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  محمدرضا نیکفر –مهدی خلجی 

  ی االهیات شکنجه وگو درباره گفت

سندی مومنان از طرح ها بازتاب ناخر ، نقدهایی برانگیخت که شماری از آننیکفری محمدرضا »االهیاِت شکنجه«ی  انتشار مقاله 

به بسط و شرح بیشتری نیاز دارد تا هم مبانی پدیدارشناختی آن » االهیات شکنجه«ی  به نظرم رسید که برنهاده. این بحث بود

قرار گذاشتیم برای او  نیکفربا محمدرضا . تری از مسائلی که بدان پیوند دارند، پرداخته شود ی گسترده آشکارتر شود هم به دائره

ها حدوِد دو ماهی به طول انجامید و حاصل پیش  روند و آیند پرسش. از پی پرسش بفرستم و او یکی بعِد دیگری پاسخ دهدپرسش 

با من در این باور انباز باشد که تأمالت آمده در این سخنان، کوششی است در آغاز راه  نیکفرگمان دارم محمدرضا . روی شماست

اما به هیچ روی این تأمالت دعوی کمال ندارند، بیشتر فراخوانی هستند برای مشارکت  برای فهم حکومت دینی با روشی تازه؛

   . بیشتر دیگران به اندیشیدن فلسفی در موضوع

  مهدی خلجی

  

  

  

ی سونامی در  اسقف اعظم کنتربری، پس از حادثه (Rowan William)روان ویلیام، : مهدی خلجی

اگر متألهان . پس از این فاجعه اگر در وجود خدا تردید کنیم رواست: گفت ۲۰۰۴در سال جنوب آسیا 

در برابر حوادث و بالیای طبیعی مسئول کنند، متألهان حتا کوشند خداوند را  کنونی مسیحی می

بال حوادث طبیعی چه دادند، چه در ق چنان ساحت االهی را از هر گونه مسئولیتی بری می اسالمی هم

چنان در  به واقع، متألهان اسالمی هم. رسد اش می نوعان در برابر رنجی که از جانب خود انسان به هم

صفت رزاقیت برای خداوند با برای نمونه، و » شر امری عدمی است«زیند که  ی فکری قدیم می منظومه

اگر خدا در برابر امور . دارد رنمیای ب ها انسان از گرسنگی هیچ خش و خدشه مرگ ساالنه میلیون

کنند، مسئولیت  ی ستم و ظلمی که آدمیان به یکدیگر می طبیعی مسئول نباشد، به طریق اولی درباره

ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من «: آمده است) ۷۹ی  آیه(ی نساء قرآن  در سوره. ندارد

ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عندالله و ان  و«ی قبل آمده است  درست در آیه» .سیئة فمن نفسک

ی از دائره تدبیر، خیر و شرهیچ  گرچه. »تصبهم حسنًة یقولوا هذه من عندک قل کًل من عندالله

هرچه بدی است، . خیر و خاستگاِه خیر محض استخدا عین  حکمت و علم االهی بیرون نیست،

 . آدمی استپژواک رفتار 
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تازگی داشته باشد که   زبان این رو شاید برای خوانندگاِن فارسی از» االهیات شکنجه«ی  مقاله

شدن هزاران  ی بم و کشته زلزلهرویدادی طبیعی مانند  ا مسئول کند، آن هم نه برایکوشد خدا ر می

هایی  رود بسیاری از پل گمان می. های نظامی سیاسی به نام جمهوری اسالمی که برای ستم لانسان، ب

  . و مفهوم یا مصداق خدا باید باشد، آشکار نیست» االهیات شکنجه«که میان مدعیات 

  

مطرح در این پرسش یک . مرا دوباره متوجه مشکل مسئولیت کرد» االهیات شکنجه«ی  مقاله: فرکمحمدرضا نی

اش که ولی فقیه  اش و خلیفه مسئول آن خدایی که زندانی باید به نظام االهی زمینی یستک": مقاله این بود

ای در   سخنرانیاو در . شنویم االسالم محسن کدیور می از حجت به آن رانما  یک پاسخ سنخ "؟ایمان بیاورد است،

  :چنین گفته است ۱۳۸۸آبان  ۹شیکاگو به تاریخ  دانشگاه  در دانشگاه نورث وسترن

خواهند میان دعوا نرخ تعیین  کسانی می. دینی نیست این مرحله، دعوای دین و بیدعوای امروز ایران، دعوای «

ی بسیاری از مطالبی است که در  و این عصاره. داری غلط است است پس دین  کنند که این نظام فاسد شده

است، و " شکنجهاالهیات "اینکه ما بیاییم ذکر بکنیم که االهیات اسالمی برابر با . اند همین چندماهه منتشر شده

های جمهوری اسالمی  توسط بازپرس" ی دینی تجربه"دسترسی است، و  های اوین قابل اسالم حقیقی در سلول

شود اینکه بگوییم  شود؟ می گونه از تلقی را در جامعه تسری بدهیم، معنایش چه می اگر بخواهیم این. شود القا می

خد و پیامبر را به . و راه رهایی در رها کردن دین استداری شماست  اشکال اصلی در دین! ها آهای مسلمان

گوید خدا را به کنار  ، این یکی می"اّلا الله تفلحوا قولوا ال اله "پیامبر می فرمود ! شوید کناری بنهید، رستگار می

 . بنهید، دین را رها کنید تا رستگار شوید

شوند، و راه  اند، شکنجه می گند، گرفتار شدهجن ای دارند می ی کشور ما این است که عده راستی آیا مسئله

ایم؛ آیا در ایراِن پیش از انقالب استبداد  شان رهایی از قید و بندهای دینی است؟ انگار ما فراموش کرده رهایی

ی اشکاالت فقط از اسالم بود که بر صحنه آمد؟ آیا صدام حسین مصداق اسالم بود که  سکوالر برقرار نبود؟ همه

ی دنیا برابر دموکراسی بوده  ن استبداد را در همسایگی ایران برقرار کرد؟ آیا سکوالریسم در همهشکل خش این

ی  ایم؟ آیا همه داری در طول تاریخ برابر استبداد بوده است؟ کجا ما این دو فرضیه را اثبات کرده است؟ و دین

دار  اهیمی دفاع کرد؟ آیا هیتلر حاکمی دیناند؟ آیا استالین از ادیان ابر های دینی بوده های فاشیست رژیم رژیم

بود؟ آیا موسولینی از این زاویه برخاست؟ حاال چه در خاورمیانه بگردیم چه در جای دیگر، این شعرها را بر چه 

  »ایم؟ ها را اثبات کرده مبنائی سروده اید؟ کجا این فرمول

گذرد،  می های حکومت اسالمی زنداندر گوید آنچه  محسن کدیور می. موضوع در اینجا کاماًل عوض شده است

 .کنم اوین برجسته می تجلی یافته در کهریزک و شکالی را در دیانِتربطی به اسالم ندارد و من بیهوده دارم ِا

هر  و شود حقانیت دین پیشین انکار می. گذارد، توانایی انکار را کدیور توانایی بسیار جالب دین را به نمایش می

همه چیز را به فهم . شود که بی ربط به دین فعلی است ادعا مینتوان پلیدی آن را انکار کرد، کاری را که دیگر 
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اگر قاعده در تاریخ دین برداشت غلط از . شود تاریخ دین تبدیل به تاریخ سوءتفاهم می. دهند بد دین نسبت می

  .کند واقعی دین را عرضه می دانم چرا بایستی باور کنم که مثاًل حجت االسالم کدیور حجت آن است، من نمی

وجود دارد، حرف آقای − پیشگی یعنی دین−  ای که برای ادامه یک پیشه در سطح سیاسی محض و استراتژیمن 

متوسل » دار بود؟ آیا هیتلر حاکمی دین«های جدلی سخیفی چون  فهمم چرا وی به بیان فهمم و می کدیور را می

و آن این است که گویا کسی حاضر به پذیرفتن مسئولیت : کنند میاین حرفها فقط یک چیز را ثابت . شود می

  .نیست

افتد، در زندان  کسی به زندان می: شرحش دادم، از این قرار است" االهیات شکنجه"ی  من در مقالهداستانی که 

دانیم  میما ن. پذیرد که این رژیم حقانیتی دینی دارد کند و می با شالق به حقانیت جمهوری اسالمی اعتراف می

موضوع این است که درد چنان شدتی یافته، که دیگر تمیز راست و ناراست . پذیرد یا نه که او به راستی می

در پایان به وساطت شکنجه ، زندانی به هر حال . کند نقش بازی می آیا داردداند که  ممکن نیست و فرد حّتا نمی

شد که دکارت در تأمالتش به آن دچار شده و شک این توان دچار همان شکی  طبعا می. رسد به وصال االهی می

  .است یا دروغین راستینم، خدایی یا با آن مواجه شده مااست که آیا این خدا، که اینک 

تا زمانی که درد برقرار است، . البته این شک دکارتی آنگاه میسر است که درد قطع شود و امکان تأمل پدید آید

گویم تا این رژیم االهی برقرار است،  دهم و می ین جمله را گسترش میمن ا. آن خدا خدایی حقیقی است

به فکر رژیمی دیگر  هر مؤمنی که جز این گوید، باید. سازد حقیقت االهی همین است که وی بر ما پدیدار می

هر به . ز کسان اندکی به فکر یک خدای بدیل هستندودر میان مؤمنان سرشناس، در میان امامان وقت، هن. باشد

حال ما نباید این حقیقت بزرگ را فراموش کنیم که رژیم مستقر، رژیم آیات عظام است و چون چنین است، من 

کند، آیت مقدم االهی  زندانی را با حقیقت االهی آشنا میی را که کارگزار مهم نظام است و گر شکنجه ،با یقین

  .ام نامیده

ن چیزی است که داریوش محمدپور و محسن کدیور و دیگران ماند و ای در این یقین نمی" االهیات شکنجه"ولی 

واداشته گر ما را در برابر خدایی ناراست به سجده  پذیرم که ممکن است شکنجه من می .اند به آن توجه نکرده

در قبال  ین است،راست گویند ی که میتوانیم از مسئولیت خدای الساعه نیست و ما نمی ین خدا خلقولی ا. باشد

  .این خدای ناراست درگذریم پدیداری

نمایاند به عنوان  کنیم و این خدایی را که رژیم بر ما می را از ژاک دریدا غصب می supplémentاصطالح 

این درافزوده شاید حاصل . کننده شده، درافزوده، تکمیل گیریم، یعنی یک چیز اضافه چنین چیزی در نظر می

ای  الله خمینی بود که معنای تازه ایران حاصل اجتهادی توسط آیتکنونی اجتهاد باشد، چنانکه حکومت اسالمی 

بر درافزوده، . اصل است و اصل قضیه است supplémentرا بر والیت فقیه افزود و حّتا ادعا کرد که این 

شود عارض  در این حال خدای ناراست چیزی می. هم نام نهیم" عرض"توانیم به پیروی از عبدالکریم سروش   می

  .بارشده بر معنای خدای اصیل حقیقی شده و
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ام، از جمله از راه تعالی، یعنی تجلی  های دیگر را در نظر گرفته supplémentامکان " االهیات شکنجه"در من 

در هم به لحاظ اخالقی خدایی که از خدای حاکمان فعالی برتر و بهتر باشد و بتواند قدرت این خدای کهتر را 

  .بشکند

ی  کنند و تاریخ کامل دین، تاریخ همه دیگر را تکمیل میف همه درافزوده به هم هستند، یکلهای مخت این شکل

دیگرش نیز در نظر  ای  نامه آن را به معنای واژه supplémentی  دریدا در هنگام استفاده از واژه .آنهاست

هم به یک دیگر  توانیم بگوییم که معناهای مختلف خدایی که موضوع صحبت ماست، می. جانشین: گیرد می

  . شوند جانشین یکدیگر می همکنند و  یکدیگر را تکمیل میو  شوند درافزوده می

ی  اما تا حدودی منطق زنجیره. سفت و ثابت نیستوجودی اعراضش ندارد، و آن چه هست،  فراسویدین، ذاتی 

supplément که چه چیزهایی  هویت آن در همین است. ی تاریخی ، دست کم در هر دورههای آن ثابت است

خدای بعدی به به شرایط هم مهم است و ما برای اینکه  .شوند کنند و جانشین یکدیگر می همدیگر را تکمیل می

اش در زندان نباشد، بایستی شرایطی فراهم کنیم که از  کمک کنیم که پدیداری آتی supplémentعنوان 

های  تر از درافزوده ی بعدی اخالقی ارد که درافزودهوجود د سدر این حال این شان. کانون قدرت سیاسی دور شود

  .پیشین باشد

بلکه   ی االهی محض، یک مسئلههمچون من به مسئولیت نه . دانم چنین نگرشی و خواستی را مسئوالنه می من

ی تاریخی و زمینی پدیدارهایی است که یکدیگر را تکمیل  ی طرح آن همین شبکه ام که زمینه موضوعی نگریسته

ولی مسئوالن امر، از . ی االهیاتی نیز باشد تواند یک مسئله مسئله می. نشینند کنند و به جای یکدیگر می می

نگرند و بهتر است بگوییم از آن فرار  به عنوان مسئله نمیاصوال جمله آنانی که رسما حجج اسالم هستند، به آن 

 شکل مشخصی که آن را در آناز جمله ت اسجیزی که برای من موضوع سؤال است، االهیات سیاسی  .کنند می

ی دینی حاصل چه اجتهادی است، یعنی از کجا آمده  این درافزوده: سؤال این است. ام نام نهاده" الهیات شکنجه"

های دینی اسالمی گرایش مؤثری به تولید  است، چرا در تاریخ اسالم حضور پایداری دارد؟ چرا منطق درافزایی

ت ندارد؟ ممکن است همه چیز به شرایط تاریخی و اجتماعی و فرهنگی برگردانده های بدیل خشون درافزوده

های  چرا در اسالم، استعداد رها شدن از موقعیت: برد ی دیگری راه می این رویکرد غلط نیست، اما به مسئله. شود

سلطان نگردد؟ تواند آن گونه متعالی شود که آلت دست  تاریخی و اجتماعی ضعیف است، یعنی چرا خدایش نمی

های  هایی نظیر برخی درافزوده supplémentآورند؟ چرا  ها، معموال نه متعالی، بلکه پست و پستی چرا درافزوده

  اخیر آقای منتظری استثنا هستند؟

گویند آنچه  آنان می. ی خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت است پاسخ کسانی چون محسن کدیور، از مقوله

ربط به ذات واالی دین؛ و آنگاه به جای درگیر شدن با پرسش،  ای است بی ربوط نیست، عارضهگذرد به ما م می

  .پردازند ی آن می کننده گونه که در سخنان نقل شده از کدیور دیدیم، به جدل با طرح همان
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 یا ممکن نیست یا حرکتی دراصالح دینی در اسالم  ،کنم من درست به دلیل این فقدان مسئولیت فکر می

ی تنش میان دین با صلح و بهروزی بریدن از مراجع دین مرکز است نه  راه اصلی حل مسئله. حاشیه خواهد ماند

  .تواند به حل آنها کمر بندد کسی که حاضر نشود چشم در چشم مسایل بدوزد، نمی. بروز تحولی در میان آنان

ها به زیر فرش بوده  فتن و جارو کردن زبالهگران دینی ما تا کنون عارضی دانستن و نادیده گر استراتژی اصالح

های  آنان تاب پرسش. وقتی کار اینان چنین باشد، دیگر شما چه توقعی از دیگر حجج اسالم دارید. است

مشکل در نهایت . تربری رسیده و شما به آن اشاره کردیدناسقف اعظم ککه به ذهن  ندارندن نوع آاز  ای االهیاتی

ی تساز تربیتش، سلطن زمینه  ، سلطنت آسمانی را هم بنابر فرهنگ زمینیکنتربریاسقف اعظم . سیاسی است

به نوعی برای خود  خلق شده کند به عنوان مخلوقی که در جهاِن ت میأگیرد و در نتیجه جر مشروطه در نظر می

لی فقیه یک همکار سابق خود که اینک وحجج اسالم ما در برابر . حق شهروندی قائل است، از سلطان بپرسد

  ؟اند، آنگاه شما توقع دارید، به بحث با سلطان آسمانی بپردازند شده است، ساکت

االهیات مدرن، االهیات مشروط است؛ االهیات اسالمی، در مقابل سیستم توجیه یک سلطنت نامشروط است و به 

سینا هم  خدای ابن. ی اندیشگی آن بسی ناچیز است ای ندارد و مایه ی اخالقی عنوان چنین چیزی هیچ مایه

اش به این است که محصور در عقول دربار خود است و به جزئیات کار جهان  سلطنتی نامشروط دارد، اما خوبی

. آیاتی هم که شما در پرسشتان مطرح کردید، پشتیبان االهیات غیر مسئول و نامشروط هستند .کاری ندارد

و مسئول آشنا شوند، شاید آنگاه از زمین به آسمان تحولی سیاسی الزم است تا ححج اسالم با دولت قانونی 

