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 عوامل پيدائش نوگرائی در دين چيست؟
 آيا نوگرائی ميتواند اعتبار دين را احيا کند؟

  
 

       
                          

 در ،...�م و ـت يا اسـچه دين مسيحي، چه دين يھـود بوده  ھمانطوری که ھمه ميدانيم،دين
 رهـشتن از دين و غيره و غيبرگد و ـطول تاريخ با چالش ھای زيادی به شکل پرسش و نق

د:يل اين چالشھا را اگرچه تا حدودی در خود اديان نھفته است ـ وجود . روبرو بوده است
ابھام و تناقض يا سخنانی که بعد از قرن ھا و ھزاره ھا علم و دانش بشری بسياری آن ھا 

سراغ نيز ليان دين ردار متوــتوانيم در رفتار و گفتار و ک می را از اعتبار انداخته است ـ 
.گرفت  

بانان دين که برای خيليھا نه تنھاھی ھای نگاز رسوائما شاھدی است تاريخ سی سال اخير  
پرسش ھا ايجاد نموده و نه تنھا اعتبار نگھبانان دين را زير سؤال برده، که بسياری ھا را 

.بر آن داشته تا در باره خود خود نيز تأملی کنند  
سال اخير که مملو از خ�ف کاری و خ�ف گوئی و فساد متوليان ياد کردن از تاريخ سی 

دين است، جفا ھـائی کـه شايـد در طول تاريخ کمتر سابقه داشته باشد، بدان معنا نيست که 
  يا زور و تحميلھا ـ مانند آنچه آقای مجددی گفته است ـ و فساد و چرند گوئيـاستبداد دينی

 خير، برخورد .ريدن ھا در گذشته ھا وجود نداشته استھا و ببند و بکش ھا و زبان بکردن
 سنت مھرره وجود داشته است و اينان ھموارھموابا مخالفين شان خشن دين پروران فاسد 

. نگه داشته اندمعمول  جاری وتر از خود شان  جابر به کمک حاکمانھا رازدن به زبان  
بر زبان ... ی ساختگی و زندان وشايد بتوان با نيروی ارتش و نظام و پوليس و دادگاه ھا

ھمان گونه که از . مردم برای يک زمانی مھر زد، ولی اين کار برای ھميش ممکن نيست
جمع شدن قطره ھا در سرچشمه ھا دريا ھا بوجود می آيــد، از جمع شـدن اعتـراض ھای 

ن متوليان منفرد و پراگنده نيز آن چنان نيروی از تفکرجمعی بوجود ميآيد که نه ھمه از اي
اين موج از تغيير به کدام سـو در حرکت ھا توان آينده نگری و اينکه  از آنرا ـ جون خيلی

 ، بلکه برخی از آن ھا را که نسبت به ديگـران آگاه بينند ـ است و چه اثراتی دارد را نمی
 ـد، با فرھنگ پيشرفته غرب ھم آشناتر از ديگران انـ و،تر و ھوشيار تر و آينده نگر ترند

بر آن ميدارد  در ضمن در فکر نجات دين ھستند و نه تنھا در فکر خود و امروز خويش،
 و رفع رنجش ھا و کدورت ھا تا در قدم اول در فکر يافتن پاسخ ھا برای پرسش ھا شوند

.  ينمايند رادين  و ابھامات اره جوئی تناقضاتکنند و در قدم دوم چ  
وجودی که ھر دو ،  با"تغيير"و " شدننو " است که بهاين  کنند ھا می ه ايناولين کاری ک

تم و ــنوش  بايد اول تغيير را می  ـاز روی ناچاری تمکين کنندفرايند ھای مسلمی ھستند، 
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؛ گرچه خيلی ھا تغيير و نوشدن را يکی دوم نوشدن را؛ زيرا نوشدن محصول تغيير است
  ..ميگيرند

حرکتی است برای نجات دين از مخالفت ھا و نوگرائی دينی مخالف دينداری نيست، بلکه 
حرفھای دين و کار ھای نگھبانان خشک مغز و دژم واکنش ھای مخالفين در برابر بسيار 

واکنشی که در طول تاريخ نه تنھا محصول تجربه از شرارت ھـا، آشـوب ھا،  .خوی دين
ول تباھی و خرابی فتنه ھا و فسادھا وجنايات متوليان و پيشوايان دين بوده است، که محص

