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  وگو با دكتر سروش دباغ  بايدها و نبايدهاي روشنفكري ديني در گفت
  روشنفكري ديني آغاز راه است

  
  بهراميان مولود: و گو از گفت

  ۳۰/۱۰/۹۱، هبنشروزنامه اعتماد، ضميمه هفتگي روزنامه، روز : منبع
  

البته تعدادي . هاي روزمره ندارد يا راهكاري در فعاليتروشنفكري ديني تنها در حوزه نظر فعاليت كرده و براي مخاطبان توصيه : اشاره
هاي روشنفكري ديني دانست اما ايراداتي به  توان آنها را برآيند نظريه اند كه مي از روشنفكران ديني احكامي در حوزه شريعت داشته

ست يعني بيش از آنكه نظر شريعت پردازي وارد است از جمله اينكه موضع روشنفكري ديني يك موضع منفعالنه ا همين نحوه احكام
يي به اصحاب روشنفكري طرح  اين برخي از انتقاداتي است كه عده. كند را بازتاب دهد، خواسته جامعه را بر شريعت تحميل مي

  .ردهاي وارد آمده به آنها مورد نظر قرار گي يي از ايرادات به روشنفكران ديني و آسيب وگو سعي شده پاره در اين گفت. كنند مي
  

ورزند و از همين رو  كنيم كه روشنفكران ديني هنوز از مواجهه مستقيم با اسالم تاريخي تغافل مي وگو را با اين پرسش آغاز مي گفت
  اند و گفته شده دغدغه دين ندارند، به نظر شما مخاطرات روشنفكري ديني در اين قسمت چيست؟ متهم به نفاق شده

اند،  هاي ديگر سنت بيشتر تامل كرده ورزند، به نظرم صحيح نيست؛ البته درست است كه در مولفه اينكه از اسالم تاريخي تغافل مي
در عين حال اينگونه نبوده كه تغافل بورزند، يعني عالما و عامدا از اين . اند مثال در فقه، كالم، تفسير، ولي به تاريخ اسالم كمتر پرداخته

كنم سخن  اند روشنفكران ديني دغدغه دين ندارند، فكر مي يي گفته اما اينكه عده. باشند اخته و به آن نپرد  امر تاكنون چشمپوشي كرده
 ـ هاي كبوترانه هاي ديني پررنگي دارند و از قضا در پي بازسازي و احياي تجربه عموم روشنفكران ديني، دغدغه. يي است غيرمنصفانه

كوشند، قرائت معقول و خردنواز از اسالم به دست دهند، در عين  و به اين معنا مي اند كنوني   در جهان راززدايي شده ـ به تعبير سپهري
كوشند قرائتي خردپسند و انساني از  ؛ ايشان مي»نحن ابناء الدليل«گفت  به اقتفاي غزالي كه مي. خواهند اسالم را بزك كنند حال نمي

البته ممكن . رسد گيرد و به نظرم هيچ بوي نفاقي از آن به مشام نمي ها از سر دغدغه ديني صورت مي فعاليت  اين. دين به دست بدهند
متوسط شهري و طبقه    است شما بگوييد روي سخن روشنفكران ديني با دينداران معيشت انديش نيست؛ بلكه روي سخن ايشان با طبقه

خشيدن به سلوك معنوي خودشان در جهان هاي ديني و سامان ب هاي ديني هم دارند و در پي احياي تجربه دانشگاهي است كه دغدغه
اند و چه كساني كه ديندار  كساني كه به هر دليلي چه كساني كه از دايره دين خارج شده. جديد هستند؛ كه اين سخن درستي است

ماعي هم به نظر هر پروژه اجتماعي مخاطباني دارد و اين پروژه اجت. اند وقت هم نبوده هيچ اند، مخاطب روشنفكران ديني نيستند؛ سنتي
انديش  ها تامل از دينداري معيشت البته كسي ممكن است بر اثر سال. انداز است و در جامعه كنوني ايران مخاطبان زيادي دارد من طنين

هم بيرون برود، كما اينكه كسي  انديش؛ ولي پس از مدتي ممكن است از اين پروژه  انديش بيايد يا تجربت به سراغ دينداري معرفت
اينها تحوالتي است . روشنفكري ديني  روشنفكري غيرديني فعاليت كند و پس از چند صباحي بيايد ذيل پروژه   كن است ذيل پروژهمم

