
 

 با اين "نو انديشان مذهبی" چه بايد کرد!؟
 
 

اش را نمايان های آرمانیاش نيازها و خواستهدر ميان نيروهای بالنده های درونیهر جنبشی بسته به گفتمان
به همين نسبت نه تنها  ربط و/يا سطحیبی هایگفتمانميزان شود. سازد و به همين سياق نيز تعريف میمی

انحرافی کنند که ربط/بیهائی توانند او را اسير پرسماندهند، بلکه میهای آن را نشان میپذيری و ضعفآسيب
از مسير  آن جنبش کند تا ها به يک جنبش کمک می . تدقيق و تفکيک گفتمانخواهند ربودنيروی زيادی را از او 

های بنيادينش متمرکز بماند. گاهاصلی خودش به کژراه نرود و بر روی گره  
 
که از سوی "نخبگان  د، پرسمانی استشوشود به آنها دامن زدههای کشافی که اين روزها کوشش میگفتمان زا

يا  شود. صرفنظر از اينکه هر يک از ايشانمغضوب" رژيم اسالمی ايران با بوق و کرنا تبليغ و ترويج می
از  ی آنها، در بيرونند، همه شابدهشای از درون هرم قدرت به بيرون پرتاب به داليل يگانه گروهی از ايشان

ی مشترک دارند و آن اين است که همگی با های و هوی بسيار فرياد "ای داد اسالم يک نقطه همديگر اب ،هرم
های فرهنگی، گيرند. تو گوئی اين همه ويرانیدهند و بر عليه رژيم موضع میبرند" سر میرا دارند از بين می

که کشور را در دستان  ی اسالمی ما هيچ ربطی به عجوزهو روانی جامعه اقتصادی، سياسی، اجتماعی
و به   - ای بيش نيستدهد، ندارند. تو گوئی ايران به همان ميزان که برای ايشان تنها وسيلهاش تاب میديوانه

هم  ملتی ابر -زنند خود و ديگران را به آب و آتش می  ،همين دليل نيز با چنگ و دندان به دنبال نجات آن
 همين معنا را دارد.  

 
چند  دانم، برای پرهيز از کژفهمی، بهپيش از اين که به چند پرسش بنيادين از اين دوستان بپردازم، الزم می

باشم:ای بسيار کوتاه داشتهاشارهمفهوم اساسی،   
 

نخست: حاکميت1 با دولت2 فرق دارد. حاکميت سيستمی است دارای قوانين حقوقی و از جمله قانون اساسی که 
ی اين سيستم، و بر مبنای اصول و موازين همين حاکميت، کشور ماند. دولت به عنوان زيرمجموعهپايدار می

شوند، به مدت  می های مديران موقت آن که از سوی مردم (در جوامع دموکراتيک) برگزيدهرا با توجه به الويت
امی است که حاکميت (پيمان بزرگ و ديرپای مردمی) حکم حککند. پس دولت، مجری امحدود و معينی اداره می

است های فکريش به جامعه حاکم کردهخود را در فراگيرترين بنيان  
 

بزرگترين جعل، دروغ و جنايت در فرهنگ ما ايرانيان است.   ، به معنای خدا،"هللا" یواژه :نيست خداهللا دوم: 
ای از سرزمين و "فرهنگی" ديگر هی دارد که از گوشه تر از هللاتر و ژرفخدا همواره معنائی گسترده

است . و کتابی فرستادهيدکند چگونه انسان بزیه او امر میاست. هللا مردی است بيگانه از انسان که ببرخاسته
شامل ه به او اعتقاد دارد. اين کتاب ی (و نه گزينه) هر آن کسی است کبه نام قرآن که عبوديت از آن وظيفه

پراکنی، ارعاب و ستيزی، وحشتورزی، زنکم در بخش خشونتدست  –شفاف  هایعت و دستورالعملريش
، به ويژه اسالم، انسان بنده و عبد هللا است. برابر دانستن اديان ابراهيمیبه بندگانش است. در  -ستيزی انسان

