
مشروعیت مدنی دین یا مشروعیت دینی مدنیت؟
پاسخدرراروشنگریوسودمندنکاتشخصی»ھایخردورزیودینی«نواندیشیمقالھدرکدیورمحسن

سپاسگزارموخشنودبسیاراست.کردهبیانایران»سیاسیآیندهدرآننقشودینی«روشنفکریعنوانتحتمنمقالھ
وخودپیشینمقالھادامھدرمایلماینجادراست.نھادهگشودهراعلمیگویوگفتاینبابعالمانھایشیوهبھایشانکھ

نیز با نگاھی بھ مقالھ کدیور نکاتی را در خصوص پروژه سیاسی نواندیشان دینی، از جملھ کدیور، بیان کنم.
اصل مدعیات من در مقالھ «نواندیشی دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران» بھ قرار زیر است:

است.لیبرالغیرکدیور،وسروشماننددینی،نواندیشانسکوالردموکراسی)١(
عمومی.عرصھدربودن»ناحق«حقشناختنبرسمیتازعبارتستسیاقایندرمناشارهموردلیبرالیسم)٢(

بھتمسکوشود،تعیینعقلیوعرفیدالیلمبنایبربایدعمومیعرصھدراصلایناطالقدایرهتلقی،اینمطابق
دالیل یکسره درون دینی برای این مقصود نارواست.

قرائتمطابق(البتھدینمحدودهدرحکومت/سیاستنھایی،تحلیلدرکدیور،وسروشسکوالردموکراسی)٣(
(ازراحقآناطالقدایرهاماپذیرند،میرابودنناحقحقاصلکدیوروسروشاگرچھیعنیاست.آن)ازنواندیشانھ

دھدمینشانکھاستموردیکصرفاجنسیاقلیتھایحقوقمثالکنند.میتعییندینیدرونیکسرهمبانیبرجملھ)
میایفامدارا»غیرقابلھای«ناحقمحدودهتعییندرکنندهتعییننقشدینینواندیشاندینیتعصباتگاهوباورھاچگونھ

دینیتعصبھایگاهوباورھامبنایبرصرفاومستقلعلمیوعقلیدلیلھیچگونھارائھبدونکدیور،وسروشکند.
استدالیلیجملھازاینوھستند.عمومیعرصھدرجنسیاقلیتھایمدنیوانسانیحقوقکردنمحدودبھقائلخود،

کھ نشان می دھد تلقی ایشان از یک حکومت مطلوب الجرم غیرلیبرال است.
نھایتا(کھسکوالردموکراسییعنیحکومت،ازراخودمدلکدیور،وسروشجملھازدینی،نواندیشان)۴(

ایشاننظرازدانند.میبھترایرانسیاسیآیندهبرایرقیب،مدلھایباقیاسدراست)،دموکراتمؤمنانحکومتمدل
ایشانحضورودارند،سیاسیقدرتحفظوکسببرایبیشتریشانسوسیعتراجتماعیپایگاهعلتبھدموکراتمؤمنان

خواھدجامعھداردیناکثریتدینیارزشھایحافظھموداردمیپاسرادموکراتیکومدنیارزشھایھمقدرتدر
بود.

باشد،طورایناگرباشد.داشتھباوراندیننفعبھتند)گاه(ومالیمشیبیایرانیجامعھکھرسدمینظربھ)۵(
مطلوبدموکراتمؤمنانحکومتدولت،سیاسیقدرتبرناظرقدرتمندومستقلمدنینھادھایغیابدرصورتآندر

یادیرنیزوگیرد،میقرارسیاسیقدرتازنارواھایبرداریبھرهمعرضدرزودیادیرعملدرکدیوروسروش
درراخودمدنیودموکراتیکارزشھایسیاسیقدرتحفظوکسببرایبایدیاشود:میروبروراھیدویکبازود
(دستاکثریتدینبھراخودتعھدمدنیودموکراتیکارزشھایحفظبراییاکند،قربانیاکثریتدینبھخودتعھدپای

کم در عرصھ عمومی) فروبنھد.
استاینمنپیشنھاداست،قدرتمندومستقلمدنینھادھایفاقدایرانیجامعھکنونیشرایطدرکھآنجااز)۶(

رسالتونقشوکنند،پرھیزسیاسیقدرتساختبھمستقیمورودازدینی)صفت(بھگرادینھایگروهوجریانھاکھ
مدنینھادھایتقویتطریقازبلکھآن)،وسیعمعنای(بھدولتدستگاهتسخیربرایتالشطریقازنھراخودسیاسی

مستقل و قدرتمند در جامعھ ایرانی ایفا کنند.
خوبست کھ مواضع اختالف کدیور را با این مدعیات یک بھ یک بررسی کنیم:

تلقی) ٢(گزارهدرشدهیادمعنایبھرالیبرالیسماگرکھاستنظرھممنباکدیورکھرسدمینظربھیکم.
ازامابود.نخواھد«لیبرال»معناآنبھاونظرموردسکوالردموکراسییعنیبود،خواھدصادق)١(گزارهکنیم،
شاخصسیاسی«فالسفھازیکھیچواست«رومانتیک»و«شخصی»،«ذھنی»،لیبرالیسمازتلقیایناومنظر

بینم،میمنکھحّدیدررسد.نمینظربھدرستمدعااینامااند.نپذیرفتھراتلقیآناخیر»قرندودرلیبرالیسم
میسخنبیان»آزادی«حقازماکھوقتیمثال،برایاست.روشنکامالبودنناحقحقولیبرالیسممفھومیرابطھ
اصلیارزشوگوھرآزادند.دانیممیبرحقیاپسندیممیماکھنظراتیبیاندرافرادکھنیستاینمقصودمانگوییم،
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تضمینوبشناسیمبرسمیتشود،میتلقیناحقمامنظرازکھراھاییاندیشھبیانحقکھاستآندربیانآزادیحق
ازدفاعبھرا،آزادیدربارهخود،کتابازمھمیبخشمیلاستیوارتجانمثال،برایکھاستھمینبرایکنیم.

