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در ) اکبر اصغر، علی علی(هاي بعد از انقالب، نوعی الگوسازي از حضور کودکان  در سال
ي شدید آن، استفاده از کودکان در جنگ ایران و عراق  ي عاشورا صورت گرفته که نمونه واقعه
روي آن تاکید فدا کردن کودکان در راه اسالم، الگویی است که مستقیم و غیرمستقیم . است

  ها به چه شکل است؟ رد شما به این الگوسازيرویک. شود می
هاي پیشین بدان پرداخته شد، تا کجا امتداد پیدا  که در پرسش وراکنید که خوانش انقالبی از عاش مالحظه می

گرفته مددتفاریق  به ي واژگانی و مفهومی  از آن ذخیرهنیز  ایران و عراق هشت سالۀ در جنگکرده، به نحوي که 
صلح نیز ما دائما ادب  تی دیگر؛ اما قرار نیست در هنگامۀاقتضائانیز ی دارد و ادب صلح تجنگ اقتضائا البته ادبِ. شد

بدست از دیانت  قرائتی حرکت کنیم و باید به سمتی به نظرم  .جنگ را یادآوري کنیم و مطابق با آن پیش برویم
مرحوم  م بازرگان هم به درستی موضعمرحو. نداشته باشد و بنیادي نقش محوري طلبی در آن  دهیم که شهادت

نوید بازرگان، ایشان به نقل از پسرش، .ت هر روز عاشورا  و هر ارض کربال نیستگف کرد و می میشریعتی را نقد 
معین و مشخصی  و مکان روز عاشورا باشد و هر زمین کربال باشد؟ این اتفاقی بوده که در زمان چرا هر«گفت  می

پرورش  با چنین نگرشی و کودکان را نیزست کنیم که هر روز عاشورا و هر زمین کربال چرا تصور. »است  رخ داده
کوشیم از  و می کنیم برگزار می راآئینی  و مناسککنیم و مراسم  حسین را تکریم می ه بزرگی چون امامدهیم؟ البت

ي  ري شدن محرم و در بقیه، اما پس از سپکار بندیم یم و آنها را بههاي اخالقی و معنوي بگیر کربال درس حادثۀ
که  باید به سمتی حرکت کنیمیابم،  چنانکه در می. پردازیم و به امور دیگر می بریم ، کار خود را پیش میاوقات

از لوازم . قدر بیند و بر صدر نشیند و حرمت می نهد، دارد جان انسان را پاس می خوانشی کهخوانش انسانی از دین، 
قیمت  و انگاشتنِ  ، ارزان کردن»توانی بمیر توانی بمیران و اگر نمی اگر می«که ی شریعتمرحوم این سخنِ مشهور 

  .انسان است؛ سخنی که البته ناموجه و فرونهادنی است جان
  
فکري حداقل  اما چرا روشن. ایم دیده نقد بر سنت، نقد بر فقه راا از جانب روشنفکري دینی، م
بینیم که روشنفکري  دهد؟ کمتر می توانیم بگوییم کمتر فرهنگ عمومی را مورد نقد قرار می می
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روشنفکري دینی در قبال فرهنگ عمومی چقدر خودش . دینی به مسائل فرهنگ عمومی بپردازد
  اهد کار بکند؟خو داند و چقدر تا به حال کار کرده و چه قدر می را مسئول می

توانید بگویید بیشتر باید  می ؛داند ، مسئول میامکاناتی که دارد خود را مطابق باروشنفکري دینی کنم  می تصور
و   چاه مسجد جمکران را نقد کرد به صراحتخود  مقاالتدر یکی از عبدالکریم سروش یادم هست . کار کند

اه در گویید؟ چرا باید دو چ مور سخن نمیا  به این  چرا راجعر قم نوشت که خطاب به یکی از علماي بلند مرتبه د
ها  واکنشسنخ   دیگر؟ این چاه و زنان در یندازندچاه  برا در یک  خود  هاي مسجد جمکران موجود باشد، مردان نامه

این من هم با شما موافقم که . است در میان برخی جاري و ساري است و نقد باورهایی که فرهنگ عمومی ناظر به
و این  مواجه شدآنها  باي حکومت نیست و باید در جامعه مدنی و عرصه عمومی  خست مسئلهي ن در وهلهامور 

در این میان خیلی نقش آموزش و رسانه که داشته  باشید  نیز به خاطر این نکته را مناسبات را نقد کرد؛ در عین حال 
باید  این نگرش نقادانه. دنده چندانی نمیمجال ي انتقادي ها هي اصلی در کشور ما به طرح این ایدها رسانه. مهم است

ها  داخل خانواده به نگاران ، دانشجویان، هنرمندان، رونامههاي اجتماعی شبکه و در وهله بعدي ملی  از طریق رسانه
فکران دینی نظر روشن مد ،تمانتغییر این گف. آثار و نتایجی ملموسی را به همراه داشته باشدمیان مدت  برود تادر
تا کردم بدین سبب بود ذکر که مثالی . عملیاتی کردن آنها را هم باید در نظر گرفت توانایی و قدرت لیهست، و

قد را ن کوشند این امور می خودو به قدر طاقت  اند ، حساسگذرد به آنچه در جامعه میروشنفکران دینی  نشان دهم
ي  دفاع بکنند و هاضمهداري  و از اصناف مختلف دینباز کنند  ییجابراي پلورالیسم داري  ي دین در عرصه بکنند و

ام در  کوشیدهبه سهم خود  ،داران باید مد نظر قرار دهند ی که به نظرم دینمثالً یکی از نکات. داران را فراخ کنند دین
ست و در جهان متصور اهم ي دیانت  بیرون از دایره ی،اخالق نزیستاست که این باب مقاالتی چند بنویسم، این 

