بسمهتعالي
به مثابة پاسخ:

مرور و تكملهاي بر مباحث «عرفيشدن»
عليرضا

شجاعيزند1

گمان ميرود كه رفع چند ابهام ميتواند بخشي از ايرادات
ب عرفيشدن در تجربة مسيحي و اسالمي و
وارده به كتاِ
مقالة "مسيرهاي محتمل در عرفيشدن ايران" را برطرف
نمايد؛ بخشي ديگر نيز با مراجعة مجدد به متون و
ِ آنها احتماالً رفع خواهد شد .بازگويي
ِ پس و پيش
بازبيني
مدعا در عناوين مورد اشكال و برخي محاجههاي مصداقي با
ُكم
نقدهاي وارده ،بيش از آن كه به قصد پاسخ باشد ،در ح
مرور و تكملهايست بر مباحث عرفيشدن؛ زيرا آنقدر كه
ِ نقد است ،نقدها مستحق پاسخ نيستند و بيش از
مدعا طالب
تقابل ،بهتر است از آنها استقبال كرد.
 .1لزوم تدقيق مفهومي و تطابق نظري

در مواجهه با يك مفهوم يا نظرية جديد ،اولين خطورهاي
كه در ذهن ايجاد ميشود اين پرسش است كه آن تا چه حد
با واقعيتهاي تاريخي و جاري جوامع مختلف مطابقت دارد.
همين عطف توجه ذهني است كه فرد را واميدارد تا پس از
تحصيل برداشتي صائب و دقيق از آن مفهوم يا نظريه ،به
بررسي ميزان مطابقت با واقعيتهاي پيراموني جامعة خويش
بپردازد .اين تمام محتوا و مسيري است كه در كتاب مورد
نقد اتخاذ شده است و هرگونه انتظار و انتساب بيش از
اين به آن ،البته خارج از غرض مقصود و بضاعت محدود آن
است.
عرفيشدن در تجربة مسيحي و اسالمي در صدد پاسخگويي به
اين پرسش مبنايي است كه آيا عرفيشدن يك نظرية
پيشگوييكنندة عام و شامل است و به مثابة يك فرايند
محتوم ،همة اديان و جوامع را درخواهد نورديد؟ اين
ترديد و تأمل از آنجا به ذهن متبادر ميشود كه شاهديم
رغبت زائدالوصف جامعهشناسي به تعميم دستاوردهاي
ِ حاصل از بررسي يك موقعيت و تجربة خاص به
معرفتي
موقعيتهاي ديگر ،آن را در معرض دچارشدن به انواع
سادهگزيني و پيشگوييهاي بيمحابا دربارة رخدادهاي
آينده قرار داده است.
«عرفيشدن» ،تجربة مفهومسازي و تئوريزهشدة غربي است؛
با اين وصف ،به دليل وجود تمايزات تاريخي و آموزهاي
ميان بخشها و برهههاي مختلف آن سامان ،نميتوان نتايج
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آن را به سهولت و به نحو يكدست به تمامي مناطق آن
تسري داد و روندهاي آتي آن را با اطمينان پيشبيني
كرد .تفاوت تجربة اروپا و آمريكا و كشورهاي كاتوليك و
پروتستان و مناطق شمالي و مركزي و جنوبي اروپا در اين
مسئله ،مؤيد اين امر است .يكي از عوامل تمايزبخش در
مسير تحقق اين فرايند ،تفاوتهاي آموزهاي ميان
كاتوليسيسم و پروتستانتيزم بوده است و به همين رو
فصول متمايزي از كتاب به وارسي آموزهاي و تاريخي هر
يك از آنها اختصاص داده شد .فصل سوم و چهارم ،در عين
بررسي تجربة متفاوت اين دو شاخة مسيحي در مسير
عرفيشدن ،مروري است بر واقعياتي كه مفاهيم و نظريات
عرفيشدن از آن اخذ شدهاند .همين فروض به محقق اجازه
ميدهد تا به وارسي ميزان تطابق مفهومي و نظري آن با
شرايط و موقعيتهاي ديگر بپردازد .ما اين كار را
دربارة اسالم و آن هم از حيث آموزهاي و نه تاريخي و
ميداني انجام داديم و حاصل آن هم فصل پنجم كتاب است.
فصل ششم ،مقايسة ميان دو واقعيت آموزهاي يعني الهيات
مسيحي و اسالمي است كه يكي مبنا و مرجع نظرية عرفيشدن
بوده است و ديگري محل مصرف و آزمون آن.
اين تالش ،دو غرض ديگر نيز در سر داشته است :نخست،
ِ» مسلط بر مطالعات جامعهشناختي
انفصال از «تحويلگرايي
دين و دوم حمايت از «كنشگرايي» به مثابة رويكردي در
ِ به آينده.
شناخت جامعه و راهبردي در صورتبخشي
تئوريسينهاي عرفيشدن ،تحت تأثير تحويلگرايي غالب بر
ِيل مفرطشان به تعميم ،در
انديشة جامعهشناسان كالسيك و م
نوعي احساس برتري و بينيازي نسبت به موضوع مطالعة
خويش يعني دين و بستر اجتماعي خاص آن بهسر ميبردهاند
و از ادبيات بازمانده از ايشان نيز مشهود است كه وقت
كمي را صرف واكاوي و مقايسة آموزهاي و حتي تاريخي
اديان و بررسي عناصر مساعد يا مقاوم درونديني
كردهاند .مرور و اشراف تئوريك بر اين ادبيات ،ضمن
ِ اين نقصان تحويلي در غالب نظريات
آشكار ساختن
ِ بحث را مجاب ميسازد تا راهي براي
عرفيشدن ،پژوهشگر
برونرفت از آن بيابد و آن نيست به جز ملحوظ نظر قرار
ِ تفاوتهاي آموزهاي و تاريخي اديان در مواجهة با
دادن
اين فرايند .كنشگرايي در اين بحث ،عالوه بر اذعان بر
ِ تلويحي
ِ
مبلغ
پيچيدگيهاي واقعيت و دشواريهاي تبيين آنِ ،
نوعي ارادهگرايي نيز هست .بدين معنا كه معتقد است
«فرايند»ها ،داللتهاي تحليلياند ،نه واقعيتهاي غير
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ِعراض؛ ضمن اين كه كشف و وقوف بر آنها نيز
قابل نقض و ا
از صالبت و قطعيتشان خواهد كاست.
 .2ناگزيري از الهيات و لزوم تمييز آن از كالم