عکس این مسئله اتفاق نخواهد افتاد، یعنی مشروطیت سیاسی . برسند و طرح یک االهیات مشروط را بریزند

زمین باید به کمک آسمان بشتابد و قانون و اخالق را به آن تحمیل . ناشی از مشروطیت االهیاتی نخواهد شد

  .کند

االهیات سیاسی اسالمی یک انقالب مشروطه درنگرفته و در نتیجه در آن درکی از مسئولیت  خالصه اینکه در

یک تحول زمینی دموکراتیک جدی باید درگیرد، تا دین هم پس از مدتی فرهیختگی سیاسی یابد و . وجود ندارد

  .ی مسئولیت راه پیدا کند در االهیات آن مقوله

  

االهیاِت «ی  شناسی به کاررفته در مقاله ین مسأله به روشاگر اجازه دهید پیش از ا: مهدی خلجی

 بایا مفهومی از خدا / نوعی ایمان به خدا ، ترکیب»االهیات شکنجه«اله، عنواِن مق. بپردازیم» شکنجه

رهیافت شما در آن مقاله، . ی به دردآوردن بدن دیگری شکنجه به منزله است؛شکنجه 

جسمانی به مفهوم و زجر ین روش در پیوند دادن درد مشروعیت کاربرد ا. پدیدارشناختی است

شما آشکارا از قلمرو بحث االهیاتی فاصله . مجردی مانند خداوند یا ایمان به او نیازمند توضیح است

و توجیهات کالمی مومنان برای منزه نگاه داشتن خداوند از ستم آدمیان به یکدیگر را گیرید  می

یا / ی خودش را دارد ی قلمرو یا سرشت بحث یا موضوع مورد مطالعهشناس هر روش. انگارید نادیده می
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رسند با موضوعی که شما  رسد آن موضوعی که متألهان با روش کالمی برمی به نظر می. کند تعیین می

وگویی میان  اند و به همین سبب تفاهم و گفت اید از ُبن متفاوت با رویکرد پدیدارشناختی واکاویده

 . تواند صورت ببندد شما و مومنان نمی

  

این هم مهم . وگو هستند، برخی نیستند مؤمنان همه از یک دسته نیستند، برخی اهل گفت: محمدرضا نیکفر

ی شکنجه را ببینند و دریابند که  نیست که نظر کسی چون مرا بپذیرند، مهم این است که حاضر باشند مسئله

  .کند االهیاتی وجود دارد که آن را موجه می

ببینند و میان خدای خودشان، با خدایی که به  توانند مسئله را ببینند؛ مسئله را می ر من مردم عادی میبه نظ

 را باخدای خودشان تفاوت در قید این نیستند که  البته .گذارند نام او این بساط داغ و درفش برپا شده فرق می

اند و یکبار برای همیشه  ها سیال تفاوتشت که به این هم باید توجه دا .بینانه توضیح دهند باریک ،خدای رسمی

  .شوند آیند و تثبیت نمی پدید نمی

کنم که بتوان خشونتی را که به نام دین  من گمان نمی. تمرکز من بر روی االهیات سیاسی و خشونت دینی است

نند چنان کنند که سانی بتواشود، اگر ک فصل جدیدی در تاریخ بشر آغاز می. شود، از خود دین جدا کرد انجام می

که اگر کسی بخواهد از کالم خدا حکم آزار و شکنجه وقتل  سان آن وزری از هم جدا شود، حساب دین و خشونت

اصحاب دین آنانی را که مخالف تبعیض و . اکنون چنین نیست و حّتا بر عکس است. بیرون کشد، فورا رسوا گردد

  .دهند ورزی دینی هستند، آزار می خشونت

که اسرار را بهتر هویدا کند و این خط در آن  ام ی تفسیری رو آورده پی گرفتن خط خشونت، به شیوهمن برای 

  .بارز شود

گاه به مفهوم  جهانی مشخصی چون شکنجه−شما پرسیدید که من چگونه از راه تحلیل وتفسیر موقعیت این

ها  یست، که اگر بود، این بحثادعای من این است که خدا در اصل مفهومی مجرد ن. رسم مجردی چون خدا می

های  در موقعیتخدا . آغاز و ُبن آن، مشخص است. آیندی است مفهوم مجرد خدا یک مفهوم پی. ندوجود نداشت

یاری  به گروهی در برابر گروهی دیگرآید و  به صورت یک طرف ستیز درمی او در آنها که گویا − مشخص پیکار

جهانی پا در -شود و به عنوان یک نیروی مشخص این ارد خارج میاز حالت احیانا مجردی که د−  رساند می

مراتبی وجود دارد و به  سلسله. ی آرامشی نسبی در جامعه است دهنده حالت مجرد خدا، نشان .گذارد میدان می

در این جامعه . ای را تصور کنید، مدام درگیر مشکل بقا جامعه. ای اختصاص داده شده است خدا نیز مرتبه

 در موردی آرام  خدا در یک جامعه. گیرد وقتی ما آرامش داریم، خدا نیز آرام می. گیرد ت فیلسوفانه پا نمیاالهیا

اگر بگوید، ! ش و مرگ بر او بادبریده باد دستان: کهگوید  نمی ") ۱المسد "ی   همچون نمونه( یکی از آفریدگانش

  .کنند مردم آرام از او دل می
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این . خدا چه نیست، گوید می تنهااست، االهیاتی که  "االهیات منفی"جرد باشد، االهیاتی که خدایش مطلقًا م

خواهند خدایشان را چندان دور از  هایی است که نمی قرار دارد که االهیات دین "االهیات طبیعی"االهیات دربرابر 

این فکر بیفتیم که  وقتی این تقابل را بشناسیم و در االهیات طبیعی دقت کنیم، شاید به. دسترس قرار دهند

، شبیه کاری که ی دور از دسترس نبودن را به نوعی در جهتی سوق دهیم که نزدیکی خاصی حاصل شود ایده

به  آن در .ام چنین کردهی با توجیهات "االهیات شکنجه"من هم در . اند ی آن را ریخته با ذوقی ویژه نقشهعارفان 

به باب دیگران، گشودن بابی به باب دیگران، تا بنمایم در آن ام، معرفت  گشودن بابی برای معرفت فکر کرده

  .گذرد پشت چه می

این کتاب خود را به عنوان . دانیم که در سنت رسمی تعلیمی اسالمی باب اصلی معرفت الله کتاب خداست می

ک و اما شاید هیچ چیزی چون صفت مبین تاری. کند گر و آشکار و واضح معرفی می کتاب مبین، یعنی بیان

طباطبایی، مؤلف تفسیر . اصال هیچ معلوم نیست که منظور از کتاب مبین خود قرآن باشد. پیچیده نباشد

قرآن هم مبین  به باور او .ی عمل مخلوقات است و همان لوح محفوظ است گوید کتاب مبین برنامه المیزان، می

  .هم مبین نیست، است

دیدند، دستگاه  د، که اگر میننبه عنوان کتاب مبین نبیقرآن را  به نظر من گرایش سنت آن بوده است که

خواهند بگویند حجت اسالم هستند، ناچارند بگویند اسالم  اما روحانیان آنجایی که می. شد وظیفه می روحانی بی

آنان معتقدند که کتاب خدا به روی آنان گشوده است، به روی . اند، کتاب اسالم برای آنان مبین است را فهمیده

  .م نهعوا

کنیم اگر بگوییم  توان بحث کرد، و این بحث چنان مهم است که غلو نمی بسیار می مبین بودن قرآن در مورد

. ، نقش کلیدی دارد)۱۰۳، النحل ۱الحجر (شده است  تصفصفت مبین در درک کتابی که خود و زبانش بدان م

بر مورد کتاب و ابالغ پیغمبر، از جمله در های مختلفی استفاده شده است، افزون  از صفت مبین در قرآن به شکل

من موردی مبین را،  .شان را دریابد و یا خوبی یا تهدید وجود ،دبه آنها برخوَر رود تا فرد موردهایی که انتظار می

  .ام تشریح کرده" االهیات شکنجه"آور است، در  دردناک و وحشت یکه بس

 سازی متن است، در مورد قرآن با این مشکل ی مبینکه کارش تفسیر به قصد تبیین است، یعنهرمنوتیک، 

و . این کتاب به راستی مبین است یا نه، و اگر نیست، با صفت مبین چه باید کردآیا شود که  بنیادی مواجه می

توان  کتاب هم مبین است، هم نیست، به چه معنایی و در کجا مبین است و چگونه می اگر نظر بر این است که 

شود، بلکه کل سنت  و بحث به قرآن، محدود نمی .مبین است، به آنجایی که غامض استایی که از آنجنقب زد 

توان چیزی جاری در  گیرد، زیرا در قرآن آمده است که ابالغ او نیز مبین است، و ابالغ را می رسول را در بر می

 نویسی سیره ی حوزهدر ابن اسحاق، که به لحاظ فضل تقدم آن  کتاب سیره. ی پیغمبر تلقی کرد کل سیره

ابهامی بیشتر از الکتاب است، کتابی است به راستی مبین، زیرا شرح حوادثی است که فهمیدنی هستند و  ام

مبین است، یا به هر حل  ،آن است که سیره شرح اعمال است و عمل ،علت .های معمولی ندارد نامه زندگی
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که به فکر آلوده نیست، یعنی فلسفه و عرفان و خوبی سیره، به آن است  .تر از یک فکر محض است مبین

توانیم دریابیم که یک انسان باسواد  ما از طریق سیره می. اند های فقهی، تصویرهای آن را مغشوش نکرده وسواس

. ای نزدیک به آن چه برگرفته است ی زمانی  ی روشن در فاصله مند به ابالغ رسول، از آن سیره و کنجکاو و عالقه

پرسد چرا چنین  ای نمی ی سیره هیچ پرسشی مطرح نیست، همه چیز مبین است، هیچ نویسنده لیهدر کتب او

   .شد و چگونه چنین شد

ای  این کتاب، مجموعه. گیریم ی پیغمبر می از آن اطالعات بسیاری درباره. ی پیغمبر است قرآن هم به نوعی سیره

  ..."کنم که  من اراده می"یا ..." کنم که من ابالغ می" :ماییتوانیم بیفز ای می بر آغاز هر آیه. هاست از ابالغ

 ،ی آغازین سنت تفسیری در دوره. ی شأن نزول آنها اند و سنت به درستی بحث کرده است درباره ها نازل شده آیه

. سمانتیک آیات را به پراگماتیک آنها برگردانده است، یعنی موقعیت عملی را کلید درک معنا قرار داده است

کنند و در نتیجه کتاب آن حالت مبین آغازین خود را از  زایل میآغازین را  نگرش پراگماتیکیفان و فلسفه عر

را  االهیات اسالمی. اند دیده ی عملی زندگی او می مردم معاصر پیغمبر، معنای ابالغ او را در سیره. دهد دست می

مردم به این اعتبار آن را به خوبی فهم . دانیمب توانیم در آغاز تکوین آن، االهیاتی به شدت پراگماتیک می

مؤمنان منش رسول و نزدیکان او . ای نداشتند عمده هیچ پرسش مفهومی، االهیاتی و سیاسی گویا آنان. کردند می

تفسیر نظری، مطرح نبود و . گردند یمرا در برابر خود داشتند و آنها را همچون تفسیر عملی پیام خدا درک 

درک عرب از تاریخ این بود که کی پسر . مت عملی بودکحکمت عرب، ح .که آن را برانگیزد سنتی وجود نداشت

  .ای است و آن قبیله با قبایل دیگر چه کرده و خود چه کشیده است کیست و آن زید از چه قبلیه

از ای  اش مجموعه محمد هم یک حادثه بود، زندگی. دید ها می ای از حادثه عرب، جهان را همچون مجموعه

یک الگوی ثابت ثبت . ای بود و شأن نزولی داشت حوادث بود، کالمش هم حادثه بود و هر سخنش در متن حادثه

ویا در نزد (گوید که پیغمبر  می...) ، که خود او D، به نقل از Cی  از طایفه Bپسر ( A: ی اسالمی این بود عقیده

ی اخباری نیست،  یک گزاره F. را Fیا انجام داد  فت گ Eی  در برخورد به پرسش، پدیده یا حادثه) شیعیان امام

نیز باید برانگیزد، یعنی کال پیامدهای  ککردند، به تأثیری که برانگیخت و این را که بیان می F. یک ماجراست

ی ذهنی  دهنده نشان ،ی ثبت این شیوه. توجه داشتند − که تا زمان نقل موضوع ادامه دارد − عملی آن

بعدا البته توجه به معناشناسی . ت متوجه موقعیت پراگماتیک قول و نتایج آن استپراگماتیکی و سخ

 آن را تنهاگرفت یا  ای شکل گرفت که موقعیت پراگماتیکی را یا نادیده می پراگماتیکی رنگ باخت و معناشناسی

توان  پراگماتیکی را میی جالبی از آن روح  جلوه. آورد شناسانه به یاد می شناسانه و قول به عنوان استنداد متن

  .زند حدیث که قول مقدس را به حادثه پیوند می غتدید در ل

پردازم،  گذرم و به اصل موضوع می که این روح پراگماتیکی چگونه و تا چه حدی زوال یافت، درمی نکتهاز این 

تفسیر رایج در طول  .دهای اسالمی را درک کر یافته ها و حدوث شده ل ای پراگماتیکی ناز اینکه بایستی به گونه

هر قولی را همچون  − های هرمنوتیکی آقای مجتهد شبستری هم به مبانی آن وفادار است که تالش − تاریخ
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گردد و آنجایی که تیزبینی  کند، یعنی به چه واقعیتی برمی پرسند چه حقیقتی را بیان می بیند که می ای می گزاره

تفسیر، آن روح . ی سخن با بیان سخنی چه نیتی داشته است پرسند، گوینده دهند، می تأویلی نشان می

  .کند پراگماتیکی خام نگاه نخست به آیه و حدیث را زائل می

نقد  هستند،تنها جویای مصداق و یا نیت  ی را کههای معناشناسی (speech act theory)ی کنشی زبان  نظریه

حرف . و عمل نادرست است و حرف، خود عمل استکه مرزگذاری رایج میان حرف  نهد این نظریه برمی. کند می

خوانیم، یعنی احیانا هدفمندانه کسی را  دهیم، یعنی به کنشی فرامی زنیم، یعنی عمل حرف زدن را انجام می می

ی اول  کنم، در درجه ی کنشی زبان قول مقدسی را تحلیل می من آنگاه که از دید نظریه. انگزانیم به کاری برمی

از این . کند و جهان چگونه با این کار تغییر می  شود این سخن چه کاری در جهان انجام میپرسم که با  می

  .کنم مندی منتسب به آن را بررسی می ی تأثیر عملی مدعای حقیقت زاویه

ها حکم هستند، همه  ی قول همه. ی کنشی زبانی دارند نظیری به روی نظریه ، گشادگی بیاسالمی کتاب و سنت

گوینده، واعظ  .شود که چنین است یا چنین نیست، بلکه در این باره حکم می شود گفته نمی. دان امر و نهی

دین، . مانند، بلکه عمل و اجراست اعتقاد، نه باور معرفتی محض به چیزهایی فاکت. نیست، مجری است

ی  ن خود در ادامهها و گذاشت ای از نقش اسالم آوردن، پذیرش انجام مجموعه. ای از امور اجرایی است مجموعه

اثبات چنین فاکتی . نگرد االهیات نظری به خدا همچون یک فاکت می .ای از کردارهاست تاریخ مجموعه

 آنجاست و فاکتی نیست کهولی خدای تاریخی، . اند مشکالتی دارد که کانت و دیگران به خوبی نشان دهنده

نقش او آفریدن جهان . دارد جهانی-این ورشود، بلکه کنشگری است که خود حض نسبت به آن موضع گرفته می

  .به خیر و شر استنیست، بلکه تقسیم جهان 

هایش دارد، معنای آن  ی ارتباط های یک چیز و وزنی که آن چیز در مجموعه ارتباط. خیزد معنا از مربوطیت برمی

عنا ندارد و اگر پیامی خارج از آن هیچ چیزی م. های ارتباطی است ی شبکه ی همه جهان شبکه. کند را تعیین می

جهانی − یک پیام این ،هر پیام با معنایی. صامت استمعناست، مطلقًا  د، یکسر گنگ و بیز آن به ما برسخارج ا

 آن زبان. جهانیان، برای اینکه مفهوم باشد بایستی به زبانی بیان شود که تاریخ خود را دارد-پیامی برای این. است

شود، از یک موقعیت پراگماتیک  ای می هر پیامی، حادثه. استن معنایی تاریخی یک جها ،در آن مقطع بیان پیام

تعیین کند که چگونه  به تمامی تواند خود هیچ پیامی نمی. گردد آید و آن موقعیت پراگماتیک مفسر آن می برمی

  .رندخیزند که پویش خود را دا ای برمی های زنجیره ای از کنش و واکنش مجموعه ،از آن .تفسیر شود

