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  دوبن لاربیل تفرعم هصرع رد ناگرزاب
  
  92 هام نمهب  ،44 هرامش ،يرادیب میسن هلجم رد هدش راک
  

تعامل باورهاي دینی و رفتارهاي سیاسی مهندس بازرگان را چطور ارزیابی می کنید؟ فکر میکنید رفتارهاي 
ت بناي رویکرد سیاسی مدرن خودش قرائسیاسی او متاثر از باورهاي دینی اش بود یا او تالش می کرد تا بر م

  ؟داشته باشدتازه اي از دین 
ایشان در پیش از انقالب و تجربۀاول دوران . را از هم تفکیک کنیمدوره  ییم باید سهوقتی راجع به مرحوم بازرگان سخن می گو 

رنج  دلیل  آن بزرگوار به همین  .نسبت به آنچه در کشور جاري و ساري بود، همراه گشت اعتراض که بامواجهه با حکومت پهلوي 
پایان  تا این  دوران. ت موقت شدخست وزیر دولکه به فرمان آیت اهللا خمینی ن 57انقالب  دوران؛را بر خود هموار کردو تبعید  زندان 

در کسوت یک شهروند وقایع و منصب سیاسی  ندارد یامی است که بازرگانسوم ؛ ا  دورة.  س ایشان  به درازا انجامیدنمایندگی مجل
 مقالۀمحصول این تأمالت  در .  میان دیانت و سیاست می اندیشد ابطۀ واز جمله رین حال درباره دین می کند و در عسیاسی را رصد 

 رار دوستان ایشانبعدا به اصالبته که  - است  خر عمر ایشان منتشر شد، بروز یافتهکه در اوا  "خداو آخرت، تنها هدف بعثت انبیا"
را می نوشت و  "بعثت و ایدئولوژي"روزگاري که  مرحوم بازرگان  .تغییر نام یافت "انبیابعثت  خدا و آخرت، هدف "به عنوان مقاله 

به گواهی نوشته ها و سلوك ، نهضت آزادي را تاسیس کرد 40سال  فکرانشدر اردیبشهتالیت سیاسی می کرد و به همراه همفع
از که  را نظریه هایی مثل والیت فقیههر چند .  سخن می گفتسیاست نهاد دیانت و نهاد میان از ارتباط ارگانیک و وثیق سیاسی اش 

بر  بازرگان نمی بینیم؛ در عین حال  نوشته هاي مرحوم بازرگان سخنان و  درراحتا سخن می گوید و دفاع می کند، حکومت دینی ص
پس از . و نماینده مجلس شد پس از انقالب ایشان نخست وزیر . قلمرو سیاست داردکه دیانت نقش آفرینی جدي دراین باور است 

بتدایی پس ري اول و سال هاي اوزیسته در ذیل جمهتجربۀ  احتماال  . رفته از سیاست رسمی فاصله گرفت استعفا از دولت موقت رفته
دین را  یاصلهدف  این مقاله . دویسبنرا  "هدف بعثت انبیا خداو آخرت"که مقالۀ یایشان را به آنجا رساند از وفات آیت اهللا خمین

 ا هدف بعثت انبیا قلمداد شده است؛خدا و آخرت تنهآمده،  چنانکه عرض کردم و در عنوان اولیه مقاله هم  وجه آخرت می داند؛ مت
  . را برداشتند "تنها"قید ایشان بعدا اما 

و  شدنه اینکه دیانت از سیاست منفک بامتاخر  ندر بازرگا. زرگان متاخر جدا کردبازرگان متقدم را از با تصور می کنم می توان
میان نهاد دیانت و نهاد  رابطۀبه اما  میان دیانت و سیاست باور داشت، بازرگان به رابطه  رابطه اي با هم نداشته باشد؛ این دو  مقوله 

. اعتقاد نداشتدیگر ،قائل بودرا می نوشت  "بعثت و ایدئولوژي"براي دین در روزگاري که  به آن میزان از نقش آفرینی حکومت و 
در نهضت آزادي با این البته یاران ایشان . متاخر سخن گفت ز بازرگان متقدم در برابر بازرگانا درمی یابم می توان از اینرو، چنانکه 

