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  دینی و دین در مغرب زمین  روشنفکرانوضعیت 
  6/2/94سایت اندیشگرد، روز یکشنبه، مورخ:  :منبع

د پیش از آنکه وارد بحث اصلی شویم اجازه دهی.گفتگوي با شما اولین مصاحبۀ اندیشگرد است
پرسشی را طرح کنیم که اگرچه به بحث اصلی ما نیز مرتبط است اما تا حدي شخصی است؟ چرا شما 
و بطور کلی نواندیشان دینی از قبیل دکتر سروش، فنایی یا نراقی، علیرغم حضور مستمر و طوالنی در 

انان غیرایرانی و یا رسانه ها و محافل جهانی ندارید؟ غرب، حضور پررنگی در محافل و مجامع مسلم
شاید مقایسه حضور کمرنگ شما و دیگرانی که نام بردیم با حضور سنگین آکادمیک و رسانه اي کسی (

  )چون طارق رمضان بهتر مقصود ما را برساند
پیگیري اهدافش موفق و م که سایت اندیشگرد در ارامیدو. متانمی کنم خدمت شما و همکاران محتر سالم عرض

م و که من ایشان را دیده افی المثل در مورد طارق رمضان . می کنم در مورد پرسشتان چند  نکته را عرض .کامیاب باشد
فرانسوي  ،انطارق رمض! ببینید. مسئله مهمی در این میان  است ،زبان: ی دیگر از روشنفکران جهان اسالم باید بگویمبرخ

ر ه  دعموم روشنفکرانی ک. با زبان عربی هم آشنایی کامل دارد. ی کند، انگلیسی هم همین طوررا خیلی راحت صحبت م
ی و زبان فارس زبان اول جهان اسالم استچنانکه می دانید عربی  .سه زبان را می دانند جهان اسالم سربرآورده اند، این

ه قالگر همایشی بود که من هم در آنجا مدی در مراکش راجع به تحوالت جهان اسالم و مقوالتچندي پیش . زبان دوم
. مدر آن سمینار مالقات کردرا  یعربانشگاههاي کشورهاي د دمیسین ها و اساتیدکادر باب حجاب؛ خیلی از آاي داشتم 

ز آنها ا ه است که کثیريا کمک کردهن کشوربه آ این جهتقضیه مستعمره واقع شدن از العین دیدم که  يأبه ر آنجا
ی است زبان مادري ما فارس .زبان فرانسوي را می دانند، عربی هم که زبان مادري آنها است و انگلیسی را هم فراگرفته اند

زبان  براي فراگیري، در عین حال باشند انگلیسی را هم می دانند ل کردهدر مغرب زمین تحصی و اگر افرادي هم مثل من
مخاطبی که  رايبه ویژه ب. سد زبانی باید مورد توجه قرار گیرد قضیۀ مرادم این است که. دتالش بسیار کنن باید هم  عربی

ه هم ب مدر جهان اسال ما یعنی . بعد فرانسوي و انگلیسی عربی است و در وهلۀهم زبان اصلی او  عرب هست،در جهان 
  .لحاظ زبانی سد داریم

یزش ر هم در میان مسلمانان اروپایی و تکثر خود، هم  در میان مسلمانان خاورمیانه و نوعبا ت اسالمی  -عربیفرهنگ    
ر حال دمسلمانان اروپایی  ؛است "اروپایی مسلمان"طارق رمضان برساخته، اتفاقا یکی از اصطالحاتی که  .کرده است

  .جمعیت قابل توجهی هستند حاضر
ه، یعنی کسانی که ما می بینیم و می مسلمانان حاضر در صحن کثیري از  .وم من مالحظه اي االهیاتی استمالحظه د

  .تفاوت بین و روشن استاین  ،عمومیدر عرصۀ . ندو شیعیان در اقلیت ا اهل سنت هستند شناسیم
؛ اریمو مناسبی د حضور محسوس ، در آن حوزه کمابیشآکادمیک بیاییم  ر از حوزه عمومی به سر و وقت عرصۀاما اگ

ی اشاره راء متفکران ایراننشگاه تورنتو درس می دادم هم به آوقتی در همین دا خاطرم هست. ه به تناسب امکاناتمانالبت
عبدالکریم سروش دو فی المثل از . و پژوهشگرانی که در این مورد کار کرده اند به آراء محققان عربهم می کردم و 