ها با دينداري عاميانه فاصله  روشنفكران ديني افراد را به سمت دينداري عالمانه كه البته فرسنگ. گيرد كه در عالم انساني صورت مي
  .دهند دارد، سوق مي

  



٢ 
 

  رسد روشنفكران ديني ايراني در مقايسه با روشنفكران عربي، آشنايي كمتري با ميراث اسالمي دارند، به نظر شما خأل عمده به نظر مي
  روشنفكران ديني ايراني در اين قسمت چيست؟
رد كرد؛ اين ميراث يعني گوييد ميراث اسالمي، ميراث را بايد خ چون وقتي مي. كنم من با اين سخن موافق نيستم و چنين فكر نمي

كنم  ها به يك ميزان توانا هستند، تصور نمي زمينه  عرفان، فلسفه، فقه، كالم، مگر روشنفكران عربي كساني مثل ابوزيد يا اركون در همه
بايد با اين كنم هميشه  فكر مي. برخي از آنان فلسفه اسالمي را لزوما درست بدانند يا با عرفان اسالمي آشنايي مكفي داشته باشند

روشنفكران ايراني وجود   اي در كار  كنم از اين حيث خأل جدي شود، فكر نمي  احتياط نگريسته  نگر، به ديده مدعيات كالن و كل
شما به كارهايي كه انجام شده نگاه كنيد، به هر حال هر كدام از اين روشنفكران با بخشي از سنت آشنا هستند؛ برخي . داشته باشد
اند؛ برخي بيشتر دلمشغول مباحث  پردازند و به بازخواني انتقادي آن مشغول كنند؛ برخي به فقه اسالمي مي اسالمي كار مي روي عرفان

  .اند الهياتي
هاي عرفاني و ديني  هايي مثل بازخواني انتقادي فقه و همچنين سراغ گرفتن از تحقق تجربه كنم روشنفكري ديني را در حوزه فكر مي

اينها   همه. پردازم كنم و به بازسازي انتقادي عرفان سنتي مي شخصا در اين حوزه كار مي. ايي شده البته بايد بسط داددر جهان راززد
اما چنان كه آوردم، . پردازند باشد كنم بايد مد نظر كساني كه به آن مي فكري است كه فكر مي  ها و جوانب مغفول اين پروژه مولفه

روشنفكران ديني ايراني با روشنفكران عربي يا به تعبير شما وجود خأل در روشنفكران ديني وطني را من اين قياس و تفاوت ميان 
  .پذيرم نمي

  
بوده است؟ آيا اين سنت فكري توانسته است  هاي قومي و مذهبي چگونه  موضع روشنفكري ديني در برابر مطالبات زنان، اقليت

  تمان روشنفكري خود سامان دهد؟هاي اجتماعي را در گف مطالبات اقلي اين گروه
يي  كنم شايد پاره فكر مي. اند اما به نحو اكثري نه اند، برخي از روشنفكران ديني البته به اين پرداخته حقيقتش به اين امر كمتر پرداخته

گونه است كه  ايد ايناز مشكالت بنيادين كه پيش پاي توسعه سياسي و قرائت انساني از دين وجود دارد براي ايشان برجسته شده و ش
حاال كسي ممكن است بگويد روشنفكران . اند تا بعد نوبت به برداشتن موانع بعدي برسد در وهله نخست پي برداشته شدن اين موانع

اما آن تصميمي است كه شخص در . ديني همزمان بايد موانع مختلف را پيش چشم قرار بدهند و در مقام فائق آمدن بر آنها برآيند
در واقع، نقد قرائت رسمي از دين و جا انداختن آن، سخن گفتن از سازگاري ميان اسالم و دموكراسي و دفاع اخالقي . گيرد يعمل م

  .از سازوكار دموكراتيك است
  

  الزمه روشنفكري ديني چيست؟
روشنفكري ديني و «، »دنتعبد و مدرن بو«هايي است كه تاكنون به كرات مطرح شده، شخصا در مقاالت  اين سوال از آن سنخ پرسش

