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 (کنداشتباه مینصر ) درمورد نواندیشان دینی

 محمد فتح آبادیاز: گفتگو 

 3131ماه ، آبان5، شماره مجله گفتمان الگو :منبع

گرایان رو بوده است. رفتارها و منش اجتماعی سنتگرایی از جمله موضوعاتی است که همیشه با حواشی مختلف روبهسنت: اشاره

رین قلمروهای نقد این سخخنت فکری است. لیلی تای که در حوزه تفکر آنها مطرح شخده  عمده و عدم پاسخخگویی به سخالا ج جدی  

 شود. اما زمانی که با نقدکارتر و احتما ً با رویکردهای سخیاسی وارد می های محافظهرسخد این نقدها از سخوی جریان  اوقاج به نظر می

ه نواندیشخخی دینی تراربی بهایی که در باب شخخود. از جمله رهرهتر میها کمی جدیشخخویب بح رو مینواندیشخخان دینی به سخخنت روبه

نشستیب.  وگوتوان از سروش دباغ نام برد که در شماره نخست گفتمان الگو با او به گفتورزی نموده است میدسخت آورده و اندیشخه  

تی وگو در این باب باع  شد تا بار دیگر به سراغ او رفته و سالا گرایی و دعوج از رهره دگراندیشی برای گفتو سنت پرونده سنت

دانشگاه تورنتو  دکترا دراکنون به تحصیل در مقطع پسترا در میان بگذاریب. این اسختاد ساب  مالسسه پووهشی حکمت و فلسفه که هب 

مشغول است  بر دقت و معنایابی درست مفاهیب و واژگان و تفاوج قائل شدن بین آنها تأکید فراوان دارد. او البته آشکارا لود را منتقد 

ید در یک گرایان باکند. دباغ معتقد است که سنتهای آنان مطرح میمعرفی کرده و سالا ج مهمی را نیز در باب اندیشه گرایانسنت

تمان ایشان و اگر رنین نکنند  اندیشه و گف ؛بدانندقی به سالا ج منتقدان لویش های منطموظف به ارائه پاسخلود را فضای گفتنمانی 

کرده وگوی ما با دکتر سخخروش دباغ تحصخخیلآید  گفتاصخخر برلوردار نخواهد بود. آن ه در ادامه میاز قوام رندانی در وضخخعیت مع

 فلسفه تحلیلی است که فارغ از هرگونه داوری سیاسی انرام شده است.

*** 
 

سن   لمعنای اصی گنگ به نظد رسد. از نظد شما گدای از سن  و سن  یاممکن است  گای  بدااشت   

 چیس ؟

ای به پ عنوان مثال زمانی کهبه باشیب. فاصله گرفتهاز آن )سنت( که  گرددمی سخنت زمانی مشخخو و معنادار   ورحدود و ثغ

ا از آن امر  گذشخخخته آن رفاصخخخله گرفتن کمک توانیب با می ورود کنیب دیگر  یدورانی به دوراناز و گذاشخخخته دوران مدرن 

از  اللفم سخنتی  به معنایسخنت دینی   زمانی که از مین شخکل اسخخت. در مورد سخنت هب وضخعیت به ه  بشخناسخیب و بشخناسخخانیب.    

 ازآلودر توان آن رامعطوف به دورانی اسخخت که میگوییب  سخخخن میتفسخخیر و های مختلف اصخخول فقه  عرفان  ک،م  لفهالم

 که به تعبیر وبر دبو یدنیایاین است.  لفه سخنت شکل گرفته الترین مگفتمان  سخنت دینی به مثابه مهب و  در دل آن دوران .نامید

 شخخکل )گفتمان( رسدیسخخکویک   ایاسخخطوره ایمانه و زمینهزدر که فهمید توان می .بود زدایی نشخخده رازآن روزگار در 

  گونه است.درک من از سنت بدین گرفت.
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ه همین جهت و ب شده دکارتی شنالتهب ستیویبوکسو که در عالب فلسفه باخخخ از قرن شانزدهب . نهیبپای به دوران مدرن می ما

رربی تحو تی در علب ت  آییبمی سوی کهبه این قرن هردهب  و تا عصر روشنگریخخخخ  انددکارج را پدر فلسفه مدرن انگاشته

شدن ا صخنعتی بو  هآوردربشخناسخی و کازمولوژی جدید سخر    کیهان یابند.ظهور میکپرنیک گالیله و   ن  نیوتلرکپ .دهدرخ می

که  مرموعه تحو تییعنی  ؛کندجهان پیرامون تبلور پیدا می در قرن بیسخخختب به نحو دیگری درها ه اینهم شخخخویب.می مواجه

نند کد میایدورانی عنوان شناسان از آن به و کب و بیش متعل  به دورانی است که جامعه شتهسخاله دا  044تا  044شخاید قدمت  

برلی محفوظاج   ها و به دسخخخت دادن راهکارهاپدیدهرای تبیین بدین معنا که ب .اسخخخت زدایی شخخخده کخه جهان پیرامون راز 

بود   خخخ شدغایت مشخصی داشت و به سمت آن غایت روان میخخخ که  Teleological ای که ناظر به جهانیطورهسمتافیزیکی و ا

ز زمانی شخخود. امی فهمیدهی به نحو دیگرجهان  در هر حال اما  درآیند نیسخخت. البته نه به این معنا که از در انکار دیگر در کار

یر محور تغیتبه غیر غای محورو نگاه غایت کتاب حبیعت به زبان ریاضخخی نگاشخخته شخخدهاین مسخخهله را حرح نمود که که گالیله 

که در دوران  خخخبروز و ظهور علب ترربی البته فلسفه و تاریخ و  شناسی   زیستره در عالب ریاضیاجتوان گفت میپیدا کرد  

این البته  و ی که اشاره کردم بودما از نگاه یا گفتمان سنتی که متعل  به جهان رازآلود خخخ برآورد قرن نوزدهب سر دننعتی شص

