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 تعاليبسمه

 
  :به مثابة پاسخ

 «شدنعرفي»اي بر مباحث تكملهمرور و 

 
 1زندرضا شجاعيعلي

تواند بخشي از ايرادات رود كه رفع چند ابهام ميگمان مي

و  شدن در تجربة مسيحي و اسالميعرفيوارده به كتاِب 

را برطرف  شدن ايران""مسيرهاي محتمل در عرفيمقالة 

يز با مراجعة مجدد به متون و ؛ بخشي ديگر ننمايد

 بازگويي. آنها احتماالً رفع خواهد شد بازبينِي پس و پيِش

مصداقي با  هايهمحاجبرخي مدعا در عناوين مورد اشكال و 

پاسخ باشد، در ُحكم  قصد، بيش از آن كه به هاي واردهنقد

زيرا آنقدر كه ؛ شدنايست بر مباحث عرفيمرور و تكمله

بيش از است، نقدها مستحق پاسخ نيستند و  مدعا طالِب نقد

 استقبال كرد. آنهااز بهتر است تقابل، 
 تدقيق مفهومي و تطابق نظريلزوم . 1

اي با يك مفهوم يا نظرية جديد، اولين خطوره هدر مواجه

شود اين پرسش است كه آن تا چه حد كه در ذهن ايجاد مي

بقت دارد. هاي تاريخي و جاري جوامع مختلف مطابا واقعيت

دارد تا پس از همين عطف توجه ذهني است كه فرد را وامي

نظريه، به  يامفهوم آن و دقيق از  صائبتحصيل برداشتي 

هاي پيراموني جامعة خويش بررسي ميزان مطابقت با واقعيت

كه در كتاب مورد است بپردازد. اين تمام محتوا و مسيري 

تساب بيش از نقد اتخاذ شده است و هرگونه انتظار و ان

اين به آن، البته خارج از غرض مقصود و بضاعت محدود آن 

 است.

پاسخگويي به  در صدد شدن در تجربة مسيحي و اسالميعرفي

شدن يك نظرية اين پرسش مبنايي است كه آيا عرفي

كنندة عام و شامل است و به مثابة يك فرايند گوييپيش

ديد؟ اين محتوم، همة اديان و جوامع را درخواهد نور

شاهديم كه  شودميبه ذهن متبادر ترديد و تأمل از آنجا 

شناسي به تعميم دستاوردهاي جامعهزائدالوصف رغبت 

حاصل از بررسي يك موقعيت و تجربة خاص به  معرفتِي

ع انوابه  شدندچارمعرض در هاي ديگر، آن را موقعيت

دربارة رخدادهاي محابا هاي بيگوييگزيني و پيشساده

 .قرار داده استينده آ

 ؛شدة غربي استو تئوريزه سازي، تجربة مفهوم«شدنعرفي»

اي تاريخي و آموزه تمايزاتوجود به دليل  ،با اين وصف

نتايج توان سامان، نمي نآهاي مختلف ها و برههميان بخش
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دست به تمامي مناطق آن آن را به سهولت و به نحو يك

بيني با اطمينان پيش و روندهاي آتي آن را تسري داد

تفاوت تجربة اروپا و آمريكا و كشورهاي كاتوليك و . كرد

پروتستان و مناطق شمالي و مركزي و جنوبي اروپا در اين 

از عوامل تمايزبخش در ه، مؤيد اين امر است. يكي مسئل

اي ميان هاي آموزهمسير تحقق اين فرايند، تفاوت

و به همين رو كاتوليسيسم و پروتستانتيزم بوده است 

هر اي و تاريخي به وارسي آموزهاز كتاب فصول متمايزي 

در عين  ،فصل سوم و چهارم آنها اختصاص داده شد.يك از 

بررسي تجربة متفاوت اين دو شاخة مسيحي در مسير 

شدن، مروري است بر واقعياتي كه مفاهيم و نظريات عرفي

اجازه  اند. همين فروض به محققشدن از آن اخذ شدهعرفي

با آن و نظري  يد تا به وارسي ميزان تطابق مفهومهدمي

هاي ديگر بپردازد. ما اين كار را شرايط و موقعيت

اي و نه تاريخي و دربارة اسالم و آن هم از حيث آموزه

ميداني انجام داديم و حاصل آن هم فصل پنجم كتاب است. 

يات اي يعني الهفصل ششم، مقايسة ميان دو واقعيت آموزه

شدن مسيحي و اسالمي است كه يكي مبنا و مرجع نظرية عرفي

 بوده است و ديگري محل مصرف و آزمون آن. 