. کردار هستند− های دینی به نحو بارزی گفت قول. کنیم استفاده می "کردار-گفت" عنوان از "گفتار"به جای 

حرکت معناها را  ،تفسیر. دارد هرمنوتیک یعنی دانش هنروار تفسیر، در شکل استاندارد آن با متن ناب سر وکار

بسته در ذهن گوینده یا  آغازین، معنایی نقش معنای. های پراگماتیک گیرد نه در موقعیت ها پی می در ذهن

کرداری و -شود، نه تحولی در جهان با کنشی گفت اصلی یا نخستین شنونده یا خواننده تصور میی  نویسنده

ی هرمنوتیک  هنر عمده. هایی از کردارهای دیگر است  برابر آن که آغازگر زنجیرهی دریها واکنش یا واکنش
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را بازسازی کنیم اگر بخواهیم کردارهای آغازینی  .هاست برای فهم داوری اصلی متن داوری استاندارد، نقد پیش

هر  .در نظر گیریم داوری-که ردی از آنها در متن به جا مانده است، بایستی برای کردار هم چیزی چون پیش

ی  اریخ دارند، و نکتهای است که ثابت و پابرجا نیستند، ت ها و الگوهای کرداری ی عادت کردار امروزین ما برپایه

های  توجهیم، چون کاری را با مهارت مهم اینکه چه بسا آگاهانه نیستند، یا دست کم ما در هنگام عمل به آنها بی

  .دهیم انجام می تن،جزئی از حرکت  تبدیل شده به شده و عادت

ای خارج  فرض کنیم نقطه .گیرد ی یک تاریخ قرار می کرداری دارد و چون انجام شود، در ادامه-هر کرداری پیش

غیرممکن است که این . از جهان وجود داشته باشد و از آن نقطه پیامی برسد که ما را به انجام کاری فراخواند

ی   و منظور آن باشد که عده!" بکشید"فرض کنیم پیام رسد که . کار مطلقًا نو وجود ندارد. کار مطلقًا نو باشد

متن آن، تاریخ کشتن است، و چون . شود ی تاریخ کشتن انجام می ادامه این عمل کشتن، در. خاصی را بکشیم

هیچ . باید با رجوع به تاریخ کشتن درک کردمتن قابل فهم و تفسیر است، آن را هم با به هر چیزی با رجوع 

- کشتار دارد، چنانکه هر گفتنی پیش-هر کشتنی پیش. های پیشین باشد رابطه با کشتن تواند بی کشتنی نمی

نگریم، پس باید به کشتن تازه نیز، که  اگر به کشتارهای پیشین به لحاظ اخالقی با سوءظن می. فتار داردگ

توانیم معجزه را هم تعریف  بر این قرار می .های پیشین است، با همین دید بنگریم ی کشتن چیزی در ادامه

یک  تنها. معجزه نیست ،رزمی یک دینپیروزی . العاده است، چیزی است مطلقًا نو معجزه چیزی خارق. کنیم می

. قید و شرط ی بی ی مطلق به کشتن بوده است، یک نه توانسته است سر زند و آن هم گفتن یک نه معجزه می

خارق العاده نیستند؛ جادو تاریخی طوالنی  ها بقیه معجزه. ه استخارق العاده بود به راستی فقط چنین عملی

  .است انگیز شگفتپر از چیزهای  ستان آنروایت شده، دادارد و آن گونه که 

نسبت  ماند و کشنده هر چه بگوید، مظنون به آن است که بی کشته از گفتن وا می. ، فعل مطق است"کشتن"

ای است که پس از آن یک گوینده  کشتن، فعل مطلق است، چون نقطه .توانست بگوید باشد، به آنچه کشته می

کشتن . ی آن همسخنی پایان گرفته است در آستانه. رسد ر به پایان میشود و گفتا وادار به سکوت مطلق می

گیرد و به طرف دیگر  از یک طرف امکان گفتار را میکه کردار نیست، بلکه کردار است، آن هم کرداری −گفت

فعلی کشتن، . شود، تا پایان دادن به یک گفتار توجیه شود دهد که معمواًل به کار گرفته می امکان گفتاری را می

ای است  هایی است که خاص رابطه و پایان دادن به پیچیدگی جان بی فرهنگ است به طبیعتساده است، عبور از 

هستند های دردناک  همبسته با فعل کشتن، فعل .بوده استای پیشتر  وگویی باشد یا تا لحظه تواند گفت که می

  .زدن، شکنجه دادن، گرسنگی دادن، اسیر کردن، تبعید کردن چون

  آنها را به چه معنایی بفهمیم؟. خوریم در متنی به آنها برمی

شان  برای بازسازی. ای که با حدوث آنها داریم، ممکن است ابهام معنایی داشته باشند های دیگر در فاصله فعل

ر تأثیر زی هاکردارهایی توجه داشته باشیم که درک ما را از آن کردار و به پس بشناسیمکردارهای آنها را  باید پیش

در هنگام رخداد این !". بدان"خوریم، در آن آمده است که  مثاًل در متنی به فعل دانستن برمی. دهند قرار می
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ریزند و ما باید  پیشینی معنای خود را در این فعل می های ییچه معنایی بوده است؟ چه دانا دانستن به ،"بدان"

شده در متن را دریابیم؟ ما برای درک  یم تا فعل منعکسشو های پسینی در آن دانستن مانع ریختن چه دانایی

صداقت و جدیت علمی کافی است و اخالق پایمال . ای نیاز نداریم ویژه  ی اخالقی به مالحظهمعنای دانستن 

اما . شود اگر ما به هر دلیل معنای غایب را به درستی حاضر نکنیم و از آن فعل، چیزی جز آن فعل بفهمیم نمی

ایم؟ ممکن است گفته شود  شود؟ آیا با کشنده همدست نشده تن، چیزی جزکشتن بسازیم، چه میکشاز اگر 

اما اطمینان اخالقی در برخوردی . اشکالی در این همدستی نیست اگر به کشنده اطمینان اخالقی داشته باشیم

، شته باشدالقی دااطمینان اخ به کشنده کسی که پیشاپیش .شود کند، حاصل می که فرد با موقعیت کشتن می

اطمینان پیشاپیش به معنای این تلقی است که فرد مورد  .کشتن را، پیش از رخداد کشتن تأیید کرده است

تواند بدون توضیح، بدون اینکه الزم  بر این قرار مقدس کسی است که می .اطمینان، پیشاپیش جواز کشتن دارد

و حضور در آن بستگی به زمانه دارد و روشن  "دادگاه"وع شکل و نالبته (حاضر شود ، بکشد " دادگاهی"باشد در 

رواست که بپرسیم، اما روا » چرا کشتی؟«: توانیم از او بپرسیم که می ).ها یکسان نیست ی دوران است که در همه

 چرا آن ملعون«: پرسیم ، بلکه می»چرا کشتی؟«پرسیم  عنواِن مؤمن در واقع نمی به. نیست که پاسخ او را نپذیریم

بایست  شد، می بایست کشته می چرا آن کسی که می«: این پرسش مترادف است با» شد؟ بایست کشته می می

  »شد؟ کشته می

معجزه، حق مطلق کشتن : توانیم به تعریف دیگری از معجزه برسیم که عکس تعریف قبلی است از این بحث می

  .است

هیچ فعلی با . همچنان که پیشتر گفتم فعل مطلق استدهم، زیرا  را در کانون این تأمالت قرار می" کشتن"من، 

منتهای واقعیت . کند واقعیت جهان در مقاومت دردآور آن است و در فشاری که بر ما وارد می. آن همتراز نیست

کشتن، راندن به سمت آن منتهاست و این منتها  .رسد و آنجا مرگ است همان جایی است که به پایان می

داند که آن منتها  ، هیچ ابهامی وجود ندارد؛ هر کس اراده به کشتن دارد، می"او مرد" در. همیشه یکسان است

  .کجاست

اگر معجزه، به . عنوان ناظر پدیدارشناس همواره درک روشنی از عمل کشتن داشته باشیم توانیم به ما نیز می

  .دری را به سوی آن گشودتوان  گردد، با اندیشه بر کشتن می نوعی به کشتن برگردد، که به نظر من برمی

دوران نو زمانی . منع مطلق کشتن معجزه بوده است. العاده باشد در رابطه با کشتن، چیزی معجزه است که خارق

آغاز شد که فکر توانست به سطح منع مطلق کشتن برسد و چون فکر به اینجا رسید، دیگر منع آن را چیزی 

وقتی کل تاریخ را در نظر گیریم، . والر این موضوع را تقریر کردفکر جدید به صورتی سک .العاده درک نکرد فوق

  .استدموکراتیک ی سکوالر  العاده، اندیشه آسای حقیقی، یعنی چیزی خارق بینیم که معجزه می

در . چنین سخنی یادآور انحصار قدرت در دست دولت در عصر جدید است!" تو نباید بکشیکشم، اما  من می"

اما واقعیت این است که هیچ دینی به چنین اصلی پایبند نیست، . ها شده است ن بحثمورد خاستگاه دینی آ
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، آن !"کشم، اما تو نباید بکشی من می"ی  در جمله. هایی که در بحث االهیات سیاسی مورد نظرند دست کم دین

و مانع جاری گسلد  کشد که ارتباط آنان را می گر مقدس و مورد خطاب نامقدس می دیواری میان خطاب" اما"

توانی  کشم، تو هم در شرایطی می من می"ی  در مقابل، جمله. شود شدن امر قدسی در میان نامقدسان می

ی  این دو حق، چند و چون یکسانی ندارند، اما هسته. دهد جمله به هر دو طرف حق می. آمیز است تفاهم" بکشی

به این اعتبار، این جمله مبین است، . گردد رمیب" کشتن"روشن یکسانی دارند که روشن بودن آن به عمل مبین 

ایمان نداشته . آگاهی ندارد، اما ایمان دارد. کشد گر می داند، چرا خطاب آن نمی است چون مخاطب اما نامبین

  .کند کردار را مبین می-ضرورتی انفسی و نه یک آگاهی آفاقی، گفت. شود باشد، خودش کشته می

هایی وجود  موقعیت. وان بیان رادیکالی از اعمال تبعیض و خشونت در نظر استدر این بحث به عن" کشم من می"

در تفسیر الزم است این اشاره را پی بگیریم، آن هم . کنند دارند که همه به سمت این موقعیت رادیکال اشاره می

ن مورد که چه شود؟ در ای اگر در این موقعیت در برابر حکم مقدس مقاومتی صورت گیرد، چه می: به این صورت

  .ی کافی حکم مقدس وجود دارد شود، به اندازه می

ی تداوم خود را  اگر شیوه" کشم من می"اما . یابد نمایش اینجا پایان نمی. ی نخستین است ، صحنه"کشم من می"

و  وجود داشته است این گرایش به طور جدی. گیرد دیگر جای آن را می" کشم من می"تعیین نکند، فورا یک 

خود را همزمان " کشم من می. "شوند خوانده می" دروغین"توان در داستان پیامبرانی دید که  ی آن را می جلوه

ی نمایش را به  این نحوه  جامعه. یابد سان نمایش ادامه می کند و بدین تقلیدپذیر و تقلیدناپذیر، مبین و نامبین می

موفقیتی که به دست . شتن تقلیدناپذیر شودگیرد تا ک بیند و تالش فرهنگی عظیمی صورت می نفع خود می

شریعت، این شرایط . "توانی بکشی کشم، تو هم در شرایطی می من می": نمایش این است. آید، نسبی است می

کنیم و این تقلید، تا زمانی که در گروه خود هستیم،  ما از کشتن نخستین طبق شرایط شریعت تقلید می. است

ساز آن  این نقش مهم و مثبت شریعت است، نقش تمدن. دهد ت را تقلیل میرقابت نیست و در نتیجه خشون

آنگاه که یک گروه دینی با گروهی که باور دیگری . یابد، در تقلیدی مثبت و مشروط اما خشونت ادامه می. است

یکدیگر در ایم، چه بسا دو گروه از  آنچنان که در تاریخ دیده. یابد کند، حد مشروطیت کاهش می دارد برخورد می

ی خشونت، مدام به مدار  کنند و آنسان که رنه ژرار تشریح کرده، با پا نهادن در چنبره ورزی تقلید می خشونت

و  ،بنیادگذار" کشم من می"افتند، به یاد آن  ی نخستین می آنان در این حال به یاد آن صحنه. جهند باالتری می

  .شوند تا حد تقلید نامشروط به آن نزدیک می

آن . ی االهی است ی نخستین پدیداری بارقه هیات در یک معنای پدیدارشناسانه تالشی برای بازسازی صحنهاال

ی  د، بیشتر پوشانندهنگیر های آرامش نسبی درمی ی دینی در دوران در نهاد جاافتاده هاای که بعد بحثهای کالمی

کنند و به گفتار یا نوشتار تنها چون  نهان میهای پراگماتیک حضور االهی را پ آنها موقعیت. حقایق االهی هستند

قدر خدا را شناخت که   توان همان با آنها می. ی کردار نگرند، نه چون کردار و برانگیزاننده ی حقیقت می رساننده

  .پی بردشناسی فلسفی به رموز نقاشی  ی زیبایی مثاًل از راه مطالعه
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 ،ی نخستین صحنه آینِد پیهای  ن نکته عزیمت کنیم که صحنهتوانیم از ای ی نخستین می ما برای بازسازی صحنه

ی  ی تالی را به صحنه موقعیت رادیکال، صحنه. ای برابر اصل نیستند تقلیدی از آن هستند، در عین حال نسخه

دهد که بایستی با اقدامی رادیکال دین  کند و آن موقعیتی است که به مؤمن این احساس دست می اول شبیه می

خودداری مطلق از کشتن، گرایش : دو انتخاب رادیکال وجود دارد. فعل رادیکال مطلق کشتن است. دهد را نجات

بینیم و در چنین اعجازی است  اعجاز دین را در آن می. ی دوم است ساز معجزه سنت، ممکن. رادیکال به کشتن

  .ک این اعجاز نزدیک شومام به در کوشش کرده" االهیات شکنجه"من در . شود ی نخست تکرار می که صحنه

دهم که آن موتیو وجود  من فقط نشان می. کاهم نمی" ی نخستین صحنه"این را هم بیفزایم که من دین را به 

این انگیزه، یک . های بحرانی در گروهی میل به بازگشت به آن و تکرار آن قوی است دارد و در دوره

supplément  ی فکری  کند، چون برنامه ینی را برآشفته میطلبان د حدست گذاشتن بر آن، اصال. اتفاقی نیست

توان به چنین موتیوی تقلیل داد، به این  پذیرم که دین را نمی من این را می. آنان فراموش کردن این موتیو است

ه البته چیزی که آنان ب. اند کنم عارفان این نکته را دریافته گمان می. دلیل که تاریخ دین تاریخ دوری از خداست

از این نظر عرفان یک فریب بزرگ است، در کل فرهنگ . ی نخستین است ای خالف صحنه آورند، صحنه یاد می

هم این نیرنگ را تحسین  ،من. این نیرنگ، به تعبیری هگلی نیرنگ عقل استکند و  چنین نیرنگی عمل می

به این جهت (دانم  آن را الزم می، هم روشنگری در مورد )مندم به این جهت به روشنفکران دینی عالقه(کنم  می

  ).منتقد مصلحان هستم

این موتیو اما . وجود داردهم این است که در دین موتیو مظلومیت  بدان اشاره کرد اینجا دیگری که باید  ی نکته

کنند که حق  گریند، چنین گمان می بر مظلوم که می. مطلق کشتن برسد منعکه به  نیافته استتا جایی تعالی 

  .شد شمن او کشته میبود د

  :پاسخ طوالنی شد و شاید الزم باشد خطوط اصلی را تکرار کنم

بایستی . داشته  و دارد عملیاو حضور . مجرد نیست ،خدای تاریخی. خدای دین، خدایی تاریخی است

آیه و  دهد که بار پراگماتیک ی کنشی زبان امکان می نظریه. های پراگماتیک ظهور امر قدسی را بازیافت موقعیت

ای از حوادث که تا کنون ادامه  و سرآغاز سلسلهدریابیم حدیث قدسی را درک کنیم، یعنی آنان را چون حادثه 

ی نزدیک با آن قرار  در رابطه. کنش مطلق، کشتن است. اما کنش داریم تا کنش. کنیم به کنش توجه می. دارند

تر از آگاهی  ر اینجا برای من آگاهی انفسی جالببه عنوان پدیدارشناس د. هایی که دردآور باشند دارند کنش

در . آفاقی است و جالب این است که سنت تفسیری در اسالم نیز بر آگاهی انفسی بیشتر تأکید کرده است

  supplémentتوان منکر شد که یک  ای که نمی ، تجربهی انفسی بازگو شده است یک تجربه" االهیات شکنجه"

ای که در سرآغاز دین قرار  بینیم، حادثه ی آغازین می ردی از یک حادثه  supplémentمن در این . دینی است