ِ «همدلي» در مطالعة پديدههاي ُ
پرمعنا نظير دين كه
داشتن
مورد توصية وبر و وبرينهاست ،به غير از «جانبداري»
است كه مخل كشف و بيان حقايق است و مدعي و مدعا را به
خارج از ساحت علم به معني خاص آن منتقل ميسازد .رفتن
ِ اديان به منظور غنابخشي به
به سراغ تاريخ و الهيات
ِ نوعي
مطالعات جامعهشناختي دين در واقع ،در پيشگرفتن
نگاه همدالنه در تحقيق است و اتخاذ موضع و رويكرد
متكلمانه نسبت به آن ،البته دچار شدن به سوگيري و
ِ بسياري
جانبداري است .تفكيك ميان اين وجوه ،هم رافع
از سوءتفاهمات است و هم امكانات معرفتي بسيار
ارزشمندي را در مطالعة اين قبيل موضوعات در اختيار
اهل تحقيق و جويندگان حقيقت ميگذارد و در عين حال از
اتهامزنيهاي صوري و نقدهاي از بيرون كه موجب انقطاع
گفتگو است ،ميكاهد.2
ِ مراجعات الهياتي
بحث عرفيشدن از دو حيث نيازمند
بوده است :نخست در مرحلة تعريف و دوم در مقام تبيين و
بررسي عوامل تأثيرگذار .شناسايي اين پديده در هر يك
از سطوح سهگانة دين ،فرد و جامعه ،مستلزم در اختيار
ِ تعريفي مشخص و معتبر از آن است تا بتوان به كمك
داشتن
شاخصها و معرفهايي كه در تعريف آمده ،مصاديق آن را در
واقعيت ،شناسايي و بازيابي كرد .از آنجا كه عرفيشدن،
بيانگر تحولي است در فهم دين و وضع دينداري ،الجرم
ِ دين رفت و اين،
براي تعريف آن نيز بايد به سراغ خود
ِ اديان محرز
ِ هر مطالعهاي در اينباره را به الهيات
نياز
ِ تدريجي
ميسازد .عرفيشدن در يك تعريف عام ،خارج شدن
دين از متن زندگي است و براي وارسي ميزان تحقق يا عدم
تحقق آن در يك موقعيت و مصداق مشخص ،ناگزير بايد به
ِ همان دين پرداخت تا
واكاوي در الهيات و سرگذشت تاريخي
ً مدعي مداخله در چه قلمروي از
مشخص گردد آن دين اساسا
ِ فردي و اجتماعي بوده و در عمل به چه ميراني از
زندگي
آن دست يافته يا دست شسته است .پس از اين است كه
ِ خواسته يا
ميتوان دربارة روند عقبنشيني و تحاشي
نخواستة آن كه به تبع اقتضاي عصر يا انتخاب نسل پديد
آمده ،داوري كرد .از همين جاست كه تعريف عرفيشدن،
تابع دين ميگردد و به عدد آنها يا به عدد گونههاي
دربرگيرندة اديان ،تكثر پيدا ميكند و در عين حال
همچنان در دامنة همان بيان عام ،يعني «خارج شدن دين
از متن زندگي» باقي ميماند.
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ِ پديدههايي نظير عرفيشدن،
جامعهشناسي در مقام تعريف
مبناي ويژه و مسير منحصر بفردي براي خود ندارد؛ بلكه
تنها در تعيين سطوح و وجوه مورد مطالعه و روش بررسي
است كه راه خويش را از ديگر رشتههاي علمي جدا ميسازد
و مسير متفاوتي را در مطالعات رقم ميزند .بنابراين
نميتوان بدين دليل انتظار داشت كه تعريف اين پديده در
مطالعات ويژة جامعهشناختي ،از جاي ديگري مثالً از جامعه
ِ دينداران اخذ گردد و نتيجهگيري نمود كه رفتن
و از خود
ِ عرفيشدن ،به الهياتي
به سراغ دين براي تعريف مصداقي
يا كالمي شدن تحقيق خواهد انجاميد .ابتناي تعريف دين و
به تبع آن عرفيشدن بر تلقي دينداران و يا تشخيص
ناظران ،با توجيه مصون ماندن از سوگيري الهياتي -كالمي
و پايبندي بيشتر به جامعهشناسي ،نوعي سلب امكان
اندازهگيري تغييرات و داوري دربارة ميزان عرفيشدگي
ِ متغير
ِ امر
است؛ چراكه بدين طريق ،شاخص و خطكش را تابع
ساختهايم و عرفيشدن را به مثابة فرايند تغيير در وضع
و موقعيت دين در زندگي ،از موضوعيت انداختهايم.
بهراستي اگر آموزهها اثري بر بينش و گرايش و كنش
ِ افول تدريجي
پيروان نداشته باشند ،عرفيشدن به معني
ِ آدمي ،چه معنايي خواهد داشت؟
اثر دين بر زيست و سلوك
و اگر اثرگذار است ،الجرم به عنوان يكي از عوامل
ِ مؤثر بر وقوع ،بايد مورد بررسي قرار گيرد؛
بنيادين
ِ خود را واميدارد تا سراغ الهيات اديان
لذا پژوهشگر
مورد بررسي نيز برود.
شبيه بودن زيست و سلوك پيروان اديان مختلف نيز بيش
ِ آموزهاي اديان صحه
از آن كه بر عدم لزوم واكاوي
بگذارد ،مؤيد ديگري است بر ناگزيري از الهيات در اين
مباحث .شباهت مورد اشارة آنها نيز از آنجا نشئت گرفته
است كه بيش از آن كه پيرو آيين خويش باشند ،به
اقتضائات جاري و حاكم بر فضاي جامعه و روزگار خويش
عمل كردهاند يا به نحو غير رسمي و ناخودآگاه ،آيينهاي
ِ خويش را رها نموده و به آيين مشترك جديدي ،مثالً
اسمي
مدرنيته روي آوردهاند .انتقال از آموزة "دنيا وسيله
است" به "دنيا هدف است" و يا "دنيا براي كسب نشانة
برگزيدگي و رستگاري" است به "دنيا براي رفاه و خوشي"
ِ قائلين ندارد .پس مهم شمردن
است ،معنايي جز عرفيشدن
بحث آموزهها و تأكيد بر بررسي اثر آن در زندگي براي
تبيين مصداقي اين پديده ،آنچنان كه در كتاب و مقاله
دنبال شده است ،غير قابل عدول و اجتناب است و اشعار و