وگو كه در  و چندين گفت» روشنفكري ديني دهه نود: هم سهم دل، هم سهم عقل«، »تحليل مفهوم روشنفكري ديني«، »!آبغوره فلزي؟
كنم روشنفكري ديني مستلزم سكوالر بودن از  تصور نمي. ام منتشر شده، به آن پرداخته» در باب روشنفكري ديني و اخالق«كتاب 
چرا ما فكر . ها و معتقدات نامنقح پاك كرد اينها مفروضات نادرستي است؛ بايد ذهن را از اين مفروضات، مولفه. لسفي باشدمنظر ف

نوعي مقتضاي  كنيم بايد به آن رسيد، اين به كند، حتما بايد به نتايجي برسد كه ما فكر مي كنيم كه اگر كسي راجع به دين تعقل مي مي
هاي عاقل و  هاي بومي بگذريد، باالخره ريچارد سويين برن، آلستون، پالنتينگا، هيك، آدم اساسا از نمونه. عقالنيت حداكثري است

كردند  اند، اينها فكر مي ها تدريس و تحقيق كرده هاي تراز اول دنيا سال هاي ديني كه در آكادمي اند؟ فيلسوف اند يا نبوده فاضلي بوده
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توان به  نمي. به نحو فلسفي از ساحت قدسي و متافيزيكي هستي دفاع كردند -ك از منظر خويششود، به نحوي از انحاء، هر ي كه مي
تان را از دين پاك  تان باطل است و ذهن پذيريم پس شما سخنان ايد كه ما نمي يي رسيده ايشان گفت كه چون به فرآورده و نتيجه

» فرآورده«و » فرآيند«اينجا خلطي بين . ز باورهاي نامنقح پاك كردباوري پاك كرد؟ بايد ذهن را ا كنيد، چرا بايد ذهن را از دين
ورزي پيشه كرد و به اين نتيجه رسيد كه باورهاي ديني موجهند، چرا بايد ذهنش را از آن پاك  اگر كسي استدالل. گيرد صورت مي

گر سويين برن نگرفته، مگر جان هيك گيرد، م كند؟ اين چه نحو استدالل كردن است؟ بله عقالنيت مدرن را شخص به استخدام مي
البته عقل را پاس . شود از ساحت قدسي اين عالم دفاع كرد اند كه به نحوي از انحاء مي نگرفته؟ در عين حال ايشان به اين نتيجه رسيده

. تي سخني معقول استكارشان اين بوده كه سخن گفتن از ساحت قدسي هس  ي»فرآورده«اند؛ اما  اند و جانب عقل را فرو ننهاده داشته
عقالنيت قائل است و   يك روشنفكر ديني از منظر فلسفي سكوالر باشد؟ روشنفكر ديني به مقتضاي قواعد بازي، به» بايد«پس چرا 

 رود، حاال ممكن است به اين نتيجه برسد كه گيرد و پيش مي دهد و داليل را به كار مي را پيش چشم قرار مي» نحن ابناء الدليل«آموزه 
گوييم، حتما  هايي كه ما مي ديگر نبايد بين فرآيند و فرآورده خلط كرد و گفت كه به آن فرآورده. شود از دين دفاع عقالني كرد مي

اند، در سنت ما هم  هاي ديگري هم رسيد، كما اينكه آلستون، پالنتينگا و هيك رسيده توان به فراورده مي. شخص بايد برسد
  .اند ند به اين نتيجه رسيدهروشنفكران ديني كه فيلسوف

  
از  روشنفكران ديني بند ناف خود را] گفته شده[ شمار آورد؟ نظر شما در باب اينكه توان روشنفكران ديني را افراد محقق به آيا مي

  چيست؟اند تا نوشتن كتاب،  كنند بيشتر اهل خطابه اند؛ چون هنوز مانند روحانيت در فرهنگ شفاهي زندگي مي روحانيت نگسسته
كنم هستند در  اينكه روشنفكران ديني محقق هستند يا نه، تصور مي. اش بپردازم كوشم به همه چند نكته است در اين پرسش كه مي

يي هستيم  ما در جامعه. دانم چرا كساني بايد اين فكر را بكنند كه روشنفكران ديني محقق نيستند يي هر كدام محقق هستند، نمي حوزه
باعث شنيده شدن بهتر ) خصوصا خطيب زبردست(كند و سخن گفتن، خطيب بودن   رهنگ شفاهي خيلي كار ميكه به هر حال ف