اند)کاذبمامنظرازکھآراییخواهوکاذب،بواقعآرای(خواه«کاذب»آرایعمومیطرححّقاھمیتوضرورت
بھآزادندھمگانکھنیستاینمقصودمانگوییم،میسخنوجدان»ودین«آزادیازکھوقتییااست.دادهاختصاص

دارندحقافرادکھاستآناصلیمدعایبلکھبورزند،تعھدوالتزامدانیممیبرحقامفکرانھمیامنکھباوریودین
ازبخشند.سامانراخودزندگیناحق) امھمفکرانومنمنظراز(ولودانندمیحقخودکھباوریوایمانمبنایبر

بایدجامعھکھکندمیاستداللتفصیلبھ،تسامحدربارهاینامھخود،کتابدرالکجانمثال،برایکھروستھمین
ورزد،تسامحشوند)میتلقیناحقمامنظراز(یعنینیستندشریکمابامادینیباورھایوایماندرکھکسانیبھنسبت

تمامدرآزادی،گوھرموارد،اینتمامدریعنیبشناسد.برسمیتشاندینیباورھایوفقبرزیستنبرایراایشانحقو
آثاردرلیبرالیسمگوھرمثابھبھبودن»ناحق«حقمفھوماست.بودن»ناحق«حّقشناختنبرسمیتآن،اشکال

Ronald(دورکینرونالدجملھازمعاصر،لیبرالبرجستھاندیشمندان Dworkin،(والدرونجرمی)Jeremy
Waldron،(رازجوزف)Joseph Raz(برخیدرھممنواست،گرفتھقراربحثموردتفصیلبھدیگربسیاریو

بھضروریاینجادرآنھاتکرارکھامدادهتوضیحاتیآنبھمربوطادبیاتومفھوماینفلسفیتحلیلدربارهھایمنوشتھ
نظر نمی رسد.
برایکند.میدفاعبودنناحقحقمثابھبھآزادیازھایشنوشتھازبرخیدرخودکدیورقضاازدّوم.

واست؟»پذیرفتنیبودنناحقحقدینیجامعھدر«آیاکھکندمیمطرحراپرسشاینمکتوباتشازیکیدرویمثال،
بامنتھااست، شدهشناختھبرسمیتبودنناحقحقاست،اسالمیمنتلقیمطابقکھایجامعھ«درنویسد:میپاسخدر

اضرارکھمواردیمثالنیستند، بودنناحقبھمجازمواردبرخیدرافرادکھداریممواردیمثالمالحظاتی:کردنلحاظ
است،فردخودبھمربوطآنعامصرفامعنایبھعملتبعاتاگرامااست.اجتماعیحقوقبھاضراربخصوصغیربھ

نباشد،دینیحکومتطرفدارداردحقنباشد،شیعھداردحقنباشد، مسلمانداردحقباشد.ناحقکھداردحقفرد][آن
است.دیگریبحثگیردمیتعلقاوبراخرویمجازاتکھاینمجازند).بلکھھستندحقاینکھ(نھدارندحقھمھاینھا
بایدرااینھابشود.محرومدینیجامعھدراجتماعیحقوقھمھازبودناحقھرکسکھنیستگونھایندنیویلحاظبھولی

ناحق«حقاصلباخودکدیورکھرسدنمینظربھبنابراین،داد.»شودنمیکلیحکموکرد،بحثموردبھمورد
است.مدارا»خوردرھای«ناحقحدودتعیینمعیارھایخصوصدراواصلیمشکلباشد.داشتھمشکلیبودن»

حدوداینکھکنندمیاستداللتفصیلبھدیگران)ونوسباوم،ھابرماس،رالز،جملھ(ازلیبرالپردازاننظریھازبسیاری
ازایشانجامعھایتلقیاز(صرفنظرشھروندانتمامبرایکھکردتعیینایعرفیاستداللھاییاعقلمبنایبربایدرا

(دینییکسرهدالیلمبنایبرتوانمیراھا«ناحق»ازایپارهکھاستمعتقدکدیوراماباشد.پذیردسترسخیر)امر
حضوریاکردحذفعمومیعرصھازوندانستمداراخوردراست)پذیردسترسخاصدینیکپیروانبرایفقطکھ

جنسی،اموربھمربوطجوانبازبسیاریبرعرفیعقلکھاستمعتقداومثال،براینمود.محدودعرصھآندرراآنھا
ازمستقلکھداردحقداردیناکثریتمواردایندربنابراین،وندارد، اشراف(مناکحات)زناشوییوخانوادهمسائل
ترتیباینبھوکند، حاکمعمومیعرصھبرقانونمثابھبھاموراینازرااسالمیشرعتلقیعرفی،عقلھایداوری
اصلینکاتازیکینظرمبھکنند.محدودراآنھاحضوریابرانندعمومیعرصھازرابدیلھایتلقیواشکال

اختالف در اینجاست.
عمومی،عرصھسیاستھایکھایدهاین[یعنیقیدیچنینمضمرفرض«پیشنویسد:میخصوصایندرکدیور

