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  دینی و فرایند دموکراتیزاسیونرفرم 
 

  1394، فروردین و اردیبهشت 2مجله مهین، دوره جدید، شماره  :منبع
  

ر روزگار ی جهان جدید ده هاي معرفتسنت دینی با عنایت به فراورد انتقادي خوانیزرفرم دینی معطوف به با ه،چنانکه گفته شد
ود و ثغور این حد، ولو مختصرا، ي دینیدیگر نحله هامیان نواندیشی دینی و  ، مقایسۀ»ضدادهااتعرف االشیاء ب«به مصداق  کنونی است.

  پروژه فکري را بهتر نشان می دهد.
با دستاوردهاي معرفتی جهان جدید و عقالنیت مدرن بر سر مهر  ، حسین نصرشوان و سیدفریتهوف رنه گنون، نظیر  1سنت گرایانی 

مفهوم . اندگذشتۀ از دست رفته روزگار سپري شده و مدرن وو در اندیشۀ بازگشت به جهان پیشاموجه انگاشته را غیر نیستند و آن
 هايآموزهرخی از ببر به نحو گزینشی، ، در آثار خویش ایشان است.متضمن تبیین این امر  گرایانسنت در نظام معرفتیِ »حکمت خالده«

به فقه و تاریخ  و نظیر کالم سنت پسِ پشت کنند و در دیگر بخش هايتأکید میاسالمی   موجود در سنت یِفلسفی و عرفانمکاتبِ 
   2.نایت نمی نگرنددیدة ع

 گرایان که دراینکه بر خالف سنت ند، االّاهمداستان با سنت گرایان هاي جهان جدیدبا آموزه نیز در مخالفت 3بنیادگرایان دینی
آیات و روایات تأکید دارند، آیات و  5، بر معانی تحت اللفظیِنگرندمیعنایت  به دیدة متن مقدس و سنت دینی 4هاي باطنیِسویه

ن حال، سویۀ شوند. در عیدر روزگار کنونی به کار بسته می ارج شده و به نحو مکانیکیاجتماعی خود خ -روایاتی که از سیاق تاریخی
قش آفرینی ی نبات و روابط سیاساینجا و اکنون دارد و در تنظیم مناس این خوانش از اسالم پررنگ است و نسبت وثیقی با سیاسیِ

  . یادگرایی دینی در دهه هاي اخیر استبارزي از بن مصادیق»  داعش« و » بوکوحرام« ، »القاعده« هاي . گروهکندمی
دستاوردهاي معرفتی  دیندارانی که بانیز یاد کرد،  6توان از دینداران سنتیمیدر قلمرو دینداري، گرایان، گرایان و بنیادافزون بر سنت 

نحوة زیست و سلوك دینی خویش در روزگار  به گیرند و در سامان بخشیدنِند و در عین حال آنها را جدي نمیجهان جدید آشنا نیست
اهللا آیت 7.»اخروي اندیشِدینداران معیشت«اند؛ لّدان ایشان در زمرة این دیندارانو مقاهللا بروجردي آیت. نهندنمی کنونی بدان وقعی

مبادي و  ربا عنایت به تحوالت جهان جدید، بدون تغییر دبا این تفاوت که ایشان  بود، معیشت اندیش دینداران ز در زمرةمنتظري نی
 مهم و رهگشایی قهیِفتاواي ف و پرداختبه جامعه  در مسائل مبتال شناختیِ خود، به بازنگريشناختی و معرفتشناختی و هستیانسان مبانیِ

   8صادر کرد.

 گمارد. در اینحال به دفع شبهات نیز همت می گري دینی، دلشمغول زدودنِ معرفت دینی از زواید و خرافات است، در عیناحیا 
بر  ؛ همچنیندکننفلسفه و کالم اسالمی وام می میراث و مخزناز  و کارا هایی برّاو کوفتن خصم، احیاگران دینی سالحراستا، براي فر

 هاي جهان جدید آشنا نیستند؛ در صورت آشنایی نیز، در ساماناحیاگران  با اندیشه .نهنددین انگشت تأکید می شدةجوانب مغفول واقع
دانها پاسخ باید بنگرند که هر چیز در آنها به چشم شبهاتی میگیرند و بیش از ها بهره نمیبه نظام دینی خویش از آن آموزه نِبخشید

