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١ص 

 
و مشغله هاي فكري تفاوتهاي بنيادي  نگاهـي گـذرا بـه ادبـيات سياسي پيش و پس از انقالب در ايران از نظر مفاهيم                 

 با مفاهيمي مانند انقالب، شهادت،  ١٣٥٧ تا  ١٣٤٢در فاصـله مـيان سالهاي       . در كـالم سياسـي ايـن دو دوره مـي بينـيم            
ايـثار، خودسـازي، ديكـتاتوري ، امامـت، امـت، حـزب، جامعـه بـي طـبقه، نفي مالكيت، سوسياليسم و جز اينها سروكار             

پيگير روشنفكران براي براندازي نظام بوديم كه بيشترشان در سازمانهاي مخفي و نيمه مخفي گرد         داشـتيم و شاهد تالش      
آمـده بودنـد و مـي كوشـيدند تـا بـا ايـده ها و ايدئولوژي هاي خود دستگاهي عقيدتي بسازند و بدين سان كاربست اين                 

 و آزادي شنيده مي شد حضور سنگين در ايـن دوره اگـر هـم سخني از دموكراسي         . ١مفاهـيم را در جامعـه توجـيه كنـند         
در حوزه نظري و در طيف دينداران، علي . ماركسيسـم اجـازه نمي داد كه كسي در محتواي واقعي اين مفاهيم تامل كند           

شـريعتي در ابعـادي گسترده تر و حبيب اهللا پيمان و محمود طالقاني در ابعادي محدودتر به نظريه پردازي در باره مفاهيم                
در پهنه مبارزه سياسي نيز سازمان . پرداختـند و مـي كوشـيدند تـا سازگاري دين را با اين مفاهيم نشان دهند            يادشـده مـي     

مجاهديـن خلـق و نظريه پردازان آن با مراجعه به تاريخ اسالم و در پرتو ماركسيسم كه علم زمانه شمرده مي شد، در پي                       
در ميان نمايندگان .  استثمار و مفاهيمي از اين قبيل بودند       سـازش ديـن بـا انقـالب، مـبارزه طبقاتي، خشونت، ترور و نفي              

وي در آغاز كار در پي . اسـالم سـنتي نـيز كسـاني با اين مفاهيم درگير بودند كه مي توان به آيت اهللا مطهري اشاره كرد              
 ماركسيسم احـياي فلسـفه اسـالمي بـود ولي كم كم تحت تاثير گفتار غالب به نقد بعضي از نظريات روشنفكران ديني و                 

سرانجام، انقالب  . ٢پرداخـت و در مقـام مـتكلّم  كوشـيد تـا به پرسش هايي كه روشنفكران مطرح مي كردند پاسخ دهد                      
ايـران كـه كـالم و زبـانش متاثر از نظريات روشنفكران ديني بود به رهبري سياسي آيت اهللا خميني روي داد و از دل آن                

 .٣تحقق آرمانهاي ديني بودجمهوري اسالمي پا به هستي گذاشت كه هدفش 

بـا استقرار جمهوري اسالمي و به حاكميت رسيدن اسالم و طرح و تصويب واليت فقيه به عنوان يكي از اركان                
از . قـانون اساسـي، ديـن اسـالم در برابر آزمايش تاريخي بزرگي قرار گرفت و تحقق شعارها و وعده و وعيدها آغاز شد     

 سياسـي و فعاليت مطبوعاتي هنوز كامال بسته نشده بود بحث و جدل در حوزه                 كـه فضـاي    ١٣٦٠آغـاز انقـالب تـا سـال         
در اين سالها همچنان بحث و گفتگو در باره . سياسـي و فرهنگـي ميان نظام برخاسته از انقالب و منتقدانش جريان داشت   

 و تسامح و تساهل مفاهـيم بازمـانده از انقـالب صـورت مـي گرفت و هنوز سخني جدي در باره دموكراسي، حقوق بشر              
 بود كه ٦٠از ميانه سالهاي دهه . ومـدارا و جامعـه مدنـي و دولـت قانون بنياد و مفاهيمي از اين دست به گوش نمي رسيد         

روشـنفكران دينـي سـرخورده از نظـام و در راس آنـان عبدالكريم سروش شروع به نقد مباني ديني و ايدئولوژيكي نظام                        
در . ه كيهان فرهنگي به نقد و بررسي ديدگاه هاي اسالم سياسي و سنّتي پرداختند             كـردند و سـپس همفكـران او در مجلّـ          

ايـن مجلـه مقـاالت سروش زير عنوان قبض و بسط منتشر شد و بحث و جدل هاي بسياري را برانگيخت كه از آن جمله                       
 ٤.مي توان به انتقادهاي صادق الريجاني و پاسخهاي سروش اشاره كرد

 فرهنگـي روشـنفكران محفـل سـروش با انتشار مجله كيان به حضور خود به عنوان             پـس  از بسـته شـدن كـيهان         
از هميـن هـنگام در صـحنه روشـنفكري و در عرصه مباحث سياسي و        . منـتقدان اصـالح طلـب نظـام رسـميت بخشـيدند           

ري اين قدر تازه اي هستيم كه در تاريخ روشنفكري ما اگر بيسابقه نباشد با اجتماعـي شـاهد ظهور و رواج مضمون هاي   
در طرح و پيشبرد اين بحث ها روشنفكران ديني . مـي تـوان گفـت كـه تـا كـنون چنيـن گسترده و پيگيرانه مطرح نبودند        

در . نقـش آنان را در بي اعتباركردن بسياري از ارزشهاي بازمانده از انقالب، نمي توان انكار كرد        . سـهم بسـزايي داشـتند     

با



٢ص 

درونمايه هاي فكري روشنفكران امروز يعني جامعه مدني بپردازيم كه در بحث ايـن نوشته مي كوشيم به بررسي يكي از          
 .هاي سياسي و نوشته هاي اجتماعي با صبغه سياسي در دوره پيش از انقالب جايي نداشت

بـراي فهـم و شـناخت بهـتر درونمايـه هـاي فكـري تـازه در فضـاي روشـنفكري ايران، بررسي زمينه هاي عيني               
چگونه است كه كساني تا ديروز از انقالب، جنگ، شهادت و گروگان . روشنفكري ضروري استپاگرفتـن جريان تازه    

گـيري دفـاع مـي كـردند و اكـنون از آرمانهـاي ديروزشان دست كشيده اند و همراه با زنان و جوانان و روشنفكران غير               
اين . ي از جلوه هاي آن بود     دينـي جنبشـي فرهنگـي و فكري پديد آورده اند كه انتخاب خاتمي به رياست جمهوري يك                 

بررسي ديدگاه  . ٥جنبش با شعار جامعه مدني و ايران براي همه ايرانيان، خواهان اصالحات ريشه اي در نظام كنوني است                 
هـاي سـردمداران ايـن جنـبش اصالح طلب موضوع اصلي اين نوشته است اما براي پيشبرد بحث ناگزير به فرآورده هاي      

 . نگاهي خواهيم افكندفكري جريان هاي ديگر نيز

در بخـش اول ايـن نوشـته بـه بررسـي زميـنه هـاي شـكل گـيري جنـبش اطـالح طلبي خواهيم پرداخت و تاثير                           
سپس اشاره اي به نقش چند روشنفكر مسلمان    . تحـوالت و رويدادهـاي جهانـي را در شكل گيري آن نشان خواهيم داد              

ن خواهيم داد كه اين جنبش خودانگيخته نبود و پيش زمينه هاي آن در بـه راه افتادن آن خواهيم كرد و در عين حال نشا          
 . ٦ بايد جست٦٠را در نيمه دوم دهه 

در بخـش دوم بـه مطالعـه درونمايـه هـاي فكـري روشـنفكران دينـي و بـه طور مشخص به بررسي جامعه مدني                
ل گيري اش در غرب بلكه بررسي      البته منظور از بررسي جامعه مدني نه توضيح تئوري آن و روند شك            . خواهيم پرداخت 

برداشـت هاي روشنفكران ديني از اين مقوله است و نيز تالشي كه براي سازگار كردن اين برداشت ها با مباني ديني مي                       
 .به عبارت ديگر،موضوع بخش دوم اين نوشته بررسي ديدگاه هاي مدافعان سازگاري دين با جامعه مدني است. كنند

 
 ح طلبي و نقش روشنفكران ديني  گيري جنبش اصال شکل– ١
 

در چـند سـال گذشـته موضـوع اصالح و اصالح طلبي طنين تازه اي در فضاي سياسي و روشنفكري ايران يافته              
براي . اسـت و بحـث و گفتگو در باره اين موضوع و ريشه هاي آن به مشغله فكري محافل روشنفكري تبديل شده است                      

 .ه چند رويداد مهم كه عوامل بيروني شكل گيري آن بودند ضروري استشناخت بهتر جنبش اصالح طلبي اشاره ب

 كسـاني از مـيان روشـنفكران دينـي بـا فاصـله گرفتـن از ارزش هاي حاكم بر نظام                      ٦٠در سـالهاي پايانـي دهـه        
كردند جمهـوري اسـالمي بـه نقد مباني ديني و سياسي نظام پرداختند در حالي كه وفاداري خود را به نظام همواره اعالم      

ايـن روشـنفكران را مـي توان به پيروي از فرهاد خسرو خاور روشنفكران پسا اسالمگرا ناميد كه        . و هـنوز هـم مـي كنـند        
ويژگـي اصـلي شـان رويگردانـي از درونمايه هاي انقالبي و پيوستن شان به نگرشي اصالح طلبانه نسبت به مسائل جامعه                 

و اين نشان مي دهد . يران نقش داشت و هم اوضاع و احوال جهانيدر شـكل گـيري اين جريان هم رويدادهاي ا       . ٧اسـت 
كـه روشـنفكران دينـي بـرخالف بسياري از روحانيان سنّتي نسبت به رويدادهاي بيرون از حوزه دين بي اعتنا و به مسائل                  

 تحوالت فكـري مـدرن بـي عالقـه نيسـتند و در عيـن حـال كـه انديشناك ايمان ديني خود هستند از رويدادهاي زمانه و              
بنابر اين روشنفكري ديني را نبايد محصول تامالت ناب فكري متفكران ديني دانست بلكه بايد               . ٨جهـان اثـر مـي پذيـرند       



٣ص 

آن را بـه عـنوان پديـده اي مشـخص در نظر گرفت به اين معنا كه در بررسي شكل گيري آن در درجه اول بايد به نقش                      
 . توجه كردرويدادهاي زمانه و مسائل بيرون از حوزه دين

 
 تجربه انقالب اسالمي: الف

انقـالب اسالمي يكي از بزرگترين رويدادهاي نيمه دوم قرن بيستم بود كه تكان شديدي در جهان پديد آورد و        
شركت مليوني مردم در    . ٩ديرزمانـي توجـه جهانـيان و محـافل روشنفكري و مراكز پژوهشي غرب را به خود جلب كرد                  

و شـوقي در مـيان مسـلمانان جهان پديد آورد و در غرب نيز برخي از روشنفكران و انديشه               ايـن انقـالب در آغـاز شـور          
گـران نـامدار، پيروزي انقالب را به فال نيك گرفتند و به ميدان آمدن دين را طليعه بازگشت معنويت به جهان تهي شده                 

ژه گارودي از نظام اسالمي پشتيباني كردند و  در ميان آنان كساني چون حامد اَلگار، ونسان مونتي، رو         . از افسـون دانستند   
حتّـي بـه ديـن اسـالم گرويدند و كساني نيز در آغاز به انقالِب ايران اميد بستند ولي سپس نااميد شدند مانند ميشل فوكو                        

ه كـه در آغـاز بـا لحنـي تاييد آميز از انقالب سخن گفت اما پس از سفري كه به تهران كرد، با ديدن واقعيت هاي جامع                         
ايـران و مسـائلي كـه انقـالب مطـرح مـي كرد از توهم در آمد و در بازگشت به فرانسه در نگرش خود نسبت به انقالب                           