.هاترين مجازاترحمانهانسان با او بزرگترين کفر و جنايت است و قابل بی  
 

هاست. نه انسان  ای) انسانای از وجود هر يک از (اگر نگوييم هر موجود زندهاما خدا در فرهنگ ايران پاره
شود. و انسان نيز متقابلن ازو رويد و افشانده میی اوست و نه او عبد انسان. اما خدا از انسان میبنده

تواند خواهد و نه می يکديگرند. پس خدا نه می ان شود. اين دو همسمی رويد و افشاندهشود و میانگيخته می
. و نه تر ساندب را انسان ،آن  دادن "نويد" با روز رستاخيز، تنبيه موقت و نهائی، و جهنم و بهشت بسازد و يا

ها بدهد چه ها و امر و نهیها و شريعتتواند کتابی آسمانی، و مجموعه آثاری از دستورالعملخواهد و نه می می
هم بخواند. هللا  -سازد های ابراهمی و نوری را میآنچه که بنيان مذهب  –نکه آنها را غيرقابل تغيير ه آرسد ب

ی آن.گر آوای سروش است، خدا خود و نغمه انجماد است، خدا روان و پويا و دگرشونده. هللا سرکوب  
 

مانند اختالف هللا است با خدا.  ه یبا دين ايرانی يکی نيست. تفاوت مذهب/"دين" با دين ايران رايج سوم: دين



های اخالقی و ها و دستورالعملای از آيينبر مجموعه  نداستوار اديان سامی (يهوديت، مسيحيت، اسالم)
ی موجودات زنده صغير و گناهکارند و بنده است، چون همه ناپذير. تار و پود مذهب با قدرت تنيده شدهانعطاف

- ی چه بايد و چه نبايدهللا به بندگانش است و دربرگيرنده ف و مشقکليمذهب ت"دين" و و عبد يک خالق. 
کردهای مشخص و غيرقابل بحث. ديدگاهی است که هرگز هيچ نظامی، به جز خودش، قادر به اجرای موازين 

ی آن از انسان و منافع جانبههای زمينی در گسستگی همه غيرقابل تغيير آن نيست. تفاوت آن با ايدئولوژی
ها کم، سنگ منافع گروه خاصی از انسانهای زمينی هم، دستترين ايدئولوژیو حقيقی اوست. حتا بهيمی قعیوا

مردمی را که به پرستش   اينان. تسا فرا انسانی دنيای پس از زندگی و اين اديان زنند. اما آرمانرا به سينه می
د.شمارمی  آميزونهای جانکاه و جنقابل تنبيه کرده پردازند، نکوهشزندگی می  

 
زاييده درون هر انسان  ازمذاهب است. دين اديان/ی مقابل اسالم و ديگر دين اما در فرهنگ ايرانی در نقطه

دين آيين فردی انسان تراويده از آوای سروش خويش است. پس هر کس دين خودش را دارد و هر . شودمی
دين  دهد. ل شود، اصالت خود را از دست میتحميکس پيامبر و راهبر خويش است. و به محض آنکه بر کسی 

.نداضد تنوع و پويائی است، اديان نوری پرور و ستايشگر گوناگونیکثرت  
 

به باوری چنين  دريغی برایشود و تالش بیيغ میفرهنگ نيست. بر خالف آنچه تبل "دين"/چهارم: مذهب
گنجد. نمی اديان سامی ن سترون و منجمدذات نظرانه و، فرهنگ هرگز در قالب تنگپذيردصورت میديگران 

ها، ها، خلق و خوها، اخالق، تجربهارزش ، ادبيات، باورها،هاها، هنر، آموخته هاای از دانش فرهنگ مجموعه
ورزد با جايگزينی تمامی آنها با تالش می مذهب"دين"/های رفتاری و روانی يک جامعه است. آيين و روش

