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 وگو با سروش دباغایرانیت و اسالمیت در گفت

  زده نیستندروشنفکران دینی عرَب
  

  10/5/98شنبه، مورخ: سایت زیتون، روز پنج :منبع
  

 یرانا جامعۀ در دینداري سبک تحول یا		دینیبی رشد افزایش و متشرعانه کنش کاهش ـ زیتون
 ههمرا		دوستانهگرایانه و مهینملی هاياخیر، با رشد گرایش دهۀ در جامعه این جوان اقشار در ویژهبه

 کهنای. دارد ايویژه نقش اسالم از قبل ایران به توجه دوستی،میهن و گراییملی این در. است بوده
 صد کم دست که است سوالی کرد، ایجاد خردپسندي تلفیق اسالمیت و ایرانیت بین توانمی چطور

هاي روشنفکران و سیاستمداران و روحانیان ایران در این مدت، پاسخ و گذردمی آن طرح از سال
شغول ایران ماند. در بین روشنفکران دینی، مهدي بازرگان شاید بیش از سایرین دلمتفاوتی به آن داده

اي از ایران کرده است؛ دفاعی که با بود. علی شریعتی هم در برخی از مقاالت مهمش دفاع غیورانه
دهد که مرتضی مطهري مواجه شد. اما مروري گذرا بر آثار شریعتی، به خوبی نشان می واکنش منفی

ش تر از کوروهاي مکه و مدینه و کوفه، به مراتب مهمکوچهبراي او ابوذر و سلمان و وقایع کوچه پس
  و داریوش و حوادث سرزمین ایران در دوران پیش از اسالم بود. 

ه روشنفکري دینی تحت تاثیر عبدالکریم سروش، فاصلۀ بیشتري رسد کپس از انقالب، به نظر می
ش خواه و موثر، اسالمیت بیاز ایرانیت گرفت و در کار و بار این جریان فکري و فرهنگی دموکراسی

 و تایرانی توازن ضرورت بر »فرهنگ سه« 		از پیش بر ایرانیت غلبه کرد. سروش اگرچه در نظریۀ
تاکید کرده، ولی روشنفکران دینی متاثر از او در سه دهۀ گذشته نشان  مسلمان ایرانیان ما اسالمیت

به ایران پیش از  هاآن توجهیکم اند که عالقۀ چندانی به ایران پیش از اسالم ندارند. شاید همداده
 غربال و شناخت در غور حال		هر به ولی باشد؛ اسالم دین بر شاننقادانه تمرکز		اسالم، مقتضاي

وجب نوعی فراغت آشکار و غیر قابل انکار از سوي روشنفکران دینی نسبت به ایران م فکراسالمی،
  پیش از اسالم شده است. 

اگر یکی از مبانی دفاع روشنفکران دینی از ورود اسالم به ایران، این مدعاست که پدران ما چون 
د، شاید غناي آن افزودنفرهیخته و خردمند بودند اسالم را به اختیار پذیرفتند و با دانایی خویش بر 

ه مثابه زمین بیندازند که بتري به آن بخش از تاریخ و فرهنگ ایرانروشنفکران دینی باید نگاه دقیق
پذیریایرانیان صدر اسالم در آن روییده بود. به هر ایبود که بذر خردمندي و فرهیختگی و حقمزرعه

یت و اسالمیت رسید و در این سنتز حق ایران ایاز ایرانتوان به سنتز منصفانهکه چطور میاین حال
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اي تازه درآمداست که این مصاحبۀ مختصر، شاید پیش دشواري		سوال کرد، ادا هم را اسالم از		پیش
  هاي ایرانی باشد. براي پرداختن به آن در سطح رسانه

 یت اینسیال از منظر خودش و گريایرانی معانی و ارکان وگو، دربارةسروش دباغ در این گفت
 بین رد		کم و کیف ایرانی بودن روشنفکران یا نواندیشاندینی توضیح داده است. از مفهوم و نیز
 در ماا است نوشته مقاله فردوسی اندیشۀ دربارة که است فردي تنها احتماالً او دینی، روشنفکران

ار ایرانیت ن بودن عیتوجهی روشنفکران دینی به ایران باستان را نشانۀ پاییکم رسدمی نظر به مجموع
  داند.جریان روشنفکري دینی نمی