ره می به این آثار اشادر کالس خویش .  و منتشر شده است ترجمهبصورت مجموعه مقاالت  ،کتاب به زبان انگلیسی
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گاهی پژوهشی و دانش در حوزه اسالم شناسیِ. مسلمانکردم، همچنین به اقبال الهوري، عبداهللا النعیم و دیگر متفکران 
رض که ف این گونه نیستحضور کمرنگ تري دارند و اما در حوزه رسانه ها و اجتماعی  ،متفکران ایرانی حضور دارند

اسالم گرایی و پسا اسالم  "اخیرا در دانشگاه کویینز کانادا سمیناري تحت عنوان . بروند CNNبفرمایید فی المثل به 
عبدالکریم سروش بودند، من هم در این سمینار  سخنرانی آصف بیات و  سخنران هاي اصلی آن کهبرگزار شد  "گرایی
و  ها آکادمی در محافل عمومی حضور دارند، اما بیشتر در  ست هاي دینینواندیشان و رفرمی مرادم این است که  .کردم
ح کرد رطنکته را مشاید بشود به صورت یک انتقاد هم این . حق با شماست اما در حوزه عمومی . ..و نشر در حوزةاحیانا 

 »ارلی ابدوش« نشریۀقضیه  در  مثالً. تحوالتی که در جهان رخ می دهد باز هم مشارکت ما بیشتر فارسی است که در باب
عموم   اما ،اندیشمندان ایرانی واکنش نشان دادندنداشت،  تصاصی هم به شیعیان خو از قضا ا اتفاق افتاد چندماه پیش که 

ولی در  می استکه مشارکت ما بیشتر در حوزه آکاد در مجموع  می توان چنین گفت  فارسی بود.زبان  به   واکنش ها
  .مشارکت  چندانی نداریم ،غیر فارسیحوزه رسانه هاي 

  
آیا سالهاي طوالنی اقامت در غرب هنوز امکان رفع موانعی که گفتید را فراهم نکرده است؟ و با 

  وجود این همه سال استقرار کافی به وجود نیامده یا اینکه ضرورت این کار احساس نشده است؟
 ند نیازم به هر حال دقیقا چیست؟  می دانید که پیگیري این امور در عرصه عمومی موانعو ضرورت منظور شما از 

 ایشان .مثال شما محمد ارکون یا نصرحامد ابوزید را در نظر بگیرید. الزم است... مؤسسات وتاسیس لجستیک و کارهاي 
 تم،ده سال پیش در هلند حضور داش سی به خاطر  دارم در  کنفران.  ی زنده بودند، در سمینارها رفت و آمد داشتندتا وقت

ها همیشه یعنی در این سطح گفتگو... م  حضور داشتندبوزید، عبدالکریم سروش، صادق العز، نصر حامد افاطمه مرنیسی
به  .ستاجرایی ا موسسات و امورمحتاج  زتلقی ها نیست واما فراتر از این تنها مربوط به حوزه تئوري و طر. بوده است
ی یلگفتگوهاي خ، در حاشیه آن سیمنار اراسموس را دریافت کند  جایزة دقتی عبدالکریم سروش قرار بویاد دارم و

 ر باشد این امور گسترشاما باز هم عرض می کنم که اگر قرا ؛خوبی دربارة مسائل جاري جهان اسالم صورت گرفت
ر دوره اخیر د ام،  هدر انگلستان درس خواند من پیشتر  چهارسالی. تاج امور لجستیکی استمحو نهادینه گردد،  بیابد 

دوره اخیر به فکر افتاده ایم که به نحو نظام مند این امور  ، درنیز بیش از چهار سال است که ساکن خارج از کشور هستم
 »رورديبنیاد سه«نام به که در شهر تورنتو بنیادي را ماهی است   11-10، در همین راستا . را پی گیري کنیم و پیش ببریم

ست، من نیز بوده ا.. محسن کدیور میرسپاسی و علی  سروش،  سهروردي تا کنون میزبان عبدالکریم . یمه اتاسیس کرد
رگزار نیز ببین المللی در فکریم که همایش هاي .  شته اماي متعددي در سهروردي تا کنون داکالس ها و سخنرانی ه