جا  آن را به نام فرهنگ يک جامعه آورد تاگذرد شبه فرهنگی را بوجود ای او میهزشآنچه تنها از صافی ار
 یتنه یکناره حقيری که مانند قارچ بری زيرمجموعه نه يا.و پوپرور است تنوعو  پذيربزند. فرهنگ ذاتن کثرت

انگارد. میخود و پی های پهناور فرهنگ را از آن شاخهدر تنهائی خود زند و تکيه می درخت فرهنگ  
 

 *              *               * 
نه با دور ريختن باور مقلد بودن  .باشدخود موجود که خالء تفکر و باور به يابدیپيدايش م قلد در جائیم

شدگان  ی مشترک مغضوبنقطه رود و نه با تالش برای مدرن کردن آن باور مذهبی. تقليدمذهبی از ميان می
   المی ايران است.م اسی رژيپرهياهو

 
آقای اکبر گنجی در نقش يک مقلد "مدرن" همان کاری را که در ابتدای انقالب با تقليد از مراجعش با ايران 

های ايشان، اکنون، سرشار از گيرد. نوشتهاست، اين بار با آرايشی ديگر بکار میی ما انجام دادهزدهفلک
آور کمک زيادی به ايشان های مکرر و کسالتقولس در نقلوسوا آنکهاستنادها به متفکران غربی است، بی

به اين دست   اگر نگاهی هللا و امروز هم کمی از آن و کمی از بهمان متفکر غربی.بنمايد. ديروز فالن آيت
های غربی از آکادميسين های رنگارنگیکنيد که نيمی از وزن آنها از نقل قولبيندازيد مشاهده می هانوشته

ائی هستند که ههای اين "روشنفکران دينی" به مانند فروشگاهنگاشته است.تشکيل شده ی ايشانشده چينتدس
ای به زرق و برق آذين هاشان با وسواس روانشناسانهويترين، به ناچار ،شانبرای فروش کاالهای درون

ی و تقليد همواره فروش فروشی فضلاسامی غربی در بازار مکاره امروزه کنندايشان حس میچه . شوندمی
به قسم   هامان رازم نيست تا نوشتهباشيم، ال. به راستی که اگر ما حرفی از خود برای گفتن داشتهبهتری دارند

های اين و آن برای خواهيم از تکه دانم ما تا به کی میمن نمیکنيم.  آلوده ی زمينی و "آسمانی"به اين و آن آيه 
 خودمان لباس بدوزيم؟

 
جانماز دموکراسی  ،تواند دموکرات باشد، حتا اگر در کالمباشد، ذاتن نمی هم و مقلد ايدئولوژی داشته کسی که

دانند که شان در هيئت "نو انديشان مذهبی" اما خود را مقلد نمیآقای گنجی و هم کيشان را هم مدام آب بکشد.
ايران آشنائی  گریجنبش بابی با ه اندازهتا چ ايشان من نميدانم کنند.آوری هم میهيچ ادعای نو انديشی و نو

"نو  تمامی ترديدهای کنونی نه تنها سال پيش، 160با به چالش کشيدن اسالم در گری جنبش بابی دارند.
تمامی تار بلکه  در نور ديد،ايران  یی زندگی روزمرهتر بر صفحهتر و ژرفرا در مقياسی گسترده انديشان" ما

لرزه در آورد. اين جنبش بر ضد حکومت مذهبی نامرئی برخاست و نيز به همين دليل بود  را به جامعه و پود
تافت گرفته که مام کسانی گشت که آتش عشق به ميهن در سر و دل داشتند؛ از دگر انديشی که مذهب را برنمی



تالش  پس اين  غيره. تا يهودی، زرتشتی، مسيحی، مسلمان و از جمله شمار بسياری از شاهزادگان قاجار و
به پستوهای شخصی و بريدن دست آن از حکومت و سياست، تاريخی ديرينه  دين غير واقعی رستادنبرای ف 

ای حتا برای بخش بزرگی شدهنيز بحث حل اکنونو دارد و نوآوری اين "نو انديشان" مذهبی امروز ما نيست. 
مردم. برای  چه رسد ،ايران استپنهان مانده از ديدها، در از طالب   

