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  1؛االهیات روشنفکري دینی
  میان تجربۀ دینی، معرفت دینی و کنش دینی نسبت سنجیِ

  
  30/1/93سایت جرس، روزجمعه، مورخ:  :منبع

  
  مقدمه

 و درآوردهدر قالب مدلی  ،با یکدیگررا  آنها ساحات مختلف دین و نحوة ارتباط ام کهاندیشه مدتهاست در این
کنش « و» معرفت دینی«، »تجربه دینی«میانِ  کوشم، با تفکیککنم. در این مقاله میتبیین را  هاي مختلف آنسویه
این  لفهاي مختم. پیش از صورتبندي و تبیین سویهشنهادي خود را عرضه کنپی االهیاتیِاز یکدیگر، مدل  »دینی
  نماید. ، ذکر برخی نکات ضروري می»ضدادهااتعرف االشیاء ب«، به مصداق مدل

با دستاوردهاي معرفتی جهان جدید و  ، حسین نصرشوان و سیدفریتهوف رنه گنون، نظیر  2سنت گرایانی الف.
گار سپري روز مدرن وو در اندیشۀ بازگشت به جهان پیشاموجه انگاشته را غیر نیستند و آنعقالنیت مدرن بر سر مهر 

 ایشانست.امتضمن تبیین این امر  گرایانسنت در نظام معرفتیِ »حکمت خالده«مفهوم . اندگذشتۀ از دست رفته شده و
بخش  کنند و در دیگرتأکید می ستبر دینی موجود در سنت یِفلسفی و عرفانمکاتبِ  هايبر آموزه، در آثار خویش

   3.نایت نمی نگرندبه دیدة عفقه و تاریخ  و نظیر کالم سنت پسِ پشت هاي
اینکه بر خالف  االّ ند،اهمداستان با سنت گرایان هاي جهان جدیدبا آموزه نیز در مخالفت 4بنیادگرایان دینی ب.
آیات  6، بر معانی تحت اللفظیِنگرندمیعنایت  به دیدة متن مقدس و سنت دینی 5هاي باطنیِسویه گرایان که درسنت

زگار در رو ارج شده و به نحو مکانیکیاجتماعی خود خ -و روایات تأکید دارند، آیات و روایاتی که از سیاق تاریخی
ینجا و ا این خوانش از اسالم پررنگ است و نسبت وثیقی با عین حال، سویۀ سیاسیِ درشوند. کنونی به کار بسته می

ادگرایی یمصداق بارزي از بن »القاعده«. گروه کندبات و روابط سیاسی نقش آفرینی میاکنون دارد و در تنظیم مناس
  . اخیر استهاي دینی در دهه

 دیندارانی که بانیز یاد کرد،  7توان از دینداران سنتی، میگرایانگرایان و بنیادري، افزون بر سنتدیندا قلمرودر  ج.
حوة ن به گیرند و در سامان بخشیدنِند و در عین حال آنها را جدي نمیدستاوردهاي معرفتی جهان جدید آشنا نیست

لّدان و مق اهللا خوییاهللا بروجردي و آیت. آیتنهندنمی زیست و سلوك دینی خویش در روزگار کنونی بدان وقعی
 دینداران ز در زمرةاهللا منتظري نیآیت 8.»اخروي اندیشِدینداران معیشت«اند؛ ایشان در زمرة این دینداران

 ر مبادي و مبانیِبا عنایت به تحوالت جهان جدید، بدون تغییر دبا این تفاوت که ایشان  بود، اندیشمعیشت
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 فتاواي فقهیِ و پرداختبه جامعه  در مسائل مبتال ، به بازنگريشناختیِ خودشناختی و معرفتشناختی و هستیانسان
   9صادر کرد. مهم و رهگشایی

حال به دفع شبهات نیز همت  گري دینی، دلشمغول زدودنِ معرفت دینی از زواید و خرافات است، در عیناحیا د.
وام  فلسفه و کالم اسالمیادخانۀ از زرهایی برّا و کوفتن خصم، احیاگران دینی سالحگمارد. در این راستا، براي فرمی
ا هاي جهان جدید آشناحیاگران  با اندیشه .نهنددین انگشت تأکید می شدةبر جوانب مغفول واقع ؛ همچنینکنندمی

هر از  گیرند و بیشها بهره نمیبه نظام دینی خویش از آن آموزه نِنیستند؛ در صورت آشنایی نیز، در سامان بخشید
روش  اصول فلسفه ومرحوم طباطبایی در  باید بدانها پاسخ داد. جد و جهدنگرند که آنها به چشم شبهاتی میچیز در 
نمونۀ روشنی از این  هاي مرحوم مطهري منتشر شده،که به همراه پاورقیدر نقد آموزه هاي مارکسیستی  رئالیسم

  10احیاگرانه در روزگار معاصر است. سنخ کار
سازي با شتتفاوت مهم و سرنو، مدرنیستی و رفرمیستیِ پررنگی دارد سویۀ ، کهمعاصر دینیِ روشنفکري .ـ ه

 دستاوردهاي معرفتیِبر خالف احیاگري دینی،  ،سنخ از دین شناسی یاد شده دارد. در اینشناسی دیگر انواع دین
، یشناختجماعت به لحاظ معرفتاین شود. به دیدة عنایت نگریسته میجهان جدید جدي انگاشته شده و در آنها 

(اعم از تجربی و  معتقدند، نسبت به علوم نوین 12و سازوارگرایانه11گرایانهکل چنانکه خواهد آمد، به نگرش
و  ینیدمعارف دینی و معارف غیر تناسب و تالئم میانبرقراري اند و در اندیشۀ ) و فلسفۀ جدید گشودهغیرتجربی

  هستند. بخش جهان جدیدهاي معرفتذیل آموزهگوناگونِ سنت دینی هاي مؤلفه بازخوانیِ انتقاديِ
 نظام دین شناختی به تفاریق و در باب آموزه ها و مقومات این مؤلفه هاي مختلفدر بیست و پنج سال گذشته، 

 سروش و محمد مجتهد شبستري طرح شدهعبدالکریم  آراء با محوریت نظیر وحی، معرفت دینی، فقه، اخالق... دین
 مفاهیم و آموزه هاي فلسفی و عرفانی با وام کردن برخیاست االهیاتی  -فلسفیآنچه در ذیل می آید، مدلی  است.

. باید عنایت داشت که این مقال در این مفاهیم و مضامینِ دین شناسانهروابط میان  جهت نظام مند سازي و واکاويِ
مدلی  که می کوشدبلنیست؛  روشنفکران دینی آراء تاریخیِ تطورِ و تبیینِمقام  تقریر تاریخ روشنفکري دینی معاصر 

ویش خمعرفتیِ از دین شناسی که  نگارنده نیز بدان باور دارد و فعالیت هاي  این سنخ فراگیر و سازوارِ جهت فهمِ
  ارائه کند.  سالیان اخیر را ذیل آن صورتبندي کرده، طی
  

    تجربۀ دینی.1
گرایی تطبیع«توان می ، بهترین استدالل علیه خداوندمباحث گراهام آپی، فیلسوف دین معاصر در با عنایت به 

امکان  گرایی حداکثري متضمنِ نفیِطبیعت 15تفکیک کرد و بازشناخت. 14»گرایی حداقلیطبیعت«را از  13»حداکثري
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بیعت طمی انگارد. در مقابل،   و غیر معرفت بخش هموجسی هستی است و چنین نگرشی را ناباورمندي به ساحت قد
گرایانه و هاي طبیعتانگارد و تبیینمی 17را معقول 16حداقلی، باور داشتنِ به امر متعالی و قلمرو فوق طبیعی گرایی

. ندقلمداد می ک و هم زور متکافؤ ،که له این دو موضعِ رقیب اقامه می شود راو ادله اي  گرایانه از هستیفوق طبیعت
 18،توان خداباورانباور دارند، میهستی و  امر متعالی به نحوي از انحاء به ساحت قدسی ِکسانی که  میاندر 
 به تعبیر جان، »تجربه عرفانی«و » تجربه دینی«را از یکدیگر بازشناخت.  20هاوجودي حدتو و 19،انگارانخداهمه

خداباوران به خداي  21دهد.تحت تأثیر قرار میکه ما را واقعیت متعالی  ر قبالِد پاسخ و واکنشی عبارتست از هیک،
یی ، به خدا»خداانگارانهمه«بروز و ظهور یافته است. که  اوصافش در متون مقدس  ادیان ابراهیمی باور دارند، خدایی

باشد،   nموزه هاي همه خداانگاران، اگر تعداد موجودات عالم مطابق با آ 22در همۀ موجودات عالم  باور دارند. حالِّ
بسان ؛ چرا که خدا n+1 خواهد بود و نه   n همچنان  با افزودن خداوند به موجودات عالم، تعداد کل موجودات

ي که در یک لیوان آب حل می شود و تمام آب لیوان را شکرین می کند، در تمام موجودات هستی حالّ و رکش
 رنگنِ بیتعیوجودي ها نیز به خداي بیحدت و منتشر شده و تعین و تقرري مستقل از موجودات عالم ندارد. 

تحویل  یات و تعیناتشاو را به تجلّ توانعالم را پر کرده، در عین حال نمیمعتقدند که تجلیات عدیدة آن  صورتیبی
در سایر  تواند خداي ادیان ابراهیمی، خداي حالِّیابم، متعلَّقِ تجربۀ دینی میچنانکه در می 23کرد و فروکاست.

حقیقت فوق «المثل، متعلَّقِ تجربۀ دینی به روایت جان هیک، فی 24وجودي باشد.موجودات و یا خداي وحدت 
    پررنگی دارد. طنین وحدت وجوديِ ؛ تلقی اي کهاست 25»مقوله

 26هینزیت که  در تناسب و تالئم با االهیاتپیش رو  شناختیِعرفانی در مدل دین تجربۀ دینی و تجربۀ فراوردة
ر نه ب ،اصیل به واقعیت متعالی است و مدلول و مطابقی در جهان پیرامون دارد پاسخی دارد؛ 27، شأن شناختارياست

 ینید فراوردة تجربۀ، مطابق با این مدل تر،به تعبیر فلسفی 28.نسبت با عالم واقعکننده و بیآمده از فرافکنیِ فرد تجربه
افزوده  ر میان نباشد، بر میزان حجیت آند، اگر مانع و رادعی ددار اي 29»حجیت معرفت شناختی در نظر اول«، 

ظار سخن، انت د شد. به  دیگرغیر اینصورت ناموجه انگاشته خواهد گرفت، در رار خواهخواهد شد و متعلَّق معرفت ق
شاست. ن موجه و رهگتن آکار بسهرود، حداقلی است، از اینرو بمی بیان شده ینیِاز تجربۀ د اي که در این میانمعرفتی

است جهت معقول و موجه انگاشتنِ باور به  اي 30»دلیل در نظر اول«به مثابۀ در این سیاق، تجربۀ دینی فراوردة 
دلیل «اگر این دلیلِ در نظر اول، توسط دالیلِ در نظر اول دیگري نقض نشود، بدل به یشتر.ساحت قدسیِ هستی و نه ب

، گرایی حداقلی نیز باور دارداز اینرو، کسی که به طبیعتمی شود که معرفت بخش است و برگرفتنی.  31»نهایی
ه بگذارد، بدون اینکه لزوما به قلمرو فوق طبیعی باور صح هاي دینیتجربه 32»قدرت توجیه کنندگی«تواند بر می

   نه خردستیز و واضح البطالن. باشد؛ بدین معنا که روایت قدسی از هستی را معقول بینگارد وداشته 
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دت ي، وحخداانگاربه ساحت قدسی نظیر خداباوري، همه این نظام االهیاتی، نسبت به شقوق مختلف باورمنديِ
،علی االصول موجه مختلف در واقع، فراورده هاي تجارب دینی کند و البشرط است.وجودي... اتخاذ موضع نمی

ورت  صاي از امر متعالی که با خداي بیدر این میان، تلقیهستی اند.  یِکنندة تلقی هاي گوناگون از ساحت قدس
خدایی  .ریزش کرده و بروز و ظهور می یابد بخشمعرفت بیان شدة تجارب دینیِدر  نِ تنزیهی عجین است،تعیبی

ن فراتر هر چیز متضمو بیش از در می رسد  33»تنزیه تنزیه«زیهی است، به تعبیر اکهارت، با که قوام بخش االهیات تن
خدایی که هم متضمنِ  37گیرد.پرده بر می 36»علو«و  35»دنو« ت و از رابطۀ دیالکیتیکیِ میاناس 34»انسان وارگی«رفتن از 
  ل و مشت پرکن و ایجابی گفت.ن محصآن سختوان  دربارة رود و نمینو است و هم از این دو فراتر میعلو و د