م هاي مرحوکه به همراه پاورقیدر نقد آموزه هاي مارکسیستی  اصول فلسفه و روش رئالیسممرحوم طباطبایی در  و جهد داد. جد
را  قابل دمرحوم احم » شریعت عقالنی« پروژه  9احیاگرانه در روزگار معاصر است. آثارنمونۀ روشنی از این سنخ  مطهري منتشر شده،

  .دکر داداحیاگرایانه قلمر زمرة کارهاي دنیز می توان 
سنخ از  نیاد شده دارد. در ایشناسی سازي با دیگر انواع دینشتتفاوت مهم و سرنو، پررنگی دارد مدرنیستیِ سویۀ کهرفرم دینی  

شود. می به دیدة عنایت نگریستهدستاوردهاي معرفتیِ جهان جدید جدي انگاشته شده و در آنها بر خالف احیاگري دینی،  ،دین شناسی
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(اعم از تجربی و غیرتجربی) و فلسفۀ  معتقدند، نسبت به علوم نوین 10سازوارگرایانه ی، به نگرششناختاین جماعت به لحاظ معرفت
وناگونِ هاي گمؤلفه تناسب و تالئم میان معارف دینی و معارف غیردینی و بازخوانیِ انتقاديِبرقراري اند و در اندیشۀ جدید گشوده

  بخش جهان جدید هستند.هاي معرفتسنت دینی ذیل آموزه
 -ملی«خود را  هخانوادیک  ؛، چندین خانواده ذیل نحلۀ رفرم دینی شکل گرفته اندندر فضاي اندیشگی ایراگذشته، ر دهه هاي د

براین،  افزون. می خواند و بیشتر متاثر از آموزه هاي علی شریعتی، محمود طالقانی، مهدي بازرگان و عزت اهللا سحابی است» مذهبی
ضاي می خواند و در ف» نو اندیش دینی« و » روشنفکر دینی« سر برآورده که خود را شمسی خانوادة دیگري در دهه هاي هفتاد و هشتاد 

و  متفکرانی چون عبدالکریم سروشو  » رسهدم«  و» کیان« و » کیهان فرهنگی« اتی و رسانه اي داخل کشور با نشریاتی چون مطبوع
بر خالف رفرمسیت هاي پیش از انقالب، مقوالتی چون دموکراسی، حقوق ایشان شناخته می شود.  انمحمد مجتهد شبستري و همفکر

وزین احکام فقهی در ترازوي اخالق در دستور کار نواندیشان دینی و رفرمیست هاي دینی پس بشر، جامعۀ مدنی، برکشیدن اخالق  و ت
 . به باور ایشان، کار روشنفکرانه و اصالح گرایانه، معطوف به بازخوانی انتقادي سنت پسِاز انقالب، علی قدر مراتبهم، قرار گرفته است

است که هر رفرم  سنت، دین است. الزمۀ این سخن این ۀین مؤلفرؤثرتم  پشت است. در جامعه اي نظیر جامعه ایران، مهمترین و
« کاب ارتاین سخن به معناي و شریعت است. البته  از دیانت فهمدرك و متوقف بر اصالح  اجتماع و سیاست،  ۀماندگاري در عرص

 مر است.ندیشگی این اا نیست، بلکه تاکید بر سویۀو ابعاد اصالح اجتماعی به بعد اندیشگی حویلِ فرایند ذتقلیل و تو » مغالطه کنه و وجه
بود،  ادهاي مدرن دموکراتیکرابطۀ دیالکتیکی و تعاملی است؛ پس هم باید دلمشغول تحقق نهمیان سوژه و نهادهاي اجتماعی،  رابطۀ

 11»یِخود آیین«وندان افزایش یابد و شهر مدنیِ ر این میان، هم باید آگاهیتغییر نگرش و نظام فکري و معرفتی شهروندان. دهم در اندیشۀ 
اهمیت بر  ی ریچارد رورت داننتفکرانی مم دتاکی دهر چن. دو گسترش یاب گیردشود، هم نهادهاي دموکراتیک نضج  ایشان پررنگ تر

است، در عین حال باید به خاطرداشت که در جوامعی نظیر جامعه  و عبرت آموز بصیرت بخش ،نهاد هاي دموکراتیکشکل گیريِ 
 باید نهادهاي مدرن، نضج گیريِ بر ، افزون بر تاکیدندهنگی خاص خود را دارد و دوران گذار را سپري می کایران که  مختصات فر

ن و بر روي آ دادنظر قرار  دمنیز را  نِ وجه رهایی بخش آنهادي انگاشته شدو ج اندشهرونتوسط  موکراتیکاندیشه هاي دیرش ذپ
   کرد.  سرمایه گزاري