كار  شود، اگر اين خطابه و خطابي سخن گفتن جاي نوشتن را بگيرد، البته جاي ضعف است اما اگر در كنار نوشتن به  سخنان فرد مي
بيشتر بنويسند، در كنار اينكه   ز روشنفكران خواست و آنان را دعوت كرد كهشود ا  گرفته شود، به نظر من هيچ اشكالي ندارد و مي

ببينيد روشنفكر قرار است كار روشنفكرانه . اهل خطابه هستند، اما نه اينكه به آنان بگوييم اهل خطابه نباشند؛ من چنين تصوري ندارم
است و مردم ما به هر حال خيلي از طريق شنيدن اقناع  بكند، قرار نيست كه كار آكادميك صرف بكند، وقتي فرهنگ جامعه شفاهي

روند، چرا آدم اين فرهنگ را فرو بنهد؟ به هر حال استفاده كردن از شعر، ادبيات و تكيه كردن بر سنت   شوند يا به فكر فرو مي مي
اينجاست كه وقتي كسي اهل سخن مشكل . ادبي ستبر ما و وام گرفتن اشعار حافظ، موالنا و شاعران معاصر به نظرم خيلي رهگشاست

درست است كه فرهنگ . يي است كه در اين پرسش هم از آن غفلت شده است گفتن شفاهي است، استدالل نكند، اين همان مساله
  .تر از آن اين است كه فرد چه شفاهي سخن بگويد چه مكتوب، اهل استدالل باشد كند، اما مهم نفسه كفايت نمي شفاهي في

  
فكران با امر سياسي چگونه بايد باشد؟ به عبارتي نسبت روشنفكر با نهاد سياست چيست؟ آيا براي هر گونه اصالحي بايد مواجهه روشن

  گوشه چشمي هم به سياست داشته باشد يا خير؟
اما  درست است روشنفكر فعال سياسي نيست، عضو هيچ حزبي نيست و تعلق خاطر حزبي ندارد،. به نظر من بايد نسبت داشته باشد

يي مثل جامعه ما كه  تواند نقد كند و خصوصا در جامعه كند نهاد سياست را هم مي چشم بيدار جامعه است و اگر نهاد دين را نقد مي
دهد كه به نقد نهاد سياست و مناسبات و روابط  توانند و تجربه آنان هم نشان مي حكومت ديني بر سر كار است روشنفكران ديني مي
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اش اين نيست كه فعال سياسي باشد يا حزب سياسي  كنم اصال معني س بودند اما باز هم عنايت داريد و تاكيد ميسياسي البته حسا
كند، سياستمدار است و  تشكيل دهد و معطوف به قدرت سياسي كار بكند، آن هم كار خيلي مباركي است اما كسي كه آن كار را مي

كند كه دما چقدر باال و پايين  م بيدار جامعه است و مثل دماسنجي دقت ميروشنفكر چش. از وادي روشنفكري بيرون آمده است
اگر كسي عضو حزب شود كه در جاي خود مبارك است و از شوون خوب و اثربخش زندگي در جهان جديد است، وزير، . كند مي

. است كه با روشنفكري فاصله دارد يي شده ورزي به معناي حرفه وكيل يا عضو پارتي شود، عضو و نماينده مجلس شود، وارد سياست
كند به معناي اينكه غر بزند؛ بلكه  كند البته؛ فقط نقد نمي پردازي هم مي كند، براي سياست تئوري روشنفكر نهاد سياست را نقد مي

م بگيرد اما اگر يك روز تصمي. يي ورزي حرفه معناي سياست كند راهكار به دست دهد، بدون اينكه وارد سياست شود به سعي مي
  .وارد سياست شود، رداي روشنفكري را از تن به در خواهد كرد و در كسوت سياست پيشه فعاليت خواهد كرد

  
  ها و مسائلي غفلت كرده است؟ هاي روشنفكري ديني كدام است؟ روشنفكري ديني از چه حوزه به نظر شما نقاط ضعف و آسيب

است؛ چنانكه پيشتر هم به آن اشاره شد و در عين حال به نحوي ايجابي راجع به كنم يكي پرداختن به تاريخ دين  به اختصار عرض مي
كنم به نحو ايجابي خوب است كه بيش از  هاي قرآني آمده، فكر مي نحوه زيست مسلماني خصوصا با عنايت به قرآن و آنچه در آموزه