4

ارجاع به عوامل و مسيرهاي ديگر نيز نميتواند جاي آن
ِ به آن بينياز سازد.
را بگيرد يا ما را از پرداختن
 .3لزوم رفع معضل قرائات در مطالعات دين

ً موضوعيت پيدا
بحث قرائات براي تحويلگرايان اساسا
نميكند؛ لذا بايد آن را در بين قائلين به رويكردهاي
غيرتحويلي جستجو كرد .در آن ميان هرچه از واقعگرايي
به سمت ايدهآليسم معرفتي ميل ميكنيد ،اين مسئله از
ِ بيشتري برخوردار ميگردد؛ تا جايي
اهميت و تعيينكنندگي
كه به يك معضل الينحل بدل ميشود و قائل آن را به درپيش
ِ سكوت و يا گفتگوي با خود در فضايي پرهمهمه
گرفتن
وادار ميسازد .به همين رو ،تشخيص مبنا و خاستگاه طرح
اين استشكال ،براي پاسخگويي بدان بسيار مهم و ضروري
ِ فحوايي و دروني و قبول اين عنوان
است .مبادرت به نقد
براي آن ،اين استنباط را به همراه داشت كه
اشكالكننده ،نه تحويلي و نه ايدهآليست معرفتي است؛
بلكه غيرتحويلي و واقعگراست و به امكان كشف حقيقت به
اندازة امكان بروز خطا در فهم و بيان ،معتقد است و
لذا باب نقد و مناظره را گشوده است .با تكيه بر اين
فرض ،ما هم به اشاراتي در باب رفع معضل قرائات كه
پاشنة آشيل رويكردهاي غير تحويلي در مطالعات دين است،
اكتفا ميكنيم.
ن
چنان كه در مقالة "مسيرهاي محتمل در عرفيشدِ
ِ
ايران" نيز آمده ،تكثر قرائات به دليل خصلت تأثيرپذير
ً
فاعالن شناسا و اجمال و ايهام نهفته در متون ،خصوصا
متون ديني ،امري اجتنابناپذير است و در كنار فوايدش
براي كسب ممارستهاي معرفتي و تقويت روح انتخابگر در
انسان ،منشأ بروز مشكالتي نيز در تحقق اهداف دين بوده
است و اگر راه برونرفتي براي آن متصور نباشد ،موجب
ِ دين نيز خواهد
ِ دينداري و اسقاط ضرورت وجودي
اهمال كلي
گرديد .تنها راه برحذر ماندن از آسيب «نسبيت» كه هالك
ديانت از هر نوعي است ،قبول امكان برونرفت از حيرت
ِ «معيار و
قرائات است و آن نيز تنها با فرض مصون ماندن
حجيتهاي داوري» از قرائتپذيري حاصل ميگردد .بديهي است
تِ معرفتي ،تنها به ايجاد تزلزل
كه ره سپردن به نسبيِ
در قطعيتهاي ديني محدود نميماند؛ بلكه دامان هر حقيقت
و معرفت بشري را نيز خواهد گرفت و امكان هرگونه نقد و
محاكات و حصول تفاهم بر سر معاني و منظورهاي متبادله
را هم سلب خواهد كرد.
اقدام به نقادي ،در عين اتخاذ اين موضع دربارة
ُكم
قرائات ،يك رويكرد و مبادرة پارادكسيكال است و ح
ر شاخ و بريدن ُ
بن را دارد و بدين نحو ،بيش
بنشستن بر سِ
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و پيش از آن كه مدعا را نقض نمايد ،نقد را بيعيار
ت
ميسازد .ناقد بهطور خاص ،نميتواند مدعي قرائاِ
بيسامان و سرانجام و منتهي به نسبيت معرفتي باشد،
زيرا اين شائبه ،پيش از هر كس ،دامان خودش را خواهد
