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است پروژه  ناتمام  

ي و آينده آن نيوشنفکری در   
 

  ۲۵، شماره ۱۳۹۱مجله مهرنامه، سال سوم، مهرماه : منبع
  
کند و   موفق بوده و چارچوب ر در نشان دادن نقشه راهيدو دهه اخ ينيد يپروژه روشنفکرشتر آورده ام، يچنانکه پ  

روشنفکران  ١.است ر کردهيتصو يکيرا به ن ينيگوناگون سنت د يدر مصاف با مؤلفه هاخود  روشنفکرانه  يکاوها

 يکثرت قرائت ها دفاع کرده،  ينيبودن معرفت د يرو بش  يني، از زم»ينيمعرفت د«از  »نيد« ک ي، با تفکينيد

 يت به آموزه هايبا عنا شانيا  در واقع . ن را نقد کرده اندياز د يائت رسم؛ قرت شناختهيرا به رسم  نياز د مختلف

ن باورند که قائالن يبرا رفته،يپذ ٢يفيک آموزه توصي، به مثابه ن رايمختلف از د يقرائت ها تنوعد، يجد يکيتهرمنو

  هر چند ؛ و آنرا موجه کنندکرده را عرضه  مختار خود ش در دفاع از قرائت يشواهد خو ادله و ديبا  به هر قرائت

 نگر، الزمه سخير ديبه تعب.  برقرار خواهد بودهمچنان  ن يمختلف از د يان و قائالن به قرائت هايان  قاريگفتگو م

نرو به يست؛ از اين نيمختلف از د يتمام قرائت ها يمعرفت يو دفاع از محتوا ٣يمعرفت شناخت ييت گرايشان  نسبيا

ن باب را عرضه کرده يش در اين همت گماشته و ادله خوياز د ٥انهيادگرايو  بن ٤انهي، سنت گرايسنت ينقد قرائت ها

 يمواجهه انسانها يچگونگنِ ييت که در مقام تبن اسيخود ا يگرادايشان با منتقدان خصوصا بنيتفاوت ااما . اند

نکه  بر ي، بدون اشناخته ت يرا به رسم نيلف از دتخم يها تعدد فهمگوناگون،   يمعرفت ينه هايشيبا پمختلف 

ش را اقامه کرده، يموضع خود، ادله خو و دفاع از ريتقر يبرا ن حال ي؛ در عهمه آنها صحه بگذارند  يمعرفت يمحتوا

ن را برگرفت و يدمدارا محورِ از  يستيرفرم قرائت  »ديبا«ن باورند که ي، بر ا٦يو هنجار يه ايک آموزه توصيبه مثابه 

   .دفرو نها ناموجهند،  شان ياز نظر ا را که ر قرائت هايسا

                                                             
در  ييستارهاج: زک غمناکفکر نا: ، شماره ؛ اکنون در۱۹مهرنامه، "دهه نود ينيد يروشنفکر: ل، هم سهم عقلهم سهم د"سروش دباغ، : د به يگاه کنن.  ١

  ؛ در دست انتشاراخالق و عرفان ،يروشنفکر
 
2. descriptive 
3. epistemic relativism 
4. traditionalistic 
5. fundamentalistic 
6. normative 
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و  اشتهگذ صحه  يبر اول؛ »ن و حکومتيان  ديرابطه م«از » استين وسيدان يرابطه  م« کيشان با تفکين، اياعالوه بر 

ن و حکومت را  نقد و يان ديم يو حقوق يستند و رابطه هنجاريبر سر مهر ن يبا دومانگارند؛ حال آنکه  يآنرا موجه م

 يمتکلفانه، ارزشها ريو غ يعي، به نحو طبينيجامعه  د کيدر  شان، يا يابق با رأمط گر،ير ديبه تعب. کنند يم ينف

امور مربوط به   ، چه دريمبارزات انتخاباتدوران ، چه در ياسيگران  سکنش ياست ورزيجامعه در س ينيو د ياخالق

  يجماعت يقبل يزيربرنامه  جهد و ه با عزم وکند؛ ن يزش ميکشور ر ييت کالن اجرايريقضا و چه در مد ن و يتقن

ر مبارزات م؛ دين روزها شاهدينکه امثال، چنا .شود يو محو م رود ين ميشود و نه از ب يجاد مين ارتباط ايا

از موارد اختالف  يکي، بدل به يو حقوق يآن از منظراخالق ييو ناروا يين و روايمسئله سقط  جنکا، يآمر يانتخابات

 يگريکند و د يآن دفاع م يياز روا يکي.  آنها شده است يداهايخواه و دموکرات و کانديدو حزب  جمهور يجد

نبود  ينيد يکا، جامعه ايآمر اگر جامعه. دکن ين ميشتر چنيب ياخذ رأ يک برايآن؛ روشن است که هر  يياز ناروا

و  نهاد يد نميتأکانگشت  ن مسئلهيا يرو بر  داهاياز کاند يکيندار نبودند؛ ين کشور ديت اياز جمع يميب به نيو قر

 با خود داشتهت در روز انتخابا را شانيا ينان را جلب کند و  رأيمتد نظر کرد؛ اما چون بنا دارد ينم يه گذاريسرما