طالق. ، حتی قید ااست قیدي هر نوعفارغ از  تنها می توان به نحو سلبی دربارة او سخن گفت؛ خدایی که خدایی که
  گوید:والنا میوقتی م

  از تو اي بی نقش با چندین صور
  م ُمشّبه هم موحد خیره سرـــه
  کندد میه را موحـــبه مشّــــگ
  زنده موحد را صور ره میــــگ
  کندمییش ویران اه نقش خوـگ

  38کندزیه جانان میــی تنـــآن پ
  
وهم و خطا افکند.  تواند موحد را بهپرده بر می گیرد که حتی می  صورت و ال بشرطی ن و بیتعیاز امر بی 

د؛ نکسوزاند و از آنها عبور نمیماند و آن صور را نمیافکند در میصورت میهایی که بر امر بیدي که در صورتموح
لَیس کَمثْله شَیء وهو السمیع «  اي نظیرقیدي خداوند ندارد. آیات قرآنیاز مهابت و بیکرانگی و بی درك ژرفی

است و از خدایی پرده تنزیهی مؤید االهیات  40»هو الْأَولُ والْآخرُ والظَّاهرُ والْباطنُ وهو بِکُلِّ شَیء علیم«و  39»البصیرُ
باطن؛ خدایی که هم آخر؛ هم ظاهر است و هم  و هم اول است ه شبیه هیچ چیز نیست؛ در عین حالیرد کگبر می

 نزیه حدتنزیه ت رود. این فرایند تنزیه و  تسبیح و فراتر رفتن وهم متضمن  دنو و علو است و هم از آنها فراتر می
و  که سالک به عیان ببیند شودعرفانی  هنگامی محقق میواي سلوك یقفی ندارد، از اینرو به نزد عرفا، غایت قص

» رنگبی«خدایی که    42؛»سکوت«متعالی به امر شبیه ترین چیز  است و  41حاقِّ ساحت قدسی بیان ناپذیر دریابد که
  :44از جنس سکوت است» نیروانا«نیز  در عرفان بودیستی 43.است» ظاهر نهان«و » گویاي بی زبان«و » بی نشان«و 

ه را ب سکوت را به لباس اصوات نتوان آراست و آن ها و سکوت محض است...انقطاع و خاموشی پدیده» نیروانا«
رد. گیاست و رنگ ادراکات بدان تعلق نمیرنگ و صفت ن نتوان ساخت، زیرا آن بیهیچ عبارت و گفتاري مزی
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و  لحاصنیافته باشد، بحث در اطراف آن بی خود دلیل خود است. و تا کسی بدان مقام نرسیده و ارتقاء» نیروانا«
نقش طراوت بخش طلوع خورشید را در آفاق بیکران دریاهاي  ،توان به نابیناییاتالف وقت خواهد شد. چگونه می

  45»آرام بیان کرد.
ي امر رازآمیز را در فضا ؛»تراویدن راز ازلی«که در زمرة سالکان مدرن بود و سالها دلمشغول  سهراب سپهري

  گفت:گر میهایدتحت تأثیر  و 46سراغ می گرفت» نبض خیس صبح«تا » پلک شب«یب و سحرآمیز و بدون کالمِ غر
سکوت  ی سکوت. سوفوکل دردي کاغذ یعنی نگفتن، یعنیسپ ...اند. مثالًها از سپیدي بوم ترسیدهاشخیلی از نق«

 Humboldtکرد؛ آن را حس می» خطر«فهمید. تهدید هست. این را هوردرلینگ می دید. اما در زبان همتهدید می
اهد خوزند. میهد. از فضاي سکوت حرف میدت. هایدگر شنیدن را به ما یاد میدانسزبان را زادگاه حقیقی انسان می

  47».باشد "با سکوت عجین"سخن 
 ، تداعی کنندة»د سخن با سکوت عجین باشداز فضاي سکوت حرف می زند و می خواه«که  سخن هایدگراین 

اید به توان سخن گفت، بدربارة آنچه نمی«است:  فلسفی -رساله منطقیسخن مشهور ویتگنشتاین در فقرة هفتم 
  همید:ف انی را نیز باید در همین سیاقاز تنگناي زبان و اشاره به وجه تراژیک سلوك عرف گلۀ عرفا 48».سکوت گذشت

  تیـــانی داشـــزبی ـــاشکی هستـــک
  رداشتیـها بردهـــتان پـــــا ز هســـت

  ی اي دم هستی از آنـویـــرچه گـــه
  دانـستی بـــر او بــگر بـــردة دیـــپ

  الـال است و حـــت ادراك آن قـــآف
  49خوب به خون شستن محال است و محال

  
نِ تعیکند، چرا که از تبیین و صورتبنديِ امر بیمیبه  محدودیت ابديِ زبان اشاره عارفی چون موالنا در ابیات فوق 

سنت فلسفۀ  اسالمی، مالرجبعلی  در 50تواند از امر متعالی پرده برگیرد.، چنانکه باید، ناتوان است و نمیرنگ بیکرانبی
داي خ، از »اصالت وجود«قاضی سعید قمی با تأکید بر مباینت میان خالق و مخلوق و انکار  تبریزي و شاگرد او

      51ذیل االهیات تنزیهی صورتبندي کرد. مختار ایشان را موضعِ توانمی از اینرو اند؛تنزیهی دفاع کرده
   .را مد نظر قرار دادد نکته نچباید ، معرفت بخشیِ آن در این نظام االهیاتیو حدود و ثغور  دربارة تجربۀ دینی

تجربه  ضمیر شخصِ قائل شد. آنچه درتفکیک » تجربه دینی بیان نشده«و » دینیِ  بیان شده تجربه« ، باید میاناوالً
تی ارزش معرف براي دیگران ،ریخته نشده هاي نشده و در قالب عبارات و گزارهکه بر زبان جار گذرد، مادامیکننده می

کاربر زبانی، هیچ و  52اریمند» زبان خصوصی«استدالل کرده که کاوشهاي  فلسفی ندارد. لودویگ ویتگنشتاین در  
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ریزد، از ملک عمومی را در قالب عباراتی چند می که آن ی خود ندارد و هنگامیبه تجربیات حس 53دسترسی ویژه اي
توان ه مختص خودش باشد و فردي و خصوصی. بر همین سیاق میککند، نه ملک طلقی و مشاعِ زبان استفاده می

توان سخنی گفت؛ نمی و اثباتاً ندارد و دربارة آن نفیاً 54عرفتیارزش مبراي دیگران  تجربۀ دینی بیان ناشده، گفت
ا را توان آنهشود، میشود و در قالب عبارات ریخته میکه آن احوال شخصی و فردي صورتبنديِ زبانی می هنگامی

  زنی کرد.   مورد ارزیابی معرفتی قرار داد و دربارة میزان معرفت بخشیِ آنها گمانه
  56.ايو تجربۀ دینی غیرگزاره 55اياید تفکیک کرد: تجربۀ دینی گزارهنخ تجربه دینیِ بیان شده بمیان دو س ،ثانیا

بان شود و پیش چشم مخاطهاي زبانی  بیان میاي است که در قالب گزارهتجارب دینین اي، متضمتجربۀ دینیِ گزاره
المثل، فانی در مقام عمل و تحقق است. فیدینی و عرهاي اي، ناظر به ظهور تجربهگیرد. تجربۀ دینی غیرگزارهقرار می
 ربا ام ف تا روزگار کنونی جاري بوده، نوعی مواجهۀ طربناکانه و شادخوارانهها و در میان اهالی تصوخانقاه آنچه در
و ها ز یافته؛ همچنین است آنچه در مساجد و پرستشگاهفه  بروو متصواست که در رفتار و کنشِ دراویش  متعالی
معرفت «و  57»ايمعرفت گزاره«توان از تفکیک میان شود. میدینیِ مؤمنان و متدینان دیده می در سلوك هااهزیارتگ
اي را بکار برد، براي توضیح این امر بهره برد. تجربۀ دینیِ بیان شده و گزاره که نخستین بار گیلبرت رایل آن 58»مهارتی

در  ،متدینان کنشِ دینیِ  عمل وبروز و ظهور یافته در  دینیِ حالیکه تجربۀگیرد؛ در اي قرار میذیل معرفت گزاره
  59زمرة معرفت مهارتی  است.

کننده،  اند. پیشینه و ذخیرة  معرفتی و تربیتیِ فرد تجربهبند زمان و مکانتخته ، قویاًبیان شده تجارب دینیِ ،ثالثاً 
رده و بیکران  تجربه کسالک بر اثر مواجهۀ با  امر  اي کهو لحظات خوش معنوي جارب باطنیدر صورتبندي زبانیِ ت

بیند، ا میرا در رؤیالمثل یک مسلمان پیامبر اسالم زند. از اینرو، فیهر خود را بر آنها میکند و منصیب برده، ریزش می
هاي هذا. افزون بر شخصیتعلیسشفاي خویش را از حضرت مریم گرفته و قیک مسیحی  نیز بر این باور است که 

ران دارند. یک مسلمان، تجربۀ خویش از امر بیکتجارب باطنی مدخلیت تام  یمِ دینی و فرهنگی نیز در بیانِدینی ، مفاه
ی مو یک بودایی که درکی از خداي ادیان ابراهی» یهوه«کند، یک یهودي ذیل مفهوم صورتبندي می» اهللا«را ذیل مفهوم 

عنی م یسته و بالیده و تخاطب و دیالوگ با چنین خدایی برایشبالمره متفاوتی ز سنت دینی و معنويِ ندارد و در
د گیرمدد می»  نیروانا«از مفهوم » کشاف وجه دیگر چیزهاان«براي اشاره به ساحت قدسی ِهستی و  60لی ندارد،محص

نحوة « شتاین، نوعیزندگی دینی، به تعبیر ویتگن و توسعاً در واقع، تجارب دینی 61شخصیِ پررنگی دارد.که طنینِ غیر
. استدیندار در آن تربیت شده  اي دارد که فردفرهنگ جامعه سنن و آداب وکه ارتباط وثیقی با  است 62»زیست

قابل تحویلِ به وحدت در میان سننِ دینی و معنوي به رسمیت شناخته شود، زمۀ این سخن این است که کثرت غیرال
ف ذیل ِادیان مختل االصول کسانی که سلوك دینی و معنوي خود راو علی شود گذاردهه  صح» م نجاتپلورالیس«بر 
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به  بخشمعرفت بیان شدة دینیِتوان چنین انگاشت که تجارب می 63.کنند، رستگار  قلمداد گردندصورتبندي می
به ادیان گوناگون  سازگار است و  گروندگانِ 64»کثرت گرایی دینی«یت نگارنده، در ادبیات فلسفه دین با موضع روا

ی حداکثري ق؛ حال آنکه فیلسوف دینی نظیر  پلنتینگا که تل»هاي مستقیمصراط« داند و رهروانِالصول مهتدي میرا علی
رد، با آوبه حساب میهاي مسیحی خداي مسیحیت و آموزه را به مثابۀ دلیلی له آن دارد و بیان شده دینیِ از تجربۀ

 داند ونها گروندگانِ به آئین مسیحیت را بر نهج صواب میبر سر مهر است، موضعی که ت 65»گرایی دینیانحصار«
  66غیر.مهتدي به هدایت خداوند، و ال

د. الزمۀ دارن شناختیِ در نظر اولی، حجیت معرفتبیان شده ین تلقی، تجارب دینیِمطابق با ا ، چنانکه آمد،رابعاً
 ايآید، اعم از تجارب دینی گزارهحساب میبه  هر آنچه تحت عنوان فراوردة  تجارب دینیخن این است که این س

، بیان شده هاي دینیِتجربه . مهمترین محک براي ارزیابیِبخش نیستموجه و معرفت اي، لزوماًو غیرگزاره
 ودهاي اخالقیِ عرفی، منافات جديبا شه بیان شده ايِ است. اگر تجربۀ دینی 67سنجیِ آنها با شهودهاي اخالقینسبت

دینی و  فالن تجربۀفراوردة ، اگر المثلۀ دلیلی است بر ناروایی و ناموجه بودنِ آن. فیداشته باشد،  این امر به مثاب
فرو نهادنی است، چرا که و  ناموجه در شرایطی موجه بینگارد، امري بهمان کودك خردسال را شکنجۀ وآزار عرفانی،
 ال، چنانکه برخیي دارد. به عنوان مثبا شهودهاي اخالقی ما منافات جد است و» رساندن به دیگران آسیب«متضمنِ 