  آید:وگوي سروش دباغ با زیتون در ادامه میگفت
  

 ايمعانیچه	»گريایرانی«	و	»دنبو ایرانی«	ومفاهیم ایران يواژه بفرمایید آقاي دکتر دباغ، ابتدا
 و ارافک ايباپاره احتماال بودن لیبرال یا مسلمان که طورکند. آیا،همانمی متبادر شما ذهن به

  دارد؟ داللتی و خصلت چنین بودنهم ایرانی دارد، منافات اعمال
ی این ناسیونالیستشود، جنبۀ گري به ذهن من متبادر میمعنایی که امروزه از ایرانی بودن یا ایرانی

مفاهیم است. یعنی ما شهروند کشوري هستیم به نام ایران که سابقۀ تاریخی درازآهنگی دارد. در عین 
-کنیم؛ ملتدولت، که چند صد سده است در تاریخ سر بر آورده، زندگی می-حال ذیل دوگانۀملت

داشتن و برخورداري از فهمم. یعنی ملیت ایرانی دولت ایران. من ایرانی بودن را این گونه می
حساسیت نسبت به تمامیت ارضی کشور و حس غرور ملی. برخالف جناب شوپنهاور که حس غرور 

تواند به فرهنگ و تاریخ کشور کنمهر کسی میکرد، من فکر میملی آلمانی بودن را تخفیف می
بودن چنین است؛ کند. درك من از ایرانی خودش ببالد در عین اینکه آن را بازخوانی انتقادي می

اي ایرانی بودنی که در درازناي تاریخ در دل یک سنت شکل گرفته است. اما اینکه ایرانی بودن با پاره
اي از روحانیان اسالمیت را بر ایم که پارهاز اعمال منافات دارد یا خیر، از نظر من منافات ندارد. دیده

کنم هویت ما در ن درکی ندارم و فکر میدارندولی من چنیدهند یا مقدم میایرانیت ترجیح می
ناپذیر و جداناشدنی تشکیل شده است. هم ایرانیت تخطی وضعیت کنونی، دست کم از سه مولفۀ

ا را هآن تواناند که نمیشده داریم هم اسالمیت هم غربیت. این سه مولفه آن قدر با یکدیگر ممزوج
داریم و باید هم پاس ایم، پاس میانمان ارث بردهاز هم جدا کرد. ما فرهنگ ایرانی را، که از نیاک

تر زبان فارسی، که مثل ریسمانی ما را سوري، عید نوروز و از همه مهمبداریم. شب یلدا، چهارشنبه
کند، همگی جزو مواریث نیاکان ما هستند. مثالً کتاب فیه ما فیه در قرن هفتم مان وصل میبه گذشته

توان این اثر را به راحتی خواند و درك ولی با قدري ویرایش میهجري قمري نگاشته شده است 
ی است. دهد. این امر بسیار نیکویکرد. یعنی زبان فارسی ما را به زبان و فرهنگ گذشتگانمان پیوند می
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زبان فارسی ما را به سنت پس پشت خودمان متصل ها این گونه نیست. اي دیگر از فرهنگدر پاره
ه را هم ناگفته نگذارم که از نظر من لیبرال بودن هم با مسلمان بودن منافاتی ندارد. کند. این نکتمی

هاي توان قرائتی از زیست مسلمانی به دست داد، نظراً و عمالً، که با برخی آموزهبه تعبیر دیگر، می
لبته ا هاست، در تناسب و تالئم باشد.ها برکشیدن حقوق انسانآن ترینمحوري لیبرالیسم، که مهم

دانم این سخن مخالفانی دارد و روحانیان و غیر روحانیانی که قرائت دیگري از دیانت و فقاهت می
لمان بود توان مسمی کنمو سیاست دارند، معتقدند اسالم با لیبرالیسم سازگار نیست. اما من فکر می

ه نی، یعنی حکومتی کتوان مسلمان بود و به حکومت عقالیی غیر دیو در عین حال لیبرال بود. می
گیرد، باور داشت. این نگاه به سازگاري مسلمانی و لیبرال مشروعیتش را از دیانت و فقاهت نمی

  بودن اخالقاً موجه هم است. 
  
