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  دینی نواندیشی در دگرپذیري و رواداري
  

  1394شماره دوم، شهریورماه  مجله اندیشه اصالح، :منبع
  

  د بهرامیان وو گو از: مولگفت 
  

دانیم فضیلت رواداري و دگرپذیري یعنی قدرت سازگار شدن با امور به جاي ستیز کردن با اشاره: چنانکه می
در ادبیات ما، گاه از آن به مدارا، تساهل یا تسامح هم تعبیر شده است. به دیگر سخن، رواداري یعنی احساس ها. آن

اندیشند تند، نمیها مثلِ هم نیسي انسانعاطفیِ خاصی به دیگرباشی، دیگراندیشی و دیگرزیستی داشتن؛ چرا که همه
اند. ساحات درونی و بیرونی هرکسی با کسان دیگري متفاوت است، هرچند »دیگري«زیند، پس در قیاس با هم، و نمی

شن است کند؛ رورکس را موجودي متغایر و متضاد با دیگري میبه میزان متفاوت از این یا آن، اما خود این حالت ه
یلت ي بودن دیگري هم دلبستگی داشته باشد داراي فضي بودن خود دلبستگی دارد، اما اگر به نحوههرکس به نحوه

رواداري و دگرپذیري خواهد بود. براي بررسی بیشتر فضیلت رواداري و دگرپذیري در بعد فردي، اجتماعی و 
ایم و هایی را در میان نهادهوگویی، پرسشآن، با سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و اخالق در گفت سیاسی

  ایم، امید که مفید افتد. گون این مفهوم را مورد واکاوي قرار دادههاي گونهسویه
  

ها روي آن اهیم برخوآید که منطقاً الزم است ایضاحی مفهومی از مفاهیمی که میبراي ورود به بحث، به نظر می
شی از چهار هاي اعتقادي، عملی و تمایزبخي سویهوگو کنیم، داشته باشیم، با توجه به این مهم، نظر شما دربارهگفت

  چیست؟ ) Tolerance(پذیري، تسامح و مدارا مفهوم رواداري، دگري
ي رواداري همانگونه که شود که واژه، عرض می»اصالحاندیشه « يکنم خدمت خوانندگان محترم نشریهبه نام خداوند، سالم عرض می 

ترجمه شده » رواداري«هاي اخیر خصوصاً به در زبان انگلیسی است و در زبان فارسی در دهه) Tolerance( يمستحضرید معادل واژه
 ي رواداري، مایلم بر آن انگشت تأکیدهبخش مقولي قوامهاي تساهل و مدارا البته در سنّت ما سابقه داشته اما آنچه به مثابهآموزه. است

هایم به کار رها و نوشتااي که در سنّت و فرهنگ لیبرالی هم محل تأکید قرار گرفته و من در برخی از مصاحبهایده: بگذارم از این قرار است
أ خوبی است براي به دست دادن کنم از اینجا اگر آغاز کنیم، مبدتصور می). the right to be wrong( »بودن برخطا حقّ« ام؛ەبرد

  . مبنایی جهت موجه انگاشتن رواداري
ه در زبان ک» حقّ برخطا بودن«هایی از آنکه در قرن بیستم و بیست و یکم هم عرضه شده، هاي لیبرالیسم کالسیک و روایتدر آموزه

يِ این ي محورتر و رساتریست از این آموزهي روانترجمه» حقّ بر خطا بودن«کنم هم ترجمه شده است؛ تصور می» حقّ ناحق بودن« فارسی
نیز به معناي خطاي ) Wrong». (حق داشتن« است و به معناي) duty(، حقّ در مقابل تکلیف »حقّ بر خطا بودن«در ترکیب . ي فکرينحله

ن معنا من حقّ دارم که مطابق با ای. باشد» مطابقت با واقع«معرفتی کردن و سخن غیر مطابق با واقع گفتن است، البته اگر تئوري مختار صدق، 
ا به من تواند ادعا کند که این حقّ رتواند این حقّ را از من بستاند، همانگونه که کسی نمیخطا کنم، حقّ دارم که اشتباه کنم و کسی نمی

هاي حقوق بشري این است آموزه) normative(از مقتضیات هنجاريِ . املمثل لطف او بوده که من واجد این حقّ شدهااعطا کرده و فی
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ناپذیري چون حقّ انتخاب مذهب، حقّ شود، حقوق بنیادین و تخطیکه بر انسان از آن حیث که انسان است برخی احکام هنجاري بار می
) autonomy( خودآیینی يایده. این حقوق را کسی به انسان نداده که بتواند از او سلب کند. نژادفارغ از رنگ پوست و ... انتخاب همسر و

واداري را توضیح توان رکنم که میاز اینجا اگر حرکت کنیم تصور می. ي اخالق ایمانوئل کانت، مبناي فلسفی این نگرش استدر فلسفه
من  مثلي این سخن این است که مهم نیست که عمرو یا زید با من همفکرند یا نیستند؛ موضع من را قبول دارند یا ندارند، الزمه. داد
هاست، اما این بحث، حقوقی است و ناظر به حقوق اندیشند یا نه؟ آن یک بحث دیگري است؛ بحث معرفتیِ ناظر به صدق و کذب گزارهمی

توان رواداري را توضیح داد و با تبیین رواداري و دگرپذیري مبناي نظري براي تساهل و کنم میاز همینجا گمان می. ناپذیر آدمیانتخطی
یا  یاین سخن بدین معنا نیست که با فالن. هاي دینی، قومی و جنسی هم دفاع کردارائه کرد و پیشتر آمد و احیاناً از حقوق اقلیت تسامح

ه حقوق کنیم بدین معنا کمدارا می. عقیده باشیم، قرار هم نیست این چنین باشدبهمانی به لحاظ االهیاتی و فلسفی و نظري لزوماً هم هم
قوق بنیادین کند که یک مسلمان از حبر این باورم که زیستن اخالقی اقتضا میبه همین سبب . شناسیمآنان را به رسمیت می ناپذیرتخطی
ام، حتی از حقوق آورده» خداناباوري به جاي الحاد؟« يو چنانکه در مقالههاي دینی و در کشوري مثل ما از اهل سنّت دفاع کند اقلیت

   .بینی آشکاري با یک خداناباور دارددار اختالف جهانم دفاع بکند؛ هر چند که روشن است یک فرد دینبنیادین خداناباوران ه
ي کانت و سنّت ي این مدعا را در فلسفهنامهنسب. کنم از اینجا حرکت کنیم، مبناي موجهی از رواداري به دست داده شده استتصور می

ایحال، علی. گرفت شود در نظرهاي فلسفی و سیاسی ردپا و مبنایی براي این سخنان نمیسنن و نحلهگویم در دیگر نمی. لیبرالی توضیح دادم
گري توانند از مبادي و مبانی دی، کسان دیگري می»کنداثبات شیء نفی ماعدا نمی«کنم و به مصداق من از این مبانی و مبادي حرکت می

