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  1و روشنفکران دینی »روشنفکري دینی« 
  

  4/11/92: ، مورخجمعه، روز ت رادیو زمانهسای :منبع
(www.radiozamaneh.com/121622) 
 

در فضاي و رهگشایی نیکو  دهۀ گذشته مباحثدو ی در نواندیشی دین یا و »روشنفکري دینی«ود و ثغور مفهوم حد دربارة
عبیر به ت 2.عنان با روشنفکران دینی است از این مفهوم، روشنفکري دینی هم متعارف مطابق با تلقی. است طرح شدهاندیشگی 

کوشم با عنایت به مقالۀ  در این مقاله می. مصادیقِ مفهوم روشنفکري دینی متشکل از روشنفکران دینی است و الغیر گر، دایرةدی
و پاسخ جناب » آیا روشنفکري دینی همان روشنفکري دینداران است؟«منتشر شدة دوست دانشورم یاسر میردامادي تحت عنوان 

روشنفکري «مراد خود از مفهوم  3،»نفکر دیندار استروشنفکر دینی همان روش«تأکید بر اینکه  اشکوري به ایشان و حسن یوسفی
همانی میان مفهوم روشنفکري  این تلقی، رابطۀ اینبا مطابق . را روشن کرده و از تلقیِ نامتعارف از این مفهوم دفاع کنم» دینی

ر زمرة د توان حاظ کردن شرایط و قیودي مینیز، با لرا ان دینی و روشنفکران دینی برقرار نیست و برخی از غیر دیندار
  . دروشنفکران دینی قلمداد کر

در دهۀ هفتاد شمسی بحث از ناسازگاري میان مفاهیم روشنفکري و دینداري به وسیلۀ برخی از روشنفکران ایرانی طرح  .1
روشنفکري «باشد و قوام دینداري به تعبد، ترکیب  ورزي و نفی تعبد بنا بر رأي ایشان، اگر قوام روشنفکري به استدالل 4.شد

این استدالل صبغۀ  شود؛ بدي با امر غیرتعبدي جمع نمیکند، چرا که امر تع االجزاء است و افادة معنا نمی متنافی» دینی
ونیِ مفهوم روشنفکري توان این استدالل معناشناختی را نقد کرد و از سازگاري در ام، می چنانکه پیشتر آورده. دارد 5شناختی داللت

الزمۀ این مدعا این است که میان . اند و فاقد ذات 7»مفاهیمِ برساختۀ اجتماعی«در عداد » روشنفکري«و » دین« 6.دینی دفاع کرد
شباهت « :یان اعضاي یک خانواده برقرار استمختلف این مفهوم، به تعبیر ویتگنشتاین شباهتی از سنخِ شباهت م مصادیقِ

ها و مقومات متعددي را در مفاهیم دین و روشنفکري سراغ گرفت و از سازگاري درونیِ مفهوم  توان مؤلفه پس می 8.»خانوادگی
در دینداريِ عرفایی نظیر . تنها مقوم و برسازندة دین و دینداري در درازناي تاریخ نبوده است» تعبد«. روشنفکري دینی دفاع کرد

الدین سهروردي،  شیخ شهاب الدین رومی، مایستر اکهارت و فیلسوفانی نظیر ، جاللرينیشابو الدین عطار بایزید بسطامی، فرید
به تعبیر . توان ایشان را دیندارِ متعبد خواند تعبد محوریت ندارد و نمی... مالصدرا، جان هیک، الوین پلنتینگا، ریچارد سوئین برن

اي که در آنها  اند؛ تدین و سلوك دینی»اندیش تجربت« و» معرفت اندیش«در زمرة دینداران  عبدالکریم سروش، این جماعت
تحویل همۀ اصناف دینداري به . دست باال را دارد، نه تعبدبیکران رفتن امر به سروقت  و  ، عشقورزي، تحیر تعقل، استدالل

  . لع آناست و فروکاستن یک پدیدة چندوجهی به یک  بعد و ض» مغالطۀ کنه و وجه«دینداري متعبدانه متضمن نوعی 
و ازقبل تعیین شده و غیرقابل  9، ذاتی پیشینی»دین«و » روشنفکري«نیز نظیر مفاهیم » روشنفکري دینی«عالوه بر این، مفهوم 

مدلول . تواند مشمول زیادت و نقصان واقع شود االصول می است و علی 10هاي برسازنده آن، مفتوح تغییر ندارد و فهرست مؤلفه
 اند، الزمۀ این امر از منظر  اند، دیندار بوده اکنون تمام روشنفکران دینی که در زمرة مصادیق این مفهوماین سخن آن است که اگر ت