تجـربه انقـالب اسـالمي و سـر برافراشـتن اسـالم در صـحنه جامعه و انتظارات مردم از دين،                      . ١٠ايـران تجديـد نظـر كـرد       
يـت شـيعه را كـه اكنون بر مسند قدرت تكيه زده بود در برابر                مسـلمانان را بـه تـوان آزمايـي تـازه اي فـراخواند و روحان               

فقه شيعه از قلمرو سنتي خود كه شرح و تفسير اصول ايماني         . پرسشـهاي تـازه در باب سازماندهي و اداره جامعه قرار داد           
.  شدو آداب زندگـِي دينـي مسـلمانان شـيعي بـود بـيرون آمـد و پاسخگوي مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي كشور               

بـاري، روحانيـت گـام در عرصـه هـاي تازه اي گذاشت و يكراست درگير مسائل و مشكالت جامعه به ويژه نسل جوان                     
زيرا اگر چه در ظاهر همه . روحانـيان در مقام زمامداران كشور مجبور شدند در بنيادهاي فكري شان بازنگري كنند   . شـد 

گون اسالمي و نهادهاي جديد براي سرعت بخشيدن به فرآيند          جـا سخن از اسالمي كردن جامعه بود و انجمن هاي گونا           
اسـالمي كـردن جامعـه پديـد آمدنـد و در كـنار نهادهـاي بازمـانده از نظـام گذشته نهادهاي انقالبي و اسالمي ظهور مي             

قام زمامدار كـردند تا اسالميت انقالب و نظام را تضمين كنند اما روحانيت تازه به قدرت رسيده غافل از آن بود كه در م          
كشـور، ديـن را بـه قلمروي مي كشاند كه رفته رفته در برخورد با واقعيت هاي زندگي اجتماعي جنبه قدسيت خود را از       

 .١١دست مي دهد و به عبارتي دنيوي مي شود و در نهايت به مرتبه ايدئولوژي هاي سياسي سقوط مي كند

اشي از انقالب فرو نشست و آتش جنگ، به رغم          بـه هـر حـال، زمانـي كـه تـب و تاب انقالب و شور و شوق ن                   
 سـال، خـاموش شد، روشنفكران ديني و بخشي از روحانيان به خود آمدند و تجربه                 ٨روشـن نگـاه داشـتن آن بـه مـدت            

از . انقـالب و آرمـان هاي آن را در ترازوي عقل سنجشگر قرار دادند و با نگاهي انتقادي به سياسي كردن دين نگريستند          
ياري از سردمداران جريان معروف به جنبش اصالح طلبي خود فرزندان انقالب و از پشتيبانان سرسخت آن                آنجـا كـه بس    

هسـتند، در نتـيجه معلـوم نيسـت بـا كـدام مبانـي بـه نقـد تجربه انقالب مي پردازند زيرا روند اصالحات را ادامه حركت                  
 از نوعي دينداري استوار بر ايمان قلبي و نه لزوما  آنچـه مسـلم اسـت انـتقاد از اسالم سياسي و دفاع            . ١٢انقـالب مـي دانـند     

مبتنـي بـر شـريعت و نـيز پيوسـتن بـه رويكـردي اصـالح طلـبانه بـراي حل مسائل جامعه و رويگرداني از خشونت و نقد                              
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شـهادت و مـرگ طلبـي همه نتيجه تجربه انقالب اسالمي است و بدون اين تجربه نه تحول در جامعه روحانيان پديد مي                        
 . نه بخش مهمي از جامعه از اسالم فقهي روي مي گرداندآمد و

  
 زوال و از هم پاشي نظام كمونيستي : ب

اگـر انقـالب اسـالمي و تجـربه حاكميت ديني سبب شد كه اسالم سياسي در بوته نقد قرار گيرد و رابطه دين و          
سست شدن پايه هاي بسياري از      ‘ِز  سياسـت بـه موضـوع انديشـه انـتقادي مـبدل شـود، فـرو ريختن ديوار برلن نيز سرآغا                    

شـكافي كه در نظام سوسياليستي دهان گشوده بود و به فروريختن            . باورهـا و اعـتقادات ديريـن روشـنفكران ايرانـي بـود            
اين حركت  . ديـوار برلين انجاميد، حركتي را نيز در جهان سوسياليسم به راه انداخت كه گرباچف مظهر آغازين آن بود                  

.  سيل آسا تبديل شد كه به از هم پاشي نظام حاكم برشوروي و كل اردوگاه سوسياليستي انجاميد                 خيلـي زود بـه جنبشـي      
ايـن رويـداد عظيم در پايان قرن بيستم سيماي جهان را دگرگون كرد و ايمان به انقالب و رهايي و رستگاري اين جهاني     

را به توان آزمايي فكري تازه اي فراخواند، اگر تجربه حكومت ديني، آرمانگرايان مسلمان       . ١٣بشـريت را بـه خاك سپرد      
پتك بر وجدان ايدئولوژي زده روشنفكران ايراني فرود آمد و آنان را از  از هـم پاشـي نظـام هـاي سوسياليسـتي نيز مانند     

بدين . خـواب گـران هفـتاد سـاله بـيدار كرد و به انديشيدن در باره بهشت موعود كه در واقع جهنم موجود بود واداشت                        
گفـتمان ماركسيسـتي كـه پيش از انقالب و در آستانه انقالب، گفتمان چيره بر محافل روشنفكري ايران بود جاي                   سـان،   

بسياري از ماركسيست هاي وطني و مسلمانان انقالبي با پي . خـود را بـه نقـد ماركسيسـم و روايت هاي گوناگون آن داد             
 و آرمان هاي تمام خواه خود دست كشيدند و به دفاع از بـردن بـه واقعيـت هـاي نظام هاي سوسياليستي از ايدئولوژي ها          

ارزش هـاي دموكراتيك برخاستند، ارزش هايي كه تا ديروز زير عنوان تحقير آميز ارزش هاي بوژوايي از آن ها نام مي            
البي و تجـربه شـوروي و از هم پاشي آن نظام در ميان روشنفكران ايراني نوعي بدبيني نسبت به آرمان خواهي انق            . بـردند 

برپايـي عدالـت محـض در جامعـه بشـري پديـد آورد و در جـريان نقد اين آرمان خواهي انقالبي و برابري طلبي بود كه         
بسـياري از آنـان به برخي از ارزش هاي ليبرالي روي آوردند و به طرح درونمايه هاي فكري و ارزش هايي پرداختند كه           

در پـرتو ايـن تـالش فكري عده اي از روشنفكران متوجه دست              . نظـام هـاي موجـود غربـي بـر پايـه آنهـا اسـتوار اسـت                 
آوردهـاي سياسـي جامعـه هاي غربي شدند و به اين نتيجه رسيدند كه اوال اين دست آوردها را نمي توان به نظام سرمايه               

 در ايران داري و بـورژوازي محـدود كـرد و ثانـيا اسـتفاده از آنهـا مي تواند در باز شدن فضاي سياسي و استقرار آزادي                         
مطرح شدن مفاهيم و موضوعاتي مانند دموكراسي، حقوق بشر، آزاديهاي سياسي، نقد ايدئولوژي و        . بسـيار كارساز باشد   

دفـاع از جامعـه مدنـي نتـيجه بـي واسـطه از هـم پاشـي نظـام سوسياليسـتي شـوروي و بي اعتباري روايت هاي گوناگون                      
 .ماركسيسم در جهان است

 
 پايان جنگ:  ج

ت، فيلسـوف آلمانـي تبار و يكي از متخصصان تظامهاي توتاليتر، بر اين باور است كه اين نظامها بدون                   آنـا آرنـ   
تولـيد دشمن خارجي و يا بي وجود دشمن داخلي وابسته به خارج قادر به ادامه حيات نيستند و در نتيجه اين گونه نظامها          

بنابراين، جنگ عامل مهمي    . ا بتوانند مردم را بسيج كنند     پيوسته در حال پديدآوردن دشمنان داخلي و يا خارجي هستند ت          
است براي ايجاد پيوستگي دروني نظام و همبستگي مردم در دوره اي از حيات آن و نقش مهمي در مشروعيت بخشيدن                     
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 اي را تحليل جنگ ايران و عراق از حوصله اين مقاله بيرون است اما نكته. ١٤بـه نظـام و بسته نگهداشتن آن بازي مي كند         
در بـاره ايـن جـنگ نـبايد نـاديده گرفت و آن اينكه شروع جنگ هواداران انقالب اسالمي را متّحد كرد وسبب شد كه                         

در مدت هشت سال جنگ با عراق، نظام اسالمي گفتمان          . سركوب مخالفان داخلي نظام با مخالفت عموعي روبرو نشود        
 به نوعي فرهنِگ مرگ پرستي و شهادت طلبي در جامعه سياسـي خـود را پـيرامون جـنگ و فضـاي جنگـي سامان داد و       

شـكل گـيري نهـاد بسيج و پديده حضور جوانان در جبهه جنگ باعث گسترش نوعي دينداري در جامعه شد                     . دامـن زد  
در اين مدت جوانان بسيجي كه      . بود )martyropathie(كـه مهـم ترين مشخصه اش مرگ طلبي و شهادت رنجوري             

ت بر روي زمين روانه ميدان هاي جنگ شده بودند در بازگشت به شهرها در طي دوره مرخصي و       بـه عشـق استقرار بهش     
اسـتراحت شان با واقعيت هاي سرسخت زندگي روبرو مي شدند و سپس به جبهه هاي جنگ باز مي گشتند يا در شهرها         

 .١٥ام بر مي خاستندسرخورده از نظام به فعاليت هاي اقتصادي مي پرداختند و گاه نيز به مخالفت با نظ
 

 در گذشت رهبر انقالب: د
اگـر ايـن درسـت اسـت كه تحليل انقالب اسالمي بدون در نظرگرفتن شخصيت آيت اهللا خميني و نقش او در                       
پـيروزي انقالب ممكن نيست، اين را نيز نمي توان منكر شد كه پديده نوگرايي ديني و نقد نظام اسالمي مبتكي به فقيه و                    

در آغاز . مايـه هاي تازه ممكن نبود مگر در وضعي كه به دنبال درگذشت آيت اهللا خميني پديد آمد            پديـدار شـدن درون    
انقـالب و در طـي نخسـتين دهـه آن آيـت اهللا خمينـي رهبري بالمنازع انقالب را در دست داشت و در مقام پدر و رهبر                       

ي ساكت كردن فرزندان خود پا به       معـنوي تـوده هـاي مسـلمان عمـل مـي كرد و در كشاكش ها و دعواهاي سياسي برا                    
در دوره جنگ نيز به نسل جوان حاضر در جبهه هاي جنگ       . مـيدان مـي گذاشـت و گـاه نيز بعضي را گوشمالي مي داد              

در آن هـنگام كـه او بـا قـبول قطعنامه سازمان ملل، به تعبير خودش جام زهر را نوشيد، نقطه پاياني بر                        . امـيد مـي بخشـيد     
گذاشـت و هـنوز چـند ماهي از اين ماجرا نگذشته بود كه رخت از اين جهان بربست و مشكل             رهـبري فرهمـندانه خـود       

در زماني كه زنده بود، قدرت سياسي تحت الشعاع شخصيت فراجناحي او بود  . جانشـيني اش بـا فوريت تمام  مطرح شد         
كننده ايفا كند و براي     و بـه دلـيل تصـوري كـه مـردم از رهـبري او داشـتند مـي توانست در لحظات حساس نقش تعيين                          

تصـميم گـيري در مـورد مسـائل حسـاس سياسـي نيازي نبود كه به قانون اساسي و بندهاي مربوط به واليت فقيه مراجعه               
 .زيرا مشروعيت وي برخاسته از نقش او در انقالب اسالمي بود. كنند تا دخالت او توجيه قانوني داشته باشد