ر د برهنهریمیه، دختران و زنان نیمهم شوان، رهبر فرقۀ به نزد »روزهاي سرخپوستی«در مراسم موسوم به اند، آورده
ا زن تواند بداشته، که مطابق با آن شخص می وربا» طولیازدواج «شوان به  ظاهراً اند. همچنینیافتهحضور می مراسم
رهبر د ، مدلول آن این است که به نزباشدهاي شوان موجه اگر این روایت از زندگی و ایده 68دار زندگی کند.شوهر
ضور حاي ایشان  بروز  یافته، تجارب عرفانی و دینیِ غیر گزاره  ، چنانکه درریمیه و برخی از اعضاء این فرقهفرقه م

ازدواج با زنان شوهردار خالی از خلل است، اموري که با  ان نیمه برهنه در مراسم  معنوي وو رقص دختران و زن
 انی و وظیفه اخالقیِ وفاي به عهدشهودهاي اخالقیِ عرفی منافات دارد و متضمن نقض و نادیده انگاشتنِ کرامت انس

 کند؛ را موجه نمی ، به تنهایی آنبیان شده و به حساب آمده انیِتجارب  دینی و عرفاست. پس، اینکه امري در عداد
اي با شهودهاي اخالقیِ عرفی منافات نداشته باشند تا بتوان اي و غیرگزارهبلکه دست کم باید تجارب دینیِ گزاره

    69آنهارا برگرفت و موجه انگاشت.
تحت عنوان   ، آنچهتجربۀ دینی است. در ادیان ابراهیمی نظیر اسالم ق با این تلقی، تجربۀ وحیانی نوعیمطاب ،خامساً

متن مقدس در اختیار مؤمنان است، صورت بیانیِ تجارب دینی و باطنی و اشراقی و ابرآگاهانۀ پیامبر است. افزون بر 
ات و عبادم از اعهاي فقهی (رفتار است و در اخالقیات و آموزهآن، مناسک و شعائر دینی که از جنس کنش و 

یابم، این تلقی از وحی که در آن، اند. چنانکه در میايگزارههاي دینیِ غیربخش تجربهیابد، قواممعامالت) ظهور می
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ناسب و متالئم با االهیات ، متنشیندیابد و بر صدر میاش محوریت میپیامبر و احوال و مواجید و تجارب دینی
تعینِ بی صورتی سخن می گوید که تجلیات و تعینات عدیدة آن عالم را االهیاتی که از خداي بی تنزیهی است؛ 

در میان متألهان معاصر، عبدالکریم سروش و مجتهد شبستري چنین تلقی اي از وحی دارند. مطابق با  آکنده است.
شن می را قدسی و رو نی خویش، هستیکه در تجارب وحیا بوده نیِ مؤید بختیارينظر ایشان، پیامبر اسالم، مرد باط

 پیامبر محصول و نازل می شده در عالم خیال بر ایشانآورده اند  سینا یبوعل که فارابی و؛ فرشتۀ ملک، چناندیده
سخن به میان آورده و مجتهد » تجربه نبوي«. سروش از وحیانی خویش را با مخاطبان در میان می نهاده است تجاربِ

در مقام » ي رسوالنههارؤیامحمد (ص): راوي  «سلسله مقاالت  سروش در. از جهان »قرائت نبوي«شبستري از 
پدیدة وحی انگشت تأکید نهاده و فراورده هاي وحیانی را در  برآمده و بر سویۀ بصريِ »بسط تجربه نبوي« تکمیل 

، »وي از جهانقرائت نب«  شبستري نیز در سلسله مقاالت .یامبر گرامی اسالم می دیده استزمرة رؤیاهایی انگاشته که پ
کار بر ما آشکار می شود؛ از اینرو باید با بخوانده که فهم آن از طریق زبان انسانی » تجربه هرمنوتیکی نبوي« قرآن را 

 ،زبان و نظریه هاي معناداري به بحث گذاشته شده ۀکه در فلسف پدیده هاي زبانی بستن اصول و قواعد حاکم بر فهمِ
به ودیعت نهاده شده  که در متن مقدس در جستجوي معانی اي روان گشتردو همت گما به فهم تجارب نبوي

   70.است
زمۀ ال بخش مسلمانی است.هاي او محوریت دارد و قوامظام االهیاتی، شخصیت نبی و آموزهن ، مطابق با اینسادساً

پشتوانۀ  یر ایشانشخصیتش نظ تراز نیست ومرتبه و همهم گرامی اسالم پیامبر است که هیچکس با این سخن این
نه  ذیل نبوت فهمید و . از اینرو باید مفهوم امامت راو سخنانش براي دیگران الزام آور نیست گیردسخنش قرار نمی

بالعکس؛ در عین حال امامت را باید به نحوي معنا کرد و به کار بست که متضمنِ نفی ختمیت نبوت نباشد و موقعیت 
   71خدشه دار نکند. پیامبر اسالم راو منحصر به فرد  ویژه

  

  دینی معرفت.2

رسد. معرفت دینی عبارتست از فهم موجه و روشمند از متن ربۀ دینی، نوبت به معرفت دینی میپس از تج  
تر روشنفکري دینی به روایت نگارنده، چنانکه پیش تجارب دینی و نبويِ پیامبر است. مقدس؛ متن مقدسی که محصول

عارف م واري میانِآمد، نسبت به دستاوردهاي معرفتیِ بشري گشوده است و بیش از هر چیز دلمشغول تالئم و ساز
اگرایی مبن «شناسی معاصر، آموزة ز متن مقدس است. در ادبیات معرفتفهم روشمند ا ست دادنِمختلف بشري و به د

مطابق با این تلقی،  73کند.شناختی را نمایندگی میبرت آئودي دارد، این نگرشِ معرفتکه قائالنی چون را 72،»معتدل
میان  یقفی ندارد، چرا که متوقف است بر فرایند احرازِ فهم موجه از متن مقدس، حد نسبت سنجی و روند و آیند» 
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رو به  فرایندي که دائمی است و نهایتی ندارد، چرا که معارف بشري دائماً ؛75»باورهاي غیر پایه«و  74»باورهاي پایه
در   ن میان، حجیت معرفت شناختیتولید و تزاید و گسترش است. در واقع، فراورده هاي معرفتیِ جهان جدید در ای

گ تعامل درازآهن د وی دارد. سپس، در روند و آینن مقدس نیز چنین حجیتتعارف از متدارند؛ چنانکه فهم م نظر اولی
که به نحویشود؛ اولیۀ متن مقدس مشمول زیادت و نقصان می شناختیِت معرفتحجیهاي گوناگون، میان این آموزه

از آموزة  توانشناختی، میسید. به تعبیر دیگر، از منظر روشتوان  به خوانش موجهی از متن مقدس رمی و نهایتاً مأالً
میان  را موازنه کرد و   که باید یک واکنش شیمیایی براي تبیین این امر مدد گرفت. همانطور لزرا 76»موازنه متأمالنه«

هاي  مختلف، هاي معرفتیِ برگرفته شده از شاخهباید میان فراورده ؛وازن برقرار کرد تا به تعادل رسددو سوي واکنش ت
سازگاري برقرار کرد و مجموعه معتَقدات منقح و موجهی را سامان بخشید. جهت ایضاح بیشتر  تعادل و  توازن و

  خوانیم:ا در نظر آورید. در سورة طارق می مطالب فوق، مثال ذیل ر
 77.یخْرُج من بینِ الصلْبِ والتَّرَائب  .خُلقَ من ماء دافقٍ .فَلْینظُرِ الْإِنسانُ مم خُلقَ

اي خلق شده که از فضاي بین پشت و سینه خارج شده اللفظی این آیات، انسان از آب جهندهمطابق با معناي تحت
 شود وان رها میشناختیِ جدید، سلول جنسی زن ( تخمک) از تخمدسوي دیگر، بنا بر آموزه هاي زیستاست. از 

 گیرد. الزمۀ این سخن اینو در رحم زن قرار میشود تشکیل می» تخم«بر اثر برخورد با سلول جنسی مرد(اسپرم)، 
آیه را  تواناین تعارض ظاهري، می ال براي رفعِاست که اسپرم و تخمک در فضاي بین پشت و سینه قرار ندارند. ح

ا در این کثیري رسازگار افتد؛ راه حلی که  جدید شناختیِدستاوردهاي زیستکرد که با  فانه به نحوي قرائتمتکلّ
را  المثل زبان قرآنش از زبان دین را تغییر داد و فیتوان درك و تلقی خویکند. عالوه بر این، میمینقانع  روزگار

گاشت که ان» زبان عرفی« را  هاي علمی است؛ بلکه آننظریه ت در مقام تبیینِزبان علمی نینگاشت؛ زبانی که به دقّ
هم  78ده و تأمل برانگیز؛دهنیر ادبی و بالغی و تکانن تعابمتضم هم هنجاري است،هم شامل دستورات و احکام 

مواردي نظیر  درمطابق با این نظر،  79.شناسانه و معادشناسانهشناسانه و انسانو جهانهاي متافیزیکی حاوي گزاره
ه شامل تصورات و کند؛ عرفی کقرآن از عرف زمانه پیروي می شود،وق که به تفاریق در قرآن دیده میآیات ف

دمش بستان که گن«که  ، روح حاکم بر این آیات استایج و مقبولِ آن روزگار است. مهمهاي رتصدیقات و نظریه
ده و کجا به کجا رسی رسد تأکید بر این امر که انسان ازل، در آیات سورة طارق، به نظر میالمثفی». پیمانه است رد

هاي هقام تبیینِ دقائق آموزینکه در ممطمح نظر بوده، تا ا ،هاي پدید آمدآبی جهنده چنین ارگانیسم پیچیده چگونه از
مؤید همین  قیامت نیز ةهاي علوم تجربی جدید باشد. آیات تأمل برانگیزِ ذیل در سورشناختی مطابق با یافتهزیست

  دهد:به دو جنسِ زن و مرد را نشان می تکامل انسان از آب جهنده و نطفهمعناست و 
 بسحىأَیدس تْرَكانُ أَنْ ینَى  .الْإِنسمی یننْ منُطْفَۀً م کی ى .أَلَمولَقَۀً فَخَلَقَ فَسکَانَ ع نِ .ثُمیجالزَّو نْهلَ معالذَّکَرَ فَج 

  80أَلَیس ذَلک بِقَادرٍ علَى أَنْ یحیِی الْموتَى .والْأُنثَى
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و زبان قرآن را زبان عرفی  لمی انگاشتن؛متکلفانه از آیات فوق و زبان قرآن را زبان ع افزون بر دو شقِّ خوانشِ
در دستاوردهاي علوم تجربی تردید کرد و دست  توانکه مطابق با آن میشقّ سومی وجود دارد  اً،منطققلمداد کردن؛ 

 هنظر قرار دادن و ب مد اختیار کرده، بادوم را  روشنفکري دینی به روایت نگارنده، شقّاالهیات رد به سینه آنها زد. 
و  لوم تجربی غیر انسانیاعم از علوم تجربی انسانی و عرفتی جهان جدید (هاي معدیدة عنایت نگریستنِ در فراورده

کند و در نظام معرفتیِ خویش نسبت سنجی می هاي مختلف، میان پاره»موازنه متأمالنه«علوم غیرتجربی)، به اقتضاي 
از اینرو، موضع   81است. بخشیان آنها و رسیدن به نظام دینیِ موجه و معرفتبرقراري تالئم و سازواري ماندیشۀ 
دارد؛ از سوي  هم ينگرنیست، چرا که دغدغۀ سازواري و کل 82، مبناگرایی کالسیکنحلهشناختیِ مختار این معرفت

ر اي دت اولیهحجی ،هاي مختلف معرفتشاخهد در چرا که براي دعاوي متعدنیست؛ هم صرف دیگر، سازوارگرایی 
االصول متأمالنه، علی رفت به مدد موازنۀهاي معاي که بر اثر تعامل با دیگر پارهختیشنات معرفتگیرد؛ حجینظر می

، تیاتفکیک میان ذاتیات و عرض ،»دین حداقلی«، »انتظار از دین«هایی نظیر د کم و زیاد شود. مفاهیم و تفکیکتوانمی
 ... معطوف به چنین تشخیص وو نمند و مکانمندتفکیک میان احکام اخالقیِ جهانشمول و احکام فقهیِ اجتماعیِ زما

ه بر این، متن عالو 83است.برساخته و طرح شده  و در راستاي رسیدن به فهم موجه و روشمند از متن مقدس نگرشی
و ورزي بدان داد؛ بلکه واجد روح و پیامی  هر شکله سان مومی نیست که بتوان دینی ب مقدس براي روشنفکري

