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   للاسماعیل نوری عال  
 

 گاندی يا اسامه؟
 

 خاطر آقای گنجی را در پرسشی که اخیرًا  ھایفکر می کنم می توان دغدغه
دين تا چه حد مي تواند در «: از خانم نیکی کدی کرده است بھتر دريافت

»  عمومي حضور داشته باشد، به گونه اي که نافي دموکراسي نباشد؟ءعرصه
ايگاه و موقعیتی نیست که بتواند مشکل آقای گنجی را نیکی کدی البته در ج

 .حل کند و، در نتیجه، بايد به پاسخ خود پرسشگر توجه داشت و انديشید

com.esmail@nooriala 
 

 کوچکی در ِ ماھی( ايران ِ  جامعهء شیعهء دوازده امامی درنوانديشان دينی 
،  خودھمواره اعالم داشته اند که می خواھند، با حفظ مذھب)  اسالم وسیعساوقیانو

رھنمون شوند » ھا مورد ديگر  دهوبه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر «جامعهء ايران را 
چه عیبی دارد؟ اگر می توانند . ) نقل می کنمچه کس از  را گفتآورد که اينخواھم گفت(
اما من در اين ادعا نکاتی . بیامرزدھم شان پدرشان را خداي.  بگذار بشوند»رھنمون شوند«

 : ھم ھسترا می بینم که مشکل ساز کار خود اين خانم ھا و آقايان

به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر «اساسًا مگر کسی گفته است که رسیدن . 1
، در ھر »نوانديشان«ايمان بر باد ده است که اين امری  لزومًا »ھا مورد ديگر  دهو
وارد می کنند و توضیح می دھند که می بحث  ھمواره مذھب خود را به داخل فتگوئی،گ

 ھم ما را به آن سر منزل مقصود برسانند و ھم مذھب خود را حفظ کنند؟که خواھند 

 ء شود و دربارهاجتماعی / چرا يک مذھبی نمی تواند وارد بحثی سیاسی. 2
 بی آنکه به مذھب خود ،بزند حرف »يگرھا مورد د  دهودموکراسی، آزادی و حقوق بشر «

مذھب، و با حفظ آن، به نفع اشاره کند و توضیح دھد که می خواھد در داخل 
 دست به نوانديشی بزند؟» ھا مورد ديگر  دهودموکراسی، آزادی و حقوق بشر «

مسئلهء جدائی مذھب از » ده ھا مورد ديگر«اگر فکر کنیم که يکی از آن . 3
 آن تنھاظ داشتن ملحو  از ديد يک سکوالريست،، در واقعکه،(اشد بمديريت اجتماعی 

 که اگر نوانديشان نبايد بپرسیم، )محسوب می شود» موارد ديگر«تضمین رسیدن به آن 
موافقند » جامعهاسی و قضائی و فرھنگی سیجدائی مذھب از مديريت «مذھبی ھم با 

   بحث کنند؟مسئلهاين  ءرهچرا ھیچگاه نمی توانند جدا و فارغ از مذھب خود دربا

و اين ناتوانی آيا از آنجا ناشی نمی شود که آنھا ھیچگاه نتوانسته اند امر . 4
ده ھا « آن را جزو ، از يکسو،ھضم کنند و ھمچنانبه درستی جدائی مذھب از حکومت را 

ی  و، از سوی ديگر، پرداختن به آن را با پرداختن به مذھب متضاد نممی دانند» مورد ديگر
 يابند؟

 برای ورود به مباحث  وقتی اند کهبه اين پرسش پاسخ گفته آيا ھرگز  و.5
 مذھبشان ء دربارهآنان کسی از »ھا مورد ديگر  دهودموکراسی، آزادی و حقوق بشر «

بازخواست نمی کند و مسلمان و يھودی  و مسیحی و زرتشتی و بھائی، ھمه به 
، ه نھاد ھا می توانند و بايد مداحله داشته باشنديکسان، در برساختن و جا انداختن اينگون

