
 ما و هویت دینی 
 

  شهریار خسروی
 

علوم پزشکی تهران بودم. در ان و به مدت یک سال عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهر 1394از بهار  اشاره:
 ،ای افراد زیادیهای اسالمی و به خصوص انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران، برآن زمان، حضور امثال من در نهادی مثل انجمن

های دینی از هویت دینی انجمندفاع برون»ی مقالههای دیگر، از جمله در در این یادداشت و یادداشتسوال برانگیز بود.  از جهات مختلفی
در سایت فرارو منتشر  1394خرداد  23ام. مطلب زیر در نوشته «انجمن اسالمی»در عبارت  «اسالمی»ی نسبتم با پسوند درباره «اسالمی

 شده است. 

 

 
ایم. ی اعراب مواجه شدهبا ظهور دین اسالم و حمله "ی ایرانیانمثابه ما به"ایم. یک بار حداقل به دو معنا در برابر هویت دینی قرار گرفته "ما" 

  .ایمدهبو "دیگری دین "دو مورد ما  ایم. در هرخود را با مسئله دین مواجه یافته "ی متجددینما به مثابه"دیگر  و بار

 

است  ایبرآمده از ذوات و اجناس و فصول نیست. هویت مسئله ایحوزه نظر دو نکته همواره مغفول بوده است: اول اینکه هویت اساسا مسئله در

  .نیست ایی سخت نهاییهیچ هسته . دوم این که هویت دینی در عرصه اجتماع مبتنی بر"دیگری"تفاوت و برساختن  افتراقی و مبتنی بر

 

ی نیست. بحث درباره های دینیگزاره "ارزش صدق"یا  "محتوا"ی حقیقتی ندارد. بحث در اینجا درباره منظور این نیست که دین هیچ ذات یا
نتزاعی ا های دینی نه همچون ذواتیاجتماعی و اقتصادی آن است. به این معناست که هویت روانشناختی دین و مبانی و نتایج-اجتماعی "کارکرد"

یابد. خود را در نسبت با عناصر دیگر باز می "نقش"در آن هر عنصر  کنند کهی مفهومی کار میهایی از یک شبکهو الیتجزی بل همچون گره
وستایی شود. جایی به صورت پوشش زنان ربازتابیده می های مختلف به انواع مختلفوابسته که در محیط-معنا هویت دینی امری است بافت به این

  .آیدورزی سلفی در میسیاست ایی به صورتو ج

 

ا دینی را با نهادها و مکانیسم های مدرن در سراسر دنی ی هویتتوانیم نسبت پیچیدهی افتراقی هویت دینی است که میبا فهم این جنبه تنها

است که الکسی دوتوکویل از  "اسی فرانسویدموکر" و "دموکراسی آمریکایی"مشهورترین تمایزی که در این جا وجود دارد تمایز  .تبیین کنیم
نار ها دین را در کدانند، آمریکاییمی ها دین را رقیب و بدیل دموکراسیپرداخته است: در حالی که فرانسوی بنیانگذاران جامعه شناسی بدان

اه ای توامان رسید، و خاتمی رگونه زایای آن بهرضاشاه راه حل فرانسوی توسعه را انتخاب کرد و به معایب و م اند. در تاریخ مادموکراسی نشانده

  .داد تن دوم را برگزید و به عواقب آن 

 

ته در نیست. همانطور که بدیل سوسیالیسم نیست. و این الب ما از دوم خرداد دفاعی است مبتنی بر دمکراسی توکویلی: دموکراسی بدیل دین دفاع

( در )الواحد الیصدر عنه اال واحد "الواحد"ی قاعده ی والیت فقیه را ازکوشد نظریهدی که میورزی دینی عالمه مصباح یزسیاست تقابل است با
ده ی ماتریالیسم دیالکتیک لنین و چه قاع استنتاج کند. سیاست ورزی مبتنی بر متافیزیک )در معنای حداکثری آن( چه  ی صدراییمابعدالطبیعه