ــه پيامبر به  بـه محراب بلند ميشود و ب.و ستم و فساد حکومت ھای دينی ھم ميباشدو ظلم 
دھد، ولی  کند و به رسالت او شھادت می  استناد و افتدا مینام پيشوای دين و فرستاده خدا

  !!...و ! زجر کش ميکند نواسـه اش را
ه اين ھــا ھمان طـور کـ. لگرايان موافق نيستندامروز نوگرايان در بسياری مسائل با اصو

در ز ـگيری نيموضع اين . خواھان جدائی دين از دولت ھستنددوران ما،در ، اط�ع داريد
فشاری کــه ھميشه و برای . اثر فشار رو به افزايشی رشد انديشه جدائی دين از دولت بود

ً کـه اخيــرا در ايران اتفاق افتاد،ھميش نمی توان آن را با نيـروی چماق داران، آن گـونـه  
اين نوعی از زورگوئی آشـکار و بی احترامی بــه آرای اکثريت مردم بـه .  سرکوب نمود

ـن به زور و تحميل بنأ يافته شکل طبيعی در مردم سؤالی ايجاد می کنـد کـه شايـد بنياد ديـ
  !است

 ببينيم خــدا داده  ھمد روحانيتـاز دير ـانديشه ھا را اگ. توان گرفت جلو انديشه ھا را نمی
ما مسلمانان به اين باور دينی ھستيم که ھيچ کار خـدا . و آنچه را خدا ميدھد بيھوده نميدھد

سرکوب انديشه اين تفکر را بوجود . سرکوب انديشه واکنش بوجود ميـآورد. بيھوده نيست
قل و انديشيدن را به انسـان می آورد که اگر آزادی انديشه وجود ندارد، پس خداوند چرا ع

 ارزانی داشته است؟ 
ائل را جدی نميگيرند و از اصولگران يا متوجه اين واقعيت نمی شونـد و يـا اينکه اين مس

عيت و ه اين وضنوگـرايان، ولی متوج. ان آگاه نيستندای مخرب آن برای خود شـھپی آمد 
ين مھلکه بگذرند و ھم دين را نجات م از اــخواھند ھوخامت آن ھستند و به چندين دليل مي

.بدھند  
 نيست که تفکرات غربی تا حدودی زيادی در پيدائش انديشه ھای جديد نقش در اين شکی

مردم را تا حدودی زيادی متوجه خود و زندگی و سياست و اقتصاد ده و وبازی نممؤثری 
ا در خصوص دين و و فرھنک و علم و درست و نادرست و غيره و غيره نموده است، ام

ه ـــه بــته کــداش وا بر آنجبر و ستم و گژروی و کژانديشی حاميان دين مردم راسياست، 
. بسياری از شيوه ھای تفکر و برداشتھای قبلی شان تأمل و تجديد نظر کنند  

 تفکرات جديد در ذھينت ھای مخالفين ھا برای ايجادارغربی د کـ شاي و زمينه،دراين بابت
!مؤثر نبوده باشد که برداشت ھای مردم از ناروائی ھای متوليان دين ديد دينی  

 درقدم اول، آنھم در اثر اعتراض  کهکارھای نا شايست و ناروای حاميان دين بود و است
ومخالفت روزافزون مردم، نوگرائی دينی رابرای چاره مشکل جامعه دينی ـ از اصولگرا 

. آوردتا نوگرا ـ بوجود مي  
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 يگانه  بی اعتبار شدن دينترس ازتنھا  يک سره حکم نخواھيم کرد که يچ عنوان به ھالبته
ـت، تفکرات فلسقی ـ علمی  اس ھماددر برخی موارد که زيــ. ی نوگرايان استدليل نوگرائ
 در پيدائش تفکرات نوگرائی دينی  نقش بارزیت بيرون حوزه ھا ھـم تحصي�دوران ما و
. داشته اند  

!يا نوگرائی ميتواند دين را در کا از نابودی نجات دھد؟حال ميبينيم که آ  
ً که تلويحا ياد شد، نوگرائی دينی در صدد ھمگام شدن با زمان است تا از اين را هھمانگون

 اين نمودم که ھمگام  برایت؟ اين سؤال راــممکن اسآيا اين کار ولی . دين را نجات بدھد
 "ماھيت "يعنی  با خود دارد و تغييرتحول راشدن با زمان برطبق ناموس طبيعت تغيير و 

.  دگرگون و دگر شدنچيزی  
چيـزی که ماھيـت آن تحول و تغيير کنـد، ديگر آن چيزی نيست که بـود؛ و اگر اين تغيير 