 از متن مقدس، دست دادنِ فهم روشمنده است و براي هم افق شدن با افق پدید آورندة متن و فراچنگ آوردنِ آن و ب
ب با در تناس کامالًگیرد.  این نوع مواجهۀ با متن مقدس، هاي فوق بهره میهایی نظیر تفکیکاز مفاهیم و تفکیک

را موجه  اي را که کسی از پیش بدان رسیده و آنآموزهعا و  مد ی جدید است؛ نه اینکه هررمنوتیکهاي هزهآمو
و به  وینی از متن مقدسمتن حقنه و القاء کرد. از اینرو، االهیات روشنفکري دینی با هر خوانشِ ن انگارد، بتوان بهمی

    84باشد. در دست شواهد متنیِ مکفی له و مگر اینکه ادهر نیست؛ اي بر سر مهر انگیزه
صورتبندي کرد. الکاتوش، فیلسوف علم معاصر، نیز شناختی را از منظر دیگري توان این موضع مختارِ معرفتمی
ن است، راه کوهتامس که متعلق به  86»انقالب علمی«نامۀ پوپري دارد و که نسب 85»ابطال پذیري«ابل میان ایدة در تق

ی او، کاروان علمِ تجربی در جادة تاریخ، مطابق با تلقّ 88گیرد.سراغ می 87»برنامه پژوهشی«و از  گزیندسومی را برمی
ی هایکوهن باور دارد، مبتنی بر انقالبرود، نه چنانکه پیش می 89»هاها و ابطالحدس«بر اساس  صرفاًبه روایت پوپر  نه

قلمداد  ايمی را باید به سان برنامۀ پژوهشییۀ علشوند. بلکه، هر نظره یکی پس از دیگري جایگزین هم میاست ک
کند، کی موجه میهاي بدیل، برخی از مسائل را به مدد قدرت توجیه کنندگی خود، به نیکرد که در قیاس با نظریه

دیدار شدنِ پ ندارد. رفته رفته با  درخوري کند؛ در عین حال براي برخی از امور، پاسخبرخی مسائل را پیش بینی می
 90»هسته«رود تا نوبت به آن از بین می» کمربند محافظتی« هایی در نظریه، ابتدائاًوارد نقض و مبطل و ایجاد رخنهم
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تواند با نگه داشتن هسته، کمربند محافظتیِ نو به دور خویش بتند و خود را بازسازي کند. اما برسد. یک نظریه می
زسازي را با ي مواجه شود، به نحوي که نتوان آنرات معرفتی جداگر، افزون بر کمربند محافظتی، هسته هم با مخاط

    91دهد.د و جاي خود را به نظریۀ بدیل میافتکرد؛ نظریه فرو می
 مسائلی 92شناسی دینی استفاده کرد.توان از مدل الکاتوش در معرفت، چنانکه ایان باربور آورده، میبرهمین سیاق

رض تعا به کمربند محافظتی دین است؛ یعنیدر وهلۀ نخست معطوف  »عقل و وحی«و یا » علم و دین«از سنخ نزاع 
دستاوردهاي  سورة طارق دیدیم، که در نمونۀدر واقع، چنانهاي بشري و فهم متعارف از متن مقدس. یافتهمیان 

محافظتی  ندبکمر توانر افتد. براي رفع ناسازگاري، میرایج از متن مقدس ناسازگاتواند با فهم معرفتیِ جهان جدید می
وابسته «، تمام احکام فقهیِ اجتماعی را صورتبندي نوین آن پرداخت. به عنوان مثالی دیگر بهاحیانا را مرمت کرد و 

  عاست براي رففرهنگی آنها همت گماردن، روشی   ر زمرة عرضیات انگاشتن و به ترجمۀقلمداد کردن و د» به سیاق
کمربند توان با بازسازي گونه می این 93هاي حقوق بشري و برخی از احکام فقهیِ اجتماعی.تعارضِ میان آموزه

  94.ودشیاد می» اجتهاد در اصول«یان اخیر تحت عنوان در سال سته را نگاه داشت، روشی که از آنمحافظتی، همچنان ه

هایی از آن دست که برشمرده شد، هسته را حفظ کرد؛ آن وقت تفکیکه کار بستن مفاهیم و اما اگر همچنان نتوان با ب
 هايکه بتوان به نحو موجه و روشمندي در سیاق را کنار نهاد. مادامی باید از این نظام معرفتی دست شست و آن

ي وشنفکروژة رپر ،ادامه دادن ادامه داد. از اینرو پژوهشی به توان در دل این برنامۀفظ کرد؛ میگون، هسته را حگونا
 سیال ویقفی ندارد و  که حدمتوقف بر جد و جهد معرفتیِ مداوم است ؛ فرایندي  دینی در عرصۀ معرفت دینی

 و در ، گشوده استشودمسائل جدیدي که طرح می در مقابلِ ب نیست و، بدین معنا که ایستا و متصلّاست 95عجالی
 رر و مدد گرفتن از روش موازنۀمعرفتی با روند و آیندهاي مکنظام هاي مختلف اندیشۀ برقراري توازن میان پاره

  متأمالنه. 

  کنش دینی .3

رسیم. مراد از کنش دینی، آداب و مناسک و شعائرِ آئین اسالم است که پس از معرفت دینی به کنش دینی می 
اند و متضمن باید و  96»محور -باید«کند. احکام فقهی و اخالقی قه  و اخالق بروز و ظهور پیدا میمشخصا در  ف

المثل، جایی دارند. فیاند و روایی و ناروایی همه 97اخالقی جهانشول نهادنِ بر کنشگر اخالقی. اصول نباید و قید و بند
موارد مگر  ،اند و فرونهادنیاالصول قبیحعلی» بهتان زدن«و » دروغ گفتن«، »آسیب رساندن به دیگران«، »پیمان شکنی«

گري تعارض پیدا کنند. همچنین است موجه بودن و امر اخالقیِ دی که در یک سیاق اخالقی با هنگامیاستثنایی؛ 
ق البه تعبیر دیگر، در قلمرو اخ». کمک کردن به دیگران«و » عهد پیشه کردن به وفايِ«، »راست گویی«روایی اخالقیِ 

ه گرفتهاي گوناگون از آنها مدد سیاقمناسبات و روابط اخالقی در  که در تنظیم وجود دارد هنجاري ، اصولی چند
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شت انگ هاي مکی ــ بر این اصول اخالقیسوره خصوصاً ــ مختلف هايهدر قرآن نیز به تفاریق و در سور 98می شود.
اند کنند، اهل زکاتبراي مثال در سورة مؤمنون، در وصف مؤمنان آمده که از سخن لغو اعراض می؛ ده شدهتأکید نها

 هستند تأکید شده که اهل انفاق» حمانعباد الر«وصف در سورة فرقان نیز در  99کنند؛پیمان خود وفا میو به عهد و 
ند و به مالیمت پاسخ ایشان را نه هاي جاهل قرار گیرند، خویشتنداري را فرو نمیو اگر مورد خطاب انسان

پاسداشت اصول  101آمده است. خالقیهاي نغز حکمی و ااي نکات و آموزهسراء نیز پارهدر سورة ا 100دهند؛می
من ( »القخاالَ مِکارِم متماَل ثتعی بنّا«ز پیامبر گرامی اسالم نقل شده که: اخالقی از مقومات بعثت پیامبران بوده، ا

بکار بستنِ آموزه هاي اخالقی از  . الزمۀ این سخن این است که)امل و تتمیم مکارم اخالق مبعوث شدهبراي تکمی
  نشیند.       بیند و بر صدر میم االهیاتی روشنفکري دینی قدر میمقومات مسلمانی است؛ امري که در نظا

اید مقام پاسخ،  نخست بکري دینی به روایت نگارنده دارد؟ در بپرسیم فقه چه منزلتی در االهیات روشنف اکنون
 تندهس و حج ل روزه و نمازاحکام عبادي از قبین ات متضمیعبادتفکیک کرد. » امالتمع«را از باب » اتیعباد«باب 

یامبر رکعت. پچرا نماز صبح دو رکعت است و نه سه  توان دلیلی اقامه کرد کهالمثل نمیفی». مصالح خفیه«و واجد 
 به امان بخشیدنِمسلمانان نیز براي سگرفته، می روزه آن طورو خوانده اسالم که مؤسس دین است، اینگونه نماز می

آورند. اما احکام اجتماعیِ اسالم واجد جا میسلوك معنوي خویش، به اقتفاي ایشان مناسک عبادي خویش را به
اهللا دهلوي آورده، متناسب با بنیه و مزاج و سروش از قول شاه ولینیستند و چنانکه عبدالکریم » مصالح خفیه«

بر خالف رأي جمهور فقها،  الزمۀ این سخن این است که .اندان جزیره العرب صادر شدهات و تصدیقات مردمتصور
اگر در  102د.خواهفرهنگی و معیشتیِ متفاوت دلیل میبا خصوصیات  ي بخشیدنِ این احکام به جوامعیتعمیم و تسرّ

 توان احکام اجتماعیمی اي، بنیه و مزاج و تصورات و تصدیقاتی نظیر جوامع صدر اسالم یافت شود، عیناًجامعه
د و احکام ز» گیترجمه فرهن«روح و پیام این احکام، دست به  صورت باید با حفظ در غیر این ،کار بسته اسالم را ب

دید را ، بشر ج»تکلیف« و » حق« سروش با تفکیک میان  العین قرار داد و از آنها تبعیت کرد.ترجمه شده را نصب
که حالی آنها سراغ می گیرد؛ درتر در پی احقاقِ حقوق بنیادینِ خویش است و از جانور محقی می انگارد که بیش

فقه حق مدار از مقتضیات  حق در فقه موجود و پی افکندن اندراج مؤلفۀ 103ود، تکلیف مدار است.گفتمان فقه موج
 اسالم، بر خالف احکام به تعبیر دیگر، احکام اجتماعیترجمه فرهنگی و اجتهاد در اصول در روزگار کنونی است. 

سازگار اگر با شهودهاي اخالقی عرفی ما  دارند و باید در ترازوي اخالق توزین شوند. 104»ربط اخالقی«، عبادي
د فرونهاده صورت بای اند و برگرفتنی؛ در غیر اینرند و اخالقی به حساب آیند، موجهچتر عدالت قرار گی باشند و ذیلِ
ر مجتهد ه باشند. به تعبیکه با شهودهاي اخالقیِ عرفی منافاتی نداشتگردند، به نحوي صورتبندي مجددا شوند و یا 

االمريِ ابديِ مال و مناسک عبادي،  قوانینِ نفساحکام فقهی اجتماعی، بر خالف اصول اخالقی و اع شبستري،
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صرف دخل و ت که با اندکیاند سرقت، قتل و ... فراتاریخی نیستند؛ بلکه عرف زمانۀ پیامبر درباره ارث، مجازات،
  اسالم قرار گرفته: مورد موافقت پیامبر

اي از بررسی تاریخی اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مکه و مدینه در عصر پیامبر و نیز پاره«
تل، زنا، یی درباره نظام خانواده، ارث، مجازات سرقت، قهاآید که در آنجا عرفبه دست میاز آیات قرآن مجید 

ها را به عنوان قانون وضع نظام اجتماعی اعراب بود. کسی آن ها حفظ تداوممحاربه و... وجود داشت که نقش آن
ثر آن اک رفت...موقت بودن آن قوانین نمی کرد و سخنی در باره ابدي یاها را قانون تلقی نمینکرده بود و کسی آن

ها هم تعدیالتی به عمل آمد... در آن آناي از ها پس از بعثت پیامبر نیز مورد موافقت وي قرار گرفت و در پارهعرف
 ،ها در همه عصرها مخاطب آن هستنداالمري (لوح محفوظی) که همه انسانو احوال کسی از قوانین الهی نفس اوضاع

  105.»گفتسخنی نمی
 و جغرافیاي فرهنگی و سیاسیِ دخیل در صدور احکام  زمانه هنجارهايدادنِ نظر قرار  روشنفکران دینی، با مد

 ایشاناند.  آثار منتشره از ته و به ارزیابی آنها همت گماردهفقهی اجتماعی، این احکام را در ترازوي اخالق گذاش
 106در سالیان اخیر را باید در این راستا قلمداد کرد. »...حجاب«، »نبی سب«، »مباهته«، »ارتداد«والتی چون مق دربارة

ندارد؛ چرا که برخی از امور » وجوب اخالقی«مالزمتی با » وجوب فقهی«است و  به نزد ایشان، اخالق فراتر از شرع
اند، چرا که ذیل مناسک عبادي ماندگارترین بخش فقه 107اما وجوب فقهی ندارند و بالعکس. وجوب اخالقی دارند،

. به تعبیر عبدالکریم سروش، مذاق شارع، قبض فقه است و و همه جایی اند همیشگی و ندگیرعدالت قرار نمیچتر 
  بسط اخالق: 

شود، اما اخالق فرا شرعی است. حج فقط نبوت است، چون از شرعی به شرعی عوض می ۀترین نصیبفقه نازل«
 السالم ...در اسالم واجب است نه در جمیع شرایع، اما دروغ گفتن همه جا حرام است. همین است که پیامبر علیه

قدر  ...بسط اخالق داند نه گسترش فقه... مذاق شارع قبض فقه است ورسالت اصلی خود را گسترش اخالق می
اند، متیقّن آن است که احکام شرع، وارده در قرآن و حدیث پیامبر، همه موقّت و محلّی و متعلّق به دنیاي ماقبل مدرن

اند، ناشی از یکسان بودن دنیاشان با دنیاي عصر ها عمل کردهمگر خالف آن ثابت شود. اینکه مسلمانان همواره بدان
و آیین عبادي چون صالت و صوم و حج و زکات و پرهیز از خمر و خبائث، ماندگارترین  مناسک نبوت بوده است...