يحي كه در باره گونه شناسي قدرت بدست مي دهد در كنار قدرت             مـاكس وبر، جامعه شناس آلماني، در توض       
سـنتي از قـدرت عقالنـي و مـدرن سـخن مي گويد ودر ميان اين دو قدرت، قدرت فره مندانه را مي نشاند كه بنيادش بر              

رتهاي فره از ديد وبر، قد. و مومن عمل مي كند چيرگـي بالمنازع رهبر استوار شده و با پشتيباني جماعت يا امتي عاطفي 
چنين قدرتهايي در . مـندانه و رهـبري آنهـا چـندان ديـر نمـي پايند و پس از چندي به فرايند روزمره گي دچار مي شوند                       

دوره هايـي خاص به ويژه در دوره هاي گذار پديد مي آيندكه در راس آن ها رهبري نشسته است كه مشروعيت اش را                        
 و در هيئت نجات بخش امت ظاهر مي شود و با ظهور خود روح تازه اي از منبعـي غـير انتخابـي و غير انتصابي مي گيرد       

از نظر وبر، رهبري فره مندانه هم موقتي است و . ١٦در كالـبد جامعـه خفـته مـي دمد و به توده مردم هويت تازه مي بخشد       
است اش را رفته رهـبر انقـالب اسـالمي نـيز در زمان حيات خود دچار فرايند روزمره گي شد و قد       . هـم جانشـين ناپذيـر     
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فراموش . ١٧رفـته از دسـت داد چـندان كـه حتـي برخـي نزديكان و هوادارانش نيز در اعتبار رهبري او دچار ترديد شدند                 
اين مشكل در . نـبايد كـرد كه رهبري فرهمندانه واگذار كردني نيست و جانشيني چنين رهبري هايي مشكل آفرين است            

زيرا به قول مهدي بازرگان قباي .تش و چه در فرداي در گذشت او مطرح شدبـاره آيـت اهللا خمينـي نيز چه در زمان حيا         
با اينكه حدود . واليـت فقـيه تـنها بر قامت آيت اهللا خميني دوخته شده بود و پوشاندنش بر تن ديگري عمال ناممكن بود                  

ي و تعبير و تفسيرها از دوازده سـال از درگذشـت آيـت اهللا خميني مي گذرد هنوز مسئله نقش رهبري بر پايه قانون اساس              
تـا زمانـي كـه او زنـده بـود مخالفـت علنـي بـا نظـريه واليت فقيه عمال نا ممكن بود اما پس از            . واليـت فقـيه ادامـه دارد      

درگذشـت او بحـث و گفـتگو در بـاره اسـالم فقهـي و ناتواني آن در پاسخگويي به مسائل جامعه صورت علني به خود                           
نتظري و شاگردانش و بحت و جدل در باره مسائل ديني و نقد روايت حاكميت از دين         به ميدان آمدن دوباره م    . گرفـت   

 .١٨ممكن نبود مگر در غياب آيت اهللا خميني
 

 الح طلبيصـ نقش نوانديشان ديني در شكل گيري جريان ا٢
  

ن اگـرچه عوامـل بيرونـي و رويدادهـاي جهاني نقش مهمي در شكل گيري جريان نوانديشي ديني داشت اما اي                    
 در طيف دينداران كه در انقالب       ٦٠در مـيانه  سالهاي      . عوامـل و رويدادهـا بـراي ظهـور جـريان نوانديشـي كافـي نـبود                

شـركت كـرده بودنـد و انقـالب خواسته هاي آنان را بر نياورده بود عده اي تالش كردند كه با درس گيري از تجربيات           
 به تفسير تازه اي از اسالم بزنند و از اين راه هم امكان حيات          انقـالب و حوادثـي كـه در بـاال بـه آن اشاره كرديم، دست               

در ميان اين نو انديشان عبدالكريم . ديـن را در جامعـه ممكن گردانند و هم جامعه را پذيراي ارزشهاي جهان مدرن كنند               
و روايتهاي وطني او كـه در دوران پيش  از انقالب و در آستانه انقالب به نقد ماركسيسم  . سـروش جايگاهـي ويـژه دارد     

 نـيز با طرح نظريه قبض و بسط به سنجش روايت فقهي از دين پرداخت و  ٦٠آن همـت گمـارده بـود، از نـيمه دوم دهـه        
در نظريه قبض و بسط كوشيد تا راز تاريخيت         . حوزه هاي رسمي دين را به رويارويي با پرسشهاي جهان مدرن فراخواند           

ر قدسيت علوم ديني و روايتهاي فقهي ترديد كرد و دست آورده هاي فقه را               فهـم دينـي را آشـكار كـند و بديـن سان د             
. بخشـي از علـوم انسـاني شـمرد كـه بـي بهـره از تقـدس هستند و مي توانند موضوع سنجش و بررسي نقّادانه قرار گيرند                  

عتي را با نگاهي   سـروش در نوشـته هـاي ديگرش به نقد روايت ايدئولوژيك از دين پرداخت و نظريه امت و امامت شري                    
در نوشته  . انـتقادي بررسي كردو سرانجام با طرح حكومت دموكراتيك ديني كوشيد تا دين را با دموكراسي آشتي دهد                 

پيامبر به ” واليت باطني“و پيروي از ” تجربه نبوي “هـاي تـازه اش نـيز مـي كوشـد تـا تفسيري معنوي از دين جهت بسط                    
 .١٩فسيري جنبه هاي غير سياسي دين را برجسته كنددست دهد و در پي آن است كه با چنين ت

اين انديشه گر روحاني ديري است كه به نقد و بررسي           . نوانديـش سرشـناس ديگر محمد مجتهد شبستري است        
در نوشـته هـاي آغازيـنش در مقـام نوانديـش دينـي بـه بررسي مناسبات ميان عقل و وحي                      . كـالم دينـي پرداخـته اسـت       

ش از انقالب در طي اقامتش در آلمان با برخي از گرايشهاي فلسفي جهان غرب آشنا شد و    مجتهد شبستري پي  . پرداخـت 
پس از انقالب نيز نه عضو دستگاه حكومتي شد و نه عضو نهاد          . مطالعاتـي در بـاره جـريان معـروف بـه هرمنوتـيك كرد             

موخته بود به نقد بسياري از    بـا درس آمـوزي از سنّت حاكم بر حوزه هاي ديني و با آنچه در غرب آ                 . رسـمي روحانيـت   
باورهـاي حـاكم بـر حـوزه هـاي رسـمي ديـن پرداخـت و موضـوع هايـي را مانند رابطه عقل و وحي، سياست و دين و                                
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” هرمنوتيك“از فرآورده هاي فكري اين متكلّم شيعي مي توان سه كتاب  . حكومـت و فقـه در ابعـادي تـازه مطـرح كرد            
او با تكيه بر بعضي از پژوهشهاي سروش به نقد كالم اسالمي            . اشاره كرد ”ز دين نقد قرائت رسمي ا   “و  ” ايمـان و آزادي   “

شبستري در نوشته هايش از گسترش بحث و گفتگو جهت سنجش           . از موضـع درون دينـي و بـرون دينـي پرداخته است            
و ميان نقد درون ديني    ا. ديـن و باورهاي ديني پشتيباني مي كند و اين كار را نافي دينداري و عامل نابودي دين نمي داند                   

نقد برون ديني كه . و نقـد بـرون ديني فرق مي گذارد و هر دو را براي زنده ماندن دين در دنياي امروز ضروري مي داند                   
نقدهاي درون ديني به    “. از سـوي مخالفـان ديـن ابـراز مـي شـود باعـث برانگيخـته شـدن بحث و رشد كالم خواهد شد                        

پس مسلمانان بايد به استقبال اين دو بروند و هراسي ار نقدهاي    . خواهـد كرد  گسـترش ديـالوگ مـيان ديـنداران كمـك           
 ” .٢٠وارده بر دين نبايد داشته باشند

يكـي ديگر از نو انديشان ديني، محسن كديور است كه سخت از ديدگاه هاي استاد دوره طلبگي اش، آيت اهللا   
كه به بررسي مفاهيم سياسي در حوزه اسالم پرداخت و در         منـتظري، اثـر پذيرفـته است و با تكيه بر همين ديدگاه ها بود                

كوشيد تا نشان دهد كه واليت فقيه تنها يك نظريه در ميان نظريات ديگر است      ” نظـريه هاي دولت در فقه شيعه      “كـتاب   
روايت كـه فقهـا تـا كـنون مطـرح كرده اند و در نتيجه نمي توان آن را تنها نظريه مورد قبول در حوزه انديشه اسالمي و                             

كوشيد تا ثابت كند كه ايمان ديني ” حكومت واليي“او در اين كتاب و در كتاب ديگرش زير عنوان      . شـيعي آن دانست   
لـزوما بـه معني پيروي از حكومت ديني نيست و مسلمانان مي توانند در عين حفظ ايمان ديني خود با حكومتي كه به نام                       

تمايز گذاري ميان واليت انتخابي و انتصابي به دفاع از انتخابي بودن           او همچنين با    . ديـن حكـم مـي رانـد مخالفـت كنند          
 .حكومت با تكيه بر مباني درون ديني پرداخت و بدين سان امكان نقد واليت فقيه را آماده كرد

حسـن يوسـفي اشـكوري نـيز از نوانديشان ديني است كه در لباس روحاني به مخالفت با بسياري از عقايد رايج                    
 . ي رسمي دين برخاست و اكنون به جرم شركت در كنفرانس برلين، زنداني استدر حوزه ها

ايـن افراد به همراه كساني چون سعيد حجاريان، اكبر گنجي، حميد رضا جاليي پور، محسن آرمين، سيد هاشم              
امه نگاران آقاجـري، علـي رضـا علوي تبار، عباس عبدي، غالم رضا كاشي، عمادالدين باقي، رضا عليجاني و ديگر روزن         

اصـالح طلـب، جنبش روشنفكري ديني را، كه داراي ناهمگوني هايي نيز هست، به راه انداخته اند و همگي نقش مهمي                  
 .در طرح انديشه جامعه مدني و گسترش فضاي دموكراتيك دارند

ه مسائل مربوط و اما نكته اي را در اينجا بايد يادآوري كنيم و آن اينكه به نظر مي رسد ناهمگوني فكري در بار                    
بـه نوانديشـي دينـي بسـيار شـديد است و كشاكش نظري جدي ميان جريان هوادار علي شريعتي كه نماينده برجسته اش                      

 مذهبي هستند و جريان دوم خرداد كه عمدتا از  ِاشـكوري و رحمانـي و عليجانـي و پدرام و برخي شخصيت هاي ملي ـ           
طيف ملي ـمذهبي نقش مهمي در بر پايي نهادهاي انقالبي و استوار            . انديشـه هـاي سـروش پيروي مي كنند، وجود دارد          

. شدن پايه هاي حكومت اسالمي نداشته و اصوال نگرش انتقادي خود را نسبت به نظام از آغاز تا كنون حفظ كرده است                     
داد از دل جريان دوم خر  . بگذريـم از ايـنكه در آغـاز انقـالب مدافـع رويكـردي انقالبـي نسـبت بـه مسائل اجتماعي بود                      

ــان سرســخت انقــالب و روش هــاي ســركوبگرانه و غــير      ــده و بســياري از ســردمداران آن از مدافع ــيرون آم انقــالب ب
دموكراتـيك آن بودنـد و بـا حضـور خود در نهادهاي انقالبي و بنيادهاي برخاسته از انقالب نقش مهمي در تحكيم پايه              

اوضاع و احوال داخلي و جهاني و زير تاثير عواملي كه در باال   هـاي جمهوري اسالمي داشتند، اما پس از دگرگون شدن           
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به آن اشاره كرديم، به بازانديشي بنيادهاي فكري خود روي آوردند و به بررسي انتقادي كاربست دين درحوزه سياست                   
 .٢١ندو اداره جامعه پرداختند و در يك كالم، با نگاهي سنجشگر به روايت هاي فقهي و سياسي از اسالم نگريست