  . توانند و نباید به این دایره افزوده شوند شناختی این نیست که غیردینداران نمی معنا
یقی با تحوالت فرهنگی، اجتماعی سیاسی هر هاي برسازندة مفاهیم و معانی و دایرة مصادیق آنها ارتباط وث مؤلفه و سعۀ ضیق

. به معناي آئین و دین بود» ملت«زبانان، واژة  روزگاري، در میان ما فارسی. کاربران زبان آن جامعه دارد 11قوم و شهودهاي زبانیِ
  :خواندند می مثنويمولوي را در  عموم فارسی زبانان، وقتی این ابیات از اینرو تا پیش از عصر مشروطه،



 ٢

  درون کعبه رسم قبله نیست در
  چه غم ار غواص را پاچیله نیست

  ها جداست ملت عشق از همه دین
  12عاشقان را ملّت و مذهب خداست

  
 13»دولت/ملت«ست، ذیل دوگانۀ در وهلۀ نخ» ملت«از صد و پنجاه سال بدین سو، واژة . را به معناي دین می فهمیدند» ملت«

به همین سبب، کاربران زبان فارسی در روزگار کنونی، . عنان با مفاهیم سیاسی جدید نظیر شهروندي است شود و هم فهمیده می
 تحول در معانیِ  .فهمند، نه پارکی که نسبتی با آئین و شریعت دارد شنوند، از آن پارك مردم را می را می» پارك ملت«وقتی واژه 

زبان  باشد که  مطابق با  فلسفۀدر  14»نظریه کاربردي معنا« مؤید  می تواند ،زبانی شناختی است -مختلف که امري تجربی واژگان
 با مد نظر قرار دادن نظریۀ .معانی واژگان ارتباط وثیقی با چگونگی کاربست واژگان در سیاق هاي گوناگون داردپیدایی با آن، 

 آنگنجاند و با توضیح چرایی این امر، بر دایرة مصادیق » روشنفکري دینی«هاي دیگري را در مفهوم  لفهتوان مؤ می، کاربردي معنا
  . افزود

. از معناي متعارف آن در نظر گرفت تر موسع را  » روشنفکري دینی«توان مفهوم  می 15ام، چنانکه در جاي دیگري پیشنهاد کرده
کند، نه  ، متعلّق و ابژة پژوهش و کندوکاو دربارة دین را مشخص می»وشنفکري دینیر«در مفهوم » دین«مطابق با این تلقی، واژة 

هاي مختلف سنت دینی نظیر عرفان،  نسبت به متن مقدس و مؤلفهکه بنابراین کسی . اینکه لزوما مشخص کنندة تدینِ فرد باشد
تواند  دست داد، نیز می بهدین از » بخش رهایی«قرائتی توان  که می بدین امر باور دارد و گشوده است... فقه، کالم، تفسیر فلسفه،

بخش  رهاییهاي سنت دینی، عالوه بر  با برخی از مؤلفه بر اساس این صورتبندي، آشنایی و انس. روشنفکر دینی قلمداد گردد
تحقق د، اما به تعبیر دیگر، ممکن است کسی دیندار نباش .است» روشنفکري دینی«در عداد مقومات مفهوم  آنانگاشتنِ 
از اینرو، چنین .  دینی نظیر جامعه ایران را جز از طریق اصالح دین  امکان پذیر نداند در یک جامعۀ عمیق و رهگشا اصالحات

سنت دینی همت  روشنفکري می تواند، به رغم اینکه تعلق خاطر دینی ندارد و متدین و متشرع نیست، به بازخوانیِ انتقاديِ
پس، رهایی بخش انگاشتنِ دین، انس و الفت با برخی از . تواند در جرگۀ روشنفکران دینی به حساب آیدگمارد؛ چنین کسی می 

مدلول . است» دینی روشنفکري«مؤلفه هاي  ی، در زمرةمؤلفه هاي سنت دینی و باورمندي به اصالح جامعه از طریق رفرم دین
 روشنفکري دینی نیست و علی االصول می توان یتخلفهاي ضروري و ال این سخن این است که دینداري در زمره مؤلفه

بر این . که دیندارند ه می توان روشنفکران دینی اي را  برشمرددینی اي را سراغ گرفت  که دیندار نیستند؛ همچنانک روشنفکران
جامعۀ ما  شکالترا مسبب همۀ م» خویی دین«از سنت دینی دارد و » کش رهایی«اي  کسی چون آرامش دوستدار که تلقی ،مبنا
   16.روشنفکر دینی نیست دینی را فرو نهاد، بالمره نگرش داند و بر این باور است که براي رستگار شدن باید می