ر اساس بدورانی که  .نهادیب به دوران دیگری پا  این رنین بوددر سراسر عالب  ه وبه لاورمیانه و عالب اسخ،م نداشت  التصخا  

گرفت  شعر شکل و ژانرهایی در حوزه ادبیاج. ها بودانسان قتفرو  فردیتهایش لفهالم یکی از  اندمحققان آوردهآن ه برلی 

 .شداز رندصد سال گذشته یافت نمیکه در دورانی پیش  ها اموری بوداین رسید.می درکه با اظهار وجود 

 .فی اسخختهای مختللفهالف از ملالماین سخخنت  گفتبرنان ه البته  .داریبای تحت عنوان سخنت  مقوله کهفهمب به این معنا می 

ری از های دیگلفهالتوانید ممیگویید  شخخما وقتی راجع به سخنت سخخخن می   گویبباب سخخنت دینی سخخن می  در من مشخخصخاً  

ما سنت ااست.  با مانون تاکره از گذشته دور و آنرسخوم    آداب  مثل فرهنگ هایی. ماللفهپیش رشخب قرار دهید نیز سخنت را  

  .به توضیحی که آوردم لفهالرندین ملف از الدینی  سنتی است م

 ه جهان جدیدمتعل  بو  مدرن ایپدیدهگرایی تفکیک کنیب. سنت دیگراز یکرا گرایی سخنت  وما باید سخنت    درعین حال

 و در پی احیای شخختهبه میراث گذشخخته دا انتخابی ینگاهکه  در زبان انگلیسخخی اسخخت  Traditionalism معادل مفهومی اسخخت.

. سازدرا می ماو هب معرفت  بخشیدهروزگار کنونی به ما هویت در  با این نگاه که این میراث .ی از میراث گذشته استیهاهپار

 ها این اسخخت کهتصخخور آن گرایی هسختند. قهرمانان سخخنتما وحنان میان هبر از سخخید حسخین نصخخ   گنون و شخخوان کسخانی رون 

 مشاء ورغی فلسفهاس،می آن هب فلسفه بخشخی از  در  مندرج اسخت که عموماً  ای بر بخشخی از میراث گذشخته ما  حکمت لالده

ا برای کند و مسیر می باحل سخوی جهان جدید به ها معتقدند که . آناسخت  بخشخی از سخنت عرفانی ما بروز و ظهور پیدا کرده  

به آن نام  و احیا کنیب  نماییبر میهب التیا انتخابیبخشخخی از آن میراث گذشخخته را که به نحو  باید  دن امورمان بخشخخیسخخامان 

 نیز بدانلفه سخخخنت المشخخخود که گفته می Traditionalismبه این نحله فکری هب  .دهندمی (Perennial wisdom)حکمت لالده 

 حرح کردم در آن است.که  یمعنای
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بدخ   .گداام ز ابه متفکدین و حکمای اسالم  بحکم  خالده  که مسئله د اس ید حسین نصد معتقست 

تفکد  أخوایم بگویم منشتتاقع م اروراجع به این چه نظدی اارید؟  استت .غدب  آن  أمنشتتنیز معتقند که 

 ؟یا جهان اسالم و گدای  بیشتد ار غدب بواهسن 

سلب م نخست در این باب سخن گفتند کام،ً در وهله شخوان ینکه گنون و ا. اسخت  در غرب بودهکه این منشخأ  گفت  توانمی

  سنت دینی بخشی ازدر یعنی  ؛گرایی نهفته استسنتدر نوعی مغالطه کنه و وجه هب شود گفت می به یک معنا اتفاقاً  .است

خ  نه همه آنها خخخخ هایی که برلی از مستشرقانمواجهه شبیهبه این معنا شاید  .شودمی تقلیل دادهدین به بخشی از آن سنت  کام،ً

سخخنت و  یر قرآنتفسخخبه ناظر حتی گرایی جایی ندارد. در سخخنت بح  از فقه اصخخ،ًکه بینید بعنوان مثال  میبه .باشخخد کنندمی

آن  هب در مشاءه حتی فلسفکه  از عرفان اسخ،می و فلسخفه اسخ،می    انتخابی یبخشخ مطرح نیسختند. بلکه فق   الهیاج ک،می ما 

این  نم رنظبه دانید  شخخت میپُ از سخخنت یا میراث پ ِ اییا نماینده مثابه نوعاگر شخخما این را بهمورد بح  اسخخت.   جایی ندارد

 در کار است. )کاهیدگی(  ریداکشن انتخابی بوده و یک کام،ً

 ییبه ره معناا مکه یا توضخخیح دهند   باشخخند پردازی کردهتهوری المثل راجع به فقهفیگرایان ایب که سخخنتهیچ زمانی ندیده

احکام را  اید مرب  نهاینکه یا  کرده وفرهنگی  و ترجمه برلی را بازلوانییا  گیریبم را برباید برلی از احکا در این باب احیاناً

شان از ویرهای مذهبی تصخ رفورمیسخت  کنببه همین لاحر فکر میند. که به فقه سخنتی باور دار ای از فقها مثل پاره .لحاظ کرد

به  آنهاکنب یفکر م من   اماهای مذهبی همدل نباشدمیستکسی با رفورکه اشخکالی ندارد  البته  .تر اسخت بینسخنت لیلی واقع 

لوک ما برای اینکه سخخ  از منظر آنها. توجه دارند  اسخخت ه شخخکل گرفتهنالهیاج رگو و اینکه متن مقدس  سخخنت  تاریخ دین

 .یبهمت بگمارآن باید به بازلوانی اعتقادی   بخشیبز دین را در روزگار معاصخر سخامان   لوانش انسخانی و ال،قی ا  و معنوی

اهلل تی آیتوق .مواف  باشیب یا نباشیبحا  ره  .از سخنت درسخت است  هب برلی از روحانیون سخنتی ما  درک کنب می فکرحتی 