 
 الح طلبان دينيصمفهوم جامعه مدني در گفتمان سياسي ا ـ٣
 

اكـنون بـه موضـوع اصـلي ايـن نوشـته بازمـي گـرديم و درنگي در برداشت هاي نوانديشان از جامعه مدني مي                          
در دهـه اول پـس از انقـالب به ويژه در اوضاع و احوالي كه جنگ پديد آورده بود، آنچه ذهن بيشتر روشنفكران                 .كنـيم 

در دهه دوم پس از انقالب در . رانـي و به طور كلي ذهنيت جامعه را به خود مشغول مي داشت، آرمان هاي انقالبي بود   اي
دوره رياسـت جمهـوري هاشـمي رفسـنجاني كه توسعه اقتصادي محور سياست هاي دولت قرار گرفت رفته رفته تب و                      

خاتمي با شعار توسعه    . نقالبي يكسره رنگ باخت   تـاب انقـالب فرونشسـت و بـا روي كار آمدن خاتمي آرمان خواهي ا               
سياسـي و جامعـه مدنـي ـ هر چند با پسونِد ديني و اسالمي ـ پا به ميدان گذاشت و در دوره اول رياست جمهوري او بود                    

 اكنون كه سال دوم. كـه بحـث جامعه مدني داغ شد و بسياري از اهل قلم و روشنفكران در باره آن مقاله و رساله نوشتند                     
دوميـن دوره رياسـت جمهـوري خاتمـي آغـاز مـي شـود از شـعارهاي دوره اول بـه ويژه از جامعه مدني سخني در ميان           

روشنفكران اصالح طلب همچنان به اين موضوع مي  . امـا نبايد پنداشت كه اين موضوع مهم از اعتبار افتاده است           . نيسـت 
ه هاي بعضي از سردمداران جنبش اصالح طلبي را در باره انديشـند و مـا در ايـن بخش مي كوشيم تا خطوط كلي ديدگا     

جامعـه مدني ترسيم كنيم و برخي محدوديت هاي اين ديدگاه ها را كه بر روي هم هيچگونه ناسازگاري و تناقضي ميان                 
فكنيم اما قبل از پرداختن به ديدگاه اصالح طلبان نگاهي مي ا   . ديـنداري و ارزش هـاي جامعه مدني نمي بيندـ نشان دهيم           

 .به ديدگاه هاي مخالفان سازش دين با جامعه مدني

موضـوع جامعه مدني پيش از اين دوره در نوشته هاي بعضي از روشنفكران داخل و خارج مطرح شده بود ولي                    
پـس از ايـن دوره بـا فعليـت همـه جانـبه آن روبـرو مـي شـويم و مي بينيم كه كتاب ها و مقاله هاي پرشماري در جهت                              

در عرض دو سال صدها مقاله و كتاب در اين مورد چاپ شده      “بقول يكي از ناشران     . مفهوم انتشار مي يابد   توضـيح ايـن     
با عنوان تحقق جامعه مدني در انقالب       (همـزمان بـا چاپ اين آثار، در طي چند سال گذشته، سمينارها، نشستها             . ٢٢”اسـت 
 .جهت فهم جامعه مدني برگزار مي شود)  دينياولين همايش جامعه مدني و انديشه( و همايشهاي بسيار ) اسالمي

از آنجـا كه حكومت به نام دين حكم مي راند و رئيس جمهور نظام سخن از جامعه مدني مي گويد، در نتيجه،                       
بررسـي رابطـه جامعه ديني با جامعه مدني به موضوع محوري بسياري از نوشته ها تبديل مي شود و روشنفكران ديني مي               

 و جوي ريشه هاي آن به صدر اسالم بازمي جسترا بفهمـند و توضـيح دهـند تـا جايـي كـه گاه در       كوشـند ايـن مقوـله     
محمـد خاتمي در آغاز از جامعه مدينه النبي سخن گفت و پس از او بود كه اصطالحات و عناويني مانند جامعه               . گـردند 

ني در قرآن و نهج البالغه، جامعه مدني    مدنـي دينـي، جامعـه مدنـي دوران پيامبر، جامعه مدني در صدر اسالم، جامعه مد                
شايد بتوان . در نـزد آيـت اهللا خمينـي، جامعـه مدنـي از ديگـاه آيـت اهللا مطهري و غيره مطرح شد و هم چنان ادامه دارد                          

 - به همان معنايي كه رودنسون از آن مراد مي كند–گفـت كـه در ايـران امـروز جامعـه مدنـي تبديل به ايدئولوژي شده              
در نتيجه، اين مفهوم وسيله اي شده براي آنكه هر گروهي .  مخالف خود را مخالف جامعه مدني مي نامد       يعنـي هـر كس    

بحث جامعه مدني و دفاع از آن تنها منحصر به جريان اصالح طلبي           . خـود را آرمانـي جلـوه دهد و مخالفانش را شيطاني           



٩ص 

ات نيز كه پيرامون بازرگان و سحابي گرد        دينـي در داخـل و خـارج حكومـت نيست بلكه اصالح طلبان سوسيال دموكر               
آمـده اند و روحانياني چون يوسفي اشكوري از آن دفاع مي كنند و نشريه ايران فردا  به سردبيري رضا عليجاني به بحث                    

 كه ديدگاه هايش در نشرياتي چون كتاب نقد، نقد و           -جريان اصالح طلب اسالم سنتي را نيز      . در بـاره آن پرداخته است     
اين .  نبايد مخالف جامعه مدني دانست- انديشه حوزه بازتاب مي يابد و از نظريات آيت اهللا معرفت بهره مي گيرد نظـر و    

 .جريان نيز مانند دوگروه ديگر با برداشت خاص خود به نوعي مدافع جامعه مدني و سازگاري آن با اسالم است

 مخالفان پسوند ديني به جامعه مدني خواهيم كرد       پـيش از پرداختـن به ديدگاه موافقان جامعه مدني اشاره اي به            
آنگاه به . تـا نشـان داده باشـيم كـه موافقـان و مخالفـان جامعـه مدنـي طـيف رنگارنگ و گسترده اي را تشكيل مي دهند           

به . بررسـي ديدگـاه هاي مدافعان سازگاري دين با مفاهيم مدرن و بطور مشخص با مفهوم جامعه مدني خواهيم پرداخت                 
سـنده ايـن سطور، سازگاري كه دينداران از آن صحبت مي كنند تنها در پرتو بازانديشي مفهوم دين و انتظارات                     نظـر نوي  

زيرا تنها از طريق دقت و تأمل در چندگانگي . نوانديشـان از ديـن و بازنگـري در مفهـوم جامعـه مدنـي امكان پذير است           
ه مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه كدام روايت از مفهـوم ديـن و ارائـه تفسيرهاي گوناگون از جامعه مدني است ك             

 . دين با چه تفسيري از جامعه مدني مي تواند سازگار در آيد
 

 ناسازگاري دين با جامعه مدني -الف
در مجموع، دو گروه از دو ديدگاه . مخالفـان سـازش ديـن بـا جامعـه مدنـي طيف واحدي را تشكيل نمي دهند        

 .      دين نمي تواند با جامعه مدني سازگار در آيدمتفاوت بر اين عقيده اند كه

گـروه اول از مـنظر ديـن داري و با تكيه بر منابع ديني و از جايگاه مدافع دين معتقد به ناسازگاري دين با جامعه       
 بر بنا به استدالل اين گروه از آنجا كه زادگاه جامعه مدني جايي جز غرب نيست و فرهنگ غربي نيز استوار        . مدنـي است  

سكوالريسـم و پلوراريسـم و ليبراليسـم و اومانيسـم است، بنابر اين دين بطور اعم و اسالم بطور اخص نمي تواند با چنان                      
اگر سكوالريسم بيرون كردن دين از حوزه عمومي باشد و پلوراليسم           . فرهنگـي و بـه طبع با جامعه مدني سازگار در آيد           

نجا كه اومانيسم اصل را بر انسان مي گذارد و نه بر خدا و ليبراليسم برابري بـه معـناي قـبول تـنوع و كـثرت اديـان، و از آ        
حقـوق شـهروندان را بـه رسـميت مـي شناسد، و چون جامعه مدني بر اين مباني استوار است، در نتيجه، سازگاري دين با        

ريجاني ، احمد واعظي،    از نمايندگان اين گروه مي توان از صادق ال        . جامعـه مدنـي امـري ناممكـن و رأيي باطل نماست           
” نسبت دين با جامعه مدني“به عنوان مثال، صادق الريجاني در مقاله اي زير عنوان    . امـير محبـيان ، و رضا غالمي  نام برد          

بـا حركـت از تعـاريف گوناگونـي كـه فيلسوفان غربي از جامعه مدني بدست داده اند و آن را در برابر دولت يا در برابر                       
زيرا جامعه مدني با ليبراليسم . رده اند، به اين نتيجه مي رسد كه دين با جامعه مدني ناسازگار است            وضـع طبيعـي مطرح ك     

اين جدا . پـيوند اسـتوار دارد و ايـن پـيوند را بـا تمايـزي كه فيلسوفان ميان جامعه مدني و دولت گذاشته اند مي توان ديد        
ي و به كاهش نقش دولت و نقش قانون در جامعه      كـردن جامعـه مدنـي از دولـت به جدا شدن حوزه عمومي از خصوص               

امكان پذير شدن جامعه مدني در . مدنـي انجامـيده اسـت و دسـت و پـاي دولـت دولـت را در اجـراي قوانيـن بسته است             
نويسنده سپس برداشت خود را از اسالم مطرح مي    . غـرب، نتـيجه انديشـه ليبرالـي و بـي طرفي ايدئولوژيك دولت است              

وقتي مي گوييم دين يا كتاب و سنت با فالن ايده جامعه مدني سازگار نيست كدام قرائت از دين يا                    “: كـند و مـي نويسد     



١٠ص 

كـتاب و سـنت را مد نظر داريم؟جامعه اسالمي جامعه اي است كه در آن احكام و قوانين الهي حاكم باشد و نه احكام و    
كردن از سازگاري آن با جامعه مدني بيهوده طبيعـي اسـت كه با چنين قرائتي از دين صحبت       . ”٢٣قوانيـن مجعـول بشـري     

اختالف “ : امـير محبـيان، روزنامـه نگـار رسالت، نيز با طرح جامعه واليي و تفكيك آن از جامعه ديني مي نويسد         . اسـت 
جامعه مدني بر مبناي مشروعيت حكومت با . جامعـه مدنـي و جامعـه واليـي، اختالفـي اصـولي و در مبادي و مباني است            

 .  ٢٤” مردم پديد آمده و جامعه واليي بر مبناي نظام با منشا الهي بنا شده استمنشا آراي

گـروه دوم بـا تكـيه بر مباني جامعه مدني، سازگاري آن را با دين ناممكن مي داند و اتفاقا بر اساس استداللهاي                   
 ديني و ايدئولوژي افـراد ايـن گـروه به طور عمده دين را به حكومت           . گـروه اول مخـالف سـازش ايـن دو مقوـله اسـت             

. تحويـل مي كنند بر  اين باوراند كه ميان دينداري و قبول ارزشهاي جوامع دموكراتيك سازش و همخواني وجود ندارد                   
 و از اين جهت با دين به عنوان …جامعه مدني نهادي دنيوي و زميني است      “: بـه عـنوان مـثال حبيب اهللا پيمان مي نويسد          

عزت اهللا سحابي   .  ٢٥”سنخيتي ندارد .. رد و به امور مقدس و حيات معنوي افراد مي پردازد            نهادي كه ريشه در آسمانها دا     
نـيز جامعـه ايدئولوژيـك را ناسـازگار بـا جامعـه مدنـي مي داند يا شاپور رواساني درهم تنيدگي دين و دولت را سد راه                