نخست،  :دو غرض ديگر نيز در سر داشته است ،اين تالش

شناختي مسلط بر مطالعات جامعه «گرايِيتحويل»انفصال از 

به مثابة رويكردي در  «گراييكنش»دين و دوم حمايت از 

 به آينده. بخشِيجامعه و راهبردي در صورتشناخت 

گرايي غالب بر شدن، تحت تأثير تحويلهاي عرفيتئوريسين

يل مفرطشان به تعميم، در شناسان كالسيك و مِ انديشة جامعه

نيازي نسبت به موضوع مطالعة نوعي احساس برتري و بي

اند هبردسر ميبهآن خاص و بستر اجتماعي خويش يعني دين 

ادبيات بازمانده از ايشان نيز مشهود است كه وقت و از 

اي و حتي تاريخي كمي را صرف واكاوي و مقايسة آموزه

ديني اديان و بررسي عناصر مساعد يا مقاوم درون

، ضمن بر اين ادبيات اند. مرور و اشراف تئوريككرده

آشكار ساختِن اين نقصان تحويلي در غالب نظريات 

سازد تا راهي براي را مجاب مي بحث شدن، پژوهشگِرعرفي

رفت از آن بيابد و آن نيست به جز ملحوظ نظر قرار برون

اي و تاريخي اديان در مواجهة با هاي آموزهدادِن تفاوت

عالوه بر اذعان بر  ،گرايي در اين بحثاين فرايند. كنش

 ِغ تلويحِيل ِ هاي تبيين آن، مبهاي واقعيت و دشواريپيچيدگي

گرايي نيز هست. بدين معنا كه معتقد است نوعي اراده

هاي غير اند، نه واقعيتهاي تحليليها، داللت«فرايند»
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كشف و وقوف بر آنها نيز ضمن اين كه ؛ ِاعراضقابل نقض و 

 . ستكاخواهد از صالبت و قطعيتشان 
 تمييز آن از كالم  لزومو  الهياتناگزيري از . 2

ي ُپرمعنا نظير دين كه هامطالعة پديده در «همدلي»داشتِن 

 «جانبداري»هاست، به غير از و وبرين وبرمورد توصية 

است كه مخل كشف و بيان حقايق است و مدعي و مدعا را به 

رفتن سازد. خارج از ساحت علم به معني خاص آن منتقل مي

به منظور غنابخشي به اديان  سراغ تاريخ و الهياِتبه 

گرفتِن نوعي در پيشاقع، در وشناختي دين مطالعات جامعه

اتخاذ موضع و رويكرد است و در تحقيق همدالنه نگاه 

سوگيري و دچار شدن به ، البته متكلمانه نسبت به آن

. تفكيك ميان اين وجوه، هم رافِع بسياري جانبداري است

از سوءتفاهمات است و هم امكانات معرفتي بسيار 

اختيار  ارزشمندي را در مطالعة اين قبيل موضوعات در

گذارد و در عين حال از حقيقت مي ندگاناهل تحقيق و جوي

انقطاع  جبوكه مهاي صوري و نقدهاي از بيرون زنياتهام

   .2داهكمياست، گفتگو 

شدن از دو حيث نيازمنِد مراجعات الهياتي بحث عرفي

است: نخست در مرحلة تعريف و دوم در مقام تبيين و بوده 

در هر يك  ديدهپ. شناسايي اين بررسي عوامل تأثيرگذار

، مستلزم در اختيار گانة دين، فرد و جامعهسه از سطوح

داشتِن تعريفي مشخص و معتبر از آن است تا بتوان به كمك 

ه، مصاديق آن را در دآمدر تعريف هايي كه ها و معرفشاخص

شدن، واقعيت، شناسايي و بازيابي كرد. از آنجا كه عرفي

دين و وضع دينداري، الجرم فهم در بيانگر تحولي است 

بايد به سراغ خوِد دين رفت و اين،  نيز براي تعريف آن

اديان محرز  باره را به الهياِتاي در اينهر مطالعه نياِز

تدريجي  شدن در يك تعريف عام، خارج شدِنعرفيسازد. مي

دين از متن زندگي است و براي وارسي ميزان تحقق يا عدم 

موقعيت و مصداق مشخص، ناگزير بايد به  تحقق آن در يك

ن دين پرداخت تا اواكاوي در الهيات و سرگذشت تاريخِي هم

از  قلمرويمشخص گردد آن دين اساسًا مدعي مداخله در چه 

در عمل به چه ميراني از  فردي و اجتماعي بوده و زندگِي

پس از اين است كه  .استيا دست شسته يافته  آن دست

خواسته يا  تحاشِينشيني و روند عقب دربارة توانمي

نخواستة آن كه به تبع اقتضاي عصر يا انتخاب نسل پديد 

شدن، است كه تعريف عرفيجين همآمده، داوري كرد. از 

هاي گردد و به عدد آنها يا به عدد گونهتابع دين مي

كند و در عين حال ن، تكثر پيدا ميدربرگيرندة اديا

خارج شدن دين »ن عام، يعني ابيدر دامنة همان همچنان 

  .ماندباقي مي «از متن زندگي
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شدن، هايي نظير عرفيپديده شناسي در مقام تعريِفجامعه