 .برندار میکسنت را به همین معنا بهگویند  سخن میسخنت دینی  از روحانیون سخنتی هسختند   که اهلل لویی یا آیتو بروجردی 

با بخشی از آن  البته ممکن است .است عرفان و فلسفه  تفسیرالهیاج   بوده و شاملهای مختلفی لفهالماز  ماللفسنتی که یعنی 

نتظری آقای ماز  نم لود .در قب نبودآقای بروجردی مواف  ک،س فلسخخخفه مرحوم حباحبایی دانیب که می نباشخخخند.مواف  هب 

حاضر  که در ک،س فلسفه آقای حباحباییرا اسب ح،بی  من را صخدا کرد و گفت: آقای بروجردی بار گفتند یککه شخنیدم   

 ببینیب راجع به شهریه آنها ره فکری کنیب! به من اح،ع بده تا  شوندمی

ین معنا از امنظورم این است که ست. ا شت ماپُ پ ِحال فلسفه اس،می بخشی از سنت دینی هراما بهمسخائل وجود دارد   این 

رک دکه کنب فکر میروشخخخن بود. مرحوم آقای مطهری  وآقای حباحبایی مثخل   سخخخنتی مخا  روحخانیون از کثیری نزد سخخخنخت  

قادی انتدهند و این سنت را پا یش را به دست میلوانش لودشان ایشان اما   است ا حرافسنت جامع نواندیشان دینی ما از

 کنند. می

 

وا ارواقع شگدای  م و سن  وقت  صحب  از سن  آیا چگونه است ؟ یان گدامفهوم توستعه نزا ستن   

   ؟کنیمتوسعه صحب  م  مورا ضد ااریم ار
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 دجهان جدی ودر آن سوی جهان اس،م که  نایگراسنتبرلی از  .ندبا توسخعه مشکلی ندار  کهاند نشخان داده  ها در عملاین

زندگی مشکلی  این سخبک ا توسخعه  ب عم،ًکنب فکر نمی .کننداسختفاده می و ابزار تکنولوژیک  از تکنولوژی  کنندزندگی می

ب جدید از بیخ و عل و معتقدند فلسفه جدید گرایانسنت .احتیاج به توضخیح دارد از لحاظ نظری کنب اما فکر میداشخته باشخند.   

های همین علوم ترربی جدید هسخختند. تکنولوژیک هب میوه پ  ابزار و ادواج . لوباسخخت راهه رفتهکج بوده و بهبن باحل 

فکر  یحور کلبهکنند. اسخختفاده می از تکنولوژی عم،ً رون .روشخخن نیسخخت که در این باب نظرشخخان ریسخخت  لیلی  برای من

یک  اسخخت این مدعا که جهان جدید از زمان فلسخخفه و علب جدید به بیراهه رفته او ً رند مشخخکل دارند: گرایانسخخنتکنب می

ست؟ ا فلسخفه و علب جدید از بیخ و بن به بیراهه رفته مدعی هسختند که  ررا فهمب من نمی .ادعا اسخت  اًصخرف  کهادعای ب،دلیل 

  ز دکارجامغرب زمین کل فلسفه به  آنها باید برای اینکه .ایبو همد ن ایشان دیدههای جناب نصر نوشخته  درمدعیاج را این 

 دلیل اقامه کنند.  زنندمیدست رد هگل و کانت 

وحانیون اگر شما از کثیری از ر . حتیاست انتخابیشت ما  سنت دینی پُ سنت پ ِ که نگاهشان بهاسخت   دوم هب اینمسخهله  

به ویند بفهمند. گمی گرایانسنتکنب سنت را به معنایی که فکر نمی  اند بپرسخید پووهی کار کردهو کسخانی که در حوزه دین 

نوعی رار . به تعبیر فنی دیل استنظرم ب،دل که باز آن هب به )ریداکشن( وجود دارد کاهیدن گرایان نوعینظرم در کار سخنت 

فلسخخفه و   سخخیرتف  ک،م  فقه ؛دارد یهای مختلفهماللفسخخنت دینی یعنی سخخنتی که  به این لاحر که .هسخختند مغالطه کنه و وجه

ای مختلف سنت هلفهالباید بگویند این م  ندنپ  بزا راندیشی اتهام ارترایی احیاناً گرایان بخواهنداگر سخنت  .تاریخ دین دارد

شوند  بندی یا نقد نه درستی صورجیا ب دهها اتخاذ نشتا موضخع روشخنی نسخبت به آن    .ها داردره جایی در نظام اندیشخگی آن 

های دغدغهاین لوب . بینبمی Arbitraryرا دلبخواهی و لوانش من آن  نخواهد بود. این لوانش از سخخخنت  لوانش موجهی

اما اینها باید توضیح دهند که رگونه از توسعه که از مظاهر دنیای جدید است بهره  .ب نداردگراهاست  اشکالی همعنوی سنت

   برند.می

اکی هایی از کره لبخش گرایان درحور بوده است. سنتهمین هب قب،ً شوانکند  حسخین نصخر در امریکا زندگی می  سخید  

 آفریقاثل ای منیافتهگاه به مناح  توسخخخعههیچکنند! میگی زند (های جهان جدید اسخخختکه از میوه) یافته هسخخختندکه توسخخخعه

 اند.نرفته

 

گدایان گوید اسالم ار ذات خوا غید قابل تغیید نیس . آیا اسالم مطهدی و اسالم سن شهید مطهدی م 

 متفاوت اس ؟

  کندی میسنت دین یا به عبارتیم یعنی  قرائتی که مطهری از اس،از اس،م وجود دارد.  یهای مختلفقرائتو  هابه نظرم فهب

سیری طه متقابل ایران و اس،م  مباح  تف  راب  تاریخ اس،ممشاءفلسفه  مطهری نزددارد. تفاوج جدی با قرائت و لوانش نصر 

