي دین شن در دو
از آنان با رویکرد برگزیده خویش، یعنی رویکرد علمی، جامعه شناختی، فلسفی، فقهی و 

مشاهده می شود که  . اخالقی به دین شناسی پرداخته اند و حاصل کار خود را عرضه کرده اند
ون گشته دینی نسبت به اخالق، حقوق بشر و دموکراسی افز نواندیشیتمرکز  ،در دو دهه اخیر

براي نمونه . کاسته شده است ،و تاحدودي از حجم کارهاي دین پژوهانه به معنی اخص کلمه
این وضعیت . دکارهاي پژوهشی و فکري درباره خدا، قرآن و پیامبر کمتر به چشم می خور

را تا  یسبب شده است که برخی این سخن را به میان آورند که نواندیشان دینی کار دین پژوه
نمی توان انکار کرد . دي وانهاده و سرمایه و توان خویش را به میدان سیاست آورده اندحد زیا

مهم و  عکه ضرورت هاي اجتماعی و سیاسی گاه موجب می شود که اندیشه وران در مقاط
حساس تاریخی، با درك مسئولیت انسانی به رویدادهاي سیاسی متمرکز شوند و درباره آن 

اما این گونه وضعیت ها نباید آنان را از . وارد میدان عمل شوندبگویند و بنویسند و حتی 
پرداختن به دین شناسی و تبیین نسبت میان دین، ملیت ایرانی و فرهنگ و تمدن مدرن باز 



یابند که اکنون به دالیل و علل خاصی، نواندیشان دینی  منتقدان این وضعیت البد درمی. دارد
به نظر می رسد آنان با وجود تنگناها و دشواري ها، . برند سرت و سختی به سر میدر روزگار ع

سختی و ثبات قدم نشان داده و در کوشش هاي خویش همچنان استوار هستند و در حد  جانْ
  . به کار خود ادامه می دهند ،توان و امکانات

  دموکراسی. 3

کلی در ضرورت  بیشتر ناظر به بحث هاي تا کنون موضوع دموکراسی در پروژه نواندیشی دینی،
گذار به دموکراسی و حکومت دموکراتیک بوده است؛ یعنی کم نقص ترین نظام سیاسی موجود 

می دانیم که از سده هجدهم . که بشر می تواند به عنوان گزینه برتر از آن برخوردار شود
میالدي به این سو، امتزاج دموکراسی و لیبرالیسم و برآمدن دموکراسی لیبرال در فلسفه 

امروزه هرجا . اسی غرب، چیزي به نام دموکراسی ناب و خالص را به تاریخ سپرده استسی
سخن از دموکراسی می رود، این نظریه سیاسی با لیبرالیسم و تا حدي با سوسیالیسم 

، موارد دینی قرار دارد  یدر برابر نواندیش در این مورد که هایی پرسش نمونه .درآمیخته است
آیا دموکراسی لیبرال با دینداري مومنانه سازگاري دارد یا نه؟ کدام وجوه  :زیر را دربرمی گیرد

دموکراسی لیبرال ممکن است با باورهاي دینداران مومن نادمساز و متناقض باشد؟ اگر چنین 
در برپایی نظم اجتماعی و ساختار است، چگونه می توان در جهان امروز، دموکراسی لیبرال را 

عین حال با باورهاي دینی، زیستی مومنانه را در زندگی فردي و  ذیرا شد و درپحکومتی 
وق بشر از جلوه هاي مهم آن قاجتماعی تجربه کرد؟ فرهنگ جهانی که دموکراس لیبرال و ح

ق و همسازي می رسند؟ ها و زیست بوم ایرانیان به تواف چگونه با فرهنگ، سنت ،هستند
پژوهش هاي جدید خویش  نقطه عزیمتست را پرسش هایی از این دنواندیشی دینی می تواند 

ن و منقح از نسبت میان دین و دموکراسی لیبرال و تصویري دقیق، روشقرار دهد و به تدریج 
همچنین زیست مومنانه دینداران در مواجهه با آموزه هاي لیبرالیسم به ویژه لیبرالیسم سیاسی 

  .ارائه کند



  گوو نواندیشی دینی و گفت

گوهاي چند جانبه از جمله بین و به ضرورت گفت» ناتمام نواندیشی دینی پروژه«در مقاله 
 در اینجا می خواهم به گفت )14(.نواندیشان، سنت گرایان و بنیادگرایان دینی اشاره کردم

 گفت. گوي متقابل میان نواندیشان دینی، سنت گرایان و روشنفکران سکوالر تاکید بگذارمو
دینی و سنت گرایان دینی موجب فراگیري، درك متقابل، گوي نقادانه میان نواندیشان و

افزون بر . نقاط اشتراك می شود جست و جويشفافیت، تصحیح خطاها، تکمیل کاستی ها و 
 د در موضوعات اختالفی و مسائل جدید، گفتناعتقادي می توان -این دو جریان فکري ،اینها

  . ندگوهاي خویش را با هدف نزدیک شدن به حقیقت ادامه دهو

گوي نواندیشان دینی و روشنفکران سکوالر نیز به غنا بخشی، شکوفایی، تدقیق و و گفت
اما توصیه من به . تصحیح نظرات و دیدگاه هاي این دو جریان فکري کمک می کند