محمد . اند پسینی، تا روزگار کنونی، عموم روشنفکران دینی، دیندار بوده ـ  دانیم، به لحاظ تاریخی و از منظر تجربی چنانکه می
. اند رگان، علی شریعتی، عبدالکریم سروش و محمد مجتهدشبستري در زمرة روشنفکران دینیِ دیندار بودهالهوري، مهدي باز اقبال

و  17اشکوري قرار گرفته، تنها صبغۀ توصیفی دارد و نه هنجاريیوسفی اما بحث تاریخی، که به تفصیل محل استشهاد جناب 
تا ابد » باید«توان منطقاً نتیجه گرفت که  اند، نمی ندار و مسلمان بودهاز این مدعا که تا کنون عموم روشنفکران دینی، دی. اي توصیه

اگر بتوان استداللی اقامه کرد و مطابق با آن حدود و ثغور مفهوم روشنفکري دینی و دایرة . همۀ روشنفکران دینی، دیندار باشند
  . مصادیق روشنفکران دینی را گسترش بخشید، باید بدان خوشامد گفت
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   18.گرایانه ـ فلسفی و عمل معناشناختی: توان دو سنخ استدالل اقامه کرد طرحِ پیشنهادي تازه می وجه کردنبراي م.  2
، در عداد مفاهیم برساخته »روشنفکري«و » دین«مانند مفاهیمِ » روشنفکري دینی«مفهوم . ـ فلسفی استدالل معناشناختی. 2ـ1

ت که نباید مؤلفۀ مشترکی را در میان تمام مصادیق این مفهوم سراغ گرفت، الزمۀ این سخن این اس. اجتماعی است و ذاتی ندارد
هاي  کاوشاگر استدالل ویتگنشتاین در . ایم ارسطویی در غلتیده  19»شناختیِ گرایی داللت ذات«زیرا در این صورت، به جانب 

موجه باشد ــ که به نظر  20»شناختی سم داللتنومینالی«ارسطویی و برکشیدن و دفاع از » شناختیِ گرایی داللت ذات«در نقد  فلسفی
را میان تمام ) نظیر دینداري(توان مؤلفه مشترکی  مدلول آن چنین خواهد بود که نمی 21نگارنده موضعِ فلسفی موجهی است ــ

اند،  از این گزارة تجربی که تا کنون عموم روشنفکران دینی، دیندار بوده. سراغ گرفت»  روشنفکري دینی«مصادیق مفهوم 
مثال ذیل را در . دیندار باشند» باید«توان و نباید چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر و یا آینده نیز تمام روشنفکران دینی  نمی

در سپهر  ه و عرفان اسالمی است؛پژوهش و تأمل او فلسف دارد و  قلمرواگر کسی انس و الفت زیادي با سنت دینی . نظر بگیرید
 ؛نیست دانشگاهی و محقق صرف گذارد هاي خویش را با مخاطبانِ خود در میان می أمالت و یافتهعمومی حضور دارد و ت

بازخوانی و دلمشغول اصالح جامعه از طریق  داند کش نمی هاي دینی ندارد و دینداري را رهایی خصومتی با آموزههمچنین 
توان  ه باید نامید؟ با مالحظه جمیع جوانب، به نظرم میاو را چ ست؛و در عین حال دیندار نی است انتقادي و اصالح سنت دینی
به نحو شود،  روشنفکران دینی شناخته شده دیده میسلوك  درآنچه  یرا هر چند دیندار نیست؛ اما او را روشنفکر دینی نامید، ز

او با روشنفکران غیردینی که  به تعبیر دیگر، در مقام قیاس، عدم شباهت. خورد در کار و بار روشنفکري او نیز به چشم میاغلبی 
اعتقادي به  دانند و کش می هاي مختلف سنت دینی نیست و یا احیاناً سلوك دینی را بالمره رهایی شان مؤلفه موضوع پژوهش

دینداري ن دینی است که تنها در مؤلفۀ در عین حال دیندار نیستند، بیشتر از روشنفکرا ندارند و جامعه از طریق رفرم دینی اصالح
، ... این است که در مفاهیمی نظیر بازي، دین، روشنفکري دینی» شباهت خانوادگی«الزمه منطقیِ آموزة .  دنبا ایشان تفاوت دار