شودتعیینشھروندانھمھبرایپذیردسترسوعرفیعقلمبنایبربایدمدارا،خوردرھایناحقدایرهتعیینجملھاز
تاوھستندمبتالدائمیبلوغعدمبھدینیادلھتلقی]این[مطابقاست.دیندارشھروندانمحجوریتدینی]صرفادالیلنھ

دائمیوالیتتحتتنھامؤمنشھرونداننیستند.پذیرشقابلنکندجبرانراآنھامحجوریتوصغارتمستقلعقلیدلیل
ازبرخورداریعدمقانون]وضعمقام«[درافزاید:میسپسوکنند.»استفادهخودقانونگذاریحقازمجازندفالسفھ
براساساکثریتحقوقنقضقیودیچنینکشیدنپیشکند.نمیساقطاعتبارازراقانونیھیچدینازمستقلعقلیتوجیھ
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مشیخطوسیاستھامبنایبایدنمیرادینیصرفادالیلآنکھدلیلامااست.»حداکثریگراییعقلوشخصیذھنیات
عرصھکھاستاینآندلیلصغیرند.یامحجوردینیشھروندانکھنیستایندادقرارعمومیعرصھکنندهتعیینھای

کھھاییمشیخطوسیاستھاتعیینواست،باور) غیردینوباوردیناز(اعمشھروندانھمھمشاعملکعمومی
حیث(ازاالصولعلیشھروندانتمامبرایکھباشداستوارایمبانیبربایدزندمیرقمراشھروندانھمھسرنوشت

قانوناًبایدراجنینسقطکھکندادعاباوریدینفردکھکنیدفرضمثال،برایباشد.پذیردسترسارزشی) ومعرفتی
سقطمنعبرایمستقلیعقلیدلیلھیچاگراست.دانستھحرامرافعلآنمعصومازمعتبریحدیثچراکھکردممنوع
موجھرامنعآنبایدندارند،باورمعصومقولحجیتبھکھافرادیزور)(جزمبناییچھبرصورتآندرنباشد،جنین

است.فرضدارندباورمعصومقولحجیتبھکھکسانیبرآنرعایتباشد،درکارحدیثیچنانبواقعاگرالبتھبدانند؟
دینفرداگرالبتھندارند؟باوریچنانمطلقاکھشودواقعکسانیزندگیوعملمبنایبایددینیدرونباوراینچرااما

جنینواست،محترمانسانھاتمامحیات«حقکھکنداستداللجنینسقطقانونیمنعبرمبنیخودپیشنھادازدفاعدرباور
شود.»ممنوعقانونابایداعتباراینبھواست،جنینحیاتحقناقضجنینسقطبنابراین،واست،حیاتحقواجدانسانی
ایننادرستییادرستیدربارهاثباتایانفیاتوانندمینیستند،شریکفردآندینیباورھایدرکھجامعھشھرونداندیگر

(صرفنظرگووگفتطرفینبرایعمومیعرصھدرعقلیبحثایننتیجھوکنند،داوریوبحثعرفیوعقلیاستدالل
تاریخیونقلیحیثاز(ولومعصومقولبھاستناداماباشد.داشتھحجیتتواندمیشان) غیردینییادینیباورھایاز

کھاستاینپرسشاکنونکند.نمیثابتندارند،باورمعصومقولحجیتبھکھکسانیبرایراچیزیمستند)وموجھ
غیردینوداردیناز(اعمشھروندانھمھمقدراتداریمحقآیابدانیم،شھروندانتماممشاعملکراعمومیعرصھاگر
خطوسیاستھاکھکندمیحکمعدالتوانصافاصلآنکھیابزنیم،رقممعصومقولحجیت(مثال) مبنایبررادار)
شھروندانھمھبرایکھکنیمعرضھوپیشنھاداستداللھاییودالیلمبنایبرراعمومیعرصھکنندهتعیینھایمشی
ومحجوریتفرضنھاستآناقتضائاتوعدالتاصلپرسشاینفرضپیشباشد؟پذیرشوفھمقابلاالصول)(علی

صغارت دین باوران.
وزبانقالبدرراخوددینیپیشنھاداتبکوشندجامعھباوردیناکثریتکھنیستکافیمننظربھالبتھسوم.

باوراندینکھآنجاتاباشند.برخوردارھممدنی»«صداقتازکارایندربایدایشانکنند.عرضھعرفیاستداللھای
عمومیخیرومصلحتسیاستعرصھدرمشارکتمقامدرباوراندینکھمعناستاینبھمدنیصداقتمّدنظرند،

دینیدرونمقاصدوعمومیخیرمواردبسیاریدرالبتھبخشند.رجحانخوددینیدرونمقاصدپیشبردبرراجامعھ
سازگاردینیدرونمقاصدباعمومیخیرجاییدراگراماانجامد.میدیگریتحققبھیکیتحققودارندھمپوشانی

ظاھربھاستداللھایزرورقدرتصنعبھراخوددینیدرونمقاصدباوردینفردکھکندمیحکممدنیصداقتنیفتاد،
خویشدینیرسالتپایدرراخودمدنیرسالتاست)مدنظرعمومیعرصھمصالحکھ(مادامونکند،عرضھعرفی
(باراخوددینیدرونارزشھایوآمالخوددینیداوطلبانھاجتماعاتدرکھدارندحقمؤمنانالبتھنکند.قربانی
وورزیسیاستمقامدرامادھند.سامانراخودزندگیشاندینیمقاصدوفقبروبخشندتحقققیود)ایپارهرعایت

بھمتعھدومسؤولشھروندیکعنوانبھبایدشھروندان)تماممشاعملکمثابھ(بھعمومیعرصھبرایسازیمشیخط
راشھروندانالبتھاند.عمومیعرصھبرتسلطپیدرکھتبشیریمبلغانعنوانبھنھکنند،عملمدنیھمزیستیاصول

فرھنگوتربیتازبخشیبایدمدنیفضیلتاینبھالتزامکرد.پایبندمدنی»«صداقتبھقانونزوربھتواننمی
عمومی شھروندان در یک جامعھ متمدن (اعم از دین دار و غیردین دار) باشد.