دهم، زیرا فرهنگ آن را از این سرآغاز دور کرده است؛ وجود آن را هم  دین را به این سرآغاز تقلیل نمی. دارد
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گیرد و  خدا صورت می به این جهت از تالشی که برای اعتالی. دهم کنم و در مورد تکرار آن هشدار می انکار نمی

 .دینی نهی کنند از تکرار آغاز دین، خرسندم شود که به صورتی درون باعث می

 
. کند های دیگری روی می ولی باز هم پرسش. سخن شما از نظر فلسفی موجه است: مهدی خلجی

ی کنشی زبان مجال فهم بهتر متون مقدس اسالمی  درست است که خدا امری تاریخی است یا نظریه

پلی مستقیم میان قرآن و » االهیات شکنجه«ی  اما هم در این سخنان و هم در مقاله. دهند را می

سره راست است  که گویی مدعای رهبران ایران یک شود؛ چنان و جمهوری اسالمی برقرار می/حدیث 

. های اسالمی است که جمهوری اسالمی محصول اسالم ناب محمدی است و سراسر برخاسته از آموزه

های مدرن مانند کمونیسم و فاشسیم چه تأثیر عمیقی در  دانید ایدئولوژی شما خود بهتر می

گاهی رواست اگر بگوییم رهبران . اند گیری ایدئولوژی و رفتار سیاسی جمهوری اسالمی داشته شکل

اند  بوده  های خودکامه های حکومت ایران که سواد دینی بسیار اندکی دارند، بیشتر تحت تأثیر تجربه

به ویژه نظریه والیت مطلقه فقیه که مصلحت نظام را فراتر از . تا لزومًا در پی اجرای سنت اسالمی

این پیوند . زدایی کرده است نشاند، به نوعی از حکومِت جمهوری اسالمی اسالم اجرای شریعت می

ان جمهوری شود؟ چرا باید ادعای رهبر سرراست میان اسالم و جمهوری اسالمی چگونه برقرار می

  اسالمی را در این باره پذیرفت؟ 

  

. ، ادعاهایش را نیزچرا رژیم اسالمی را باید جدی گرفتام که  من در جایی به تفصیل نوشته: محمدرضا نیکفر

ی درکی بس مشخص از دین  برپایه ،گویم می در مورد پیوند سرراست میان دین و این حکومت دینین آنچه م

ی کنشی زبان، به معنای مشخص گفتار دینی  در پاسخ به پرسش پیشین شرح دادم که چگونه با نظریه. است

  .افزایم ی دیگری می حال به این نکته، نکته. کنیم رسوخ می

که − بر یکی از آنها  خمینیآیت الله ، "النجاة ةوسیل" با عنواند نی وجود دارهایکتاب: ویمبگذارید این مسیر را بر

اثر . این کتاب اثر اصلی خمینی است. "ةتحریرالوسیل"شرحی نوشته به نام  − سید ابوالحسن اصفهانی است اثر 

اثر دوم یعنی حکومت  این. کنند این دو اثر همدیگر را تفسیر می. اصلی خمینی اما حکومت اسالمی است

من از این اثر آخر . کند این اثر آن اثربخش را معنا می. گذارد مثل شالق روی پوست اسالمی اثری به جا می

مدعی ". النجاة ةوسیل"رسم به  ، می"ةتحریر الوسیل"رسم به  رسم به حکومت اسالمی، می کنم، می شروع می

از . است" النجاة ةوسیل"است و فراتر از آن تحریر  "ةرالوسیلتحری"تحریر " االهیات شکنجه"ی  هستم که مقاله

کتابی  ،حّر عاملی کتاب گویم که در نهایت می". ل الشیعةئوسا"به کتاب مستطاب مثاًل رسم  می" النجاة ةوسیل"

ر د. ای است در باب وسایل دین رساله" الهیات شکنجها"ام این است که  مدعای نهایی. است در باب وسائل الدین

 .است بنیادین" النجاة ةوسیل"ی اصلی است،  ی عادی نیست، وسیله که زندان یک وسیله نوشته آمده استاین 
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کنید  چرا فکر نمی: پرسش من مثال از آقای کدیور این است. بیان مدعای مقاله استآمیز  تحریکشکل  یکاین 

، از آنجا به بیت برسد "ةتحریرالوسیل"به و بگذرد " النجاة ةوسیل"که ممکن است خطی وجود داشته باشد که از 

االهیات "ی  آنچه ایستگاه اول مقالهستاد فرماندهی دستگیری و شکنجه، از آنجا به به ، از آنجا رهبری معظممقام 

دانم برای ایشان موضوع خشونت دینی مطرح بوده است  پرسم، چون می این را از آقای کدیور می .است" شکنجه

  .شدو شاید هنوز هم با

ای از  مجموعه مدین به نظر. گیرم خمینی و دیگران بسیار جدی میالله  آیترا در عنوان کتاب " وسیله"من لغت 

م توان اگر اجازه داشته باشم اصطالحی از میشل فوکو را وام بگیرم، می. ودستگاه است- وسایل است، یعنی یک دم

چنین توانیم تاریخ آن را به عنوان  می. ه هم هستودستگا- گفتمان نیست، دم تنها ؛است dispositifبگویم یک 

زمانی در اوین چنین  اید، شاید دنیا را چه دیده. توانیم نمایشگاهی ترتیب دهیم از وسایل آن می. بنویسیم چیزی

شود  توانیم شمشیرهای مقدسان را هم بگذاریم، یا چیزهایی را که می در این نمایشگاه می. نمایشگاهی برپا کنیم

دهیم و بسی  را هم نمایش می ۶۷فتوای کشتار تابستان  .ساختیف متون دینی صبا استفاده از تو آنها راشبیه 

د تک تک ربگذاریم؟ در مو "ل الدینئوسا"واقعا چرا نباید اسم چنین نمایشگاهی را  .سندهای مشابه را

ی  قدرتمندترین نماینده توانیم سند نشان دهیم که در زمان خودشان توسط چنین نمایشگاهی می های یلهوس

  .دین به عنوان یک وسیله دین نگریسته شده است

کنیم اگر تصور کنیم در تاریخ دین فقط با  اشتباه می. برخی چیزهای مدرن هم وجود دارند dispositifدر این 

  .یافته است dispositifبینم که اورانیوم چه مقام واالیی در این  اکنون می. اند شمشیر جنگیده

اند تدام داشته  توانسته ی تاریخی دینهای مجهزند؛ نمی شده ی دینهای شناخته همه. دستگاه است-و- یک دم دین

ی انفال  در سوره .باشند بدون تجیهزاتشان، و این تجیهزات منحصر به مهر و تسبیح و همانندهای اینها نیستند

هر نیرویي در (وٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّکْم َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُق: آمده است ۶۰آیه 

، تا به ]میدان نبرد یبرا[ورزیده  یاسبها] همچنین[و ! ، آماده سازید] دشمنان[= قدرت دارید، براي مقابله با آنها 

این آیه که در آرم سپاه ). ارم شیرازیی مک ترجمه! − وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید

  .ها فراوان هستند این گونه توصیه. توصیه به مجهز شدن است ،خوریم پاسداران هم به آن برمی

در به شرحی که کردار هستند، کنم و نیز به صورت گفتارهایی که  دستگاه تصور می-و- من دین را به صورت دم

اینها در  .ودستگاه خاص- کردارهایی خاص بعالوه یک دم-گفت ندتعلق داردین ی  مؤسسهبه . آمدپرسش پیشین 

 طبعًا از تجیهزات در هنگام استفاده. شود باعث می دستگاه را- و-تغییر وسایل، تغییر دم. کنند زمان تغییر می

مند  دستگاه-گر کنش با این تعبیر، دیِن ،دین تاریخی مشخص .کردار خود را با آنها همخوان کرد-بایستی گفت

دین غیر . دینی وجود نداشته، که مجهز نباشد. کنم استفاده می" دین مجهز" از اصطالحو  کردهخالصه  .ستا

توانیم بنویسیم به عنوان تاریخ مجهز  تاریخ آن را می. را در نظر گیرید سالمصدر ا. تواند پایدار بماند مجهز نمی

ات کلیسای کاتولیک مطالعات خوبی انجام ی تجهیز درباره. تاریخ مسیحیت هم تاریخ مجهز شدن است. شدن
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ای در ایران شروع شد که تشیع  زمانی نقد تاریخی. ایم ما هنوز تاریخ تجهیزات اسالمی را ننوشته. شده است

تا جایی که آن هم این نقد، تا حد محدودی نقد تجهیزات بود، . داد علوی را در مقابل تشیع صفوی قرار می

نقد تجهیزات به طور کلی نبود، از جمله اینکه نقد وسایل دینی خشونت و . کرد دستگاه روحانیت را نقد می

در نقدهای هرمنوتیکی سنت دینی، آنسان که در ایران پس از انقالب رواج یافت، . خشونت به عنوان وسیله نبود

وییم که فهمی توانیم بگ در نقد این هرمنوتیک می. ها روی فهم متمرکز شد توجهی به تجهیزات نشد و همه توجه

  آیند؟ اما تجهیزات از کجا می. اصل، تجیهزات است. ورای تجهیزات وجود ندارد

از . اقتصاد دین خودکفا نیست. کند دین کارگاه خاص خودش را دارد، اما همه وسایلش را خودش تولید نمی

ه شما در پرسشتان اشاره در دنیای ما، همچنانک .دین مجبور است از جاهای دیگر هم وسایلش را تهیه کند رو این

-در دمآن وسایل  .گیرد های جدید می ها و ایدئولوژی دستگاه-و-کردید، دین برخی از تجیهزات خود را از دم

سروش اگر بخواهد از این گونه مفاهیم استفاده کند، آقای . شوند وسایل دینی ودستگاه دینی که قرار گرفتند، می

حتا دینی نیستند وسایلی که در  ؛اند، وسایل دینی نیستند ون تهیه شدهنه، وسایلی که از بیر :گوید البد می

ای است  از نظر او دین تنها یک وسیله دارد و آن ذات خودش است که وسیطه .اند دسترس بنیانگذار دین بوده

  .برای تعالی در جهتی ماوراءالطبیعی

وسیله . ی مجرد وجود ندارد وسیله: توان گفت مثاًل می. توان به شکلهای مختلفی انتقاد کرد از چنین پاسخی می

" هستی و زمان"در " وسیله"ی  این موضوع را از تحلیل پدیدارشناسانه. ای از وسایل قرار دارد همواره در شبکه

ای از  هر چیزی که در جهان باشد، اگر بخواهد معنایی داشته باشد، باید در شبکه .ایم مارتین هایدگر آموخته

از اینجا به یک . بدون آن روابط تاریخ ندارد، یعنی وجود ندارد. تاریخ آن تاریخ آن روابط است. دروابط قرار گیر

عبدالکریم سروش، از . هر دین معینی اگر وجود دارد، به خاطر تجهیزات آن است: رسیم ی انتقادی دیگر می زاویه

ای دیگر  اکنون سروش به گونه کند که اگر آن دین به عنوان دین مجهز وجود نداشت، ذات دینی دفاع می

  . اندیشید، چون سنتی وجود نداشت که سروش خود را به آن متصل کند، حّتا به عنوان منتقد می

و مردان تجاوزگر قشون وی در حمله  چکان شاه اسماعیل شمشیر خون: تری بیان کنم بگذارید به صورت عریان

در تبریز به دو نفر به پس از پانصد سال . هستند بحث ماودستگاه مورد -به تبریز و تصرف آن هم جزو تاریخ دم

ی روشنفکران دینی است،  خوریم، یکی ذوب شده در ولی فقیه است، دیگری از نحله دو دیدگاه مختلف برمی

به فرض وجود (افتادند، آنان  آن تجیهزات به کار نمیپنج قرن پیش اگر . مؤمنی است منتقد جدی دستگاه

این متعصب فعلی، اگر  مثال ؟داشتند ای چه جهت فکری اینک )به همین صورت فعلی شان ی شناسانه زیست

نیای گذشت و با  از دم تیغ نمی اش نیای پدریشد و در جریان فشار برای تغییر مذهب اهالی  تبریز تصرف نمی

کرد؟ و  کشی می ماقشد که از یاد تاریخ نرفته است، آیا اکنون همچنان چ ای نمی آن رفتار جنایتکارانه اش مادری

خواست چه چیزی را  اگر شیعه آن گونه مجهز نبود، که پانصد سال پیش در تبریز بود، آن منتقد، امروز می

هر دو آنی هستند که هستند، به دلیل . اصالح کند؟ هر دو، چه آن متعصب، چه این منتقد، بر جهاز دین سوارند
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نبود، دینی وجود نداشت و امروز این آقایان هم با این هویت  ای مجهز بوده که بوده و اگر آن که دین آن گونه

  .وجود نداشتند

: کند ای دیگر درک می آمده و اکنون دین را به گونه فرودآن روشنفکر دینی ممکن است بگوید که از جهاز دین 

ود دارد و ی دگراندیش وج سوژه. نبایستی منکر وجود این دگراندیشی بود .فهمد اش می دین را بدون جهیزیه

در نگاه . ای نیست که در اینجا به عنوان دین مجهز معرفی شد  همان ابژهعینًا سازد،  ی که دگراندیشی برمی ا ابژه

آیا به راستی از دین مجهز فاصله گرفته شده و همین : سازی بویژه باید مواظب دو چیز بود-انتقادی به این ابژه

؟ دیگر اینکه آیا با این آن ودستگاه مورد انتقاد خود-از تجیهزات دم لمستقسازی آیا به راستی تولیدی است -ابژه

- و-گر دم شود که ممکن است زمانی منطق قدرت باعث شود توجیه دستگاه دیگری ساخته نمی-و-سازی دم-ابژه

  ی آن قرار گیرد؟ شده گردد و به نوعی در ادامه اه تاریخی شناختهدستگ

دستگاه . مقهور دستگاه نیستندهیچ گاه به طور کامل مردم، : را بگویم ای در مورد مردم هم الزم است نکته

آنان از دستگاه استفاده . مؤمنان منفعل نیستند از طرف دیگر خود. هایی صد در صدر مطیع بسازد تواند سوژه نمی

ش را به کوشند فرمان کنند، می هایش را عوض می کنند، پیچ و مهره کنند، در آن دستکاری و خرابکاری می می

  .هم دستگاهی هست، هم نیست ،دین عموم. خواهند بچرخانند سمتی که می

از امتزاج جهاز دینی و جهاز دولتی . است مجهز شدن دین به تجهیزات دولتیی اساسی ایران امروز  یک مشخصه

ما داریم دین را در مجهزترین شکلش تجربه . نظامی درست شده است- اقتصادی- یک کمپلکس ایدئولوژیک

که در خود  روشیبیند و با  حقیقت این دین را در دستگاه زندان متجلی می" االهیات شکنجه"ی  مقاله. کنیم می

کند االهیات آن را  کوشش می ،"را باید جدی گرفتاسالمی  چرا رژیم"ی  مقاله شرحش رفته است و نیز در مقاله

ر این مورد است که اگر تجهیزات دولتی را از دفاعی از سکوالریزاسیون است، هشداری د ،مقاله. بازنمایی کند

  .حقیقت آن خواهد بود ی ابالغ وسیطه شکنجهی  وسیلهدست دین خارج نکنیم، 

. دهم؟ چنین ادعایی ندارم آیا با این کار تمامیت دین را توضیح می. دستگاه است- و-توجه من به کردارها و به دم

ام  من به بررسی دین در مجهزترین شکلش پرداخته. ته باشدوجود داش ،خوب ؛گویند دین دیگری وجود دارد می

استعدادهای . پس نقد کنند این دستگاه را. گویند، نه می. استعدادهاست و معتقدم که این حالت، حالت بروز

 . گویند وجود دارد را بروز دهند، اگر میدیگری 

  

. کند شریعت تجلی میویژه، در  مید، به طورنا دستگاِه دین اسالم می-و-چه شما دم آن: مهدی خلجی

های کسانی مانند عبدالکریم  بر خالف گفته. بنیاد است تاریخ اسالم گواه است که این دین، شریعت

متن و فلسفه  ،دانند، تاریخ نشان داده که شریعت سروش که شریعت را عرض و عرفان را ذات دین می

عرفان در موارد  و مراحل بسیاری ذوب در  فلسفه و. اسالم بوده استپذیر  آسیبی  حاشیه ،و عرفان

ی که دین با »اقتدار«نوع . فقیه معاصر آن آیت الله خمینی است-ی عارف جریان فقه شده که نمونه
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ی زوال  به تعبیر شما، شریعت فراورده. کند، حاصل بریدن از تاریخ است شریعت برای خود خلق می

ها خوانده و فهمیده »شأن نزول«سنت نبوی در سیاق  یعنی متِن قرآن و. روح پراگماتیکی اسالم است

حالل محمد حالل الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم «تنها با این ترفند است که . شوند نمی

کند و در نتیجه  نگرش تاریخی به شریعت آن را خود به خود نسخ می. شود قلمداد می» القیامة