ر زمینه دیا  نوشته مرحوم مطهریبا لره اصخول فلسخفه و روش رئالیسب را    .از سخنت دینی اسخت   بخشخی هب  و مباح  الهیاتی

 احیاناًا یگویند و اینها معطوف به یک سخنت یا یک گذشخته سخن می   ود اسخت. به صخرف اینکه هر   کرده کار   ک،میمباح
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قدر که من آن و تر از این استبسخی فراخ  مسخهله  .نباید بسخنده کرد دارند  های اولیه از این حی  ای اشختراکاج یا شخباهت  پاره

 هب متفاوج است.  لوانش و درکشان از سنت با ه وشترا وجود دابینب الت،فاج جدی در اینمی

و  و لوانش اینها از شخخیعه بودهثر از کوربن أشخخایگان هب لیلی متکردم    مییدرتشخخایگان را  ءآراتورنتو ای در در دوره

درستی  ی بهمطهربه نظر من است.  پررنگ کردهلیلی زوتریک و باحنی دین را های اربنی است. کوربن سویهاس،م لیلی کو

پیامبر  .اسخخت اش که اینها نبودهاما همه  داشخخته () زوتریکاهای گفت شخخیعه البته سخخویهمی. او کردکوربن را نقد می

ن در کار کورب .زوتریک و باحنی نداشخختهای اسخخویه صخخرفاً نیزان شخخای و زندگی هکرد در مدینه حکومتهب داشخخته  جنگ 

و  کرد اسخختد ل توانمیهمین سخخیاق  به نظر من این انتقاد درسخخت اسخخت. برشخخود. دیده می نعمل کردو انتخابی  تقلیلنوعی 

 است. ها متفاوجلوانشهرحال . اما بهدانست انتخابیگرایان از میراث گذشته را هب لوانش نصر و سنت

 

 مدرنانیای  گدای  وسن ، جدیان ستتن روشتنفکدی این  به انبا  ی  آشتت  بین   یا نواندیشت    آیا

 ،نداهااا انجام سایدینش و ویای  که روشتنفکدان این  ما ملل خوا آقای اکتد ستتد یعن  تالش است . 

 اس ؟ای بین این او جدیان راه میانه بدای یافتن

اج روشنفکری الهی»تحت عنوان ای مقالهماه پیش  رند .رفورمیست بسیار است وگرایی دینی نتکنب فاصخله میان س فکر می

های بدیل یهتوضیح دادم که توجدر آن مقاله . منتشر کردم «کنش دینی  معرفت دینی و یسنری میان ترربه دینبتنسخ دینی و 

  .و رفورم دینی است یدین احیاگرایی  نگاه سنتی  گرایی دینیسنت  در این عرصه بنیادگرایی دینی

میستی رفور ایپروژهو دیگر نواندیشخان   سخروش  شخبسختری    پروژه .مطهری احیاگری دینی بود مرحوم رونکسخانی   پروژه

 پروژه .دارد زیادی هایتفاوج یگرایسخخنت سخخنت رفتند. پی بازلوانی انتقادی آنها جهان جدید را جدی گرفتند و در .اسخخت

 نی برایهای ایزوتریک و باحویهو سنوستالوژیک  ح   برل،ف بنیادگراهااما  .جهان پیشامدرن استبازگشت به نوعی آنها 

آنها  .ود داردتفاوج بنیادینی وجگرایی و رفورم دینی میان سنت   بلکهآشختی نیست  توان گفت که مسخهله میمهب اسخت.   نهاآ

د در جهان جدی لواهندولی می شته دل در گرو معنویت دابه نحوی برای دیندارانی است که   هب دهندآشتی لواهند اگر می

لواهند یک آشختی میان معنویت نهادینه شده در ادیان و درعین حال  مین معنی به ایهای دینی د! رفورمیسخت هب زندگی کنن

ی آشخختی پ به این معنا در. پ  ار کنندشخخود برقرشخخنالته می اًکی که جدیدجدیدی که با علب  فلسخخفه و ابزار تکنولوژیجهان 

با وجا ها در درفورمیسخخت .دارد ذهبیهای مفاصخخله بسخخیاری با رفورمیسخخت  نایگراسخخنتپروژه. یانگرااما نه با سخخنت  هسخختند

یراث عندی از سنت و م دلبخواهی و مِننسخبت به جهان جدید و یکی لوانش   ینییکی بدب  جدی دارندمشخکل   گرایانسخنت 

 گذشته.

 

 اند؟چقدر مؤثد بواهایدان روشنفکدان این  ار جدیان توسعه 

 «عیشخختقناعت و م» ای مفصخخل تحت عنوانماه پیش مصخخاحبه رند .اندبوده اندیشلیلی توسخخعهبعد از انق،ب کنب فکر می

با ه آنها ککنب فکر میمن نواندیشان دینی.  هباب توسخعه بود و هب توسخع   سخروش در  هب راجع به آرای عبدالکریب داشختب که 
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گونه این .دبشوباید مخدوم ما نتکنولوژی   لحاظ معنوی که به کوشخند که توضیح دهند درعین حال می  توسخعه بر سخر مهرند  

 در وهله .البته مسهله رندان ساده نیستنیسخت که ما در لدمت تکنولوژی باشیب  تکنولوژی و توسعه باید در لدمت ما باشد.  