 .ست که ضرورت کار را احساس کرده ایم اما موانعی در کار استمرادم این ا. کنیم و در سطح ملی متوقف نمانیم
قتضیات مامیدواریم . برگزار خواهیم کرد» بنیاد سهروردي«را در » اسالم و خشونت «همایش  انشااهللا تا  چند هفته دیگر

  تا کار سامان یابد و پیش رود. موجود باشند و موانع مفقود
  

اگرچه به دست دادن یک نظر جامع و دقیق در این باب ممکن نیست اما وضعیت، جایگاه یا تلقی 
 کلی از مسلمانان در جهان غرب را چگونه ارزیابی می کنید؟ نگاه غالب به مسلمانان چیست؟  
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رسانه . نندمی ک making the truth رسانه را باید خیلی جدي گرفت، برخی از این رسانه ها قصۀدر مغرب زمین 
ب این کار خ !ن قضیه شارلی ابدو را ببینیدشما همی. رت استفاده بهینه می کنندو از این قد ن را دستکاري  کردهاذهاها 

نسان ایک جوان مسیحی در نروژ انجام داد و بیش از اینها پیش خیلی نفرت انگیز بود اما همین کار نفرت بار را چند وقت 
ی در مورد وقتاما . گفتند که او بیماري روانی داشته است ،داشتهم ما پوشش رسانه اي چندانی نداشت و وقتی ا ،کشت

  .این خبرها خیلی برجسته می شود و در پاره اي از اذهان نفوذ می کند و می نشیند ،مسلمانان باشد
 ن نگرش سربرآوردهرفته رفته ای گرفت اماان شکل بعد از یازده سپتامبر نگاه تلخ و تندي علیه مسلمان اوایل سده کنونی و 

ه غالب ک غربی در آثارشان  می نویسند یعنی فرهیختگان. که این رفتارها مربوط به عده اي افراطی و بنیادگرا است
ت و قضیه بنیادگرایی اختصاصی به اسالم نداشته و در مسیحی توضیح می دهند که  دارند ومسلمانان نسبتی با این امور ن
ا اما شبکه هایی که ب.  اتخاذ کرده است ر این باره د و سنجیده اي مواضع خوب  اوباما نیز. بودیسم هم دیده شده است

سطح  مریکا آمخصوصا با عنایت به این امر که در  ؛زندینفت می ر ،بر این آتش ،هستندی ارگانیک اسراییل در ارتباط
ر می یا اگ مسلمان را نمادي از خشونت تصویر می کنند، فرضا یک  برخی از رسانه ها،  .اطالعات عمومی پایین است

  "یگريد"یعنی شما یک ؛ خواهند در مورد حجاب صحبت کنند فقط زنی را نشان می دهند که نقاب بر صورت زده است
سطح  اینچنین می کنند، اما  دربه رغم اینکه برخی از رسانه ها  ! ن می زنیدکنید و می سازید و دائما توي سر آتولید می 

  این تفکیک ها صورت گرفته و محل اعتناي  کثیري  قرار گرفته است.   اآکادمی
  

. اجه شدمورد قضیه شارلی ابدو با نقدهایی مو) ص(ومیت اهانت به پیامبرکمحبیانیه دکتر سروش در 
طور ممکن چ .به رسمیت شناخته شده است "حق توهین"برخی نقدها آمده در این بیانیه چنانکه در 

  محسوب شود؟» حق«است توهین 
آنچه که  :اما در پاسخ به این نکته که شما می گویید باید بگویمنمی دانم دقیقا کدام مقاله و نوشته مد نظرتان هست، 

 .تن استرا به رسمیت شناخ»  بر خطا بودنحق «ناظر بر پاس داشتن حقوق بنیادین بشر و  ، چنانکه در می یابم،آنجا آمده
ه ک امر  مانع از آن نمی شود اما این، حقوق الیتخلّف داریم که بر انسان از آن جهت که انسان است بار می شود  ما برخی