 ـ بر اين متن جدا از مسائل  مذھب و لزوم نوانديشی در آن راءآنھا چرا ھمچنان مسئله
 ؟ پیش می کشندمذھبی ـ
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اگر . به عبارت ديگر، ما يا جدائی مذھب از حکومت را قبول داريم و يا نداريم. 6
 ِ  تاريخی روشن کرده اند که بیھوده در پیءهنداريم که جامعه شناسی سیاسی و تجرب

؛ چرا که بی آن  ھستیم»ھا مورد ديگر  دهودموکراسی، آزادی و حقوق بشر «رسیدن به 
اگر قبولش داريم که ديگر بحث در مشکالت دينی و اما  و .جدائی اين وصول میسر نیست

ًال مذھب ندارند مربوط نوانديشی برای رفع آنھا، به کسانی که مذھب ما را ندارند و يا اص
فکری خود  ناو معاند حلقه ھای ياران نمی شود و ما بايد اينگونه بحث ھا را در داخل

 .»يا مذھب ما را ندارند و يا اصًال مذھب ندارند«نه با ديگرانی که ادامه دھیم، 

 و جامد شده است و با مقتضیات امروز مذھب ما مشکل داردمی گويند . 7
 بايد برای رفع مشکل اش دست به  ـ پس ـ؟ وخوانی نداردپرسش و پاسخ و ھم

مروزی تری را از دل احکام اليزال مذھب  و قرائت ھای اهزد» نوانديشی اصالح گرانه«
 اما چرا بايد اين بکنندست که اين کار را  ھم ھبسیار خوبچه عیبی دارد؟ ؟ بیرون کشید

 ؟ ادانجام د» ی بحث سیاس«کار را زير سقف 

 به ھنگام بحث ی،کسگاه که من از اين نکات می گیرم آن است که ھر درسی. 8
چه ( وارد بحث مذھبی ،سیاسی دربارهء آيندهء دموکراسی و حقوق بشر در ايران

 اعالم کرده است که به ، آشکارا، در واقع ودوشب) بنیادگرايانه و چه نوانديشانه اش
صالحات مذھبی را از اصالحات بحث انمی تواند جدائی مذھب از حکومت معتقد نیست و 

 .  کندسیاسی و ساختاری حکومت جدا 

 سکوالرترين چھرهء  ـ مثًال ـامروزه می بینیم کهبه ھمین دلیل ھم ھست که 
مان، يعنی آقای اکبر گنجی، نمی تواند نیمساعت سخن  کشورنوانديش و مسلمان

ب و اسالم مھرآمیز  به دفاع از مسلمانان خشونت ناطل گريزیسیاسی بگويد بدون آنکه
.  مشکل را بايد در طرز تلقی ايشان از تفکیک مذھب و حکومت جستجو کرددر اينجا. نزند

 از خانم نیکی  اخیرًا خاطر آقای گنجی را در پرسشی کهءدغدغهمی توان فکر می کنم 
 عمومي حضور داشته ءدين تا چه حد مي تواند در عرصه«: کدی کرده است بھتر دريافت

 نیکی کدی البته در جايگاه و موقعیتی » گونه اي که نافي دموکراسي نباشد؟باشد، به
نیست که بتواند مشکل آقای گنجی را حل کند و، در نتیجه، بايد به پاسخ خود پرسشگر 

ه  ب و ديگرانی که ھمفکر اويند،ايشانباری، می خواھم بگويم که . توجه داشت و انديشید
  مورد لیبرالیسم، دموکراسی و حقوق بشرد درنی توان مسیاسی نفعاال و انعنوان متفکر

اما آيا . دند و جمعیت مشتاقی را ھم پای صحبت خود جمع کنن سخن بگويو ھر امر ديگری
 مسلمان ءياد آن نیمهدر وسط سخن، اين سوء استفاده از موقعیت نیست که، يکباره، 

 اسالم ءت مشتاق، دربارهو، از ھمان تريبون و برای ھمان جمعی  بیافتند ھمش خويوجود
 د؟ نصلحجو و قابل تطبیق با جھان مدرن ھم سخن بگوي