 تناقض آميز توصيف مي كند و نشان مي      اسـتقرار جامعه مدني مي داند و يا مهدي مظفري مفهوم جامعه مدني اسالمي را              
 . دهد كه اين دو داراي مباني متفاوتي هستند و آشتي آنها عمال ناممكن است

 
 سازگاري دين با جامعه مدني   -ب

ديديـم كـه مخالفـان جامعـه مدنـي يا، به سخن دقيق تر، معتقدان به ناممكن بودن استقرار جامعه مدني در ايران                      
.  را تشكيل مي دهند كه هم جريان هاي ديني را در بر مي گيرد و هم جريان هاي غير ديني را                  امـروز، طـيف گسترده اي     

روشنفكران ديني به منظور . در مـيان مدافعـان سـازگاري ديـن بـا جامعـه مدنـي نـيز بـا گرايشـهاي متفاوتي روبرو هستيم              
 جامعه مدني بپردازند و همذات پنداري سـازگار كـردن دين با جامعه مدني مي كوشند تا نخست به ايدئولوژي زادايي از    

)identification (         جامعـه مدنـي و فرهـنگ غربـي را نقـد كنـند، آن گـاه به دفاع از ارزش هاي جامعه هاي غربي مي
در كنار . پـردازند و آنهـا را دسـت آوردهـاي بشـريت مـي شـمارند كـه مـي توانـند در هـر فرهنگـي بـه كار بسته شوند                              

ه مدني، نوانديشان ديني مي كوشند تا مفهوم دين و دينداري را نيز بازانديشي كنند و تعريف ايدئولـوژي زدائـي از جامعـ    
سپس با فرق گذاري ميان دينداري هاي گوناگون به دفاع از قرائت خاصي از دينداري مي                . تـازه اي از آن بدسـت دهند       

 .پردازند و بدين سان سازگاري دين را با جامعه مدني ممكن مي دانند

 . نگاهي به دو مفهوم ايدئولوژي زدايي از جامعه مدني و تعريف دوباره دين مي افكنيماكنون
 

 ايدئولوژي زدايي از جامعه مدني  -١-ب
گفتـيم مخالفـان سـازگاري جامعـه مدنـي بـا ديـن، مخالفـت خود را با طرح موضوع هايي مانند سكوالريسم و                

در ميان مدافعان سازگاري آن دو نيز، نوانديشان ديني مي    . پلوراليسـم و ديـن گريـزِي فرهـنگ غربـي توجـيه مـي كنـند                
كوشـند تا از جامعه مدني تعريفي بدست دهند كه بار ايدئولوژيك نداشته باشد و گمان مي كنند كه با اين كار دينداران                 

زينش مي از همين رو در ميان تعاريفي كه تا كنون از جامعه مدني شده است دست به گ     . پذيـراي جامعـه مدني مي شوند      
 .زنند
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 جامعه مدني چيست؟ -
در كوششـي كـه نوانديشـان به منظور ايدئولوژي زدايي از جامعه مدني مي كنند، اصل را بر ارائه تعريف تازه و              

بديهي است كه جامعه مدني چه در حوزه نظري و مفهومي و چه به صورت واقعي               . گزينشـي از جامعه مدني مي گذارند      
بنا براين، روشنفكران ايراني در توضيح اين مقوله ناگزيرند آن را در بستر      . ن يافـته است   در غـرب شـكل گرفـته و تكويـ         

باري، . واقعـي آن يعنـي غـرب بررسـي كنـند، حتي كساني هم كه پسونِد ديني به آن مي افزايند چاره اي جز اين ندارند                          
مي كوشند تا چنان تفسيري از آن بدست نوانديشـان دينـي در بررسـي نظـري مفهوم جامعه مدني، چنانكه در باال گفتيم،      

اين . دهـند كـه خالـي از هـر گونـه بـار ايدئولوژيـك باشد به گونه اي كه جامعه ايران بتواند آن را بپذيرد و به كار ببندد                  
بلكه در جوامعي كه    . بي ديني، سكوالريسم و امثال اينها ندارد       اوال جامعه مدني ربطي به الئيسيته،     “: است كه مي نويسند   

بحـث سكوالريسـم و مذهـب زدايـي و جـدا كـردن حكومـت از ديـن مطـرح اسـت، جامعه مدني به تبع قانون و فضاي                 
اعتقاد به جامعه مدني، ضمن پشت پا زدن به         “ و يا   . ”٢٦عمومـي، بـه ايـن سـمت گـرايش دارد كـه آن جو را تشديد كند                 

 .٢٧ ”سكوالريسم، هيچ منافاتي با عدم اعتقاد به وحدت دين و دولت ندارد
 
 جامعه مدني يا جامعه قانونمند -

اين تعريف از جامعه مدني را بسياري از دينداران و روشنفكران اصالح   . جامعـه مدنـي جامعـه اي است قانونمند        
محمد خاتمي  . زيرا با تعريف خاص خود از قانون و قانونمندي، آن ها را روياروي دين قرار نمي دهند                . طلب مي پذيرند  

مدنـي و جامعـه مدينه النبي را بر سر زبان ها انداخت و باعث گسترش اين اصطالح در جامعه شد،                 كـه اصـطالح جامعـه       
جامعـه مدنـي را جامعـه اي مي داند كه در آن هر انساني در چهارچوب نظم و قانون صاحب حق است و دفاع از حقوق                     

 . ٢٨او از اهم وظايف است
 

 جامعه مدني و مدنيت -
مدنيت نيز نكته اي است كه در نوشته هاي دينداران اصطالح طلب به چشم مي      يكـي پنداشـتن جامعـه مدنـي و          

كساني كه اين دو اصطالح را دال بر يك مفهوم مي دانند، دليل شان اين است كه اصطالح جامعه مدني تركيبي                     . خـورد 
دني از ريشه مدينه به جامعـه به معناي گرد هم آمدن و پيرامون هم زندگي كردن و م “اسـت از دو واژه جامعـه و مدنـي،          

پيروان اين تعريف نيز شكل ” ٢٩معنـي شـهر گرفـته شـده اسـت بنابرايـن جامعه مدني؛ يعني زندگي گروهي و شهر نشيني           
 .گيري جامعه مدني را در تمدن ديني ممكن مي دانند

 
 جامعه مدني و پلوراليسم -

. در عرصه هاي گوناگون جامعه است     يكي از مباني جامعه مدني كثرت گرايي و به عبارتي پذيرش چندگانگي             
تا آنجا كه به نوانديشان ديني مربوط مي شود بايدبگوييم كه آنان . امـا راه رسـيدن بـه ايـن كمـال مطلـوب همـوار نيست              

كـثرت گرايـي را بـه قلمرو دين اسالم محدود مي كنند و كمتر ديده شده است كه از كثرت گرايي برون ديني صحبت                          
نظر آنان يعني پذيرش دريافت هاي گوناگوِن اهل ديانت از دين و روشن است كه منظورشان از             كثرت گرايي از    . كنـند 

بنابراين پلوراليسمي كه اديان ديگر را نيز در بر بگيرد و شامل مقوله هايي مانند اقوام و زبان         . ديـن همانـا دين اسالم است      
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در ميان اين نوانديشان، سروش و شبستري از كثرت . هـا و فرهـنگ هـا نـيز باشـد از دايره انديشه ورزي آنان بيرون است           
ديدگاه محسن . دفاع مي كنند و آنرا مخالف دينداري نمي دانند        ) بـه همـان معنايـي كـه گفتـيم         (گرايـي در حـوزه ديـن        

كديـور كمـي ناروشـن اسـت زيرا از نظر او پذيرش كثرت گرايي به معناي پذيرش حقانيت همه اديان و در نتيجه شك                         
در گفت وگويي كه سال ها . فهـوم حق و حقيقت است و اين با بسياري از مباني درون ديني نا سازگار است        كـردن در م   

 تفاوت ديدگاه هاي اين دو انديشه گر ديني را به ٣٠پـيش مـيان كديور و سروش انجام گرفت و متن آن به چاپ رسيده،          
 است و كسي كه از بيرون به اين مسائل مي نگرد          از نظر سروش مسئله حق و باطل امري درون ديني         . خوبي مي توان ديد   

 .حق داوري در باره حق و باطل اديان را ندارد

اگر پذيرش جامعه مدني به معناي پذيرش . بـاري، رابطـه جامعه مدني با كثرت گرايي محل بحث و گفتگوست          
بسياري .  جامعه مدني بيگانه اندكـثرت گرايي به معناي گسترده آن باشد بايد گفت كه نوانديشان ديني با چنين دركي از            

. از آنـان كـثرت گرايـي را در حـوزه اقتصـاد و سياست مي پذيرند اما در قلمرو دين آن را در تضاد با دينداري مي دانند           
بحث “ : چنانكه مي گويد  . حسـن يوسـفي ِاشـكوري نـيز پلوراليسـم را اگر به معناي حقانيت همه اديان باشد، نمي پذيرد                   

اما  به اختصار عرض كنم كه بنده به پلوراليسم .  مباحـث مهم و كليدي است كه بايد به آن مستقال پرداخت پلوراليسـم از  
دينـي بـه معـناي حق بودن تمام اديان به طور مطلق يا حقانيت مساوي همه اديان هيچ اعتقادي ندارم چرا كه اين نظريه را        

 . ٣١”ون ديني سازگار مي يابم و نه در عمل فايده اي براي آن مي بينمنه مطلقا قابل اثبات مي دانم و نه آن را با مباني در

البـتّه مـنطق حكم مي كند كه از مؤمن مسلمان انتظار نداشته باشيم كه براي همه اديان حقانيت مساوي و يكسان          
ه اديان را بر حق بداند قـائل باشـد زيـرا او پيامبرش را خاتم انبيا و گيرنده واپسين وحي الهي مي داند و اگر قرار باشد هم                      

بنابراين، كثرت گرايي از نظر روشنفكران اصالح طلب ديني محدود به           . در واقـع بـايد اين اصل ايماني اش را نقض كند           
قلمـرو ديـن اسـالم باقـي مـي مـاند و مـنظور آنـان جـز ايـن نيسـت كه بايد دريافت هاي گوناگوِن اهل ديانت را از دين                

 .اين باره همه اين روشنفكران كم و بيش همرأي هستندمي توان گفت كه در . پذيرفت
 

 جامعه مدني همچون روش -
يكـي ديگـر از تـالش هـاي نوانديشان ديني جدا كردن روش از ارزش و تحويل بسياري از دستاوردهاي تمدن                

خته، سـروش در نوشـته هايـي كـه بـه مسئله حكومت و قدرت پردا           . غربـي و دنـياي مـدرن بـه روِش اداره جامعـه اسـت              
. دموكراسـي را روشـي بـراي اداره جامعـه مـي دانـد و سـخن گفتـن از ديني بودن و ديني نبودن آن را جايز نمي شمارد                       

كديور در . مجتهد شبستري نيز دستاوردهاي غرب را در حوزه سياست بهترين روش  اداره جامعه و مناسب دين مي داند          
تلقي دوم . تلقي اول، جامعه مدني به مثابه فرهنگ : و مي نويسد  بررسـي جامعـه مدنـي بـه سـه تلقـي از آن اشاره مي كند                  

آنچه پسند اوست، جامعه . جامعـه مدنـي بـه مـثابه ايدئولـوژي، تلقـي سـوم، جامعه مدني در مقام روش براي اداره كشور           
  .٣٢مدني در مقام روش اداره كشور است و به عنوان روش افزودن صفت ديني و غير ديني را بر آن نمي پذيرد

بـا توجـه به توضيحاتي كه تاكنون داديم شايد بتوانيم بگوييم كه نوانديشان به چند اصل از اصول بنيادين جامعه           
 :مدني پايبند هستند
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بر پايه اين برابري انسان ها مي توانند جامعه را نهادي . پذيـرش و بـه رسـميت شناختن برابري طبيعي ميان انسانها         
 .ي نابرابري در حقوق و تكليف استاما اين برابري خود نوع. كنند