بلكه  ؛نداردبراي خود  بفردي منحصرويژه و مسير مبناي 

و روش بررسي ح و وجوه مورد مطالعه ودر تعيين سطتنها 

 دسازيجدا مهاي علمي از ديگر رشتهراه خويش را است كه 

بنابراين زند. و مسير متفاوتي را در مطالعات رقم مي

 دركه تعريف اين پديده  نتظار داشتابدين دليل توان نمي

جامعه جاي ديگري مثالً از از  ،شناختيمطالعات ويژة جامعه

رفتن د كه نموگيري نتيجهو  اخذ گردددينداران  و از خوِد

الهياتي به ، دنشعرفي مصداقِي به سراغ دين براي تعريف

ابتناي تعريف دين و  .نجاميداخواهد يا كالمي شدن تحقيق 

شدن بر تلقي دينداران و يا تشخيص به تبع آن عرفي

كالمي  -مصون ماندن از سوگيري الهياتي ا توجيه، بناظران

شناسي، نوعي سلب امكان به جامعهبيشتر و پايبندي 

شدگي عرفيگيري تغييرات و داوري دربارة ميزان اندازه

متغير  امِر كش را تابِعاست؛ چراكه بدين طريق، شاخص و خط

تغيير در وضع فرايند شدن را به مثابة ايم و عرفيساخته

 ايم.از موضوعيت انداخته ،و موقعيت دين در زندگي

ها اثري بر بينش و گرايش و كنش راستي اگر آموزهبه

ل تدريجي شدن به معنِي افوپيروان نداشته باشند، عرفي

اثر دين بر زيست و سلوِك آدمي، چه معنايي خواهد داشت؟ 

و اگر اثرگذار است، الجرم به عنوان يكي از عوامل 

بنياديِن مؤثر بر وقوع، بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ 

دارد تا سراغ الهيات اديان ميخود را وا لذا پژوهشگِر

 برود. نيز مورد بررسي 

نيز بيش وان اديان مختلف پير بودن زيست و سلوكشبيه 

اي اديان صحه از آن كه بر عدم لزوم واكاوِي آموزه

بگذارد، مؤيد ديگري است بر ناگزيري از الهيات در اين 

 از آنجا نشئت گرفته ة آنها نيزمورد اشار شباهتمباحث. 

به كه بيش از آن كه پيرو آيين خويش باشند، است 

و روزگار خويش اقتضائات جاري و حاكم بر فضاي جامعه 

هاي ند يا به نحو غير رسمي و ناخودآگاه، آييناردهكعمل 

مثالً  ،و به آيين مشترك جديدي دهنمو ارهيش را واسمِي خ

"دنيا وسيله آموزة  اند. انتقال ازروي آورده مدرنيته

"دنيا براي كسب نشانة و يا  "دنيا هدف است"به  است"

براي رفاه و خوشي" "دنيا به  است برگزيدگي و رستگاري"

ندارد. پس مهم شمردن قائلين  شدِناست، معنايي جز عرفي

ها و تأكيد بر بررسي اثر آن در زندگي براي آموزهبحث 

آنچنان كه در كتاب و مقاله ، اقي اين پديدهدتبيين مص

و ر عاغير قابل عدول و اجتناب است و اشدنبال شده است، 
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تواند جاي آن نمي به عوامل و مسيرهاي ديگر نيزارجاع 

  نياز سازد. را بگيرد يا ما را از پرداختِن به آن بي
 معضل قرائات در مطالعات دينلزوم رفع . 3

اساسًا موضوعيت پيدا  گرايانبراي تحويلبحث قرائات 

؛ لذا بايد آن را در بين قائلين به رويكردهاي كندنمي

ايي گرغيرتحويلي جستجو كرد. در آن ميان هرچه از واقع

كنيد، اين مسئله از ميآليسم معرفتي ميل به سمت ايده

؛ تا جايي دگردكنندگِي بيشتري برخوردار مياهميت و تعيين

درپيش شود و قائل آن را به به يك معضل الينحل بدل ميكه 

 هي پرهمهميسكوت و يا گفتگوي با خود در فضاگرفتِن 

گاه طرح تشخيص مبنا و خاست ،به همين رو .سازدمي وادار

 ضروريو  مهمپاسخگويي بدان بسيار  راياين استشكال، ب

مبادرت به نقِد فحوايي و دروني و قبول اين عنوان است. 

كه  شتآن، اين استنباط را به همراه دا ايبر

 آليست معرفتي است؛كننده، نه تحويلي و نه ايدهاشكال

به گراست و به امكان كشف حقيقت بلكه غيرتحويلي و واقع

است و  معتقدندازة امكان بروز خطا در فهم و بيان، ا

بر اين  كيهو مناظره را گشوده است. با ت نقدلذا باب 

قرائات كه رفع معضل به اشاراتي در باب ما هم فرض، 

 پاشنة آشيل رويكردهاي غير تحويلي در مطالعات دين است،

       كنيم.اكتفا مي

شدِن في"مسيرهاي محتمل در عرچنان كه در مقالة 

نيز آمده، تكثر قرائات به دليل خصلت تأثيرپذيِر  ايران"