 
خواهند اسالم را مدرن نمايند. اما خواهند مدرنيته را اسالمی کنند، بلکه میکنند که نمیايشان امروز ابراز می 

پاسخ دهند که اگر ايشان اسالم بدون قرآن را بخواهند معلوم است  بايد  –کم به خودشان دست  –به اين پرسش 
 چگونه خود رای يحقوق بشر کذا پذيرند،کشند؟ و اگر قرآن را میچرا نام اين مذهب را همچنان به يدک می 

سراپا توانند دم از مدرن کردن آن بزنند، و پاسخی برای اين کتاب "آسمانی" که می چگونه کنند؟توجيه می
و ... است، بيايند؟ توزیکينه ورزی و، خشونتستيزیزن ار ازسرش  

  
 سورهی عمران3:

 
شان) : پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنيا و آخرت معذب گردانم و (برای نجات۵۵

 هيچکس به آنها مدد و ياری نخواهد کرد
يرفته نيست و او در آخرت از زيانکاران است: و هر کس غير از اسالم دينی اختيار کند هرگز از وی پذ٨۴  

گردانند آنگاه شما هم مانند  : ای اهل ايمان اگر پيروی کافران کنيد شما را باز از دين اسالم به کفر برمی١۴٨
کاران عالم خواهيد گشتآنان از زيان  

 
روی ما  "نو انديشان"  اگر شمارند.را مخاطب اصلی خود می شان چه کسانیآقای گنجی و دوستان دانممن نمی 

دهم اين گروه توهمی نسبت به  شان به اپوزيسيون چندين ده ميليونی باشد، به ايشان اطمينان میسخن
اش، با حکومت ندارد. مگر اين که ايشان ادعای عشریی اثنیشيعه مذهب ، به ويژه  دين ويرانگری درآميزی

"مدرن" کردن اسالم همه   گفتمانتوانند با جا انداختن می باشند، و تصور کنندرهبری اين اپوزيسيون را داشته
ی شخصی خود را به همه تحميل کنند و از اين راه برای خود و کيش خود را سر کار جديدی بگذارند و دغدغه

  ی بدوزند.اتازهی کيسه
 کند اما در اين راهر واقعيت اين است که ايشان مانند بسياری ديگر حق دارد برای آنچه بدان اعتقاد دارد کارزا

"با اين رژيم چه  - آقای گنجیی ه به کسی فخر بفروشند. نگاهی به نگاشتهنه بايد از کسی طلبکار باشند و ن
سازد. به هر حال اگر ما  ای از نوع برخورد ايشان را به اپوزيسيون نمايان میگوشه –) ١۴بايد کرد؟" (بخش 

ايشان  یمستبدانه نرفتار شفاف نمايش به  -دست کم  –توانيم می شنويمچيز شفافی از هدف اصلی ايشان نمی
!!ييمآفرين بگو  

 
:من از ايشان هایترين پرسشاما اساسی  

چرا ی اسالم سوارند؟ رفت از بحران ايران باز هم بر ارابه برای راه حل برون "نو انديشان" اسالمی ما چرا 
با فرهنگ ايرانی  اميد به تغييرات در مذهب بيگانه اد بايد همچنانزاد و آبايشان که ايرانی هستند برای ايرانی آ

  باشند؟داشته ما 
 

بسته برداريد و بخوانيد و بشماريد مان را چشمهای "نو انديشان" اسالمیکنم يکی از مقالهاز شما دعوت می 
کنيد اگر تی دارد!؟ تعجب میی ايران استفاده شده است. جای شگفی اسالم و چند بار واژهواژه در آنها چند بار

ی اسالم با "رابطه، ٢٠٠۶ابتدای ورودش به عالم غرب در جوالی در  بدانيد آقای گنجی در سخنرانی خود، 
بار نامی از ايران از سوی   2حال آن که شما تنها  برد،بار از اسالم نام می ١٠٣"، ی صلحغرب، دين در حيطه