  . آغاز کنند
  

رفتن یعنی چه؟ یعنی پذیرفتن اینکه او وجود دارد؟ پذی چیست؟ پذیرفتن دیگريدر دگرپذیري » پذیرش« معناي
  اینکه او حقوق برابر دارد؟ پذیرفتن او یعنی به جهت عاطفی هم گشوده بودن در برابر او؟ 

توانید ی شما میاند؛ یعنکنم به نظرم با یکدیگر قابل جمعیکی دو تا از حقوقی که برشمردید با توضیحی که عرض می. مالحظه کنید
او ). principle of sympathy( اصل همدلی: گفتبه خصوص عواطفتان برانگیخته شود، همانطور که هیوم می» دیگري«نسبت به 

ین گویم افزون بر اشود؛ اما آنچه من مینهاد که احساسات و عواطف است که نسبت به دیگري برانگیخته میمبناي اخالق را بر این می
رفتن اي قرن بیستم، آورده، اساساً اخالق با به میان کشیدن و محفوظ گي قارهنی مطابق با این مبنا به تعبیري که لویناس از فالسفهیع. است

بخش مناسبات و روابط اخالقی گیریم که قواماي سراغ میو هنجارمندي) normativity(تر اگر ما از به تعبیر فنی. شوددیگري آغاز می
 انگاريطلبیبرابري. هم در میان باشد تا این مناسبات، شکل بگیرد» دیگري«ماست، این امر متوقف بر این است که  و نورماتیو

)egalitarianism (اي که پدران ما در صدر مشروطه در پی گیرد، برابري طلبیبه معناي برابري در مقابل قانون از همین جا نشأت می
اش، نژادش، همان معناي دگرپذیري است؛ یعنی دیگري فارغ از جنسیت این. کردندیاد می» برابري«و » اتمساو«تحقّق آن بودند و از آن به 

آورند، رند و سربرمیگیجا نشأت میاخالقی از همین» باید محورِ« هايگزاره. اش در برابر قانون برابر استي معرفتی و تربیتیمذهبش، پیشینه
  . در برابر ما» دیگري«هایی که مبتنی است بر حضور و ظهور نُرم

ر من آنچه اینجا مد نظ. هاي فلسفی خود را تقریر کرده استهاي کانتی سخن گفته و آموزهعنایت دارم که لویناس در مقام نقد آموزه
و انسانهاي پیرامونی تفطّن و توجه دارد و مناسبات و ) other minds(در عین حال به دیگر اذهان ي خودآیینی است که است، سوژه

قی هم ي اخالقی، به لحاظ حقوافزون بر سویه. نشاندکند و بر مسند تصویب میها تنظیم میروابط اخالقی خویش را با ظهور و حضور آن



٣ 
 

ي اخالقی و حقوقی توان دگرپذیري را در دو سویهپس بدین معنا می. در برابر قانون استطلبی و مساوات دگرپذیري متضمن پذیرشِ برابري
اگر از این مبنا حرکت . است» حقّ برخطا بودن«سخنان از مقتضیات به رسمیت شناختن  ي اینهمه. سراغ گرفت و به تبیین آن پرداخت

   .بخشی از این امر بدست دهیمتوانیم تبیینیِ معرفتکنیم، می
ن اي براي موضع خود دارید که مخالفاپذیري، چه توجیه معرفتیشما به عنوان یکی از موافقان مدارا و دیگري

عنی ناشی از ی(پذیري کدامند؟ آیا مدارا یک ارزش مثبت است ندارند؟ به عبارت دیگر مبانی نظري مدارا و دیگري
  است یا صرفاً یک ابزار و وسیله است؟ ) جهل یا عجز نیست

ي صرف نیست؛ بلکه یک امر قوام بخش دارد و ابزار و وسیله) substantive( که آوردم، مبناي نظري مدارا، ارزش محتواییچنان
)constitutive ( ه انگاشتن و لحاظ کردنباور دارم و تصور میاین آموزه را به». حقّ بر خطا بودن«است و آن عبارتست از موج کنم جد

برد و  توان بحث را پیشبر این سیاق می. دهد و هم مبناي حقوقیبراي توجیه اخالقی رواداري و دگرپذیري به دست میاین امر هم مبنایی 
  . از رواداري، تلورنس و دگرپذیري، دفاع اخالقی و معرفتی کرد

  
موري ها، عقاید و اعتقادات به چه ااساساً باور. را اگر ممکن است توضیح دهید) عینی و ذهنی(ها و عقاید انواع باور

ز ها با مدارا و دگرپذیري چیست؟ در کدامیک اگیرند؟ نسبت میان هریک از این عقاید، اعتقادات و باورتعلق می
  توان با مخالف، مدارا کرد یا بالعکس؟ ها، میاقسام باور

ارا نکنیم، یعنی با خود عقاید مد. مدارا کرد، نه با خود عقاید» باید«احبان عقاید شود مدارا کرد، بدین معنا که با صبا کثیري از عقاید می 
جد ها نباید تعارف کند و بحث و فحص معرفتی باید بهبودن باوربدین معنا که شخص در باب موجه بودن یا نبودن و صادق یا ناصادق

کند اما این تفاوت می. مومی و یا فضاهاي دوستانه و فیمابین جاري باشدبخش در فضاي عهاي معرفتوگوهمواره ادامه داشته باشد و گفت
نکه باید گشوده باشم نسبت به ای. است» دیگري«مدارا کنم چرا که او مصداقی از » باید«یا نه؛ با او  که من با صاحب عقیده هم مدارا کنم

گوید موافقت کنم، چون ممکن است ناراحت بشود، ، سخن خود را بگوید؛ اما گشوده بودن بدین معنا نیست که با هر چه او می»دیگري«
کنم صور میکند جایی که تاقتضا می» اخالق باور«نه مدارا با صاحبان عقاید است، با به رسمیت شناختن حقوق آنان است، در غیر اینصورت 

ا کنم بدر عین حال تصور می. بهمان دلیل موجه نیست، آن را نقد کنم و این امر منافاتی با مدارا کردن نداردن و فالن مدعا به سبب فال
آیند، باید مخالفت کرد؛ اگر سخنی و کنشی کنند و در مقام نشر آن برمیها دفاع میصاحبان برخی عقاید و کسانی که از برخی ایده

یر هایی نظانگیز، گفتاري است که شخص یا گروهی را بر اساس ویژگیگفتار نفرت. باشد) hate speech(انگیز مصداقی از گفتار نفرت
انگیز قومی، دینی و مقوالتی از این دست، مدارا نباید با پخش و نشر سخنان نفرت. دهدنژاد، جنسیت، دین و مانند آن، مورد حمله قرار می

عر یک قید این ش». با دوستان مروت با دشمنان مدارا/آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است«: همان شعر مشهور حافظ، با یک قید .کرد
  . ورزنددارد؛ بله با دوستان مروت با دشمنان مدارا مگر با دشمنانِ مدارا، مگر با کسانی که با مدارا دشمنی می