نهفته در متون، خصوصًا و ايهام فاعالن شناسا و اجمال 

ش فوايدناپذير است و در كنار بمتون ديني، امري اجتنا

هاي معرفتي و تقويت روح انتخابگر در ممارستكسب  ايرب

ف دين بوده در تحقق اهدانيز انسان، منشأ بروز مشكالتي 

رفتي براي آن متصور نباشد، موجب راه برون اگر و است

دين نيز خواهد  دينداري و اسقاط ضرورت وجودِيكلِي اهمال 

كه هالك  «نسبيت»تنها راه برحذر ماندن از آسيب  د.گردي

رفت از حيرت مكان برونااز هر نوعي است، قبول  تنادي

معيار و »ندِن قرائات است و آن نيز تنها با فرض مصون ما

گردد. بديهي است پذيري حاصل مياز قرائت «ي داوريهاحجيت

 تزلزلايجاد به تنها ، معرفتي كه ره سپردن به نسبيِتِِ

ن هر حقيقت ابلكه دام ؛دانمنميمحدود هاي ديني قطعيتدر 

هرگونه نقد و و امكان  فتگرنيز خواهد را و معرفت بشري 

اني و منظورهاي متبادله و حصول تفاهم بر سر مع محاكات

 . خواهد كردسلب  همرا 

 بارةموضع دردر عين اتخاذ اين  ،يدانقاقدام به 

پارادكسيكال است و ُحكم و مبادرة  رويكرد، يك قرائات

و بدين نحو، بيش  داردرا ُبن بنشستن بر سِر شاخ و بريدن 
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عيار و پيش از آن كه مدعا را نقض نمايد، نقد را بي

تواند مدعي قرائاِت نمي ،طور خاصبه سازد. ناقدمي

باشد، معرفتي منتهي به نسبيت  و سامان و سرانجامبي

دامان خودش را خواهد پيش از هر كس،  ،اين شائبهزيرا 

، بلكه هادر ِعداد نقد هبدين اعتبار ناو  گرفت. كاِر

ن. آنچه آافزون بر قرائات پيش از  شود،شمرده ميقرائتي 

كنندة ديگر قرائات متمايز نفي قرائتيك نقد را از 

 يي است در كاشفيت، اوالً قائل بودِن به وجود مبناسازدمي

قبول امكان اشتراك در آن با مدعي و باالخره  و ثانيًا 

. شرايطي كه هيچ آن است وقوع درگيري ميان مدعا و نقِد

محقق  ،ي فوقابه معنقرائات وجود فرض  بااز آنها يك 

 شوند.نمي

همين  ررح شده در كتاب و مقالة مورد نقد، بمدعيات مط

مطرح ساختِن د و ناشده ستواراهاي منطقي و عقلي حداقل

اهد نقض بر تلقي دينِي وو نشان دادِن شاتي ياله هايعديل

اي لطمهچندان نيز به مثابة قرائات بديل مستنبط از آن 

هم  قبول   با فرضسازد و وارد نميبه مدعاي اصلي آن 

الجرم كند و طرفين را بحث را عوض ميو موضوع  حلم ،تنها

درگير  يتربه نحو گستردهبرد و يك مرحله به عقب مي

تر و هاي دقيقسازد تا با كنكاشمباحثات الهياتي مي

به آنچه دين در باب قلمروي خويش نسبت بيشتر در متون، 

 بيشتري پيدا كنند. و وفاق آورده، وقوف 

هاي تلقي خويش از آموزهدرك و توان نميكه بديهي است 

با  يافته دانست و از صحت و مطابقت آنرا خاتمه يك دين

، اطمينان كامل داشت و نبايد نسبت به تلقي ديگران اصل

اعتنا بود؛ در عين حال، راه تبادل و تحاكي از آن بيهم 

ميان آنها به روي هم بسته نيست و نبايد از آن به 

تأثير در معرفتي و بي سرانجاِمعنوان يك تالش بي

شناختي ياد كرد و از ورود به آن هاي جامعهپردازينظريه

از آنجا كه بحث كتاب و مقالة  به نحو كلي درگذشت.

شدِن مذكور، ناظر به تفاوت مسير و عوامل مؤثر بر عرفي

و  ايمرفتهن بوده، ناگزير به سراغ خوِد دين ااسالم و اير

مبادرت  از اسالم بر تلقي غالبمدعاي خود  زِيمستندسابه 

 از اين دست، همواره. بديهي است مدعياتي ايمكرده

ناظر به صحت مأخوذات آنها از نيز مشروطند و اعتبارشان 

و وارد كردِن هر ترديدي در است  مرحلة قبليهاي معرفت

آنها، مستلزم بازگرداندِن بحث به همان سطح از مدعاست 

بوده و نه در تخصص  تمكتوبااصلي آن  وضوعكه نه م

نگارندة آنها. با اين وصف تالش شده است تا مأخوذات 

د و ثانيًا نهاي كمتر اختالفي باشمذكور اوالً ناظر به جنبه
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د و ثالثًا با استنادات نتر تكيه نمايبر آراي قوي

از ميان اين  .شوندكافي همراه عقلِي و براهين ديني درون

آورتر است، البته سومي ن، آني كه از همه اطميناوجه سه

خاص است؛ با تأكيد  «متألهيِن اصولي»است و آن نيز كاِر 

 حجيِت اجماع وبديهي است كه بر هر دو جزء اين تركيب. 