ِداد نقدها ،بلكه
ِ او بدين اعتبار نه در ع
گرفت .كار
قرائتي شمرده ميشود ،افزون بر قرائات پيش از آن .آنچه
نقد را از يك قرائت نفيكنندة ديگر قرائات متمايز
ِ به وجود مبنايي است در كاشفيت
ميسازد ،اوالً قائل بودن
ً اشتراك در آن با مدعي و باالخره قبول امكان
و ثانيا
ِ آن است .شرايطي كه هيچ
وقوع درگيري ميان مدعا و نقد
يك از آنها با فرض وجود قرائات به معناي فوق ،محقق
نميشوند.
مدعيات مطرح شده در كتاب و مقالة مورد نقد ،بر همين
ن
حداقلهاي منطقي و عقلي استوار شدهاند و مطرح ساختِ
ي
ِ شواهد نقض بر تلقي دينِ
عديلهاي الهياتي و نشان دادن
مستنبط از آن به مثابة قرائات بديل نيز چندان لطمهاي
به مدعاي اصلي آن وارد نميسازد و با فرض قبول هم
تنها ،محل و موضوع بحث را عوض ميكند و طرفين را الجرم
يك مرحله به عقب ميبرد و به نحو گستردهتري درگير
مباحثات الهياتي ميسازد تا با كنكاشهاي دقيقتر و
بيشتر در متون ،نسبت به آنچه دين در باب قلمروي خويش
آورده ،وقوف و وفاق بيشتري پيدا كنند.
بديهي است كه نميتوان درك و تلقي خويش از آموزههاي
يك دين را خاتمهيافته دانست و از صحت و مطابقت آن با
اصل ،اطمينان كامل داشت و نبايد نسبت به تلقي ديگران
هم از آن بياعتنا بود؛ در عين حال ،راه تبادل و تحاكي
ميان آنها به روي هم بسته نيست و نبايد از آن به
ِ معرفتي و بيتأثير در
عنوان يك تالش بيسرانجام
نظريهپردازيهاي جامعهشناختي ياد كرد و از ورود به آن
به نحو كلي درگذشت .از آنجا كه بحث كتاب و مقالة
ِ
مذكور ،ناظر به تفاوت مسير و عوامل مؤثر بر عرفيشدن
ِ دين رفتهايم و
اسالم و ايران بوده ،ناگزير به سراغ خود
ِ مدعاي خود بر تلقي غالب از اسالم مبادرت
به مستندسازي
كردهايم .بديهي است مدعياتي از اين دست ،همواره
مشروطند و اعتبارشان نيز ناظر به صحت مأخوذات آنها از
ِ هر ترديدي در
معرفتهاي مرحلة قبلي است و وارد كردن
ِ بحث به همان سطح از مدعاست
آنها ،مستلزم بازگرداندن
كه نه موضوع اصلي آن مكتوبات بوده و نه در تخصص
نگارندة آنها .با اين وصف تالش شده است تا مأخوذات
ً
مذكور اوالً ناظر به جنبههاي كمتر اختالفي باشند و ثانيا
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ً با استنادات
بر آراي قويتر تكيه نمايند و ثالثا
ِ كافي همراه شوند .از ميان اين
درونديني و براهين عقلي
سه وجه ،آني كه از همه اطمينانآورتر است ،البته سومي
ِ اصولي» است؛ با تأكيد خاص
ِ «متألهين
است و آن نيز كار
ِ اجماع و
بر هر دو جزء اين تركيب .بديهي است كه حجيت
ِ همين
ُّن
ِ دينشناسان و متخصصان" نيز به تضم
"اكثريت غالب
مالك اخير است كه اعتبار مييابد و نه چيز ديگر.
 .4لزوم تفكيك ميان «قلمرو دين» و «انتظار از دين»