         
 درك و تلقی ما از فقه و احکاماینکه اخیر،  فهم دینی ما دموکراتیک نمی شود، مگر  ۀهچند د د عموم رفرمیست هاي دینیِبه نز
برخی از احکام فقهیِ  ودنِبو بی نسبت ، بیگانه ندموکراتیزاسیوکنونی تغییر یابد. مطابق با تلقی ایشان، یکی از موانع  اجتماعیفقهی 

» معامالت«را از باب » اتیعباد«نخست باید باب در این باب، . براي گره گشایی نظري اجتماعی موجود با آموزه هاي حقوق بشري است
دلیلی اقامه  توانالمثل نمیفی». مصالح خفیه«و واجد  هستند و حج ل روزه و نمازاحکام عبادي از قبین ات متضمیعبادتفکیک کرد. 

وزه ر آن طورخوانده و رکعت. پیامبر اسالم که مؤسس دین است، اینگونه نماز میرکعت است و نه سه  چرا نماز عصر چهار کرد که
ند. اما احکام آورجا میایشان مناسک عبادي خویش را به از پینِ به سلوك معنوي خویش، امان بخشیدگرفته، مسلمانان نیز براي سمی

ات و تصور و لوي آورده، متناسب با بنیهاهللا دهسروش از قول شاه ولینیستند و چنانکه عبدالکریم » مصالح خفیه«اجتماعیِ اسالم واجد 
 این ي بخشیدنِهور فقها، تعمیم و تسرّبر خالف رأي جم الزمۀ این سخن این است که .اندتصدیقات مردمان جزیره العرب صادر شده

اي، بنیه و مزاج و تصورات و تصدیقاتی نظیر اگر در جامعه خواهد.فرهنگی و معیشتیِ متفاوت دلیل میبا خصوصیات  احکام به جوامعی
ام این روح و پی فظصورت باید با ح در غیر این ،کار بسته توان احکام اجتماعی اسالم را بمی جوامع صدر اسالم یافت شود، عیناً

قه موجود حق در ف اندراج مؤلفۀ العین قرار داد و از آنها تبعیت کرد.زد و احکام ترجمه شده را نصب» گیترجمه فرهن«احکام، دست به 
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 جتماعیبه تعبیر دیگر، احکام ادر روزگار کنونی است.  »اجتهاد در اصول«فقه حق مدار از مقتضیات ترجمه فرهنگی و  و پی افکندن
الت چتر عد سازگار باشند و ذیلِاگر با شهودهاي اخالقی عرفی ما  دارند و باید در ترازوي اخالق توزین شوند. 12»ربط اخالقی« اسالم،

ردند، به گصورتبندي مجددا صورت باید فرونهاده شوند و یا  اند و برگرفتنی؛ در غیر اینرند و اخالقی به حساب آیند، موجهقرار گی
ل اخالقی و احکام فقهی اجتماعی، بر خالف اصو ه باشند. به تعبیر مجتهد شبستري،شهودهاي اخالقیِ عرفی منافاتی نداشتکه با نحوي 

، زنا، ، قتلسرقت االمريِ ابديِ فراتاریخی نیستند؛ بلکه عرف زمانۀ پیامبر درباره ارث، مجازات،مال و مناسک عبادي،  قوانینِ نفساع
نوان قانون را به ع ی  این احکام. آن روزگار، کسدان اسالم قرار گرفته دخل و تصرف مورد موافقت پیامبر کیاند که با اند... محاربه 

  13.ن شان سخن نمی گفتدي بودرباره ابدو  دآنها را قانون به حسا ب نمی آور ،ده بودوضع نکر
این  احکام فقهی اجتماعی،و سیاسیِ دخیل در صدور اي فرهنگیو جغرافی زمانه هنجارهايدادنِ نظر قرار  دینی، با مد رفرمیست هاي 

، »اهتهمب«، »ارتداد«والتی چون مق ایشان دربارةآثار منتشره از . اندته و به ارزیابی آنها همت گماردهاحکام را در ترازوي اخالق گذاش
»وجوب فقهی«است و  به نزد ایشان، اخالق فراتر از شرع 14در سالیان اخیر را باید در این راستا قلمداد کرد. »...حجاب«، »نبی سب «

   اما وجوب فقهی ندارند و بالعکس. ندارد؛ چرا که برخی از امور وجوب اخالقی دارند،» وجوب اخالقی«مالزمتی با 
دن دانظر قرار  انگاشته و با مد ي را در زمرة امور عرفی و عقالیی، سیاست ورزمعاصر دینی رفرمیست هاي  عالوه بر این، عموم