در  که  ...رنگ چشم و لحن صداچون شوند، نظیر خصوصیاتی  ها به صورت طیفی پدیدار و ناپدید می ها و عدم شباهت شباهت
از اینرو با  22.به رغم این تفاوت ها ، جملگی اعضاء یک خانواده اند ؛ در عین حالمتفاوت استیک خانواده مختلف  اعضاء 

و کسب مهارت بیشتر در طول  23»اشتغال به عمل ورزیدن«هاي مشابه و غیر مشابه و  ها و نمونه ها و عدم شباهت دیدن شباهت
مرزي را بر شمرد و دایرة مصادیقِ موارد   کنار نهاد؛ ستند،م نیاهیمصادیق این مف که در زمرةرا نمونه هایی توان   زمان، می

مفاهیم روشنفکري دینی  شناختی لزومی ندارد همۀ مصادیقِ پس به لحاظ داللت. را معین کرد» روشنفکري دینی«مفاهیمی نظیر 
کران دینی سراغ گرفت و در توان این مؤلفه را در برخی از روشنف ؛ بلکه میو دیندار قلمداد شوند واجد مؤلفه دینداري باشند

  . برخی دیگر نیافت و ندید
فرض کنید بر .  جدي انگاشت 24یاسر میردامادي را به مثابۀ یک شرطی خالف واقعِ» استدالل آشکارگی«توان  افزون بر این، می

هاي او  ست نوشتهاي که به کسی نوشته یا د آید، مثال نامه بر اساس مدارك متقنی که پس از وفات یک روشنفکر دینی بدست می
شود که فالن روشنفکر دینی که در این قلمرو ادبیاتی  که از سنخ گفتگوهاي تنهایی و نجواهاي شبانۀ شخصی است؛ مشخص می
توان  فارغ از سویۀ اخالقی مسئله، آیا همچنان نمی. تولید کرده و مخاطبانی داشته و تأثیر چشمگیري داشته، دیندار نبوده است

بشري کش، و به قدر طاقت  فکر دینی خواند؟ چنین کسی الجرم سنت دینی را رهایی بخش انگاشته و نه رهاییاین فرد را روشن
عه را تنها از طریق و عمیق در جام رفرم ماندگار، چرا که پیدایی در روزگار کنونی بدست دهد کوشیده قرائتی انسانی از دین

حقوق بشر و ساز و کار  ؛ قرائتی که متضمن پاسداشتپذیر می دانستهامکان  و بدست دادن قرائت جدید از آن اصالح در دین
روشنفکر «به رغم اینکه مشخص شده که چنین فردي دیندار نیست؛ مطابق با شهودهاي زبانی ما، اطالق لفظ . دموکراتیک است
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و » روشنفکري دینی« اخته اجتماعیِهاي مفاهیم برس ، با عنایت به دیگر مؤلفه»روشنفکر غیر دینی«بر این فرد در قیاس با » دینی
  .     تر است او، در مجموع موجه روشنفکري بر جاي مانده از و همچنین کارنامۀ» نیروشنفکر غیر دی«

چنانکه آمد، به لحاظ . گرایانۀ این طرح تازه پرده برگرفت توان از سویۀ عمل عالوه بر سویۀ معناشناختی و فلسفی، می. 2-2  
تر باشد و دایرة شمول  بر آن است تا گشوده» روشنفکري دینی«تلقی جدید از . اند فکران دینی، دیندار بودهتاریخی، عموم روشن

اند و به مدد بازخوانی انتقادي سنت دینی، در پی  روشنفکران دینی را بیشتر کند، روشنفکرانی که نسبت به میراث دینی گشوده
اگر این قرائت جدید تلقی به قبول شود، برخی از غیردینداران نیز در عداد . اند بخش از آن بدست دادن قرائت انسانی و رهایی

و برتري یکی بر » روشنفکري غیردینی/ روشنفکري دینی«آیند و شبهه ارزشمدارانه بودن دوگانۀ  روشنفکران دینی به حساب می
 .رنگ و بوي دیگري پیدا می کندسمت و سو و  دیگري از میان رخت بربسته؛ تفکیک میان روشنفکران دینی و غیردینی 

روشنفکران غیر دینی، مطابق با این تلقی، کسانی اند که  ابژه تأمل و تحقیق شان سنت دینی نیست و انس و الفتی با این سنت 
ندارند و فی المثل دلشمغول مقوالتی چون هویت ایرانی، زبان فارسی و فلسفه جدید اند؛ همچنین در اندیشۀ اصالح جامعه از 

دایرة روشنفکران دینی، همدلی و همفکري  گسترش دادنبا این،  عالوه بر. ریق رفرم دینی نبوده و بازیگر این عرصه نیستندط
  . شود مشترك بیشتر می هاي معرفتی و اجتماعی و سیاسیِ جهت پیگیري دغدغهمتعدد  میان روشنفکران