  
  ورزند چه کسانی است؟مراد از کسانی که با مدارا دشمنی می

انگیز کنند؛ سخنان نفرتانگیز را ترویج میکسانی که سخنان نفرتاند، کسانی که کمر به هدم نهاد و نهال مدارا در میان آدمیان بسته 
ا راند، با ایشان نباید مدارا کرد، باید سخنان آنان اند که در میان آدمیان کمر به هدم نهاد مدارا بستهایشان کسانی... قومی، نژادي، دینی و

است، » انگیزسخنان نفرت«اگر سختگیري و عدم مدارا محلی از اعراب داشته باشد، یکی از مصادیقِ آن، جلوگیري از پخشِ . سانسور کرد
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از این مصادیق که بگذریم، دیگرْ سخنان . است) pornography( مصداق دیگر در جهان کنونی، جلوگیري از پخش و نشر پورنوگرافی
دارا با صاحبان عقاید و آراء باید م. اندهاي کسانی است که در آن غور کرده یا نکردهداشته باشند؛ سخنانی که ایدهباید مجال طرح شدن 
ي کسی را، اگر بحث فلسفی است به فالن دلیل فلسفی، اگر بحث تاریخی است به فالن دلیل تاریخی، شود ایدهمی. کرد نه با خود عقاید

  . یل االهیاتی نقد کرد و این امر منافاتی با مدارا کردن و رواداري ندارداگر االهیاتی است به فالن دل
  

یا ناظر  بنديها و اعتقادات در یک تقسیمي دیگري مطرح کنم، با توجه به اینکه باورآقاي دکتر، پرسش را به گونه
در این . اندالزام یا وظیفه مربوط شناختی دارند و باورهایی که بهي ارزشها که جنبهاند یا ناظر به ارزشبه امور واقع

شود به نوعی مدارا قائل شد و تکثرپذیري را به لحاظ علمی و در مقام ها، میگانه، در کدامیک از آنبندي سهتقسیم
  شود، این امر را پذیرفت؟ ها نمیاثبات، پذیرفت و در کدامیک از آن

دارد، نکاتی که برشمردم ) cognitive( شناختیي طوف به نظر یا آنچه صبغهبندي شما، در باورهاي معدر ساحت نظر، مطابق با تقسیم
. د مدارا کردشوند، نبایانگیزند و در ساحت نظر تقریر میجاري و ساري است؛ بدین معنا که با سخنانی که در عداد مصادیق گفتار نفرت

کنم را از یکدیگر تفکیک کنیم، تصور می» دالیل راهنماي عمل«و » دالیل راهنماي نظر«طور است، یعنی اگر ما در ساحت عمل هم همین
شود، یز منتج میانگو به نشر و بسط سخنان نفرت» راهنماي عمل«باید از نشر و پخش آنچه مؤدي به کنش است و به تعبیر فیلسوفان اخالق 

ر به تفکیکی میان باورهاي ناظر به واقع و باورهاي ناظدر اینجا . جلوگیري کرد؛ اما اگر غیر از این باشد، نباید از پخش آن جلوگیري کرد
  . شته باشندي نشر داتوانند منتشر شوند، برخی نیز نباید اجازهها میکثیري از باور -با قیودي که آوردم -بینم؛ در هر دو ساحتارزش نمی

  
ظر الف اصل مداراست، به نمدارا با همه مگر با آن کسی که مخ: گفتپوپر درباب مدارا در بعد اجتماعی آن می

حقوقی، مدارا در قانونگذاري به چه معناست؟ آیا اکثریت  -شما حدود و ثغور رعایت مدارا کدامند؟ در بعد اجتماعی
  ، تحمیل کند؟ ي دیگريي اینکه بیشینه است، یک سبک زندگی خاصی را بر اقلیت به مثابهتواند به بهانهمی
سان سقفی است دموکراسی ب. نسبتی با ساز و کار دموکراتیک ندارد» دیکتاتوري اکثریت«گفت، ل میطور که جان استوارت میهمان. نه

هاي غیر ها رأي اکثریت است؛ دیگر ستون آن پاسداشت حقوق اقلیت است و دیگري سازوکاربنا شده بر چندین ستون؛ یکی از این ستون
دگی پس دیکتاتوري اکثریت یا به تعبیر شما تحمیل یک سبک زن. موکراتیک هستندها از مقومات سازوکار دي اینخشنِ انتقال قدرت؛ همه

ها، ارکنم نظام سیاسیِ دموکراتیک در قیاس با دیگر سازوکتصور می. بخش سازوکار دموکراتیک نیستهاي زندگی قوامبر دیگر سبک
در  .هاي مختلف زندگی و پاسداشت حقوق اقلیت استسبکتر است، چرا که در آن بنا بر به رسمیت شناختن سازوکارِ سیاسی اخالقی

از آنجاییکه رواداري امري اخالقی و برگرفتنی است، . جوامعی که حقوق اقلیت پاس داشته نشود، رواداري و تلورنس محقّق نشده است
هایی حکومت: اندها منقسم بر دو قسمبندي کالن، حکومتبدین معنا، در یک تقسیم. باید نسبت به تحقّق آن حساس بود و از آن دفاع کرد

وانند تتوانند سکوالر باشند و تن بدهند، میها میحاال این حکومت. دهندهایی که بدان تن نمیدهند و حکومتکه به رواداري تن می
شده، اما درعین برگرفته ن ها از دیانتایم که سکوالر بودند یعنی مشروعیت سیاسی آنهایی داشتهما حکومت. سکوالر نباشند و تن بدهند

که به ) 1998-1925( مدار کامبوجیسیاست) Pol Pot(عنوان نمونه؛ پل پوت اند بهحال استبدادي هم بوده و حقوق اقلیت را پاس نداشته
ر زمان دکشتن یک چهارم جمعیت کشور یعنی حدود دو میلیون نفر اقدام کرد؛ و یا شوروي سابق در زمان حکمرانی استالین و یا چین 
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داشتند؛ درعین حال در کشورهاي ها سکوالر بودند، اما حقوق اقلیت را پاس نمیاین حکومت). 1976-1893(تونگ حکومت مائو تسه
  . توان این سازوکار سیاسیِ غیر روادارانه را سراغ گرفتاسالمی هم می

  
از  -رخطابودنحقّ ب-یا بنا به تعبیر شما» اامر ناحقّ درخور مدار«گرایان در برخورد با گرایان با کثرتتفاوت مطلق

  لحاظ اخالقی در چیست؟ 
باشید و به این معنا ) deontologism(گرا شما ممکن است که مثل کانت وظیفه. در قلمرو اخالق این امر نیاز به توضیح بیشتر دارد 

 -rule(محور گرایی قاعدهممکن است، به فایده. داشته باشیدباشید؛ در عین حال به حقوق بنیادین افراد هم باور ) absolutist(گرا مطلق

Utilitarianism ( باور داشته و وحدتگرا)monist (بر  افرون. باشید؛ در عین حال حقوق بنیادین بشر را در نظام اخالقی خود بگنجانید
اس و حقوق بنیادین بشر و رواداري با دیگران را در باشید مثل دیوید ر) pluralist(، پلورالیست »اخالق هنجاري« توانید در وادياین، می