وترانه و معنوي در جهان راززدايي شده مقوله مهمي هاي كب نحوه زيست عرفاني يا تحقق تجربه. اين روشنفكران ديني سخن بگويند
روشنفكران ديني تاكنون كمتر به بازسازي و نگاه انتقادي به عرفان اسالمي . است كه بايد روشنفكر ديني به آن بيشتر و بهتر بپردازد

ه گفتم روشنفكري ديني نسبت به عالوه بر آن چنانچ. كنم اين يكي از كارهايي است كه بايد صورت بگيرد فكر مي. اند توجه داشته
توانند با سخن گفتن استداللي و توزين احكام  زندگي روزمره مردم بايد عنايت بيشتري كند؛ البته روشنفكران ديني فقيه نيستند، اما مي

شود  ت كه مياينها نكاتي اس. فقهي در ترازوي اخالق كمك كنند كه نحوه زيست مومنانه مردم در جهان جديد سامان بيشتري پذيرد
كنم مادامي كه جامعه مختصات  در عين حال فكر مي. گفت نقاط ضعف يا بهتر است بگويم جوانب مغفول روشنفكري ديني است

رود، چنانكه تاكنون خوشبختانه موثر بوده و  پيش مي فرهنگي كنوني خود را دارد، روشنفكر ديني نيز كاركرد خودش را دارد و به
معرفت ديني و نسبت آن با معارف غير ديني كارهاي خوبي صورت گرفته؛ در حوزه الهيات نيز بايد كارهاي در باب . پيش رفته است

در عين حال، خوب . بيشتر به بحث گذاشته شود» فقه و اخالق«و رابطه ميان » دين و اخالق«ايجابي بيشتري انجام شود؛ رابطه ميان 
  .بيشتري پيدا كنداست مباحث جديدي كه در حوزه وحي طرح شده، بسط 

يعني روشنفكران ديني رابطه نهاد حكومت با نهاد ديانت را به . كنم درباره رابطه ديانت و سياست كم و بيش كار تمام است تصور مي
اند، نقد اخالقي فقه، نقد اخالقي سياست و كارهاي ايجابي راجع به زيست مومنانه در جهان كنوني صورت گرفته  خوبي توضيح داده

پروژه ناتمام «من در مقاله . البته بازخواني انتقادي فقه و تاريخ اسالم از جوانب مغفول اين پروژه است و اميدوارم پي گرفته شود است،
ام؛ اينجا احيانا با بسط بيشتري از آن سخن  منتشر شد، اين نكته را توضيح داده  چند ماه پيش در نشريه مهرنامه كه» روشنفكري ديني

  .شود و اين مسير را بهتر پي خواهيم گرفت كنم اگر تمهيدي براي اين جوانب مغفول انديشه شود، بار ما بار مي ر ميتصو. گويم مي
  

بينيد؟ در مقايسه با روشنفكران عرفي جايگاه اجتماعي روشنفكري ديني را چگونه  آينده روشنفكري ديني را در ايران چگونه مي
  كنيد؟ ارزيابي مي

جامعه ما مختصات ديني دارد؛ الزمه اين سخن اين است كه سخنان روشنفكران ديني بيشتر شنيده . كنم آينده روشن است فكر مي
اين سخن اين نيست كه باب  معني . البته روشنفكر نبايد تابع مردم متعارف باشد، بلكه بايد به نقد فرهنگ آنان همت بگمارد. شود مي
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مطابق با آخرين آمارهايي كه از . شود چون جامعه ديني است، سخنان روشنفكران ديني بيشتر شنيده ميدل مردم سخن بگويد، اما 
درصد  ۵۵تا  ۵۰درصد جامعه ايران همچنان ديندارند؛ ممكن است كه  ۷۰تا  ۶۵ام، قريب  شناسان معروف ايراني شنيده يكي از جامعه

ه باشند؛ خصوصا پس از تحوالت سه چهار سال اخير، رابطه ميان ديانت و مردم تصوير ديگري از رابطه ديانت و حكومت پيدا كرد
) fact(اين سخن يك واقعيت . حكومت دستخوش تحول شده است، اما اين امر بدين معني نيست كه جامعه غيرديني شده است