به تضمُِّن همين نيز  شناسان و متخصصان"غالِب ديناكثريت "

     .و نه چيز ديگر يابداست كه اعتبار مياخير مالك 
  «دين انتظار از»و  «رو دينملق» ك ميانيفكتلزوم . 4

 قوي در اختالفگيري دربارة رأي ا  تصميم چنان كه آمد،

مقايسه و  لبتها، مستلزم يك تأمل الهياتي است و قرائات

براهين و مستندات ارائه شده از سوي هر دقيق  ارزيابِي

رف نظر از ورود محتوايي در اين يك از مدعيان. با ص  

راهگشا  ةگفته، تنها به ذكر يك نكتمباحث به داليل پيش

ضمن تعيين نماييم. اين اشاره اكتفاء ميباره در اين

اصطالح قرائات برخي از بهتواند ميمقام و ماهيت بحث، 

خارج الزم از دايرة منازعات الهياتي نيز موجود را 

 سازد.

دارد و آن نيز تابع اتكا شدن به تعريف دين اگر عرفي

است، بايد توجه داشت كه  «ورد ادعاي دينم قلمرِو»تشخيص 

اولي  زيرا. اشتباه نگيريم «انتظار از دين»آن را با 

، در حالي داده شود تشخيصي است كه بايد نيُّ تع  يك حقيقت 

 د. گرداختيار مياست كه كه دومي يك مطالبة تعييني 

ر دسو از يكهر دين، ظرفيت و مشخصاتي دارد كه آن را 

از بقية آنها از سوي ديگر د و هدمي زمرة اديان قرار

نحو مشخصات به تبديل اين  سلب يا. زدساميمتمايز 

از سوي  نجاي آهديگر ب يدلخواه و افزودن مشخصات

سازد كه البته ن را به فراوردة بديعي بدل ميآ، قاريان

ي عنوانمستحق  ، امااستقابل طرح و ترويج  ،همانند قبلي

اديان  در تاريِخبه كرات كه نه گوهمان ؛آنجز ديگر به

ين بدصورِت ديني جديدي كه بديهي است اتفاق افتاده است. 

هاي بنيانگذاران ساخته گونه بر حسب انتظارات و مطلوبيت

فراتر از قرائت اي آميزه و آموزهبه ، هشدو پرداخته 

يا  ، ديندر واقع . آننائل آمده است قبلي ديِناز بديل 

نيز  هامتفاوت كه همانبس مشخصاتي  ي است بامرام جديد

ف  ناپذيرِ تخطي وابستةهمان ميزان، به و  هستندآن  هايمعر ِ

 هايها حق دارند بر حسب انتظارات و مطلوبيتآنها. انسان

اما  ؛بسازندحتي ، اديان مختلفي را برگزينند يا خويش

با توانند دين اختيار شده يا ساخته شده را نمي

حال مدعي  الباقتضاء نمايند و در همان ،هاي خويشدستكاري

سازي قرين د. اين شيوه بيشتر با ديننن باشآاز  پيروي

مد انجادين مي است تا با قرائت ديني و به پيرو ساختِن
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و تحميل  «قلمرو»بر  «انتظار»تقديم  تا پيروي از دين.