تواند کسی می .گرا بودن، به تعبیر قدما البشرط استگرا بودن و یا وحدتکنم نسبت میان رواداري و کثرتتصور می. نظام خود بگنجانید
گرا د کثرتتوانمی. ادین بشر هم باور داشته باشد، به حقوق بنی»امر مطلق«گرا باشد و مطابق با صورتبندي دومِ به معناي کانتیِ کلمه، مطلق

   .هاي مهم را نیز در این میان سراغ گرفتتوان برخی شباهتشود، میپس به رغم تفاوتهایی که دیده می. باشد و اهل مدارا باشد
  

ه معنایی به چ ، این دو، به»حقّ برخطا بودن«یا به تعبیر شما » حقّ ناحق بودن«آقاي دکتر، اگر برگردیم به مفهوم 
چگونه » ا بودنحقّ برخط/ حقّ ناحق بودن« شوند؟ به عبارت دیگر فضیلت دگرپذیري و مدارا بر مبنايکار گرفته می

  شود و دقیقاً به چه معنایی است و پیامدهاي آن کدامند؟ توصیف و تبیین می
ي توان سه نحلهبندي کالن، میبنا به یک تقسیم. بکار برمي فنی هم دارد عنایت دارم که واژگان را دقیق چون بحث ما تا حدودي صبغه 

 گرایی اخالقی، وظیفه)virtue ethics( گرایی اخالقیفضیلت: از یکدیگر تفکیک کرد و بازشناخت» اخالق هنجاري« يمهم را در حوزه
)deontologistic ethics (گرایی اخالقیو نتیجه )Consequentialistic ethics .(را نه مبتنی بر » حقّ برخطا بودن« يمن آموزه

ردم و معنایی که گرایی اخالقی تقریر کبلکه در دل سنّت وظیفه -شاید کسی بتواند این آموزه را بر این اساس تقریر کند - فضیلت اخالقی
 principle(غایت بودن انسان اصل : ي کانتی دارد و مبتنی بر صورتبندي دوم امر مطلق در نظام کانتی استنامهاز آن مراد کردم، نسب

of ends .(  
است؛ امر ) categorical imperative» (امر مطلق«بخش تنظیم مناسبات و روابط انسانی است، ي اخالق کانت، آنچه قوامدر فلسفه

توان از همین جا سراغ میرا » حقّ بر خطا بودن. «بندي دوم امر مطلق کانتی استاصل غایت بودن انسان، صورت. مطلق سه تنسیق دارد
چنین .. و ي اجتماعینژاد، طبقهاند؛ فارغ از مذهب، جنسیت، هایی که فی نفسه غایتگرفت و استنتاج کرد؛ حقّ بر خطا بودنِ انسان

مسیحی،  مان، دومیفرض کنید چهار نفر داشته باشیم؛ اولی مسل. اي داشته باشنداند، حقّ دارند هر عقیدههایی، از آن حیث که انسانانسان
داند و مسلمان اعتقاد هر دو را هاي االهیاتیِ یهودیت را موجه نمیمشخص است که فرد بودایی، آموزه. یهودي و چهارمی بودایی سومی

ي ویه، س»بودنبر خطا «اما این . از نظر او، بودایی و یهودي و مسلمان بر خطا هستند. دانداعتقاد هر سه موجه نمی داند و مسیحیموجه نمی
در عین حال به لحاظ اخالقی، . آراء به تعبیر موالنا تا حشر ادامه خواهد داشت االهیاتی دارد و ناظر به صدق و کذب است و این اختالف

 یک به لحاظاند و اخالقاً باید از حقّ بنیادین ایشان دفاع کرد؛ هر چند هر هر یک از این چهار نفر در ابراز آراء و معتقدات خویش محقّ
  . انگارداالهیاتی موضع یکدیگر را ناموجه می
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اختیار گردد،  »رئالیسم پیچیده«شناسی، موضع اگر در معرفت. توان از این موضع دفاع کردشناختی هم میافزون بر این، به لحاظ معرفت 
علوم بنابر این آموزه، هیچ م». در پی آواز حقیقت دویدن« ي گلیم دلیل است و به تعبیر سپهرياز لوازم آن دراز کردن پاي مدعا به اندازه

دیگري  »حقّ برخطا بودن«شود شخص، این امر سبب می. نیست که شخص، کی و کجا گوهر ناب یقین و حقیقت را فرا چنگ خواهد آورد
کامالً  گو کند، چرا که او همورا به رسمیت بشناسد و در عین حال بکوشد که از طریق روش دیالوگ سقراطی با فالنی و بهمانی گفت

است طرف  ام، خوبدانم که به سر منزل مقصود رسیدهممکن است بر نهج صواب نباشد، نه اینکه تعارف کند و در دلش بگوید من که می
  . مقابل هم حرفش را بزند تا دلخور نشود

تقریر » ضنقد عقل مح«باشد، چنانکه کانت آنرا در » رئالیسم پیچیده«ي اخالقی، اگر موضع معرفت شناختیِ مختار ما، افزون بر سویه
توان شمرده، میرا بر» ایده آلیسم استعالیی«ها و مقومات سراغ گرفته و مؤلفه» ي متافیزیکیسوژه«کرده و به نقد خرد ناب همت گمارده و از 

ر تلفیق کرد شناختی را با یکدیگبناي اخالقی و معرفتتوان این دو مپس می. دست دادبه» حقّ برخطا بودن« شناختی هم برايمبنایی معرفت
  . شناختی کرد، دفاع اخالقی و معرفت»حقّ بر خطا بودن«و از 

براي دوستان و عزیزان هموطن آغاز » بنیاد سهروردي«را در » روشنگري و فلسفه کانت«اي تحت عنوان هاي اخیر، تدریس دورهدر ماه
ادي و مبانی ي دین کانت شده و اکنون در مقام شرح مبو بعد وارد فلسفه روشنگري به تفصیل سخن گفته ابتدا در باب تاریخ عصر. امکرده

ي مباحث روشنگري از یکی از قهرمانان عصر روشنگري، با پیشینه يکنم کانت به مثابهتصور می. ي کانت هستیمشناختی فلسفهمعرفت
خوب آشنا ) و ژان ژاك روسو و پس از آن دیوید هیوم و دیگران) 1536-1466(راسموس با ظهور دسیدریوس ا(تر به این طرف زمان لو

شناسی ي معرفتشناسی انتقادي خود را طرح کرده و در حوزهکشیده، از جزمیت فلسفی فاصله گرفته و معرفتهمان فضا نفس می بوده و در
بندي و موجه کردنِ اي طرح کرده و به دست داده که به کار صورتو اخالق، عقل محض و عقل عملی متعارف را نقد کرده و مبانی