ا وجود و حضور مذھب در ممکن است گفته شود که وقتی مشکل مبتالبه م
 مذھب ء، الجرم، نمی توان از اوضاع سیاسی ايران سخن گفت و به مسئلهحکومت است

يسم ـ در داخل بحثی اين سخن درست می بود اگر يک مدعی سکوالر. اشاره نکرد
سیاسی دربارهء اوضاع ايران ـ تنھا وقتی به مذھب می پرداخت که می خواست نشان 

، به محض اينکه او پايش را از اين اما. مضرات حضور مذھب در حکومت چیستدھد 
 قلمروی از مذھب پرداخت، در واقع، از » بھتر«دوده بیرون نھاد و به توضیح انواع مح

من «:  است؛ آنچنانکه گوئی می گويده حکومت مذھبی بازگشتءترهگسسکوالريسم به 
) يا اين روايت از مذھب(با حکومت مذھبی مشکلی ندارم؛ مشکل من ھمه با اين مذھب 

 ».است که در ايران حکومت می کند
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 سکوالريستی که ھمزمان با بحث سیاسی بحث ِ آدم مذھبیاز نظر من، آن 
تشتتی که .  دچار سرگشتگی و تشتت است،ود در عمق ذھن خ،مذھبی ھم می کند

ھمین آدم ممکن است به چرا که . گاه در ناخودآگاه ترين قسمت مغز ما اتفاق می افتد
 به بحث ،در وسط بحث سیاسیاو، فیلم ھای آلفرد ھیچکاک ھم عالقمند باشد اما آيا 

آيا مخاطبان او  ،و اگر پرداخت خود از آن فیلم ھا ھم می پردازد؟  ھنری برداشتءدرباره
  نسبت نخواھند داد؟  اواين عملش را به سرکشتگی و تشتتِ  ذھنی

ِ  ذھنی آغاز  ما درست از ھمین تشتتِ به گمان من، مشکل نوانديشان مذھبی
که تمايالت سیاسی و ( خويش را  وجودءد دو پارهن از يکسو می خواھآنھا. می شود

 سوی ديگر، ھر لحظه اين امکان وجود دارد د و، ازن از ھم جدا کن)باشندتمايالت مذھبی 
 . آن دو پاره يکی شوند و ھمزمان از يک گلو سخن بگويند ديگربارهکه

که صريحًا ( بنیادگرايان مذھبی  اردوگاهروياروئیِ  دراينجاست که فکر می کنم 
و ) را قبول ندارند» !غربی «ِ اعالم می کنند که جمھوريت و دموکراسی و حقوق بشر

 ايجاد نوعی  تنھا»مذھبیون نوانديش سکوالر«سکوالريست ھا، نقش اينگونه ه اردوگا
 که ،است که مآًال نه به سود سکوالرھا» ضربه گیر اجتماعی«و »  خاکستریءناحیه«

و خطر اين نوانديشانِ  مذھبیِ  . برای پاسداشت منافع بنیادگرايان عمل می کند
  .سیاست زده نیز از ھمینجا ناشی می شود

که ( روياروئی با بنیادگرايان مذھبی در سکوالرھا،  و از نظر من، کالم ديگر،به
تکلیف چاره ای ندارند جز اينکه نخست ) حکومت را بدون آلودگی به مذھب نمی پذيرند

بحث نوانديشی  دو  آنان بخواھند کهروشن کرده و از موجودات ذوحیاتین خود را با اين
ند و از ھر کدام در جايگاه مربوط به خودش ساز نفکاز ھم م سیاسی را مذھبی و اصالح
سکوالريست مذھبی واقعی کسی است که در عمق جان چرا که يک  ؛استفاده نمايند

اگر  حکومت دينی ممکن نیست ـ حتی ءنوانديشی دينی در سايهپذيرفته باشد که 
 ! نوانديشانِ  دينی باشد خودحکومت از آن

 به مسلمانی ،م ھرگز می توانم ادعا کنم که کمتر اگر نگوي،متأسفانه، من تاکنون 
 سکوالريسم برخورده ام که حساب دينش را از حساب عقیدهء ِ  ھواخواھیِ مدعی