چنان كه آمد ،تصميمگيري دربارة رأي اقوي در اختالف
قرائات ،مستلزم يك تأمل الهياتي است و البته مقايسه و
ِ دقيق براهين و مستندات ارائه شده از سوي هر
ارزيابي
يك از مدعيان .با صرف نظر از ورود محتوايي در اين
مباحث به داليل پيشگفته ،تنها به ذكر يك نكتة راهگشا
در اينباره اكتفاء مينماييم .اين اشاره ضمن تعيين
مقام و ماهيت بحث ،ميتواند برخي از بهاصطالح قرائات
موجود را نيز از دايرة منازعات الهياتي الزم خارج
سازد.
اگر عرفيشدن به تعريف دين اتكا دارد و آن نيز تابع
ِ مورد ادعاي دين» است ،بايد توجه داشت كه
تشخيص «قلمرو
آن را با «انتظار از دين» اشتباه نگيريم .زيرا اولي
ُّني است كه بايد تشخيص داده شود ،در حالي
يك حقيقت تعي
كه دومي يك مطالبة تعييني است كه اختيار ميگردد.
هر دين ،ظرفيت و مشخصاتي دارد كه آن را از يكسو در
زمرة اديان قرار ميدهد و از سوي ديگر از بقية آنها
متمايز ميسازد .سلب يا تبديل اين مشخصات به نحو
دلخواه و افزودن مشخصاتي ديگر بهجاي آن از سوي
قاريان ،آن را به فراوردة بديعي بدل ميسازد كه البته
همانند قبلي ،قابل طرح و ترويج است ،اما مستحق عنواني
ِ اديان
ديگر بهجز آن؛ همانگونه كه به كرات در تاريخ
ِ ديني جديدي كه بدين
اتفاق افتاده است .بديهي است صورت
گونه بر حسب انتظارات و مطلوبيتهاي بنيانگذاران ساخته
و پرداخته شده ،به آميزه و آموزهاي فراتر از قرائت
ِ قبلي نائل آمده است .آن در واقع ،دين يا
بديل از دين
مرام جديدي است با مشخصاتي بس متفاوت كه همانها نيز
ِ
معرفهاي آن هستند و به همان ميزان ،وابستة تخطيناپذير
ِ
آنها .انسانها حق دارند بر حسب انتظارات و مطلوبيتهاي
خويش ،اديان مختلفي را برگزينند يا حتي بسازند؛ اما
نميتوانند دين اختيار شده يا ساخته شده را با
دستكاريهاي خويش ،الباقتضاء نمايند و در همان حال مدعي
پيروي از آن باشند .اين شيوه بيشتر با دينسازي قرين
ِ دين ميانجامد
است تا با قرائت ديني و به پيرو ساختن
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تا پيروي از دين .تقديم «انتظار» بر «قلمرو» و تحميل
ن دين
آن بر دين ،در واقع يكي از عوامل اصلي عرفيشدِ
است كه ميتوان آن را در ذيل حركتهاي اصالح دين و
ِ دين به منظور تجويز
بدعتگذاري دنبال كرد .صامتشمردن
سخنراندن از جانب آن نيز در همين شمار است.
قبول و رعايت اين تمايز ميان بحث از قلمرو دين و
ِ دايرة قرائات،
انتظار از دين ،ضمن محدودتر ساختن
جايگاه و نوعيت اين بحث را كه يك تأمل الهياتي و
درونديني است ،بهتر مشخص خواهد ساخت .اگر اين اصل
منطقي در شناسايي و پااليش قرائات رعايت شود و تالشهاي
مجدانهتري به دور از اتهامزنيهاي رايج ،در تنقيح مناط
و كنكاشهاي الهياتي و درونديني صرف شود ،اجماع و
اتفاق نظر بيشتري در باب مقصد و قلمرو دين كه مقولة
بسيار مؤثري در پيشبرد مباحث عرفيشدن است ،حاصل
ميآيد.
ُكم عقلي ،آموزة الهياتي و تجربة تاريخي
 .5لزوم تمييز ميان ح