  . آیدرواداري و دگرپذیري می
  

 -کريرا در منظومه ف» حقّ برخطا بودن«مذهبی خود، /تواند در عین پایبندي به ایمان دینیآیا یک مسلمان می
تواند، مذهبی خود به نحو سازگاري بپذیرد؟ به عبارت دیگر آیا یک مسلمان از آن حیث که مسلمان است، می/دینی

  ها را به رسمیت بشناسد؟ حقّ آزادي و انتخاب انسان
ودن دیگران حقّ برخطا ب« اگر از من بپرسید، پاسخ مثبت است؛ یعنی. کندبسته به اینکه این پرسش را از چه کسی بپرسید، پاسخ فرق می

ه رسمیت ام که متضمن بدر نقد حکم ارتداد نوشته» ارتداد در ترازوي اخالق«اي تحت عنوان به همین سبب هم مقاله. شناسمرا به رسمیت می
سی به ن جان کام؛ مطابق با این ادله، ستانداي اقامه کردهي اخالقیدر این مقاله ادله. شناختنِ حقّ آزادي اندیشه و انتخاب تمام انسانهاست

و بر  اما اگر از فقهاي سنّتی بپرسید، پاسخ کثیري از آنان به این پرسش مثبت نیست. سبب ابراز عقیده و تغییر دین خود، امري اخالقی نیست
پی راین باورند که اگر کسی مسلمان است، حقّ ندارد آیین خود را عوض کند؛ به نزد ایشان این کار ناموجه است و مجازات سنگینی د

  . دارد
  

  به عنوان یک مسلمان تجددگرا یا نواندیش دینی، موضع مختار شما در این باب، چیست؟ 
رآن اي آیات در قپاره. ي اخالقی اقامه کرد، هم به متن مقدس مراجعه کردتوان ادلهبه نظرم، براي نشان دادنِ روایی تغییر عقیده هم می

ٰ إِلَّا ما سعى وأَن لَّیس للْإِنسانِ: داریم، نظیر  تالش آن براي و است کرده خود آنچه جز نیست ايبهره و پاداش انسان براي ،﴾39: النجم﴿ ◌
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 ترالبا گاههیچ و کندنمی تکلیف توانائیش ياندازه به جز هیچکس به خداوند ﴾286: البقرة﴿وسعها إِلَّا نَفْسا اللَّـه یکَلّف لَا: یا و. است نموده
خواهد. یا برخی آیات که خطاب به پیامبر است: فَذَکّرْ إِنَّما أَنت مذَکّرٌ لَّست علَیهِم ان توانایی شخص از او وظائف و تکالیف نمیمیز از

س. اي و بنندهک یادآوري و دهنده پند تنها تو که چرا کن، یادآوري وظایفشان به را مردمان و بده اندرز و پند و ﴾22-21: الغاشیۀ﴿بِمصیطرٍ 
  تو بر آنان چیره و مسلّط نیستی تا ایشان را به ایمان واداري. 

چند جا به تفاریق در این سوره که از سور مکی قرآن است، بر . ي عبس پرداختماخیراً به مناسب ماه رمضان در دو جلسه به شرح سوره 
ي انسان هم در سوره .گوید ملزم و وادار بکندد دیگران را به آنچه که میي مذکِّر بودن پیامبر تأکید شده و تصریح شده که ایشان نبایقضیه

  . ناسپاس بسیار یا باشد سپاسگزار او چه ام،داده نشان انسان به را راه ما ﴾3: االنسان﴿إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا : خوانیممی
اند؛ البته نه از منظر اخالقی، بلکه اهللا منتظري و احمد قابل را، هر دو بزرگوار در نقد ارتداد سخن گفتهخدا رحمت کند مرحوم آیت

اند که این حکم مشخصاً معطوف به یهودیان مدینه در سالیان ابتدایی تکون اسالم بوده است. گویی یهودیان در مقام کندن نهال درخت گفته
ر آن روزگار بر آمده بودند؛ صد البته در روزگار کنونی که بیش از یک میلیارد مسلمان داریم، قصه بالمرّه متفاوت است. آن دو اسالم د

  ام. را نقد کرده» ارتداد«اند، من نیز از منظر اخالقی بحث خود را تقریر کرده و حکم فقهی داده -فقیه، توضیح تاریخی
اگر از پی  ي نامنتظَر برسد که پیشتر بدان باور نداشته،اگر کسی به فالن نتیجه. د باید به رسمیت شناختبه نظرم آزادي عقیده را به ج 

این امر که در قرآن، . داند و خداي خودتأمالت خویش روان شده و صادقانه و مجدانه بدان رسیده باشد، البته موجه است؛ دیگر او می
ي این امر الزمه. ارتداد مجازات اخروي دارد و هرچه که هست میان فرد است و خداوند. ین معناستارتداد مجازات دنیوي ندارد، مؤید ا

  . ي آن قضاوتی کردتوان دربارهي خاکی نمیاین است که از منظر و مرئاي ما ساکنان این کره
  

حقّ برخطا / بودنحقّ ناحق «پذیري و رواداري، دینی براي پذیرش اصل راهبردي دگراصول و مبانی درون
  در سطح سیاسی و اجتماعی که در فقه و کالم سنّتی ریشه دارند، کدامند؟ » بودن

اند از اصول و مبانی درون دینی در این باب حرکت کنند و به اصطالح با رفوگریهاي موضعی و و خواسته اي داشتهکسانی چنین داوري 
پارادایمی  نگاه ما باید. بردکنم این روش راهی به جایی نمیتصور می. خویش دفاع کنندبحث را تقریر کرده و از مواضع » اجتهاد در فروع«

یر مجازات اي نظبخش صدور احکام فقهیاي که قوامشناختی و اخالقیشناختی، معرفتي این سخن این است که مبانی انسانباشد؛ الزمه
  . کنونی مورد بازبینی و بازخوانی جدي قرار گیرد بوده، باید در روزگار» ساب النبی«و » مرتد« اعدام براي

  
ر ي ماست، به گمان من عالوه بر اجتهاد دي کار و مفتاح قفل ناگشودهگفتید که راهبرد اجتهاد در اصول چاره

شناسی و اخالقی نوین، تفاوت انسان جدید و جهان جدید و منجمله شناختی، معرفتاصول بر اساس مبناي انسان
  . مداري و تنفّس در فضایی حقمدارانه را باید بیشتر مد نظر قرار دهیمران تکلیفانقضاي دو

عرفتی از م -و از این منظر سنّت دینی را بازسازي کردن و دفاع اخالقی» اجتهاد در اصول«شود؛ به مدد بله، اینچنین بارمان چنین بار می 
برخی از مواقع جواب دهد، اما به نحو روشمند و فراگیر این چنین نیست و  ممکن است در البته این رفوگریهاي موضعی. آن به دست دادن

باید از مبادي انسانی و اخالقی دیگري، که متناسب و متالئم با این روزگار است، سراغ گرفت و حول آن احکام فقهیِ باب معامالت را 
  . بازسازيِ دوباره کرد
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 تبع به و سیاسی – که اهل رواداري شویم، نیازمند پلورالیسم معرفتیاي از اندیشمندان بر این باورند براي اینپاره
 و رواداري رب مقدم آن وجود چگونه و کدامند پلورالیسم پنهان و پیدا هايسویه. هستیم دینی تکثرگرایی آن