 اسالمیتواجد مثل هم را ایرانیت واقع در کنند،مطرحمی را		»ایرانی تجدد«		مفهوم که کسانی		

 گريرانیوای ایرانیت از تلقی شود. ایننمی جمع فعلی فکرو هر با که دانندمی ايدرونمایه و محتوا
 هب بیگانه وفرهنگی فکري هايپدیده ورود برابر در حیثمقاومت از دانید؟می موجه چقدر را

 بین یا(” ایرانی فرهنگ“اسالمیو  فرهنگ“بین  خاصی تفاوت آیا ایرانیانمسلمان، ما جهانِزیست
  دارد؟ جودما) و بودن وایرانی بودن مسلمان

االصول با هر فکر و فعلی جمع اي است و علیموافقم که ایرانیت هم واجد محتوا و درونمایه
دانم چرا ایرانیت با اسالمیت یا تجدد ایرانی با روایتی از اسالم قابل جمع نیست. شود ولی نمینمی

 و بین فرهنگ ایرانیایم هاي فکري و فرهنگی مقاومت کردهدرست است که ما در برابر ورود پدیده
االصول تفاوتی هست، اما به قول کربن ما چند صد سال است که اسالم ایرانی و فرهنگ اسالمی علی

کنیم. سنت عرفان خراسانی، نمونۀ بسیار خوبی از اسالم ایرانی است. در دل زبان فارسی، را تجربه می
د. شعراي انداق تبلور اسالم ایرانیایرانی شکل گرفته است. کالم و فلسفۀ ما هم مص-اسالم عرفانی

اي براي پیامبر اسالم قائل بودند و عید نوروز را هم گرامی بزرگ ما، مثل سعدي و حافظ، احترام ویژه
داشتند. یعنی در عمل در فرهنگ ما اسالمیت با ایرانیت جمع شده و منافاتی بین مسلمان بودن و می

م دست کم از هفتصد یا هشتصد سال پیش به راحتی ایرانی بودن ما وجود نداشته است. به نظر
امتزاجایرانیت و اسالمیت را در عرفان و حکمت ایرانی سراغ گرفت و رد پاي آن را تا  توانمی

روزگار کنونی دنبال کرد. از سنت شعري عصر سامانیان تا عرفان خراسانی و مکتب موسوم به شیراز 
ند دهمی هایتاً دوران صفویه و دوران متاخر، همگی نشاننزد حافظ و سعدي و همین طور آل بویه و ن

مثابه امري محوري جاري شده است الی زمانناهذا. در ایرانیت و اسالمیت در فرهنگ ما به که امتزاج
واقع اسالمیت در فرهنگ ما تطورات مختلفی پیدا کرده است. روزگاري مذهب شیعه نزد ما غالب 
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خراسانی،  زبان بودند. تمام عرفايفارسی هابودند ولی در عین حال اکثر آننبود و بیشتر ایرانیان شیعه ن
از بایزید و ابوالحسن خرقانی گرفته تا عطار و سنایی و موالنا، به معنایی که عرض کردم، ایرانی 

د. اشدر آن روزگار زبان فارسی بومولفه ترینکردند که مهمبودند. یعنی از فرهنگ ایرانی استفاده می
ممزوجکرده بودند و در این مسیر،  مذهببودند. یعنی اسالمیت خودشان را با ایرانیتوماً هم سنیعم

ها در تحقق چنین پیوندي بود. اما از زمان آل بویه، اسالمیت زبان فارسی یکی از ابزارهاي اصلی آن
رم زمانناهذا. به نظمذهب شدند الی شیعه ما تطور پیدا کرد. یعنی ایرانیان به نحو اغلبی و اکثري

فرهنگ اسالمی به نحو طبیعی با فرهنگ ایرانی گره خورده و در دویست سال اخیر، فرهنگ غربی 
رفته جاي در خوري در فرهنگ کلی هم تدریجاً به این پیوند طبیعی و تاریخی اضافه شده و رفته

بند عناي تجددي که تختهحاکم بر جامعۀایران به خودش اختصاص داده است. من با تجدد ایرانی، به م
زمان و مکان ما ایرانیان و در عین حال متضمن گشودگی نسبت به جهان جدید است، همداستانم و 

مدرنیتۀ ایرانی  کنمدانم؛ چراکه فکر میاي متفاوت میترکیه این مدرنیته را با مدرنیتۀ لبنانی و مدرنیتۀ
، امري کامالً متصور است و درونی کردن یک عناصر کامالً بومی هم دارد. به هر حال تجدد ایرانی

  فرهنگ بیگانه، امري شدنی است و در طول تاریخ ما چنین امري اتفاق افتاده است. 
  