به راستی چيست؟ ايشان اصلی یدغدغه شنويد.ايشان می  
 

 و پرداخته شده های مسيحيت ساختهبر اساس آموزهنه اند ی آن شدهشيفته به ظاهری غربی که ايشان مدرنيته
و  با آن هانی جانسود برد، که هيچ تنها از راه مقابله مسيحيتاز ياری   استهرگز توانسته خود و نه در راه 

اند توو نه اصولن می دارد آشتی مدرنيته سرمسيحيت نيز نه با بن  .استهوييدرفرا کنونی خود  یجاه ب سنت،
غرب با تکيه بر  را که مسيحيت را بر جا نگاه داشته آزاد شوند هر آنچه سياسی یآن را تاب بياورد. اگر بندها



مان ای گايشان با چه پشتوانه  .از هم خواهد گسست همين مسيحيت است،های سکوالرش بافتهخردورزیها سال
آن را  افتخار تاج هيچ به ميل خودش، کنار بيايد کههم  آنتواند نه تنها با مدرنيته، می و قرآنش برند اسالممی

شان را به سينه  هائی که ايشان سنگهللاپس تکليف آيت آن بپردازد.  و ترويج بگذارد و به تبليغ هم بر سرش
شود؟زنند چه میمی  

 
و کار  باشد. تعبير و تعمير با اصالح سراست، می تعمير آن چيزی که کهنه شده یقرائت و تعبير جديد، تالش برا

بنايش بر زمين بر فراز آوارهای مذاهب، ی غرب ساختمانی را که دارد، و با ساختن متفاوت است. مدرنيته
تا کيانش  ود،شی اين ساختمان آويزان کدام طبقه ازقرار است  "اسالمی "بيضهبرد. است، باال میشدهگذارده

 همچنان دست نخورده باقی بماند؟ آيا اين خود تالش برای تغيير مدرنيته نيست؟
 

 شان،مورد عالقه شان با اين و يا آن آکادميسين غربیهایآيا آقای گنجی و امثال ايشان در نشست و برخاست 
؟!گذارندانگيز" را هم با ايشان در ميان میاين "خبر هيجان  

 
 گذاران تمدناز پايهخود  یجامعهفرهنگ  داندنمی که جانب يک ايرانیاز ی غرب مدرنيته برکرنش در برا

تفاوت  درو نادانی نيست، چه معنای ديگری دارد؟ خودبيگانگی ی ازاگر نشانه ،استبوده ی جهانی انسانجامعه
به کنه مدرنيته بنگريد. فرهنگ س يکبار ديگر انديشه کنيد. سپ ايرانی اصيل با دين اديان نوریهللا با خدا، و 

به  ما، از زور پيسی، هائی است که "نو انديشان مذهبی"ايران بسيار فراتر و پوياتر از مدرنيته و تمامی آن ترم
ورزد، آيا نبايد قدری رنج پيشه کرده، کسی که به فرهنگ و مردم خودش عشق می ند.اهشدگرفتار تقليد از آن 

ماعی و روانی ی فلسفی، فرهنگی، سياسی و اجتهادستاوردها، سر انديشه گیی چرائی و چگوندر باره
در فرهنگ  "قداست جان" یکجای انديشهد؟ غور کن مانده،هر چند سرکوب شده و پنهان ،ی خودشجامعه

 هنوز هنام کهن "آزاده" ک و ی "آزادی"واژه اند کهيابند؟ يا هرگز لختی به اين انديشيدهايران را ايشان در نمی
است؟گذاريم، از کجا ريشه گرفتهمان میبر فرزندان  

 
و يا در  ارد، و از خود چيزی برای عرضه ندارد،شممانده میالبته تکليف آن که فرهنگ خود را پست و عقب

طبيعتن جز تقليد از ديگران نيست. است،رکاب و مکتب مقلدان پرورش يافته  
 

، در بهترين حالت، تنها به دو بخش پيش و پس از  ميهن خود را اريختشوربختی اين جاست که بسياری از ما 
های نابی که بانی دهيم نه به انديشه و به خود زحمت نمی  ؛گذاريماسالم تقسيم کرده و به حال خود باقی می