   است؟ پذیريدگر
توان گفت که این رویکرد، منبه خوبی است. در اینجا آنچه مطمح نظرم است، پلورالیسم دینی اگر قائل به وجود پلورالیسم باشیم، می

 بدین معنا وقتی شما پلورالیسم را به رسمیتشرط الزم مدارا کردن با انسانهاي پیرامونی نیست. » گرایی دینیکثرت«است. در عین حال، 
چندان  هاي مختلف زندگیي ما که سبکویژه در جوامعی مانند جامعههاي مختلف زندگی را، خیلی خوب است؛ بهعنی سبکشناسید، یمی

ند در جوامعی مان. کندنیست، این امر منبه است و نقش تنبیهی نیکویی را ایفا می) multicultural( چندفرهنگی رونقی ندارد و جامعه،
پینی، چینی، در کنار شما یک کوبایی، فلی. شویدي چندفرهنگی آشنا میالی خواه ناخواه و به نحو طبیعی با مقولهامریکا، کانادا و اروپاي شم

ند و به این امور تماماً در منظر شما هست. ها وجود دارندها، مساجد و کلیساو معابد بودیستی، کنشت.... اي، ایتالیایی، فلسطینیهندي، کره
 .برند که از نوعی کثرت و پلورالیته در مقام فعلیت دفاع کنید، این امر در جاي خود خوب و رهگشاستکر فرو مینحو طبیعی شما را در ف

در کشورهاي چندفرهنگی مانند کانادا، انگلیس و آمریکا دارد، در قیاس با کسانی ) lived experience(ي زیسته یعنی کسی که تجربه
  . تر استاند، نسبت به پذیرش رواداري، تساهل و دگرپذیري قطعاً گشودهاي را از سر نگذراندهکه چنین تجربه

تواند بگوید که من معتقدم فقط می) exclusivist(یک انحصارگرا شناختی تقریر کنیم، اما اگر بخواهیم بحث را به لحاظ معرفت
بینم، ها در جامعه نمیمانع و رادعی براي حضور آنتوانند وجود داشته باشند و من هاي زندگی میمسیحیان رستگارند؛ اما دیگر سبک

بر خالف یک انحصارگرا، شخصاً به لحاظ چگونگی تبیین بالفعل ادیان در جهان پیرامون، کثرت. مشروط بر اینکه قانون را رعایت کنند
ها و یا المثل فقط بوداییمعتقد است که فیاما یک انحصارگرا . ام و با پلورالیسم نجات و نه پلورالیسم صدق، بر سر مهرمگرا و پلورالیست

شناسم، تواند بگوید من حقوق گروندگان به ادیان دیگر را به رسمیت میاما در مقام عمل چنین کسی می. مسلمانان و یا مسیحیان رستگارند
ی مالزمتی دیگر میان این امور از حیث منطق به عبارت. شوندهر چند بر این باور است که تنها مسلمانان و یا یهودیان و یا مسیحیان رستگار می

هاي مختلف تواند سبکي ادیان پلورالیست باشد و به پلورالیسم نجات باور داشته باشد، به سهولت میاگر کسی در حوزه. وجود ندارد
شناسد، هر چند به رسمیت بهاي مختلف زندگی را تواند سبکدرعین حال اگر کسی انحصارگرا باشد نیز می. زندگی را به رسمیت بشناسد

ِ در عین حال کسانی هستند که انحصارگرایند و بر این باورند که باید سبک زندگی. بر این باور است که تنها آئین و مذهب او، برحقّ است
، غیراخالقی »رياجبا حجاب«ام، چنانکه پیشتر هم در این باب نوشته. در ایران» حجاب اجباري«خود را بر دیگران تحمیل کنند، نظیر وضعیت 

  . است و قابل دفاع نیست
حجابی اي در کالس من حضور داشت که به سبب اجراي قانون بیهایم در دانشگاه تورنتو، خانم محجبهبه خاطر دارم در یکی از کالس

قل او در کالس ن. آمده بودخواست با حجاب در دانشگاه حاضر شود، به کانادا هاي دولتی ترکیه، از آنجائیکه میاجباري در دانشگاه
انادا به کالس برود؛ از اینرو ایشان هم به ک -غیر محجبه -کرد که یک دوست ایرانی دارد که دوست داشته با سبک پوشش دلخواه خودمی

د و هر دهن ي تحصیلتوانند ادامهزاده در کشور و سرزمین پدري خود نمیآموز بود که دو مسلمانبرایم خیلی عبرت. مهاجرت کرده بود
خواهد محجبه سر کالس درس یکی می. اندشناسد، آمدههاي مختلف زندگی را به رسمیت میدو به یک کشور غیرمسلمان که سبک

  . اندها از سرزمین پدري ایشان دور است، حاضر شدهحاضر شود و دیگري غیرمحجبه، و هر دو در کشور دیگري که فرسنگ
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انگاشت که القاء و تحمیل یک سبک زندگی، لزوماً و ضرورتاً با انحصارگرایی دینی پیوندي ندارد، هرچند توان چنین بنا برآنچه آمد، می
ها را سراغ ستتوان کثیري از پلورالیاز آنسو می. کنندبینید که از تحمیل یک نوع سبک زندگی دفاع میدر مقام عمل انحصارگرایانی را می

  . کنندشناسند و از آن دفاع میرسمیت میهاي مختلف زندگی را به گرفت که سبک
  

 گرایی دینی را نه به عنوان یک امر ضروري و الزم، بلکه به تعبیر شما به عنوان یک منبه مقدمآقاي دکتر، اگر کثرت
ي د؟ در حوزههایی منتشر کرگرایی دینی را باید در چه حوزهبر رواداري مفروض بگیریم، پرسش این است که کثرت

دهاي خاصی را نیز به ها، پیاماخالق، فلسفه و یا در کالم؟ با عنایت به اینکه، نگرش پلورالیستی به هر یک از اینفقه، 
  . دنبال خود دارد

اي که انحصارگرایی و شمولگرایان با آن گرایی دینی، آموزهکثرت. ي اخالقی و معرفتی اقامه نمودي رواداري، باید ادلهبه نظرم در قصه
یکا، ي کنونی امربه عنوان مثال در جامعه. شودي دین طرح میي کالم جدید و فلسفه، یک بحث االهیاتی است که در دو حوزهمخالفند

، )public( ي عمومیاما در عرصه. گرایان را در محافل گوناگون سراغ گرفتتوان انحصارگرایان دینی، شمولگرایان دینی و کثرتمی
کنم تصور می .هاي مختلف زندگی را به رسمیت بشناسدطرفی اتخاد کند و سبکمواضع ال بشرط باشد و بیي حکومت باید نسبت به همه
از  هاي مختلف زندگی بیطرف باشد، البته پاسداشت برخی اصول اخالقی بنیادینسیاسی باید نسبت به سبک -حکومت به لحاظ اجتماعی