بودناکثریتاعتباربھدارندحقجامعھیکداردیناکثریتکھکندنمیادعاھرگزکدیورالبتھچھارم.
اینبرھمرادیگریقیدبدرستیاوکنند.حاکمعمومیعرصھبردانندمیموجھدینیصرفامبنایبرکھرااحکامی

واجدصورتیدرفقطداردیناکثریترأیاو،منظرازدیگر،بیانبھاقلیتھا.حقوقمالحظھورعایتپذیرید:میفرآیند
مھم،قیدایندربارهامانباشد.اقلیتھاحقوقناقضکھشودحاکمعمومیعرصھبرتواندمیواستحقوقی/قانونیاعتبار
تضمینورعایتمعنایبھاقلیتھا»حقوق«رعایتقیدکدیورنظرازکرد.بیشتریتأملبایداقلیتھا، حقوقرعایتیعنی

حقوقناقضکھماداماکثریتحکمدیگر،بیانبھاست.ایشاناساسی»«حقوقیاحداقلی»«حقوقیاپایھ»«حقوق
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عمومیعرصھبرحاکمقوانیناعتبارکھکندمیتصریحبروشنیاواست.قانونیاعتبارواجدنباشد،اقلیتھاپایھوحداقلی
حقوقازسخنکھوقتیمثال،برایشھروندان.»اساسیحقوقرعایتبااکثریترأیبھ«رجوعاست:شرطدوتابع

ھیچبرخوردارند.بشرحقوقازشاندینیاعتقاداتازفارغانسانھا«ھمھنویسد:میویرود،میایراندربھاییان
درمصرح(حقوقانسانیحقوقحداقلازنادرست-وغلطمادیدازولواش-دینیاعتقاداتبواسطھتواننمیراانسانی

شیعیان)فقطنھ(و«مسلماناننویسد:میدیگرجایدرواست)مناز(تأکیدکرد.»محروممیثاق) دووجھانیاعالمیھ
آیینیھمداستانند.اختالفیھیچبیاستخداوندفرستادهآخرین(ص)عبدهللابنمحمدوالھیدینآخریناسالماینکھدر
حقوقازبرخورداریاما[...]است.ضاللتوناحقوباطلمسلمانانمنظرازکندنقضرااسالماساسیآموزهاینکھ

اینازبرخورداریدردخالتی…وسیاسیموضعورنگونژادوجنسوعقیدهودیناست.انسانیھرحقپایھ
یادینبینیزویھودی)ومسیحی،(زرتشتی،کتاباھلسنی)،و(شیعھمسلمانازاعمایرانیھرندارد.پایھحقوق
ھرشھروندیوپایھحقوقازمحرومیتاست.برخوردارشھروندیحقوقازبھاییت)جملھ(ازدیگرھایآیینبھمعتقد

ایرانی از جملھ بھاییان مردود است.» (تأکیدھا از من است)
خوشامدآنبھبایدواست،پیشبھبلندگامیقطعاشیعھفقیھانمیاندرغالبرأیباقیاسدرالبتھنظراتاین

گفت.  اما در اینجا باید بھ چند نکتھ مھم توجھ داشت:
رعایتمعنایبھصرفااقلیتھا»حقوق«رعایتقیدسروش)البتھکدیور(ومنظرازکھاستآناّولنکتھ

حقوقرعایتبھموظفحکومتسروشوکدیورمطلوبسکوالردموکراسیدراست.ایشانپایھ»یاحداقلی«حقوق
کدیور،وسروشنظرمطابقجامعھ،داردیناکثریتبنابراین،اقلیتھا.حقوقرعایتنھاقلیتھاست،حداقلی/پایھ/اساسی

مکلف بھ رعایت حقوق اقلیتھا نیستند، موظف بھ رعایت حقوق حداقلی ایشان ھستند.
مندبھرهشھروندیکعنوانبھصرفاکھخوداقلیتیصفتبھنھپایھحقوقاینازاقلیتھاکھاستآندومنکتھ

میحداقلیوپایھحقوقواجدبودن)بھایینھ(وبودنشھرونداعتباربھصرفابھاییانمثال،براییعنیشوند.می
حداقلیحقوقواجدشھروندان«ھمھشود:میتوجیھدستاینازاستداللیباایشانحداقلیحقوقدیگر،بیانبھشوند.

بھرهاینجادراند.»حداقلیحقوقیواجدبودن)بھایی(نھبودنشھروندصفتبھبھاییانبنابراین،اند،شھروندبھاییاناند،
مندی بھاییان از حقوق حداقلی شان بھ ھزینھ برسمیت نشناختن ھویت دینی شان تأمین می شود.

تأمینصرفنیست.اقلیتھاحقوقتأمینمعنایبھھمیشھولزوماًاقلیتھافردیحقوقتأمینکھاستآنسومنکتھ
گروهیکمثابھبھاقلیتآنپایھحقوقتأمینضامنلزوماًجامعھ)شھروندانمثابھ(بھاقلیتیگروهیکافرادپایھحقوق
یاقومیگروهیکمثابھبھکردھااساسیحقوقتأمینضامنلزوماًکردشھرونداناساسیحقوقتأمینمثال،براینیست.