اما آن نقدهایی که هایدگر و برلی دیگر نسخخخبت به   کنیبکسخخخی بگویخد ما هب همین فکر را می  نخسخخخت ممکن اسخخخت هر 

ودش لبه سخخوی آدم را از جایی به بعد ابزار و ادواج تکنولوژیک  به این معنی که  اندهحرح نمودتکنولوژی در جهان جدید 

 کنب به درستی محلست که فکر مییی اجا همان این مهب اسخت.  شخود آن روان می به سخوی کشخاند و گویی که فرد دارد  می

 .اس بداریبمان را باید در این دنیا پهای معنویکه با لره باید دغدغهفراموش کنیب که ما نباید  کید روشخخنفکران دینی بودهأت

نوردیدن فضخخخاهای  مرالی برای پرواز کردن و در تا  قرار اسخخخت کخه سخخخهب تن و بدن و جهان پیرامون را بدهیب اما به اندازه  

سخن  ط وسخیع معیشخت و معرفت و فضخیلت   و از ارتبا معنا با توسخعه بر سخر مهر بوده  به این پ  نواندیشخان  کران پدید آید. بی

 .این باورند که معیشت در حد لودش یا همان برآورده کردن نیازهای اولیه مهب استها بر آن .اندگفته

 

 یای  اارا؟ گدایان با عقالنی  مدرن چه تفاوتعقالنی  سن 

از  و Critical Rationalityعق،نیت انتقادی یعنی. این بخشدمیقدر و به محصو ج تعقل  بودهمستقل از دین عق،نیت مدرن 

درن با عق،نیت م گرا کام،ًرسد. عق،نیت سنتفرما در میینی و انسان لود فرمانئلودآ و بهاسخت   جدیدهای جهان فراورده

 فتصم  ستبرل،ف عقل مدرن که اکتیو ا  پسیوبیشتر به عقلی  گراعق،نیت سنت کنبتصور می .مهر نیسخت  سخر  و جدید بر

پاسداشت  در واقع عق،نیتی است که .ب بر سر مهر نیستسخ توییبا سخوبوک  و  بردهنسخ   ! عقلی که از میراث عرفانی ما شخود می

موسخخوم به عقل مدرن ره با آنبه این معنا گرا عقل سخخنتگیرد. جدی نمینظری و عقل مسخختقل از دین را محصخخو ج عقل 

 دارد. ماهوی  یتفاوت  است

لسفه به مثابه نمادی از فرا دکارج ا آنه  .بر سر مهر نیستندهراج آن جهان جدید و تظاربا  گرایانسخنت کردم رنان ه اشخاره  

از دل بوده که حکمت لالده یا  Perennial یعقل گرایانعقل سنت تابند.بر نمی شودمیویسخب به او منتس   یمدرن که سخوبوکت 

که  ستا ای صفتری که حکمای مسلمان از عقل داشتند  یک ذهن آینهتصوی به عبارج دیگر لیزد.می ای برجهان اسخطوره 

انتقادی  . در واقع این عق،نیتکندرا نمایندگی می لامی مرئالیز  پی یده یرئالیزمبه جای و  گیردمقخابل حقیقت قرار می  در

  .نیست

  وشخخنگریرعصخخر پیامبران که درکی گیرد. اندیشخخی متعارف و سخخنتی فاصخخله   متافیزیکاز  تاکوشخخد می عق،نیت جدید

تفاوج  ت اسخخ برگرفتنیگراها مشخخهور و نزد سخخنتبا آن ه بالمره   از عقل و عق،نیت دارندناق،ن مدرنیته  فیلسخخوفان مدرن و

 .تابندبرنمیوجه هیچ به  این تلقی از عق،نیت را نیز گرایانسنتلوب  .دارد

 

 آن چیس ؟ ن امد قدس  و تأثیدای ،اانندسن  را امدی قدس  م  أشمنگدایا، سن 

ه یا بساحت امروز ما از  درکآن ه مهب است  . سخاحت قدسخی باور دارند  هب به  های دینی یا روحانیون سخنتی رفورمیسخت 

فلسخخفه و  ز علبا بنابراین زمانی که دانند.می به مثابه یک پکیج قدسخخیرا کل سخنت  گرایان سخخنت تعبیر شخما امر قدسخخی اسخت.  
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ت که اما مهب این اس های سخید حسخین نصر هب قابل پیگیری است.  این مسخهله در نوشخته   .ندرارنین درکی د  گویندسخخن می 

سخخاحت یز نها آن گرایان تفاوج دارد.سخخنتفهمند با سخخنتی از کلمه سخخنت میروحانیون های مذهبی یا رفورمیسخختکه  معنایی

و نشر  لف . هم نیناندیشندباب سنت می در تبدیل به وحدجغیرقابل  یدرعین حال به کثرتاما   هسختی را باور دارند قدسخی  

 دهرودلانه تاریخ جاری ش درپای بر فرش انضمام نهاده و قدسی  یاهای انتزاعی یدهابرایشخان مهب است. یعنی  سخنت    تاریخی

ه میراث پ  معطوف بینی آن ه که های زمکه نواندیشخان دینی بدون انکار رویه قدسی به سویه کنب تصخور می  بنابرایناسخت.  

 توجه دارند.  پشت است

 

گدای  ستتن که معتقد استت  . او کندغیدانتقاای و انتقاای صتتحب  م گدای  آرش نداق  از ستتن 

آن تقاای گدای  غیداناین  نگاه ملب  اارا و ستتن گدای  استت  که به عقالنی  بدونانتقاای، ستتن 

یا به چه بندیماین طور تقسی ساساًا ا.پسندتابد و نم این  را بدنم گدای  اس  که عقالنی  بدونستن  

کاامی  گدای  اس  یا ی  مبنای علم  و آیای سن افتد؟ آیا بدای توجیه بعض  جدیانالیل  اتفاق م 

 اارا؟

ه که ا ن مطرح نظر ماسخخخت  لواهب بگویب آنمن میه اسخخخت. گرایی انتقادی نامیدسخخخنخت را  موضخخخع مختخار لود  نراقی

بله  با لره  باید گفت آکادمیک دارد یا نه؟ ها پایهایناسخخت. اینکه  زمگرایی و ترادیشخخنالیایی غیرانتقادی یا سخخنتگرسخخنت

 بله رنین .ندارندمشخخکلی   بندی شخخودشخخان صخخورج موضخخعهب با اینکه گراها سخخنت هایی مطرح شخخده اسخخت. رنین بح 