 با نشریۀ در گفت و گوییایشان فرزند  ،نوید بازرگان در عین حال . ودند و احیانا االن هم نیستندتفکیک چندان بر سر مهر نب
و سیره آیات قرآن اد به با استنبازرگان .سراغ گرفت چنین تحولی را  در کارهاي فکري پدرش تصدیق کرد  که می توان  ،»مهرنامه«

رت بوده و تبشیر مردم نسبت به آخ بلکه انذار ،حکومت کردن نبوده ، اوال و بالذاتبه اینجا رسید که هدف از بعثت انبیاپیامبر و ائمه 
  . در دستور کار پیامبران نبوده استو استخراج  حکومت از دیانت عده هاي دنیوي فراوان بنا بر تلقی بازرگان، و.  است

ادوار گوناگونی  را در زندگی  ایشان . ر این باب با هم متفاوت استبازرگان متقدم و بازرگان متاخر دبطور خالصه، داوري دربارة 
که در کسوت یک  ندگی یات وزیري و نم، دوران نخسمبارزه سیاسی می کندت سیاسی ندارد و مدوره اي که س خود تجربه کرده؛
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به نظریات جدیدي می رسد که در  سال هاي پایانی عمر  فاصله گرفته و سیاستمداري و دورانی که از سیاستمدار فعالیت می کند 
نسبت میان  دربارةرا می توان احکام مختلفی ،ول را با دوران سوم مقایسه کنیمخصوصا اگر دوران ا ،معنا بدین. منتشر می کند خود

  .در نظام فکري و سلوك سیاسی مرحوم بازرگان سراغ گرفتدیانت و سیاست 
  

برخی معتقدند که استفاده هاي سیاسی و مدنی مهندس بازرگان از قرآن چندان متکی بر سیر آیات قرآن و 
 به عبارتی این عده معتقدند که مرحوم بازرگان مواجهه. زمینه نبوده استپژوهش هاي خودش در این 

گزینشی با اسالم داشته است و آزادي خواهی بازرگان آزادي خواهی نیست که بر اساس سیر تکوینی آیات 
  هستید؟ بازرگان متقدم و چه در بازرگان متاخر درچه شما معتقد به این نگاه گزینشی به اسالم .  باشد

علم و جایی است که ایشان می کوشد رابطۀ میان وارد باشد، به نظرم خوانش قرآن درباره  چگونگی به مهندس بازرگانایرادي  اگر
با نهایت احترامی که براي ایشان قائل  .ترمودینامیک و علوم تجربی جدید سراغ بگیرد و توضیح دهددستاوردهاي دین را با عنایت به 

و  د شکل گرفته مبنی بر اینکه متن قرآن در دنیاي رازآلودر اینجا وجود دارد  اي  وش شناختی جدياشکال رمیکنم ، تصورهستم 
در مقابل . نشات می گیرد رازآلود یو دنیایو وجود شناختی آن از یک متافیزیک ستبر مبادي انسان شناختی و معرفت شناختی مبانی و 

است؛ اما مبادي و ضد دینی اگرچه نمی توان گفت؛ ین سو شکل گرفتهبچندصد سال پیش از  دنیاي جدید و علم تجربی جدید که 
 زبانی -متعلق به دو بازيمقوله،  به تعبیر ویتگنشتاین این دو . انی آن غیردینی است و در دل یک دنیاي راززدایی شده شکل گرفتهمب
)language-game (به  . و موجه نیسترهگشا  تنقیح مبانی و مبادي،و احکام یکی را به دیگري تسري دادن بدون  مختلف اند

فکر می کنم داوري و . می شود )grammatical mistake( ، کسی که چنین می کند دچار خطاي گرامري تعبیر ویتگنشتاین
 علم و دین معاصر یا برخی از فیلسوفان و  "لم و دینع"در کتاب  رورباایان بکسانی  چون نزد میان علم و دین  نزاع صورت بندي 