سه مبنا و مدخل براي شناسايي و اظهار نظر دربارة نسبت
دين با دنيا ،با جامعه و با دولت وجود دارد :مبناي
عقلي ،مبناي الهياتي و مبناي تاريخي .با مبناي نخست،
ِ دين با آن سه پرداخته
به بررسي نسبتهاي محتمل و ضروري
ب مناسبات
ميشود؛ با مبناي دوم ،صورتهاي حقيقي و مطلوِ
نزد هر دين مورد شناسايي قرار ميگيرد و از مسير سوم،
مناسبات تحققيافته در بسترهاي تاريخي و جغرافيايي
مختلف واكاوي ميگردد.
ِ اديان با دنيا و جامعه و دولت به لحاظ
پيوند يافتن
عقلي ،امري ضروري و اجتنابناپذير است و از اين حيث
تفاوتي ميانشان  -از هر نوعي كه باشند  -برقرار
نيست .3تفاوت آنها در اين ابواب ،تنها از وضع تاريخي
و موضع الهياتي آنها برميخيزد.
مدعاي كتاب و مقاله در اينباره در درجة نخست،
ِ «آموزة مسيحي و تجربة غربي» است در عدم اذعان و
متعرض
اهتمام به اين حقيقت عقلي و در درجة دوم ،به معارضه
با «تلقي نوانديشان ديني» پرداخته است كه به انكار
ُكم دادهاند .هر دو نيز به
كلي اين صلت و پيوند ح
ِ فرد و جامعه ،هم در غرب
اعتقاد كاتب ،عامل عرفيشدن
مسيحي و هم در شرق اسالمي بوده است و خواهد بود .جدول
زير ،اين تفاوت تلقي در آن مباني سهگانه را با يكديگر
مقايسه كرده است:
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تلقي
از دين

مناسبات دين با دنيا ،با جامعه و با
دولت
ُكم عقلي
ح

فحواي آموزهاي

تجربة تاريخي

رويكرد
مسيحي

عدم ورود به اين بحث

انكار و ادبار

آميزش ناخوشايند

رويكرد
نوانديشان
مسلمان

ِ پيوند
ضروري نبودن

رويكرد
كتاب و
مقاله

ضرورت اجتنابناپذير
ِ
ِِ دين به
پرداختن
دنيا و جامعه و دولت
و بالعكس

رواي ت
دنياگريز و
فردگرايانه از
اسالم
اهتمام صريح
اسالم
به دنيا و
جامعه و دولت

عدم تحقق تجربة
ِ مطلوب
تاريخي
مؤيدات تاريخي در
سيرة نبوي و
رويكرد پيروان

احتمال عرفيشدن
كنار آمدن با فرد و
جامعة عرفيشده
به منظور حفظ دين
اعتقاد به عرفيشدن
ِ
دين ،در صورت
درآميختن با دنيا و
جامعه و دولت
ِ فرد و جامعه،
عرفيشدن
در صورت
ِ
ِ دين به
درنياويختن
دنيا و جامعه و دولت

ً خلطي ميان مقام تعريف و مقام تحقق نيست .آنچه
ظاهرا
از تلقي نوانديشان ديني ناپذيرفتني است ،انكار ضرورت
ِ اين پيوند و ارائة روايت مغاير از آموزههاي ديني
عقلي
در اين ابواب است .عدم تحقق تجربة مطلوب در تاريخ
مسلمانان نيز نميتواند تحديدي بر مقاصد دين و آرمان
آيندة آنان محسوب شود.
 .6لزوم بازتعريف دين و ايدئولوژي