شدِن دين آن بر دين، در واقع يكي از عوامل اصلي عرفي

هاي اصالح دين و ن آن را در ذيل حركتتوااست كه مي

تجويز دين به منظور  شمردِنگذاري دنبال كرد. صامتبدعت

  راندن از جانب آن نيز در همين شمار است. سخن

قبول و رعايت اين تمايز ميان بحث از قلمرو دين و 

انتظار از دين، ضمن محدودتر ساختِن دايرة قرائات، 

ه يك تأمل الهياتي و جايگاه و نوعيت اين بحث را ك

اگر اين اصل  ديني است، بهتر مشخص خواهد ساخت.درون

هاي قرائات رعايت شود و تالشو پااليش منطقي در شناسايي 

در تنقيح مناط  ،هاي رايجزنيتري به دور از اتهاممجدانه

ديني ص رف شود، اجماع و هاي الهياتي و درونو كنكاش

و قلمرو دين كه مقولة  مقصداتفاق نظر بيشتري در باب 

شدن است، حاصل بسيار مؤثري در پيشبرد مباحث عرفي

  آيد. مي
 آموزة الهياتي و تجربة تاريخي ،تمييز ميان حُكم عقليلزوم . 5

سه مبنا و مدخل براي شناسايي و اظهار نظر دربارة نسبت 

دين با دنيا، با جامعه و با دولت وجود دارد: مبناي 

 ،و مبناي تاريخي. با مبناي نخست تيالهياعقلي، مبناي 

پرداخته  آن سههاي محتمل و ضرورِي دين با به بررسي نسبت

 مناسبات   هاي حقيقي و مطلوبِ شود؛ با مبناي دوم، صورتمي

گيرد و از مسير سوم، دين مورد شناسايي قرار مينزد هر 

در بسترهاي تاريخي و جغرافيايي يافته مناسبات تحقق

 د.درگمي واكاويمختلف 

اديان با دنيا و جامعه و دولت به لحاظ يافتِن پيوند 

ناپذير است و از اين حيث عقلي، امري ضروري و اجتناب

برقرار  - از هر نوعي كه باشند - تفاوتي ميانشان

. تفاوت آنها در اين ابواب، تنها از وضع تاريخي 3نيست

 خيزد.  و موضع الهياتي آنها برمي

باره در درجة نخست، له در اينمدعاي كتاب و مقا

در عدم اذعان و است  «و تجربة غربيآموزة مسيحي » متعرِض

 همعارضبه اهتمام به اين حقيقت عقلي و در درجة دوم، 

كه به انكار است پرداخته  «تلقي نوانديشان ديني»با 

به هر دو نيز  .اندُحكم دادهكلي اين صلت و پيوند 

فرد و جامعه، هم در غرب  شدِنعامل عرفياعتقاد كاتب، 

جدول . مسيحي و هم در شرق اسالمي بوده است و خواهد بود

با يكديگر  را گانهدر آن مباني سهتلقي زير، اين تفاوت 

 مقايسه كرده است:
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 تلقي

 از دين

مناسبات دين با دنيا، با جامعه و با 

 شدناحتمال عرفي دولت

 تجربة تاريخي ايفحواي آموزه ُحكم عقلي

رويكرد 

 مسيحي
 ناخوشايندآميزش  و ادبار انكار به اين بحث عدم ورود

فرد و كنار آمدن با 

 شدهة عرفيجامع

  به منظور حفظ دين

 رويكرد 

نوانديشان 

 مسلمان

 ضروري نبودِن پيوند

ت ياور

دنياگريز و 

فردگرايانه از 

  اسالم

عدم تحقق تجربة 

 مطلوب تاريخِي

شدن عرفياعتقاد به 

 صورِت ، در دين

 درآميختن با دنيا و

 جامعه و دولت 

 رويكرد 

كتاب و 

 مقاله

 ناپذيِربضرورت اجتنا

دين به  پرداختِنِِ

 دنيا و جامعه و دولت

 و بالعكس

صريح اهتمام 

 اسالم 

به دنيا و 

 جامعه و دولت

 مؤيدات تاريخي در

و  نبوي سيرة

 رويكرد پيروان 

فرد و جامعه،  شدِنعرفي

  در صورِت

 هختِن دين بدرنياوي

  دنيا و جامعه و دولت 

  

. آنچه نيستخلطي ميان مقام تعريف و مقام تحقق ظاهرًا 

ناپذيرفتني است، انكار ضرورت نوانديشان ديني  تلقياز 

هاي ديني عقلِي اين پيوند و ارائة روايت مغاير از آموزه

در اين ابواب است. عدم تحقق تجربة مطلوب در تاريخ 

تحديدي بر مقاصد دين و آرمان تواند ينم نيز مسلمانان

  شود.آيندة آنان محسوب 
 ايدئولوژي  ودين لزوم بازتعريف  .6

دين در معناي عام، هرگونه تالش انساني است در فرار وي 

هاي هاي حاكم بر جنِس مادون و تحقق قابليتاز محدوديت

. از آنجا كه محصول اين تالش، الگوي 4تمايزبخش انساني

از زيست و سلوك انساني، طبعًا نسبتي نيز ت اس يمتفاوت

موجز،  يكند. جامعه نيز در تعبيرمي برقراربا جامعه 

هاي داراي اشتراك اخالقي است كه به تجمعي از انسان

كند تا وجود خود را محقق سازند. عناصر افراد كمك مي

پيوند دهندة دين و جامعه در اين تعاريف، اواًل بستري 

بخشي به الگوي زيست و سلوك و اي صورتاست كه جامعه بر

آورد و ثانيًا اشتراك اخالقي تحقق وجودي انسان فراهم مي

 نمايد.تأمين ميآن را مورد نياز جامعه است كه دين 

به نسبت ميان دين و  ،هايينسبت دين و جامعه از جنبه

هاي ديگر به نسبت ميان دين و دنيا قرين است و از جنبه

ون دنيا، بستر ظهور و تجلي دين است و دولت. جامعه همچ

همچون دولت، محمول مداخالت دين. از اين رو جامعه، هم 

 خاستگاه دين است و هم جوالنگاه آن. 