 گرامري  خطاي  در تقریر مباحث خود درباره نسبت میان  علم جدید و دین  دچار این  مرحوم بازرگان .دروشن تر و موجه تر باش
، من چنین اشاره کردید آیات ما در باب  نسبت میان  دیانت و حکومت، آنچه شما  از آن تحت عنوان  انتخاب گزینشیِا. شده است

  . تصویري ندارم
  

  چطور؟صحبت میکند درباره آزادي خواهی و حقوق بشر مثال وقتی مرحوم بازرگان 
یعنی آمیختن  قرار می گیرد؛» خطاي گرامري«باشد، در ذیل همین اشکال روش شناسانه  و  ین استفاده اي از آیات شده اگر چن

چه قبل از  نصاف داد که بازرگان دموکرات بود؛باید ادر عین حال . دو جهان مختلف استدر احکامی که متعلق به دو گفتمان و 
چندان در پی استخراج  بازرگان. به خلق و خوي  آن بزرگوار هم برمی گشت این سازوکار دموکراتیک  ،و چه بعد از انقالبانقالب 

با روح و متالئم  متناسب در عین حال این مشی را . بود ق و خو و مشی او دموکراتیک خلراتیک از متن دینی نبود؛ آموزه هاي دموک
کوشش هایی که مرحوم شریعتی راجع به مشی بازرگان  با  باید توجه داشته باشیم که . می انگاشتنیز  س دیانت و متن مقد

بازرگان در . داردانجام می داد، تفاوت متون دینی  ازتی چون بیعت و شورا و استخراج این مقوالت با مقوالآن و نسبت دموکراسی 
هم  ،مشی و سازوکار دموکراتیکدر باب . علم تجربی و دین بودبیشتر  رابطۀ میان چون مسئله او اینجا چندان  سرمایه گذاري نکرده، 

علوم اجتماعی و اما  شریعتی کوشید مفاهیم . بر این مهم داللت می کرد از متون دینی استنباط  او  هم ،زیسته او روحیه او، هم تجربۀ 
 دموکراسی هدایت شده  نوعی د و امت و امامت را بحثی که در باب بیعت و شورا می کر. از دل دین استخراج کنددید را سیاسی ج

م با  روش یاد ه اندیددر آثار ایشان  من بود؛  علم و دین  بطۀاما مرحوم بازرگان بیشتر دلمشغول را.انگاشت، در همین راستا بود می
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اگر بازرگان چنین  تصویري از حقوق بشر به دست . باشد استخراج کرده  مقدس  از متنآنرا ه و از حقوق بشر سخن گفتشده صراحتا 
  . در اینجا هم مصداق پیدا می کند»  گرامريخطاي «داده باشد، 

  
خرین یش منتشر شده،با اشاره به آکه چند سال پ» خر در برابر بازرگان  متقدممتأ بازرگان« شما در مقالۀ 

گفته اید که بازرگان متاخر به  "دین و آخرت، هدف انبیا" عنوانبا  71سخنرانی مهندس بازرگان در سال 
دینی به اگر چنین فرضی درست باشد مرحوم بازرگان به عنوان یک روشنفکر . سکوالریسم سیاسی رسیده بود

  جدایی دین از سیاست معتقد بود یا جدایی دین از حکومت و یا هردوي این ها؟
همانطور که یکی از ز این اصطالحات استفاده نمی کرد، البته ا. متاخر به سکوالریسم سیاسی رسیده بود نمی فهمم بازرگا چنانکه 

ز اخالق مستقل از دین سخن براي اینکه ا. باطبایی بوده استپیشگامان اخالق سکوالر در کشور ما در دوران معاصر مرحوم عالمه ط
را او به کار نمی برد و شاید خرسند هم  این عنوانالبته . بودمستقل از دیانت  و ادراکات اعتباريِبه حسن و قبح اخالقی قائلو  می گفت