هاي مجدانه و  ها، نهال روشنفکري دینی با تالش ا و کارشکنیه رغم انواع مخالفت به. »م و از روزگار همیاز بخت شکر دار«
هاي اخیر  نضج گرفته و در دهه... علی شریعتی الهوري، مهدي بازرگان و سیدجمال اسدآبادي، محمد اقبالکسانی چون دلسوزانۀ 

تلفی را سراغ گرفت و از هاي مخ توان در دل این خانوادة بزرگ، گروه میامروزه بدل به درخت تنومندي شده، به نحوي که 
اکنون این درخت تناور که نقش تاریخی مهمی در شکوفایی بوستان اندیشه و فرهنگ ایران معاصر ایفا . یکدیگر بازشناخت

 زآهنگ در عرصۀکوشد با عنایت به تحوالت درا می فوق طرح پیشنهادي. کرده، احتیاج به بازنگري و صورتبندي مجدد دارد
اینکه برخی از روشنفکران عرفی و غیردینی در حال حاضر چنین تصویري . دایرة روشنفکران دینی بیفزایدروشنفکري معاصر، بر 

از خود ندارند، ناقضِ طرح پیشنهادي نیست؛ چرا که درك و تلقی رایج ناظر به عادات مألوف ذهنی و تحوالت و 
اگر استدالل هاي اقامه شدة . و صبغۀ تاریخی داردشده  تلقی به قبولو رخ داده در این باب هایی است که تا کنون  بندي تقسیم

 ،نگاه و نگرش خویش به پدیدة روشنفکري دینی و حدود و ثغور آن را تغییر داد و از نو سامان بخشید توان فوق موجه باشد، می
    25.»ما هیچ، ما نگاه« :که

را در  هایی مؤلفهبر آن است تا ، گرایانه اشناختی و عملـ معن هاي فلسفی لاستدال با اقامۀ طرح پیشنهادي آنچه آمد، بر بنا. 3
مطابق با این طرح، افزون بر  .بیفزاید روشنفکران دینی  مصادیقِ میزان بگنجاند و بر »روشنفکري دینی«مفهوم برساختۀ اجتماعیِ 

دیندار را نیز ذیل این مفهوم غیر روشنفکران دینیِکردن شروط و قیودي چند، برخی از  با لحاظتوان  روشنفکران دینیِ دیندار، می
، با صورتبندي و در عین حال منافاتی با تلقی متعارف و رایج  ندارد؛ منطقاً روشنفکري دینی، قرائت جدید از مفهومِ. قرار داد

   .افزاید ن میبر آچند ها و مصادیقی  بازتعریف آن، مؤلفه
                                                             

.  از ایشان صمیمانه سپاسگزارم. یی شدن این مقاله، از مالحظات و پیشنهادات عالمانه حسین دباغ، یاسر میردامادي و برخی دیگر از دوستان و همکاران بهره بردمدر نها. 1  
. راي تعیین مراد از کار روشنفکرانۀ خود بهره برده استب» روشنفکر مذهبی«از مفاهیم برساختۀ عبدالکریم سروش است، پیش از او، علی شریعتی از اصطالح » روشنفکري دینی«. 2

  :، نگاه کنید به»روشنفکري دینی« براي آشنایی بیشتر با مؤلفه ها و مقومات 
  .1369، تهران، صراط، روشنفکري، رازدانی و دینداريعبدالکریم سروش، 

  :نگاه کنید به لینک هاي ذیل .  3
http://www.radiozamaneh.com/85297#.UuD_tRAo7IU 
http://www.radiozamaneh.com/88564#.UuEAyxAo7IU 
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روشنفکري دینی در  ن دینی قلمداد کرد، هر چند ایشان گفته که از پروژةتوان مصطفی ملکیان را در عداد روشنفکرا نظر قرار دادنِ طرح پیشنهادي، می مد به عنوان نمونه، با 25 . 
اند از معنویت فرادینی سخن بگوید و دلمشغول جمع میان عقالنیت و معنویت باشد و در عین حال روشنفکر تو مطابق با تلقی جدید، کسی می. استمعناي متعارف آن عبور کرده 

  .    92،آذر 32، شماره مهرنامه ، گفتگوي مصطفی ملکیان با نشریه»ملکیان پنجم«: براي آشنایی بیشتر با تطور آراء و ادوار فکري گوناگون ملکیان، نگاه کنید به . دینی باشد