ِ  دينی را  ھمفکران خود بحث ھای نوانديشیءسیاسی اش جدا کند، در محفل و حلقه
  .ورزد، اما چون به بحث سیاست وارد شد از بحث مذھبی خودداری دنبال نمايد

دموکراسی، آزادی و «ھمچنین فکر می کنم که اين مشکل مسلمانان ھواخواه  
از آنجا ناشی می شود که اساسًا نوانديشی مذھبی در » ھا مورد ديگر  دهوحقوق بشر 

» ارادهء معطوف به قدرت«جھان اسالم ھمواره ھمچون يک تفکر سیاسی مطرح شده و 
.  است و آن را، من حیث ذات، با سکوالريسم در تضاد قرار دادهدر ذات آن مخمر بوده

يعنی، از ھمان آغازگاھان کار، نوانديشان مذھبی تصور کرده اند که تنھا با به دست 
 می توانند نظرات نوانديشانهء خود را عملی سازند؛ چرا که قدرت  سیاسیگرفتن قدرت

 ديده اند و، در نتیجه، مداروئی بیگانه نامسلمان و از س خود را از يکسو ءحاکم بر جامعه
در ھمان نخستین اقدامات به سرگردانی بین مذھب و حکومت دچار گشته اند؛ تا آنجا که 

 وقتیحتی   ـ مثًال مشارکتی ھا ـ  ماءامروزه مسلمانان معتقد به اصالحات در جامعه
ان مسلم« را شرط عضويت ھم تشکیل می دھند»  دموکراسی و حقوق بشرءجبھه«

 .اعالم می کنند» داشتنبودن و اعتقاد به مبانی انقالب اسالمی 
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اقبال تا کديور، از دکتر از سید جمال الدين اسدآبادی تا دکتر عبدالکريم سروش، از  
شريعتی تا دکتر آغاجری، ھیچکس را در میان اين نوانديشان پیدا نمی کنید که خواسته يا 

آيا اين اساسًا .  حکومت جدا کندءا از بحث دربارهبحث در نوآوری مذھبی رتوانسته باشد 
 ايران می توانند برای خود حزب سیاسی ِ »نو انديش « مسلمانانست کهعجیب نی

؟ آيا مفھوم راه ندھند صفوف حزب سیاسی درتشکیل دھند و غیرمسلمان و نامسلمان را 
اسالمی ومت  وجود تمايل به استقرار يک حکءخود نشانه» حزب سیاسی مسلمانان«
 نھا نیست؟در بین آ» خوب و منزه«

جمله ای که در سرآغاز اين مطلب آوردم از آن حجت االسالم يوسفی باری،  
 رنج ، و بیان و تبلیغ آن،خاطر تفکر نوانديشانهء خوده اشکوری است، متفکر معممی که ب

 سپر زندان و مرارت ھای ناشی از آن را به جان خريده است و ھنوز ھم شجاعانه سینه
ھا مورد   دهودموکراسی، آزادی و حقوق بشر «می کند و می کوشد تا راه رسیدن به 

روشنفکران، دانشگاھیان،  «ِ در گردھمايی پیش، دو ھفتهاو، .  را به ما نشان دھد»ديگر
االسالم و المسلمین عبداهللا نوری   که در منزل حجت،»طلبان و فعاالن سیاسی اصالح
 » خانگیِ گردھمآئی«ن ياصرفنظر از اينکه خود عنوان . نرانان بود يکی از سخشد، برگزار 

 خبر از ھمان اغتشاشی می دھد که می گويم، سخنان )با درآمیختن دوغ و دوشاب(
 .دنصورتی روشن و عبرت انگیز نمايان می سازه آقای اشکوری نیز اغتشاش مزبور را ب

رسیدن به «ئی راه گردھمآآن  در حاضرانايشان در واقع کوشیده اند به  
 اما اين مطلب را در ،درا توضیح دھ» رد ديگرھا مو  دهودموکراسی، آزادی و حقوق بشر 

حطاط مزبور مطرح و راه ھای برطرف کردن ان» انحطاط مسلمین«ظل بحث در مورد علل 
ھا با سرعت راه خود را  زمانی که اسالم کمرنگ شده بود غربی«: دمی کند و می گوي