شود، چون به  كر ديني آغاز مياز قضا از همين جا كار روشنف! نه. است، نه اينكه بگوييم با گفتن اين سخن كار تمام شده است
خرد، هم طعن كساني كه خود را پاسداران قشر  هم طعن دينداران سنتي را به جان مي. گمارد بازخواني انتقادي سنت ديني همت مي

 .كنند طلبي مي كنند كه روشنفكران ديني فرصت انگارند و هم البته طعن كساني كه تعلق خاطر ديني ندارند و فكر مي شريعت مي
به نظر . شود هاي برخي از نويسندگان به بحث گذاشته مي اينهايي كه گفتم با توجه به نكاتي بود كه در فضاي مجازي، مقاالت و نوشته

شود، چون مخاطب  اش، صداي روشنفكران ديني بهتر شنيده مي فرهنگي -در جامعه ما با مختصات ديني : من داستان از اين قرار است
دهد و تصورم اين  اين شنيده شدن صدا به نحو طبيعي رخ مي. ينكه بخواهند قدرت خود را به ديگران تحميل كنندبيشتري دارند؛ نه ا

در جامعه كنوني ايران بيشتر از روشنفكران  - با همه ارزش و احترام كه براي روشنفكران عرفي قائلم - شان است كه نفوذشان و اهميت
هاي ديگر توجه دارند و در  روشنفكران عرفي چنانكه عرض كردم به حوزه. هستند عرفي است؛ چون دلمشغول پااليش سنت ديني

هاي مدرنيته، مثال  در باب مقوالتي مثل هويت، تاريخ و اموري از اين دست يا بومي كردن خودايده. نگرند آنها به ديده عنايت مي
كنند كه خيلي هم با  زبان فارسي كمك مي  ترجمه آنها به كساني مثل مراد فرهادپور يا بابك احمدي بيشتر به ترجمه مفاهيم مدرن و

ارزش و موثر است؛ اما مخاطب روشفكران ديني از آنان بيشتر است، به خاطر اينكه جامعه اين است و البته روشنفكران ديني مالمت 
يي شويم كه از اين  است كه جامعهما اگر قرار . اما تصورم اين است، مسير همچنان همين مسير است. خرند كثيري را هم به جان مي

يي دموكرات شويم كه هم سياست در جاي خودش درست قرار بگيرد و هم ديانت و امكان تحقق  دوران گذار عبور كنيم و جامعه
ي در شناسد و هم دل نيكي مي  دهد؛ هم سنت را به هاي ديني و كبوترانه ميسر باشد، اين كار را روشنفكري ديني دارد انجام مي تجربه

كند كه نه  گمارد، كاري مي گيرد و به بازخواني انتقادي آن دو همت مي گرو مدرنيته دارد و از تعامل و نسبت ميان اين دو سراغ مي
و ديگري انس و الفت و ) روحاني سنتي(يكي با مدرنيته آشنا نيست و با جهان جديد . كند و نه روشنفكري عرفي روحاني سنتي مي

طور كه  شمسي، آن ۹۰ديني در دهه  - در جامعه ايران با مختصات كنوني فرهنگي). روشنفكري عرفي(ي ندارد آشنايي با سنت دين
و نه فقط با تكيه بر فضاي شهر تهران بلكه در نظر آوردن  - نه اينكه من نظر خود را صرفا بازگو كنمـ  گويند شناسان به ما مي جامعه

توانند كمك كنند تا ما بتوانيم به سرمنزل مقصود  هايي مي روشنفكران بسان قابله كنم كل شهرهاي بزرگ و كوچك ايران، فكر مي
در عين حال بجاست اين نكته را تذكر بدهم . بينم به اين معنا من فضا را روشن مي. اهللا اين دوران گذار را طي كنيم شاء برسيم و ان

شان  روشنفكران ديني هم بيشتر است و آينده كنم نفوذ و كار ييي، اما فكر م است نه توصيه) descriptive(سخن من، توصيفي  كه
اهللا كوشش جمعي روشنفكران ديني راه به جايي ببرد و  كنم كه ان شاء بينيم و دعا مي تر مي هاي آتي در ايران البته روشن را در دوره

 .كشورمان باشيمبتوانيم اين مسير پرتالطم و پرسنگالخ را طي كنيم و شاهد روزهاي بهتري در آينده 