و  اند و خصلت حجازيترین بخش فقهترین و مندرسسیاسیات و جزائیات مشکوك اند...و دلرباترین بخش فقه
ت توانسات است (یعنی میفقه از عرَضی ۀگرچه هم قبیلگی آشکار دارند و جامعه و جان اعراب در آنها حاضر است...

 108.»ترین عرَضیات استبه گونۀ دیگري باشد)، اما این بخش از فقه عرَضی
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ر عین نشاند؛ دکشد و بر صدر میرا بر می  و مناسک عباديینی، روشنفکري دینی اصول اخالقی در قلمرو کنش د
اخالق  است. عالوه بر این، جمهورِ  در ترازويتوزین احکام فقهیِ اجتماعی  در اندیشۀ ترجمۀ فرهنگی و حال،

یان دادن تفکیک رابطۀ منظر قرار  انگاشته و با مد ي را در زمرة امور عرفی و عقالییروشنفکران دینی، سیاست ورز
سانی ر جوامع ان؛ بر رابطۀ وثیق و بنیادینِ میان دیانت و سیاست د»دین و حکومت«از رابطۀ میان » سیاستدین و «

کیه، از فی المثل در جامعۀ تر رود.آید و نه از بین میاطی که نه به میل کسی به وجود می، ارتبنهند انگشت تأکید می
د، از قاطبۀ مردم ریزش می کن آنجائیکه اکثریت مردم مسلمانند، به نحو طبیعی، ارزشهاي دینی در تمام شوؤن زندگیِ

موزه آمردم به نحو اغلبی غیر دیندارند، از اینرو  نخالف جامعه اي نظیر سوئد که در آ ؛ برشان جمله سیاست ورزي
دین «به رابطۀ میان  در مقابل، روشنفکري دینی. نقشی ایفا نمی کند سوئد عرصۀ سیاستارزش هاي دینی در ها و 

شروعیت سیاسیِ خود را از دین حکومت، م اي حقوقی است، باور ندارد و  معتقد استکه رابطه» و حکومت
از ساز دفاع پاسداشت حقوق  بشر و  109از اینرو می توان جامعه اي دینی داشت، همراه با دولتی سکوالر. گیرد.نمی

مسلم « ونتن مفاهیمی چو برساخ» الریسم سیاسیسکو«و » سکوالریسم فلسفی« تفکیک میانِو و کار دموکراتیک 
ائل به ساحت ق تواندنزد ایشان، کسی مین راستاست. به توسط روشنفکران دینی در ای» حکومت فرادینی« و  »سکوالر

اد حکومت  دین از نه نهاد باورمند به آئین اسالم، در عین حال به سکوالریسم سیاسی و تفکیک قدسیِ هستی باشد و
   110معتقد باشد.

  

  نتیجه .4
 ین مدلِدر ا .تبیین کنم راروایت خویش و باور به  نظام االهیاتیِ روشنفکري دینی کوشیدم در این مقال بلند  
ه نسبت به تجربۀ دینی ک فراوردة .اندشده تفکیکاز یکدیگر  و کنش دینیدینی، معرفت دینی  تجربه  شناختی،دین
و خود منقسمِ  است البشرط خداانگاري و وحدت وجودي) همه  ( خداباوري، ساحت قدسیاز هاي گوناگون تلقی

امر  شی ازبخشأن معرفتی دارد و گزارشِ معرفت ،بر دو قسمِ تجربۀ دینی گزاره اي و تجربۀ دینی غیر گزاره اي است
ایت آن غ متناظر با االهیات تنزیهی است و ،دینی و ساحت قدسیِ هستی تجربۀدهد. این تلقیِ از به دست میمتعالی 

نیِ تعیرتی و بیصوو بی رنگیو بی »سکوت« به مثابۀ تجربه کردنِ امر متعالی و از پشت سر نهادنِ دنو و علو عبارتست
 ست وادینی تجارب  ثل اعاليِ، مپیامبر گرامیِ اسالم  وحیانیِ تجارب . عالوه بر این،را به عیان دیدن ساحت قدسی

اي بر» موازنه متأمالنه« موجه و روشمند از متن مقدس؛عبارتست از فهم نیز . معرفت دینی بخش متن مقدسقوام
» عتدلم مبناگرایی« آموزة معرفت شناختیِاي که متناسب با شناختیه این مهم محوریت دارد؛ موضع روشرسیدن ب

ارف مع معارف دینی و میان برقراري سازواريِو هاي مختلف معرفت پارهسنجیِ میان به دیگر سخن، نسبت است.
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 عالوه بر اینروشنفکري دینی است. » برنامه پژوهشیِ«بشري، از مقوماتراتر دینی، اخالق را ف روشنفکري ، االهیات
نشاند و آنها، احکام عبادي را بر صدر می و برگرفتن جهانشمول اخالقیِ اصول نشاند و با تأکید بر رواییِاز فقه می
گمارد. پاسداشت اصول لزوم، همت میفرهنگی آنها، عندا ترازوي اخالق و ترجمۀدر احکام فقهیِ اجتماعی  به توزین
نسان ااز سوي دیگر،  و تبعیت از احکام فقهیِ توزین شده در ترازوي اخالق از یکسو ین عباديآئومناسک  اخالقی و

  آورد.   در ضمیر او پدید می ژرف هاي دینی و باطنیِتجربه تر کرده؛ مجالی براي تحققِتر و مهذبدیندار را پیراسته

   

سودمند و رهگشاي خود را با من  نخست و دوم این مقاله را از سر لطف خواندند و مالحظات و پیشنهادات دوستان و همکاران عزیزي که ویراستتمام از  .١
   در میان نهادند، صمیمانه سپاسگزارم.

2 .traditionalists 

  گرایی ، به عنوان نمونه، نگاه کنید به: براي بسط بیشترِ آموزه هاي سنت . 3
 گرایی در .  تلقی نگارنده از نحلۀ سنت1385، گفتگوي رامین جهانبگلو با سید حسین نصر، ترجمه سید مصطفی شهرآیینی، تهران، نی، در جستجوي امر قدسی

  به بحث گذاشته شده است:» گرایانه به سنترویکرد تقلیل«نوشتۀ 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/162.pdf 
4. fundamentalists 

5. esoteric 

6. literal meaning 

7. traditional 

 از عبدالکریم سروش است. براي  آشنایی بیشتر با انواع دینداري» دینداري تجربت اندیش«و » دینداري معرفت اندیش«، »دینداري معیشت اندیش«تفکیک میان  .8
 ، 1381، تهران، صراط، سنت و سکوالریسم؛ همو، 1380و، ، تهران، طرح ناخالق خدایان، »ورزياصناف دین«به روایت ایشان، نگاه کنید به : عبدالکریم سروش، 

حقوق «؛ همچنین به رسمیت شناختنِ ر تحقیق دین خود را تغییر داده اندکسانی که از س و مهدور الدم نبودنِ » ارتداد«اهللا منتظري دربارة فتاواي متأخرِ آیت .9
 بهائیان از این سنخ است. » شهروندي

  احیاگرانه از آثار مرحوم مطهري، نگاه کنید به : یِبراي بسط بیشترِ تلق  10.
  :جرس ، سایت»بازخوانی االهیات مطهري و سروش«سروش دباغ، 

http://www.rahesabz.net/story/80547/ 
  دربارة نسبت میان احیاي دینی و رفرم دینی: چشم انداز، گفتگوي نگارنده با نشریۀ »شودجاده رفرم دینی به سراب ختم نمی«همچنین، نگاه کنید به 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/98.pdf 
11. holistic 

12. coherentisitc 

13.  maximal naturalism 

14.  minimal naturalism 

  ، نگاه کنید به: 15
Graham Oppy (2013) The Best Argument Against God ( New York: Palgrave), chapter 3.  
16. supernatural level 

17  . reasonable 

18  . theists 

19  . pantheists 

20  . panentheists 

.  اینک در : 84، زمستان 2، شماره فصلنامه مدرسه،  و سروش دباغ ، مصاحبه جان هیک با سید امیر اکرمی»گرایی دینیواقعیت غایی و کثرت«نگاه کنید به :   .21
 .154-170، صفحات 1392، چاپ دوم، تهران، نشر پارسه، امراخالقی، امر متعالیسروش دباغ، 
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در  »صداي پاي آب«در منظومۀ  » بوها، پاي آن کاج بلند/ روي آگاهی آب، روي قانون گیاه این نزدیکی است:/ الي این شب و خدایی که در«تعابیري نظیر:   .22

 انگارانه از امر متعالی است.  خداسپهري، تداعی کننده تلقی همه  هشت کتاب

  گوید:   می مثنوي وممولوي از تلقی وحدت وجودي از امر متعالی پرده بر می گیرد، وقتی در دفتر د .23
  گاه خورشیدي و گه دریا شوي/ گاه کوه قاف و گه عنقا شوي 

  ها وز بیش، بیشتو نه این باشی نه آن در ذات خویش/ اي فزون از وهم
  براي بسط بیشترِ این خوانش از ساحت قدسیِ هستی، نگاه کنید به :

  .1380، آفتاب، نشریۀ »آینه هاي بی زنگار« و » رنگ و بی رنگی« ، »بی رنگی و تابندگی« ،»صورتیصورت و بی«عبدالکریم سروش،  -
  :1384، زمستان نشریه مدرسه، ترجمۀ جالل  توکلیان، سروش دباغ، »صورتی بر بی صورتی«گفتگوي جان هیک و عبدالکریم سروش،  -

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/303.pdf 
  »:2و1طرحواره اي از عرفان مدرن «سروش دباغ،  -

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/183.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/191.pdf 

 سخن گقت. پس از آن عبدالکریم سروش و مجتهد شبستري بازسازي فکر دینیدر » تجربه دینی«در میان متألهان رفرمیست، اولین بار اقبال الهوري از مفهوم  24.
دیق رسند نیز در زمرة مصاوم را به کار بردند. به نزد سروش و شبستري، تجربه هاي ایمانی که با خضوع، خشوع و تمکین در برابر امر متعالی  در میاین مفه

م خداي وحدت وجودي اند. در این مدل دین شناختی، تجربۀ دینی اعم از تجربۀ ایمانی است، چرا که متعلّق تجربه دینی، هم خداي ادیان است، هتجارب دینی
ایمان دینی آنچنانکه من می اندیشم عبارتست از باور داشتن و دل سپردن به کسی همراه با اعتماد و توکل به « سروش می گوید:». همه خداانگاران«و هم خداي 

از  شبستري نیز». محور نظام هاي دینی و توحیدي استاو و نیک دانستن و دوست داشتن او. من در این بیان عمدتا ایمان به خدا را معنا می کنم چرا که خداوند 
قرار » قمطل«گاهی این تجربه است که در حضور ». جهان هیچ در هیچ است«گاهی معناي تام، این تجربه است که «تجارب معنوي خویش  اینگونه پرده برگرفته: 

م است، گاهی تجربۀ اتحاد با هستی است .... این معناها همواره انسان را به یاد است، گاهی تجربۀ عد» آگاهی کیهانی ناب«داري و گاهی تجربۀ عشق است، گاهی 
ت که اس» طیف«ست یک »معناي معناها«در این زیستن، خدا که ». نبودن«و » بودن«است؛ نوسان میان » نوسان«ها یک اندازند. زیستن با این تجربهها میمعناي معنا