سوئد،  مثل يکشور  کرد که  در يتوان گمانه زن ياق مين سيبر هم . کند يد مين تأکيسقط جن يينارروا باشد،  بر

ست؛ چرا که تعداد قابل ين  يمبارزات انتخاباتدر  قابل بحث امورندارد و از  ياسيت سيو اهم ن موضوع ارزشيا

م مناسبات  يتنظدر  ينين از منظر ديسقط جن ياخالق  ييارند و نارواند ياز مردم تعلق خاطر و باور مذهب يتوجه

در  ،تيحين مسيد يآموزه ها آن مطابق با ياخالق ييد بر نارواينرو تأکي؛ از اندارد يت چندانياهم شانياروزمره 

فرهنگ  ه بر خاکاست ک يدرخت بسان   ،استيانت و سيان ديرابطه م يي؛ گوکند ينما فيا ينقش ياسيمنازعات س

و  پرورش داد و  نگه داشت يو مصنوع يط گلخانه ايتوان آنرا با شرا يد و نميرو يم يعيو طببه نح يهر جامعه ا

کا پررنگ است ؛ رابطه يآمرجامعه  است درين و سيان ديم يقيهر چند رابطه حق ن حال،يدر ع . ت کرديريمد

ن که از آراء ينه از درا خود  ياسيت سيمشروع ،اناستمداريساست و  يمنتف ن و حکومتيان ديم يو هنجار يحقوق

است؛ به رغم حضور پررنگ مسلمانان در جامعه  ينه خوبه نمويدر عالم اسالم هم، کشور ترک . رنديگ يممردم 

خود را  تنها از  ياسيت سياستمداران ترک ، مشروعيس ،ن جامعهير ادانت ياست و ديان  سيق ميثه و ارتباط ويترک

است يو س نيان ديم پررنگ  يقيد بر رابطه حقي، با تأکمتأخر ينيروشنفکران د .رنديگ يق انتخابات ميرمردم و از ط

  ؛»ينيدک يدموکراتمت حکو« و » نيانتطارات ما از د« چون  ي، با طرح مقوالت و مباحث  يران کنونيدر جامعه ا
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ت خود يدهند که حکومت مشروع يح ميتوض کنند و ي، استدالل مکرده يا نفو حکومت  ر نيان ديم يرابطه حقوق

شان، يا يمطابق با رأ  .سراغ گرفت آنموزه ها را در ن آيو ا ن داشتياز د ين انتظاريد چنيرد و نبايگ ين نميرا از د

م يخود را تنظک يدموکرات  ياسيمناسبات و روابط سد يبا تنها مختلف،  يکشورها گر شهروندانير ديز نظيمسلمانان ن

کار حکومت ها اوال و بالذات پرداختن به  چرا که  ؛را پاس بدارند يحقوق بشر و  ياخالق يآموزه ها و کنند

 يو حقوق بشر يجهانشمول اخالق يو پاسداشت هنجارها ...شتيت، معير مسکن، بهداشت، امنيه نظياول يازهاين

 يفراهم م....تين و معنوير علم، هنر، ديه نظيثانو يازهايپرداختن به ن يبرا يه مجاليع حاجات اولاست؛ پس از رف

ق بشر را ک باشد و حقويدموکرات شود؛ يبرپا مک از جوامع  مسلمان يهر که در  يحکومتاگر ث، ين حياز ا. شود

را  يامر ؛بپردازد، پرداخته   يقلمرو حکمران در ديه آنچه با؛ به همرفع کندرا  شهرمندان هياول يازهايو ن بداردپاس 

فراهم  يرا برا يمجال، يو مذهب يفرقه ا  يطرف يبا اتخاذ ب يحکومت ن يچن نکه، يمضافا بر ا .است غفول ننهادهم

نه از و  بت که با طوع و رغ يا يمان ورزي؛  ا آورد يم شورمندانه فراهم  و ، مختارانه آزادانه يمان ورزيآوردن ا

  :يگرم و بر گرفتن واست  ز يدل انگ البته  يمانين  ايچن ؛ شود يمحقق م اجبارسر 

   ٧»ديک باغ خواهم نشانيترا در سرآغاز / گرم» استوا« از تابش  يمانيآن وقت من، مثل او«

ن در جها م  يو عبداهللا النع يم سروش، محمد مجتهد شبستريچون بازرگان متأخر، عبدالکر  يو متفکران روشنفکران

    ٨.دارند ينيجامعه د در  ياسيو امر س ينيدان امر يازنسبت م ين درک و تلقيچناسالم 

و سکوالر  يبشر و دفاع از نييتبمقام در  ينيد يروشنفکرنحله  جه گرفت که ين نتيتوان چن يبنابر آنچه آمد، م

 ن از نهاد حکومت ويهاد دک نيتفک نيهمچنن و يمختلف از د يت شناختن قرائت هايبه رسم و ينيبودن معرفت د

 ينظر يها ييبرداشته وگره گشا  يو سرنوشت ساز مهم يگامها ،ريست سال اخيدر ب  ياسيون سيزاسيسکوالرن ييتب