 رسشمواقعپ نبود. در اسالمی فرهنگ و ایرانی ناسازگاریفرهنگ یا سازگاري به معطوف سوالم
 یدشاملعقا درونمایه آن آیا دارد، ايدرونمایه و بودن) محتوا ایرانی ایرانیت (یا اگر که بود این

 دیگرو گفت؟ سخن گريایرانی با تجدد سازگاري ازلزوم بتوان اعتبار این به که است خاصی
 بخشی غیردموکراتیک، کردارهاي و وگفتارها پندارها و استبدادي هايآموزه آیا اینکه،

  شود؟نمی شامل را گريازایرانی
اي دارد ولی در عین حال یادمان باشد که ایرانیت مثل درونمایهایرانیت محتوا یا  شودبله، می

اسالمیت و مدرنیت، مفهومی است که برساختۀ اجتماعی است. اگر چنین باشد، که من باور دارم 
ها و مقومات و درونمایۀ این مفاهیم را مشخص کرد. ما همان طور شود تمام مولفهچنین است، نمی

 جا با یکها هم داریم. یعنی در اینها و اسالمیتهاداریم، ایرانیتنیتهکه نه یک مدرنیته بلکه مدر
 دربارة ایرانی بودن ذکر الجملههایی که من فیکثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. ویژگی

کردم، مثل زبان فارسی و فرهنگ خاصی که در ایران وجود دارد، از نماي دور و کلی است. قدري 
 هاي متعدد و متفاوتی پیش رويشویم که محتواها و درونمایهبا کثرتی مواجه می که جلوتر برویم،

کامالً  ناپذیر وتخطی هايتوان گفت که ایرانی بودن ذاتی دارد واجد مولفهگذارد. بنابراین نمیما می
بیعی اي طهپدیده روشن، که بر اساس آن بتوان گفت ایرانی بودن این است و البد. اگر بتوان دربارة

ها و مقوماتش روشن است، به نظرم بتوان از چنین درونمایۀمشخصی سخن گفت که همۀ مولفه
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توان از چنین وضوحیدم نمی – بودن مدرن یا بودن ایرانی مثل –دربارة مفاهیم برساختۀ اجتماعی 
با  تجددتوان از سازگاري مواجهیم و اگر چنین باشد، به نظرم می جا ما با کثرتیزد. یعنی در این

 هاي استبدادي و پندارها وگریسخن گفت. بله، ما در سابقۀ بلند ایرانی بودن خودمان، آموزهایرانی
م بلکه داناما من ایرانی بودن را یک امر متصلب نمی ایمگفتارها و کردارهاي غیر دموکراتیک را داشته

هایعرفانی ما هم ر حال آموزههاي دیگري هم داشته است. به هبینم که مولفهآن را امري سیال می
هر آن کس که بدین سرا «گفت بخشی از ایرانی بودن ماست. شیخ ابوالحسن خرقانی هم که می

 بوالحسن نزد به ارزد، جان به خداوند نزد که کس آن چه مپرسید؛ ایمانش از و		درآید، نانش دهید 
وانمردي و دستگیري از خالیق سخن ج و فتوت از که خراسانی، عرفان میراث توسعاً و ،»ارزد نان به

هاهم بخشی از درونمایۀ ایرانی بودن هاي دیگري از میراث ایرانی ماست. این آموزهگفتند، بخشمی
هاي تجدد در تناسب و تالئم است. ناگفته نماند که در است و این بخش از ایرانی بودن با آموزه

فاشیسم و استالینیسم و نازیسم هم داریم. تجدد هم کثرت داریم. به همین دلیل در میراث تجدد 
و  آرنت، یک پدیدة مدرن توتالیتریسم هم جزوي از میراث تجدد است. توتالیتاریسم، به قول هانا

اث گري با بخشی از میربخشی از میراث مدرنیته است. به هر حال، به نظرم بخشی از میراث ایرانی
  دانیم، قابل جمع است. را مفید و مقبول می تجدد، که ما امروزه آن