 با مسلمانان مواجه شدند !)؟ (که در قرن نوزده به عنوان يک رقیب ديرين  اينطی کردند تا
گری   موارد از جمله علم، نظامی و سلطهء ھا در ھمه  در حالی بود که غربیو اين مواجھه

 » .جلو افتاده بودند

 ، يھوديتت يامسیحیبرابر  نه در ،»اسالم «آن است که از يکسومعنای اين سخن 
نشده بود حتمًا » کم رنگ« اگر اسالم خود غرب قرار دارد و، از سوی ديگر،که در برابر 

اسالم در «م نمی آورد و از آن عقب نمی ماند؛ چرا که  رقیب غربی ک اينچیزی در مقابل
باز  .»آغاز عامل جنبش و پیشرفت مسلمانان در مسائل اجتماعی، نظامی و سیاسی بود

ربطی به آن ) انحطاط آنھا(ی جوامع مسلمان معنای اين سخن آن است که عقب افتادگ
داخل حوزه ھای ه ندارد که غرب سکوالريسم را کشف کرد و کوشید تا مذھب را ب

شخصی براند اما مسلمانان ھمچنان مذھب را در سیاست و قضاوت و حکومت خود حفظ 
م در شان مشکل مسلمانان آن است که اسالاز نظر اي.  سیاه افتادندکردند و به اين روز

 .شده است» کم رنگ«جوامع آنان 

» کم رنگ «ـ اينگونه که ايشان می گويند ـ اسالم   چراطبیعی است که بپرسیمو 
دور شدن از «: خالصه يافت که ءپاسخ جامع ايشان را می توان در اين جمله؟ استشده 
 به اگر«: ايشان معتقد است که. » علت کم رنگ شدن اسالم است پیامبر و امامانوقرآن 

 به موفقیت دست و امامان آن را مطرح کردند برگرديم مجددًا ھمان اسالمی که پیامبر
دانسته و اين نکات را » بازگشت به قرآن«بدينسان، ايشان راه حل را در  .»خواھیم يافت

 :بر می شمارند

نخستین کسی که به صورت مشخص شعار بازگشت به قرآن را مطرح کرد . 1«
 .آبادی بوددين اسدال سید جمال
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، !)؟ (الدين اسدآبادی افراد ديگری ھمچون شیخ بھايی پس از سیدجمال. 2
 .اند   بازگشت به قرآن نوشتهء ھا و مقاالتی درباره   کتاببازرگان و شريعتی نیز

 لعليافتن متفکران مسلمان به پرداختن  ،اين بازگشتگیری  انگیزه و جھت. 3
 . بوده استانحطاط مسلمانان 

 به انحطاط ، به ھمان نسبت،نده ا دور شد)قرآن (وقتی از آن دانستند که آنھا. 4
 .نده انزديک شد

 .بنیاد اصلی معارف دينی توجه شودبه قرآن به مثابه آنھا دانستند که بايد . 5

 ء ھا بیشتر استفاده   آنء به قرآن تکیه کنند اما تکیه ديگران ھم می خواستند. 6
اما افرادی مثل . دانستند  جديد را در آن دخیل نمی"و عقلانديشه "نقلی از آن بود و 

 . ندکردبازرگان و شريعتی به قرآن تکیه و آن را به عنوان يک کتاب انديشه مطرح 

خواھد قرآن را وارد زندگی   می"بازگشت به قرآن"اقبال الھوری نیز در شعار . 7
 . د موارد شوء ھا در ھمه امل آزادی و رھايی آنمردم کند تا ع

خواستند قرآن را به عنوان يک بنیاد مستقل و مدرن  نوانديشان دينی نیز . 8
 گرايان ھمراه باشد و از سوی ديگر با انديشه  اسالمی تاسیس کنند که از يکسو با سنت

 . ھای جديد مرزبندی مشخصی داشته باشد 

 و به  ما نیاز داريم که به اسالم.شعار بازگشت به قرآن ھمچنان معتبر است. 9
الدين اسدآبادی در    و سید جمال!)؟ ( شیخ بھايیشريعتی،. قرآن بازگشت داشته باشیم