در  ساله ١۴٠٠ند، بپردازيم و نه تداوم آن را در دوران اسارت سياسی برپائی و پيشرفت تمدنی بزرگ شد
اسالم چيزی  یبيگانهی ايم در چنتهچون دريافته فلسفی شاعران و انديشمندان خود ببينيم. و- های ادبیهکارشا

در  چيزی کهشود، خيال خود را آسوده کرده و به تنها مینه برای ايران و نه اساسن برای انسانيت يافت 
غرب است و غرب.  ايم که هماناانداختهچنگ  ،درخشدبرابرمان می  

 
خواهند از است، اما میدانند بساط معنوی اسالم در ايران، پيشاپيش، برچيده شدهکنم ايشان میتصور می من

اش، تا دير نشده، سود جسته و کيان آن را از خطر محو کامل نجات دهند؛ چرا ی سياسیماندهجابساط اقتدار به
امروزی ما محتاج جماعتی هستند که اسالم  ان" "نو انديش . همچنان به ناف اسالم بند است که هويت ايشان
شان باشد تا ايشان راهبر و فيلسوفش گردند. در گذرگاه کنونی يا بايد انرژی خود را به هدف  بخشی از زندگی

اند ی خود را انجام دادهباشند. ايشان گزينهصرف آزادی و آبادی آن کنند يا دغدغه کيش خود را داشته   ،ايران
شنويم؟آيا ما ندای اصلی ايشان را می  کنند.بلند هر روز اعالم میدای و آن را با ص  

 
طلبکار ما به اينجائی که اکنون هستند، برسند.  واست تا "روشنفکران مذهبی" سال طول کشيده ٢٠کم دست

ی اسارت ندهای ديگر بايد بگذرد تا ايشان دريابند که راه پيشرفت و مدرنيته در پاره کردن بداند چند دههخدا می
است. اگر هر تفکری گناه شدهها انسان بیسوزی ميليوناز تمامی تار و پود هر آن تفکری است که بانی خانمان

از آنچنان دو و چندگانگی رنج برد که به نام او حتا کوچکترين جنايتی اعمال شود، آن تفکر، بينش يا 
پرواری. چه رسد به آنکه بخواهيم مبلغ و  ش و ستاي است و نه يکپارچه طرد ايدئولوژی و مذهب، در خور
ی خود را به حساب آن مذهب بنويسند، سرشتانهای باشيم، که دين و سروش نيکمروج آن برای مردم بيچاره



ای سرطانی در روان خويش و خود را در قربانگاه آن روزی چند بار ذبح کنند و آن مذهب را همچون غده
 ماندگار سازند. 

 
بزک کردن آن به "مدرنيته" و باور بدان  ؛توان و بايد به بند کشيدمی را سياستحکومت و  ردم آميختن اسال

آن به   یاش است. باور به روکشیهای نوين بازگشت آن به قدرت سياسی و خوی اصلريزی و گشايش راهخاک
ه روشنفکران ما ويژ "مدرنيته" از سوی "نو انديشان مذهبی" يک چيز است و پذيرش آن از سوی جامعه و به

بيندازد، دومی حسی بجز بالهت باف خيالدون کيشوت طرف را به ياد اولی يک انسان بی چيزی ديگر. اگر
  محض در بر نخواهد داشت.

 
های خود را از گرداند وجود ققنوسی در دل آن است که هر از گاه بالچيزی که ايران را از بسياری متمايز می

شود. های هر ايرانی سرريز میزند و آوای سروشش از ميان خواستهبر هم می کسترزير هزاران خروار خا
هايش را بر سرزمين ايران گردد و به زودی بالو اصيل ما تنومندتر می  سيمرغ ايران با هر جنبش مبتکرانه

اين ققنوس است.  یپرواز دوباره یمژده "جمهوری ايرانی"ندای  خواهد گسترد.  
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