شھروندیحقوقتأمینامااند،سرنوشتتعییناساسیحقواجدقومیگروهیکمثابھبھکردھامثال،براینیست.ملّی
فردمثابھبھآنکھبرعالوهاقلیتھاکند.نمیتأمینقومیگروهیکمثابھبھراایشانسرنوشتتعیینحقمطلقاکردافراد
مستقلھویتشناختنبرسمیتبدونکھھستندایاساسیحقوقیواجدھمگروهیکمثابھبھاند،اساسیحقوقیواجد

ایشان بھ مثابھ یک گروه قابل تحقق نیست.
دستفروکاستیم،اقلیتھا»حداقلی«حقوققیدبھرااقلیتھا»«حقوققیدآنکھمحضبھکھاستآنچھارمنکتھ

یابودنپایھتشخیصمبنایکھاستمعتقدکدیورمثال،برایایم.گشودهایشانغیرحداقلیحقوقنقضدررااکثریت
علنیابرازودینتغییرحقبشرحقوقجھانیاعالمیھاست.آنمیثاقدووبشرحقوقجھانیاعالمیھحقیکنبودن

بنابراین،کند.نمیمستقیمیوروشناشارهدینتبلیغحقبھاماشناسد،میبرسمیتانسانھابرایرادینیباورھای
بینحقوقکارشناسانازبرخینھ.یادانستشھروندانحداقلیحقوقجملھازبایدرادینتبلیغحقآیاکھنیستروشن
ایناگردانند.نمیآنمیثاقھایوبشرحقوقجھانیاعالمیھدرمندرجاساسیحقوقجملھازرادینیتبلیغحقالملل
دلیلبھبھاییتآیینکھدینیدروناعتباراینبھتوانندمیایرانجامعھدرمسلماناکثریتصورتآندرباشد،طور
آزادانھتبلیغحقایشانکھدھندرأیاست،ضاللت»وناحقو«باطلآیینیکدیور)تعبیر(بھمھدویتوخاتمیتانکار

قانوناینآیادرآورند.قانونصورتبھرادیگر)دینیاقلیتھایتمامحّتی(وبھاییاندینیتبلیغمنعوندارند، راخوددین
فرض)بھ(بناقانونایناوال-کھچراباشد.مثبتپاسخاصولبنابرکھرسدمینظربھاست؟مّوجھکدیورمنظراز
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اساسیوپایھحقوقثانیا-واست،رسیدهمسلمان)داراندین(یعنیجامعھاکثریتتصویببھدموکراتیکفرآیندیکطی
علنیوآزادانھتوانندمیھمچنانایشانیعنیاست،نکردهنقضجھانی)اعالمیھازمضیقتفسیرفرض(بھرااقلیتھاآن

دادرسیحقازدواج،حقتحصیل،حق(مانندشھروندیکعنوانبھایشاناساسیحقوقآنکھبدونبورزندراخوددین
تاحّدکدیور(کھمعیارھایبربنادینی،اقلیتھایدینیتبلیغحققانونیمنعکھرسدمینظربھشود.نقضغیره)وعادالنھ

زیادی با معیارھای مقبول سروش مشابھ است)، ھم واجد اعتبار حقوقی است و ھم واجد اعتبار حقیقی.
مصادیقازالکلیمشروباتفروشحقیاپورنوگرافیمحصوالتنشروتولیدحقبزنم.دیگریمثالبگذارید

صرفاًدارندحقجامعھیکداردیناکثریتسروشوکدیورتلقیمطابقدلیلھمینبھنیست.شھرونداناساسیحقوق
اینبرسانند.تصویببھامورآنمنعدرقانونیاست،شدهتلقیحراماسالمشرعمنظرازاموراینآنکھاعتباربھ

حکومتمدلدرکھاستترتیباینبھاست.حقیقیوقانونیمشروعیتواجدسروشوکدیورتلقیبھبناھمقانون
رااقلیتھاحداقلیحقوقوباشنداکثریترأیبھمستندآنکھشرطبھتوانندمیشریعتاحکامسروشوکدیورمطلوب

قانوناقتضایبھراشھروندانزندگیسبکھایومقدراتوشوند،عمومیعرصھبرحاکمقانونبھتبدیلنکنند،نقض
شرعآمرانھوباالازحکومتمتقدمکدیوروسروشیاخمینیهللاآیتمانندکسانیسیاسیاسالممدلدردھند.شکلشرع

نحوبھوپایینازدینیجامعھمتأخرکدیوروسروشنواندیشانھاسالممدلدراماکند، میحاکمعمومیعرصھبررا
دولتتأسیسآرمانکھرسدمینظربھترتیباینبھگشاید.میعمومیعرصھبردینتسلطبرایراراهدموکراتیک

گرفتند،میپیآمرانھھایشیوهبھراآرماناینتحققپیشیننسلھایاست،زندهدینینواندیشانمیاندرھمچناناسالمی
مطلوبحکومتازکدیوروسروشتلقیآیابخشد.تحققدموکراتیکھایشیوهبھراآرمانآنکوشدمیتازهنسلاما

نھایتاً راه تأسیس یک دولت اسالمی دموکراتیک بھ سبک دولت دموکراتیک یھود در اسرائیل را نمی گشاید؟
وسویکازکدیوروسروشمطلوبسکوالردموکراسیتمایزنقاطمھمترینازیکیواقعدرپنجم.