  ».گسترده است» هیت نامتشخص بیکرانالو«تا » واراله متشخص ناانسان«از 
یر می تواند به تعبمتعلّق تجربه دینی در این مدل، می تواند هم خداي ادیان باشد که هم عنان با ایمان دینی و تجربۀ دینی است، چنانکه سروش می گوید؛ هم 

  امتداد می یابد.   » الوهیت نامتشخص بیکران«تا » اله متشخص ناانسانوار«شبستري طیفی باشد که از مجتهد 
  براي آشنایی بیشتر با آراء سروش و مجتهد شبستري دربارة تجربۀ دینی و تجربۀایمانی، نگاه کنید به: 

، »نو کردن ایمان«؛ 1380، تهران، طرح نو، اخالق خدایان، »ایمان و امید«؛ 1377، تهران، صراط، صراط هاي مستقیم،  »صراط هاي مستقیم« عبدالکریم سروش، 
  . 1378، تهران، صراط، بسط تجربه نبوي

  .1384، تهران، طرح نو، تأمالتی در قرائت انسانی از دین،  »پرواز در ابرهاي ندانستن« ؛1378، تهران، طرح نو، ایمان و آزاديمحمد مجتهد شبستري، 
   .1392، زمستان 14، شماره اندیشه پویا، گفتگوي مجتهد شبستري با رضا خجسته و جالل توکلیان، »ناي معناهادر جستجوي مع«

پاکی آواز آبها: تأملی در «  ؛1393صراط، چاپ سوم،تهران،  سکوت ومعنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین،، »مجتهد شبستري و ایمان شورمندانه«سروش دباغ، 
  :1391، پاییز آسمان، »ياصناف ایمان ورز

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/207.pdf 
  :اثر محققانۀ ذیل در فلسفۀ جدید، نگاه کنید به» تجربه دینی«همچنین، براي آشنایی بیشتر با  مفهوم 

  . 1391، تهران، هرمس، هرمنوتیکی تجربه دینی و چرخشبابک عباسی، 
25. transcategorial reality  

  ، نگاه کنید به:» امر متعالی«براي  آشنایی بیشتر با تلقی هیک از 
John Hick ( 2005) An Interpretation of  Religion: Human Responses to the  Transcendent ( USA: Yale University Press), 
second edition.  

26. negative theology   . در ادبیات فلسفۀ دین، اصطالح»apophatic  theology «است. برخی از مترجمان واهل نظر، » االهیات تنزیهی« معناي نیز به
ر سنت د»  تنزیه« و » تشبیه «  ه اند. تصور می کنم با عنایت به سابقۀ مبحثپیشنهاد کرده و به کار برد negative theologyرا براي » االهیات سلبی« معادل 

 :، نگاه کنید به»االهیات تنزیهی« براي آشنایی بیشتر با روانتر و رساتر است. » االهیات تنزیهی« االهیاتی و عرفانی ما، معادل 
-Bernard Lonergan (1972) Method in Thology ( New York: Sebury Press). 
-Aristotle Papanikolaou ( 2006)  Being With God: Trinity, Apophaticism, and Divine-Human Communion ( Notre Dame: 
University of Notre Dame Press). 
27. cognitive 
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ملکیان به  به روایت مصطفی» دیدن یگانگی چیزها«و » ز یگانهدیدن چی«را  با عنایت به دوگانۀ » تجربه عرفانی«و » تجربه دینی«در جایی دیگر، تفکیک میان  .28

  نید به، نگاه کبرم. براي بحث از نسبت میان تجربه دینی و تجربه عرفانی و تفاوت و تشابه آنهاام. در این مقاله، این دو را معادل هم بکار میبحث گذاشته
  لینک زیر: در 2014، سال المعارف استنفورددائرهدر  ”mysticism“ مدخل 

http://plato.stanford.edu/entries/mysticism/ 
 

29. prima facie justification 

30. prima facie reason 
31. ultimate reason 
32.   justificatory power 

33. negation of negation 

34. anthropomorphism 

35. immanent 

36. transcendent 

  براي بسط بیشتر االهیات تنزیهی به روایت اکهارت، نگاه کنید به دو اثر محققانه و خواندنیِ ذیل: 37.
  .1381، تهران، هرمس، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارتقاسم کاکایی، 

Sonya Sikka ( 1997) “ Ekhart’s Dialectical Theism” in Forms of Transcendence: Heidegger and Medieval Mystical 
Theology, ( New York: State University of New York Press), pp.142-109  

 .60و  58، 57، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، به تصحیح  و پیشگفتار عبدالکریم سروش،  دفتر دوم، ابیات مثنوي معنويجالل الدین مولوي بلخی،  38.

 .11سوره شوري، آیۀ  .39

  .4سوره حدید، آیۀ  .40
41. ineffable 

  به روایت نگارنده در مقاله ذیل به بحث گذاشته شده است:» سکوت عرفانی«انواع   .42
  .23-46، صفحات سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین، »سکوت در تراکتاتوس«سروش دباغ، 

هاي صوتی این جلسات در شده است. فایل انی تبیین، مفهوم  سکوت عرف 5و  4، سري اول ، جلسات »پیام عارفان براي زمانه ما«همچنین، درسلسله مباحث 
 لینک زیر قابل دسترسی است:

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
  :در لینک زیر »پیام عارفان براي زمانه ما«: نقد و معرفی درسگفتارهاي فصول عارفان«براي بسط بیشتر این مطلب نگاه کنید به: نیما افراسیابی،  

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/115.pdf 
  مولوي در غزل نابِ ذیل، درك تنزیهی از امر متعالی را به تصویر کشیده است: .43

  نشان که منم/ کی ببینم مرا چنان که منم؟!رنگ و بیآه چه بی
  کو میان اندرین میان که منم؟»/ اسرار در میان آور«گفتی 

  این جهان و آن جهان مرا مطلب/ کین دو گم شد در این جهان که منم
  »هاي! خموش/ در زبان نامدست آن که منم«بگفت: » آنی«گفتم: 
  »اندر زبان چو در نامد/ اینت گویاي بی زبان که منم!«گفتم:

  ظاهر نهان که منمبانگ آمد چه می دوي؟ بنگر/ در چنین 
 .281، غزل 1377، به کوشش دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، گزیده غزلیات شمسموالنا جالل الدین بلخی، 

« به   نهند و» قاره روح« ي در داریوش شایگان، متفکر معاصر، بر این باور است که سنن معنويِ مختلف، می توانند  از کثرات و افتراقات گذر کنند و پا ٤٤.
غ ابپردازند. از اینرو شایگان شرق تا غرب عالم را می پیماید و از شانکارا، چوانگ تسو، ابن عربی و اکهارت و گفتار ژرف  معنوي ایشان سر» گفتگو در فرا تاریخ

  سراغ گرفت. براي بسط این مطلب، نگاه کنید به :» سکوت «می گیرد؛ گفتار عافیت سوز و درس آموزي  که اوجش را می توان به روایت اکهارت  در 
   ، فصل هفتم.1380، ترجمه فاطمه ولیانی، تهران، فرزان روز، افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیارداریوش شایگان، 

، 1389، تهران، فرزان روز، باتی از آثار داریوش شایگانآمیزش افق ها: منتخ، نقل از : محمد منصور هاشمی، ادیان و مکتب هاي فلسفی هندداریوش شایگان،  .45
 .43-44صفحات 

، فضاي معنويِ غریبِ دل انگیز در دو دفتر »حجم سبز«و دیگر اشعار دفتر » خانۀ دوست کجاست؟«و » پشت دریاها«شایگان در مقالۀ ذیل با عنایت به اشعار  .46
  را به زیبایی به تصویر کشیده است: هشت کتابانتهایی 
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 .177-198، 1392، تهران، فرزان روز، در جستجوي فضاهاي گمشده،  »لحظه اي در واحه«داریوش شایگان، 

 .24، چاپ دوم، صفحه 1380، تهران، فرزان روز، هنوز در سفرم: شعر ها و یادداشت هاي منتشر نشده از سهراب سپهريپریدخت سپهري،  . 47

48. Ludwig Wittgenstein ( 1961) Tractatus Logico-Philosophicus, translated by David Pears and Brain  
McGuiness ( London and New York: Routledge and Kagan Paul), Revised edition, 1974, p, 89. 

ز ویتگنشتاینی در ادبیات مربوط به بحث گذاشته شده؛ سکوت عرفانی یکی ا» سکوت«آورده ام، تلقی هاي گوناگونی از  فلسفی -رساله منطقیچنانکه در شرح بر 
  این تفاسیر چهارگانه است که با سکوت هایدگري قرابت قابل تأملی دارد.

 . 4724-4726، دفتر سوم، ابیات مثنوي معنوي  .49

است؛ جایی که کمیت زبان لنگ می شود و سهراب  تعبیري شده » گویا«شی اي سخن می گوید که ت و خاموسپهري نیز در تجارب باطنیِ خود از سکو  .50
  ، براي واگویی احوال خویش نمی یابد:»خاموشی گویا شده بود«رساتر از عبارت پارادوکسیکالِ 

این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود/ آن پهنه چه بود: با  آنی بود، درها وا شده بود/برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود/ مرغ مکان خاموش،«
  .»Bodhi، شعر »شرق اندوه« ، دفتر هشت کتاب».  ( میشی گرگی همپا شده بود/ نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ، پرده مگر تا شده بود؟

یدنِ را براي سامان بخش» عبادت سکوت«پیدا کرده بود و » سکوت«ري با مفهوم دینِ معاصر نیز در سالهاي آخر عمر خود انس بسیا جان هیک، فیلسوف نامبردارِ
 به احوال معنويِ خویش اختیار کرده بود.

  براي آشنایی با تلقی تنزیهیِ رجبعلی تبریزي و سعید قمی از امر متعالی، به عنوان نمونه، نگاه کنید به: .51
  ، مجلد سوم.1380، تهران، طرح نو، هان اسالمماجراي فکر فلسفی در جغالمحسین ابراهیمی دینانی، 

  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران:، 1392،  »االهیات سلبی؛ سیر تاریخی و بررسی دیدگاه ها«اسماعیل علی خانی، 
h p://www.irip.ir/Home/Single/48601 

 فصلنامه پژوهشی نامه، "علل و انگیزه هاي مال رجبعلی تبریزي و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی "سید صدر الدین طاهري و محسن مروي، 
 . 1386، دانشگاه امام صادق، پاییز حکمت: پژوهشنامه فلسفه دین

 کاوش هاي فلسفی  243-300موسوم است،  ناظر به فقرات » private language argument«بحث ویتگنشتاین در این باب که در ادبیات مربوطه به   .52
  ، نگاه کنید به:»استدالل زبان خصوصی« است.  براي  آشنایی بیشتر با مبحث 

Collin McGinn ( 1984) Wittgenstein on Meaning: An Interpretation and Evaluation ( Oxford: Basil Blackwell)  
   Michal Luntley ( 2003)  Wittgenstein: Meaning and Judgement ( Oxford: Blackwell), chapter 4. 

  .1393، تهران، سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین، »فرگه، ویتگنشتاین و استدالل زبان خصوصی«رضا مثمر،  سروش دباغ،
53. privilege access 

54.  epistemic value 

55. propositional religious experience 

56. non-propositional religious experience 

57. Knowing- that 

58. Knowing- how 

فاوت بر هم منطبق می شوند و ت» معرفت مهارتی«و » معرفت گزاره اي«تحلیلی، برخی از فیلسوفان بر این باورند که بر خالف رأي رایل،  در سنت فلسفۀ  .59
ي ادعا می شود، رفت گزاره امهمی میان این دو وجود ندارد. کسانی که با این مدعا و استداللی که له آن اقامه شده، همدلی دارند؛ می توانند هر آنچه دربارة مع

. در منبع شود معرفت مهارتی نیز عیناً بکار بندند. مطابق با رأي گروه اخیر، هر آنچه از جنس معرفت مهارتی است، نهایتا بر معرفت گزاره اي منطبق می دربارة
  اقامه شده است:» معرفت مهارتی«و » معرف گزاره اي«ذیل، استداللی له عدم تفاوت میانِ 

Jonathan Dancy (2004) Ethics Without Principles ( Oxford: Clarendon Press)  
در »  ريسپه هشت کتابدو گونه مواجهۀ با امر متعالی در «چند سال پیش براي شرکت در کنفرانسی در قلمرو عرفان تطبیقی و سخنرانی تحت عنوان   60. 