 ،» ادراکات اعتباري «، موسوم به » ماصول فلسفه و روش رئالیس«  مقاله ششمسخنان ایشان در اما الزمۀ ،نباشد که کسی به کار ببرد
وجودشناسانه و معرفت اخالق مستقل از دین که به لحاظ . نوعی برکشیدن و بر صدر نشاندن اخالق سکوالر است 1،نکه نوشته امچنا

ن سیاق مرحوم بازرگان هم که بر همی. دعاوي اخالقی سخن می گوید هاي اخالقی و حجیت معرفت شناختی ارزش شناسانه در باب 
همین میزان  یانت از نهاد حکومت است؛ تفکیک نهاد د الزمه سخنش  ،عتقد است هدف اصلی بعثت پیامبران خدا و آخرت بودهم

و  ارسال رسل و انزال  سی هستیِبازرگان مرد دینداري بود و به ساحت قدروشن است که . سیاسی بودن کفایت می کند براي سکوالرِ
حکومت  به تفکیک و جدایی نهاد دین از نهادبه نظر می رسد اما . نبودمسلک ین معنا سکوالر و دهري کتب آسمانی باور داشت و بد

  . رسیده بود
انت از نهاد  فکیک نهاد دیاگر ت ت در حقیق. است اما تفکیک دیانت از سیاست امري جدا از تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست

، بر خالف رابطه میان دیانت و حکومت  امري میان دیانت و سیاست رابطۀباشد و بتوان از آن سخن گفت؛ یاراختی يامرحکومت 
ریزش  شی در سیاستالجرم ارزش هاي دین ،دینی باشداي اگر جامعه . می جوشداي جامعه  دل هر اختیاري نیست؛ بدین معنا که  از

تواند این کسی نمی . ریزش نمی کند شمی کند، اگر هم جامعه به نحو اغلبی دیندار نباشد، ارزش هاي دینی  به نحو طبیعی در سیاست
دینی و ارزش هاي  ، به نحو اغلبی و اکثري غیر دینی باشداي اگر جامعه . صل کند و بچسباندبه هم متدو را از هم جدا کند و یا 

دیانت از یعنی نهاد  مواجهیم، ی سکوالر دولت آمریکا  با براي مثال در جامعۀ. ریزش نمی کند شز دیانت  در سیاستاخالقیِ  متخذ ا
اما در همین .برگزیده می شود دموکراتیک  مستظهر به راي مردم است و در یک انتخابات ،نهاد سیاست جداست و رییس جمهور

به همین دلیل است که موضوع سقط جنین نه در این . دیانت از نهاد حکومت جداست، دیانت از سیاست جدا نیستجامعه که نهاد 
رات و کدمو ي دو حزب رقیبِهاداکه از موضوعات مورد توجه کاندیبلکه دهه هاست دوره و دورة قبل انتخابات ریاست جمهوري، 

چه .توضیح بدهد را در این باب موضع خود شانع کردن طرفداران خویکوشد براي قهریک می جمهوري خواه است ؛ به نحوي که 
در این  خواهند آن را قانونی کنند و چه دموکرات ها که با سکوالرها  مخالفند و نمی نمی گویند با سقط جنیجمهوري خواهان که 

نجاه درصد جامعه اگر قریب به پ. یستندمخالف نسقط جنین قانونی شدنِ  دهند که با می کوشند توضیح  ،هم دلی بیشتري دارندباب 

                                                             
  : زیرهاي در لینک  "حجاب در ترازوي اخالق " و "بازرگان متأخر در برابر بازرگان متقدم"سروش دباغ، : کنید به  نگاه .1

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/161.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/217.pdf 
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 اما در. ، نقش آفرینی نمی کرددر مهم ترین کمپین انتخاباتی که هر چهارسال یک بار اتفاق می افتد مسئله  این  ، آمریکا دینی نبود
اینگونه نیست که با  ، موضوع سقط جنین  محلی از اعراب ندارد؛ در واقعدر مبارزات انتخاباتی دینی نیست،  د که جامعهسوئ کشور