فهم تاریخی از . برد ایستاده از میان می های شریعت  دی بر شانهکه طی قرون متمااسالم را » اقتدار«

افیایی و انسانی محاط بر آن ی شرایط جغر ها بر پایه ها و حدیث قرآن و سنت نبوی تنها فهم آیه

- اجتماعی-در شرایط سیاسی. فهم تاریخی متون مقدس یعنی بررسی شرایط تولید آن متون .نیست

» مصلحان«و » احیاگران«ما در آثار . رآن دیگر و سنت نبوی دیگری داشتیماقتصادی متفاوت ما ق

. بینیم گیری مجامع حدیثی نمی دینی سخنی درباب شرایط تاریخی تکوین کتاب قرآن و شکل

گیرند که متکلمان و  قدر از بینش تاریخی پیش فاصله می احیاگران اسالمی در فهم اسالم همان

 .فقیهان سنتی

شود؛ یعنی نشان دادن  سنت اسالمی با فهم تاریخی شریعت آغاز می (Deconstruction)واسازی 

فهم . و چگونه محدود به آن هستند  که این بایدها و نبایدها در پاسخ به چه شرایطی پدیدآمده این

  .تاریخی، با ادعای جاودانگی شریعت سازگار نیست

کسی جانشین پیامبر است؟ شیعیان به چه . کانونی است» امامت«و » خالفت«ی  در اسالم مسأله

این . اند نوعی و سنیان به شکلی دیگر به این پرسش پاسخ داده و بر سر آن خون یکدیگر ریخته

. بودن آن است» گذار قانون«و  »شارع«ترین وصف خداوند  مهم دهد که در سنت اسالمی، نشان می

و به گیرد  و از آن مایه میخورد  ر پیوند میگذاری به اقتدار سیاسی و نظامی پیامب این اقتداِر قانون

. کند که پس از درگذشت او جانشینی برای این اقتدار وجود داشته باشد طور طبیعی اقتضا می

ترین نوع اقتدار دینی در اسالم را از  بنابراین، واسازی و نسخ شریعت از راه فهم تاریخی آن، مهم

شکل دیگری از . انجامد تصویر خداوند و پیامبر اسالم میاین امر به تحولی بنیادی در . برد میان می

در غیراین صورت قانون . ها قلمداد نکند گذار ابدی انسان فهم خداوند باید پدیدآید که وی را قانون

. غیرتاریخی فهمیده شود تا بتواند در هر زمان و مکان معتبر باشد –االهی همواره باید غیرشخصی 

شوند و با اقتدار مذهبی خود به انواع  این قانون و در عمل شارعان بالفعل میفقیهان، فقیه و عالم به 

این رویدادی است که در تاریخ اسالم به طور . بخشند دیگر اقتدار سیاسی و اجتماعی مشروعیت می

تر  حرکتی به سمت فرموله کردن ناب (Rémi Brague)بینیم؛ یعنی به قول ِرمی ِبَرگ  پیوسته می

  . (nomocracy)شریعت مداری  (Louis Gardet)و یا به قول لوئی گارده » ت قانونملکو«رؤیای 
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از خالل . کند است، معنی پیدا می» بنیاد شریعت«در مورد دینی مانند اسالم که » االهیات شکنجه«

. شوند شریعت مفاهیمی انتزاعی و مجرد مانند خداوند به طور مستقیم به اندام انسان مربوط می

از طریق شریعت خداوند به طور مداوم و مستقیم در تن آدمی . نوِن تن است، نه روحشریعت قا

بند اطوار و احوال تن آدمی -و-سره در گیر از این روست که فقیه یک. کند دستکاری میو مداخله 

. گذارد و هم برای مشروعیت زنده یا مرده انسان است، چون هم برای روز روز قاعدگی زن قانون می

غایت فقه، چیرگی بر تن آدمی . کند مند می رهایی تن از شریعت، فقیه را مضطرب و دلهره هرگونه

  . ی ناگزیر االهیات شکنجه است ی معطوف به انقیاد تن در فقه و شریعت، زاینده همین اراده. است

ز یک ا. یابد بنیادی اسالم، خدا به شکل دوگانه یا پارادوکسیکالی تجلی می از سوی دیگر، در شریعت

شارع مقدس که خداست اقتدار خود را به پیامبر و . سو، شریعت، مجرای ظهور خداوند در زمین است

. شود ی او محقق می کند و از راه مهار تن آدمی اراده او به جانشینان خود و سپس فقیهان منتقل می

ی ایمان  ربارهدر هیچ جای شریعت بحثی د. است» ایمان«از سوی دیگر، شریعت دستگاهی بیگانه با 

که کسی الاله  صرف این. شریعت به تن کار دارد و ایمان چیزی نیست که در تن بروز پیدا کند. نیست

ی احکام مسلمان بودن بر او  اال الله و محمدًا رسول الله بگوید از دیدگاه شریعت مسلمان است و همه

کالم اسالمی هم بحث ایمان غایب در . ی ایمان او داوری کند شأن فقیه نیست که درباره. جاری است

گوید به چه  متکلم هر مذهب به پیروان آن می. است» اعتقاد«به جای ایمان، بحث از . است

. هایی جزِو دین نیستند یا مخالف آن هستند ها باید اعتقاد داشت و چه گزاره ای از گزاره مجموعه

ست که به وجود خداوند و نعمت و لطف در برابر ایمان، به معنای قدرشناسی است؛ کافر کسی ا» کفر«

» کفر«در معنای لغوی . کند گذارد و او را انکار می او در حق خود آگاهی دارد، ولی قدر خداوند را نمی

های  ی االهیات اسالمی با ایمان در منظومه دهد که ایمان در منظومه ایمانی نیست و این نشان می بی

قدر نعمت االهی را گزاردن در به رسمیت . ای دارد یشهاالهیاتی دیگر مانند مسیحیت تفاوتی ر

به تنهایی » ایمان«به همین سبب است که در اسالم . شناختن اقتدار دینی و قانونی شریعت است

  . رستگاری آور نیست و حتما باید همراِه عمل صالح، یعنی اجرای شریعت باشد

جه گرفت که االهیات اسالمی از ُبن االهیات هم بگذاریم، شاید بتوان نتی  اگر این مقدمات را در پی

» االهیات شکنجه«شده و هر چقدر شریعت بیشتر اجرا شده، » پیاده«هرجا که اسالم . شکنجه است

چنین، براندازی االهیات شکنجه، به معنای براندازی سراسر االهیات  هم. بیشتر تحقق یافته است

اید؟ آیا فکر  گیری آن موافق ین مقدمات و نتیجهآیا شما با ا. اسالمی و از جمله شریعت آن است

ای از االهیات که در آن خدای  کنید براندازی و نسخ و واسازی این االهیات و بازسازی نظام تازه می
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ی ایران  هم در شرایط کنونی جامعه گذار افول کند و ایمان ناب معنوی جای آن را بگیرد، آن قانون

ی تنش میان دین با صلح و بهروزی، بریدن از مراجع دین  سألهحل م«گویید  ممکن باشد؟ شما می

یک تحول زمینی دموکراتیک جدی باید درگیرد، تا دین « و  »مرکز است نه بروز تحولی در میان آنان

من میزان » .هم پس از مدتی فرهیختگی سیاسی یابد و در االهیات آن مسئولیت راه پیدا کند

به عبارت . بینم پذیری و فهم تاریخی بسیار نیرومند می مسئولیتمقاومت دین اسالم را در برابر 

اسالم در غرب دموکراتیک . تر از شما هستم دیگر، من به تحقق این امر در جوامع اسالمی بدبین

در برخی کشورهای شبه دموکراتیک اسالمی . نتوانسته به فهمی دموکراتیک از خود دست پیدا کند

. کند گرایی رادیکال در حال رشد است و دموکراسی را تهدید می الممانند ترکیه و مالزی نیز اس

اند و آن را دستاورد استعمار نو  ی اسالم بیگانه های تاریخی درباره مسلمانان به طور عمده با پژوهش

رسند کسانی به اسم  ی حکومت دینی در ایران نیز شکست خورده، اما به نظر می تجربه. انگارند می

ی انکار بهره  از همان ترفند کهنه »روشنفکران دینی«و نیز  »دکتر حجت االسالم«یا » هدکتر آیت الل«

نیرویی جادویی در اسالم برای . کنند های تازه مصون می ها و بحران گیرند و دین را در برابر پرسش می

گونه فکر  شما این. نماید ایستادگی دربرابر فهم تاریخی وجود دارد که افق آینده را تیره و تار می

       کنید؟  نمی

  

بنیاد است و شریعت  االهیات اسالمی از ُبن االهیات شکنجه است، چون شریعتگویید  شما می: محمدرضا نیکفر

آن هم برای نوازشگر است، تنها در موارد خاصی   درگیریکه این  خوب است در اینجا بیفزاییم. استدرگیر تن با 

  .دارند اند، آنان که کنیز و برده مردان متمکن، آنان که اسیر گرفته مردان، و بیشتر برای مردان خاصی،

دیسیپلین تن است، بدان معنایی که بگوییم کنم بتوانیم  قانون تن است و فکر می ،همان گونه که گفتید ،شریعت

ا جزئی از های قدرت که توسط آنها بر پیکر اجتماع، از کل آن گرفته ت ای از مکانیسم مجموعه: میشل فوکو گفته

گویید که االهیات  گیرید و در نتیجه می شما کل دیسپلین را یک نظام شکنجه می. شود میِاعمال آن کنترل 

االهیات  .کنم ی محدودتری از مفهوم االهیات شکنجه می استفادهمن اما  .اسالمی از بن االهیات شکنجه است

 االهی از خشونت آشکار غیرعادی متمرکز استفاده نظامبرای ابالغ حقیقت یک که  نماید رخ میشکنجه آن جایی 

مقنعه بستن و چادر سیاه بر سر کردن در گرمای . نامم خشونت عادی دیسپلین تن را شکنجه نمیمن . شود

رزرو کنیم برای موارد خاصی از را   واژهبگذارید آن را شکنجه ننامیم و این تابستان، به شدت آزاردهنده است، اما 

  .آزار

ی اول  سیاسی است، زیرا یک معنای سیاست برقراری دیسیپلین است و دیسیپلین در درجه ن تن طبعًادیسیپلی

. با شریعت بوده استا عصر جدید حکومت ت هبینیم ک از این زاویه که بنگریم، به سادگی می. دیسپلین تن است
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کرده یا  غول حکومت میحکومت اصلی همواره در دست شریعت بوده است، و در اصل مهم نیست که یک خان م

ی  ، مقولهشکنجهکل االهیات سیاسی است، اما االهیات  .یک کلب علی در زمان صفویه یا یک ظل الله قاجار

با آن (دوست و دشمن   وقتی تفکیک دینی مؤمن و کافر، با تفکیک سیاسی.ای است، النور علی النور است ویژه

) ی نگرشی خاص درست است داده و در جایی و از زاویهخصوصیاتی که کارل اشمیت از این تفکیک به دست 

ا نظام درافتد محارب در جمهوری اسالمی کسی که ب. همپوش شود، دور در دست االهیات سیاسی افتاده است

و برعکس، کسی که در خدمت دستگاه قرار گیرد . جنگنده با نظام، جنگنده با خدا و رسول اوست. گیرد نام می

  .شود و سرباز امام زمان می مجاهد فی سبیل الله

برخی از . ی دینی یکی شوند ی سیاسی و توبه شود که توبه این همپوشی نظام سیاسی و نظام االهی باعث می

ام  فراتر رفته و نوشته در ایران کنونی والیت فقیهی  دورهاز این که من از  ،"االهیات شکنجه"دار  خوانندگان دین

اتکای من در این مورد بر . اند ا بازنویسی ندامت سیاسی است، برآشفته شدهی دینی در تاریخ اساس که توبه

های مصرشناس و  ویژه از پژوهش همن ب. دوران عتیق استمتخصص شناسان  شناسان و دین زبان های پژوهش

ه ی مصر ب  دهد که چگونه احکام فراعنه او نشان می. ام ی آلمانی یان آسمن بهره گرفته شناس برجسته فرهنگ

او برنموده است که توحید، چگونه در مصر اختراع شد و چه . آیند صورت احکام یهوه در عهد عتیق درمی

خواندن کتاب بسیار . های سامی را نشان داده است های دین او همچنین منشأ آشوری خشونت. پیامدهایی داشت

ه این نظر در من تقویت شود باعث شد ک" آرامی قرآن-خوانش سوری"با عنوان  لوکسنبرگکریستف پراهمیت 

و آسمن باعث شد که  لوکسنبرگترکیب . بنگریم بزرگی  در متن فرهنگ یک منطقهدین عربی  به که بایستی

در متن بزرگ فرهنگهای مصری و عبری و بابلی و آشوری در نظر گیرم و اسالم را  ،شناختی ایده منظرمن از 

  .مصری و عبری و آشوری هستند  هایی کهن  ایده ازنویسیدر این دین ب ها  ایده بسیاری از  دریابم که

خدایان ما یکی هستند، ما همه از (جذب کننده : تاریخی داشته است گوید که وحدانیت دو پدیدارِی آسمن می

فقط خدای من حقیقی است؛ خدای من باطل کننده خدایان شماست؛ اگر به خدای (و دفع کننده ) یک گوهریم

ی  کننده را شاخص همه آسمن وحدانیت دفع ).ر دو جهان دفع و سرکوب خواهید شدمن تسلیم نشوید، د

. کنندگی را گرفت کنندگی جای جذب دفع  ولی بهتر است نگوییم که یکباره. داند های سامی می یکتاپرستی

-ریی آشو بر زمینه کنم من فکر می .دست باال را گرفتگرایش جذب همواره باقی ماند، اگر چه گرایش دفع 

دستگاه -و- ای که از ابتدا جهت دم گرانه نظامیگشایی  ای و جهان ستیزهای قبیلهعبرانی مهیای االهیات سیاسی، 

در درون جهان بزرگ اسالم هم مذاهب  .شدگرایش غالب در اسالم  کننده خودمحوری دفعدینی را معین کرد، 

هایی  جلوه ،ذبجگرایش به . برگ پیدا کردشاخ و دفع ی  ساقهکل سیستم عقیدتی بر . یک دیگر را دفع کردند

  .ی وحدانیت جذب بدانیم در ادبیات و عرفان داشت، اما نادرست است اگر کل عرفان اسالمی را بر پایه

شریعت، . تا بنیادهای آن ریخته شد قرن طول کشیددو . دوران محمد شکل نگرفت دربه تمامی شریعت اسالمی 

شما  .ضبط و ربط کردآن را کرد، " کنسرو"آن را در احکام این بود که  کاری که کرد ؛خشونت را برنینگیخت
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ی دوم  من شریعت را در درجه. کنید گیرید و بعد به آن انتقاد می االهیات اسالمی را مترادف با شریعت آن می

این  ،اصل به نظر من. کند کننده وجود دارد که آن احکام را تولید می آفرین دفع یک ژن خشونت. دانم اهیمت می

آقای محسن کدیور، . ش داشته استزای پیاپیاین استعدادی که در طول تاریخ  بوده است، تولید کننده ژِن

. کار خوبی است، اما کافی نیست. او فقه را بازبینی کرده تا احکام خشن آن را بازشناسی کند. منتقد فقه است

االهیات به صورت . آید هیات شکنجه از کجا میباید به سراغ منشأ االهیاتی خشونت رفت، یعنی دید که اال

. شوی پذیری، یا کشته می یا می: شود آنگاه که حقیقت دین با خشونت ابالغ گردد االهیات شکنجه پدیدار می

  .آغازگاه االهیاتی آن استمؤثر اصلی کند، یا اگر عمل کند،  اینجا شریعت عمل نمی

سیپلین تن است، دیسیپلین تنی که ینان که شما گفتید دبه هر حال موضوع شریعت، حقیقت نیست، و همچ

یا اصواًل در موقعیت تسلیم شکل گرفته شده است و از ابتدا برای پذیرش دیسپلین تربیت شده  تسلیم شده است

گوید، که  یان آسمن می. شود ولی موضوع االهیات شکنجه، حقیقت است، حقیقتی که با خشونت ابالغ می. است

در االهیات دفع است که محمل  کننده یک اصل قدرت بوده است، و ی وحدانیت دفع سلطهخشونت پیش از 

 ،این االهیات. االهیات قدرت، االهیات سیاسی است. کنه حقیقت اسالمی با قدرت یکی است. شود حقیقت می

دهد، اما  فلسفه پرورش نمی. پرور است ندارد، ولی شریعت استعداد چندانی برای تبدیل به یک سیستم نظری

  . زاید بس فربه فقهی می

از شود  می . شود سنت اسالمی با فهم تاریخی شریعت آغاز می (Deconstruction)گویید که واسازی  شما می

های االهیاتی خود همین پرسش  هگل جوان در رساله. اینجا شروع کرد و بعد پرسید اصواًل چرا شریعت پا گرفت