ذن ـ بودیسم دربارة تفاوت ها و تشابهات میانِ سنن معنوي ایرانی ـ اسالمی و شرقی گفتگو می  تۀرش دانشگاه توکیو عازم ژاپن شدم. در آن سفر، با یکی از اساتید
ي از این »تصور«ون، ر منطقیکردیم. برایم تأمل برانگیز بود که به روایت ایشان، بودایی ها تصویر و درکی از نیایش و پرستشِ خداي ادیان ابراهیمی ندارند. به تعبی

 نمی رسد.» تصدیق«ب تصور، نوبت به  امر ندارند؛ در غیا

عرفانی در ادیان و سنن معنوي گوناگون پرده برگرفته است. نگاه کنید به: والتر استیس، ، از تنوع تجارب باطنی و عرفان و فلسفهاستیس در کتاب خواندنیِ  .61
  .1367، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، سروش، عرفان و فلسفه

62 .form of life 

دیان گوناگون، ، عموم گروندگان به ا»پلورالیسم نجات«تفکیک کرد. مطابق با »  پلورالیسم نجات« و » پلورالیسم صدق«، باید میان »پلورالیسم دینی«در مبحث   .63
لف نِ  صورت بندي هاي مختمعرفت بخش انگاشتن و موجه بود متضمنِ» پلورالیسم صدق«علی االصول بر نهج صوابند و مهتدي به هدایت خداوند. در عین حال،
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د و تجربه هاي دینی و عرفانی در زمرة صوري به حساب آیند  که بر امر بی صورت بی تعین افکنده می ست. اگر  خداي بی صورت محوریت یاباز امر بیکران ا

انده می شود. به حاشیه ر»  پلورالیسم صدق« محوریت می یابد و » پلورالیسم نجات« متالئم است،  متناظر و» االهیات تنزیهی« ؛ تلقی اي از امر متعالی  که با شود
  براي بسط بیشتر این مطلب نگاه کنید به:

  1377، تهران، صراط، صراطهاي مستقیمعبدالکریم سروش، 
  :1384زمستان  ،2، شماره فصلنامه مدرسه، گفتگوي جان هیک و عبدالکریم سروش، ترجمه جالل توکلیان و سروش دباغ،  »صورتی بر بی صورتی«

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/303.pdf 
  :1391، بهار 21،  شماره مهرنامه ، گفتگو با نشریۀ»نیازمند پلورالیسم هستیم تا اهل مدارا شویم«سروش دباغ، 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/76.pdf 
64. religious pluralism 

65. religious exclusivism 

  ، به عنوان نمونه، نگاه کنید به:»شمول گرایی دینی« و » انحصار گرایی دینی« ، »کثرت گرایی دینی« براي آشنایی بیشتر با مقوالت 66 . 
  . 1377، تهران، صراطهاي مستقیم؛ اینک در: عبدالکریم سروش،  ، شمارهکیان، » نردبانهاي آسمان«سید امیر اکرمی ، 

  .12، چاپ پنجم، فصل 1387و ابراهیم سلطانی، تهران،   ، ترجمه احمد نراقیعقل و اعتقاد دینیمایکل پترسون و دیگران، 
67. moral intuition 

  نگاه کنید به :براي بسط این مطلب  . 68
  مریمیه؛ از فریتهوف شوان تا نصر:عبداهللا شهبازي، 

http://ketabnak.com/comment.php?dlid=48339  
که ذکري از قصه موسی(ع) و خضر در آن رفته، مولوي تصریح می کند که اگر کشتن یک مسلمان، فی نفسه  مثنوي در دفتر اول» پادشاه و کنیزك«در داستان   .69 

  مد نظر حکیم الهی و پادشاه بود، اگر نامش را می بردم، کافر بودم:
  گر بدي خون مسلمان کام او/ کافرم گر بردمی من نام او 

  بلرزد عرش از مدح شقی/ بد گمان گردد ز مدحش متقیمی
  شاه بود و شاه بس آگاه بود/ خاص بود و خاصه اهللا بود

  آن کسی را کش چنین شاهی کُشد/ سوي بخت و بهترین جاهی کشد
که اعمال و رفتار  چنانکه در سورة کهف آمده، موسی(ع) هم تا جایی با آن مرد باطنی(خضر) همراهی کرد و از جایی به بعد راه این دو از یکدیگر جدا شد، چرا

براي موسی  رد باطن بین براي موسی (ع) قابل فهم و هضم نبود. آنچه از این داستان قرآنی مستفاد می شود، این است که کنش هاي مرد باطن بینی چون خضآن مر
انی، تجارب دینی و عرف». ی و بینکقال هذا فراق بین«(ع) نیز قابل فهم نبود؛ چرا که با شهودهاي اخالقی او در تخالف بود، از اینرو، راه آندو از یکدیگر جدا شد: 

گزاره اي و غیر  یبه صرف باطنی و عرفانی بودن، موجه و قابل پیروي نیستند، از این رو کشتن آن پسر به دست خضر براي موسی (ع) پذیرفتنی نبود. تجارب دین
 گزاره ايِ معرفت بخش، دست کم باید با شهودهاي اخالقیِ عرفی منافاتی نداشته باشند.

  راي بسط بیشترِ آراء سروش و مجتهد شبستري دربارة وحی، نگاه کنید به:ب 70
 :در لینک هاي زیر» طوطی و زنبور«و » بشر و بشیر«مقاالت  ؛1378، تهران، صراط، بسط تجربه نبويعبدالکریم سروش، 

http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-BasharVaBashir.html 
http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-13870200TootiVaZanboor.htm 

  »:قرائت نبوي از جهان«جتهدشبستري، سلسله مقاالت محمد م
http://mohammadmojtahedshabestari.com/index.php 

ترنم موزون حزن: ، اینک در: سروش دباغ، 1386، 6، شماره مدرسه، گفتگوي مجتهد شبستري با جالل توکلیان و سروش دباغ، »هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان«
 . 198-223، صفحات 1390، تهران، کویر، تأمالتی در روشنفکري معاصر

  1392، زمستان 14، شماره اندیشه پویاخجسته و جالل توکلیان، ، گفتگوي مجتهد شبستري با رضا »در جستجوي معناي معناها« 
  »:از تجربه نبوي تا رؤیاي رسوالنه«سروش دباغ، 

http://www.rahesabz.net/story/73388   / 
  براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به:  .71

» تشیع و چالش مردم ساالري«.  عالوه بر این، پس از سخنرانی سروش تحت عنوان 1378، تهران، صراط، بسط تجربه نبوي، »2و1خاتمیت «عبدالکریم سروش، 
ه نقد وبات خود ب، به نقد تلقی سروش از  نسبت میان  خاتمیت و نبوت پرداخت؛ سروش نیز در مکتدر مقاالت چندي ، سعید بهمن پور1384در پاریس در سال 

مجموع این مکاتبات قلمی در سایت ». رشتۀ نبوت به مقراض امامت بریده شود«مواضع بهمن پور پرداخت و از مدعیات خویش دفاع کرد و تأکید کرد که مبادا 
  عبدالکریم سروش قابل دسترسی است: 

www.drsoroush.com 
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قرائت فراموش شده: بازخوانی نظریه علماي ابرار، تلقی «بدست داده است: » امامت«محسن کدیور نیز در مقالۀ ذیل، تلقی نامتعارف و غیر ارتدوکسی از مفهوم 

  :1385، فصلنامه مدرسه، »اولیه اسالم شیعی از اصل امامت
http://kadivar.com/?p=238 
72. modest foundationalism 

  براي آشنایی با این موضع معرفت شناختی، نگاه کنید به: . 73
  

Robert Audi ( 1988) “Foundationalism, Coherentism, and Epistemological Dogmatism”, Philosophical Perspectives, Vol. 
2, Epistemology, pp. 417-432.  
Robert Audi (2003)  “Contemporary Modest Foundationalism,” in Pojman, L. ed. The Theory of Knowledge: Classical 
and Contemporary Readings, (Belmont: Wadsworth), third edition. 
 basic belief74 
75. non-basic belief 

.76 reflective equilibrium رالز به » موازنه متأمالنۀ«دهه هاي اخیر تولید شده است. به عنوان نمونه، در مقاالت ذیل، ؛ دربارة این  مفهوم، ادبیات زیادي در
  نیکی تقریر و تبیین شده است:

Brad Hooker (1996) “ Ross- Style Pluralism versus Rule-Consequentialism”, Mind, 105, pp. 531-552. 
Scanlon, Tim, (2002), ‘Rawls on Justification’, in The Cambridge Companion to Rawls, S. Freeman (ed.), (Cambridg:  
Cambridge University Press), pp. 139–167 .  

 .5-7سوره طارق، آیات  .77

 گریزد، از مادر و پدرش نیز؛تعابیري که در قرآن دربارة اوصاف روز قیامت بکار رفته، تکان دهنده است؛ فی المثل، روزي که در آن هر کس از برادر خود می  .78
).  همچنین، فضاي هولناك روز قیامت که در آیات سوره هاي قیامه و تکویر تصویر شده، عافیت 34-36از زن و فرزندش هم فرار می کند ( سوره عبس، آیات 

 سوز است.

ید پذیري( تأی ش ایدةسفه، تحت تأثیر آموزه هاي حلقه وین و پذیردر ادبیات فلسفۀ دین، دربارة حدود و ثغور زبان دین بسیار بحث شده است. برخی از فال . 79
verificationism( )زبان دین را مهمل و بی معنا ،non-sense ِانگاشته اند. برخی دیگر، نظیر جان هیک، براي معنادار نشان دادن دعاويِ دینی، از تأیید پذیري (

دعاوي دینی تجربی است و در جهان پس از مرگ احراز می  ته اند؛ بدین معنا که صدق و معرفت بخشیِ)سخن گف verification eschatologicalغایت شناسانه( 
یريِ هم اصرار بر آزمون پذ شود و بدست می آید. چنانکه در می یابم، هر دو تلقی یاد شده نا موجه است؛ هم سخن اعضاء حلقه وین درباره بی معنا بودن دعاوي دینی، و

) و factualی به روایت هیک در آثار اولیه اش. در مقابل، زبان دین را زبان عرفی انگاشتن و پدیده هاي زبانیِ مختلف نظیر گزاره هاي واقع نما(تجربیِ دعاوي دین
اي آشنایی با است. بر ) و کیهان شناختی را در آن سراغ گرفتن، با آنچه در متون مقدس آمده تناسب بیشتري دارد و به لحاظ فلسفی قابل دفاعnormativeهنجاري(

  تلقی هاي مختلف دربارة زبان دین، نگاه کنید به: 
   .8فصل ،ابراهیم سلطانی و  ، ترجمه احمد نراقیعقل و اعتقاد دینیمایکل پترسون و دیگران، 

 53، شماره کیان، ترجمه عبدالرحیم مرودشتی، »زبان دینی«دبلیو وان رایت، 

نطفه اي از منی نبود؟ سپس به صورت علقه درآمد و خداوند  ]درابتدا [آیا انسان گمان می کند عبث و بی هدف رها می شود؟ آیا او .  «36-40سوره قیامت،  .80
  ».او را آفرید و موزون ساخت. و از او دو زوج زن و مرد را آفرید. آیا چنین کسی قادر نیست مردگان را زنده کند؟

 سورة دهر نیز بر این آموزه انسان شناختی داللت می کند. آیات ابتدایی

و چگونگیِ  نیمعرفت دی یه پردازي و تبیین این مهم دربارةدر پی نظر قبض و بسط تئوریک شریعتبیش از دو دهه پیش، عبدالکریم سروش با نگارش اثر    .81
احتماال به اقتضاي مقام و شرایط جامعه ، سروش بر مستمد و مستفید بودن معارف دینی از معارف پیدایی آن  بود. در عین حال، در آن سلسله مقاالت بحث انگیز، 

د ، باید بر دو سویه بودنِ این رابطه و داد و ست»مبناگرایی معتدل«بشري تأکید زیادي کرد. این سخن البته درست است؛ در عین حال، با مد نظر قرار دادن موضع 
  ختلف معرفت (معارف دینی و معارف غیر دینی) انگشت تأکید نهاد. بسط این سخن، مجال دیگري می طلبد.وثیقِ میان پاره هاي م

82 .classical foundationalism 

  ، نگاه کنید به :» دین حداقلی« و » ذاتی و عرضی«، »انتظار از دین« براي آشنایی بیشتر با مفاهیم   .83
ذاتی و «، به کار گرفتن مفاهیمی نظیر همچنین .2و1، مدخل 1387، تهران، صراط، ء دین شناسانه عبدالکریم سروشآئین در آئینه: مروري بر آراسروش دباغ، 

  به بحث گذاشته شده است:از متن مقدس در مقاله ذیل ، جهت به دست دادن فهمی روشمند و سازوار»انتظار از دین«و » عرضی
  جرس:، »مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن«سروش دباغ، 

http://www.rahesabz.net/story/67548/ 
قرآن و مسئله حقوق اقلیت هاي «به عنوان نمونه اي از چنین خوانش هاي متکلفانه و غیر مطابق با روحِ حاکم بر متن مقدس ، نگاه کنید به:  آرش نراقی،  84. 