ها تفاوج ضدادها اینبه مصداق تعرف ا شیاء با  امکوشیده «دینی الهیاج روشخنفکری »من در مقاله  یی وجود دارد.هاتفکیک

ا تلقی و بهای دینی دارد و رگونه رفورمیسخخت بدیلهایی با مواضخخع ها و تشخخابهتفاوجو بگویب رفورم دینی ره اده را نشخخان د

حال عین در .لبخواهانه نیستگزینشی د این لوانشبه روایت من  البته د.کننبندی لودشان به میراث پ  پشت نظر میصورج

را  ینهااب و تناس  میان ئت،ها آنمنظر از این  .میان جغرافیای معارف معاصر است معرفت دینی در قرار دادن آنها بح  لههمسخ 

 .پروژه رفورم دینی است این .و پا یش انتقادی همت گماردندبازلوانی   وگوی انتقادیو به گفت هسراغ گرفت

ول دین کوشد بر جوان  مغفمیکه احیاگری دینی هب پروژه دیگری است پروژه . ژه دیگری استالیسب پرویشخن پروژه تراد

رون  شخصیند. کاز منظر دیگری به قصه نگاه می اما  رندان هب نسبت به معرفت جدید آشنا نیست. البته نهدکید أانگشخت ت 

غیر  ینگاهبه نظر من  او نگاهاما   دهداز سنت به دست  عق،نی هب یلوانش تاکوشد مرحوم مطهری که یک احیاگراست  می

 تر است.افرا حجامع  مطهری یا حباحبایی با سنت روناز این حی  مواجهه عالمی . سلکتیو است

زیب و آن را به این کثرج بپردابهتر است که به اعتقاد من هرحال با کثرتی مواجهیب به .را دارند مشخی لود  نیز نایگراسخنت  

اید لوب فهمید اینها را ب .مواجهیببنیادگرایی دینی و گرایی دینی سنت  رفورم دینی  احیاگری دینیبا ما . یببندی کنرجصو

حتی   دینی رفورم بر اساسشما  .شوندشنالته می لیلی از امورست که ا هااز قضا در این تفاوج .دیگر تفکیک کردیکو از 

در من  اتفاقاً ند.کیمبندی مالثر اسخخت و به ما کمک پ  این حبقهفهمید. را هب بهتر میگرایی دینی و بنیادگرایی دینی سخخنت

ثرج به استقبال این ک اما خخخخ تواند بیش از یک موضع از این مواضع را اتخاذ کندنمی فرد خخخخ ی دارمعین اینکه موضخع مشخص 
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ین حوزه . من اکنبکار میدر این حوزه که یانی است دارم و سالباور پروژه رفورم دینی به  من شخصاً. به عبارج دیگر روممی

احبان هب اعب مخ .فهمبهای بدیل دارد بهتر میهایی که با دیگر پروژهو تفاوج خ تضاد به معنای منطقیخ  در تقابل و تضادهارا 

 ا دریابند.ها رد تفاوجتواننباشند  می گرایی دینی باور داشتهاز اینکه به پروژه احیاگری دینی یا رفورم دینی یا سنت

 

 گدایان از علم مبتن  بد حکم  یمان علم این  اس  یا نه؟منظور سن 

موسوم مفهومی ما ا لیلی برای من روشن نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.  گرایان به علب دینی معتقد باشخند اینکه سخنت 

 .ستا که در میان معارف هب به ودیعت نهاده شده استم علب دیسپلینی به ناکه متضمن مستفاد کردن وجود دارد به علب دینی 

این نب که کمن فکر میالبته . حرح شخخود در باب علوم انسخخانی دینی یا علوم ترربی دینی معارف دینی  اعب از اینکه مشخخخصخخاً

باشخخخد! اگر علب را به از علب ره  دارد که مراد مابه این بسخخختگی   امای هب نوشخخختهکه در مقالهموجهی نیسخخخت و رنان موضخخخع

 وشنیا اگر هب ر ؟مدنظر قائ،ن به علب دینی است ه ریزیروشخن نیسخت که ر  باز هب   تعریف کنیبغایت روش یا   موضخوع 

. یبزلواهیب آن را راه بیندامی و هنوز متولد نشدهسخن بر سر این است که گاهی هب . ناموجه استکه کنب من فکر می باشخد 

 در ال،ق کاربردی لیلی از مواقع . اگر مراد هب غایت دینی اسخخخت  به نظر من غیردینی ندارد و روش دینیبخایخد گفخت که    

ق یا عنان با ال،هبما دین را  اگر  پ  بدین معنای غایت .اگر مراد از دین ال،ق است  است و تبیین شده توضخیح داده شده 

  ال،ق علمی را رعایت کند و اینکه عالب  عالب متخلقی شودکه شخخو  اعب از این  فرض نماییبای راهکارهای ال،قی پاره

 علب به این معنا دینی پ  اینرا دیگر دهیب.ح یتوضخخخال،ق سخخخکو ر هب  قرار دادنرشخخخب توانیب اینها را با پیش بخاز هب می 

 .شودنمی

 و منظور رادممشخو کرد باید  شناسی اس،میعهمو جا فیزیک  روانشناسیگوییب می یعنی ؛موضوع استمسهله اگر لوب 

 04 یا 04گوییب که امری سخن میدرباره و ما  یک از این علوم تاکنون محق  نشدههیچآیا این بدین معنی است که ریسخت؟  

عل  به مت یاصخخط،حعلب  بدین لاحر که .قضخخاوج کرد بعداً گونه اسخخت پ  باید آن رااگر این گردد.میسخخال بعد مشخخخو 

  .دارد ینشریاتها و کتابخانه  هاآزمایشگاه  پوپر به قولو  استسه جهان 

مکن م به معنای دیسخخیپلین بودن علب نداریب. البته فیزیک اسخخ،می و شخخناسخخی اسخخ،میکه ریزی تحت این عنوان جامعه فع،ً

شود  رو فردادر آینده به آن پردالته شود. لوب در این صورج است و ممکن است  اسخت شخما بگویید این پرسخش گشوده   

ا ذهانی جاری و بین  هویت جمعی باشخخد که پلینییدیسخخ باید  اگر ریزی با نام علب پدید آمد باید صخخبر کنیب. فکر فردا کنیب.