ن يکنند، طن يم يزندگ ران يکه در جامعه ا ينانيمتدان يکه در م يرا در افکنده؛ طرح ينيکرده و طرح نو  يمعتنابه

،  ياجتماع- ين پروژه فکرين بخش از اياابم، ي يدر م چنانکه. دا کرده استيپ يوجهدر خور ت انانداز شده و مخاطب

                                                             
  »به باغ همسفران« جم سبز، شعر ، دفتر حهشت کتاب، يسهراب سپهر . ٧
  :د بهينگاه کن به عنوان نمونه  متفکران، ن روشنفکران ويشتر آراء ايبسط ب يراب.  ٨

ن، يد" ، يد به محسن متقين نگاه کنيهمچن. ۷و۱، مدخل ۱۳۸۷، تهران، صراط، م سروشين شناسانه عبدالکريد بر آراء يمرور: نهين در آئيآئسروش دباغ، 
  : د به ين نکاه کنيهمچن. ۱۸۵-۱۶۶، صفحات يشمس ۱۳۹۱، ۲-۳،شماره ۲۷، سال امهران نيا، "نفکران مسلمانو روش يدموکراس

Abdullahi An-Na’im ( 2008) Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a (US: Harvard University 
Press).  
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نه نشده؛ ينهادهنوز  هر چند در مقام عمل  ،و به جان مخاطبان نشسته  افتهيبسط  و  انجام شده يکيبه ن درمقام نظر

 د منتقدانيشد يها مقاومت ها و مخالفت به سبب ،زياصالحات ندر دوران موسوم به دوران هشت ساله  يحت

 يبرا .شتمحقق نگعمل در نشد و ياسيس و  ياجتماعترجمه اد شده، ي يده ها و آموزه هاي، اينيد يروشنفکر

شدن آموزه   بکار بستهاست  از   يموفق ش يکم و ب نمونه ، يه کنونيترککشور گفت د بتوان يشا ب به ذهن، يتقر

در  يرانيا ينيروشنفکران د يده هايگر، اگر اير ديبه تعب. استيساجتماع و  يهادر عرصه   ينيروشنفکران د يها

   .است آغاز کرده يه چنديم که  ترکينهاد يمقدم  يريشد؛ در همان مس يعه ما محقق ممجا

سم يو دفاع از سکوالر ياسيانگاشتن امر سو سکوالر يو عرف ينيقلمداد کردن معرفت د يکنم با بشر يتصور م

ن يبه ا يکه تعلق خاطريکسان  ،اکنون . است م شدهيترس ينمتأخر به روش ينيد يروشنفکر پروژه  ، چارچوبياسيس

مختلف آن  يدر حوزه ها  يو به نحو تخصص  کار کنند  ن پروژهيم شده  ايترس  د در دل ابعاديبا  ،دارند پروژه 

... ات، عرفان، فلسفه، اخالقيالهر فقه، ي، نظينيگوناگون سنت د يمؤلفه ها يقادتان  يبازخوان به  رده وت کيفعال

از خدا در جهان  يو عرفان يفلسف يتلق«  ،» يفقه يبه آموزه ها ينگاه اخالق«   چون   يو مقوالت مباحث . بپردازند 

نسبت  «، »يعرفانتجربه  و  ينيتجربه د يت معرفت شناختيحج« ، »يانيوح امر و ينيه دتجربان يم نسبت «، »مدرن

 يش ميبه پ ن پروژه رايا ،گنجند و پرداختن بدانها  يروژه من  پيل  ايدر ذ  ...»اخالق سکوالر و ينيان اخالق ديم

به رغم همه  ،يران کنونيجامعه ا ينيد و  يبا در نظر گرفتن مختصات فرهنگ رسد  يم که به نظر  ي؛ پروژه ابرد

عبور از دوران  يموجود برا يو معرفت يکرپروژه ف نيکارآمد ترو  نيرهگشاتر ن ،يتر يجد،  که دارد ييها يکاست

 يو معنو يعرفان سلوکحدود و ثغور  ن حال پرداختن به يدر ع . ميکن ياست که  با آن دست و پنجه نرم م يگذار

د يبااصر مع ينيد انروشنفکر که  است  يراز امو ، يکنون شده ييراز زدا  در جهان آن  يو عمل ينظر يه هاو مؤلف

 قاتيتصد مجموعه  و ينه معرفتيشيپ و که جهانشان دگرگون شده  يکسان رايغول آن باشند؛ زدلمشش از گذشته يب

ش را در يخو يبه سان گذشته سلوک معنو نايع توانند يده، نمشر ييتغدستخوش   يامر متعاله دربار شانو معتقدات

 يامؤلفه ه يتمامشتن و پرداختن  به ش چشم دايتوانند، با پ ي، مينيروشنفکران د  .بخشندمان ساالطم ن زمانه پر تيا

ران  را از مواهب يا يش برده و مخاطبان گسترده آن در جامعه کنونينا تمام را به  پابِ ين پروژه کامياد شده،  اي

  .  برخوردار کنند ش از گذشته ي، بآن يو فرهنگ يجتماعو ا ينظر