ي دینی ما باید محقّق شود، اندراج مفهوم حقّ است و بنا کردن فقهی در سیاسات معهآنچه در جا. سوي حکومت الزم است، همین و نه بیشتر
ق در کنار حقوق خداوند، حقو. شوداین امر که اوال یک بحث فقهی است، از االهیات مشروب می. و معامالت که بر مفهوم حقّ مبتنی است

باید االهیات . گرایی دینی و انحصارگرایی دینیآغازید، نه از تفاوت میان کثرتها را به جد سراغ گرفتن؛ باید مسئله را از اینجا باید انسان
تواند به شناختیِ دیگري بنا شده، فقهی که تحت تأثیر چنین االهیاتی بنا شود میشناختی و معرفتافکنی کرد که بر مبانی انساننوینی پی

اند، هاي اخیر طرح کردهمباحثی که برخی از نواندیشان دینی در دهه. راه دهدهاي دینی و سیاسی مدارا و رواداري و پاسداشت حقوق اقلیت
قه آغازد، این االهیات نوین، فشناسی و االهیاتی میشناسی است که از تغییر مبانی و مبادي انساناز همین منظر است؛ یعنی نوعی فقه

  . آورددیگرگونی هم پدید می
  

وریک اي که در ایران شکل گرفته با تمهید مقدمات تئیان روشنفکري دینیي اخیر، جرمستحضرید که در چند دهه
 حلهها و عملکرد این نو دراندختن طرحی نو، درصدد پر کردن شکاف میان سنّت و مدرنیته بوده و هست، دستاور

  کنید؟ درباب ایجاد نوعی رواداري و دگرپذیري در داخل ایران، را چگونه ارزیابی می
م دینی کنم توضیحاتی که ایشان درباب پلورالیستصور می. بینمي نواندیشی دینی در ایران را از این حیث کامیاب میرنامهدر مجموع کا 

. تر نمودن ادبیات بحث کمک بسیار کرده استاند، به فربهیک امر االهیاتی دفاع نموده يمثابهگرایی دینی بهو به نوعی از کثرت داده
بودن هاي حقوق بشري در سبک دینی و دینداري و به تعبیر محمد مجتهد شبستري بایستهو اندراج آموزه» حقّ« يولههمچنین تأکید بر مق

پذیرش حقوق بشر در سبک زیستی دینی در روزگار کنونی، دستاوردهاي خوبی بوده؛ مباحثی که عبدالکریم سروش در باب تقابل حقّ و 
  . داشته است تکلیف طرح کرده نیز دستاوردهاي نیکویی



١٠ 
 

ظنّم . کنمهاي بسیاري را از آنان دریافت میي اهل سنّت که به لحاظ مذهبی شیعه نیستند، دوستان متعددي دارم و پیامشخصاً از جامعه
، لاین است که نواندیشی دین جهت تبیین و نهادینه کردن تساهل و رواداري، گامهاي مهمی از حیث نظري برداشته است؛ اینکه در مقام عم

  . ازاي بیرونی آن چقدر است و تا چه میزان محقّق شده، امر دیگري استما به
مذهب است، اختالفات بنیادین و جدي دارند؛ اما این امر مانع مذهب است با کسی که سنیروشن است کسی که از منظر االهیاتی، شیعه 

 ياند، وظیفهاي که شیعیان در اکثریتدر جامعه. اع کند وبالعکسمذهب دفمذهب، از حقوق بنیادین یک سنیشود که یک شیعیاز این نمی
ها یک مسجد رسمی ندارند، امر ناروایی المثل در تهران، سنیاینکه فی .مذهب، دفاع کنندشیعیان است که از حقوق بنیادینِ اقلیت سنی

رالیسم را در تر گفتم، موضع پلودفاع نموده و چنانکه پیشهاي مذهبی نواندیشی دینی از این سنخ امور سخن گفته و از حقوق اقلیت. است
  . دفاع از حقوق بنیادین آدمیان به عنوان منبه، تقریر کرده است

ها، در اذهان نهادینه شده و این اتفاق بسیاري از این آموزه. بینمهاي فراوانی که شده، در مجموع کارنامه را مثبت میبه رغم مخالفت
  . مبارك و مثبتی است

  
رود و منشوري تحت همین عنوان تدوین و در دولت کنونی تدبیر و امید تأکید بر رعایت حقوق شهروندي می

تا چه  -اي آننیازهالبته با قبول مبانی و پیش- پذیري و رواداريي وحدت، تأکید بر دگرمنتشر شد، به جاي ایده
  تواند در ایجاد فرهنگ مداراجویانه، کارساز باشد؟ حد می

حقوق شهروندان  .تواند کارساز باشد، به شرطی که به عمل برآید و محقّق شودالعاده مبارکی است و میتأکید بر حقوق شهروندي امر فوق
هاي دینی و اگر چنین باشد، دولت موظف است که حقوق اقلیت. است» حق برخطابودن«را به رسمیت شناختن متضمن به رسمیت شناختن 

کرار برد؛ تدر بحث از وحدت مذاهب، تأکید بر دشمن مشترك به عنوان مقوم وحدت، راهی به جایی نمی. بشناسدقومی را به رسمیت 
حقّ «شناسی از رئالیسم پیچیده سراغ بگیریم و آنرا موجه بینگاریم و حقوقی حل کرد، اگر در معرفت -کنم که مسئله را باید اخالقیمی

ي عهدر جام» حقوق شهروندي«اگر . شده است سمیت بشناسیم، ارکان رکین رواداري به دست دادهي اخالق به ررا در عرصه» برخطابودن
هاي ، همچنین حقوق اقلیت...مذهبی مثل اهل سنّت، زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و -هاي دینیدینی مثل ایران محقّق شود، حقوق اقلیت

  . مر مبارك و رهگشایی استشود که اقومی موجود در کشورمان به رسمیت شناخته می
روند، این کشور در قیاس با امریکا کشور سکوالري است، اما هرچه که ي کانادایی میکودکان ایرانی مقیم کانادا به مدرسه. مثالی بزنم

یک، خالف مدارس کاتولهاي عمومی برود، بردر عین حال اگر دانش آموزي به مدرسه. هست، مذهب غالب در کانادا مسیحیت است
ینی هاي هیچ درود، ترجیح بالمرجحی درباب آموزهیا راهنمایی نیاز دارد، سخن می آموز دبستانیي ادیان به میزانی که دانشدرباب همه

، در کشور سکوالري مثل کانادا ها هم همینطور استي نهاددر حوزه. ي حقوق شهروندي استشدن قصههمان عملیاتی وجود ندارد؛ این
د کلیسا، از مراکز دینی بگیرید تا نهادهاي مذهبی، چه تعدا. شناسی در تورنتو داریماند، فقط بیست مرکز شیعهي دینداران مسیحیکه قاطبه