رسدمینظربھگردد:بازمیشھروندانحقوقخصوصدردیدگاهدواینتلقیتفاوتبھدیگرسویازلیبرالدموکراسی
سطوحازمندیبھرهوبرابرند،خوداساسییاپایھحقوقدرشھروندانکدیوروسروشمطلوبحکومتیمدلدرکھ

یکمتندراماخواھد.میدلیلپایھ)از(فراترحقاثباتاینجادریعنیاست.دلیلمحتاجپایھحقوقازباالتر
دریعنیاست.دلیلمحتاجایشانحقوقسلبوغیرپایھ)وپایھاز(اعمبرابرندحقوقواجدشھروندانلیبرالدموکراسی

اینجا سلب حق (اعم از پایھ و غیرپایھ) دلیل می خواھد.
بیانھمدیگریشیوهبھتوانمیسیاستمقولھبارابطھدررادینی»نواندیشان«مسألھکّلنظرمبھششم.

بامخالفیابیگانھدینیوسیاسینظامیکمتندرکھداشتندسروکارباوریدینمخاطبانباعمدتاًدینینواندیشانکرد:
مدنیارزشھایدادنآشتیایشانھایدغدغھمھمترینازیکیبنابراینکردند.میزیستمدنیودموکراتیکارزشھای

دموکراتیکومدنیارزشھایآنشیوهاینبھتابوددیگرسویازدینیارزشھایوباورھاوسویکازدموکراتیکو
بھبخشیدندینیمشروعیتتوانمیمعنایکبھراایشانسیاسیپروژهبنابراین،کنند.پذیرفتنیدینیجامعھبرایرا

یعنیدھند،انجاممستقیمایشیوهبھراکاراینکوشیدندمیدینینواندیشانپیشیننسلھایالبتھدانست.(مدرن)مدنیت
منابعآنحجیتازاستفادهبایاکننداستخراجدینیمنابعومتوندلازمستقیمارامدرندموکراتیکومدنیارزشھای

کھبودآنایشانمختارشیوهدیگر،بیانبھآورند.فراھممستقیمتوجیھیمدرنھایروشوارزشھااینمقبولیتبرای
وسروشجملھ(ازدینینواندیشانبعدینسلھایکنند.سازگاریاثباتمدرنمدنیارزشھایودینیباورھایمیان

باورھایناسازگاریعدمسازگاری،اثباتجایبھکوشیدندایشانگرفتند.پیدیگریشیوهبھاماراپروژهھمانکدیور)
باکوشیدندسویکازپذیرفت:صورتگامدودرخصوصاایشانجھددھند.نشانمدرنمدنیارزشھایبارادینی
(دستمدرنمدنیارزشھایکھدھندنشاندینیجامعھبھ(کدیور)رحمانی»«دینیا(سروش)انسانی»«دینایدهطرح

تلقیمطابقدینی،باورھایوارزشھابا(یعنیدارددینیمشروعیتدین)ازایشانرحمانییاانسانیتلقیمطابقکم
دیگر،سویازوآورد.فراھمدینشکوفاییبرایمناسبتریبسترمدرنمدنیتبساچھوندارد)،ناسازگاریایشان،

یکمتندردموکراتیکبازیقواعدوارزشھابھاحترامضمنتوانندمیچگونھکھدھندنشاندینیجامعھبھکوشیدند
زمینایندرچنانوبازگردانند،عمومیعرصھھایسازیسیاستوھاگیریتصمیمصحنھبھرادینمدنیجامعھ
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ضروریاتواصولھموشودرعایتسکوالرودموکراتیکنظامیکبھمربوطاقتضائاتوقواعدھمکھکنندبازی
میراکدیور)وسروشجملھ(ازدینینواندیشانسیاسیپروژهکھمعناستاینبھبماند.محترموحاکمھمچناندین

توان تحقق مدنیت (مدرن) در شعاع دین دانست.
بھبایددینیپردازاننظریھونواندیشانآیاشویم:میروبروتریبنیادیپرسشبارفتھرفتھمانظرمبھاما

بھبخشیدندینیمشروعیت(یعنیمدرنمدنیتکردندینیبرایبایدآیایعنیمدنی؟دینپیدریاباشنددینیمدنیتدنبال
کھداشتدینیتوانمیآیاباشند؟دین)بھبخشیدنمدنیمشروعیت(یعنیدینکردنمدنیپیدربایدیابکوشندمدنیت)

وبرابر،آمیز،مسالمتھمزیستیپیدرآنبرسلطھوعمومیعرصھتصرفبرایدموکراتیکولوتالشجایبھ
استمیاندرعمومیعرصھمدیریتوتدبیرمسألھکھوقتیآیاباشد؟مشاعملکآنشریکاندیگرباجویانھغیرسلطھ

دردینکھاستاینمنداوریدینی؟مشروعیتبرمدنیمشروعیتیاداردتقدممدنیمشروعیتبردینیمشروعیت
باایجامعھدرباشد.شدهمدنیپیشترکھباشدداشتھسازندهسیاسیحضورمدنیجامعھیکمتندرتواندمیصورتی
نردبامازتواندمیآسانیبھجامعھ)درقدرتمندومستقلمدنینھادھایغیابدر(خصوصاغیرمدنیدیندینی،اکثریت
دلیلھمینبھبکشد.بیرونرقیبانپایزیرازرانردبامقدرتبامبھرسیدنازپسورودباالدموکراتیکبازیقواعد
راکاردوقدرتساختازبیرونبایدسیاسیقدرتکسببرایتالشجایبھدموکراتمؤمنانمن،نظربھکھاست