ی مسیح از ابتدا بر اساس اتوریته و  پرسش هگل این بود که آیا آموزه. ت طرح کرده استیی مسیح را درباره

. تحکیم کردن بوده، یا این که یک دگردیسی پیدا کرده و به دین وضعی تبدیل شده و صاحب شریعت شده است

گویند تحکیم کردن با خود مسیح  ای می گوید که عده خود هگل می. در مورد مسیح این پرسش موجه است

این پرسش هگلی در  .اند از مسیح ضد اقتدار، یک بنیاد اقتدار ساختهپساتر گویند نه،  ای می ده، و عدهشروع ش

 .در این هیچ شکی نیست. گذار مقتدر آن بنیان گذاشته است را بنیان اقتدار اسالم. مورد است مورد اسالم بی

دستگاه کلیسایی تبدیل شد، -و-و دمی فضیلت اخالقی چگونه به شریعت  برای هگل مسئله این است که آموزه

اگر از . پرسش ما نه آغاز شریعت، بلکه آغاز آغاز شریعت است. برای ما این موضوع به این صورت مطرح نیست

کشد؛ ما ناچاریم برویم به مصر و برویم به آشور و  کنیم، این پرسش ما را از حجاز بیرون می یان آسمن پیروی می

  .بار از کجا آمده است خشونتی  کننده دفع سائقبابل تا درنگریم آن 

کهریزک، . "اند این البته به این معنا نیست که بگوییم کهریزک را در نهایت شاهان خونخوار آشور بنیاد گذاشته

ای  در هر برش زمانی. اند ارزش بیها  ها و هزاره جهنده از روی سده روایِی های این گونه استدالل :..."آشور ... زیرا 

آن را، یعنی افقی را که به طور واقعی در برابر یک پدیده  ی معاصر تی سنت مؤثر را تشخیص داد و آیندهبایس

ما در نهایت یک فرض . های پراگماتیک ممکن نیست ی پس و پیش موقعیت جانبه بازسازی همه. گشوده است
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چون چنان بوده است، "ی به صورت ی سازنده از آن یعن در استفادهبایستی کنیم که  دهنده را پیشنهاد می توضیح

ای  این یک طرف قضیه است، طرف دیگر نقب پدیدارشناسانه .سخت محتاط باشیم" شود پس چنین شده یا می

جهان را به اتاق  ،شکنجه. گشاید ی عجیب را درد به روی ما می این پنجره .زنیم است که از اکنون به گذشته می

گر است  ی حقیقت شکنجه کننده ابالغ. کند آن چیزی که شالق ابالغ می و کل حقیقت را به کاهد فرو میشکنجه 

این وضعیت، یک وضعیت بنیادین است؛ الگویی بس ساده دارد که در طول تاریخ ثابت  .و او رابط ما با تاریخ است

ایمان آوردن، ایمان آوردن به یک . ای که دارد ایمان آوردن است کشد و تنها چاره فرد درد می: است

فرد به این . کند جهانی نمایندگی می- ی این یک سیستم سلطه همواره مابعداالطبیعه را. مابعدالطبیعه نیست

. آورند طبعا همه این گونه ایمان نمی. شود ی ایمان می یابد و این ایمنی پایه شود، ایمنی می سیستم تسلیم می

ها  در اینجا تعارف. کند غیرخودی برخورد می این ایمان آوردنی است در یک موقعیت مرزی، آنجایی که خودی با

ممکن . گردد تر نمایان می هر چه موقعیت رادیکال باشد، حقیقت دین به صورتی رادیکال. شوند کنار گذاشته می

در  حتما. است گفته شود که همه چیز در اینجا تابع افراد است و ما نباید افراد را نمایندگان دین بدانیم

ی نقش مهمی ایجاد کند، ولی موقعیت برخورد قاعدتا موقعیت برخورد فرد با فرد نیست، خصلت فرد موردهایی

این . کند شود و کارگزار اصلی آن معمواًل با دیسپلین عمل می ای وارد عمل می دستگاه با هیبت خردکننده-و−دم

 عملدر  .باب زیارتورد و خوراک یا احکام آن دری خ دیسپلین، اصل است نه دیسپلین شریعت مثاًل در حوزه

  .شوند های مختلف همسان می آزار، آیین

االهیات "ی  در مقاله. گوید را آنی داند که آزاردهنده می فرد باید واقعیت. شود با آزار، واقعیت دگرگون می

یک مشابهت ساختاری دیده شده میان  و  در آفرینش واقعیت کاری االهی دانسته شده گر کار شکنجه" شکنجه

همه ممکن است با این بازخوانی تفسیری . دهد و آنچه در آفرینش صورت گرفته است گاه رخ می شکنجه آنچه در

اند که در مورد ادیان دیگر چه  این ایراد را هم که گرفته. ی مشابهت ساختاری همراهی نکنند و این گذار بر پایه

" االهیات شکنجه"د، ولی در موقعیتی که ان معلوم است که شکنجه کرده. اند گویید، مگر بقیه شکنجه نکرده می

شود و آن دین در آن موقعیت  دینی که به آن صورت ابالغ مینماید، دیگر هیچ چیزی وجود ندارد، جز  رخ می

آید و چرا آن دین در آن  پرسیدنی است چرا چنین موقعیتی در متن آن دین پیش می. فقط همان صورت را دارد

  .گیرد موقعیت قرار می

در این موقعیت فقط ستم ناب وجود دارد، دردی . گیریم ترین شکلش در نظر می برخورد را در رادیکال موقعیت

خواهد و  شنوی و معلوم نیست او از تو چه می بری، کالم او را هم نمی گر را هم از یاد می چنان که تو شکنجه آن

فارسی، عربی، روسی، : شود ه زبانی اعمال میدانی ستم با چ تو اصال نمی. قرار است تو به چه چیزی ایمان بیاوری

توانستی  دیگر پای ایران در میان نیست، پای اسالم در میان نیست، و تو هر جایی می. آکادی، آشوریمغولی، 

ی  "خدایگان و بنده"که در بخش  تیپیاند، مثل آن دو  شده رو در روبا هم  (prototype)دو سرنمون . باشی

  .اند در برابر هم قرار گرفته" هگل پدیدارشناسی روح"کتاب 
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 conditioیک  رویارویی این humana های شود و دین است، یک موقعیت انسانی که مدام بازتولید می  

این یک  در این مورد کهاعتراض . اند آن بودهاصلی تاریخی آن محمل خودی و غیرخودی، یک میان مرزگذار 

 conditioاین . ، برخاسته از چشم پوشی بر تاریخ استاردموقعیت انسانی است و هیچ بعد االهیاتی ند

anthropologica )شناختی موقعیت انسان (یک  معموال در طول تاریخconditio theologica ) موقعیت

ی بدشگون ما، از  ی االهی بر روی زمین، دست کم در منطقه بوده است و اصواًل بسط قلمرو سلطه )االهیاتی

  .انسانی صورت گرفته است طریق این موقعیت مرزی

وقتی موقعیت . شناختی و موقعیت االهیاتی االهیات سیاسی، االهیاتی است حاصل همپوشی موقعیت انسان

توان آن را  شود که می شناختی به صورت آن موقعیت مرزی درآید، االهیات سیاسی به چیزی تبدیل می انسان

  .خواند" االهیات شکنجه"

شده و هر چقدر شریعت » پیاده«المی از ُبن االهیات شکنجه است و هرجا که اسالم االهیات اسگویید  شما می

به این صورت تقریر  را مسئلهکنم   پیشنهاد می .بیشتر تحقق یافته است» االهیات شکنجه«بیشتر اجرا شده، 

کال است که االهیات شکنجه تحقق رادیکال االهیات سیاسی است و االهیات سیاسی اسالمی آنچنان رادی: کنیم

  .به سادگی به االهیات شکنجه تبدیل شود

خلع ید از االهیات سیاسی است، چیزی که به آن  ،چاره چیست؟ چارهدربرابر این ستمگری دینی 

دین دولتی، دین ایمان . بدون جدایی دین و دولت، هیچ اصالحی در دین میسر نیست. گویند سکوالریزاسیون می

ی  هر ادعای دیگری درباره. شود پلیسی، امنیتی که با شکنجه و کشتار برقرار میامنیت  است، در معنای امنیت،

من به روشنفکران . تواند با این ایمان دولتی همزیستی کند یا نه ایمان بایستی به این پرسش پاسخ دهد که می

کل که آنان حاضر با این مش. نهم دینی تا جایی که ایمانشان در تقابل با االهیات سیاسی است، بسیار ارج می

اینجا  ،و وحدانیت جذب را فرهنگنیستند بپذیرند که االهیات اسالمی اساسا به عنوان االهیات سیاسی پا گرفته 

حداکثر انتظار امروزین از آنان گذاشتن . توان کرد تا اهلی و آرام گردد، کاری نمی و آنجا به دین تحمیل کرده

از تخت قدرت فرو افتد،  بددینیشاید زمانی که آن . لتیان استدینی خوب در برابر دین بد دوتصویری از 

  .ای را در مباحث خود بگذارند ی کنونی درآیند و نکات تازه روشنفکران دینی از حالت دفاعی و بسته

هایی کانونی دارد، اصالح  در واقع هیچ دینی که متن. البته من معقتد نیستم که اسالم، اصالح خواهد شد

ه صورتی گزینشی هایشان ب شوند، متن بازنشسته میدهند،  شان را از دست می انرژی جنبشیها  دین. شود نمی

آن دینی که بخواهد کمکی کند در . شود هایی در برخی مراسم محول می گردانی شوند و به آنها صحنه خوانده می

. ادعای اصالح نخواهد بود های امروزین، به صورتی پدیدار خواهد شد که لزوما با حل بحران ارزشها در جامعه

تواند به پا گرفتن یک دین مدنی  که می ی پارسایی وجود دارد جذب و اخالقی برپایه سنتی از عرفان و وجدانیِت

، رواج استوار استراستین  یمعرفتبر به نظر من چنین دینی با چیره گرداندن این ادعا که . خیرخواه کمک کند

  . د خواهد بودرواج آن مثل رواج یک سلیقه، یک طرز رفتار و یک ُم اگر رواج پیدا کند،. نخواهد یافت
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ها حکم  ی قول ی کنشی زبان اشاره کردید و گفتید در دین همه شما پیشتر به نظریه: مهدی خلجی

در سنت اسالمی . من دوست دارم این ایده را بسط دهم تا محل نزاع بهتر تقریر شود. هستند

در . بود» قولوا الاله اال الله تفلحوا«پیامبر با آن دعوت خود را آغاز کرد گویند نخستین کالمی که  می

یعنی مفهوم خداوند در . ی وحدانیت خدا نیست که مراد دادن خبری دربارهاست روشن  ،این گزاره

این عبارت با رستگاری پیوند خورده و طبیعتًا معنای خاصی از خدا در میان است که در مورد 

های به  طورکه شما نیز بازنمودید حتا گزاره همان. گذار است یا قانون» شارع«، خدای خصوِص اسالم به

» خدا هست«هایی چون  گزاره. هستند» کرداری-گفت«یا » انشائی«در دین، در واقع » ِاخباری«ظاهر 

دهند، اما در سیاق متون دینی  به ظاهر از واقعیتی بیرونی خبر می» محمد پیامبر اسالم است«یا 

ی واقعیت  گزارشی درباره» محمد پیامبر اسالم است«یا » خدا هست«. اند که انشائی بری نیستند؛ بلخ

این سنخ . نیست» ترین آبشار جهان است آبشار نیاگارا مرتفع«یا » شاه عباس، شاِه صفوی بود«مانند 

تنی تاریخی یا ها در متون دینی، معنایی متفاوت از آن چیزی دارند که ممکن است در سیاق م گزاره

در . کرداری هستند-یا گفت» انشائی«های کانونی دینی،  ی گزاره بنابراین، همه. فلسفی فهمیده شوند

وگویی  از همین روست که گفت. ای نهفته است و در نهایت دیسپلینی برای تن ها امری و نهی درون آن

در ظاهر به هم مانند باشند، در ها ممکن است  های آن گزاره. و فلسفه یا علم ممکن نیست/یان دین م

هیچ مومنی با نقد فلسفی یا علمی دین، ایمان خود را از دست . اند واقع به دو قلمرو متفاوت وابسته

 . قلمرو دین را ترک کرده و به ساحت فلسفه و علم وارد شده باشد ترکه پیش دهد؛ مگر آن نمی

روشن است که مراد من از . دوم اهمیت نیست ی ی شما، در درجه شریعت، بر خالف گفتهبه این معنا  

که  ی مدرن فقهی که دو قرن پس از درگذشت پیامبر اسالم پدیدآمد نیست؛ بل شریعت، مجموعه

گذاری است که با ظهور خود محمد در مقام پیامبر اسالم  هایی برای قانون شالودهاصول و ریزی  پی

چه شما تصویر  تر از آن و االهیات اسالمی را کوتاه من فاصله میان شریعتاز این رو، . مجال پیدا کرد

به عبارت دیگر، بر . ام که کل االهیات سیاسی است گیری شما موافق اما با نتیجه بینم؛ کردید می

های جمهوری اسالمی را به مفهوم  دانم که شما شکنجه در زندان ی آنچه آوردم کاماًل مشروع می پایه

  .خداوند در اسالم پیوند دهید

گفتید موضوع شریعت، حقیقت نیست، اما موضوع  نجه، تمایز شریعت و االهیات شک ی درباره

اند االهیات شکنجه شکل  طور که شما هم پذیرفته کنم همان فکر می. االهیات شکنجه، حقیقت است

شریعت /هم در االهیات شکنجه هم در االهیات سیاسیاما . شریعت است/رادیکال االهیات سیاسی

حقیقت در این سیاق باید همیشه میان گیومه آورده شود و اگر در . است» حقیقت«البته  مسأله
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یعنی شکل و نظام خاصی از . نویسیم باید حرف اول آن را بزرگ بنویسیم های اروپایی می زبان

ت در این سیاق، حقیقت ی حقیق طبیعی است که مراد از واژه. حقیقت؛ یا به اصطالح رژیم حقیقت

که از زبان پیامبران و  شود، بل حقیقت االهی کشف نمی. که حقیقت االهی است بل ،ستفلسفی نی

اجرای شریعت تنها  ،چرا شریعت در پی حقیقت نباشد اگر بنابر فرض. شود متون دینی تنها ابالغ می

اجرای شریعت تنها راه . راه رستگاری است؟ خداوند در اسالم حقیقِت اول، محض و غایی است

. دهد دیدار حقیقت جز از طریق عمل به احکام دین دست نمی. است» لقاء الله«دیدار خدا  رسیدن به

درونی  –حتا احکام مربوط به خورد و خوراک  –شریعت، حقیقت دینی را از طریق ریاضت مذهبی 

  . کند می

اید ش. االهیات سیاسی دانستید  رادیکالصورت است که شما االهیات شکنجه را   ی دیگر، آن نکته

صورت االهیات » ترین رادیکال«شکنجه در مقایسه با قتل و جنگ یا اسالم آوردن زیر برق شمشیر، 

و جالب است که اسالم از در دوران بنیادگذارش دین حکومت و جنگ بوده است و . سیاسی نباشد

  . اش به عهده داشته است پیامبرش فرماندهی بیش از هفتاد جنگ را طی بیست و سه سال دعوت

بهتر کمک  تان ی کانونی تر شدن ایده به روشن شما هایی است که به نظر من توضیح بیشتر ها نکته این

  . کند می

خیال «ی خلع ید االهیات سیاسی یا استقرار سکوالریزاسیون، خوب است به  اما جدا از آن، درباره

ت و تداوم تاریخی آن به سرپا بودن این االهیا. هم اشاره کنید» حقیقت دینی«و نسبت آن به » دینی

. مشغولِی خواص است بحث االهیات، ذهن. های االهیاتی آن نیست دلیل قوت نظری مفاهیم و مقوله

 social)جمعی » خانه خیال«یا » خاطره«ی مردم با  عامه imaginary)  به معنایی که  –دینی

رهای دینی هم دستکاری های مذهبی یا اقتدا کار حکومت. سروکار دارند - کاستوریادیس شرح داده 

ی  خانه نگاری این خیال تاریخ دین هم بدون تاریخ .خانه و برانگیختن آن است کردن در این خیال

خوانم،  برای نمونه، من وقتی تاریخ دوران صفویه یا دوران انقالب ایران را می. جمعی دینی ناقص است

تقرار این اقتدارها بدون برانگیختن آن اس. بینم پیوند اقتدار مذهبی با خیال جمعی را آشکارتر می

رواج آیین سوگواری امام حسین در عهد صفوی و بعد تأکید آیت الله خمینی . خیال دینی ممکن نبود

محرم و صفر «یا » ما هرچه داریم از محرم است و از این مجالس. محرم را زنده نگه دارید«که  بر این

حتا در اتفاقات بحرانی پس از . ه این واقعیت استگوا» است که اسالم را زنده نگه داشته است