اين نوگرائی تا چه زمانی .  ادامه پيدا کند، آنچه که ھمين لحظه ھم است باقی نخواھد ماند
ھزار سال پيش بعد از ھر يک قرن شايد تغييری بوقـوع می ادامه خواھد يافت؟ ھزار، دو

اـ رائی دين تا کجا بـنوگ.  رددـگ پيوست، ولی امروز تغيير در لحظه و لحظات رو نما می
ھمين بـا ابل درک ھمقدم و ھمسو خواھـد شـد؟  آيا دين  در حال شتاب غير قزمان و تغيير

، اگر ما به تفکرات خود اجازه اندـ مدـمضمون امروزی خود باقی خواھ شکل و ماھيت و
  ؟بدھيم که با زمان ھمگام شود

ا آن چـه  در زمان ظھور ــشمول اس�م، بـه و ديگر اديان، بامروزين  يت و يھودتمسيحي
ـا و ماھيت دادن ھ ا و تغييرــر اين تفاوت ھـاگ . اوت اندبودند از زمين تا آسمـان متفشان 

صد يھوديت سه ھزار و سه  از ـت دو ھزارسال پيش يا از مسيحيھا ادامه يابد، آيانوگرائيـ
  سال پيش چيزی باقی خواھد ماند؟ھارچ ھشتاد و سه صد و و  اس�م يکھزارسال پيش يا

چند فيصد . ده اندــرون آمـ بيد مذاھبی ھستيم که از درون اديان سـامیھمين اکنون شاھ ما
ود دارد؟ گاھی به اين موضوع فکر نموده ـدين وجاين سه تشابه ميان اين مذاھب و اصل 

 ائيد؟ 
اگر اين نوگرائی ھا ادامه يابد و از درون اين مذاھب نوگرا بازھم مذاھبی نوگـرای ديکـر 

ی ميتواند تضمين کند که آن مذاھب تازه و تازه بـه دنيـا آمـده ھمان اســ�م ھستی بيابند، ک
  ؟د، بطور مثال ، خواھد بواس�م دوران پيامبر 

منظور اين است که اگرچه نوگرائی دينی در صدد است که از افراد و حکومت ھای فاسد 
و مستبد و فاجر و فاسق خود را جدا کند و اعتبار مخدوش شده دين را برگرداند، ولی در 

  .موفق نخواھد شدبه نظر من،  ،اين کار در نھايت امر
 به موافقه اصولگرايانی  ـ البته  دينیشايد در جوامع بسته و در صورتيکه نوگرايانينکارا

د و نوگرائی را احسـاس کـرده باشند که چنين چيزی ھم معجزه خواھد که ضرورت اجتھا
 در کشور باشند و مردم به ھيچ نوشته  تنھا مبلغينبود که اصولگرائی تبليغ نوگرائی کند ـ

ر ولی در زمان ما، ديـگدسترسی نداشته باشند، ممکن باشد، ... يا کتاب و مجله و اخبار و
وسائل ارتباط جمعی، عــ�وه بر آموزش و پرورش جديد، نيست؛ زيرا چنين چيزی ميسر

دی ھـای را بـوجـود آورده است کــه مشکل ـــبه خصوص انترنت، سھولت ھــا و بھره من
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سبب پايدار ماندن  و و تحول و تغيير را گرفتاست بيشتر از اين جلو رشد انديشه و فکر 
.دفکرات کھنه شت  

نه شد بايد جايش را بــه ھر چيزی که کھ. اديان با گذشت زمان پير ميشوند، کھنه ميشوند
د، ولی با:خره نحرکت باشای يک زمانی دوشادوش نو درشايد بر .خود خالی کندنوتر از
ين  بھترين مثال برای تبي ما مثال ما  و والدين.از نفس خواھد افتاد و نابود خواھد شدکھنه 

. استاين سخن  
ًخ�صه ک�م اينکه نوگرائی که عمدتـا نيجه فشار و عکس العمل در برابر فشار مستـبدين  
 و يکه تازان دين است ھم قادر به سد نزول و افول تفکرات دينی به شکل ھزاره ھای قبل

. نيست  
ر باشد و در شايد دين نوی بوجود بيايد، که پايـه ھـای آن بر بنياد علم و دانش علمی استوا

آن حجت و منطق چشمگير تر باشد  ـ تا د:يل مبھم ـ ولی آن دين به ھيچ وجه شباھتی با 
  ديروزی و امروزی ما نخواھد داشتاديان