شکلبھتابکوشنددّوموباشد،مدنیمشروعیتواجدکھکنندعرضھدینازدرکیتابکوشندنخستدھند:انجامھمزمان
سلطھخطرحّدیتاتواندمیدوگانھتالشاینکنند.یاریجامعھمتندرقدرتمندومستقلمدنینھادھایتقویتوگیری

جویی و انحصارطلبی دین غیرمدنی را در متن یک نظام دموکراتیک و سکوالر محدود کند.
دینیکبھبخشیدنشکلدرمھمینقشکدیور،وسروشجملھازدینی،نواندیشانکھکردفراموشنبایدالبتھ

امکانکمدستحکمآنرّدونقدبابعدھابود،ارتدادحکممدافعاناززمانیخودکھکدیورمثال،برایاند.داشتھمدنی
مدنیدینھایویژگیمھمترینازیکیتحققبھترتیباینبھوآورد،فراھمرادینحوزهازداوطلبانھخروجنظری
«اجتماعاتبھتبدیلدینی»«جامعھارتدادحکمنفیباکرد.شایانکمکدین)ازامنخروجواقعیامکان(یعنی

مینظربھامااست.مدنیدینیکگیریشکلسویبھگامھامھمترینجملھازاینوشود.میداران»دینداوطلبانھ
راامکانیچنانکمدستیادارند،سردردینتوسطراعمومیعرصھتسخیرسودایھمچناندینینواندیشانکھرسد

ایننشود.)نقضاقلیتحداقلیحقوقوباشداکثریترأیبھمتکیتسلطآنکدیورقولبھکھ(مادامدارندنمیناخوش
کھاستایغیرمدنیدینغولھاینشانھازمننظربھعمومیعرصھبردموکراتیک)شیوهبھ(ولوتسلطسودای

ھمچنان در دل چراغ جادوی حکومت مطلوب نواندیشان دینی می تپد.
آنرعایتلزوموعلمیاخالقخصوصدرسودمندنکاتیطرحباراخودمقالھکدیورآخر.سخناماھفتم.

تفاوتفھمممیمنکھحّدیدربیفزایم.خصوصایندراوخوبنکاتبررااینکتھکھمایلمھممنبرد.میپایانبھ
طلبد.میراخودویژهاخالقوآدابیکھرودارد،وجودسیاسینظریھیکطرحوسیاسیاظھارنظرمیانزیادی

فاقدیاذوقیتواندمیمواردبسیاریدردلیلھمینبھوکند،میحکایتفردشخصیترجیحاتازسیاسیاظھارنظر
طرحامادھد.تغییرراخودنظرتوضیحیھیچبدونتواندمیبراحتیفرداعتبارھمینبھوباشد،روشندلیلھرگونھ

محتاجآنتغییروشود،بناپذیرتحقیقوروشنشواھدودالیلمبنایبربایدکھاستعلمیجھدیسیاسینظریھیک
راسیاسیپردازینظریھدینی)نواندیشانجملھ(ازماسیاسیاندیشمندانازبسیاریمتأسفانھاست.کافیتبیینوتوضیح

درآید.کاراززیانباروخطرخیزبسیارشرایطیدرتواندمیشیوهاینودھند.میانجامسیاسیاظھارنظرھایسبکبھ
والیتحکومتازمحرممریدانویارانحلقھدرکسانیکھاستنبردهیادازھنوزایرانیانماتاریخیحافظھمثال،برای

اجراءرافقیھمطلقھوالیتقدرتمصدربرسرانجاموزدند،دمفرانسویسبکبھدموکراسیازفرنگدرگفتند،فقھ
شرایطیوقیودبھبایدخصوصانظریھتغییرامانیست.انگیزشگفتوغریبامریالبتھنظریھونظرتغییرکردند.

دراندیشھصاحبفردکھکندمیحکمعلمیاخالقیابم،درمیمنکھحّدیدرنینجامد.مخاطبانگمراھیبھتاشودمقید
مقام تغییر نظریات خود شرایط زیر را محترم بدارد:
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ازجنبھکدامدقیقاکھدھدتوضیحوکند،اعالمراخودفکریتغییرصادقانھوبروشنیبایدفردآنکھ)(نخست
نظرات او تغییر کرده است.

یافتھباطلراخودپیشیننظراتدالیلکدامبھبناوچراکھکندروشنبدقتوتفصیلبھبایدفردآنکھ)(دوم
است.

(سوم آنکھ) فرد باید بروشنی توضیح بدھد کھ نظریھ جایگزین او (اگر چنان نظریھ ای وجود دارد) دقیقا چیست.
پیشین،نظریھبرخالفتازه،نظریھاینکھاستمعتقددالیلکدامبھوچراکھدھدنشانبایدفردآنکھ)(چھارم

صادق یا بھ حقیقت نزدیکتر است و بر آن برتری دارد.
اگرخصوصابپذیرد،راخودپیشینخطاینظراتاخالقیمسؤولیتبایدفردآنکھھمھازمھمترو(پنجم)

نظرات باطل پیشین او پیامدھای زیانباری برای زندگی فردی و اجتماعی دیگران بھ ھمراه داشتھ است.
صادقخودفکریتحوالتبیاندروگشودهفکریتحوالتبھنسبتاوکھدھدمینشانکدیورفکریکارنامھ

ھایشنوشتھبرخیدرکدیوراست.فکریتغییراتروشنبیانازفراتربسیاخالقیپذیریمسؤولیتامااست.دلیرو
تحقیرمایھپراکنانھنفرتسخنانایناست.کردهبیانجنسیاقلیتھایخصوصدرپراکنانھنفرتوتحقیرآمیزسخنانی
آناززیادیحّدتاالبتھمتأخرکدیوراست.بودهایرانیجامعھدرایشاناساسیحقوقبیشترتضییعوجنسیاقلیتھای