 مختلفجوامع  ر؛ بر رابطۀ وثیق و بنیادینِ میان دیانت و سیاست د»دین و حکومت«از رابطۀ میان » سیاستدین و «تفکیک رابطۀ میان 
به رابطۀ  ینید رفرمیست هاي، یگرداز سوي   رود.آید و نه از بین میاطی که نه به میل کسی به وجود می، ارتبانگشت تأکید می نهند

از اینرو  گیرد.شروعیت سیاسیِ خود را از دین نمیحکومت، م دنمعتقدد و نوقی است، باور نداراي حقکه رابطه» دین و حکومت«میان 
 تفکیک میانِو از ساز و کار دموکراتیک دفاع پاسداشت حقوق  بشر و  15می توان جامعه اي دینی داشت، همراه با دولتی سکوالر.

در دهه هاي اخیر  دینی فرمیست هايتوسط ر  »مسلم سکوالر« تن مفاهیمی چونو برساخ» الریسم سیاسیسکو«و » سکوالریسم فلسفی«
والریسم اسالم، در عین حال به سک ینباورمند به د قائل به ساحت قدسیِ هستی باشد و تواندن راستاست. به نزد ایشان، کسی میای در

سیاسی و تفکیک هاي  یگر شیوهدر قیاس با د، موکراتیکدساز و کار  نایشان، برگرفت دبه نز 16دین از نهاد حکومت  معتقد باشد. نهاد
  حکومتی، اخالقی تر و انسانی تر است و از اینرو موجه و برگرفتنی.

افق اجماع و تواز  ینی؛دثار روشنفکران غیر هۀ اخیر، همچنین آدو در دینیِ طیف هاي مختلف دمرور آثار منتشرة رفرمیست هاي 
اصالح فهم دینی به مثابۀ شرط الزم براي تحقق ساز و کار  نظري میان عموم رفرمیست هاي دینی و روشنفکران عرفی بر سر ضرورت

 آموزه هاي اجماعیِ د دین از نهاد حکومت ازهمچنین تفکیک میان نها .دهدو خبر می  ده برمی گیردپرر جامعۀ ایران د کدموکراتی
ر عین د  و دار بودینداین سخن که می توان  هخوشبختانه امروزاخیر است.  هۀدینی و روشنفکران عرفی در دو د رفرمیست هاي میان 
و حقوق بشري،  دموکرات بودر عین حال دو  دار بودینداشت؛ می توان غیر دو آموزه هاي حقوق بشري را پاس  دبو موکراتدحال 

ه است.  دا کردیسیاسیِ ایرانی پ نی و فعاالندینی، روشنفکران عرفی، روزنامه نگاران، کنشگران مدر میان رفرمیست هاي دقائالن بسیاري 
ینی و دهاي  رفرمیست دو جماعت بیعی میان طبه رغم اختالفات نظريِ  را باید به فال نیک گرفت ومبارك  تفاق نظرِبه نظرم، این ا

 اندهرونش راستاي تحققِ رایران کنونی را گم نکرد و د ۀر جامعاجتماعی و سیاسی دینی و د، جهت و مسیر رفرم نییدروشنفکران غیر 
  ار نکرد.  ذخودآیین و آگاه، همچنین شکل گیريِ نهادهاي مدنی دموکراتیک، از هیچ کوششی فروگ
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1. traditionalists 

  گرایی ، به عنوان نمونه، نگاه کنید به: براي بسط بیشترِ آموزه هاي سنت  2.
 .  1385، گفتگوي رامین جهانبگلو با سید حسین نصر، ترجمه سید مصطفی شهرآیینی، تهران، نی، در جستجوي امر قدسی

3. fundamentalists 

4. esoteric 

5. literal meaning 

6. traditional 

از عبدالکریم سروش است. براي  آشنایی بیشتر با انواع دینداري به روایت ایشان، نگاه » دینداري تجربت اندیش«و » دینداري معرفت اندیش«، »دینداري معیشت اندیش«تفکیک میان  7.
 ، 1381، تهران، صراط، سنت و سکوالریسم؛ همو، 1380، تهران، طرح نو، خدایاناخالق ، »ورزياصناف دین«کنید به : عبدالکریم سروش، 

هائیان از این سنخ ب» حقوق شهروندي«و مهدور الدم نبودنِ کسانی که از سر تحقیق دین خود را تغییر داده اند؛ همچنین به رسمیت شناختنِ »  ارتداد«اهللا منتظري دربارة فتاواي متأخرِ آیت . 8
 است. 