انسانها با نهادي كردن جامعه مدني از وضع طبيعي خود چشم مي            . تاكـيد بـر اصـل خـود نهـادي شـدن جامعـه               
اين اصل در تضاد با هر نوع برداشت ديني از نظم           . پوشـندو تـابع مـرجع مدنـي بـر خاسـته از ميـثاق مشتركشان مي شوند                 

 .اجتماعي است

. هدف جامعه همانا خير جمعي است كه در نظم سياسي تجلي مي يابد         .  خصوصي و سياست   تمايـز مـيان اخالق    
 .٣٣به همين دليل رستگاري روح آدمي نه علت و نه هدف نهاد جامعه مدني است

 
 )Religiosité(و دينداري) Religion(تعريف تازه از دين  -٢-ب

 كرده  عرضهف تازه اي از دين و دينداري نيز         نو انديشان ديني در كوشش خود براي تعريف جامعه مدني، تعري          
اگر . انـد و زيـر تأثـير رويدادهاي جهاني دست به تفسير دوباره دين زده اند تا آشتي آن را با مفاهيم جديد ممكن سازند                    

تـالش شـريعتي و روشـنفكران دينـي قـبل از انقالب سازگار كردن دين با ايدئولوژيهاي مدرن به ويژه ماركسيسم بود و                       
ال بازخوانـي ديـن به منظور تبديل كردن آن به ايدئولوژي انقالبي انجام مي گرفت، امروز روشنفكران اهل دين مي    اصـو 

كوشـند تا با تفسير دوباره دين گريبان آن را از بند سياست و انقالب و ايدئولوژي رها كنند و ضايعاتي را كه ايدئولوگ                   
 .ميم كنندهايي مانند شريعتي در دين به بار آورده اند تر

. در مـيان ايـن نو انديشان مجتهد شبستري در چند سال گذشته كوشش هاي ارزنده اي در اين زمينه كرده است                
حي، سياست و دين، ايمان و آزادي، جامعه روشنفكري را به بازانديشي مأنوسات  و او بـا طرح مسائلي مانند رابطه عقل و        

مـي كـه در نوشـته هـايش بر آن انگشت مي گذارد اين است كه     نكـته مه . ذهنـي و مسـلّمات عقيدتـي فـراخوانده اسـت        
مسـلمانان نـبايد در پـي بـيرون كشـيدن درونمايـه هـاي فكري مدرن از دل سنت اسالمي باشند و چنين كوشش هايي را                           

در گفتگوي كوتاهي با محسن كديور در باره خشونت بر اين نكته تاكيد مي كند كه           . نوعـي اجـتهاد ناروشـمند مي داند       
صوال بيرون كشيدن ارزشهاي جهان مدرن همچون دموكراسي و حقوق بشر و تسامح از دِل سنت ديني امري ناممكن و                    ا

تي مانند دموكراسي اسالمي، حااصطال. غـير علمـي اسـت و در همان جا مسلمانان را به پذيرش اين ارزشها فرا مي خواند         
فزودن پسوند اسالمي را به اين مفاهيم مدرن كاري نادرست حقـوق بشـر اسالمي و جامعه مدني اسالمي را نمي پذيرد و ا      

شبستري بر پايه . ٣٤مـي دانـد و معـتقد اسـت كه اين مفاهيم  دستاوردهاي مدرنيته هستند و مسلمانان بايد آن ها را بپذيرند            
ته و نقد   برخـي از پـژوهش هـا در حـوزه فلسـفه غربـي و بـا الهـام از هرمنوتـيك مـدرن به تفسير و بازخواني دين پرداخ                             

در باره رابطه جامعه مدني با دين نيز . رسـمي ديـن را وظـيفه روشـنفكران و نوانديشان مسلمان مي داند     ) قرائـت (خوانـش 
معـتقد اسـت كه نبايد از سازگاري يا ناسازگاري دين با جامعه مدني سخن گفت بلكه بايد از دو نوع فهم يا پيش فهم از                  

 پيش فهم اول اين است كه تمدن سازي،       “ك با جامعه مدني سازگار است       كـتاب و سنت ياد كرد و سپس گفت كدام ي          

سيس نهادهاي حفظ كننده اخالق و عدالت كه به        تأ معني كردن عدالت و اخالق،     حل مشكالت زندگي،   جامعه سازي، 
پـيش فهـم ديگر اين است كه براي حل    . مشـكالت زندگـي ايـن دنيايـي بشـر مـربوط اسـت،كار و وظـيفه انسـان اسـت                    

پس همين قدر . الت زندگـي ايـن جهانـي انسـان و سـازماندهي مدنيت بايد هميشه از عالم غيب راهنماييهايي بيايد             مشـك 
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اشاره كنم كه پيش فهم دوم از كتاب و سنت به ناسازگاري با جامعه مدني مي انجامد كه خود اين فهم دوم با تناقضهاي                    
ض و پيش فهم اول است كه مي توان نه تنها جامعه مدني را به اعتقاد شبستري با پذيرش پيش فر. ٣٥”چـندي روبـرو است   

پذيرفـت بلكـه حكومتـي بـر بنـياد خـرد آدمـي و بـا تكيه بر دست آوردهاي بشري بنا كرد و كار دين حفظ حكومت و                  
 .مشروعيت بخشيدن به آن نيست

هد كه هميشه سـروش در نوشته گوناگون به ويژه پس از قبض و بسط تئوريك شريعت كوشيده است تا نشان د     
. ”معرفت ديني كه معرفتي است بشري و ناقض، محتاج باز سازي است“قرائـت هـاي گونـاگون از اسـالم وجود داشته و      

در چنيـن بازسـازي است كه متفكران مسلمان تفسير خاص خود را از دين ارائه مي دهند و نوعي دين شناسي عرضه مي                   
بلكه تبيين اين  نتي و پوياست و نه نسبي كردن و انكار حقيقت،مـراد اصـلي قـبض و بسـط نـه حـل نـزاع فقـه سـ               “. كنـند 

بر اساس نظريه تحول پذيري فهم ديني .  ٣٦”معناسـت كه چگونه دين فهميده مي شود و چگونه اين فهم تحول مي پذيرد        
گفتن از در نتيجه به جاي سخن . و قرائـت هـاي گوناگون از دين است كه مي توان نسبت دين را با مفاهيم مدرن سنجيد    

تناسـب دين با تجدد و ديگر مفاهيم دنياي مدرن بايد نخست تكليف خودمان را با دين و تصورمان را از دين و قرائتمان                        
 . را از آن روشن كنيم و سپس بگوييم بر اساس چه قرائتي از دين مي توان نسبت آن را با تجدد و يا جامعه مدني سنجيد

ر نوشته هاي مختلف از ضرورت پذيرش قرائت هاي گوناگون سخن           سـروش قـبل از مقالـه اصناف دينداري د         
 سال از والدت انقال ب ١٨پس از   “گفـته بـود و حتـي در مقالـه اي بـه بررسـي قرائـت فاشيسـتي از دين پرداخته بود كه                         

ين از نظر او چن. ٣٧”خطـوط چهـره و عالمـات ممـيزه و اعضـا و ايـادي خاصّه اين مشرب بسي آشكار تر از پيش شده اند           
روايتـي از دين مورد پسند كساني چون حداد عادل و رضا داوري است كه مي كوشند تا جامه واليت افالطوني را بر تن      

در نوشته ديگري  با تفكيك آنچه در        . فقـيهان معاصـر بپوشـانند و در صـدد توجيه واليت حتي روايت مطلقه آن هستند                
و .  مسلمانان را كه در طول تاريخ تجلّي يافته نشان مي دهد           ديـن ذاتـي اسـت و آنچـه عرضـي، امكـان نقـد تجربه عملي                

سـرانجام ايـنكه در مقالـه اصناف دينداري، گونه شناسي تازه اي از دين بدست مي دهد  و با تقسم دينداري به مصلحت                      
 .زدانديش و معرفت انديش و تجربت انديش به دفاع از شق سوم كه نوعي دينداري فردي و غير سياسي است مي پردا

خالصـه مـي تـوان گفـت كه در تفكر سروش با دو برداشت از دين روبرو هستيم كه نام يكي دين اكثري و نام             
تنها در طي  . ديگـري ديـن اقلـي اسـت و شـناخت بهـتر ايـن دو بـه ما كمك مي كند تا بدانيم چه انتظاري از دين داريم                            

من اين بينش را كه “ . ييم از دين چه مي خواهيمجسـت و جـوي پاسـخ بـه پرسش انتظار از دين است كه مي توانيم بگو           
معـتقد است تمام تدبيرات و اطالعات و قواعد الزم و كافي براي اقتصاد، حكومت، تجارت، قانون، اخالق، خدا شناسي               

براي (و غـيره بـراي هـر نـوع ذهـن و زندگي اعم از ساده و پيچيده، در شرع وارد شده و لذا مومنان به هيچ منبع ديگري                    
در كنار بينش اكثري بينش ” بيـنش اكـثري يـا انتظار اكثري مي نامم    غـير از ديـن نـياز ندارنـد،      ) عادت دنـيا و آخـرت     سـ 

حداقل ) يعني در مواردي كه داخل در دايره رسالت شرع است         (معتقد است شرع در اين موارد     “ ديگري وجود دارد كه     
 . ٣٨” الزم را به ما آموخته است نه بيش از آن را

فكر ديني با نگاهي اقلي بر دين، مي بايد دين را از دست فقه و حكومت و قدرت آزاد كند تا بتواند      پـس روشـن   
 . به غناي معنوي مسلمانان ياري رساند
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محسـن كديور نيز در نوشته هاي گوناگون خود كوشيده است تا دريافت خود را از دين و جامعه ديني توضيح             
ت اصلي برخوردار است نخست اينكه همه اكثريت مردم ديندار باشند پس اگر بـه نظـر او جامعه ديني از دو خصل         . دهـد 

دوم دين دغدغه اصلي مردم     . جامعـه اي داشـته باشيم كه دينداران در آن اقليت باشند، جامعه ديني نيز منتفي خواهد شد                 
رط فراهم شد جامعه ديني اگر اين دو ش. ٣٩جامعـه باشـد و ديـنداران سـوداي ديـن داشـته و آن را بـه عنوان داور بپذيرند           

به نظر كديور دو روش     . خواهد بود و آن وقت اين سئوال مطرح مي شود كه جامعه ديني را به چه روشي بايد اداره كرد                   
 .براي اداره جامعه وجود دارد

ن روش روش اول بسـته، غـير دموكراتـيك، مبتني بر توتاليتاريسم و يا مبتني بر استنبدار فردي است كه ويژگي اصلي اي     “
روش دوم . اعـتقاد بـه كسـب اجازه جهت انجام هر فعلي از نماينده حكومت است كه نماينده خدا نيز محسوب مي شود              

در اين روش،  اداره جامعه بر اساس تجربه بشري و حل مسئله با رجوع به عقل                 . روش دموكراتـيك و غـير توتاليتر است       
جامعه مدني سخن مي گوييم بايد روشن كنيم كه منظورمان كدام       پس وقتي از نسبت دين و جامعه ديني با          . آدمـي است  

اگر اين  . ”٤٠جامعـه دينـي توتاليـتر و غـير دموكراتـيك يـا جامعه ديني دموكراتيك و غير توتاليتر؟                  . جامعـه دينـي اسـت     
رض بنيادي با جامعه ديني توتاليتر، هرگز با جامعه مدني سازگار نيست و در تعا“ تفكـيك را بـپذيريم مي توانيم بگوييم     

در باب حكومت نيز كديور دو   . در حالي كه جامعه ديني غير توتاليتر با جامعه مدني سازگار است           . ٤١يكديگر قرار دارند  
حكومت ديني حكومتي است كه قائل است همه مسائل خود را   . نوع اول : نـوع حكومت ديني را از هم تفكيك مي كند         