یاحسین، «بیند که بیشتر شعاری که تا کنون داده شده  انتخابات ریاست جمهوری اخیر، می

ی مهدویت و رواج  یا خود مسأله. ی دینی در کار است خانه به نوعی باز این خیال. است» میرحسین
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یات اسالمی نگاه کنید، منظومه یا پارادایم معرفتی آن اگر شما به االه. ناگهانی سنِت زیارت جمکران

اش حرکت کند و در جریان زمان  های االهیات اگر قرار بود دین تنها بر شانه. کهنه و منسوخ است

ی جمعی است که دین را تازه نگه  خانه این خیال. زنده بماند، تا کنون دین اسالم از میان رفته بود

کوبد که انگار همین االن جلوی  ی عاشورا بر سر و سینه می دکرد واقعهدارد و چنان مثال از یا می

  . اش این اتفاق افتاده است چشم

فکر مذهبی یا غیرمذهبی از  های چند روشن تر از آن است که با کوشش خانه بسی فعال این خیال

ون جدایی میان اگر آماج اصلی سکوالریزاسیخواهم پا را فراتر بگذارم و بگویم  حتا می. میان برود

یافتنی نخواهد بود  خانه فعال است یا این هدف دست دین و دولت تعریف شود، تا زمانی که این خیال

سره در سپهر  گشاید و اقتدار مذهبی را یک که جدایی صوری دین و دولت گرهی از کار نمی یا این

کنید  ان چیست و فکر میجمعی دینی در ایر»  خانه خیال«دریافت شما از . عمومی سست نخواهد کرد

  رو شد؟  توان با این مسأله روبه چگونه می

  

هایی که در این بحث به  مفهوم چنددامنگِی، از جمله به خاطر پردامنهبحث دین، بحثی است : محمدرضا نیکفر

نبوده نظری است که در جهان اسالم چندان پربار  یکجا منظور االهیاِت. االهیات را در نظر گیریم. روند کار می

 بنیاداست که  ییکجا بینش. فقه است مدخل ی یکجا االهیات معنای کالمی و اصولی دارد و به مثابه. است

بر شریعت من االهیاتی که  .تواند تشخیص دهد و تبیین کند گر می را تنها یک ناظر سنجشمسلمانی است و آن 

ت، آن چیزی است که پیش از پاگیری کنم، آن چیزی است که این شریعت را این شریعت کرده اس مقدمش می

ای را پیش گذاشته  نامشروع نظم جهان را به هم ریخته و نظم تازه-و با تفکیک مشروعشریعت نیز عمل کرده 

  .است

دارالکفر دارالحرب . رفتار در دارالکفر و در برابر آن ی الم است و شیوهقانون داراالسالم به مثابه دارالّس ،شریعت

منظور من از االهیات آن . آید از خود شریعت برنمی" دارالحرب –دارالسالم "ساِز  اِی شریعت تفکیک پایه. است

 -شیطان، مؤمن  -خدا (گیرد  ای را در نظر می این بینش دوگانگی. برد بینشی است که به چنین تفکیکی راه می

  .مانی رفع شودپندارد باید به نفع قطب االهی و ای که می...) دارالحرب  –کافر، دارالسالم 

های  ای و نیز در موقعیت های پایه ای و انتخاب های پایه در موقعیت تفکیکخوریم؟  کجا به این االهیات برمی در

توان تعطیل  شود، آنجایی که شریعت را هم می آنجایی که خود شریعت به هوای شریعت معلق می ،"اضطراری"

از نظر خودش دست بر مشکلی او . اندازد کارل اشمیت می به یاد نگرشی به مسئله ما را محتماًلچنین . کرد

تواند  فرمانروا نمی. فرمانروا با قانون ی رابطه: سیاسی لیبرالی عصر جدید گذاشته است ی اساسی در فلسفه

قانون برفراز قانون است و  ی قانون باشد، زیرا نیروی برقرارکننده  ی همزمان پیرو قانون و نیروی برقرارکننده
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داند  کارل اشمیت، فرمانروا را کسی می .تواند در عین حل مشمول قانون باشد، تحت آن باشد نیرویی نمی چنین

  .که بتواند وضعیت را اضطراری اعالم کند و قانون را به حالت تعلیق درآورد

هایی که با وجود ظاهر  های خاصی درست است، سیستم تحلیل کارل اشمیت در حد توصیف و تشریح سیستم

شان بنیادی غیرقانونی دارند و یا عنصری در آنها وجود دارد که در اصل ناوابسته به قانون است و در  نونیقا

عهد "مثال نمایان چنین سیستمی را در دوران عتیق در . کند شت سیستم را تعیین مینوموقعیت بحرانی سر

گذار و انبیای  چگونه خدای قانونهایی با این مضمون است که  این مجموعه پر از داستان. بینیم می" عتیق

احکام در نهی  ی کند، همه آنگاه که اراده به کشتن و تجاوز غلبه می. زنند ی قانون، خود زیر قانون می کننده اعالم

پوشیده  دستگاه دینی اصل مسئله-و- در تفسیر رسمی دم. آیند های حرام به حالت تعلیق درمی از این فعل

پذیرش شرع، بلکه  ی است که نه توسط نیرویی ضد شریعت یا خارج از دایره جنایتیاصل مسئله  . شود می

  .توسط نیرویی انجام شده که برقرارکننده و حافظ شریعت است

جالب است که درنگریم، االهیات اسالمی، در . های دینی صحبت کردیم کرداری گزاره-جنس گفت ی ما درباره

اگر . گردد در چه کرداری متجلی می) شود شود، یعنی آشکار می ه میآنجایی که ُبِن آن داد(معنای بندادین خود 

الله، ولی الله، ولی (بگوییم یک نظام قانونی وجود دارد که شریعت نام دارد و یک مرکز قدرت به نام کلی شارع 

این که گرفتن  دارد، با در نظر گذارد و یا در موقعیت معینی برپا نگه می آن را برمی) ولی الله، ولی ولی ولی الله

کند که در خور تحلیلی به  خود شارع فراتر از شریعت ایستاده است و بنابر این در این جا سیستمی عمل می

توانیم بگوییم پدیداری بنیاد االهیاتی در کرداری است که شریعت را به حالت  کارل اشمیت است، می ی شیوه

بر این قرار . تواند توحید را هم تعطیل کند ی فقیه میالله آذری قمی گفته بود که ول آیت. آورد تعلیق درمی

شنید، ممکن بود از  اگر کارل اشمیت سخن آذری قمی را می. تکلیف قانون اساسی خود به خود معلوم است

  !شود همتاست؛ دیکتاتوری از این کاملتر نمی چنین فرمانروایی بی: شدت هیجان فریاد بردارد

، یعنی یشاستثناگذاری به نفع خواو نیز در زندگی ولی فقیه ایرانیان را نداشته، اما ظاهرًا قدرت گذار اسالم  بنیان

بسی  ما. ها مشهورند، برخی نه برخی داستان. فراوان است برخی احکامی که خودش وضع کرده بود،تعلیق 

بینیم که در عمل  میابن اسحاق را با این دید بخوانیم، آنگاه  ی آموزیم، اگر سیره االهیات اسالمی می ی درباره

االهی  ی شود، آنی است که بارقه آن درزی که در هر مورد گشوده می. شوند احکام مطلق چگونه نسبی می ،شارع

  .استها در این گشایش آنها به فراسوی شریعت  این داستان ی اهمیت پدیدارشناسانه. یابد از آن تجلی می

 قتل با مقایسه در شکنجه شاید«گویید،  ان گونه که شما میهم. از این دید نوشته شده است" االهیات شکنجه"

اما به هر حال ، »نباشد سیاسی االهیات صورت "ترین رادیکال" شمشیر، برق زیر آوردن اسالم یا جنگ و

ای است که در  آن بازجویی ی ماست و اهمیت آن در آن است که معمواًل مقدمه ما مهم برای منظور"  شکنجه"

را از  "دروغ"سرانجام با شالق  "حقیقت"در رژیم حقیقت زندان، . حقیقت است ی کننده و ابالغآن بازجو کاشف 

کلک شرعی شکنجه به اسم . بندد شرع هم دست آن را نمی. دست بازجو در این ستیز باز است. آورد پا درمی
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یک  از اگر. نمایشی ، اعدامدشنام رکیک، بهتان، دروغ، آزار جنسی: تعزیر وجود دارد و هر کاری مجاز است

در گیرد،  دل که درسش را با دقت و وسواس خوانده است و موضوع حرام و حالل را بسیار جدی می ساده ی طلبه

اما فرض کنیم او . مورد هر جزء واقعه در زندان سؤال کنیم، او کار بازجو را با قطعیت خالف شرع خواهد خواند

برای . یابد، تنظیم کند رژیم حقیقتی که در زندان تجلی بارزی می جزئی از سیستم شود و درکش از حقیقت را با

این لحظه از نظر من . وردآ آن کردار، که شریعت هم به حالت تعلیق درمی ی ما این استحاله مهم است و لحظه

 من در آن آفرینش. ماند ام که به عمل آفرینش می نوشته" االهیات شکنجه"االهیاتی ناب است، در  ی یک لحظه

  .ام را بازخوانده

عشق پیدا شد و «: این گونه دیده است حافظ .اند ناب بندادین را کسانی دیگر به شکلی دیگر دیده ی آن لحظه

  :معروفه ی ، کیشی کاماًل متفاوت با مذاهب حقهمذهب دیگری استبنیاد این . »آتش به همه عالم زد

  واعظ از نه شنو حافظ ز عشق حدیث«

  ».کرد عبارت رد بسیار صنعت چه اگر

اگر بنا شده بود، . کند، بنا نشده است آغازینش تصور می کنِشآنچه در تاریخ پیش رفته، روی آنچه حافظ  

های  تفکیک ی همهگرفت و عشق پیشاپیش  ی شکل نمیشریعتاصواًل : رفت بایست داستان این گونه پیش می می

بینیم تا  حسرت میبیشتر من در آن  و آید رمیچیزی که از این غزل حافظ ب − زد ساز را به هم می شریعت

  :تقریری از حقیقت

  !سرشـت پاکیزه زاهد ای مـکـن رندان عیب«

  .نوشـت نـخواهـند تو بر دگران گـناه کـه

  !باش را خود برو تو بد، گر و نیکـم اگر مـن

  ...کـشـت کـه کار عاقبت درود آن کـسی هر

  میدم مکن از سابقٔه لطف ازل؛انا

  دانی که پس پرده، چه خوب است و چه زشت؟ تو چه

  مست چه و هشیار چه یارند طالب کـس همـه

 ...کنشت چه مسجد چه است عشق خانه جا همه

  بـس، و درافـتادم بـه تـقوا پرده از مـن نـه

 ... بهـشـت دسـت از ابد بـهـشـت نیز پدرم

  جامی آری کـف بـه گر اجـل روز حافـظا

  »!بـهـشـت بـه برندت تخرابا کوی از سر یک

آنچه . داند می» سرشت زاهد پاکیزه«متفاوت از تصور را چیزی  »لطف ازل ی سابقه«بینیم که حافظ  در اینجا می

االهیات . "بنیادین و بندادین است کنِشاست، این همان » سابقه«نامم، تصور از این  من اساس االهیاتش می
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ازلی آن، به آن چه در پس پرده بوده و اکنون در  ی ندان، به سابقهز ی راهی است از زندان به سابقه" شکنجه

  .جلوی پرده به نمایش درآمده است

داند، ما اختالف، او عشق  ازلی را وحدت می ی او سابقه: کنم ما در اینجا اختالفی با رفیق شفیقمان حافظ پیدا می

نیست ازلی چیزی  ی دینی خاصی است، زیرا سابقهازلی از دیدگاه  ی البته صحبت بر سر سابقه. داند، ما نفرت می

او دین را . هایی جدی دارد تصور حافظ از دین با تصور کنونی مشخص ما فرق. تاریخی فرهنگی ی جز یک سازه

. سازد معنایی خودش را می ی کند و سازه های مطلوب خود را برقرار می در آن ارتباط گیرد، یک جهان معنایی می

های آن یکسر اخباری باشند به  یعنی در بحثی که گزاره توانیم در بحثی شناختی، ما نمی است و یک کنشاین 

توانست  شدیم  اگر او زنده بود و می چه سعادتمند میاو رفیق ماست و ما . پاسخ دهیم کنشکلیت آن به عنوان 

آن را در برابر طرحی بگذارد  ازلی، جهان را سقف بگشاید و طرحی نو در اندازد و ی درکش از این سابقه ی بر پایه

  .ازلی آن تبعیض و نفرت است ی که پایه

اسالم و حقوق بشر با  گوید وقتی که او می. توان داشت میبرخوردی در اساس مشابه را با خانم شیرین عبادی 

ه شناسی یا حقوق باشد، بایستی ب شناسی، فرهنگ هم همسازند، اگر جایگاه شنیدن این سخن کالس تاریخ، دین

اما اگر او با ادعا در . برید ها را درست به کار نمی شدت با او مخالفت کرد و گفت که شما متأسفانه این مفهوم

خواهیم که با  به این صورت که ما دینی را می(کند  آرزویی را بیان می مورد همسازی اسالم و حقوق بشر دارد

از تالش او  بایستی، ایستاده استکشی  راتیک حقو در یک موقعیت پراگماتیک در برابر پ) حقوق بشر نستیزد

  .کرد پشتیبانی

در مورد اسالم نیز این قاعده . فراموش نکنیم که اسالم فراتر از نام یک دین خاص است؛ اسالم یک فرهنگ است

فرهنگ خود  ی ساختهو  گیرد آید، قدرت می از دل گرایشی خاص در جهان موجود پدید میدینی : کند عمل می

گیرد، در همان  دینی خود دارد، گرد آن شکل می ی ای دیالکتیکی با هسته  فرهنگ رابطه ؛شود ساز می فرهنگ

  .کند آن هسته را کنترل می ،پرالیه ی آن پوسته ،حال

من به هیچ وجه بر آن نیستم که آن را به االهیات اسالمی، از این طریق . جهان معنایی اسالم، بسیار پهناور است

یک امکان واقعی " االهیات شکنجه"ولی  .یاسی و از این طریق به االهیات شکنجه فروکاهمبه االهیات س

. های پدیداری آن نیست مهم این است که حقیقت، چیزی جز امکان ی پدیداری حقیقت اسالمی است، و نکته

  .نیرو، همان تظاهر نیرو است

های دینی  در متن. اخباری نیست ابی و کاًلیابد، حقیقتی کت ای که در االهیات شکنجه تجلی می حقیقت دینی

 .بار های نفرت بار وجود دارند، هم آیه های رحمت هم آیه. در رد آن همدر تأیید آن  یافت هم توان هایی می گزاره

. شود صحبت بر سر یک رژیم حقیقت است و نوعی پراتیک حقیقت، که در آن این نوع حقیقت دینی متحقق می

 کاًل ، از این روشده باشد  ثابتی ندارد، چیزی نیست که یک بار برای همیشه متحقق هیچ بودن دینی حقیقت
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تاریخ دارد، و آنچه توجه ما را به عنوان این شدن ولی . در شدن آن است آن ِشبوِد ی توانیم بگوییم که شیوه می

  .شود کند، آن چیزی است که مدام در طول این تاریخ بازتولید می حقیقت جلب می

وگو به این که کردار هم هرمنوتیک خود را  پیشتر در این گفت. شود این تاریخ نیز با این بازتولید، ساخته میخود 

ما از شکنجه و کشتار در  .کشتاری دارد-آن هم در بحث بر سر کشتن و اینکه هر کشتاری، پیش ،دارد، اشاره شد

رویم تا  آن قدر پس می. شود ی به اینجا ختم مینگریم کدام سنت دین کنیم و درمی ها شروع می الله حکومت آیت

کنم  فکر می .نیست» لطف« ،گوید چه حافظ می برخالف آن ،جنس آن برسیم که مسلمًا »ازلی ی سابقه«به آن 

آنجایی . ای ندارد این مفهوم هیچ بار مابعدالطبیعی .از نظر من در متن تاریخ بشری است »سابقه«روشن باشد که 

  .لطبیعه همانا خود انسان استمابعدا. گردانیم د، آن را به تاریخ برمیهم که ظاهرا دار

 ای از از گذاشتن سلسله تاریخی ما داستان supplémentمنظور از .شود ها پشت سر یکدیگر ساخته می

supplémentو جانشین است کننده یک چیز درافزوده، تکمیلگونه که پیشتر گفتیم،  ، همان .A1 شود  می

کننده  در عین حال ممکن است تکمیل .را بگیرد A1رسد که جای  می A2، بعد نوبت Aو جانشین  کننده تکمیل

به سادگی توانیم  علی نیستند، یعنی نمی ی ساده ی ها ها، زنجیره این زنجیره. A1باشد، نه  A ،A'1و جانشین 

ته آن . د و ته آن سر آن راکن سر زنجیره ته آن را متعین می. و الی آخر A2علت  A1است،  A1علت  Aبگوییم 