ه طرفی دولت است کهمان رواداري و بی این،! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مسجد، کنیسه و معابد بودایی متعددي هست
  . در مقام عمل رهگشاست

ن امور مسائل ای. ها صورت گرفته استطرفیهایی از این بیایم برخی عدولسبب تحوالت سیاسی، در سالیان اخیر دیده در عین حال، به 
کردن خیلی از امور در سطح رسانه نقش مهمی در برجسته. ها را به حساب آورد و مد نظر قرار دادسیاسی است که در جاي خود باید آن

مشخص است که داوري ما درباب . رودانگیز آنان سخن میکرد که در مدیا چقدر از داعش و اعمال نفرتدوستی نقل می جهان دارد؛
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ها چیست، اما یک گروه مسیحی بنیادگرا در یکی از کشورهاي آفریقایی که اگر در این ده سال، بیش از داعش آدم نکشته باشند، کمتر آن
ددي از تجاوز به کودکان از آنان گزارش شده است، پوشش خبري بسیار کمتري از داعش و یا القاعده گرفته اند و موارد متعاز آنان نکشته

ها به هرود، اما چنانکه باید در رسانیا در کشور میانمار چه جنایتی از سوي بودائیان در حقّ اقلیت مسلمان می. انداست، چراکه آنان مسیحی
از  اما اوالً باید این دو ساحت را. زندسبات سیاسی در این نوع مناسبات و روابط پررنگ است و موج میمحا. شوداین مسئله پرداخته نمی

ست که مالحظات الملل اثالثاً در سطح بین. ها را موجه انگاشتهم تفکیک کرد، ثانیاً باید همچنان بر مبانی نظري انگشت تأکید نهاد و آن
  . وع مناسبات و روابط دولتمردان غربی با شهروندان خود در سطح ملی باید درس گرفتسیاسیِ بسیاري درکار است؛ اما از ن

   
ر ایجاد معرفتی روشنفکران دینی و دگراندیشان مذهبی د -ي اخالقیبه عنوان پرسش پایانی، مایلم بپرسم، وظیفه

هاي خانمانسوز مذهبی در نزاعپرهیزي و رواج نوعی رواداري و دگرپذیري در کاهش و ترویج فرهنگ خشونت
  تواند باشد؟ منطقه و ایجاد همگرایی بیشتر در داخل کشورمان، چه می

ي آنان درس بیاموزیم؛ ي زیستهي کشورهایی که چندفرهنگی هستند نظر بکنیم، و از تجربهبراي گسترش فرهنگ رواداري، اگر به تجربه
شود نمی .رود، بیش از هرچیزي این ساز و کار بر فرهنگ دموکراتیک مبتنی استمیعنوان نمونه اگر از سازوکار دموکراتیک سخن به

براي نهادینه  .کشوري سازوکار سیاسی دموکراتیک داشته باشد، اما در میان مردمانش فرهنگ و سازوکار دموکراتیک نهادینه نشده باشد
ترین نهادهاآغاز ترین و محوريعنوان مهمها و نهاد خانواده، بهاز مدرسه) training(کردن فرهنگ دموکراتیک باید کار را از آموزش 

هاي ما آموزش داده شود، و در خانواده کودکان این مناسبات کنم اگر فرهنگ تساهل، تسامح و رواداري در مدارس به بچهتصور می. نمود
ام در سالیان اخیر در خلوت خیلی بدین امر اندیشیده. گیرندمی را در میان پدر و مادر و اقوام و خویشان مشاهده کنند، به نحو طبیعی آنرا یاد

داشته باشد، زمین را ني زیستن چندین ساله در مغربتا کسی تجربه. که چگونه فرهنگ دموکراتیک دراین سوي دنیا، نهادینه شده است
ها ، و به بچهاندترین مراحل آغاز کردهوي دنیا از ابتداییسرّ این در چیست؟ به نظرم در این است که این س. بیندالعین نمیها را به رأياین

کنند، به آنان خیلی دفاع می) privacy( فی المثل از حقوق کودك و حریم خصوصی. دهنددر محتویات دروس مدرسه آموزش می
اگر . شوند ات از آن باخبرحتی والدینتاپت شما رمز عبور دارد، قرار نیست شود که اگر تبلت یا لبکودکان در این راستا آموزش داده می

از پدران و  اياین سخن شاید به عده. دوست داشتی به آنان بگو اگر نداشتی به آنان مگوي، آنان حقّ ندارند، این حریم خصوصی شماست
سورد دك دلش خواست پمادران در ایران بر بخورد، ولی در این سوي دنیا باید به حریم خصوصی کودك ده ساله احترام بگذاري، اگر کو

هاي مختلف کودکان سبک. هاي مهمی داردي خرد، اما لوازم و مدلولهمین مسئله. دهددهد و اگر نخواست، به شما نمیرا به شما می
یت شناختن مبه رس شوند، مبانی اخالقی و معرفتیِتر میها که بزرگشوند؛ بعدبینند و در مقام عمل با آن مأنوس میزندگی را در اینجا می

  . اموزندهاي مختلف زندگی را میسبک
ي اختیارات و وظایف دولتمردان است، امیدواریم که روزي هاي مختلف زندگی در حوزهي به رسمیت شناختن سبکدر کشور ما قصه 

 رواداري و دگرپذیري بیندیشیمي مدنی به نهادینه کردن فرهنگ شود در سطح جامعهاما فعالً میي ما هم رخ دهد، چنین اتفاقی در جامعه
رغم اینکه ممکن است چندان به چشم نیاید، این دو مطلب به. هاي خود از سطح روابط فیمابین خانوادگی تا آموزش، آغاز کنیمو از خانه

مردان ستمداران و دولتسیا. گذرداي است از آنچه در بطن جامعه میرسد؛ سیاست آیینهي سیاست در میپس از آن عرصه. اندالعاده مهمفوق
ي هشت سال ربهتج. ي جدابافته از مردمان و شهروندان نیستندسیاستمداران تافته. انداند که از بطن جامعه سربرآورده و رشد کردههم کسانی
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یت را نادیده انگاشت که ایحال نباید این واقعنژاد، علیي اجمدينژاد را دیدیم، فارغ از هر داوري درباره کارنامهزمامداري آقاي احمدي
  . ازا و مدلول داشته استنژادي در جامعه مابهایشان از دل این جامعه برخاسته و فرهنگ احمدي

امیدواریم در کشور ما هم مناسبات پوپولیستی جاي خود را به فرهنگ مبتنی بر رواداري، پاسداشت حقوق انسانی، تساهل و مدارا دهد و 
قی بیفتد، از اگر قرار است اتفادر عین حال نباید فراموش کرد که . بی و قومی به حقوق بنیادین خویش نائل آیندهاي دینی، مذهتمام اقلیت

ود و شها و مدارس شروع میآگاهی بخشی نیز متوقّف بر آموزش است که از خانه». آگاهی راهی به رهایی است«طریق آگاهی است؛ که 
  : دگردپس از آن در جامعه ساري و جاري می
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