توان میل،صه  .که آدم سخاکت باشد کند عقل حکب می قاعدتاً رنین ریزی محق  نشخده اسخت   اما مادامی که  .شخته باشخد  دا

گراها تسنمنظور اینکه اما کنب موضخوع ناموجهی اسخت.   کنب و فکر میتصخدی  نمی آن را  اما من  فهمیداز علب دینی  معنایی

یشتر باره آن بباید در خخخخ که باز هب به نظر من ناموجه استخخخخ از علب دینی باشد همین معنا  الهیصخبغه  با یا علمی از علب دینی 

 بح  کرد.

 

 وجوا اارا؟گدا چه تفاوت  سن انسان سنت  و  میان
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سنتی از  یکدراینها  .ی از مردمان کوره و بازار باشدکثیر تواند شاملمیانسخان سنتی   .گرا نیسخت سخنت  ان سخنتی لزوماً انسخ 

کثیری از   در باب سخخنت دینی  به تعبیر عبدالکریب سخخروش. نیسخخت انتخابیو نگاهشخخان به سخخنت نگاه  شخختهدیانت و ال،ق دا

عنی کسی ی ؛انسان دینی است. البته انسخان سنتی اعب از  هسختند  های سخنتی نسخان دینداران و ا شخمار در اندیش دینداران معیشخت 

 بسخختراما در  .ندکتأسخخی  بدانو باشخخد  لاحر داشخختهلیلی تعل  فرهنگ قدیمی ما بهالمثل د اما فی سخخنتی باش انسخخانیتواند می

انی یعنی کس ؛هستنداندیش الروی ران معیشتهب دیندا عموماً واندیش همان دینداران معیشت سنتی عموماً هایدینی  انسخان 

نماد این سنخ از دینداری هب روحانیون هستند که سلوک  .کنندحرکت میشان سلوک معنوی که معطوف به سخامان بخشیدن 

 .بخشنداندیش را سامان میدینداران معیشت

هب  زوماًل داشخخته و سخخنت دینیاز گزینشخخی  یگونه نیسخخت و لوانشخخ نگرا رنان ه تاکنون بح  کردیب ایاما انسخخان سخخنت 

به ه و دادهای دینی بها ترربهبوده و به اندیش دینداری ترربتممکن اسخخخت  .اندیش نیسخخختدینداری معیشخخخت  اشدینداری

 ندیباما صورج  اشراق و امثال ذلکمثل مو نا  شیخ هایی انسان :نهدهای معنوی در ذیل سنت دینی ارج میای از انسخان پاره

 .ندامتعل  به دو سنخ از دینداری گرایان دینیگرایان یا سنتاما انسان سنتی و سنت .دارد از مفهوم سنت اشکال آنها

 

ااه مستفاا پاافتاز ستن  ی  معنای مبتل  و پی   ما معموالً: »گویندکه م  قول  از آقای اعوان  است  

 ،اس  رفته کاربه سن  یل که ار آنها واژهفضتای ستنت ، بستتن  سنت  و از این قب   تعابیدی ملل . کنیمم 

 «ندارا. با سن  مورا نظد ما انطباق طور سن  به معنای رسم، عاات که اصالًبیانگد یمین معناست . یمین 

واید خم  چه سنت  اس  کهاین « شکن  اس .سن  به معنای مورانظد ما سن »گوید: یشان م ابعد یم 

 از بین بدوا؟ و دهگدایا شکسته شاز لحاظ سن 

ز این ثیری اکدار بودند  ریاسخخت انرمن را عهدهدکتر اعوانی  وکردم حکمت فلسخخفه کار میدر انرمن که پنج سخخالی در 

 تشکر کنب.ایشان هگشای ااز مدیریت بسیار ر البته  زم است در همین فرصت .ماهشنید سخنان را از ایشان

ن از وگو محال در این گفت عین در .دستی از سنت استمعنای دمشد یک  اما بله آن ه در باب سنت در سالال شما مطرح 

ف از لالسخخخنت م و بگویب ادهکوشخخخیدم تلقی لود از سخخخنت را به دسخخخت د .ببه بح  سخخخنت نپردالتو معنای عرفی نظر آن م

و به  دهت لحاظ نشهای سنلفهالهمه م  گرایان از سخنت در تلقی سخنت  کنبفکر می .سخت ا های مختلف میراث گذشخته ما لفهالم

ر دکتشخخکنی که آن سخخنتاما باشخخد.  دلبخواهیو گرایانه تقریریا لوانش  Arbitraryکنب آن لوانش  لوانش این معنا فکر می

که اسخخت هایی از سخخنت کید بر بخشأحال تهررون به .ل،ف آمد عادج عمل کردن اسخخت نوع یک نمایداعوانی اشخخاره می

قهرمانان  .هایی از فلسخخفه که حنین عرفانی داردیعنی عرفان و بخش ؛اسخخت واقع نشخخده حل اقبال فقهامهب در حول تاریخ  احیاناً

قها کشته و به دست ف هند و بلکه مثل شخیخ سهروردی مقتول واقع شد اهکسخانی بودند که رندان قدر هب ندید  نیز گرایانسخنت 

بروز و  به نحو اکثری در جوامع دینی کهاندیش سخنتی معیشت  گرایی با دینداریشخود گفت که سخنت  اند. به این معنا میشخده 

بر عنی ی ؛گرایان ل،ف آمد عادج عمل کردندفهمب که سنتگونه میشکنی را من اینسنت .متفاوج اسخت   ظهور پیدا کرده