دين در معناي عام ،هرگونه تالش انساني است در فراروي
ِ مادون و تحقق قابليتهاي
از محدوديتهاي حاكم بر جنس
تمايزبخش انساني .4از آنجا كه محصول اين تالش ،الگوي
ً نسبتي نيز
متفاوتي است از زيست و سلوك انساني ،طبعا
با جامعه برقرار ميكند .جامعه نيز در تعبيري موجز،
تجمعي از انسانهاي داراي اشتراك اخالقي است كه به
افراد كمك ميكند تا وجود خود را محقق سازند .عناصر
پيوند دهندة دين و جامعه در اين تعاريف ،اوالً بستري
است كه جامعه براي صورتبخشي به الگوي زيست و سلوك و
ً اشتراك اخالقي
تحقق وجودي انسان فراهم ميآورد و ثانيا
مورد نياز جامعه است كه دين آن را تأمين مينمايد.
نسبت دين و جامعه از جنبههايي ،به نسبت ميان دين و
دنيا قرين است و از جنبههاي ديگر به نسبت ميان دين و
دولت .جامعه همچون دنيا ،بستر ظهور و تجلي دين است و
همچون دولت ،محمول مداخالت دين .از اين رو جامعه ،هم
خاستگاه دين است و هم جوالنگاه آن.
ي
ِ ضمنِ
ايدئولوژيها ارائهكنندة آشكار يا القاگر
الگوهايي هستند براي زيست و تعامل .دين هم از آن حيث
ِ بارز است و
كه واجد نوعي نيكوييشناسي و حقيقتشناسي
ُكم نوعي
الگويي براي زيست و تعامل عرضه ميدارد ،ح
ِ غاياتي
ايدئولوژي را دارد كه البته به دليل داشتن
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ِ عرصههايي واالتر به
فراتر از آرمانهاي دنيوي و گشودن
ِ آنها نيز ره ميسپارد .بنابراين از
روي بشر ،به ماوراي
پذيرش دين به مثابة الگويي براي زيست و تعامل تا
ِ پيروان و تلقي ايدئولوژيك از
مداخلة در امور اجتماعي
آن ،فاصلة چنداني نيست و آن ،پيامد اجتنابناپذير و
نتيجة منطقي گام نهادن در اين راه است .چنان كه از
الدنيا ،مزرعة اآلخره نيز همين نتايج و آثار
آموزة
پديد خواهد آمد.
ِ انساني بدون فلسفهاي براي زندگي محقق
بهعالوه ،حيات
نميگردد؛ همچنان كه با دو فلسفه و الگوي مغاير از
زيست و سلوك نيز سامان نميپذيرد .پس چگونه ميتوان دين
را از ايدئولوژي و ايدئولوژي را از دين مجزا كرد و
ِ خويش
اجازه داد تا هر يك مستقل از ديگري به كار
بپردازند و در عين حال ،جاي را بر ديگري تنگ ننمايند؟
جز اين كه يكي از آن دو را پيش از آن ،از معنا و
مقصود تهي ساخته باشيم .اين مدعا هيچ به استدالل يا
ِ درونديني نياز ندارد ،بلكه يك محاجة عقلي و
استنادات
منطقي با آن دسته از نوانديشان ديني است كه براي
انطباق دين با انتظارات خويش ،هم آموزه و هم اقتضائات
ِ دين را ناديده گرفتهاند .هم تصريحات آموزهاي و
ذاتي
هم منطق عقلي مانع از آن است كه يك مسلمان ،آرمان
ِ متبوع خويش
ايدئولوژيكش را از جاي ديگري جز ديانت
بگيرد؛ مگر پيش از آن ،عرفي شده باشد .اگر اين وضعيت
ِ دين نخوانيم و نشانة كاهش اهميت دين
را به حاشيهراني
نزد فرد قلمداد نكنيم و شاخص عرفيشدن ندانيم ،پس
«عرفيشدن» چيست؟
.7

دين و برنامة زندگي

دين به معنياالعم نميتواند نسبت به عوامل تأثيرگذار بر
ً اگر
نحوة زيست و سلوك انساني بيتفاوت باشد ،خصوصا
داعية تاميت و جامعيت و خاتميت نيز داشته باشد.
بنابراين ،فرض و قبول قرائتي از اسالم كه در قبال
برنامهريزيهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي
ِ
جامعة پيروان ،بياعتنا و البشرط باشد ،بسي دشوار است.
ِ موضع كالمي يا
احراز اين حقيقت ،نيازي به اختياركردن
ورود در محاجههاي تخصصي الهياتي و استنادات درونديني
ن
ِ موضوعيت يافتِ
ندارد .بهعالوه ميتوان آن را از نفس
پديدهاي بهنام عرفيشدن و تأمل در معناي آن نيز بهدست
ِ دين و
آورد .عرفيشدن آيا معنايي جز به حاشيهراني
ِ دينداري
اخراج آن از عرصههاي جدي زندگي و افول تدريجي
ِ آثار آن در بينش و گرايش و كنش فرد دارد؟
و زائلشدن
ِ جامعه معنايي جز اين دارد كه برنامة
آيا عرفيشدن
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زندگي و الگوي توسعه و تحول آن از جاي ديگري به غير
از دين اخذ گردد؟ بديهي است كه نميتوان هم به وجود
عرفيشدن به مثابة يك فرايند در حال وقوع اذعان كرد و
تأكيد داشت و هم بر چنان تلقي البشرط و بيمقتضايي از
ِ عرفي را از پيش مسجل گرفته
دين صحه گذارد كه زندگي
است .عرفيشدن براي اين تلقي از دين ،پديدهاي بيموضوع
و بيمعنا است؛ چرا كه معنايي جز همان دينيبودن
ندارد.5
.8