كنندة آشكار يا القاگِر ضمنِي ارائه هاايدئولوژي

براي زيست و تعامل. دين هم از آن حيث  ندستهيي هاالگو

بارز است و  ناسِيششناسي و حقيقتكه واجد نوعي نيكويي

دارد، ُحكم نوعي الگويي براي زيست و تعامل عرضه مي

ايدئولوژي را دارد كه البته به دليل داشتِن غاياتي 
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هايي واالتر به هاي دنيوي و گشودِن عرصهفراتر از آرمان

بنابراين از  سپارد.ره مينيز روي بشر، به ماوراِي آنها 

ست و تعامل تا پذيرش دين به مثابة الگويي براي زي

تلقي ايدئولوژيك از مداخلة در امور اجتماعِي پيروان و 

ناپذير و پيامد اجتنابآن،  و نيست فاصلة چنداني ،آن

چنان كه از  در اين راه است. نهادنمنطقي گام  ةنتيج

همين نتايج و آثار  نيز هخرآلا ةمزرعالدنيا،  آموزة 

    پديد خواهد آمد.

اي براي زندگي محقق بدون فلسفه حياِت انسانيعالوه، به

از  غايرد؛ همچنان كه با دو فلسفه و الگوي مگردنمي

توان دين پذيرد. پس چگونه مينيز سامان نمي زيست و سلوك

را از ايدئولوژي و ايدئولوژي را از دين مجزا كرد و 

خويش  به كاِرمستقل از ديگري اجازه داد تا هر يك 

 د؟نرا بر ديگري تنگ ننماي جايدر عين حال، و  دنبپرداز

از معنا و  پيش از آن،را جز اين كه يكي از آن دو 

 يااين مدعا هيچ به استدالل  .يمخته باشسامقصود تهي 

ديني نياز ندارد، بلكه يك محاجة عقلي و درون اِتاستناد

آن دسته از نوانديشان ديني است كه براي منطقي با 

آموزه و هم اقتضائات انطباق دين با انتظارات خويش، هم 

اي و هم تصريحات آموزهاند. فتهرا ناديده گر دينذاتِي 

كه يك مسلمان، آرمان  است هم منطق عقلي مانع از آن

ايدئولوژيكش را از جاي ديگري جز ديانِت متبوع خويش 

شده باشد. اگر اين وضعيت عرفي پيش از آن، بگيرد؛ مگر 

 دينكاهش اهميت شانة نيم و خواندين ن رانِيهرا به حاشي

يم، پس نادشدن نعرفيشاخص نزد فرد قلمداد نكنيم و 

     چيست؟    «شدنعرفي»
 دين و برنامة زندگي   . 7

تواند نسبت به عوامل تأثيرگذار بر نمي االعمبه معني دين

، خصوصًا اگر باشدتفاوت بينحوة زيست و سلوك انساني 

داشته باشد. نيز جامعيت و خاتميت تاميت و داعية 

در قبال قرائتي از اسالم كه قبول فرض و  ،بنابراين

 سياسِي رهنگي وفاجتماعي، اقتصادي،  هايريزيبرنامه

دشوار است. بسي اعتنا و البشرط باشد، بي، پيروانجامعة 

 يا كالمي موضع اختياركردِن به ينيازاحراز اين حقيقت، 

ديني ات درونالهياتي و استنادتخصصي هاي محاجه درورود 

موضوعيت يافتِن نف ِس از آن را توان ميالوه عبه. ندارد

دست نيز بهو تأمل در معناي آن شدن نام عرفياي بهپديده

دين و  ِيرانشدن آيا معنايي جز به حاشيهعرفي آورد.

هاي جدي زندگي و افول تدريجِي دينداري اخراج آن از عرصه

گرايش و كنش فرد دارد؟ آثار آن در بينش و  شدِنائلو ز

شدِن جامعه معنايي جز اين دارد كه برنامة آيا عرفي
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زندگي و الگوي توسعه و تحول آن از جاي ديگري به غير 