عالوه بر این، در میان  کشورهاي . نتخابات را تحت تاثیر قرار دهندا ردم را با خود همراه کنند و نتیجۀطرح آن عده اي بتوانند راي م
انت از دیدر آنجا اما  ؛ با دولت سکوالر اداره می شود است و در عین حالترکیه را مثال زد که جامعه اي دینی  مسلمان ، می توان
باید به  .دیندار نیستنداز شهروندان،  بخش کثیري است که  ین دلیلجداست به ادیانت از سیاست اگر در سوئد . سیاست جدا نیست

در جامعه آمریکا و ترکیه با اینکه دولت . جمله در سیاستریزش می کند از ه شئون زندگی در همدیانت، خاطر داشته باشیم که 
 در سیاست ن مختلف زندگی ریزش می کند، از جملهاما دینداري مردم در شئو ، جداستنت از نهاد سیاست سکوالر است و نهاد دیا

از این دیندار بود و هم نت از سیاست نبود؛ هم از آن حیث که دیاین معنا تصور می کنم مرحوم بازرگان قائل به جدایی بد. ورزي شان
ارزش هاي دینی در سیاست ورزي به نحو  بر این باور بود که  خود داشت و  جامعۀدرست و مطابق با واقعیتی از تصویر حیث که 

  . سوي دیگر قائل به تفکیک نهاد دیانت از نهاد سیاست بوداما از  ؛طبیعی و بدون تکلف ریزش می کند
  

حساب به ایران روشنفکري دینی جریان ظهور نسل جدیدي ازنماد بازرگان متاخر را با این حساب می توان 
و حتی خود بازرگان روشنفکران دینی همچون شریعتی  ظهور بازرگان متاخر، آورد؟ به این معنا که تا پیش از

 "حکومت دینی"داشتند و در پی تشکیل  و به تئوري دین براي دنیا باور نگاهی حداکثري به دین داشتهجوان 
جریان روشنفکري دینی به ن عبدالکریم سروش با ظهور بازرگان متاخر و روشنفکران بعد از او همچوبودند اما 

  تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت و سکوالریسم سیاسی روي آورد؟
عبدالکریم سروش و . به این نتیجه رسیده بوددر سال هاي آخر عمر  مرحوم بازرگان از منظر خود گرچه .بله می شود این را گفت

توسط   در دو دهه اخیر این موضوع  .آورده اند این مسئله را در نوشته هاي خود هم مجتهد شبستري و بعدا محسن کدیور محمد 
از  یعنیباشد؛ "م سکوالرمسل"حجاریان  شده  که شخص می تواند دیندار و به قول سعیدتوضیح دادهروشنفکران دینی به تفصیل 

مدارا «الکریم سروش این مسئله را  در دعب. هاد سیاستنسکوالر و قائل به تفکیک نهاد دیانت از دیگر سویی مسلمان باشد و از سویی 
برد ه کار میاخیر ب که در سالیان»مت فرادینی کوح«تعبیر تا طرح کرده و هرچه جلوتر آمده مسئله برایش روشن تر شده »و مدیریت

تفکیک کرد، الزمه این تفکیک این » سکوالریسم سیاسی«را از » سکوالریسم فلسفی«به نزد سروش باید . متضمن همین معنا است
است که کسی می تواند به لحاظ سیاسی سکوالر باشد و قائل به جدایی نهاد دیانت از حکومت؛ اما سکوالر فلسفی نباشد و هستی را 

حجاریان و سعید » قرائت انسانی از دینی در تامالت«و »قرائت رسمی از دیني بر نقد«مجتهد شبستري در . بداند سی قدواجدساحت 
گفتمان غالب در  می شود گفت امروزه این امر بدل به . اند  همین مسئله را توضیح داده »از شاهد قدسی تا شاهد بازاري «در

  .ین راي هستندکم و بیش بر ا، روشنفکريله هاي گوناگون این خانوادة و نحشده کري دینی متاخر فروشن
  