 .است دهنها بوو کمتر م،ک و محک دینداری آ کید واقع شخده أمحل تند که کمتر اهکید نهادأهایی از سخنت انگشخت ت  بخش
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نوعی وحدج گوهری ادیان  تسخخاهل و کید بر حکمت لالده و أسخخ،می و تفلسخخفه ا  عرفان اسخخ،میاز هایی بخش همین مث،ً

ها همه ل،ف آمد عادج عمل کردن اسخخت و به تعبیر جناب اعوانی نوعی این .شخخودگرایان دیده میتسخخامحی که در سخخنت 

 شکنی پیشه کردن است.سنت

گرایانه بها دینداری نخقضخخ اندیش که ازدینداری ترربت نوعی شخخاید پاسخخخ به پرسخخش قبلی گفتب ه در کرنان منبه نظر  

داری دیناندیش که موضخخع ف،سخخفه اسخخت و  مقابل دینداری معرفت درالبته  .گرایان باشخخدموضخخع مختار عموم سخخنت  اسخخت

ای ج شکنی است و درشود گفت که آن سنتاین معنا می . بهقاحبه دینداران در تمام جوامع اسخت اندیش که موضخع  معیشخت 

 .قابل تقدیر است لود

یل ب،دلیکی این مدعای بسخخیار مهب اسخخت.    وگو ذکری از آن رفتبار در این گفت که رند یدو نقدآن اما درعین حال  

  ن سنتدر ایکه دوم هب این .است بروز و ظهور فلسفه و علب جدید به بیراهه رفته و ج به این سوراکه جهان جدید از زمان دک

 .یابدنمیها یشنالیستترادپاسخ موجهی در درون کار ها  اما این پرسشها ریست؟ لفهالم،ک و محک برای گزینش این م

لیلی عرفی و   ردوجود دابسختنی سنتی و ...  مثل عین حال با اینکه یک معنای متعارف و به تعبیر ایشخان مبتذلی هب   در البته

دستی از ممعنای د پووهان و محققانی مثل من هب قاعدتاًفلسفه یا منالبته  .تگرایان نیسنظر سنت لوب این مدی است و عموم

اکرده که لدایی نوگوهای عالمانه و دوستانه بدون اینگفت ها باید پاسخ داده شود.اما پرسش. یبدهمینسخنت را مدنظر قرار  

هب عرض  نهایت . درکندکمک می تر شدن فضای اندیشگی ماوگوها به غنیین گفتا .لوب است  شود به کسی انگی زده

 روشخنفکری دینی یا نواندیشخی دینی لدمتی به سنت   ام که تعابیری دارد که مث،ًلواندهن نصخر  از سخید حسخی   در جاهاییکنب 

یست ه زبا پا یش انتقادی سخنت  های دینی بکنب این سخخن درسخت نیسخت و به نظرم رفورمیسخت    می فکر اسخت.  هدینی نکرد

که به نظر من ولی تلقی لودشخخخان از سخخخنت یعنی آن سخخخنتی   .اندمدد رسخخخانده  کنونی سخخخنخت در روزگار راززدایی شخخخده  

هایی پرسش  گویندمواضع سلبی یا انتقادی لودشان را می کهگرایان هب لوب است در عین حال سنت. ا حراف استجامع

 به دست آید.تری تا تلقی روشنپاسخ دهند   کنندحرح می آنها هپروژ درباره نیز کهرا 

 

 قابل تشخیص اس ؟گدای  سن  غالب ار حوزه ایدان جدیان  اراساسا 

اما فکر   اردحرفداران و باورمندانی د  قائ،نگرایی البته سنت .است گرایی شکل نگرفتهجریانی تحت عنوان سنتدر ایران 

 .نیستبیمه  تاریخ شرکت  به قول مارکوزه .دانبنمی رااز حا  به بعد البته  .دباشخ  به گفتمان غال  شخده گاه بدل کنب هیچنمی

های رآوردهفبا  گرایانبه این لاحر که سخخخنتدانب رند بعید می هر .رند دهه آتی این اتفاق بیفتدحی ممکن اسخخخت بنخابراین  

بدل به جریان  گراییسخخنت کنبفکر نمی  د دهه الیر در ایرانبه ترربه رنتوجه  با . لذامعرفتی جهان جدید بر سخخر مهر نیسخختند

 .غال  شود

 از زمان ایرههبدر  های گفتمان مسل  است.باید مشخصاتی داشته باشد. صدای ویوه و نشر وسیع از ویوگیگفتمان مسخل   

ل  در مان مسو جنبش اصخ،حاج یک گفت د موسخوم به دوم لردا  در دوران .های رفورمیسختی این اتفاق افتاد هاندیشخ  در مورد

هد بودیب نبود. شا از دین مندان به لوانش دموکراتیکنخبگان و ع،قه . این حضور فق  در میانجامعه بروز و ظهور پیدا کرد
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 پدید آمده و آن ییهاروزنامهو  احزابگفت   گونه سخناینجمهور رئی جضخور یافت   در مرل  و گفتمان  صخدا که این 

ای الیر هکنب در دههگرایی فکر نمیدر باب سنتگیری یک جریان اجتماعی غال . این یعنی شخکل  .ها را پخش کردندایده

 .بودحور مسل  مو دین پررنگ بود  انق،بی  یگفتمان دین قبل از انق،ب هب به همین شکل بوده است. .باشخد  این اتفاق افتاده

ا ام .رفتندکردند و پیش میکار میشمسی بر همین نهج و سیاق  04مبارزان دهه د و ره رفتنه حسینیه ارشاد میکسانی که بره 

گاه به هیچ به نظر من  های معرفتی که امثال من به آن دارنددفارغ از نق  گرایانه استنخبهکه یک نگرش  از آنراگرایی سنت

 .ییتاکثراما نه به نحو   لود را لواهد داشت لوانش و قائ،ننخواهد آمد. البته  مسل  در حاکبمثابه یک گفتمان 