ما نیز بايد در زمان خودمان به اين . اند ھايی داده  ھای خودشان به اين شعار پاسخ  زمان
 .بدھیم شعار پاسخ

د اگر بخواھیم جھان را دينی و جامعه را اسالمی کنیم بايو باالخره اينکه . 10
ی ما ھیچ   به خوبی متوجه نشويم، جامعهھا را  اما اگر آن؛اسالم و قرآن را اصیل بفھمیم

 ».کند تغییری نمی

اگرچه . من دوست دارم که بر اين جملهء آخر آقای اشکوری بیشتر تأمل کنیم
دموکراسی، آزادی و حقوق «ی رسیدن به ايشان می گويد که ھدف از نوانديشی دين

ه اين  و در ھمان لحظه ک، ـ است، در واقعمذھبـ البته با حفظ » ديگر ھا مورد  دهوبشر 
ند و آنگاه آن را در پساپشت اين ھدف پنھان می ک ھدف بزرگتری  می گويد،سخن را

اما مطلب روشن . دمی گذربر مطرح ساخته و از آن گذرا » ِ اگر«يک ھدف اصلی را با 
جھان را «ی اشکوری آن است که  مذھبی ھمچون آقاِ  يک نوانديشھدف اصلی: است

به فظ مذھب خود یل می خواھد با حکند و به ھمین دل» یدينی و جامعه را اسالم
 .  برسد»ھا مورد ديگر  دهودموکراسی، آزادی و حقوق بشر «

ی است که از حلقوم  انديشه اھمانھمچنان اين انديشه اينجاست که می بینیم 
 ھم آنجا که خانم شیرين عبادی ر می شود ـگوناگون تکرای ديگر به صورت ھای ئھا

تضادی ندارد و ھم آنجا که آقای » حقوق بشر«با » اسالم راستین«توضیح می دھد که 
 . نمی يابدیتنافر» اسالم راستین«اکبر گنجی بین لیبرالسم ناب و 
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جھان را دينی و «راستی اگر ھدف اين نوانديشان ه ب: به اين نکته بیانديشید
 نبود چه لزومی داشت که خانم شیرين عبادی در راستای » کردنیالمجامعه را اس

برقراری و نگاھداری از حقوق بشر به بحث درباره عدم تضاد بین اسالم راستین و حقوق 
دھد؟ برای ب ر اسالم راستین با آزادی را توضیحبشر بپردازد و آقای اکبر گنجی عدم تناف

 ايران ِ  سیاسیء تريبون ھائی که نگران آيندهيک آدم سکوالر مطرح کردن اين بحث ھا در
 یجھان را دينی و جامعه را اسالم « گرايش بهھستند دارای چه معنائی است جز ھمان

 »کردن؟

 بین بنیادگرايان و نوانديشان در مبانی کار، ،و چون چنین شد آنگاه چگونه می توان
 ايرانی ـ بنیادگرايانای که آن ھم در دوره   ماھوی را جستجو کرد و يافت؟اسالمی تضادی
 ِ  در پی، ترانه شجاعانه تر و بی باک ـ گرفته تا احمدی نژاد شیخ جنتیواز مصباح يزدی 

 و با وجود آنھا چه نیازی است به . ھستند» کردنیجھان را دينی و جامعه را اسالم«
دان و زير که عمر خود را، بیھوده و در زنشان و اصالح گرانی ھمچون آقای اشکوری نواندي

 :آخر چگونه می شود فشار، صرف ھمانی می کنند که بنیادگرايان می خواھند؟

  ھم به قرآن و پیامبر و امامان برگشت-
  جھان را، اسالمی کردباالخره ھم حکومت را، و جامعه را، و -
  و ھم به دموکراسی و حقوق بشر و ده ھا مورد ديگر رسید؟-

 و اسامه بن الدن يکی را گاندینسته اند بین  ھنوز نتوا، در واقع،اين دوستان
 .انتخاب کنند
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