استدالل کنم که نپوشاندن موي حجاب نوشتم، کوشیدم تا مسئله  مقاالتی که دربارة مثالً در . شود یافت می پیرامون
در  داشته باشند خود درباره مسئله حجاب را  توانند داوري فقهی میمتدینان . کار غیراخالقی نیست لزوماًسر و گردن 

شد، یکی از  یادم هست در آن ایام که این مقاالت منتشر می .بدانندهم را عین حال خوبست حکم اخالقیِ مسئله 
فقه و اخالق  رابطۀ میاناین مقاالت را خواندم و نگرشم نسبت به  که ه بودتهران براي من نوشت هاي  دبیرستان دبیرانِ

. اخالقی هم باشد لزوماًاش این است که  الزمه گوییم امري فقهی است، کردم وقتی می فکر می تا کنون. عوض شد
و » وجوب فقهی« درباره آن سخن گفت و میان  مستقالً  توان  اخالق مستقل از فقه است و می کردم هیچ فکر نمی

  .تفکیک کرد» وجوب اخالقی«
اشته باشد، اما از لحاظ اخالقی از لحاظ فقهی حکمی د ممکن است فعلیبحث، این است که میکی از نتایج این 

اصالح  و در راستايمعطوف به جامعه است طرح این مباحث  کنید که  مالحظه می. آن بار شود بر دیگري مکح
  .فرهنگ دینی و باورهاي متدینان
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آموزش،  هزار مداح دانش 25بنا به آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش، در دو سال گذشته، 

آن بخشی که شما کم  دست ـروشنفکري دینی . اند از طرف این وزارت آموزش مداحی دیده
بارها با خوانش ایدئولوژیک از دین مخالفت کرده و آن را نقد کرده  ـ کنید اش می نمایندگی

اي آموزش و پرورش رسمی ایدئولوژیک  اما ما در ایران با پدیده). وگو از جمله در همین گفت(
رویکرد شما . است مواجهیم که  اتفاقاً تاثیرش بسیار بیشتر از آثار مرحوم شریعتی و امثال ایشان

  اید؟ نسبت به آموزش پرورش ایدئولوژیک چیست؟ چه کارهایی براي نقد آن انجام داده
در  و در سنین نوجوانی به نظرم خوبست. مئولوژیک بر سر مهر نیستروشن است که ما با آموزش و پرورش اید

آموزش و پرورش ما نظام در . باشد مدارسدیگر ادیان هم در دستور کار هاي  آشنایی با آموزه دبیرستان،دوران 
تدریس می شود، چه  خاص از شیعه یک خوانشِ شود، بلکه تنها هاي گوناگون تقریر نمی روایتحتی اسالم هم به 

نوعی به دنبال تحقق  روشنفکران دینی. ایدئولوژیک استما آموزش و پرورش نظام به این معنا رسد به دیگر ادیان؛ 
کشورهایی نظیر انگلستان و مثالً در . هستند (life style)ت زیسنحوة ي آموزش و هم در  م در عرصهه ،مپلورالیس

: هاي  تربیتی و معرفتیِ گوناگون سروکار دارد با پیشینه با افراد مختلف فرزند شما در مدارس اي حال،  کانادا، علی
. شود ها آشنا می ه نحو طبیعی با دیگر فرهنگب و لذا ...بودایی مسیحی، اي، کالسی کره هم کالسی چینی دارد، هم

وقتی فرزند بزرگ  ،کوشد؛ از جایی به بعد یت او میدر ترب کند و میروي فرزند خود کار  ال خانواده نیزرعین حد
این امکانات را نداریم و چنین  ایران ما در.که چگونه رفتار کند گیرد تصمیم می ،  خودو رشد کافی یافت شد

و  ایم نبوده يمهاجرقوم ، قبل از آن ما چندان در سراسر دنیا که بگذریم 57انقالب  از تجربۀ .ایم هایی نداشته تجربه
اروپا جوامع  در ي شمالی وچهل سال است که در آمریکا ـ االن سی. ایم مهاجر هم در داخل کشور چندان نپذیرفته

هزار ایرانی زندگی  150در شهر تورنتو که من زندگی می کنم، بالغ بر  انی پدید آمده؛ مثالًایر هاي یا کامیونیتی
، در به همین خاطر. اند هاي اخیر به این کشور مهاجرت کرده هاي مختلف در دهه د، ایرانیانی که با انگیزهنکن می

 افتاد یا در آینده  بیفتد و در عین حال  یاگر این اتفاق در گذشته م ي پلورالیستیکی نبوده؛ جامعه ي ما جامعه مجموع
عالوه بر . غنی تر ي ، با تجربه زیستهشویم تري می هاي گشوده ما انسان ،کندوضعیت بهتري پیدا پرورش  آموزش و

د و نگاه نبدهیم که فکر کن دیادانش آموزان اگر به  داشته باشیم،» عقالنیت انتقادي«آموزش در مدارس،  اگر مااین، 
در پی اي  آثار و برکات عدیده ،دند و تحلیل را برتر از تجلیل بنشاننهاي  پیرامون خود داشته باش نقادانه به پدیده

شخصاً از اینکه این . دني ظهور برسان د و به منصهنرا بشناس خویش» ینیِخودآی«انی که دانش آموز. تخواهد داش
در امیدوارم . نگرانمدستور کار مسئوالن فرهنگی نیست، و در به محاق رفته آموزش و پرورش ما در نظام  نگرش
  . ما پدید آید کشور شگشایشی در نظام آموزش و پرور از این حیث نه چندان دور آیندة
 