اديان و تعامل با دنيا

ِ مجيد محمدي در تبيين عرفيشدن و
اگر چه رويكرد تحويلي
تعميم آن به اديان و شرايط ديگر ،مقبول و معتبر نيست،
اما تشخيص او در اينباره كه عقيده به تقابل با دنيا
ِ موتور عرفيشدن دانسته،
م به راه افتادن
را پيششرط الزِ
تا حدي صائب است .ما نيز بر آن صحه گذارديم و آن را
ِ فرد و جامعة مسيحي قلمداد
مهمترين عامل عرفيشدن
كرديم .اما آنچه بدان افزوديم اين بود كه اوالً تنها
ً
صورت تعامل اديان با دنيا« ،تقابل» نيست و ثانيا
تقابل با دنيا ،تنها شرط عرفيشدن نميباشد .تمام فصول
پنجم و ششم كتاب كه در بيان تمايزات اسالم با مسيحيت
گذشت ،عهدهدار طرح همين مطلب بود .مقالة مزبور نيز
ِ
ِ عرفيشدن
ً مصروف بيان احتماالت و مسيرهاي متفاوت
تماما
اسالم و ايران گرديد كه مصداقي از اديان و شرايط غير
تقابلي را عرضه ميدارند.
ِ «تقابل» و «آميزش» با
اذعان به وجود هر دو مسير
متضمن
ِ عرفيشدن است و نه
دنيا ،نه مبين چارهناپذيري
تناقض و خطاي پارادكسيكال .عرفيشدن براي اسالم و هر
دين ديگر ،تهديدي است از هر دو سو؛ يعني هم با قهر و
ادبار نسبت به دنيا به سراغ آن ميآيد و هم با آميزش
بيمحابا .هم با بياعتنايي به عقل و عرف به آن مبتال
ِ شريعت و اخالق.
ميگردد و هم با وانهادن
ِ برخي از مكاتب و اديان در جدول زير
مقايسة اجمالي
بيانگر تفاوتهاي بارز آنها در نحوة تعامل با دنيا است
و نشان ميدهد كه ماجراي تعامل با دنيا ،بسيار
پيچيدهتر از صورت بسيط تقابلي است و آموزههاي متفاوت
اديان در اينباره تا چه حد در وقوع و نحوة وقوع اين
پديده مؤثر است:

اديان و مكاتب

ِ در
كار
دنيا

آموزه
آباد
ِ
بهرهمندي
ِ
دنيا
از دنيا
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ساختهشدن
ِ
انسان

كلبيون

نفي مطلق

نهي مطلق

اپيكوريان

نفي مطلق

غايت وجود

موضوعيت
ندارد
موضوعيت
ندارد

صراحت ندارد
معنا ندارد

كاتوليسيسم

به اقل ممكن

سد جوع،
ِ
ِ
برگرفتن
توشة مسافر

محل اعتنا
نيست

رستگاري:
تحمل رنج و نجات
از دنيا

پروتستانتيزم

تكليف الهي

به اقل
ممكن

غايت
دينداري و
نشانة
نجات

رستگاري:
به تقدير اليتغير
الهي

اسالم

توصية الهي
براي تحقق
وجودي

اقتضاي
حيات

در خدمت
كمال
انساني

مقصد نهايي دين
و
غايت كار و آباد
و بهرهمندي

مادي -عرفي

براي تحصيل
بهرهمندي

بيمحابا و
بيمحدوديت

پيامد
ناخواستة
عمل

 .9منطق گونهشناسيها

ِ انسان،
شدن
همان بودن اوست

ً انواع دو شقي
ِ
ِ گونهشناسيها ،خصوصا
اين ،نقيصة ذاتي
آنهاست كه واقعيت را بهشدت ساده ميسازند؛ نظير همان
كاري كه «تعريف» با واقعيت ميكند .به همين خاطر نبايد
آنها را حقيقي شمرد؛ آنها تنها ارزش كاربردي دارند و
به تسهيل فهم اجمالي و تبادالت معرفتي كمك ميكنند.
براي گونهشناسيها به مثابة ابزاري معرفتي ،هيچ نهايتي
متصور نيست و با كمترين تغيير در مالك ،در تفصيل و در
دامنة شمول آن ،ميتوان به الگوي ديگري رسيد متفاوت از
ِ آن باشد.
قبلي ،بي آن كه ناقض
در نسبتي كه اديان ميان دنيا و آخرت برقرار
ميكنند ،البته انواع بيشتري قابل شناسايي است كه چون
محل بحث كتاب و مقاله نبود ،بدانها نيز اشاره نگرديد
ِ آن كه موضوع مقايسه
و به دو گونة اصلي و متمايزتر
بودند ،اكتفاء شد .لذا فرض يا كشف انواع ديگري در
ميانة انواع اندماجي و تجزيگرا ،نه نقصاني بر منطق
گونهشناسي است و نه مدعاي اصلي مقال را در تنقيض
حتميت وقوع و يگانگي مسير عرفيشدن ،سست ميكند؛ بلكه
خود مؤيد محكمتري است بر اين كه اديان از اين حيث،
انواع به مراتب بيشتري دارند و در نتيجه سرنوشت بس
متفاوتتري را در فرايند عرفيشدن رقم ميزنند .در عين
ي
حال بايد توجه داشت كه مالك مطمح نظر در گونهشناسِ
كتاب به اندماجي و تجزيگرا ،با مالك ديگري كه قريب به
آن است اما به وجه ديگري از مسئله اشارت دارد ،خلط
نشود .بديهي است كه «مناسبات ميان دنيا و آخرت از نظر
اديان» با «مناسبات اديان با دنيا» فرق دارد .چنانكه
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ِ اول جايگاهي
مثالً بوديسم و كنفوسيانيسم در گونهشناسي
ندارند.
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