 .مخالفت کنیم "استنتاج سیاست از مابعدالطبیعه"فات دارد. زیرا ما قصد داریم که با ما منا عالمه با پروژه ی توکویلی "الواحد"

 

. "بیعهماوراء الط"ی آن در معنای نه کاربرد عوامانه است که در این مختصر منظور ما از متافیزیک کاربرد تخصصی آن در فلسفه است و روشن 
ت حاکم چیست؟ آیا بر جهان علیت و همچنین ضرور پرسش که سرشت بنیادی و نهایی جهان )متافیزیک( بیانگر نگاه ماست به این مابعدالطبیعه

  کار می کند؟ آیا اساسا تدبیر امور جهان با خداست؟ است؟ مشیت خدا بر جهان چگونه



 

ت که اشد، اما مسئله این اسمان داشته بورزیبرای سیاست شماریهای ضمنی بیتواند داللتچند پاسخ ما به پرسش های مابعدالطبیعی می هر

مردم ایران  گویدایران مدرن وجود داشته که می ی رایجی درحتی االمکان نسبت به انواع مابعدالطبیعه خنثی باشد. افسانه باید "ی بازیقاعده"
  .ها خداناباوری استرین خصلت آنتمهم دانند کهها را کسانی میاند و کمونیستفهمیدهمی "کمو )خدا( + نیست" واژه ی کمونیست را به صورت

 

ی در ایران نه به معنای یک برنامه "چپ" بینیممرتبط با بحث ما وجود دارد: یکی این که چنان که در این افسانه می یدر این افسانه دو نکته
 آنجا که چپ نه یک فقر و نادانی و از خودبیگانگی بل به عنوان یک هویت تعریف شده است. ثانیا از رهایی بخش برای رها کردن جامعه از

 دین"ناچار با هویت دینی رقیب شده است. در چنین شرایطی است که چپ با شعار  ی رهایی بخش بل یک هویت بوده است، این هویت بهبرنامه
در این جا روی سخن با جریان غالب است نه جریانات و  بدل شده است. )روشن است که "افیون روشنفکران"آمده و به  "هاستافیون توده

  (.این بحث هستند اشخاصی که استثنای بر

 

 "تبحران هوی"شان همواره با که به خاطر شرایط سنی مسئله در جریان دانشجویی همواره به صورت حادتر نمود یافته است: دانشجویان این
د. این های صلب تبدیل کرده انهویت های نظری، ایدئولوژیک و حی آکادمیک را بهبندیها و صفبه سرعت صورتبندی انددهدست به گریبان بو

 .های خونین و غیرخونین در جریانات سیاسی پیش رفته استتصفیه گیریمسئله در تاریخ ایران گاه تا شکل

 

شگفت آن که مخالفان دین هم گاهی دشمنی خود  اند ونکنیم که دشمنان دموکراسی هم گاه با خیال خود به جنگ دشمنان دین رفته فراموش

ت. این تبدیل شده اس "هویتی"امری  ی معیوب، رقابت دموکراسی با دین بهاند. در واقع در یک چرخهاستبداد دانسته با اساس دین را دشمنی با
واست و فرم و محت باشد، باید نسبت به توحید و کفر خنثی باشد، زیرا دموکراسی روش است و اسالم ه دموکراسی اگر دموکراسیدر حالی است ک

 . محتو اساساً تباین مقولی دارند و قسیم هم نیستند
 

طور که داند: همانمی "طقه الفراغمن"را به لحاظ فقهی  داریهای حکومتحرف با آن قرائت از اسالم جور در میاید که بسیاری از حوزه این
 "یبرالیسم سیاسیل"است که شاید  خنثی است دین هم نسبت به دموکراسی خنثی است و این همان دموکراسی توکویلی دموکراسی نسبت به دین

  .راولز آخرین روایت آن باشد

 

ه ام اما کنار گذاشته بوده است؟ بارها زندگی توکویل را خواند راآیا الکسی دو توکویل یهودی، کاتولیک یا پروتستانی معتقد بوده یا دین  راستی

 .در خاطرم نمانده است جواب این سوال

 
 