 ،اهایی که در آینده ممکن است صورت پذیرد بخاطر خط دلیل نمی شود،امر این همچنین  ؛ما در مورد آنها داوري کنیم
اینکه این  .اخالقی است و گاهی بحث گاهی بحث حقوقی ؛را باید از هم تفکیک کرد دو بحث. حق فرد را سلب کنیم

خالقی داوري ما به لحاظ ا اینکه ؛عمل باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرد یا نه با دستگاه حقوقی هر مملکتی نسبت دارد
یتخلفی ال انسان ها حقوق بنیادینِتمام که  بر این باورم . و به نحو مستقل قابل بحث است در جاي خود باب چیست،در این 

حق همسر  ،کسی نمی توند حق اشتغال. نها را به نحو پیشینی سلب کردو نباید آباید مورد پذیرش قرار گیرد که  دارند
ي اخالقی داوراز مانع امر این اگر کسی از این حق استفاده کرد اما  ،کندسلب را علی االصول .. و ینداشتن، حق انتخاب د

ین حق ادر عین حال ، طاي اخالقی شدهتوهین می کند مرتکب خ )ص(به پیامبر اسالمکسی که به نظر من . ما نمی شود
و  اهانت ،قرآن"مقاله در . است »حق برخطا بودن«رسمیت شناختن به این امر از مقتضیات . و سلب کرد نباید ستاندرا 

به پیامبر ان توهین کنندگتعقیب قضایی و حقوقی براي  بود که اگر ما باشیم و  متن قرآن، استدالل من این ، "» دیگري«
اعدام براي ازات نه با مج شخصا. نگین استسبه پیامبر  اهانت مجازات  ، کشور ما قوانین  پیش بینی نشده است؛ مطابق با
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ی دانم . عنایت داشته باشید در را غیراخالقی م اعدام براي ارتداد و  این مجازات هاالنبی موافقم و نه با مجازات  ساب
  قرآن هیچ شاهدي براي مجازات دنیوي مرتد و ساب النبی نیامده است.

  
اید بشما گفتید که این حقوق نمی بایست به نحو پیشینی سلب شوند، آیا این به معنی این است که ن

  تدابیري قانونی یا فرهنگی اندیشید که حوادثی مانند شارلی ابدو تکرار نگردد؟ واقعه،از قبل از 
یزي این بود که در قرآن چ سخنم من نظري ندادم؛ کنیم اما به لحاظ قانونی اظ فرهنگی که ما قطعا باید کاري به لح

 اهانت ها و نقدها  با قول لین به معناي دینی  کلمه پاسخ  باید با کارهاي فرهنگی باشد ومحوریت و اولویت . ده استنیام
د شما حق افراد را چگونه می خواهی. نه با واکنش تند یا ستاندن حق آنها! رگهاي گردن  برافروخته ددنه به م ،ده شوددا

هاي  و شبکهفضاي مجازي و ایمیل   وجود دارد اعم از اسکایپ و اطی و تکنولوژیکراه هاي ارتب االن انواع ؟بگیرید
  شدنی نیست.... شما چطور می توانید این حق را عمال از افراد بگیرید؟ ...اجتماي

 هل فن اجدي گرفت و  را و عالمانه مباحث معرفتی ضروري است؛ در عین حال باید  ،فکر می کنم واکنش فرهنگی
از این دست  واز قضا واکنش هاي تند . دنکنن دتن اماتداق تشویق کرد کهو  تحریض پاسخ دهند. همچنین باید دیگران را

 تصور !و طرف مقابل را عصبانی کرده ایمیم ه انشان داده که نتیجه سوء دارد و افراد را جري می کند که ما به هدف زد
 "ذکرهم دبع موتالباطل ی"اهانت هم باید به مصداق  اسخ بدهند؛ با مقولۀ پ به بحث هاي معرفتی  داهالی فن  بایمی کنم 

خواندم که بار اخدر  ارد و قبل از این چه وضعیتی داشت.اژي دچه تیر »شارلی ابدو« د اکنون نشریۀشما ببینی . رفتار کرد
قی و هم پس هم به لحاظ اخال. داردره آن سه میلیون تیراژ اما االن یک شما، ه است در آستانه ورشکستگی بوداین نشریه 