  در لینک ذیل:» جنسی
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http://arashnaraghi.org/wp/?p=577 

. محسن آرمین در مقاالت و ناموجه است چنانکه در می یابم، خوانش نراقی از آیات مربوط به مسئله همجنس گرایی در قرآن با روح حاکم بر آیات منافات دارد
  پاسخ مقنعی به نراقی داده است:»  2و1تالش نافرجام « و» اصول نامبرهن، تفسیر ناموجه«

http://www.rahesabz.net/story/33297/ 
http://www.rahesabz.net/story/26701/ 
http://www.rahesabz.net/story/26717/ 

گوهر مدرنیته،  به عنوان» تعقل«به مثابۀ قوام دینداري و » تعبد«، با برشمردن »با پارادوکس خود چه می کنید؟«عالوه بر این، مصطفی ملکیان در مصاحبه اي باعنوان 
واهی و را نادیده گرفته و قرائت دلبخ روشنفکران دینی قواعد علم هرمنوتیک خن گفته، همچنین تأکید کرده کهاز تناقض آمیز بودن پروژه روشنفکري دینی س

به دست داده اند. پس از انتشار این مصاحبه، مجتهد شبستري، محمود صدري و حسن یوسفی اشکوري، هر یک » 1اسالم «ناموجه از متن مقدس یا به تعبیر ایشان 
و فهم روشمند از متن مقدس دفاع کردند. نگارنده نیز، چند سال پیش، مدعاي ملکیان  د کردند و از سازواريِ هرمنوتیکییات ملکیان را نقاز منظر خویش، مدع

  مبنی بر پارادوکسیکال بودنِ روشنفکري دینی را در دو مقاله نقد کرده است. جستارهاي فوق در لینک هاي زیر قابل دسترسی است:
  » :ا پارادوکس خود چه می کنید؟ب«مصطفی ملکیان، 

http://www.rahesabz.net/story/80514/ 
  » :خواهشمندم شفاف سخن بگویید!«محمد مجتهد شبستري، 

http://www.rahesabz.net/story/80671/ 
  »:زیر چتر ایشان«محمود صدري، 

http://www.rahesabz.net/story/80816/ 
  » :شما با این پارادوکس چه می کنید؟!«و » تناقض تدین و تعقل؟«حسن یوسفی اشکوري، 

http://www.rahesabz.net/story/81071/ 
http://www.rahesabz.net/story/81241/ 

  » :روشنفکري دینی و آبغوره فلزي؟!«و » تعبد و مدرن بودن«سروش دباغ، 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/13.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/163.pdf       
85. falsifiability 

86. scientific revolution توسط مرحوم احمد آرام به فارسی برگردانده شده  ساختار انقالب هاي علمی؛ کتاب مهم تامس کوهن در این باب تحت عنوان
  است. 

87.  Research Programme 

  در فلسفۀ علمِ الکاتوش، نگاه کنید به :»  Research Programme«براي آشنایی بیشتر با مفهوم  .88
Imre Lakatos (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers, ( Cambridge: 
Cambridge University Press), volume 1.  
89. conjectures & refutations 

90  .  hard core 

در این بحث، ذات الیتخلف به معناي ارسطویی کلمه نیست؛ از اینرو در نگاه الکاتوشی، مؤلفه هاي برسازندة هسته و » هسته«که مراد از  باید عنایت داشت  .91
  کمربند محافظتی، علی االصول می توانند دستخوش تغییر شوند. 

 Ian Barbour ( 1976)  Myths, Models and Paradigms: A Comparative Study in Science and Religion   نگاه کنید به: .92
(London& New York: Harper& Row)   

 به صراحت از تعارض  آئین شهریاري و دینداريبه چاپ رسیده، همچنین  سیاست ـ نامهکه در  کیانبا نشریۀ » دیانت، مدارا و مدنیت«سروش در مصاحبۀ   .93
ائلی نظیر که معطوف به مس»  فقه سیاسات«میان احکام فقهی اي چون ارتداد و آموزه هاي حقوق بشري سخن گقته است. مجتهد شبستري نیز بر این باور است که 

و حفظ مقاصد پنجگانه شریعت همت گمارد و بس.  حدود، دیات و قصاص... است ، بستر عقالیی خود را از دست داده؛ از اینرو در این باب باید به بسط عدالت
  .1381، تهران، طرح نو، ، نقدي بر قرائت رسمی از دینمحمد مجتهد شبستري براي بسط این مطلب، نگاه کنید به:

ش حقوق بشري را  در ش، تعارضات اسالم تاریخی با آموزه هاي » حقوق بشر و روشنفکري دینی«تحت عنوان آفتاب محسن کدیور نیز در مصاحبه با نشریه 
  محور دسته بندي کرده است.  نگاه کنید به :

http://kadivar.com/?p=1069 
  سخن گفته است: » عدالت استحقاقی«به جاي » عدالت مساواتی«وي همچنین در مقالۀ ذیل، به بازخوانی حقوق زنان در اسالم پرداخته، از 

http://kadivar.com/?p=8931 
  :تقریر کرده است» حقوق بشر و احکام اجتماعی اسالم«حسن یوسفی اشکوري نیز  رأي خود دربارة نسبت میان حقوق بشر و احکام فقهی را در مقالۀ  

http://yousefieshkevari.com/?p=751 
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ی جدید، باید از نظام االهیات کفایت نمی کند و براي برساختنِ» اجتهاد در فروع«جتهد شبستري در سالیان اخیر به تفاریق گفته اند که عبدالکریم سروش و م  .94

قلید و ت دمقوالت اجتهاخویش از  ،از تلقی نامتعارف»اجتهاد و تقلید در جهان معاصر« ت و مدد گرفت. محسن کدیور نیز در جستار گف سخن» اجتهاد در اصول«
  ته است. نگاه کنید به :در روزگار کنونی سخن گف

http://kadivar.com/?p=12906 
ین ا به تفصیل به بحث گذاشته شده است. فایل هاي صوتی در مبحث فقه شناسی» اجتهاد در اصول«، آموزة »یم سروشمیراث فکري عبدالکر«در سلسله جلسات 

  جلسات در لینک زیر قابل دسترسی است:
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
95. tentative 
96. normative-based 

97. universal 

بر این باورند که اصول اخالقی نداریم؛ چرا که آنقدر اصول اخالقی در سیاق هاي  مختلف، قید   )particularists(در میان فیلسوفان اخالق، خاص گرایان  . 98
نیست و می توان  ل دفاعو استثناء می خورند که بقیتی از آنها بر جاي نمی ماند. چنانکه در جاي دیگري به تفصیل استدالل کرده ام، به نظرم این موضع فلسفی قاب

که در سیاق هاي گوناگون با یکدیگر ترکیب می سخن گفت ) prima facie duties(اي دیوید راس، از وظایف  اخالقیِ در نظر اولی  به نحو موجهی، به اقتف
 absolute(موجه و راهنماي عمل را رقم می زنند. الزمۀ این سخن این است که اصول و وظایف اخالقیِ مطلق  )actual duties(شوند و وظایف واقعیِ 

duties( خدشه بردارند و ناموجه؛ نه هر تلقی اي از عام گرایی)generalizability( :در وادي اخالق. براي بسط این مطلب نگاه کنید به  
      .1388، هرمس، ، تهرانعام و خاص در اخالقسروش دباغ، 

 .1-11سوره مؤمنون، آیات  .99

 .63-77سوره فرقان، آیات   100.

 .23-39سوره اسراء، آیات  .101

 ؛ مدخل چهارم.1388، تهران، صراط، ، آئین در آئینه: مروري بر آراء دین شناسانۀ عبدالکریم سروشبراي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به: سروش دباغ  .102

سخن گقته  مدار به تفصیلو تفاوت  گفتمان حق مدار و  گفتمان تکلیف »  تکلیف«  و » حق« سروش در دهۀ هفتاد شمسی  دربارة  تقابل میان  عبدالکریم   .103
  . 1376، تهران، صراط، مدارا و مدیریت، »معنا و مبناي سکوالریسم« است. به عنوان نمونه، نگاه کنید به : 

104 . moral relevance 

  ، جرس:»قرآن کتاب قانون نیست«محمد مجتهد شبستري،  . 105
http://www.rahesabz.net/story/79749/ 

میان اصولِ همچنین، مجتهد شبستري نسبت مدعاي «جهانشمول و احکام فقهیِ اجتماعیِ زمانمند و مکانمند و وابسته به سیاق را در مقالۀ  عبادي اخالقی و مناسک
  به بحث  گذاشته است:» فقیهان مبناي علمی ندارد

http://www.rahesabz.net/story/80511/ 
  نگاه کنید به:  .106

  »: شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزش هاي اخالقی«و » رساله نقد مجازات مرتد و ساب النّبی«محسن کدیور، 
http://kadivar.com/?p=9058 
http://kadivar.com/?p=12859 

  ، جرس:»بازي با دین مردم؟«عبدالکریم سروش، 
http://www.rahesabz.net/story/73112/ 

  »:ارتداد در ترازوي اخالق« و» حجاب در ترازوي اخالق«سروش دباغ، 
 http://www.rahesabz.net/story/63763/ 
http://www.rahesabz.net/story/74817/ 

 
  در مقالۀ ذیل به بحث گذاشته شده است:» وجوب اخالقی«و » وجوب فقهی«تفکیک میان  .107

  ، جرس:»حجاب در ترازوي قرآن«سروش دباغ، 
http://www.rahesabz.net/story/70120 

  : جرس، سایت »4انتفاء شریعت و امتناع رسالت؛ محمد(ص): راوي رؤیاهاي رسوالنه «عبدالکریم سروش،  .108
http://www.rahesabz.net/story/80689/ 

را از  دحکومتی که مشروعیت سیاسی خو ؛جامعه دینی اي که حکومتی سکوالر دارد .تبعیت می کندترکیه کنونی  می گذرد، از همین امر  در جامعۀآنچه  .١٠٩
 :و دفاع کند دینی سراغ بگیردوالر و برقراري آن  در یک جامعۀ در اثر ذیل می کوشد از حدود و ثغور دولت سکالنعیم،  دین نگرفته است. عبداهللا
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Abdullahi An-Na’im ( 2008) Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a (US: Harvard University  
Press).  

 کند که وظیفۀ اصلی حکومت ها عبارتست از تأمین و برآوردنِ، استدالل میمدارا و مدیریتدر   »تحلیل مفهوم حکومت دینی«عبدالکریم سروش در مقالۀ   .110
به مدد کوشش جمعیِ ومی و دنی و عرصۀ عمم ورده شدنِ نیازهاي ثانویه در جامعۀبرآ .نیازهاي اولیه از قبیل مسکن، بهداشت، امنیت، معیشت... و نه امر دیگري

بهره » حکومت فرادینی«. بعدها سروش براي تبیین تلقی خود از رابطۀ میان دیانت و حکومت از مفهوم ه دخالت مستقیم حکومتشهروندان صورت می گیرد و ن
ی است و ورزي امري عقالیکند که سیاستتأکید می بر این امر  تأملی در قرائت انسانی از دینو   در  نقدي بر قرائت رسمی از دینگرفت. مجتهد شبستري نیز 

  دسی. ی و نه قمسلمانان باید نظیر دیگر مردمان جهان، مناسبات و روابط سیاسی خود را سامان بخشند. مطابق با رأي ایشان، مشروعیت سیاسی امري است عرف
هاي گوناگون خانوادة نواندیشی دینی و روشنفکري دینی دربارة ، آراء طیف»روشنفکران دینی و سکوالریسم در ایران« سن یوسفی اشکوري در مقالۀ محققانۀح

  نسبت میان دیانت و حکومت و سکوالریسم را به بحث گذاشته است:
http://www.rahesabz.net/story/80462   / 

  روشنفکري دینی نکاتی را طرح کرده است : نحلۀدر  جستار ذیل دربارة نسبت میان دیانت و حکومت و سکوالریسم نگارنده نیز در
   .19-36فحات ، صراط، ص1388، تهران، در باب روشنفکري دینی و اخالق،  »روشنفکري دینی و سکوالریسم: سکوالریسم فلسفی ناقض روشنفکري دینی«

  
 