  تلقیِ احیاگرانه از آثار مرحوم مطهري، نگاه کنید به :براي آشنایی  بیشتر با   .9
  »:بازخوانی االهیات مطهري و سروش«سروش دباغ، 

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/354.pdf 
يِ دنتقاا ارم. افزون بر بازخوانیِذبه بحث بگ ر شهر تورنتو د  »يدسهرور دبنیا «ر دمطهري را مؤلفه هاي مختلف نظام فکريِ مرتضی ه جلسه، دشمسی، طی هج 93ر سال داشتم دتوفیق  

م. دریم سروش مقایسه کرالکدالهوري، علی شریعتی و عباقبال رفرمیستیِ ین شناسی دین را با داو به  احیاگرایانۀر این سلسله جلسات، نگرش دفلسفه تطبیقی،  ير قلمرودري همطمباحث 
  سترسی است:در لینک زیر قابل دفایل هاي صوتی این جلسات 

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
 

10. coherentisitc 

11. autonomy 

12.  moral relevance 

  ، جرس:»قرآن کتاب قانون نیست«محمد مجتهد شبستري، نگاه کنید به:   .13
http://www.rahesabz.net/story/79749/ 

» علمی ندارد مدعاي فقیهان مبناي«اجتماعیِ زمانمند و مکانمند و وابسته به سیاق را در مقالۀ همچنین، مجتهد شبستري نسبت میان اصولِ اخالقی و مناسک عبادي جهانشمول و احکام فقهیِ 
  به بحث  گذاشته است:

http://www.rahesabz.net/story/80511/ 
  نگاه کنید به:  .14

  »: شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزش هاي اخالقی«و » النّبی رساله نقد مجازات مرتد و ساب«محسن کدیور، 
http://kadivar.com/?p=9058 
http://kadivar.com/?p=12859 

  ، جرس:»بازي با دین مردم؟«عبدالکریم سروش، 
http://www.rahesabz.net/story/73112/ 

  »:ارتداد در ترازوي اخالق«و » حجاب در ترازوي اخالق«سروش دباغ، 
 h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/217.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/237.pdf 

است. عبداهللا  تهرفترکیه کنونی  می گذرد، از همین امر تبعیت می کند. جامعه دینی اي که حکومتی سکوالر دارد؛ حکومتی که مشروعیت سیاسی خود را از دین نگ  آنچه در جامعۀ  15.
 النعیم، در اثر ذیل می کوشد از حدود و ثغور دولت سکوالر و برقراري آن  در یک جامعۀ دینی سراغ بگیرد و دفاع کند:

Abdullahi An-Na’im ( 2008) Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a (US: Harvard University  Press).  
کند که وظیفۀ اصلی حکومت ها عبارتست از تأمین و برآوردنِ نیازهاي اولیه از قبیل مسکن، ، استدالل میمدارا و مدیریتدر  » تحلیل مفهوم حکومت دینی«ریم سروش در مقالۀ عبدالک  .16

مدد کوشش جمعیِ شهروندان صورت می گیرد و نه دخالت مستقیم حکومت.  بهداشت، امنیت، معیشت... و نه امر دیگري. برآورده شدنِ نیازهاي ثانویه در جامعۀ مدنی و عرصۀ عمومی و به
أملی در قرائت انسانی تو   در  نقدي بر قرائت رسمی از دینبهره گرفت. مجتهد شبستري نیز » حکومت فرادینی«بعدها سروش براي تبیین تلقی خود از رابطۀ میان دیانت و حکومت از مفهوم 

عیت وورزي امري عقالیی است و مسلمانان باید نظیر دیگر مردمان جهان، مناسبات و روابط سیاسی خود را سامان بخشند. مطابق با رأي ایشان، مشرکند که سیاستبر این امر تأکید می  از دین
  سیاسی امري است عرفی و نه قدسی. 

هاي گوناگون خانوادة نواندیشی دینی و روشنفکري دینی دربارة نسبت میان دیانت و حکومت و ، آراء طیف»رانروشنفکران دینی و سکوالریسم در ای«ري در مقالۀ حسن یوسفی اشکو
  سکوالریسم را به بحث گذاشته است:

                                                             



 ۵

                                                                                                                                                                                                                                  
http://www.rahesabz.net/story/80462  / 

   
 