و اینکه » روشنفکري دینی«روشنفکران سکوالر این است که دیگر درآویختن به اصطالح 
به  ،و با فراهم آوردن زمینه هاي الزم است را رها کنند» ربعدایره م«است یا » مربع مدور«

ه نواندیشی دینی یا وژتحلیل، نقد و ارزیابی موضوعات معینی بپردازند که مفردات پر
ادین و پیچیده را یقابل قبول نیست که دهها موضوع بن. روشنفکري دینی را تشکیل می دهد

مورد بحث قرار گرفته است فروگذاریم و با  که در هزاران صفحه در کارنامه نواندیشی دینی
کاري ساده، بی زحمت و بی دردسر و البته پیش پا افتاده، مقاله ها و مصاحبه  دست زدن به

ادامه . ترتیب دهیم» روشنفکري دینی«اصطالح  هاي متعدد در وارسی و نقد و تعیین تکلیف
 تهم ساحو اتالف وقت، جز، چیزي »روشنفکري دینی«بی حاصل پیرامون عبارت  چرخ زدنِ

   .دانش و اندیشه و فروکاستن از قدر و سهم روشنفکري سکوالر در جامعه فکري ایران نیست

به کارنامه فکري نواندیشی  ،»با فراهم آوردن زمینه هاي الزم« گفته شد روشنفکران سکوالر 
است و شامل تمام دقیق و جدي  این زمینه هاي الزم، مقدمات هرکار علمیِ. دینی نظر کنند

همانگونه که نواندیشان . کسانی می شود که می خواهند گام در مدرسه دانش و اندیشه بگذارند
دینی باید براي فهم درست متن هاي بنیادین الهیات و فلسفه اندیشه وران مغرب زمین به 

متن  زبان خارجی مسلط باشند، روشنفکران سکوالر ایرانی نیز باید براي درك درست و دقیق



هاي دینی، زبان عربی را بیاموزند و اگر به عنوان نمونه می خواهند به متن قرآن رجوع کنند، 
بایستی زمینه هاي تاریخی، اصطالح شناسی، علوم قرآنی و روش هاي تفسیري را فراگرفته 

  .باشند

» !نشودهرکس منطق نمی داند وارد «: آکادمی افالطون نوشته شده بود می دانیم که بر سر درِ 
اجازه می خواهم به روشنفکران سکوالر که آهنگ نقد دین، کتاب و سنت را دارند فروتنانه 

هر کس زبان دین و مقدمات الزم را در فهم متون دینی نمی داند، وارد این گونه : بگویم
بخوانم و آن را به درستی وقتی من نمی توانم متن قرآن را به درستی از رو . موضوعات نشود

چگونه می توانم درك درستی از ظاهر متن و داللت هاي متن داشته باشم و به  نم،فهم ک
کانت  صلح پایدارهابز و  لویاتانفهم دقیق و روشمند  ،چرا به عنوان نمونه ؟تفسیر متن بپردازم

بدون آگاهی از زمینه هاي فکري و تاریخی و  ،به عنوان دو متن بنیادین فلسفه سیاسی غرب
 رسال همچنان د 1400که پس از -یلسوف ناممکن است، اما فهم کتاب و سنت زمانه این دو ف

به شناخت زمینه هاي فکري و تاریخی نیاز ندارد  -سده بیست و یکم در جهان قرائت می شود
به نقد و رد آن مبادرت ورزید؟ به سخن  ،آن و می توان بدون آگاهی عالمانه از سرچشمه هاي

ینی در گرو شناخت مبادي و مبانی ادیان به ویژه دین اسالم و نقد پروژه نواندیشی د ،دیگر
 گفت روشنفکران سکوالر می توانند در. فکري است مکتب سپس مطالعه آراء و نظریه هاي این

این موضوعات می تواند . گو با نواندیشان دینی، حوزه هاي معینی را مورد بحث قرار دهندو
واندیشان دینی تاکنون به آن پرداخته اند و در شامل پژوهش ها و نظریه هایی باشد که ن

موضوعات دیگري را به بحث همچنین آنان می توانند در این گفتگو، . دسترس همگان است
برایند این گفتگوها می تواند براي ایران و ایرانیان ثمرات و دستاورهاي مثبتی داشته . بگذارند

  . باشد

گی شهروندان ایران و هموطنان مندیشان دینی، هروشنفکران سکوالر و نوا سنت گرایان دینی،
شایسته است به خاطر ایران و ملت ایران، دین و آیین و زیست دموکراتیک،  .اندیکدیگر 

گسترش و  ،گفتگوهاي احترام آمیز، نقادانه و حقیقت جویانه خود را به دور از سیاست زدگی
تا نواندیش دینی و روشنفکر  از سنت گرا گرفته ،فراموش نکنیم که همه ما. ژرفا بخشند



امید که این آزمون . سکوالر، در آزمون سختی در پهنه تاریخ کنونی میهنمان به سر می بریم
 .تاریخی را با سربلندي پشت سر بگذاریم
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