يعني دين حداكثر آنچه را كه انسان براي .  بر ديگاه حداكثري از دينايـن حكومـت مبتني است    . از ديـن اخـذ مـي كـند        
لذا تمام احكام كلي،تمام جزئيات،حتي تمام برنامه هايي را كه        . هدايـت الزم داشـته و دارد در اختـيار انسـان نهاده است             

برداشت دومي هم مي  اشت،در مقابل اين برد  : نوع دوم . انسـان در تدبـير اجتماعـي خود الزم دارد،بايد از دين اخذ كند             
تـوان از حكومـت دينـي ارائـه كرد و آن برداشت اين است كه تدبير دنياي مردم ديندار بر عهده عقل جمعي آنهاست و                

لذا وقتي اداره جامعه يك اداره عقالني است ديني بودن      .  نه در جزئيات راهي را نشان داده است و نه در برنامه ها             ديـن، 
كديور براي اثبات سخن خود به تاريخ صد سال گذشته رجوع مي كند تا تقابل ميان    . ٤٢ شود بـا نظـارت ديـن حاصل مي       

به عقيده او در صد . ايـن دو رويكـرد را نسـبت به دين و امكان آشتي يا آشتي ناپذيري دين را با مفاهيم مدرن نشان دهد                 
 ديني  كوشيده اند تا اين انديشه ها را با      سـال گذشـته كه از ورود انديشه هاي مدرن به جامعه ما مي گذرد و روشنفكران                

 . مباني ديني آشتي دهند، در مجموع سه تجربه مهم داشته ايم

تجـربه اول همانـا دوران مشـروطيت است كه در تفسير دين و نسبت آن با آزادي ما با دو گرايش روبرو بوديم                      
وم كه دسالم و آزادي معتقد بود و گرايش گـرايش اول كـه فضـل اهللا نـوري آن را نمايندگـي مـي كرد به ناسازگاري ا                  

 . نائيني نماينده آن بود به سازگاري مباني ديني و آزادي باور داشت

در اينجا كديور   . تجـربه دوم تجـربه جمهـوري اسـالمي اسـت كـه عده اي معتقد بودند با اسالم ناسازگار است                    
ره مي كند كه چگونه انديشه ديني را با جمهوريت  سخن خود به تالشهاي نظري و عملي آيت اهللا خميني اشا        ئيدبـراي تأ  

 .سازگار كرد و نتيجه عملي آن نيز استقرار جمهوري اسالمي بود

در اين راستا   . تجـربه سوم همانا كوشش كنوني روشنفكران اهل دين جهت سازگاري دين با جامعه مدني است               
مي بينيم كه در هر دوره اي در مواجهه با دست پس . نـيز بـايد از تالشـهاي روشـنفكران ديني مخصوصا خاتمي ياد كرد      
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آوردهـاي غرب انديشه گران مسلمان كوشش مي كنند تا دين را با آن سازگار كنند و سعي كنوني خاتمي را نيز در اين           
 . راستا بايد فهميد

كه در جا دارد از مصطفي ملكيان نيز ياد كنيم       ) سروش و شبستري و كديور    (در كـنار ايـن سـه انديشه گر ديني         
او در مقاله . ايـن چـند سـال كوشـيده است تا گونه شناسي تازه اي از دين ارائه كند كه به جاي خود داراي اهميت است              

اي كه در باب نسبت دين با ليبراليسم نوشته برداشتي از دين به ويژه از اسالم عرضه كرده كه نشانه اي از باريك انديشي                        
اسالم يك، اسالم دو و اسالم سه، اسالم يك       : م، سه چيز مي تواند اراده شود      از لفـظ اسـال    “ بـه گفـته وي      . هـاي اوسـت   

اسالم دو، اسالم در مقام عمل      . مجموعـه مـتوِن مقـدِس مسـلمين، يعنـي كتاب و سنت است كه مافوق چون و چرا است                   
 اوضاع و احوالي كه از اسـت يعنـي دقـيقا مجموعـه همه افعالي كه مسلمين، از آغاز تا كنون انجام داده اند به عالوه همه             

 سال گذشته در باره     ١٤٠٠اسالم سه مجموعه شرحها، تفسيرها و تجزيه و تحليلهايي كه در طول             . آن افعال ناشي شده اند    
اسـالم از سـوي مفسـران قرآن، شارحان حديث، فيلسوفان، عارفان، متكلمان، عالمان اخالق، فقها، اصوليون فراهم آمده                   

اسالم : قرائـتها و روايـتهارا، در روزگـار مـا، مـي تـوان در سـه گـروه بـزرگ جاي داد                      “ه  اسـالم سـه يعنـي همـ       . ٤٣اسـت 
 . ”٤٤گرايانهسنت بنيادگرايانه، اسالم تجدد گرايانه و اسالم 

ملكـيان پـس از ايـن گونـه شناسـي و بـه ويـژه در بررسي اسالم به تشريح سه قرائت از دين مي پردازد و به اين                      
دگـرايانه مـي توانـد بسـياري از دستاوردهاي دنياي مدرن را جذب كند و قرائت سنت                  نتـيجه مـي رسـد كـه اسـالم تجد          

گـرايانه كـه جـدا از اسـالم سـنتي و ديـنداري عوامانه است اگر چه با بعضي از جنبه هاي اخالقي فرهنگ مدرن مخالف        
جه مي رسد كه اسالم سـرانجام نويسـنده به اين نتي  . اسـت ولـي تضـادي بنياديـن بـا بسـياري از ارزش هـاي غـرب نـدارد            

 .بنيادگرايانه كه خشونت در جوهر آن ريشه دوانده است غير قابل دفاع ترين قرائت از اسالم است

در “. سـعيد حجاريـان نـيز در بـاره نسـبت ديـن بـا دنياي خارج از دو ديدگاه افراطي و تفريطي سخن مي گويد              
اين ارزشها . يير است كه از وحي نشات گرفته است    ديدگـاه اول ديـن حـاوي مجموعـه اي از ارزش هـاي قدسي و اليتغ                

در مقابل نظريه  .خصـلت قـراردادي و بين االذهاني ندارند، يعني جزمي هستند و لذا با تعصب و غموض همراه مي شوند          
شك نيست كه نظريه دوم     . ٤٥”فـوق ديدگـاه ديگري مطرح است كه دين را يك پديده فرهنگي و تمدن آفرين مي داند                 

حجاريان در مقاله ديگري از  تقسيم اسالم به         . يـي را دارد كـه بـا بعضـي از ارزشهاي دنياي مدرن سازگار شود               ايـن توانا  
روايـت هـاي  عرفانـي، فقهـي، ايدئولوژيـك و فرهنگـي سـخن مي گويد و آخري را مناسبترين روايت براي سازگاري                     

 . ٤٦اسالم با ارزشهاي مدرن مي داند

پردازي ها و انديشه ورزي هاست كه مي گوييم روشنفكران اهل دين در صدد        بـا در نظـر گرفتـن همه اين نظر            
ارائه تعريف تازه اي از دين هستند و اكنون شايد بتوان گفت كه در نتيجه اين كوشش ها دين جنبه تمام خواهي خود را                        

 .٤٧از دست داده و دارد به فرهنگ تبديل مي شود و اين فرهنگ جزئي از هويت جامعه ايراني است
  

 سخن آخر
در ايـن نوشـته كوشـيديم تـا زميـنه هـاي عينـي شكل گيري جريان اصالح طلبي ديني را توضيح دهيم و سپس                     

جنبش اصالح طلبي . خطـوط كلـي ديدگـاه هاي موافقان جامعه مدني و مدافعان سازگاركردن آن را با دين ترسيم كنيم               
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اگر . ي ديني و كوشش آنان در فهم مفاهيم مدرن شكل گرفت         دينـي عمدتا بر اثر بازانديشي روشنفكران مسلمان در مبان         
 الزم برخوردار نيست و شماري از آنان هنوز نظر     ) (consistanceچـه ديدگـاه هـاي برخـي از آنان هنوز از سازواري            

سئله بـه طـور روشن در باره مقوالتي چون آزادي و برابري و كثرت گرايي بيان نكرده اند و براي مثال در باره م          خـود را    
، اما انكار نمي توان كرد كه حضور ٤٨لب زده اند و يا به كلي گويي هاي هميشگي بسنده مي كنند     اموشي بر   هر خ م زنـان 

فعـال آنـان در عرصـه فكـر و فرهنگ و دفاعي كه به هر حال از ارزش هاي دنياي مدرن مي كنند، در تحول فكري اهل            
 .ديانت تاثير فراوان گذاشته است

بع آخر قرن بيستم در كشورمان روي دهد و نظامي اسالمي  ما اين بود كه انقالبي به نام دين در رتقديـر تاريخي   
از دل آن بـيرون آيـد تـا سـپس گروهي از كوشندگاِن انقالبي و همراهاِن آن نظام به تجربه دريابند كه بايد در مأنوسات               

هاي انساني را نمي توان با اصول جزمي دين اداره ذهنـي و مسـلّمات عقيدتـي خود شك كنند زيرا در روزگار ما جامعه              
البـته، چـنانكه گفتـيم، در نوشـته هـاي ايـن نوانديشـان تـناقض هاي فراوان مي توان يافت و اين نشان مي دهد كه                       . كـرد 

 با اين. دست يابند ) cohérence(بسـياري از آنان هنوز نتوانسته اند به يك سامان فكري برخوردار از پيوستگي دروني                
بر اين نكته نيز بايد . همـه، نـبايد فـراموش كرد كه آنان براي رسيدن به جايي كه اكنون رسيده اند، راه درازي پيموده اند              

آنان در  ) existentielle(تاكـيد كـرد كـه تحول فكري اين روشنفكراِن مسلمان رابطه اي تنگاتنگ با تجربه وجودي              
 تر گام بردارند تا بتوانند      سنجيده همين سبب است كه ترجيح مي دهند         و شايد به  . دو دهـه پـس از انقـالب داشـته اسـت           

 .ايده هايي را كه از غرب مي گيرند در دستگاه فكري خود بگوارند

بـه هـر حـال، آنچه مسلّم است حضور فعال آنان در عرصه فكر و فرهنگ و دلبستگي اي كه به اصول آزادي و        
 خود در انتقال ارزش هاي مدرن و فرهنگ دموكراتيك به جامعه ايران     حقـوق بشـر نشـان مـي دهـند، مـي تواند به سهم              

آنـان بـا فرهـنگ نفي و طرد و خشونت درافتاده اند و به بحث و گفتگو روي آورده اند و اين را بايد در             . سـودمند باشـد   
 . جامعه خشونت زده ايران به فال نيك گرفت



١٨ص 

 

 : پاورقی ها
                                                           

 مونه بنگريد به براي ن١

  ، قلم١٩مجموعه آثار حسين وارث آدم، علي شريعتي، 

   ١٣٥٧شيعه يك حزب تمام،علي شريعتي، 
  ،  ١٣٥٩ ،١٠علي شريعتي، جهت گيري طبقاتي پيامبران، مجموعه آثار 

سيستي بر فضاي روشنفكري ايران  كتابهاي زير از مرتضي مطهري مقابله او را با جريانات روشنفكري قبل از انقالب و سلطه انديشه مارك٢
 .نشان مي دهد

  مرتضي مطهري، قيام يا انقالب مهدي، صدرا

 مرتضي مطهري، پيرامون موضع گيري طبقاتي پيامبران، صدرا 

 مرتضي مطهري، علل گرايش به ماديگري، صدرا 

 صدرا مرتضي مطهري، جامعه و تاريخ، 

 در باره زندگي مطهري بنگريد به 

 ي استاد مطهري،صدراسيري در زندگان

 عبدلكريم سروش، مطهري، برگرفته از كتاب تفرج صنع،

در باره تحوالت فكري مطهري كتاب زير به ابعاد مختلف انديشه هاي او پرداخته و تفاوت نظريات او را با ديگر روشنفكران مسلمان قبل از 
 انقالب و مخصوصا شريعتي برجسته كرده است