  نمی برد.این واکنش خطاست و راهی به جایی  سنجانه،از منظر پراگماتیستی و مصلحت 
  

آیا به نظر شما برداشت غربی ها از شیعیان باالخص ایرانیان تفاوت خاصی با برداشت عام از مسلمانان 
  اهل سنت دارد؟ آیا افکار عمومی غرب متوجه این تفکیک و تفاوت ها هست یا خیر؟

یمن و مصر  وریه و س لبنان وبحث عراق و  وقتیسیاست البته  در حوزة ؛تفکیک مهمی باشد  نفکر نمی کنم براي ایشا 
چهره  نبراي به دست داد. اما  می کننددر این مورد پرسش می شود و  این تفکیک مهم براي برخی  ،پیش می آید..و

باشیم اور نداشته  عمقیقا ب تا  افزون بر این، به نظرم. و فایدتی ندارد خیلی مهم نیست الم این تفکیکاساز اخالقی و انسانی 
قد اگر واقعا من معت .نمی توانیم با هم مدارا کنیمهستیم،  وندو مهتدي به هدایت خدا داریمحظّی از حقیقت  همگانکه 

مل من در عاین باور  ،مدارا می کنم و صرفا براي دل خوشی او با ويباشم که یک اهل سنت هیچ حظّی از حقیقت نبرده 
یقا عم .معرفتی ریشه می گیردمنطقه رخ داده از همین  مبانی این نزاع هاي خونین که متاسفانه در  کرد.نیز ریزش خواهد 

 »پلوالیست«مانند من  حاال کسی می تواند  ؛ هستند داوندایت خدبه ه مهتدي  اهل سنتان و یشیععتقدم به لحاظ االهیاتی، م
را بر نهج   دو تنها خو »ینیدانحصارگرایی « ، دباش »اشمول گر « دمی توان اگر کثرت گرا نیست، ،باشد» کثرت گرا«و 

 .در بگیریر نظدر سالیان اخیر را دت هاي منطقه خشون. دناموجه است و راهی به جایی نمی گشایبه نظرم  صواب انگاشتن، 
اهل سنت و  به متعلق  ندارند وشیعی  گرایشات  را ببینید، این گروه ها» داعش«ببینید،  ر عراق درا ابومصعب  زرقاوي 



۵ 
 

میان  اعنزفرونهادن يِ باورهاي االهیاتی و دتغییر جتصور می کنم . ..و »داعش «و »  القاعده «و »  بوکوحرام: « اند هابیتو
   شیعیان و اهل سنت است که بار ما را بار می کند.

  
ه ما را بلب غعلی اال خودتان را شیعه معرفی می کنید یا مسلمان؟ معموال در مجامع، شما ،آقاي دکتر

  .مشیعه ا ممی گوی ،می پرسند االهیاتییشینۀ وقتی که از پ عنوان مسلمان می شناسند، در عین حال 
  

  :ددارید لطفا بفرمایی رباره کارها و آثارتاند اگر براي مخاطبان اندیشگرد خبري ن در پایا
ارهاي در مورد ک .از من منتشر شد رساله منطقی فلسفیو ترجمه و شرح   در سپهر سپهريدو اثر   93خوشبختانه در سال 

فان ، جلد دوم مقاالتم درباره شعر و عر»فلسفه الجوردي سپهري«کتاب در دست انشارم به زبان فارسی باید عرض کنم 
ن مقدمه نسبتا مفصلی بر آوزارت ارشاد سپرده می شود،  ست دایی شده و بزودي براي اخذ مجوز به نه سهراب سپهري

  .را توضیح داده ام حدود و ثغور سپهري پژوهی هاي خود و نوشته 
هاي شریعتی وره د تاکنون  ر این راستا،دآثار متفکران ایرانی را یافته ام.  عالوه بر این،  چند سالی است توفیق  بازخوانیِ

شده؛ فایل هاي صوتی این جلسات روي سایت برگزار .. مطهري شناسی وشناسی، سروش شناسی، شایگان شناسی و 
اکنون در حال برگزاري است؛ پس از اتمام این دوره، اگر شبستري شناسی نیز  سترسی است.  دورةدشخصی من قابل 

  . می شود تورنتو برگزار» بنیاد سهرورديِ«در  مجالی باشد، بنا دارم به اقبال الهوري بپردازم؛ این جلسات 
  
  