توان هم به وجود نميبديهي است كه  از دين اخذ گردد؟

و كرد شدن به مثابة يك فرايند در حال وقوع اذعان عرفي

از  ييمقتضارط و بيالبشتلقي چنان تأكيد داشت و هم بر 

گرفته مسجل  را از پيش   عرفيزندگِي ه گذارد كه دين صح  

موضوع بياي براي اين تلقي از دين، پديدهشدن است. عرفي

بودن است؛ چرا كه معنايي جز همان دينيمعنا و بي

 .5ندارد
 تعامل با دنيااديان و    . 8

و  شدنعرفيمحمدي در تبيين  مجيد اگر چه رويكرد تحويلِي 

تعميم آن به اديان و شرايط ديگر، مقبول و معتبر نيست، 

باره كه عقيده به تقابل با دنيا اما تشخيص او در اين

شدن دانسته، راه افتادِن موتور عرفي به شرط الزمِ را پيش

و آن را  آن صحه گذارديم برتا حدي صائب است. ما نيز 

ي قلمداد شدِن فرد و جامعة مسيحترين عامل عرفيمهم

كه اواًل تنها  بود. اما آنچه بدان افزوديم اين كرديم

نيست و ثانيًا  «تقابل»صورت تعامل اديان با دنيا، 

تمام فصول باشد. شدن نميتقابل با دنيا، تنها شرط عرفي

پنجم و ششم كتاب كه در بيان تمايزات اسالم با مسيحيت 

ر نيز دار طرح همين مطلب بود. مقالة مزبوگذشت، عهده

شدِن تمامًا مصروف بيان احتماالت و مسيرهاي متفاوِت عرفي

اسالم و ايران گرديد كه مصداقي از اديان و شرايط غير 

  .دارندرا عرضه ميتقابلي 
با  «آميزش»و  «تقابل» هر دو مسيِروجود اذعان به 

شدن است و نه  متضمن عرفي ناپذيرِي، نه مبين چارهدنيا

شدن براي اسالم و هر كسيكال. عرفيتناقض و خطاي پاراد

دين ديگر، تهديدي است از هر دو سو؛ يعني هم با قهر و 

آيد و هم با آميزش ادبار نسبت به دنيا به سراغ آن مي

اعتنايي به عقل و عرف به آن مبتال محابا. هم با بيبي

 گردد و هم با وانهادِن شريعت و اخالق.مي

و اديان در جدول زير برخي از مكاتب  مقايسة اجمالِي

 هاي بارز آنها در نحوة تعامل با دنيا استبيانگر تفاوت

بسيار  ،كه ماجراي تعامل با دنيادهد و نشان مي

هاي متفاوت تر از صورت بسيط تقابلي است و آموزهپيچيده

باره تا چه حد در وقوع و نحوة وقوع اين اديان در اين

 :پديده مؤثر است

 

 اديان و مكاتب

 زهآمو

در  كاِر

 دنيا

 مندِيبهره

 از دنيا

آباِد 

 دنيا

شدِن ساخته

 انسان
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 نهي مطلق نفي مطلق كلبيون
موضوعيت 

 ندارد
 صراحت ندارد

 غايت وجود نفي مطلق اپيكوريان
موضوعيت 

 ندارد
 معنا ندارد

 اقل ممكنبه  كاتوليسيسم

 ،سد ِ جوع

برگرفتِن 

 توشة مسافر

محل اعتنا 

 نيست

 رستگاري: 

نجات رنج و تحمل 

 از دنيا

 تكليف الهي پروتستانتيزم
اقل به 

 ممكن

غايت 

دينداري و 

نشانة 

 نجات

 رستگاري: 

اليتغير ر يقدبه ت

 الهي

 اسالم
توصية الهي 

براي تحقق 

 وجودي

اقتضاي 

 حيات

در خدمت 

كمال 

 انساني

دين نهايي مقصد 

 و 

غايت كار و آباد 

 منديو بهره

 عرفي -مادي
براي تحصيل 

 ديمنبهره

و  محابابي

 محدوديتبي

پيامد 

ناخواستة 

 عمل

 شدِن انسان،

 همان بودن اوست 

 

 هاشناسيمنطق گونه .9

ها، خصوصًا انواع دو شق ِي شناسياين، نقيصة ذاتِي گونه

سازند؛ نظير همان شدت ساده ميآنهاست كه واقعيت را به

كند. به همين خاطر نبايد با واقعيت مي «تعريف»كاري كه 

را حقيقي شمرد؛ آنها تنها ارزش كاربردي دارند و  آنها

كنند. تبادالت معرفتي كمك ميفهم اجمالي و به تسهيل 

معرفتي، هيچ نهايتي  يها به مثابة ابزارشناسيبراي گونه

متصور نيست و با كمترين تغيير در مالك، در تفصيل و در 

 ازتوان به الگوي ديگري رسيد متفاوت ، ميآن دامنة شمول

 آن كه ناقِض آن باشد.   قبلي، بي

برقرار و آخرت دنيا ميان در نسبتي كه اديان 

كنند، البته انواع بيشتري قابل شناسايي است كه چون مي

ها نيز اشاره نگرديد محل بحث كتاب و مقاله نبود، بدان

و به دو گونة اصلي و متمايزتِر آن كه موضوع مقايسه 

كشف انواع ديگري در  بودند، اكتفاء شد. لذا فرض يا

، نه نقصاني بر منطق گرااندماجي و تجزيانواع ة ميان

شناسي است و نه مدعاي اصلي مقال را در تنقيض گونه

كند؛ بلكه شدن، سست ميحتميت وقوع و يگانگي مسير عرفي

است بر اين كه اديان از اين حيث،  تريمحكميد مؤخود  

بس  يجه سرنوشتانواع به مراتب بيشتري دارند و در نت

در عين زنند. شدن رقم ميرا در فرايند عرفي تريمتفاوت

شناسِي مطمح نظر در گونهحال بايد توجه داشت كه مالك 

با مالك ديگري كه قريب به گرا، به اندماجي و تجزيكتاب 

آن است اما به وجه ديگري از مسئله اشارت دارد، خلط 

يا و آخرت از نظر مناسبات ميان دن»نشود. بديهي است كه 

كه فرق دارد. چنان «مناسبات اديان با دنيا»با  «اديان
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اول جايگاهي  شناسِيگونهمثاًل بوديسم و كنفوسيانيسم در 

 ندارند. 
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