  
 یراندلمشغوال سروش دکتر از بیش آشکارا مهندسبازرگان مشهور، دینی روشنفکران بین در

 لیخطاص نزد دارد. چرا گريایرانی و ایران از دفاع مهمیدر مقاالت هم شریعتی دکتر بود. حتی
 لشنبوده؟دلی پررنگ ایرانیت و ایران يدغدغه ازانقالب، پس دوران در دینی روشنفکري جریان

 یناهمدل،نوع منتقدین تعبیر به آشوري) یا قولداریوش عربیت (به نوعی در فرورفتن آیا
  نبوده؟ فرهنگی و زبانی زدگیِعرب

ایرانیت و  نشان داده است دلمشغول” سه فرهنگ“بله، ولی عبدالکریم سروش هم در نظریۀ 
گوید. همچنین آقاي سروش حدود خن میاسالمیت است و از جمع ایرانیت و اسالمیت و غربیت س

ران سایر روشنفک». براي ایران و اسالم«اي ایراد کردند با عنوان پانزده سال پیش در لندن سخنرانی
ملت اعتقاد دارند و دلمشغول تمامیت ارضی کشورند. اما -اند، به دولتدینی هم چون مدرنیست

در  گري است. زبان فارسیهاي مهم ایرانیولفهعربیت باید بگویم که زبان فارسی یکی از م دربارة
فرهنگ ما ریزش کرده است. نواندیشان دینی متاخر، عموماً با میراث عرفانی ما عمیقاً آشنا و بر سر 

زدگی هاي انس عمیق ایشان با ایرانی بودن است. من با تعبیر عرباند. این یکی از نشانهمهر بوده
زدگی به این معنا (اگر این تعبیر درست باشد) در میان که عربزبانی و فرهنگی همدل نیستم؛ چرا

ی توان گفت برخبزرگان ما هم ریزش کرده است. سعدي و حافظ و موالنا و عطار ذولسانینبودند. می



٦ 
 

اند. اما این از نواندیشان دینی، در قیاس با برخی از نویسندگان، واژگان عربی را بیشتر استفاده کرده
زدگی فرهنگی که اصالً همدل نیستم؛ چون انی و فرهنگی فرق دارد. با تعبیر عربزدگی زببا عرب

اي از نامۀپررنگ ایرانی دارد. ضمناً یادمان باشد که پارهتوضیح دادم که این فرهنگ به چه معنا نسب
یی اکنند و لزوماً به آن معنشوند، معانی دیگري پیدا میواژگان عربی، وقتی که وارد زبان فارسی می

کنند کنند؛ و چنان افاده معنا میروند و افادة معنا نمیبرند، به کار نمیها را به کار میآن زبانانکه عرب
اند. اما قبول دارم که بسامد کاربست واژگان زبان مراد کردهفارسی که عرفا و فیلسوفان و متکلمان

زدگی زبانی و فرهنگی فرق عرب زبان متفاوت است؛ اما این باعربی در میان فرهیختگان فارسی
ها با کند. البته عموم نواندیشان دینی، آشنایی نیکویی با زبان عربی دارند اما به نظرم انس آنمی

ی ها نسبت به تمامیت ارضآن هایی از میراث ایرانی ما و استشهادشان به این میراث و نیز دغدغۀبخش
ی دارند. یعنتی و چه به معناي مدرن، ایرانیت را پاس میها چه به معناي سندهد که آنایران، نشان می

  یز هستند. دوستنبروزیافته در زبان فارسی، مأنوسند و ضمناً ناسیونالیست و میهن با فرهنگ ایرانیِ
  

اند. نداده نشان توجهی تقریبا فردوسی به اندولیپرداخته بسیار موالنا به دینی روشنفکران
 که ستاینا از ناشی توجهیکم این اسالم. آیا از ایرانپیش فرهنگ انتقادي بازخوانی به همچنین
 تاریخِ و بافرهنگ عمیق نسبتاً پیوند اینکه، دیگر و است؟		»اسالم«		دینی روشنفکر کار موضوع