چون پیش از  ؟دا می کنداست که این جریان نمود پیر خمتا در واقع سوال من این است که با ظهور بازرگان
  مسئله اي را طرح نکرده بود؟این باب او کسی در

نداشت و قرآن الهیاتی و فلسفی  بحث هاي مرحوم بازرگان صبغۀ . مسئله با بازرگان متاخر بود اینمی شود گفت آغاز طرح 
معه شناسانه و فقهی پیدا می جا، الهیاتیصبغۀ معرفت شناسانه،  مسئله نزد آنها ،کران دینی متاخر می رسیمفبه روشنوقتی . شناسانه بود

فلسفی  تی واکار سروش و مجتهد شبستري بیشتر الهی. نده امتفاوتی به این موضوع پرداخت دم از زوایايهر چهار نفري که نام بر کند؛ 
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ه بلکاین مناظر به موضوع نپرداخته، اما مرحوم بازرگان از هیچ یک از . است کدیور فقه شناسانه و حجاریان جامعه شناختیاست، 
می  در عین حال .استرا تقریر کرده  زندگی ائمه و آیات قرآن بحث خودپیامبر و تاریخ  و مبتنی بر سیرة بیشتر بحث قرآنی کرده

به گفتمان مسلط امروزه د و شمسی سربرآور 80و  70 هاي  بود که در دههتلقی اي  سلسله جنبان که  بازرگان متأخر شود گفت 
  . است تبدیل شده

  
  روش را ادامه بازرگان متاخر دانست؟می توان عبدالکریم س به این ترتیب

این ورده هاي یعنی فرا. با صورت بندي  خاص خود  به مسئله پرداخته اند ، هر یک ن حال  بازرگان و سروش،  در عیبله می شود
را با طرح  دین شناسی اشسروش . متفاوت استیندي که طی کردند با  یکدیگر ت اما فرابیش یکسان اسدو متفکر با هم کم و 

راولزي که  روش »موازنه متامالنه«و مدد گرفتن از و نسبت میان معارف دینی و معارف غیردینی » انتظارات ما از دین «مقولۀ
به همان نتایج رسیده نتایجی رسیده که مرحوم بازرگان نیز ورده ها و فرابه میان دیانت و سیاست وي  در باب نسبت . تقریر کردهاست،
بازرگان و سروش ؛هبه نتایجی کم و بیش یکسان رسانددو نوع دین شناسی گوناگون، آن  دو را  و دو خاستگاه مختلفبنابراین . است

  .ین معنا در سیاست لیبرال هستندبد
 نظیر  ، چنانکه برخی از اقتصاددانانقتصادا حوزه  همچنین در.  معرفت لیبرال نبود عرصۀر رگان دمرحوم بازباید توجه داشت که اما 

مشی هرچند . ي  نبودزي اقتصادا در اوایل انقالب در پی خصوصی سابا ملی کردن بانک ه بازرگان تذکر شده اند، موسی غنی نژاد م
یشان  یافت نمی در اسیالیستی سواقتصاد رگه هاي پررنگ و  بود گرفتن اقتصاد خصوصی جديبزرگوار و اطرافیانش،  شخصی آن

اما . تان  استبا سروش همداسبازرگان متاخر به تفکیک نهاد دیانت از نهاد سیاست رسیده بود و از این حیث  ،در بعد سیاسی. شد
 و » رازدانی، روشنفکري و دینداري« در » مبانی تئوریک لیبرالیسم «مقالۀ . داردهمدلی  با لیبرالیسم نیز ت سروش در عرصه معرف

تو  شکاکیت و قصۀنشان می دهد که سروش منتشر شده، » اخالق خدایان «که  در » رهایی از یقین و یقین به رهایی«  همچنین مقالۀ
فارغ از این مسئله،  .گرفته و با لیبرالیسم معرفتی بر سر مهر است را بر معرفت در روزگار کنونی برتو بودن حقیقت و دیریاب بودنِ

  . قرابت هاي زیادي با هم دارد ، سویۀ  سیاسی دین شناسی این دو  روشنفکر مسلمان
 