عباراتآناماندارد.باورتندتعابیرآنازبسیاریبھدیگرزیاداحتمالبھوپرھیزد،میپرورخشونتوخشنزبان
است.شدهنشربازوماندهتوضیحییاتغییرھیچبدوناوکتابھایدرھمچنانکھسالھاستپراکنانھنفرتوآمیزتحقیر
استمعتقداومثال،برایاست.کنندهنگرانھمجنسیاقلیتھایاساسیحقوقخصوصدراومتأخرسخنانازایپاره
یعنیکند،وضعایشانبرایرامحدودیتھاییکھداردحقجامعھکنند،علنیراخودجنسیھویتجنسیاقلیتھایاگرکھ
بایدحکومتکھنویسدمیدیگرجایدریاکند.مجازاتراایشانایشان،انسانیومدنیحقوقازایپارهنفیطریقاز

ھمجنسمیانتفاوتبھعلمباکدیورآیاکھنیستروشنمنبرایکند!فراھمراگرایانھمجنسجنسیتتغییروسایل
توصیھاّول،شّقدراست.خبربیگروهدواینمیانتفاوتازیاکند،میمطرحرامدعااینگرایانتراجنسوگرایان

حّتیامروزهآنھاست.خلقتکمالنفیوایشانجنسیھویتگرفتننادیدهجنسیتتغییربھگرایانھمجنستحقیرآمیز
استممکنکامالاماشود.میتلقیایشانانسانیکمالوجنسیھویتبھاھانتجنسیتتغییربھگرایانتراجنستوصیھ

درباشد.کردهمطرحگرایانھمجنسبھخطابراتوصیھآنبخطاوباشدخبربیگروهدواینمیانتفاوتازکدیورکھ
فتاوایموضوعآندربارهتواندمیموضوعازدقیقاطالعبدونفقیھیکچگونھکھاستپرسشاینجایصورتاین

خوداظھارنظرھایدرکھکندنمیایجابکدیورمانندمداراخالقفقیھیکاخالقیمسؤولیتآیابدھد.سازسرنوشت
زمینھایندرخطاییاگروبورزد،بیشتریشفقتواحتیاطدارد)مھمعملیپیامدھایاوبیاناتکھآنجادر(خصوصا

مثالبگذاریدبخواھد؟پوزشدیدهآسیبقربانیانازخصوصاوبپذیردراآنمسؤولیتشجاعانھاستشدهمرتکب
موردسیستماتیکنحوبھشانانسانیومدنیحقوقکھھستنداقلیتھاییجملھازایرانبھاییشھروندانبزنم.دیگری
حقوقکمدستوکند،میاعتراضرفتھایرانبھاییانجامعھبرکھظلمیبرشجاعانھمتأخرکدیوراست.بودهتعرض

میبھرهضالّھ»«فرقھپیروانتعبیرازایشانبھاشارهبرایگاهاماداند.میناپذیرنقضومسلّمراایشانحداقلیوپایھ
ادبیاتنوعاینآیادمد؟نمیبھاییانعلیھدینیھایخشونتوتعصباتآتشبرمنفیتعابیراینکارگیریبھآیاجوید.

تبعیضوخشونتبرابردرپیشازبیشھستندخوداساسیحقوقسیستماتیکنقضقربانیسالھاستکھراشھروندانی
تعابیرگونھاینکارگیریبھبواسطھکدیورکھکندنمیحکمانسانیوعلمیاخالقآیاکند؟نمیپذیرآسیباجتماعیھای
دیگرھایچھرهبرخیازالبتھحیثاینازکدیورکارنامھبخواھد؟پوزشایرانبھاییجامعھازپرورخشونتوخشن

خواند،میھا»زبالھوھا«تفالھراگرایانھمجنسسروشعبدالکریممثال،برایاست.ترروشنایراندینینواندیشی
درفرھنگیانقالبستاددرمؤثرعضویعنوانبھوداردراستیزبھاییمجامعدرعضویتخودسابقھدرآنکھبانیزو

ظلمبروپذیردنمیراگذشتھآناخالقیمسؤولیتھرگزدانممیمنکھآنجاتااست،کردهایفانقشبھاییاستاداناخراج
شفقتکالمیکابرازازحّتیوکند،نمیاعتراضزبانبھحّتیاسترفتھبھاییشھروندانبرسالسالیانکھفاحشی

ودموکراتیکارزشھایگسترشدرالبتھدینینواندیشانورزد.میدریغایشاناساسیوحداقلیحقوقازدفاعدرآمیز
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دینیمشروعیتپروژهازبخشیایشانتالشامااند.کردهایفامھمینقشایراندربشرحقوقپاسداشتنیزومدنی
کردندینیبرایتالشجایبھدینینواندیشانکھاستآنوقتاکنونامانظرمبھاست.بودهمدرنمدنیتبھبخشیدن
خودپیشینخطاھایقبالدرراخویشاخالقیوفکریمسؤولیتنخستگامدروباشند،دینکردنمدنیپیدرمدنیت

جویانھمسالمتومتمدنانھورودوفرھیختھمدنیدینیکگیریشکلبھتواندمیاخالقیپذیریمسؤولیتاینبپذیرند.
آن بھ عرصھ عمومی خدمت شایانی بکند.

آرش نراقی- دانشگاه موراوین، پنسیلوانیا

8


