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 !روشنفکر دينی   از منظر» زن « مفهوم 
 همايون فرهادی

 
روشنفکر کسی است که همه هستی اش به يک تشخيص و تميز انتقادی موکول است و از اين منظر ،         « 

چرا که روشنفکر همزمان که منتقد خط . روشنفکر نه يک آشتی جوی و نه يک سازنده وفاق عمومی است 
 ». حقيقت می باشدمشی حکومت است تالشش بيان تمام   

 ادوارد سعيد
     

 
به وجود آمدن شکاف در ساختار سياسی يک    
دولت ايدئولوژيک مذهبی و گام نهادن در   
سراشيب اضمحالل و از هم پاشيدگی قطعی ، 
تئوريسين های مدافع کل سيستم را به اين    
انديشه می اندازد که با طرح تمايزاتی در  
،  تعابير و تفاسير معمول و حکومتی 

اعتمادهای عمومی فروريخته شده را بار ديگر    
به سوی حفط کليت ساختار سياسی جلب   
نمايند تا حقيقت را نه بر اساس ماهيت زمينی       
اش بلکه با رنگ واره های ديگری بارديگر قلب   

در هر دوره از تاريخ چند دهه      . تاريخی نمايند
ميهنمان شاهد بوده ايم که هم زمان با شروع        

اعی و سمت گيری نيروهای   تالطمات اجتم
فعال ، برخی از افراد و يا نيروهای مذهبی       
شگردهای ديگری خارج از سيستم متعفن 
روحانيت ارائه می کردند تا بتوانند بر پايه    
باورهای سنتی و به جای مانده در بافت    
خانواده ها ، نيروهای معترض و عمدتا جوان 

ند   جامعه  را از دست يابی به تفکر علمی بازدار  
خيانتی که    . و تا حدودی نيز موفق بوده اند    

امثال دکتر شريعتی ها در دوره شاه نسبت به        
نسل جوان کردند ، دست مايه ای شد برای       
حاکميت فردای نيروهای مذهبی  و وارونه 
جلوه دادن حقيقت مذهب  با رنگ و لعاب 
انقالبی و سرخ ، که نسل ما آن را به خوبی در 

هميشه .  کرده استدوران انقالب تجربه
امااگرهايي طرح می شد که نتيجه اش جز خاک    

 .پاشيدن به چشم حقيقت نبود
در شرايطی که  حناي رژيم مذهبی  حاکم بر   
ايران ، بعد از تمام فريب کاری ها و 
سواستفاده هايش از احساسات  مذهبی مردم   
ديگر رنگی برای  توده ها ندارد و نفرت از  

ن و لهجه در کوی و مجموعه آن با هزار زبا
برزن ، کارخانه و دانشگاه  از سوی توده ها       
ابراز می شود بارديگر  شاهد آنيم که برخی از    
نيروهای مذهبی با نقاب روشنفکر دينی ، با 
اين عنوان که  نگاه مذهبی آن ها  شکلی   
متفاوت نسبت به نگرش  اسالم حاکم دارد در  

تالشی مضبوحانه برای از زير ضرب بردن   
ليت نظام اسالمی و آواری هستند که بر سر ک

اما چنين ترفندهايي را     . مردم فرود آمده است
که از سوی  اين دسته از مذهبی ها ، يعنی     
کسانی که خود را تحصيل کرده و روشنفکر 
قلمداد می کنند طرح می شود ، برای اکثريت 
مردم ورق های سوخته ای است  که اعتماد    

 همه جنايت که در کردن به آن بعد از اين
دوران حکومت اسالم ناب محمدی انجام شده    

 در اين بازار مکاره فريب  . ، مشکل می نمايد 
 

   
،چپ و راست ، همه يک کرباسند و امتحان  

روشنفکران دينی امروز .  خود را پس داده اند
بخشی ازهمان کسانی هستند که زمانی در      
صف اول  نيروهای حاکميت قرار داشتند و  

جيهات بی پايه بسياری را با استناد به متون        تو
مدهبی در جامعه رواج داده اند و مسئوليت  
مشترکی در بنيان نهادن حاکميت جهل و جنگ      
و جنايت جمهوری اسالمی داشته و حال نيز      

برای تثبيت . همان رويه را ادامه می دهند

نظرگاه های ارتجاعی شان از هيچ وسيله ای  
با حاکميت سياسی  . نيز دريغ نورزيده اند

درآميخته بودند و جيره خوار ، مروج و مبلغ     
دستگاهی شدند که در هر کالم و برگ برگ    
تفاسيرش ، ضديت با روشنفکر و علم و 
 .پيشرفت و تمدن و انسانيت  برجستگی داشت

اين روشنفکران مذهبی و ايدئولوگ ، هويت    
شان هم در موسسات مطبوعاتی و تحقيقاتی   

د و هم در ارگان های سرکوب   تعريف می ش
نظامی  و امنيتی ، هم در مهروموم کردن      
دانشگاه ها و موسسات آموزشی ، و در  

حقيقت بخشی از همين روشنفکران مذهبی    
امروزی ، خط دهنده و تشکيل دهنده نهادهای    
مخوف اطالعاتی و سرکوب گری بودند که   
انسان های بی شماری را به جرم انديشيدن و    

ی روانه جوخه های تيرباران ساختند    دگرانديش
از خاک دانشگاه ، سنگری به بلندای منابر   . 

« و » سازمان اطالعات   « روحانيت ساختند و 
را بوجود » سازمان هنر و انديشه اسالمی   

و امروز از القابی چون فرزندان امام  . آوردند
و مجاهدان انديشه فاصله گرفته و نام بی     

نامی   .د نهاده اند مسمای روشنفکر دينی برخو
که اساسا هيچ مفهوم فلسفی و منطقی نداشته  

نگاهی گذرا به    .و مانع الجمع و بی معنی است      
درک و دريافت اين جماعت نسبت به پديده   
های اجتماعی به روشنی درک عقب مانده و 
سنتی آنها را ، همانند مجتهدان واقعی و    

جماعتی که  از    . اوالعزم شان  نشان می دهد  
درست مسائل واقعی عاجزند و در طول     فهم   

 .تاريخ حياتشان آن را  نشان داده اند    
 .مثال فراوان است و شاهد بسيار  

 برای طوالنی نشدن مطلب به  نمونه ای  از   
بافت ذهنی اينان در مورد مسئله مهمی چون     
زنان ، و راه حل های عقب افتاده  آن هادر  

می   برخورد با اين مقوله اجتماعی اشاره ای     
 :کنيم و بس

 روشنفکر دينی پيش از آن که به خود مسئله ،   
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