 توازن دمع اسالم،نوعی از قبل ایران تاریخِ و فرهنگ با چنینپیوندي فقدان و اسالم از پس ایران
  )»سهفرهنگ«	ينظریه يتوصیه کند؟ (برخالفنمی ماایجاد اسالمیت و ایرانیت بین

توان گفت که بهتر است از این به بعد در سنت نواندیشی دینی، بیشتر به این شاعر بزرگ می
 ام ولی امیدوارم سایر نواندیشانخردگرایایرانی بپردازیم. من قبالً در دو مقاله به فردوسی پرداخته

د من به عنوان عضو خردي از خانواده نواندیشی دینی، بیشتر به فردوسی دینی، و همین طور خو
الورود بپردازند. اما نپرداختن به فرهنگ و تاریخ ایران پیش از اسالم، به قول منطقیون، یک امر مشترك

الً داریوش اند. مثاست. یعنی بسیاري از روشنفکران عرفی هم به تاریخ ایران پیش از اسالم نپرداخته
وري، که کارهاي ارزشمندي هم منتشر کرده است، در آثارش به ایران پیش از اسالم چندان آش

توان گفت که بهتر است روشنفکران دینی و عرفی و فرهنگی به تاریخ االصولمینپرداخته است. علی
گرو تدر گوید پرداختن به ایرانیو فرهنگ ایران پیش از اسالم بیشتر بپردازند. نظریۀ سه فرهنگ نمی

پرداختن به ایران پیش از اسالم است. البته خوب است که روشنفکران ایرانی به ایران پیش از اسالم 
بیشتر بپردازند. اما نپرداختن روشنفکران دینی در دوران پس از انقالب، شاید تا حدي هم متاثر از 

سعدي و حافظ و  به موالنا، بر عالوه دینی روشنفکران البته. است		هم بوده  60فضاي خاص دهۀ 
دانم و پرداختن به حافظ می اند. من حافظ را نماد سنتز ایرانیت و اسالمیتعطار هم پرداخته
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 ما گردن هب بزرگی حق فردوسی که است واقعیتی هم این ولی. است مرتبط ایرانیت به پرداختن		با 
نامه بدانیم، شاهنامه ا عشقر مثنوي اگر. است رفته کار به ”خرد“ واژه بار 500 او شاهنامۀ در و دارد

ست، باید ا” دین اسالم“بدانیم. اما اینکه گفتید موضوع اصلی کار روشنفکر دینی ” خردنامه“را باید 
بگویم موضوع اصلی کار نواندیشان دینی بازخوانی انتقادي سنت دینی است و به این معنا، بله، 

است  ها دین اسالم بودهاند، ابژة تحقیق آنهتوانگفت در سدة اخیر که نواندیشان دینی سر بر آوردمی
ک دست اند. به هر حال با یتوان گفت نواندیشان دینی به ایران باستان کمتر پرداختهو به این معنا می

 کنم که این وضع منافاتی با سنتز ایرانیت وتوان چند تا هندوانه برداشت. ولی باز هم تاکید مینمی
یت تر شود. اما این نشانۀعدم توازن بین ایرانسنگین تواندمی ایرانیتش کفۀاسالمیت ندارد؛ هر چند که 

از اعراب  اندمحلیو اسالمیت نیست چراکه سنتز ایرانیت و اسالمیت از وقتی که ایرانیان مسلمان شده
پیدا کرده است. توازن بین ایرانیت و اسالمیت در چهارده قرن پس از ورود اسالم به ایران، کم و 

برقرار بوده و مطمح نظر نواندیشان دینی بوده است اما خوب است که نواندیشان دینی به بیش 
توان به ا، میباضداده االشیا ایرانیتاین سنتز، ایرانیت پیش از اسالم را هم بیفزایند. به مصداق تعرف
رد که دي اشاره کتوان به افراروحانیانیاشاره کرد که ایرانیت ما برایشان اهمیتی ندارد و از آن سو می

و  ایرانیت گیرند. نواندیشان دینی برخالف این دو گروه، توامان دلمشغولاسالمیت ما را نادیده می
توانگفت که بهتر است توجه به ایرانیت را بسط دهند. این رویکرد نیکویی اند اما میبوده اسالمیت

ت عطوف به برقراري توازن بین ایرانیاالصول ماست اما استراتژي نواندیشان دینی در این زمینه، علی
  و اسالمیت است.

 