Amir Nikpay , Politique et religion en Iran contemporain,L’Harmattan,2001   
  براي نگرشي انتقادي در باره نقش روشنفكران ديني در پيدايش انقالب و استقرار جمهوري اسالمي نگاه شود به٣

Mehrchid,  Ali Shariati une Théologie de la libération Soual ? No 5 
Chaqéri,  Sur les intellectuels iranien et l’ascention du khomeinisme en Iran soual no 5   

 عبدلكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، انتشارات صراط٤
٥Farhad Khosrokhavar Olivier Roy , Iran : Comment sortir d’une révolution religieuse, Seuil   الويـه  

 در ايـران كنوني از دو جنبش زنان و جوانان ياد مي كنند و با رجوع به ادبيات         روا و خسـرو خـاور  در بررسـي جنـبش هـاي تـازه اجتماعـي                 
كنونـي ايـران نقـش ايـن دو جنبش را به همراه روشنفكران در شكل گيري زمينه هاي خروج جامعه از ذهنيات انقالبي و اسالم سياسي نشان                 

 . مي دهد
٦ Farhad Khosrokhavar, Less intellectuels postislamistes en Iran, Awal, no 11,1994                          
   

 در كالج سنت آنتوني است خسرو خاور از ظهور جنبش هاي تازه اجتماعي خبر مي دهد و ١٩٩٢اين مقاله كه سخنراني نويسنده در سال 
 .نقش نوانديشان ديني را در باز شدن فضاي سياسي مهم قلمداد مي كند

٧                       26 , 1998           Farhad Khosrokhavar, Le nouvel individu en Iran,CEMOTI,No   
 ٤٨ ص١٣٦٧ عبدالكريم سروش، روشنفكري و دينداري، ناشر نشر پويه، ٨

 دين اشاره در اين نوشته سروش به بررسي تفاوت هاي عالم و روشنفكر ديني پرداخته و به دغدغه هاي اين دو گروه در خلوص و توانايي
 .مي كند

  براي تحليلي جامعه شناختي از انقالب ايران بنگريد به٩
Farhad Khosrokhavar  L’utopie sacrifiée. Sociologie de la révolution iranienne, Paris,Presse de la  
FNSP,1993  



١٩ص 

                                                                                                                                                                                                
 .براي سنتزي از تفسيرهاي مختلف درباره انقالب ايران نگاه كنيد به

paul vieille, L’orientalisme est-il théoriquement spécifique ?revue peuples Méditerranéens no 50 
PP 149-161  

 ٤ ميشل فوكو، مجله اختر شماره ١٠
  در باره عرفي شدن امر قدسي در انقالب بنگريد به١١

  Daryussh Shayegan, Qu’est-ce qu’une révolution religieuse ? Ed les PressesD’aujourd’hui  
 انتشار يافته و بازخواني كتاب آسيا در برابر غرب در پرتو تجربه انقالب اسالمي است از اولين نوشته هايي است     ١٩٨١اين كتاب كه در سال      

 دارد به در بخش پنجم اين كتاب كه عنوان تبديل سنت به ايدئولوژي نام         . كـه به نقد اسالم سياسي و تبديل دين به ايدئولوژي پرداخته است            
نقـد انديشـه هاي شريعتي پرداخته و كوشش هاي او را جهت طرح مانيفست اسالمي در درسهاي اسالم شناسي تهران نماد كامل ايدئولوژي               

معهذا دين هنوز  مي . عصر اديان در مقام نظم سياسي پايان يافته است       “ : كـردن ديـن دانسـته اسـت و در نتـيجه گيري اين بخش نوشته است                
هر كوششي جهت تحقق آرمانهاي ديني در فضاي عمومي باعث سقوط دين در سطح ايدئولوژي            .   غـناي معـنوي بشر كمك كند       توانـد بـه   

 .هاي تمام خواه مي شود

  ١٣٨٠سعيد حجازيان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري، نشر طرح نو،

الح پور در نشريه كيان انتشار ياقت و بحث و جدل بخش هاي اصلي اين كتاب نخست به صورت مقاالتي و زير عنوان مستعار جهانگير ص
 . هاي بسياري برانگيخت

.  آيت اهللا خامنه اي رهبر كنوني انقالب نيز در سخنراني خود به مناسبت سالگرد انقالب اصالحات را ادامه منطقي روند انقالب دانست١٢
ر نوشته اي در عين نقد بعضي از حركتهاي اصالح طلبي به فرزند آيت اهللا مطهري نيز كه گهگاه در مباحث روشنفكري شركت مي كند د

 .دفاع از آن برخاست و پدرش را از مدافعان اصالح دانست

  ، سروش ١٣٧٩ تير ١٩خطرها، سخنراني خامنه اي در جمع كارگزاران نظام ,آيت اهللا خامنه اي،  اصالحات راهبردها

      ١٣٧٩ دكتر علي مطهري، اصالح طلبي، صدرا، ارديبهشت 

  ٧٩محسن كديور، گفت و گو با روزنامه توسعه، شماره 
١٣ Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie, Gallimard                        
١٤                                         Arendt , Le système totalitaire, Seuil  
 ابطه آن با شهادت طلبي نوشته شده كتاب زير به ابعاد مختلف اين پديده پرداخته است در ميان تحقيقاتي كه در باره جنگ و ر١٥

Khosrokhavar, L’isalmisme et la mort, Le martyre révolutionnaire en Iran,Paris  
,L’Harmattan,1995  

١٦                                                         102-103  Max  Weber, Le savant et le politique, 10 18 PP  
  براي تحليلي جامعه شناختي از روند تقدس زدايي از قدرت در انقالب ايران بنگريد به١٧

Farhad Khosrokhavar, Anthropologie de la révolution iranienne , L’Harmattan, PP 1-15                   
    
 ريد به براي نمونه اي از چنين نقدها بنگ١٨

 مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، شادي

 محسن كديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نشر ني  

 محسن كديور، حكومت واليي، نشر ني 
  در باره نظريات سروش نگاه كنيد به١٩

 ٣٧واال وكيلي، گفتگوي دين و سياست، كيان شماره 

    ١ماره ابراهيم سلطاني، دين شناسي عبدالكريم سروش، آفتاب ش
  ١٩٠-١٧٨ ص ١٣٧٥ مجتهد شبستري،چرا بايد انديشه ديني را نقد كرد،برگرفته از كتاب،هرمنو تيك،كتاب و سنت،طرح نو،٢٠



٢٠ص 

                                                                                                                                                                                                
 از ميان اين افراد مي توان از اكبر گنجي،سعيد حجاريان،محمد رضا جالئي پور نام برد كه در نهاد هاي مختلف نظام اسالمي حضور ٢١

 داشته اند  
 ، موسسه فرهنگي طه،٦ود معصومي و منصور مير احمدي، تازه هاي انديشه،جامعه مدني در مطبوعات، شماره سيد مسع٢٢
 ١٣١ ص ١٤نسبت دين و جامعه مدني، برگرفته شده از مجله انديشه حوزه شماره   صادق الريجاني،٢٣
 ٥٤صعود اميري و منصور احمدي، موسسه فرهنگي طه ص  ، به نقل از جامعه مدني در مطبوعات، سيد م٤٠ امير محبيان، ايران فردا شماره ٢٤
   ٥٠ همان ص ٢٥
 ٢٦٩ ، ص ٢٤ منبع شماره ٢٦
 ١٣٧٨ محسن كديور،مفهوم جامعه مدني و جامعه تحت حاكميت قانون، برگرفته از كتاب، نسبت دين با جامعه مدني،نشر و تحقيقات ذكر٢٧

  ٢٥٢ص 
 ١٨١ نسبت دين با جامعه مدني ص ٢٨
   ٧٠ ، چاپ سوم ص ١٤ هادي معرفت، جامعه ديني يا جامعه مدني، برگرفته از مجله مجله انديشه حوزه شماره  آيت اهللا محمد٢٩
  ١٣٧٧ عبدالكريم سروش، محسن كديور، گفتگويي در باره پلوراليسم ديني، برگرفته از كتاب، صراطهاي مستقيم، صراط،٣٠
   ٢٦٨ده، ص  حسن يوسفي ِاشكوري، خرد در ضيافت دين، انتشارات قصي٣١
   ٢٦٩ محسن كديور، جامعه مدني به مثابه يك روش،  برگرفته از كتاب دغدغه هاي حكومت ديني، نشر ني، ص ٣٢
٣٣                                                     Rosanvallon   Le capitalisme utopique P 66   
   ١٣٧٩، طرح نو،)حرانه،چالشها،راه حلهاب( محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين٣٤
 حجت االسالم مجتهد شبستري، جامعه مدني و دو گونه فهم از كتاب و سنت، برگرفته از كتاب، تحقق جامعه مدني در انقالب اسالمي، ٣٥

    ٢٣١-٢٣٢سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي ص 
   ٦ ص ١٣٧٠ سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، صراط،٣٦
   ٧٩  ص ١٣٧٧وش، قرائت فاشيستي از دين، برگرفته از كتاب رازداني، روشنفكري و دينداري، صراط،چاپ سوم، سر٣٧
  عبدلكريم سروش، دين اقلي و اكثري، برگرفته از كتاب، بسط تجربه نبوي، صراط  ٣٨
  جامعه مدني  محسن كديور، مفهوم جامعه مدني و جامعه تحت حاكميت قانون، برگرفته از كتاب، نسبت دين و٣٩
 ٢٣٨ باال ص ٤٠
 ٢٣٨ باال ٤١
  ٤٢٩-٤٢٨ محسن كديور، دغدغه هاي حكومت ديني، ص ٤٢
١٣٨٠ مصطفي ملكيان، تاثير روشنفكران بر حوزه هاي علميه ، برگرفته از كتاب، روشنفكري از نگاه روشنفكران انتشارات روزنامه سالم، ٤٣

 ٢٤٨-٢٤٧، ص 
  ٤٨باط اسالم و ليبراليسم، كيان شماره  مصطفي ملكيان، سخني در چند و چون ارت٤٤
   ٤٥ سعيد حجاريان، نهاد دين در بستر تاريخ و اجتماع، كيان شماره ٤٥
از شاهد قدسي تا شاهد : تحول گفتمان ترقي در انديشه روشنفكران ديني، برگرفته از كتاب:  سعيد حجاريان، تعالي، تكامل، توسعه٤٦

 بازاري، نشر طرح نو،
اري در كتاب آيا اسالم با الئيسيته سازگار است از ظهور چهره جديدي در كشورهاي اسالمي خبر مي دهد كه نامش را  عبدالفالل انص٤٧

 .مسلمان فرهنگي مي گذارد كه در گسست با برداشتهاي سنتي و بنياگرايانه و غرب گرايانه قرار دارند

  ١٠٨، ص ١٣٨٠ده،عبدالفالل انصاري،اسالم و الئيسيته، ترجمه امير رضايي، نشر قصي

 مسئله سه فرهنگ را مطرح كردو او فرهنگ ديني را در كنار فرهنگ غربي و فرهنگ ايراني تجلي يافته ١٣٦٩عبدالكريم سروش در سال 
 .در زبان فارسي نشاند و هر سه آنها را مكمل هم در هويت بخشي انسان ايراني قلمداد كرد



٢١ص 

                                                                                                                                                                                                
 ١٨٥-١٥٣،    ص ١٣٧٧راز داني و روشنفكري و دينداري،صراط،،: عبدالكريم سروش، سه فرهنگ، برگرفته از كتاب

 . به طرح اين مسئله پرداخت١٩٩٥داريوش شايگان در مقاله اي به زبان فرانسه در سال 
Daryush Shayegan, La triple appartenance, magazine des cultures arabes et méditeranéen, No :17 ,  
aris, PP 40-43P 

نظر نوانديشان ديني را در باره زنان پرس و جو كرده است كه مورد انتقادات چندي قرار )  به بعد٥٦از شماره ( زنان در چند شماره مجله ٤٨
 .گرفته است