شود، اما آن چیز  با چیز معینی مشخص می از جمله به این دلیل کهمتعین است، . هم متعین است، هم نامتعین

تواند تمام زنجیره را از نو تعریف کند و  دیگری دهد که آن می supplémentرود که جای خود را به یک  می

  .وز شاخص زنجیره استای دهد که امر  معنای دیگری را به حلقه

ای از پویش آنها حاصل  در ابتدا این را گفتم تا تصور ساده. آیند ها از پی یکدیگر میsupplémentگفتم که 

به سادگی  Aاین گونه نیست که . قبلی بدانیم ی ای را بازنویسی حلقه حلقه تر آن است که هر تصور دقیق. شود

 A1. نیم که آیا این یکی جانشین برحق آن دیگری هست یا نیستقرار گرفته و ما بتوانیم بحث ک A1پشت سر 

ممکن است  A1را هم  Aولی . وجود دارد A1و از طریق  A1 ی آنی است که در خاطره Aاست و  Aبازنویسی 

به راستی یک چیز  ،A'1کند، هم  بازسازانه به آن رجوع می A1آیا این چیزی که هم . A'1بازتولید کند، هم 

. ساز وجود دارد که دور آن را یک ابر معنایی گرفته است، ابری از معناهای کثیر کانونی یگانه ی هیک نقطاست؟ 

ای داشته است، مهم این است که ذهنها به چیزی  کانونی چه وجود عینی ی این نیست که این نقطه اصل مسئله

در قالب فرهنگ و ها  ای از ذهن همجموعرویکرد  برای .شود اند و این چیز در رویکرد آنها ساخته می روی کرده

در نظر گیریم که هیچ ) اندریافتی/ به معنای ادراکی (نوئماتیک   ی یک هستهتوانیم  می جامعه به یک چیز

 ی زننده  پسهایی که ممکن است حّتا بخشی از آنها  ای از تعین ل و بارکش مجموعهچیزی نیست جز محم

  .یکدیگر باشند

ها  ای از هسته مجموعه. بینیم ابل خود و پشت سر خود یک گرداب و تالطم معنایی میکه بنگریم در مق گونهاین 

در جای خودشان هایی چون اسالم و  وجود دارند که معناها معطوف به آنها هستند، هسته) های نوئماتیک هسته(



32 

 

مختلف و متضادی های معنایی  گرد یک هسته توده .اند هایی که سخت با آن همبسته ها و نمادها و مفهوم نام

دهیم که مثاًل  های معنایی قرار نمی نوئماتیک اسالم را در همان ارتباط ی من و شما هسته. توانند بچرخند می

یابیم که کاماًل همنظر  کنیم، درمیبحث با یکدگر بیشتر  هم، اگر ما دو تن .دهد الله جوادی آملی قرار می آیت

پیچدگی توجه به این گوناگونی دیدها و . و فقه درکهای متفاوتی داریمنیستیم، چنانکه دیدیم از مراتب االهیات 

توانیم خطوطی را  های معنایی می در تالطم. باوری نیست یابی ادراک به معنای گرویدن به نسبیت سامان

 به این موضوع نیز توجه اکید داریم که .اند بازشناسیم، یعنی نشان دهیم که چه معناهایی در کجا متمرکز شده

ها  موقعیت. د که جهان در مقاومت دردانگیز آن استنگیر عینی و سخت صورت می ی ها در یک پهنه بازی ی همه

ها بازی محدودی است و  بازی نشانه .هایی نیز وجود دارند چون بدبختی و رنج و از همه مهمتر مرگ و واقعیت

 شانس در مجموع ن قدر شدید است کههای فیزیکی آ واقعیت ی و نیروی جاذبه است جهان آنقدر سخت و خشن

  .انسان، آزاد است. ها نامحدود اند با وجود این، امکان. ماند چندانی برای بلندپروازی به جا نمی

ها عینی  پدیده ی همه. این به این معنا نیست که آنها عینی نیستند. توانند ببینند ها را همه نمی پدیده ی همه

توانیم دریابیم آنها در  این اعتبار که ما می ند خودشان ذهنی محض باشند، و بهاعتبار تأثیرشان، هر چ هستند به

پدیده مهم و عمده  ی ، بلکه تجربههبرای ما نه خود پدید. گیرند قرار میممکن  ی چه شرایطی موضوع یک تجربه

   .است

چه گفته شد این نتیجه را از آن. کنم یابی ادراک تاریخی خودداری می سامان ی من از دادن توضیح بیشتر درباره

هایی که هم گذشته در اختیار  بازسازی و دگرسازی است، عملی است در چارچوب امکان ،یابی گیرم که سامان می

  .اش به سوی آینده گذارد و هم اکنون با گشودگی ما می

گیرنده و معنا ی آزادانه است، چون در رابطه. شده دهی آزادانه است، و همهنگام محدود و تعیین سامان

 عزیمتها  میانجی جسمی یا روانی، بلکه از دلیل های بی گیرد، نه از انگیزش ای که با یک گذشته می معنادهنده

های ناگزیر تاریخی،  نظری های عینی، تنگ ای از محدودیت کند و محدود و متعین است، چون مجموعه می

 ها و آرایش بازتولید ها، سازه ، مجراها، شیوهکنند هایی که ناخودآگاهانه عمل می ها و عامل ها، سنت عادت

  .کنند ها را تعیین می دریافت

نوئماتیکی  ی ادراکی است که به هسته ی دستگاه خود یک سامانه-و-این دم. را در نظر گیریم" جمهوری اسالمی"

گیرد، به خود  ، برمینهد سازد و معناهایی را که در آن برمی معنایی آن را می ی کند، هاله به نام اسالم رجوع می

. اقتصادی است-نظامی-حکومت اسالمی ایران یک کمپلکس ایدئولوژیک .سازد دهد و با این کار خود را نیز می می

در . نظیر دین مجهز است این حکومت یک تظاهر بی. دین به دولت مجهز شده و دولت به دین ،در وجود آن

. بینیم جثه را می ما در وجود حکومت فعلی یک دیانت بزرگ. است مجهز نبوده این قدرهیچگاه دین سرزمین ما 

اسالم، همین  .گوییم شود که همه گویا به آن اسالم می نوئماتیکی ساخته می ی این دیانت گرد آن هسته

پیامبری محدود کنیم،  ی خود را به دوران بیست و ساله توان تحقیقی،ما اگر با تمام . های ساختگی است اسالم
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نوئماتیک هیچگاه به صورت ناب  ی بینیم که آن هسته سازیم و باز می های دیگران چیزی را می ساخته باز فقط با

 ی با هسته که است چیزی درد . نه فقط در این مورد، بلکه در مورد دیگری وجود ندارد. و عریانش وجود ندارد

توانیم  کنم می شود، من فکر می می دردآورآشکارا وقتی دین  نیز هست که از این رو .نوئماتیک خودش یکی شود

به معنای اساس قرار دادن یک وضعیت بد استثنائی برای داوری در این . نوئماتیک آن نزدیک شویم ی به هسته

 ی خواند، بلکه برپایه لطفش می ی چیزی که حافظ سابقه آن ی تاریخ نه برپایه مورد کل تاریخ دین نیست، زیرا

  .کین پیش رفته است ی سابقه

در . شود و همچنین سخنان قدسی لطیف برای پس زدن چنین نگاهی معمواًل به وجود مؤمنان لطیف اشاره می

جثه  رد است، دیانت کوچکدیانت آنها دیانت ُخ. نیستوجود این گونه مؤمنان و این گونه سخنان هیچ شکی 

است  این دیانت. الجثه است ظیمتاریخی ما دیانت مجهز است، دیانت ع ی ولی مسئله. است، دیانتی نامجهز است

  .ورز با حکم و دستگاه این گونه دیانت بر سر دار رفته است عشقمؤمنان سر بسیاری از . دردآور است که به شدت

تفکیک میان دیانت حقیقی و دیانت دروغین، یعنی دیانتی که به پنداشت آقای سروش همخوان با ذات دین 

قابل اند،  ا اعراض پلشت تاریخی و فرهنگی آن را ستمگر و ریاکار کردهاست و آن دیانتی که وسیله است و گوی

کسانی . دانم جثه را قابل دفاع می و کوچک جثه بزرگمن اما تفکیک میان دیانت مجهز و نامجهز، . دفاع نیست

بنابر این . کنند شان را با دین حل می هستند که مشکالت زندگی روزمره و نیز مشکالت اساسی وجودی

خوی  درشت درشِت دیِن ،ساز مشکل دیِن. گستاخی است اگر بگوییم هر شکلی از دین  مشکل استگویی و  فهگزا

یابد  در این حال دین به تجهیزاتی دست می. اوج مشکل جایی است که دین و دولت یکی شوند. گر است سلطه

بود،  ِرَباط اْلَخیلن، مجهز شدن به مجهز شد ،در دوران گذشته. برساند تبعیض و تبهکاری را به اوجتواند  که می

ترکیب ایمان و تکنیک فرعونیت مدرن است، . آزموده، اکنون مجهز شدن به تکنیک مدرن است به اسبهای جنگ

 .ردی که از مصر گریخت، در مورد دیانت درشت حاکم به کار بردای که دیانت ُخ فرعونیت در همان معنای منفی

ای است که مؤمن باید به آن توجه  این درس تاریخی. به دیانت درشت تبدیل شدرد البته خود بعدا آن دیانت ُخ

  .گذارد میبه صحن بزرگ جامعه  پا و آید بیرون می اش خانه ی محدودهداشته باشد، آن گاه که از 

مجهز است، دولت مجهز به دین و دین  ی الجثه دین درشت است، دین عظیم ی سکوالریزاسیون، مسئله ی مسئله

بینی افراد را  ای که جهان گری بینشی جهانی-منظورم سکوالریزاسیون سیاسی است نه این .ز به دولت استمجه

  .کند سازد و طبعًا به دیانت ُخرد و فردی هم برخورد می دگرگون می

به  .مؤمنان معتقد نیستند که شرط حفظ و تقویت دیانت، تجهیز دین به تجهیزات دولتی است ی همه

مردم و قدرتمندان، مردم و سروران . دینخوی عموم مردم عنصر فرمانروایی تعلقی طبیعی ندارد ی "خانه خیال"

مردم در خیال نجات هستند و همان گونه که ممکن است به هوای . کنند پردازی نمی دینی به یکسان خیال

  .بپرورانند نجات زیر علم یک مدعی گرد آیند، زمانی ممکن است خیال نجات از دست آن مدعی را در سر
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ی کاستوریادیس نجات بخش هم  ، به گفته"خیال". گوید این چیزی است که کورنلیوس کاستوریادیس هم می

  .تواند در هم بشکند و راه نجاتی بیابد شده را هم می شده و رسمی  نهادینه ی "خانه خیال" حصاِر ،هست

 ییک ،ارکرد به بند کشیدن خود مقوالت دینیک. ماند در زندان دیانت قدرت باقی نمی به تمامی خیال دینی هم

این دانیم که  می: کاستوریادیس این گونه توضیح دهیم توانیم با الهام از آن را  می. این زندان است هایکارکرداز 

سیستم همپیوندی آنها و تفاوتی که  ی ها را تنها بر زمینه بر خالف ساختارگرایان نشانه فرانسوی- فیلسوف یونانی

 ی نشانه از نظر او شکل و هنجار نهادینه شده است، آفریده. دهد وجود دارد، توضیح نمیدر این سیستم  میانشان

اما نه به این گیرد،  نشانه را در پیوند با مصداقش در نظر میکاستوریادیس  .های اجتماعی است"خانه خیال"

ه داریم و در برابرمان چیزی را که مصداق را به عنوان یک نشان" میز" ی کلمهصورت ساده که مثاًل بگوییم اینجا 

کند خدا چیست، عبادت  روحانیت وجود دارد که تعریف می ی مثاًل مؤسسه. ها نهادینه هستند نشانه. آن است

  . چیست، آخرت چیست

ای است که مصداق آن را جمعی از فقیهان تعیین  ؟ در تفسیر رسمی کنونی از آن نشانهولی فقیه چیست

خود . ای از مؤسسات است ما با آن از طریق همتفافته ی مستقیمی با آن نداریم؛ رابطه ی یچ رابطهما ه. کنند می

مستقیمی با خودش ندارد، یعنی چون در آینه بنگرد،  ی ای باشد، رابطه ولی فقیه هم که سیدعلی خامنه

شاید ." باشدرهبری  ماهیت این صورت آن است که صورت مقام معظم"یا " من، ولی فقیه: "تواند بگوید نمی

کننده کیستند یا بهتر است بگوییم چیستند؟  اما فقیهان انتخاب. همواره نامطمئن استاو بدین جهت باشد که 

نشاندن یک نشانه در درون این  ی ای است که مصداق آن در مجلس خبرگان و نحوه کننده نشانه فقیه انتخاب

رسیم که نشانه را تعریف  مدام به نهادی می. بپرسیم و بپرسیمتوانیم  به همین ترتیب می. شود نشانه تعیین می

  .کند می

که به نظم و سلسله مراتب قدرت  شده است ییها دار تعریف نشانه در ایران اکنون یک نهاد بزرگ عهده

مردانه چیست؟  ی خدا چیست؟ اطاعت چیست؟ وطن چیست؟ دانش چیست؟  محاسن برازنده. گردند برمی

تبرجی چیست؟ حق مسلم چیست؟ رقص چیست؟ حرکت موزون  ی زنانه چیست؟ چکمه ی شایسته ی جامه

اینها را دولت دینی به شما  ی سازی اورانیوم چیست؟ همه سازی اوقات فراغت چیست؟ اهمیت غنی چیست؟ غنی

تفسیر  با یک". ولی فقیه در آسمان ی نماینده: "پاسخ داد" خدا کیست؟: "از زیرکی پرسیدند. گوید می

ای است که به  نشانه" خدا"توانیم بگوییم، منظور این است که  بین می باریک ی ستوریادیسی از این لطیفهکا

ـُمپلکس ایدئولوژیک. کننده یک فرد نیست تعریف. شود توسط نهاد والیت فقیه تعریف می اقتصادی -نظامی- ک

در این همتافته همه آلت . ستهمه چیز ا ی کننده آن نهاد درشتی است که اکنون تعریف" جمهوری اسالمی"

فقیه آلت دست نظامیان است، نظامیان آلت دست فقیه هستند، همه آلت دست سیستم : دست یکدیگرند

  .اند خواری رانت
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در . شکند نوعی خیال دینی هم حصار آن را درهم می. تواند تخیل مردم را مهار کند ولی این نهاد درشت نمی

خیالی . امکانی برای تعالی دیده شده استآن در . تحلیل شده است" الله اکبر"شعار " االهیات شکنجه" ی مقاله

ایستد، آن هم از  در مورد خدایی که برتر است، خدایی که عادل و اخالقی است در برابر خدای حاکمان می

  .، جایگاهی برتر"اکبر"موضعی 

در این صحبت مدام از آن استفاده کردیم،  با استفاده از اصطالحی که. گیرد دین سبز در برابر دین سیاه قرار می

. کند قد علم می فعلی supplémentجدید در برابر  supplémentتوانیم بگویید که دارد یک  می

جدید دینی یک امکان رهایی  ی توانست بگوید که ممکن است در این درافزوده کاستوریادیس در این مورد می

نیز ممکن است که این درافزوده هم با رجوعی که به چیزی به نام  همه چیز ممکن است، این. وجود داشته باشد

ای منجر  از این دین شود که باز به اسارت تازه ای کند، بازگویی نوئماتیک آن عمل می ی که به مثابه هسته اسالم،

مسلط، یعنی اسالم رسمی کنونی اصالحات و  اکنون هم روایِتشود، از جمله به این شکل محتمل که در 

دوم اسالم حکومتی ایرانی در  ی نسخه بر این قرار ممکن است .عمیراتی انجام دهد و آن را به نوعی ادامه دهدت

  .این یک امکان رهایی نیست، یک تهدید است. شکل گیردمدرن  ی دوره

 ،یختار. بیند می و نامتعین کاستوریادیس حق دارد که بنیاد هستی را نه سفت و سخت، بلکه چیزی مذاب و روان

گرایش به تکرار وجود دارد، مثاًل در دین از طریق رجوع به یک . تکرار مکررات نیست، از جمله تاریخ دین

خیال . شود اما با هر بازنویسی چیز دیگری هم خلق می. شود نوئماتیک که مدام بازسازی و بازنویسی می ی هسته

  .ماند خانه محبوس نمی در خیال

ما در ایران دوباره در برابر یک  .ر دو اپسیون، هر دو امکان، باز و شدنی هستندبه نظر من هتکرار یا رهایی؟ 

انتخاب مستقیم و صریح استبداد نیست، خطر در  ،خطر بزرگ. آزادی یا استبداد: ایم انتخاب بزرگ قرار گرفته

  .کند ازی میودستگاه استبداد را بازس-دهد، اما دم آزادی می ی بندی است که وعده نیم ی انتخاب مشروطه
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